
 

 

 
 
 

 

 

 . ה (ביטול ברוב בפירות שביעית) תוך הקופביש מעות שביעית ג. . לחוש בדמי השוק לקדושת שביעיתב. . התפסת מעות בקדושת שביעיתא. 

   .ביטול ברוב בדבר חשוב ז. . ביטול ברוב במעות שביעיתו.  . אחר זמן הביעור ה.. הטעם שקדושת פירות שביעית אוסרת בכל שהואד. 
 . המוכרברשותו או על העודף שנותן לפדות על מאכל שי.   ת.אין בודאות דמי שביעית בתערובט. .  ביטול ברוב בדבר שבמניןח. 

 מעות בקדושת שביעית   א. התפסת 
  עיי"ש דכל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וגידולו מן הארץ יש בו משום קדושת שביעית. ו  (פ"ז מ"א)  בשביעית  במשנהאיתא  

אפי' מוכר בהיתר, וקדושת שביעית על המעות (  ה , דשביעית תופסת דמיה. וע"כ המוכר פירות שביעית חל(מ:)  וסוכה  ופ"ח מ"ז)(שם  
ג' סעודות), שנא יובל היא קדש תהיה לכם", מה קדש תופס את דמיו ואסור, אף שביעית תופסת את דמיה    'כגון מזון  "כי 

ואסורה. ואע"פ שהקדש תופס דמיו ויוצא לחולין, מ"מ שביעית תופסת דמיה ואינה יוצאת לחולין, דכתיב "תהיה" בהוייתה  
הא כיצד,   כו',  הא. הא כיצד, לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבערין בשביעית. לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים ת

   .(פ"ו ה"א, ו, ז) הרמב"םאחרון אחרון נכנס בשביעית ופרי עצמו אסור. וכן פסק 
יאות)  ובתוס'  (סב:)  בש"ס ע"זומ"מ מבואר   דאם שילם עבור פירות שביעית בהקפה (דהיינו שלוקח הפירות לבעלותו    (שם ד"ה 

דאפי' אם משלם לפני שהפירות נאכלו לא  (סי' י ס"ק יג)   בחזו"א והתשלום הינו חוב עליו), אין הכסף נתפס בקדושת שביעית. ועי'  
אין הדמים נתפסים בקדושת שביעית.  דאם קנה פירות שביעית בהבלעה (לט.) בסוכה וכמו כן מבואר עוד    נתפס הכסף בקדושה. 

(סוכה לט. ד"ה   השפת אמת שאם מוכר בהבלעה ליכא נמי איסור סחורה. אולם דעת  (הובא בציץ הקדש סי' טו) המהרי"ל דיסקין ודעת 

 . דאכתי איכא איסור סחורה (אלא שלא נתפס בקד"ש)) 20(משפטי ארץ פי"ב הגה  והחזו"א  וליתיב)
 קדושת שביעית בדמי השוק ל ב. לחוש  

לענין מעות המצויות בשוק אין לחשוש משום מעות שנתפסו בקדושת שביעית ע"י חשודים על שביעית וכדו', דאזלינן בתר  ו
מהם בשביעית, ולא יתחייבו   שנקט דהיכא שידוע שרוב פירות הנמכרים הם מחו"ל, יקחו(ח"א סי' כא) במבי"ט  רובא. וכן מבואר 
. דכיון שאין ידוע אם הם פירות שביעית אם לאו, אזלינן בתר רובא, וכיון דרובא מחו"ל  (פ"ג דדמאי)  בתוספתא בביעור כמבואר  

בשוק לא חיי' משום קדושת שביעית דאזלינן    ותכ. וא"כ ה"ה לענין מעות המצוי"או מערב שביעית נינהו פטורין מן הביעור, ע
 בא.  בתר רו

דילמא דמי    ' אין לחוש לקנות מע"ה דבר שאין בו זיקת שביעית, ולא חייש  (שביעית סי' י ס"ק יז ד"ה והא וד"ה במש"כ)  בחזו"א   וכן מצינו 
ממנו   כשלוקחין פירות מע"ה ליקח  שנתן עצה (פ"ט ה"ו ד"ה לענין קנייתן)  בר"ש סירליאושביעית הן, דאזלינן בתר רובא. וכן מבואר 

אע"ג  דביצים או תרנגולת וליתן הכסף בעד הביצים (ומבליע בו דמי הפירות), אלמא דלא חיישינן שמא הביצים דמי שביעית.  
  'שכת  חזו"א ב עיי"ש  ו[, ע"כ.  (ס"ק ט"ז)וכמש"כ דמאי סי' א'    , דשביעית אוסרת בכ"ש מ"מ שפיר אמרינן כל דפריש מרובא פריש

נחשב פירש מהרוב ותולין שלקח בהיתר (כיון שא"א לשואלו דחשוד הוא). ומבואר דס"ל להקל אע"פ שיש כאן משום    דבכה"ג
 , ואכמ"ל].סי' קב ס"ק א וססי' טז ס"ק ו)יו"ד ( בפת"שדבר שיש לו מתירין שהרי אפשר לחלל את המטבעות כמבואר לקמן. ועי' 

