
 

לענות  מותרהאם בשבת 
 קדיש וקדושה 

 בין גאולה לתפילה
 

העיד ר"י בן אליקים משום ]ט:[  בברכותאיתא 
קהלא קדישא דבירושלים כל הסומך גאולה 

 לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. 
תיכף לגאולה ]ברכות פ"ק[  בירושלמי ואמרינן

תפלה, יהיו לרצון אמרי פי, מה כתיב בתריה 
יענך ה' ביום צרה וכו'. אמר רבי אמי כל מי 
שאינו תומך לגאולה תפלה למה הוא דומה, 
לאוהבו של מלך שבא והרתיק על פתחו של 
מלך , יצא לידע מה הוא מבקש, ומצאו 

 שהפליג, עוד הוא הפליג.
וגומר כל  -]סי' ס"ו[ הל' ק"ש ב הטורוכתב 

הברכה וחותם בא"י גאל ישראל. ומתחיל 
 להתפלל מיד ולא יפסיק.

דהא דמתחיל מיד ולא יפסיק, הוא  הב"יוביאר 
כדי שיסמוך גאולה לתפילה, ואע"פ שעיקר 
המצווה היא כשקורא ק"ש סמוך לנץ וסומך 
לה תפלה מיד, מ"מ גם כשקורא ק"ש אחר 

לה לתפילה, ואסור הנץ, מצווה לסמוך גאו
 להפסיק ביניהם.
ויסמוך גאולה לתפלה  - הטורובסי' קי"א כתב 

שלא יפסיק ביניהם כלל. דהעיד רבי יוסף בן 
אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים כל 
הסומך גאולה לתפלה אינו ניזוק כל אותו 

תיכף לגאולה ]ריש פ"ק דברכות[ היום. ירושלמי 
יהיו לרצון אמרי ]תהלים י"ט ט"ו[ תפלה שנאמר 

פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי היינו 
גאולה, וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה היינו 
תפלה. אמר רבי אמי כל מי שאינו סומך 
גאולה לתפלה למה הוא דומה, לאוהבו של 
מלך שבא ודפק על פתחו של מלך , יצא 
המלך לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג אף 

 הוא הפליג.
ן ענית דבר שבקדושה בין גאולה ולעני

]יג:  התוס'כתבו  -]סי' ס"ו[  הב"ילתפילה, כתב  
ריש פרק היה קורא, ]סי' מ'[  והמרדכיד"ה שואל[ 

דמשמע בפרק אין עומדין דאין לענות קדיש 
בתרומת וקדושה בין גאולה לתפילה. וכתב 

דדברים אלו מגומגמים מאוד ]סי' י"ב[  הדשן
ם דדייקינן ובדקינן ואין לסמוך עליהם, משו

בכל פרק אין עומדין ולא אשכחן רמז מזה, 
ומכל מקום העלה דקשה לסתור דבריהם מפני 

 דמהר"םכתב  ]פ"ב סו"ס ה[ אשר"יכך, ואף כי 
לא הסכים דשרי לענות אפילו בק"ש 
וברכותיה, ונהי נמי דאנן לא נהיגינן כוותיה 
בהא אלא כדברי המתירים, מכל מקום הבו 

ליה בין גאולה לתפלה עכ"ל. דלא לוסיף ע
אם אומרים ]בסימן שכ"א[ כתב  שהרוקחואע"פ 

קדיש או ברכו או קדושה, יכול לאומרו בין 
]בסימן כתב  מהר"י קולוןגאל ישראל לתפלה. 

שאין לענות,  ר"תשנראה מתוך דברי מ"ב[ 
שהרי כתבו בשמו שהיה ממתין בשירה חדשה 
כדי לענות קדיש או ברכו ולא היה רוצה 

סיים ברכת גאל ישראל שלא להפסיק בין ל
גאולה לתפלה. ע"כ. וכדברי ר"ת יש לנהוג 

 הלכה למעשה.  
אין לענות  -]סי' ס"ו ס"ט[  בשו"עוכ"כ לדינא 

קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה, וכיצד 
 עושה ממתין בשירה חדשה כדי לענות.      

בהגהות וכתוב  - הב"יוהנה בסי' קי"א כתב 
דבשבת אין ]סי' י'[ מא דברכות פרק ק אשיר"י

צריך לסמוך גאולה לתפילה, הואיל דנפקא לן 
מיענך ה' ביום צרה דכתיב בתריה דיהיו לרצון 
אמרי פי, ובשבת לאו יום צרה הוא. ע"כ. ואין 
דבריו נראין, דההוא קרא סמך בעלמא, ובלאו 
ההוא קרא צריך לסמוך גאולה לתפילה, ועוד 

ול דענייה בעת דתפילת שבת במקום תפילת ח
 צרה היא.