 שביעית) ירות  בפ   ביטול ברוב תוך הקופה ( ב ג. יש מעות שביעית  
אלא דכ"ז במעות המצויות בשוק די"ל דאזלינן בתר רובא. אולם בחנות שידוע שהתערבו בקופה דמי שביעית במעות חולין, לא  

 שייך למימר "זיל בתר רובא", דכל שמעורב איסור במקום אחד אם איננו בטל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי.  
וכן הוא    (זבחים עג: ד"ה אחא אמר רבא)  בתוס'מבואר  "חד בתרי בטיל" דהרי    מיהו אפשר דאמרינן  דכל האיסורים בטלין ברוב. 

 .סימן ק"ט, פרט לאיסורים שחז"ל החמירו בהם שלא יתבטלו כגון חמץ בפסח  בשו"עוכן מבואר  . (ח"א סי' רעא ורפה) ברשב"א 
לל כו' שביעית אוסרת כל שהוא במינה ושלא במינה בנותן טעם". וכן  "זה הכ  (נח.)  ובנדרים(פ"ז מ"ז)    במס' שביעיתאלא דשנינו  

 חזינן דקדושת פירות שביעית אינה בטילה ברוב (בתערובת מין במינו).  ו. (שמו"י ספ"ז) הרמב"םפסק 
 קדושת פירות שביעית אוסרת בכל שהוא ש ד. הטעם  

אין אותה התערובת  "  שפירש דהיינו טעמא דקדושת פירות שביעית אוסרת בכל שהוא,   (מא"א פט"ו ה"ח)  ברמב"ם   ועי' עוד כי 
שהרמב"ם הוסיף האי טעמא לתרץ קושיא    (שם)בכס"מ    פירש ", אלא חייב לאכול כל התערובת בקדושת שביעית, ע"כ. ואסורה

שביעית מכלל כל האיסורים שבתורה כשם שהוציאו טבל ויין נסך, ונתן טעם מפני    (ע"ז עג.)אחת והיא למה הוציאו רב יוחנן ור"ל  
בשו"ת  מבואר  ואע"פ דהיתר מתבטל כ  .(שם)  בלח"מ  שאין אותה התערובת אסורה ונמצא שאין שם איסור תורה נופל בה. ועי' 

, (סי' צז ש"ד סס"ק א)  והפמ"ג  סי' צט ס"ק כב)יו"ד  (  ר"חהפ  סי' רצט ס"ק א),יו"ד  (הש"ך  , וכן פסקו  (סי' נז)  ובשו"ת הר"ן  (סי' תתלא)  הרשב"א 
 . מ"מ צ"ל דהכא החמירו חז"ל, אלא דקשה להרמב"ם קושיא הנ"ל וע"כ כתב ליישב ע"פ טעם הנזכר

והמשנה   (על הרמב"ם שם) הרדב"זדכיון שיכול לאכול בקדושת שביעית הוי כדבר שיש לו מתירין. וכ"כ (נדרים נח.)  הר"ןאולם דעת 
 לדשיל"מ.   דדמי' שכת ברדב"זאף בדעת הרמב"ם. ועי'  (מעילה פ"ז ה"ו) למלך

הסובר דאמרינן דשיל"מ אפי' בדבר שנשאר באיסורו אלא שבידו  (חולין לב: ברי"ף)    הרי"ףאלא דלכאורה הר"ן ודעימיה אתו כדעת  
  הפמ"ג ,  (שם ס"ק נו)  הש"ךדבכה"ג לא אמרינן דשיל"מ. וכן נקטו  סי' סט סע' יד) יו"ד (  השו"עלעשות בו בדרך היתר. אולם כבר פסק  

ובתערובת מעות חולין עם מעות  . בדעת הר"ן הנ"ל(יו"ד תנ' סי' נג) בנוב"י ועוד. שו"ר שכ"כ  (יו"ד סי' סז) הכת"ס, (סי' קב ש"ד סס"ק יא)
ר דאף החולקים על הרי"ף יודו דבכלל דשיל"מ הוא, דהרי  שיש להם קדו"ש (או פרי שני שהתערב בפירות חולין) איכא למימ

לענין מעשר שני שהתערב  (שם)    ובנדרים  (נג.)  בב"מאפשר לחלל המעות שבתערובת על מעות ויבואו לידי היתר. וכמו שמצינו  
כמבואר ביו"ד  שצריך לפדותו משום דשיל"מ. אלא דלפי טעם זה אם אין לו על מה לחלל, אלא ע"י טרחא אין זה בכלל דשיל"מ  

 סי' ק"ב. ועי' בסמוך. 
   אחר זמן הביעור ה.  

(על   והרדב"ז(שם)    רש"י,  (נדרים נח.)  הר"ן,  (מא"א פט"ו ה"ח)  הראב"דדעת    [א']משנה הנ"ל  ה ונחלקו הראשונים והאחרונים בביאור  

אבל אם נתערב לאחר   ,שכתב שכן דעת הרמב"ם. ועי' עוד בזה בנוב"י שבסמוך), דכל זה לפני זמן הביעור  (ועיי"ש   הרמב"ם שם)
להיפך, דרק אחר זמן הביעור   יכין אות סו)שם  (  והתפא"י  (שם)  הרא"ש,  הר"שדעת    [ב']זמן הביעור אין אוסר אלא בנותן טעם.  

דהטעם (יו"ד תנ' סי' נג)  בנוב"י    ופירשהחמירו לאסור מין במינו בכל שהוא, אבל אם נתערבו קודם זמן הביעור אין בו קדו"ש.  
להחמיר בנתערב אחר זמן הביעור יותר מנתערב לפני זמן הביעור, הוא משום דלפני זמן הביעור עדיין לא עשה שום איסור, אבל  

שעבר זמן הביעור ולא ביערו כבר עבר במה שאינו מבערו, וגם חשו חכמים שאם יהיה היתר בתערובותו יעבור ולא יבער,    אחר
 (נח.) בנדרים    התוס'דעת    [ג']וכדרך שאסרו ספיחי שביעית באכילה מפני עוברי עבירה, ע"כ.    ,לפיכך גזרו שלא יהיה לו ביטול

 שפירשו דברי המשנה הנ"ל). דבשניהם אין אוסר אלא בנ"ט (עיי"ש איך 
אין    (קובץ אגרות ח"א סי' רה ובמכתבים)החזו"א  ולהלכה דעת   ולאחר זמן הביעור  נתערבו לפני זמן הביעור אוסרים במשהו,  דאם 

 .(ק' סי' מה) והמנח"ש (ח"ו ססי' קכט)י "המנח אוסרים אלא בנ"ט. וכן דעת  

        
 

      
 
 

 
 
 

 

הקדושים    א. פירות  או  ירקות  לתת  שרי  אי  יל"ע 
אינו   שלפעמים  שידוע  קטן,  לילד  שביעית  בקדושת 

 אוכלם כראוי אלא מפסידם. 
פירות   הפסד  חשיב  אי  חדא,  בתרתי,  בזה  לדון  ויש 
שביעית בידיים או כגרם הפסד פירות שביעית, ועוד  

 או אסור. אי גרם הפסד פירות שביעית מותר  
מאבד   שלפעמים  מאד  קטן  ילד  הוא  דאם  ונראה 
הקרקע  על  מיד  שזורקו  נתינתו,  בשעת  מיד  המאכל 
וכיוצ"ב, חשיב כספק הפסד בידים ולא כגרם הפסד, 
וודאי שיש להמנע מלתת לו דבר מאכל אא"כ רואה  
שאוכלו, או שמאכילו בכפית וכיוצ"ב. אולם אם הוא  

המא לאכול  דרכו  אשר  מעט  גדול  אלא  ילד  כל, 
או   אכילתו  בשעת  מהמאכל  חלק  מאבד  שלפעמים 
פירות   הפסד  כגרם  היותר  לכל  י"ל דחשיב  לאחריה, 

 שביעית. ויש לדון אם אסור או מותר. 
שנשאל לענין האכלת (ח"א סי' פ"ג)    במהרי"טמצינו    ב.

תולעי משי בעלי עץ התות בשביעית, ובתוך דבריו שם  
ב לקרטם  מותר  הפרי  יציאת  אחר  דאף  עלין,  כתב 

ואע"פ שע"י כן הפירות מתיבשים ונושרים, אין בזה 
ואינו   הוא  וגרמא  הואיל  ולא להפסד,  משום לאכלה 

בירושלמי   כדמוכח  ביד,  ה"א)  מפסידן  הדין (פ"ז 
יבשא   והיא  לאגרא  ליה  מסקין  דירקא  קינסתא 

בפ"ט   איכא  ותו  וכו'  (ה"א)  מגרמה,  וירבוזין  הפיגם 
ומשני מאליהן    ופריך ולא נמצא מאבד אוכלי בהמה,

הדילועין שקיימן לזרע  (פ"ב מ"י)  הן אבודין. והא דשנינו  
והוקשו לפני ר"ה ונפסלו מאוכל אדם מותר לקיימן  

הרמב"ם   שפי'  המשניות)  בשביעית,  והם (בפירוש  הואיל 
לזריעה,   להשהותם  להפסידם  אסור  אדם  מאכל 
הירושלמי   מתוך  ליתא  רחמנא,  אמר  דלאכלה 

ב בו  חזר  וכבר  י"ח)  (חיבורו  שהבאתי,  הל'  וכתב  פ"ד 
 הטעם דאסור לקיימן משום ספיחים, וכן עיקר. 