הלכות  בכל בואבל  -שם כתב  הד"מאולם 
]ח"א  אור זרועכתוב כדברי ]סי' לה עז ע"ב[ שבת 

הלכות  במהרי"ל. וכן משמע הל' ק"ש סי' יד[
, וכתב שם וביו"ט צריך ]הל' ראש השנה לז:[יו"ט 

למיסמך לכולי עלמא, ונראה הטעם הואיל 
א יום ואותו היום של י"ט בשאר פעמים הו

צרה, סומכין אף ביו"ט, לאפוקי שבת לעולם 
אינו יום צרה. ולענין מעשה נראה לי דודאי 
להפסיק בשבת בדברים בטלים או כדומה לזה 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" ויחי פ'  –' רוגליון 

 

 שבתוך הביתולטפל בעציצים  נבטים להנביטהאם מותר 
 בשביעית 

 

לא האם אמרינן ספק דרבנן לקו ד. .תוך הביתבהאם דיני שביעית נוהגים  ג. .מלאכות האסורות מה"ת בשמיטה ב. .שביעית בזמן הזה א.

האם אמרינן ספק דרבנן  ו. .האם אמרינן ס"ס להחמיר באיסורים דרבנן ה. ה על דברי החזו"א בזה.תמיה - בספק שנולד בדין תורה

האם "חצר" לא מקורה בכלל  י. .כשהבית מיטיב לגידול הזרעים ט. .גדר בית לענין זה ח. .עציץ שאינו נקוב בבית ז. .לקולא בדיני שביעית

 .תוך הבית )גידולי מים(בנבטים  .יב .תר להכניס עציץ לתוך הבית להפקיע ממנו דיני שביעיתהאם מויא.  .בית
 

 א. שביעית בזמן הזה
 'בשתי שמיטות הכתוב מדבר א ",וזה דבר השמטה שמוט" (בפס'  ו"טפדברים )תניא רבי אומר  )לו.( בגיטיןו ג.( -)ב:  במו"קאיתא 

ה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט בזמן שאת ,שמיטת כספים 'שמיטת קרקע וא

דכוונת הש"ס דשמיטת קרקעות נוהגת בזמן הזה רק  ד"ה בזמן( שם)גיטין  תוס'בו ד"ה בזמן( שם)גיטין  רש"יב מבוארו ע"כ. .כספים

יטת אבל שמ ,ות חוזרות לבעליםיובל קרי משמט קרקע שהרי שד רמב"םהשלפי כתב  )שמו"י פ"ט ה"ב( בכס"מ אולם .מדרבנן

דשמיטת קרקעות בזה"ז הוי  כתב ברמב"ם לפי גרסתו )שם( ר"י קורקוסמההאולם ע"כ.  .קרקע אף בזמן הזה נוהגת מה"ת

  .א מדרבנןישה)סי' ג ס"ק ח(  החזו"או )סי' כג ס"ק כג( פאת השלחןה כן פסקו. ו)מצוה של( החינוך גורסמדרבנן. וכגרסתו ברמב"ם 
 בשמיטה אסורות מה"תהות . מלאכב

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא  (ד ה"ויקרא כ)כתיב " ואמרד )ג.( במו"קעי'  שמיטה,ב ולעניו מלאכות האסורות

למאי הלכתא כתבינהו רחמנא למימרא דאהני תולדות מיחייב  ,מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה ,תזרע וגו'

שנקטו שאף חרישה אסורה מה"ת. וכן פסק  ה"א( פ"א) במהר"י קורקוסו )ר"ה ב.(ברש"י ]ועי'  .)פ"א ה"ב( רמב"םהוכן פסק  ."יבאאחרנייתא לא מיחי

שגם נטיעה  )פ"ב מ"ו( ר"ש סיריליאווה )פ"א סמ"א ופ"ב מ"ב( ר"שהבדעת הרמב"ם שהוא מדרבנן. ודעת  )פ"ב מ"ב( התוס' יו"ט מ"שדלא כ, סי' יח ס"ק ג() החזו"א

 [.יז ס"ק כד ד"ה שם( וסי' )סי' ס"ק כ ד"ה שם ה"ד החזו"אאסורה מה"ת. וכן פסק 

 רמב"םב ומבוארהתירו חז"ל.  במקום הפסד (אף בזמן הבית מדרבנןרק )שהיא מלאכה האסורה  השקייהמ"מ ש )ב:( במו"קויעויין 

  .(כא ס"ק יז סי') "אהחזו ן פסקכוירו אלא ה"ה שאר מלאכות דרבנן. תדלאו דוקא השקייה ה (י"פ"א ה)

 תוך הביתבג. האם דיני שביעית נוהגים 
 תעשר עשר (כבפס'  ד"יפ דברים) דכתיב ,המעשרות מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן )ערלה פ"א סה"ב( בירושלמיאיתא ו

 (ד שם) וכתיב, 'לה שבת הארץ תהושב (בפס'  ה"כפ ויקרא) דכתיב ,)ספק הוא( הצריכ ובשביעית. השדה היוצא זרעך תבואת כל את