הביא דברי (על פאת השולחן סי' ה' ס"ק א')    הרדב"זובבית  
כתב   זו  סברא  וע"פ  עיקר.  דכן  וכתב  המהרי"ט 

שם   פירות  (ס"ה)  בהלכותיו  לתינוק  ליתן  דמותר 
וימאס   וילכלך  יפרר  מאוכל  שביעית אע"פ שהתינוק 

 [דלא הוי אלא גרם הפסד].  
  -   (הלכות שביעית פי"ד הל' א')  בכרם ציון וכן כתבו לדינא  

אבל גרם הפסד שרי, ולכן מותר ליתן לתינוק פירות  
שביעית אע"פ שהוא יפררם וימאיסם מאוכל. וציינו  

 במקורות לדברי המהרי"ט והרידב"ז.
דגרם   בביאורים ע"ש)  (שביעית פ"ב ה"ג  באור לציוןוכן נקט  

 הפסד פירות שביעית מותר. 
והנה את עצם ראיות המהרי"ט יש מקום לדחות,    ג.

להעלות  דמותר  הירושלמי  מן  ראיה  שהביא  דמה 
שם דביאר דברי   בפני משהקינבא דירקא לגג. יעוי'  

הירושלמי לענין ביעור, דאתא למימר דההיא קינבא  
כשמעלהו  דירקא ראוי למאכל בהמה וחייב בביעור, ו

לגג והוא מתייבש מאליו זהו ביעורו. ולפי' לא שמעינן  
 מהכא היתר לגרם הפסד בפירות שביעית. 

י')    ובחזו"א  י"ד ס"ק  ביאר דהא דמסקו ליה  (שביעית סי' 
לאיגרא לא מקרי הפסד בידים, דאם לא יבשו ירקבו,  
[ומ"מ שמעינן שאין חייב לאוכלן   והיבוש מעלה להו 

ומבואר בדבריו דאם העלתן    או לבקש להם אוכלין].
לגג היתה מפסידתן ה"ל הפסד בידים ולא גרמא, אלא  
להו.   מהני  רק  דהיבוש  כלל  הפסד  אינו  דבאמת 
ולביאורו נמי אין ראיה מדברי הירושלמי להתיר גרם  

 הפסד בפירות שביעית.      
בעלין,   לשקף  דשרי  מהירושלמי  ראיה  שהביא  ומה 

ירושלמי דקאמר  דביאר כוונת ה   בפני משהיעוי' שם  
נכמשין   ג"כ  עליהן  דכשהן  אבודין",  הן  "מאליהן 
מאליהן ואינן ראויים למאכל בהמה. ולפי' אף מדברי  
בפירות  הפסד  לגרם  ראיה  אין  הללו  הירושלמי 
פירות   מפסיד  חשיב  דלא  התם  דשאני  שביעית, 

 שביעית כיון דמ"מ יפסדו. 
כתב לדחות ראיה    (שביעית סי' נ"ט ס"ק ה')  ובמקדש דוד

זו דלעולם אסור להפסיד פירות שביעית, ואפי' צריך  
לא   ושאני התם דאם  הפסד,  לידי  יבואו  שלא  למנוע 
אינו   ובזה  טבען,  שזה  אבודין,  הן  מאליהן  ישרש 
בתרומה   דאף  יפסד,  שלא  טצדקא  לעשות  מחוייב 
שצריך   מצינו  לא  ג"כ  ההפסד  מן  להציל  שמחוייב 

 בירקא שלא תפסד.   לחולטה בחומץ או שיכבש לה 
[ויעו' בבית הרדב"ז הנ"ל דכתב דב' ראיות הראשונות  
בו   שחזר  ממה  הראיה  אבל  לדחות,  יש  דהמהרי"ט 

 הרמב"ם ראיה אלימתא היא, וכן עיקר].

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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 ו. ביטול ברוב במעות שביעית   
תוך הקופה, י"ל דלא בטלים, דהוי כמין במינו שאינו בטל (דהרי התערבו מעות במעות).  בולפי"ז בגוונא שידוע שיש מעות שביעית  

 . (שם סד"ה גם אפשר) והמנח"ש (שם ד"ה והנה כל הנ"ל) י"המנח שו"ר שכן כתבו 
עד כאן לא החמירו דליכא ביטול אלא בתערובת פירות וכדו', דלמה שהם עומדים אכתי הם ראויים  שמיהו היה מקום לדון  

(דהיינו לאכילה) אלא דמ"מ יש לנהוג בהם קדושה, משא"כ בתערובת מעות שהם עומדים בעיקר להוצאה בכל מקום, והשתא  
כה"ג לא גזרו. ואפשר דאף לדעת הר"ן, י"ל  נתפסות בקדושה לקנות רק אוכל. (וספק זה שייך לטעם הרמב"ם הנ"ל די"ל דב

שו"מ    דשיל"מ דיינינן ליה לכו"ע.כדכיון דאפשר לחלל המעות    י"ל  דאינו נחשב כ"כ לדבר שיש לו מתירין). אלא דלפי מש"כ לעיל 
, ולא (שביעית פ"ג אות ב)מהאור לציון    'דדמי שביעית מתבטלים, וכן נר  אות טו)פ"ז  טשזנר שער ג    -(שערי שמיטה    הגריש"א זצ"לשדעת  

 חששו להא דמין במינו אינו בטל. 
 ז. ביטול ברוב בדבר חשוב  

שאינו בטל.    (סי' קי סע' א)  השו"עהם בכלל דבר חשוב שכתב  שאלא דלכאורה בלא"ה א"א להתיר ע"י ביטול, שהרי מטבעות י"ל 
דלפני זמן הביעור פירות שביעית בטלים, ובין למ"ד דלאחר זמן הביעור הפירות בטלים, י"ל דאין    בין למאן דאמרדונפ"מ בזה  

ולא  ו),    (סע'סימן ק"י    בשו"עשוב כל התערובת דינה ככל קבוע שכמחצה על מחצה דמי כמבואר  ו  ,המעות בטלות מטעם הנ"ל
  , במניןדנן בטלות מחמת חשיבותן או מחמת שהוי דבר  [אלא דכ"ז אם נימא דהמעות אי תלינן שהמעות שקיבל מרובא קא פריש.  

ביש"ש  דהרי יש סוברים דבשיל"מ לא גזרו, עי'  ,אבל לפי הטעם דדשיל"מ, יש לדון האם גזרינן בנ"ד משום שמא יקח מהקבוע
תוך החנות,  ב אכתי המעות  דואכמ"ל. ואף בגונא  (ש"ד ס"ק לב),  ובפמ"ג    (סי' קי אות ו)  בג' מהרש"א   ,(סי' טז אות טז)  בפרישה  ,(פ"ה סי' ו)

תוך  בדנחשב פירש אף כשהוא    (סי' צט)  ובחת"ס  (שער הקבוע סי' ט)  בבינת אדםכל שלקח ע"מ להוציאו, בכלל פירש הוא, כמ"ש  
 דכל שפירש ממקומו על דרך פרישה אמרינן דמרובא פריש].  ,החנות

שכת' דלולי    (מעילה פ"ז ה"ו)  במשנה למלך דמטבע אינה בטילה ברוב משום דחשיבה. ועי'    (מעילה כא: ד"ה פרוטה) בתוס'מבואר  והנה  [
 משום דבר שבמנין.    בטלותדברי התוס' בלא"ה מעות אינן 

כדין יבש ביבש    ותשהסכים לדברי הרשב"ץ דמעות היתר שנתערבו במעות איסור בטל  (ח"א ססי' ה ד"ה עוד)  במהרי"ט אולם שו"ר  
שהביא דבריהם וכתב "ואני תמיה על שני המאורות הגדולים איך לא השגיחו בדברי   (שם)במשנה למלך  י'  דחד בתרי בטיל. וע

התוס' שכתבו דמטבע חשיב ולא בטיל. ומלבד דברי התוס' הללו נראה דמטבע לא בטיל מדרבנן דלא גרע מדבר שדרכו לימנות  
 דמעות אינן בטלות.  נקט בנ"ד(שם) במנח"י וכן וכעת צל"ע".  ,דלא בטיל

כתב ליישב דהתם מיירי במעות קטנות דלא חשיבי (ומשום דבר שבמנין י"ל דסברי כהשו"ע   (מעילה פ"ג ד"ה פרוטה)   בחסדי דוד  מיהו
 המובא לקמן. ואפי' להמחמירים אין זה אלא למ"ד כל שדרכו להמנות שנינו, אבל למ"ד את שדרכו להמנות אין פרוטה בכלל).

אולי מעות    , כת' דמטבע ודאי חשיבא אף לדעת המהרי"ט, אך מי יודע אם היה להם מטבעו"ד ח"ב סי' מה אות ט)  (יובבית יצחק  
 .  (סי' תרעז סי' ד ד"ה ובהיות) בספר החייםעי' ודליכא קפידא ולא חשיבא. 

 ש"במנח משא"כ בזמנם. ושו"מ    אין המטבעות חשובות מצד עצמם ובטלי,שאין למטבע שום ערך עצמי  י"ל דה"ה בזמנינו    לפי"זו
 .  (שער ג אות טו) הגריש"א זצ"לדעת  'שגם כתב כן. וכן נר (ח"א סי' מה ד"ה אולם בעיקר)

 ח. ביטול ברוב בדבר שבמנין 
י"ל   אכתי  חשוב,  דבר  בכלל  אינן  שלנו  ושטרות  דמטבעות  שמבואר  מצינו  שואע"פ  ובאמת  שבמנין.  דבר  משום  בטלים  אינן 

(חולין לו:    כהר"ן (שם)  הרמ"א שפסק כהמ"ד בש"ס דדבר שבמנין בטל, אולם דעת    (מא"א פט"ו)  כהרמב"ם  שהכריע  (רסי' קי)  להשו"ע
, ועיי"ש דלדעתו יש להחמיר אם לא במקום הפס"מ כדעת (שם ס"ק א) הט"זדכל דבר שנמכר רק במנין אינו בטל. וכן פסק   ברי"ף)

, אלא דלדידיה יש להחמיר (ס"ק ט)  הש"ךהדבר נמכר באומד ופעמים במנין אינו בטל. וכן פסק    המהרש"ל דאף בגוונא דלפעמים
(ומ"מ כבר הודו לדברי הט"ז   ). ולפ"ז לדעת הרמ"א יש  והחכ"א   (כלל מב אות ב)  המנחת יעקבכהמהרש"ל אף במקום הפס"מ. 