 משמע הארץ ושבתה אומר 'א דכתוב משום לן מספקא שביעית עניןלד הפני משהופירש  תזמור, ע"כ. לא וכרמך תזרע לא שדך

 ,הבית בתוך ולא בשדך הוא אם דוקא דמשמע' וגו תזרע לא שדך אומר' א וכתוב ,שביעית בו נוהג בארץ שהוא מקום דבכל

במראה ועי'  .ועיי"ש שהעיר שאמנם ברמב"ם לא הובא]. )פ"א אות א( במשנה למלךוהובאו דברי הירושלמי  לחומרא, ע"כ. דמספיקא ומסתברא

 .. ודבריו דחוקים[שנקט שלא הביאו כי דין זה אינו שייך בשביעית, עיי"ש טעמו )ירושלמי שם( הפנים

אלא דכתב , ממעשרות פטורכירושלמי הנ"ל ד )מעשר פ"א ה"י( הרמב"םפסק  ,מעשרדיני בו אילן שנטעו בבית אם נוהג  והנה לענין

 ]ועי' עוד בזה לקמן באות חיוב מעשרות כלל חה דבריו דאיןד (שם) הראב"ד אולם ."מדבריהם במעשרות חייב שהוא לי יראהד"

  ר דרבנן מיהא איכא.מ"מ י"ל דלפי הרמב"ם איסו ,קל דליכא משום איסור עבודת קרקע בביתט להולפי"ז י"ל דאף אם ננקו .[י'

יש להקל בספקו של הירושלמי, ע"כ.  ,דרבנןדכיון שהכריעו האחרונים דשביעית בזה"ז  שכת' )פ"א סי' כ הגה נב( בפאת השלחןועי' 

  ס"ל דאף איסורא דרבנן ליכא.ד ומשמענמצא דפסק ע"פ הירושלמי להקל בשביעית בזה"ז, 

 לחומרא ואזלינן 'בדאו הספק דעיקר כיון א'. דחה דברי פאת השלחן מתרי טעמי:ש ס"ק א ד"ה ועיקר( ב)סי' כבחזו"א אלא דעי' 

 ,ב"דכהרא ל"ואת, איכא דרבנן דאיסורא ב"םכהרמ דלמא ,להחמיר ס"ס שיש לצדד יש ב'.. לחומרא אזלינן לדידן גם ממילא

 .ןמחמרינ בדרבנן להחמיר ס"וס .דרבנן והשתא ,דאו' בית המקדש היה קיים, ביתש בזמן דלמא

 האם אמרינן ספק דרבנן לקולא בספק שנולד בדין תורהד. 
 בפסחיםדהרי  לכאורה צע"ג ,לחומרא אזלינן לדידן גם ממילא לחומרא ואזלינן בדאו' הספק דעיקר כיוןהחזו"א ד מש"כוהנה 

או דילמא אויר  ,ליכא תוך כלי בעינן והאד מצרפת עיסות שמונחות עליה לשיעור חלה,טבלא שאין לה לזבז האם איבעיא לן  (מח:)

אם נתנם על טבלא שאין לה דשפסקו  )סי' שכה סע' א( שו"עבו )בכורים פ"ו הי"ז(ברמב"ם עיין . ווסלקא בתיקו ,כלי בעינן והא איכא

 ועל כןחלה דרבנן  כלכתב המחבר בסתם שאין מצטרפין כיון דבזמן הזה ש )שם ס"ק ב( ש"ךהפירש ו , ע"כ.לבזבז, אינם מצטרפים

ושו"ר  .)סי' תנז מ"ז ס"ק א( בפמ"גוכ"כ  .)אות ה( בביאור הגר"אא וכן הו ומשמע דאפילו בחלת אר"י מקילינן, , ע"כ.ן לקולאאזלינ

  אלא] .רק מדרבנןמ"מ אזלינן בו לקולא כי חיובו בזה"ז הוא  בדאו' הספק דעיקרדאע"פ נמצא  (.הרק פהח"ב סי' רצא )בתשב"ץ שכ"כ 

  .[שו"ע איירי בחלת חו"לדהכתב נדחק ו )שם אות ד( רוה"שעבו .נוטה להקלעיי"ש שומ"מ  ,אמרו כןחו"ל בחלת וקא דדאפשר דהסתפק ד (אות דב )חלה שער  רשב"אשב

 דרבנןאיסורים ה. האם אמרינן ס"ס להחמיר ב
כן מצינו מת בא ס"ס להחמיר באיסור דרבנן אמרינן.ו ,יש לצדד דאיכא ס"ס להחמירכי לדחות דברי פאה"ש  החזו"א מש"ככן ו

 .()מ' תנ' יו"ד סי' סד ד"ה ואני אומר נוב"יוב)שער הקבוע סי' נח(  נ"אבב ,)סי' סט ס"ק מד( פר"חב ,)מקואות פ"י ה"ו כלל ה( שער המלךב

אות ושעה"צ )ס"ק יד  מ"בה ס"ס לחומרא בדרבנן לא אמרינן. וכדבריו פסקד )סי' תד סע' ב( מהרמ"אהוכיח  )סי' תד( הבית מאיראולם 

 להקל.למעשה הכריע ש)סי' רצה א"א ס"ק א(  עיי"שו ,)כללי הס"ס ש"ד אות כה( פמ"גה וכן צידד .י(

 . האם אמרינן ספק דרבנן לקולא בדיני שביעיתו
ואם נימא  ,)אם איכא איסור דרבנן בבית(החזו"א הנ"ל משמע דלא ברירא ליה אם הלכה כהרמב"ם או כהראב"ד מהנה ו

)בפרט דלא ברירא דאפשר דאף להרמב"ם אין איסור דרבנן  "ספק דרבנן לקולא"בה  לכאורה י"ל ,ספק דפלוגתתם אינה יוצאת ידי

 . בכה"ג לא אמרינן ספק דרבנן לקולאדלמא ושביעית עיקרה מה"ת אלא דאפשר ד ,בשביעית(

כמה פוסקים במצינו ב"מ מ [,(טז ס"ק יז 'דמאי סי) חזו"אב וכ"כ]אע"פ שלא מצינו בש"ס שדבר שעיקרו מה"ת חמיר טפי  ובאמת

 ,דמותר לבטלם לכתחלה ,דרבנןמשכתבו לחלק בין איסור  ד"ה ותנן( ביצה ד:) בתוס' עי' .עיקרו מה"ת חמיר טפידבר שש מקומות

יסורי א) האורחות חייםוכן פסק  ,דאין לחלק בזה כ"ז( -הכ"ה  פט"ו )מא"אהרמב"ם דעת אלא ד]לבין איסורים דרבנן שיש להם עיקר מה"ת דאסור. 

 .[לעיקר הדין לב.( )תה"א ב"ד ש"ג הרשב"אטה ולזה נ .מאכלות אות כב(

דבר שיש לו עיקר מהתורה אף שאין איסורו כי אם מד"ס דין תורה יש נקט דש (ד"ה ומלבד )בכורות פ"ד משנה למלךב וכמו כן מצינו

 בטשו"ע' ]ועיעיקר מה"ת כגון מעשר לא סמכינן. דאע"פ דסמכינן בדרבנן על חזקה שלח עושה שליחותו, בדבר שיש לו  כתבוע"כ לו 

 .[)או"ח ססי' קנו( בדברי יציבוכן הביא  .)סי' ס ד"ה ולפ"ז יש לומר( ברע"אוכן הוכיח  .'תרי דרבנן הוי כלית לה עיקר בדאובנושאי כלים דמ"מ היכן דאיכא ו )אה"ע סי' כח סע' כא(

)סי'  הב"ח כמ"שמה"ת  החלת אר"י שעיקרמצינו לענין תרומת  מה"ת,ולענין ספקות בדברים האסורים דרבנן שיש להם עיקר 

 לפי"זו .דאזלינן בספקו לקולא וסי' של ס"ק ח( סי' שכה ס"ק ב) הש"ךאעפ"כ כתב ו .שכג ס"ק ד(' סי) בש"ךוכן משמע להדיא . קכא אות יא(

 מ"מ ספקו לקולא. יש לה עיקר מה"ת  בזה"ז שביעיתאף אם נימא די"ל ד
)תוה"א ב"ד ש"ד  רשב"אה, וזה ע"פ מש"כ (דלא כהב"ח והש"ך הנ"לעיקר מה"ת כלל ) הםשביעית אין לתרומה וה"ה ל די" אמתוב

כלי חרס הבלוע מתרומה, ניתן להכשירו ע"י הגעלה ג"פ, כי הוא איסור דרבנן שאין לו עיקר , דבסי' קכ"א הב"יגרסת  לפי לז.(
 הבא[בעמוד  ]המשך

 



 

אסור כדברי ב"י, אבל בדברים הצריכים יש 
 לסמוך אדברי אור זרוע.

צריך לסמוך  -סתם בסי' קי"א וכתב  השו"עואכן 
 גאולה לתפלה ולא יפסיק ביניהם.

וי"א הא דצריך לסמוך  -שם כתב  הרמ"אאולם 
גאולה לתפלה היינו דוקא בחול או ביו"ט, אבל 
בשבת א"צ )פי' דטעמא דבעינן למסמך גאולה 
לתפלה, דכתיב יענך ה' ביום צרה וסמיך ליה יהיו 
לרצון אמרי פי וגו' וגואלי, ושבת לאו זמן צרה. 
ולענ"ד נראה דמשא"כ ביו"ט הוא משום שהם ימי 

ן כדתנן במשנה ב' פ"ק דר"ה בפסח על התבואה הדי
 וכו'(, וטוב להחמיר אם לא במקום שצריך לכך.