 . באיסורים דרבנן] דס"ל דאין משום דבר שבמנין  (ס"ק ג) בפר"ת ויעוייןלאסור כל התערובת. [
שתמה על המהרי"ט הנ"ל שלא כתב דמטבע אינה בטלה מחמת שהיא דבר שבמנין. אלא דאפשר לומר    (שם)  במשנה למלךועי'  

ו  ייה לא  בעינן שדדס"ל למקילין דמטבע אינה בכלל דבר שבמנין היכן שהמעות אינן חשובות כלל אע"פ שמונים אותם (אלא  
כתב דלא מקרי דבר שבמנין אלא דבר שמונים אותו    (סי' קג)בתרוה"ד   מחמת דבר חשוב). דהנה חשובות כ"כ דאל"כ אינן בטלות  

ניכר שהוא דבר חשוב, ולכך לא בטל, עיי"ש. ומשמע דאין הטעם שהדבר נמנה הוא חשוב מחמת שמונים    בשוק במנין, דבהכי
אותו, אלא הוא חשוב מחמת עצמו והמנין הוי גילוי שהוא חשוב. ולפ"ז אפשר דדבר שאינו חשוב אע"פ שמונים אותו אינו בכלל 

תילתן מין תבלין חשוב    (ד"ה תילתן)  ופרש"י  ן בכלל דבר שבמנין.דתילת  (עב.)   בזבחיםדבר שבמנין. וכן מוכח מרש"י דהרי שנינו  
מ"מ    ,דאף האידנא דאין מוכרין הכרכשתא אלא במנין  (יש"ש פג"ה סי' נ)  במהרש"למאד שאף טעם העץ שוה לפרי, ע"כ. וכן מבואר  

 . (סי' קי סוף אות ג)  הב"ח והביאו  מאחר שאין דרכן לאכלן אלא ע"י מילוי גרע חשיבותה ולא מהני לה דבר שבמנין ובטילה, עכ"ל.  
 . ולפי"ז י"ל דמטבעות שאינן חשובות מצד עצמן אינן בכלל דבר שבמנין.  (סי' קי ס"ק יג וסי' קא ס"ק ז) בש"ךועי' 

וכן מוכח   שהרי אינו מונה את המטבע אלא את הערך הנקוב עליה.  ועוד העירוני דלעולם י"ל דאין המטבע חשוב דבר שבמנין
 שלא חששו בנ"ד להא דדבר שבמנין. (ועי' לעיל בשם החסדי דוד). (שם)  והגריש"א זצ"ל (שם) המנח"ש ,(שם) מהמנחת יצחק

     . אין בודאות דמי שביעית בתערובת ט 
דלא אמרינן כל קבוע אא"כ איכא    (ס"ק ו)   והמ"א   (סי' תרה ס"ק ד)  הט"זכבר כתבו    , התערבו מעות שביעיתש  ודאות אם אין    ובלא"ה 

 (עי' לעיל אות א').  (שם) והחזו"א (שם)  במבי"ט . וכן מבואר (מה"ת סי' קד)תשורת שי האיסור ודאי. וכן נקט 
ו"ל ח או שמוכרים גם פירות    שמוכרים הרבה מוצרים חוץ פירות וירקותהרי אם קונה בחנות  שוהרבה פעמים הדבר בכלל ספק,  

על הפירות והירקות הקדשות    כ אפשר ששילמו"וכמ  יש לתלות שהמעות אינם אלא מהרוב,,  וכדו' שאין בהם קדושת שביעית כלל
.  "ש ה מעות קדושות בקדבכרטיס אשראי, או בצי'ק או בהקפה (שאין המעות נתפסות בקד"ש), וא"כ אין בקופ  בקדושת שביעית

. אלא דהכל לפי הענין, דהרי הרגילות הוא שמוכרים פירות וירקות כל יום. וכל דבר  (חוט שני שביעית עמ' שכז)  זצ"להגרנ"ק  וכן דעת  
(סי' פד על הט"ז   ובנקה"כ  (סי' תסז ס"ק יח)  במ"א ,  (יו"ד סי' קכב סס"ק ח)  בט"ז,  (סי' קעא)  בתרוה"דאינו בכלל ספק כמבואר   טובאהרגיל  

 .   (סי' לג מ"ז ס"ק ו) בפמ"ג. וכ"כ "ק יז)ס
 על העודף שנותן המוכר או  על מאכל שברשותו    ת . לפדו י 