היינו דמותר  -שצריך לכך ]ס"ק ט'[  המשנ"בוביאר 
לענות איש"ר וקדושה וברכו בין גאולה לתפלה 
דשבת אף בשחרית, כ"כ הא"ר, הפמ"ג ושלמי 

 ציבור.
ונמצא דלדעת הרמ"א בשבת שרי לענות דברים 

 המחברקדושה בין גאולה לתפלה. אולם לדעת שב
 אף בשבת אין להקל בזה.

אולם מצינו אף מבין פוסקי ספרד דפסקו דבשבת 
 יענה קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה, ודלא כב"י. 

דיני עניית  -]הל' תפילה  שלמי ציבורבספר  המגיהוז"ל 

ועל כל פנים נראה דאנן בדידן אין  -אמן, דף פ"ו ע"א[ 
מפסק מרן ז"ל דאין לענות קדיש וקדושה בין  לזוז

גאולה לתפלה, ומיהו בשבת נראה דאפשר להקל, 
דאע"ג דלדעת מרן ורש"ל והפרי חדש אין חילוק בין 
שבת לחול, מכל מקום כיון שרבו החולקים על זה 
כמו שכתבתי, הלא המה הא"ז והגהות אשירי 
והכלבו ומהרי"ל ומור"ם והלבוש והלחם חמודות 

"ם מטיוולי ואבן העוזר, יש לסמוך עלייהו ומוהר
היכא דאירע בשבת שאחר סיום גאל ישראל שמע 

 קדיש וקדושה יכול לענות.
מערכת הס' אות נ"א[  -]הגר"א הכהן מסאלונקי  והשיורי טהרה

סמיכות גאולה לתפלה דנראה מסתימות  -כתב 
השו"ע סי' רי"א דה"ה בשבת, וכמ"ש בב"י שם, 

ושי על השו"ע שם ס"ק ב' כתבתי אני הדל בחיד
דהגם דקבלנו הוראות מרן בשו"ע ואפי' למסקנתו 
שבב"י וכו', מ"מ בנידון זה יש לצדד דכיון דאיכא 
פוסקים מהראשונים דלא כסברת הב"י, ולא הביאם 
בספר ב"י, א"ל דכשבא לחבר השו"ע עינו ראה להני 
פוסקים ראשונים עומדים נגדו, דס"ל דאין צריך 

תפילה בשבת, ודין גרמא דסתם לסמוך גאולה ל
בשו"ע וכו', וכיון דמספקא לן בדעת השו"ע בזה, 
מיהא לדבר מצוה כגון אם יארע לו בשבת לענות 
קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה, יפסיק ויענה, 
ויסמוך על רוב הפוסקים דס"ל דא"צ לסמוך גאולה 
לתפלה בשבת. וכמ"ש הרב המגיה בש"צ דפ"ה ע"ג 

 והילך.       
 -כתב סי' כ"ח סמ"ח[  -]לגר"ח פלאג'י זצ"ל  בכה"חואף 

סמיכות גאולה לתפילה בשבת, אינו כמו בחול, 
ונפ"ק מינה דיכול לענות קדיש וקדושה אפי' אחר 

 שסיים גאל ישראל וכו', כמ"ש בספר שלמי ציבור. 
כתב דגם ]ש"ש פרשת תולדות ס"י[  הבן איש חיאולם 

ולא יפסיק אפי'  בשבת צריך לסמוך גאולה לתפילה,
 לקדיש וקדושה וברכו.

סי' קי"א ס"ק ו'  -]לגר"ח סופר זצ"ל  בכף החייםוכן העלה 

ע"פ דברי הב"י ושער הכוונות, דאין חילוק בין וט'[ 
שבת לחול, ולעולם אסור להפסיק בין גאולה 

 לתפלה, ואפי' לדברים שבקדושה.
 
 
 

   
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 

 

 פניני מוסר
 )ח(תפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

בפי ישרים " - כוונת "בפי ישרים תתהלל" וכו'

תתהלל וכו'. ארבע פסקות אלו יאמר אדם בשמחה 
עצומה מאד על הנחת רוח והתענוג והשעשוע 

שבא לו ית"ש ויתעלה משבחים והודאות בריותיו. 
וביחוד בפסקא "ובקרב קדושים תתקדש" יקבל 

עצמו מסירת נפש, ויכוין שע"י מסירת נפש זו  על
יתקדש שמו יתברך ויתעלה בכל העולמות יותר 

 יסוד ושורש העבודה ח, ח()". ויותר

החילוק בין שבת יו"ט וימים נוראים לענין 

 להתחיל פשוט כ"וביו ה"בר" - 'שוכן עד'

 .המשפט כסא על יושב שאז לפי בהמלך

 הקיים וטבע העולם חידוש על שמורה ובשבת
 .עד שוכד מן מתחילין כ"ע

 כ"ע הטבע שידוד הניסים על שמורה ט"וביו

' עמ ישורון מנהגי כל אוצר)". בתעצומות האל מתחילין
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 'מע ה"ש)פא בשד"ח וכן מצאתי ולפי"ז י"ל דה"ה שביעית שאין לה עיקר מה"ת. .)שם אות ז( והדרישה המהרש"לוכן דעת  .מה"ת

שהוכיח מש"ס גיטין ס"א ע"א שכתב דשביעית לא גרע מתרומה שאין לה עיקר מה"ת בזה"ז )עיי"ש בס"ק ה'  א כלל קכד ס"ק יא(
מהמהר"י ענגיל ששביעית בזה"ז  אות יד(שביעית סי' יב  מעד"א) הגרשז"א זצ"לדתרומה בזה"ז אין לה עיקר מה"ת(. וכן הביא 

לענין תרומה בזה"ז וכתב  (ריט 'ב סי"ח)בט הלוי והש ויו"ד סי' כח ס"ק כ ד"ע ענין( טז ס"ק יז 'דמאי סי)החזו"א וכן נקטו  עיקרה דרבנן.

אין מבטלין איסור "לענין ד דאע"פשכת' שם ]אלא דעי' בחזו"א  . ועי' בהגה כאן.ע"י הגעלה ג' פעמים כנ"ל מהני להו הכשר לכלי חרסדע"כ 

לענין מיירי  הםהרי ד ,לנ"דוהחזו"א הנ"ל הרשב"א מ אין לדמות איסורים דרבנן זב"ז. ולפי דבריו אין לנו ראיה מ"מ יש לה עיקר מה"תתו"מ דמבואר  "לכתחלה

דספק  'שכת )מעשרות סע' ז ס"ק טז(מה"ת ספקו לחומרא. ועיי"ש דבר שיש לו עיקר ש מצדד )דמאי סי' ט ס"ק כא( בחזו"אשו"ר  .ולא לענין ספקות הכשר כלי חרס

ס"ל דבתו"מ יש להחמיר בספק אע"פ שאינה ד )תרומות פ"ז הי"ז( במשנה למלךו מה"ת(. ועי' רבתו"מ מחמירינן כי איכא חזקת חיוב )ולא כת' להחמיר משום דעיק

ו"מ וע"כ חמיר כדין דהיינו משום שקבלו עליהם בשבועה שמירת שמיטה ות)ס"א ס"ק ג וה(  לחם ובחלת ה(-)ח"ג ס"א פ"ו אותיות ב בבית הלויאלא מדרבנן. וביארו 

ש בתו"מ כי יש בם עונ להחמיר בספק 'כת )בכורים פ"ח ה"ט( והרדב"ז .טעם זה ודח )שביעית סי' יב אות ח( מעדני ארץהו)שביעית סי' יח ס"ק ד(  חזו"אהתורה. אולם 

שצידד להחמיר בתו"מ בצירוף סברת  תרומות ח"ב סי' א() במעדני ארץ עוד ועי' .)אה"ע סי' קנו( בב"חספקו לקולא. ועי' שאין בו מיתה, שביעית י"ל דמיתה. ולפי"ז 

 .[בזה"ז ספק בתו"מברשד"ם להקל הכתב בשם המ)מע' בת' כלל כג(  ובשד"ח. שמיקל בזה )מעשר פ"ז( כהכס"מ, דלא הרדב"ז
 עציץ שאינו נקוב בבית. ז
 ינו נקובשא בעציץ שגזרו מצינו לאכי  ,ביתב ועומד ינו נקובשא עציץלהקל לענין  (ד ק"סי' כו סו ס"ק א ב)סי' כחזו"א ה פ הכרעתעכ"ו

 אבל ,אלא אף לענין שביעית ,מעשרלענין לא רק  מדרבנן אסור ינו נקובדא שנקט (וה" א"פ)שמיטה  ז"רדבכה ודלא] שביעית לענין
 אלא אינו בזורע דגם כיון גזרו לא ינו נקובשא דבעציץ ל"י ,דרבנן בבית דזורע ל"את בבית שהעציץ והיכי ,'[בגמ לזה מקור לנו אין

וכן פסק  , ע"כ.לסמוך מהעל  לו יש בבית ינו נקובשא בעציץ המקל בבית בזורע אף להקל ש"הפאה זקן הורה שכבר ואחרי ,דרבנן
 להחמיר אף בעציץ שאינו נקוב[. )פ"א אות ד(האור לציון ]אולם דעת  .סי' נא אות ז( )שלחן שלמה שביעית עמ' לד בהגה ומנח"ש הגרשז"א זצ"ל