(לפני זמן הביעור, יכול לחללם    ,ןשיש בהם קדושת שביעית ואין מקום לתלות שרוב המעות הם חולי  תובמקום שיש ודאי מעו
דפרי הקדוש בקד"ש אינו מתחלל    (מ:)  סוכה  הש"סע"פ   ט)  -(שמו"י פ"ו ה"ח    הרמב"ם  . דהנה כתב)ד"ה זבחים)  (סי' יד ס"ק יגחזו"א  ב  עי'

) מתחלל בין דרך מקח בין דרך חילול, ע"כ. וע"כ מי שיש לו מעות  אולם פרי שני (דהיינו פרי שנתפס בקד"ש  , אלא דרך מקח 
, ד"ה והנה כל הנ"ל) שם( במנח"ישנתפסו בקדושת שביעית יכול לחללם על מאכל (או על מעות) וינהג בהם קדושת שביעית. וכן נקט 

 . אות ב) שם( באור לציון וכ"כ וכתב שיאמר שדמי שביעית או חילופי שביעית הנמצאים ברשותי יהיו מחוללים על המאכל הזה.
  , דמי שביעית)  (שהוא  כדי להנצל מעודף שיש בו קדו"ש, שיאמר למוכר שהעודף שאתה נותן לי  ה שנתן עצ  (ק' ססי' מה)  במנח"ש  'ועי

יפדה על המעות שאתן לך והקדושה תחול עליהן, ואין בזה משום מסירת מעות שביעית לע"ה, כיון דע"י החליפין לא נתחדש  
דלא    ומסתבר  שום ענין של מכשול שיהא מקום לאסור, בפרט היכן דבהיתרא הוא דקעביד ע"פ הסוברים דאין בהם קד"ש, ע"כ.

   .(חוט שני שביעית עמ' שכז) זצ"להגרנ"ק אה דעת  וכן נר. אלא במחשבה סגי  בפירוש אמירה בעינן 

 
  , אפי' מוכר בהיתר, כגון מזון ג' סעודות) ו (ל תמורתם  קיבש   מאכל על המעות או  קדושת שביעית    ה ר פירות שביעית חלהמוכא'  

והיינו להוציאם לצורך אכילה כגון קנית מאכל או משקה  או    והקדושה חלה על המאכל  ,וצריך לנהוג בהם קדושת שביעית 
( '  ב  . והמעות יוצאים לחולין  , משקה  קנה פירות שביעית    או   , התשלום הינו חוב עליו)שאם שילם עבור פירות שביעית בהקפה 

יש  שמא   ושצריך לחש  נו איבשנת השמיטה המקבל מעות  ג'    .ה אין הכסף נתפס בקדוש ,בדבר שאין בו קדושת שביעית  בהבלעה 
שאר מצרכים ופירות    שם   הקונה מוצר בחנות שמוכרים   ד' רוב מעות שבשוק אינן דמי שביעית.  שכיון    , להם קדושת שביעית

  . כי דמי שביעית שבקופה בטלים ברוב  ,מהמוכרבעודף שמקבל  קדושת שביעית  אינו צריך לנהוג    ,הקדושים בקדושת שביעית 
קנה במקום שרוב המעות קדושים בקדושת שביעית (כגון אצל  אם  'ה  .ויש מחמירים בזה אם ברור שיש בתערובת דמי שביעית

בשעת נתינת התשלום שיתחללו   אומריכול לפדותם על מאכל בשווים. ואם    ,שיש בהם קדושת שביעית עות  קיבל מש  ואפשרירקן)  
 .  על מעותיו אלא על המעות של המוכר ת שביעיתמעות המוכר על מעותיו שמסר לו, לא חל קדוש

 
 

 

מוכרחת  ראיה  אינה  לכאו'  השלישית  ראייתו  ואף 
החזקה   ביד  ופי'  בו  חזר  דהרמב"ם  די"ל  כ"כ, 

פי ניחא ליה לפרש  דהאיסור משום ספיחין, משום דט
עצמי   כאיסור  לקיימן",  "אסור  דהירושלמי  לישנא 
שאסור   מחמת  רק  האיסור  לפרש  מאשר  דספיחין, 
דינא   מעיקר  בו  שחזר  משום  ולא  לזריעה.  להניחם 

משום דבאותה   שם(ומה שלא פי' כן בפי' המשניות.  'דכת
 שעה אכתי לא העלה דאית ביה איסור ספיחין).

צבוע"ע   נ"ד)  יבהר  סי'  ח"ב  דין   (זרעים  דבעיקר  דכתב 
גרמא בפירות שביעית יש לדון בה טובא, שהרי מלשון  

וכן הרע"ב שם (שביעית פ"ח מ"ז)  הרמב"ם בפי' המשניות  
על   שתמה  מה  עוד  וע"ש  אסור.  גרמא  דגם  משמע 
דירקא.   דקנובתא  מהירושלמי  המהרי"ט  הוכחת 
והעלה דלא התיר המהרי"ט אלא בגרמא שהיא בשב  

 ואל תעשה ולא דקעביד בידים. 
דוד התוספתא  (הנזכר)    ובמקדש  מדברי  להוכיח  כתב 

(פ"ה מהל' שמיטה ויובל הביאה הרמב"ם  (פ"ה דשביעית הי"ג)  
 , דאף צריך למנוע הפסד פירות שביעית ע"ש. ה"ה)

וברדב"ז   ד. במהרי"ט  לדינא  מצינו  דמ"מ  אלא 
והובאו דבריהם  גרם הפסד פירות שביעית.  שהתירו 

 ח"י סי' קי"ט].    י"במנח עוד נא באחרונים [ויעויין לדי
השביעיתויעוי'   זצ"ל    בסדר  שפירא  זליג  (שנדפס לר' 

דכתב דצריך למנוע את הילדים שלא  בחיי החזו"א על פיו) 
ה"ג ס"ק  (פ"ה    בדרך אמונהיבזבזו את האוכל. והביאו  

שמו שזה  דשמע מ(ס"ק כ"ח) , וכתב שם בציון הלכה י"ג)
 משום חינוך אבל מדינא גרמא מותר.  

אכילת   דרך  מקרי  כה"ג  דכל  דאפשר  עוד  לצרף  ויש 
גרם   אפי'  וא"כ  כהפסד,  ולא  כאכילה  וחשיב  הקטן, 
חשיב  דלא  אכילה  בדרך  דמצינו  וכעין  ליכא.  הפסד 
הפסד אף אם יש איזה הפסד באכילתו [עי' ברמב"ם  

א הל' מהל' שמיטה ויובל פ"ה ה"ב, והל' תרומה פי"
ה'. וע"ע באור לציון הל' קדושת פירות שביעית פ"ב 

 ה"ה וה"ו ובביאורים]. 
ובפרט היכא דאינו ודאי דיאבד הקטן חלק מהמאכל  
אלא ספק, דה"ל ספק גרם הפסד פירות שביעית בדרך 

 אכילת הקטן. 
לדינא   ירקות    א.  -העולה  או  פירות  לתת  אין 

הקדושים בקדושת שביעית לילד קטן מאד שלפעמים  
כהפסד  [דחשיב  נתינתו  בשעת  מיד  המאכל  מאבד 
בכפית   שמאכילו  או  שאוכלם  רואה  אא"כ  בידים], 

ילד קטן שדרכו לאכול מה שנותנים לידו,    ב.וכיוצ"ב.  
אחריה  או  אכילתו  כדי  שתוך  קורה  שלפעמים  אלא 

מהפרי,   חלק  ע"מ  מאבד  ירק  או  פרי  לו  אפשר לתת 
שיאכל לבדו [שכיון שאינו ודאי שיאבד המאכל, ואף  
אם יאבדו, אינו עושה כן מיד אלא לאחר זמן, חשיב  
לפירות  הפסד  גורם  כספק  היותר  לכל  בנתינתו 

אם רואהו מפסיד הפירות או הירקות יש   ג. שביעית]. 
 לו למונעו מכך עכ"פ מחמת דין חינוך. 

י  " ע  נכתב 

לי שליט"א  ן פלו ג שמעו  הרה"
ץ   " ת מו החרדי לה  ם   הקהי מי אדו ה   מעל

 
  
 

 ) ד( ערבית תפילת 
 

כשמכוון בראשית,  מעשה  על  עדות   -  "ויכולו" 
יחיד   אפילו  לוי,  בן  יהושע  רבי  ואיתימא  רב  "אמר 
המתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה 
שאמר   בראשית,  במעשה  הוא  ברוך  להקדוש  שותף 

 (שבת קיט:) אלא ויכלו".   "ויכולו" אל תקרי ויכולו 

"ובודאי לא הפליגו חכמי הגמרא ז"ל בגודל מעלת    -
הם  אלא  ידברו,  ולב  לב  בלא  שהוא  מי  על  אמירתה 
בלבבם,   אמירתם  כ"ל  טמוני  בספוני  והפליגו  אמרו 
ובודאי   שמו...  יתברך  אחדותו  על  להעיד  בהם  לכוון 
איך   אמירה,  באותה  עליו  להעיד  בהם  כוון  לא  אם 

 לא עלתה על דעתו כלל להיות עד בדבר...   נקרא עד אם
שאמרו   במה  ז"ל  הגמרא  חכמי  כוונת  בודאי  כי 
שנעשה באמירתו שותף להקדוש ברוך הוא במעשה  
זו   פרשה  אמירתו  שבשעת  מי  על  הוא  בראשית 
יחוד   על  ואמיתית  שלמה  אמונה  בלבבו  יתאמת 

שהבורא יתברך   שמו ויתעלה זכרו לעד,  'אלקותו, ית 
עולמות תחתונים ועליונים עד אין    שמו ויתעלה ברא

קץ ומספר ותכלית, ובששת ימי המעשה ברא העולם 
הזה התחתון, שמים וארץ וכל צבאם עם כל הבריאה,  

 (יסוד ושורש העבודה ח, ד)  .דומם צומח חי מדבר"
 

 "עבודת שבת קודש"   מח"ס ל ידיע נערך
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