 גדר בית לענין זה. ח
המשמש לדיורים אינו בכלל לכאורה יש לומר דכל מקום ובעציץ שאינו נקוב. לעשות מלאכות ויש לדון מה בכלל בית דמיקלינן 

)סי' כ  חזו"אל גדולה מזו מצינוו .תורה לא אסרה אלא מלאכת השדהכי ה ,שדה אלא בכלל בית ואין בה משום מלאכה בשמיטה

 ., ע"כ' טפחיםי מחיצות צריך ואולי ,בכיסוי תלוי דהעיקר נוטה והדעת ,במזוזה שחייב בית צ"אדלענין זה כתב ש סס"ק א ד"ה וגדר(

דאם מתוח אהל לפי  )ד"ה ואף(ועיי"ש ] אלא כל שהוא מקורה אינו בכלל שדה. ,מטעם שהוא מקום דיורדוקא דאין הפטור  ומבואר

 .[שעה אין זה מבטל כלל שם שדה
 הזרעיםהעציצים או . כשהבית מיטיב לגידול ט

 בבית נוטע אבל, אין כאן פטור משום בית ,הגידול להיטיבעשוי  הגגלחלק דהיכן שכתב ש ס"ק ו ד"ה והזורע(שם ) חזו"אב ועי' עוד
, השמש וקוי והאויר והטללים הגשמים תועלת מהם שנשלל ורצוי טוב בלתי במצב הם הצמחיםאלא  ,שאינו עשוי להיטיב לגידול

 הם הצמחים שםכי הינו  של "בית" ומבואר דעיקר הפטור. , ע"כאיכא פטור הנ"ל דשביעית אינו נוהג בו ,לרועץ להם והבית

 .ורצוי טוב בלתי במצב
עמ'  )משפטי ארץ שביעית הגריש"א זצ"לוכן דעת  .זה פטור לא שייך( המצב אינו בלתי טוב ורצוי לצמחיםש)ולפי"ז י"ל דבחממות 

ת הקיץ גדול בודאי אין מקום להקל. אך בתקופ בזה שהיא מונעת קור ,חיםמצבתקופת החורף שהחממה מיטיבה עם הכי ( 522

 (522שביעית עמ'  משפטי ארץ) "להגרשז"א זצ]ודעת  .להקל בזה יש מקום ,תהגג והוא אינו מסיר משום דיני שביעי שדרך החקלאים להסיר

 וקצירה )ולא רק מלאכות דרבנן(, וכן אין הפירות קדושות בקד"ש[.   דכיון ששביעית בזה"ז דרבנן יש להקל בעציץ שאינו נקוב בחממות אף במלאכה גמורה כזריעה

נקטו להקל לענין עציצים שאינן נקובים תוך רלב( ' סי א"ח קובץ תשובות) הגריש"א זצ"לו )שם( החזו"אה צ"ע דהרי וראאלא דלכ

, וצ"ע דהרי [(שס ח"ב עמ')בארחות רבינו , ועי' שרי וכתב בקובץ תשובות שם דאפילו הנוף נוטה מחוץ לעציץ]הבית ללא חילוק 
 לגמרי להתיר. מואמאי סתצ"ע וא"כ  ,דהרי יש סוגים שדוקא גודלים במקום מקורה ,הבית מיטיב לעציץפעמים ש

מיטיב לצמח אין בו שוע"כ בכה"ג אף  כלל, שדה אינו בכלללומר דלעולם הפטור של הבית הוא מפני שהוא מקום דיורים וואפשר 

הגריש"א זצ"ל לגמרי(. אלא דהחזו"א הוסיף דאף במקום שאין דיורים שייך פטור החזו"א ו ומשום דיני שביעית )ומה"ט היקל
אע"פ ' חצר בכלל בית לענין זה דאפיהמובא לקמן שנקט הכס"מ וכן מוכח מ זה והיינו במקום מקורה שאינו מיטיב לצמחים.

  .לא דמי לשדה כללדואף החולקים י"ל שיודו במקום דיורים גמור שהוא ודאי מיטיב לצמחים, 

 בכלל בית לא מקורה י. האם חצר
אילן דשפסק  (שם)מעשר  רמב"םב י'דיני שביעית. אלא דעבה בכלל בית ונוהג  הלפי דברי החזו"א הנ"ל י"ל דחצר שבבית אינו

 אם פירותיה לעשר חייב בחצר העומדת תאנה שהרי ,מדבריהם במעשרות חייב אלא שהוא, פטור ממעשר מדאו'הנטוע בבית 

 או שנטעה דחצר כלום אינה וראייתו מחצר ,דחה דבריו דאין בכה"ג משום איסור דרבנן )שם( הראב"דאולם  .כאחת, ע"כ אספן
אין הכי נמי אם נטעה או זרעה כולה או רובה לכתחילה ביטל אותה מתורת חצר ד )שם( הרדב"זדה, ע"כ. ויישב ש היינו שזרעה

כתב ובדרך זה  .אבל תאנה העומדת בחצר לאו שדה היא שהרי לא יצאת מתורת חצר אלא כבית היא חשובה ,והרי היא כשדה

 .)שם( הכס"מ
ודלא כהחזו"א הנ"ל, אלא דהחזו"א כנמצא בבית דמי.  ת כיפת השמיםוכן אדניות שתח ומבואר מכל זה דעציץ תוך החצר

ולפי"ז אין מקום להקל בחצר.  .[ שפירש הוכחת הרמב"ם מהא דחצר באופן אחר, עיי"ש'ה ק"ס 'מעשרות סי' זבלשיטתו אזיל ]

 וכן דעת פוסקי זמנינו.
 האם מותר להכניס עציץ לתוך הבית להפקיע ממנו דיני שביעית. אי

ר"ה אין  "עד )נ:( ע"זש"ס ב". ודייקו ועושין להם בתים ומשקין אותן עד ראש השנהדתנן " ד("מ ב")פ בש"ס שביעיתעי' אלא ד

 תים לצל והעץ גדל מחמתו. ולכאורה צ"ע אמאי לא פשט הירושלמי בשעושים להם  )שביעת שם( ירושלמיב ועי'בשביעית לא". 
  אף בבית. תגגופא מהכא דשביעית נוה המובא לעיל ]אות ג'[

בתוך  תההנטיעה הילת ידוקא כשתח הירושלמי לפטור עבודה בתוך הבית פקתסה יש ליישב בפשיטות דעד כאן לא הוהנה לכאור

שאמרו  )שם( הירושלמיוכן משמע מלשון איסורו ע"י שיבנה עליו בית.  כל שנטע תחילה בשדה שוב אינו יוצא ידיאבל  ,הבית
הגרצ"פ פרנק זצ"ל  שכן כתב שו"מהמעשרות" ומשמע דדוקא בכה"ג פטור. ו מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו "אילן

 על האילן מעשרות דמשעה שמסכךבדחה דבריו והוכיח מהירושלמי ש אאל .שבת הארץבשם ספר  ח"י עמ' כז ד"ה ובהא(כרם ציון )

שהבית  הא דש"ס שביעיתתרץ קושיא הנ"ל דשאני שכתב ל (ס"ק ו ד"ה והזורע )שם החזו"אמפקע איסור שביעית. וכדבריו מוכח 
. ולפי"ז מותר להכניס עציץ מחוץ לבית לתוך הבית , משא"כ בהא דירושלמי שאין הבית מיטיב להםעשוי להיטיב לזרעים

)סי' כ  בחזו"אמבואר דאל"ה אסור כ ,לחזור ולהוציאולהפקיעו מדיני שביעית ולהשקותו, אלא דזה בתנאי שאין עושן כן ע"מ 

  .]אלא די"א דהוצאת עציץ אפילו שאינו נקוב למקום שאינו מקורה אינו אסורה כשאין כוונתו להשביח עי"ז הצמחים שבעציץ, ואכמ"ל[ סס"ק א(
 תוך הבית )גידולי מים(בנבטים להנביט . בי

לי מים שנח' בו מ"מ לענין גידונקוב בתוך הבית יש מקום להחמיר.  ונראה דאף שמדברי החזו"א משמע דאף בעציץ שאינו

 ,)טיקוצינסקי ח"ב פ"ח אות ב( ספר השמיטהה . וכן דעתשמתיר בכה"ג כי אין זה עבודת קרקע )יו"ד סי' ה( בנחפה בכסף]עי' הפוסקים אם אסורים בשביעית 

)זרעים ח"ב  ההר צבי)סי' כז אות א(,  מהרי"ל דיסקיןה. אולם )ירושלמי שם פ"ד ה"ד ד"ה אין מציתין( במראה הפנים ועי' עוד ועוד, שמקלים בזה )ח"ד סי' נא( אז נדברוה

 .(103משפטי ארץ שביעית עמ' ) החזו"אד משמיהכן מטו שו"מ שו , י"ל דאף החזו"א יודה להקל אף לכתחלה.ועוד, מחמירים בזה[ א(לסי' 

 -מסקנא דדינא-
)ודעת יש לו על מה לסמוך  בשביעית ההעושה בו מלאכלדעת החזו"א  ,ביתתוך העומד בהעציץ שאינו נקוב ולה לדינא, דעה

. וגידולי מים )כגון נבטים וכדומה( שרי , ומ"מ לכתחלה יש להימנעהגריש"א זצ"ל דהדין כן אפי' אם הענפים בולטים מחוץ לעציץ(

. ואם העציץ נקוב, במקום הפסד שרי לעשות בו מלאכות האסורות מדרבנן )אף לדעת החזו"א( מלאכה לכתחלהלעשות בהם 
 המלאכות האסורות מה"ת ומדרבנן[. הם עשה רק מה שמוכרח(. ]עי' לעיל אות ב' מה)וי


