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ופטורים מהפרשת תרומות , הפקר לכול, כידוע, יבולי שדה שגדלו בשנת השמיטה הם
האם יבולים אלה פטורים גם מהפרשת ביכורים ומהבאתם לבית : אך תישאל השאלה. ומעשרות

יד " ההלכה ובמיוחד בבספרות? והם יחויבו במצווה זו, או שמא דין אחר להם, המקדש בעצרת
. ואין התייחסות לשאלה זו, אין כל ִאזכור לנושא זה") ביכורים"הלכות (ם "של הרמב" החזקה

, "להיך-א' ראשית ִבכורי אדמתך תביא בית ה"על הפסוק , יט, כג' י בפירושו לשמ"אולם רש
 ".'ִבכורי אדמתך'לכך נאמר כאן , אף השביעית חייבת בבכורים: "אומר

ל מפראג "וכבר שאל המהר. ותרו אחר מקור לקביעתו זו, י אלה"תחבטו בדברי רשהפרשנים ה
ועתה הנה 'שאיך קורא אני כאן , דאיך שייך דיהיה השביעית חייב בבכורים": "גור אריה"בספרו 

? "ואיך שייך שחייב בביכורים, דהא לו לא נתן', הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי
גם רבנו אליהו מזרחי ". בוודאי טעות סופר הוא"י אלה "רי רששדב, ל"לפיכך קבע המהר

י ללא "דחה אותם והצביע על כך שישנן גרסאות ברש, י אלה"תמה על דברי רש) ם"הרא(
י המצויים כיום בידינו "בכמה כתבי יד של רש, ואכן". אף השביעית חייבת בביכורים"המילים 

 .נעדרות מילים אלו מפירושו
כי , )273' עמ, אלבק' מהד, א"ע, בפירושו ליבמות עג( רבנו מנחם המאירי סבור, י"לעומת רש

בכל שנה ושנה חוץ ) הביכורים(ונוהגין : "וכך הוא כותב. אין להביא ביכורים  בשנת השמיטה
' עמ, בתוספתא כפשוטה לביכורים, ש ליברמן"ראה ר" (שאין אדם זורע בה, משנת השמיטה

831 .( 
שהוכיח מפירושו , )בפירושו למשנה ביכורים סוף פרק ב" ( יעקבתפארת"הגדיל לעשות בעל 

י "שכן רש, י עצמו סובר שאין הבאת ביכורים בשביעית"שרש, )א"ע, עד(י ליבמות "של רש
,  שני שבוע בכל שנות השמיטהבשאר) נוהגין(תרומה ובכורים ": "ונוהגין"ה "אומר שם בד

 ).שית ובשנה השישיתבשנה השלי" ('ובו' אבל מעשר שני אין נוהג בג
על . כי אין להביא ביכורים בשנה זו, לתורה סבור" אור החיים"בעל , גם רבי חיים בן עטר

 :הוא כותב) ד, כה' דב(שבפרשת ביכורים " להיך נותן לך-א' אשר ה"הפסוק 
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ובשנה , ')ד, כה' ויק(דכתיב , והוא שנת השמיטה, חלק בארץ) לעצמו(לו ' כי לפי ששייר ה

אלא על זמן ) להביא ביכורים(לזה בא דברו הטוב שאינו מצווה '', שבת לה... תהשביעי
, אבל שנת השמיטה אין בה הבאת ביכורים לפי שאינם שלו, שנים' שהם ו, הנתונה לך

 .אלא מופקרת לכל
 

 ): א"צ, על ספר החינוך מצווה (מנחת חינוךד בספרו "על דברים אלה תמה רבי יוסף באב
 

ולהוציא דין ! שכתב בפירוש להפך, י"מפירוש רש") אור החיים"הבעל (ר כלל          ולא זכ
בעל ספר (ם והרב המחבר "ל קשה מאוד ובפרט שהרמב"מפסוק בלי קבלת חז) שפטור(

י כתב להוציא "ורש, חייב) בכל השנים(דנראה שבכולי עלמא , סתמו הדברים) החינוך
 ! רק מפשט  בכתוב, וכל שכן בלי ראיהלחלוק עליהם ) מי יעז(מאן ספין , כן) במפורש(

 
 "!כן באיזה ברייתא) י"רש(בודאי מצא "כי , משער" מנחת חינוך"בעל , והוא

י שהיה מונח "כי פירוש רש, ניתן להניח ולהציע, ולהמליץ בעדו" אור החיים"כדי לגונן על בעל 
ולא יכול , ושא זהי בנ"ולפיכך לא ראה את דברי רש, לפניו היה אחד מאלה שאין בהם גרסה זו

 .היה להתייחס אליהם
כי זו טעות או גרסה לא , י ולקבוע"לא כל המפרשים נטו למחוק דברים אלה מתוך רש, ברם

" שבות יהודה"בעל . י ולעגן את דבריו במקורות קדומים יותר"אלה ניסו לגונן על רש. מהימנה
 מנא ליה –דאי לאו , לתאגורס כן במכי) י"רש(נראה שהוא : "י כותב"בפירושו למכילתא דר

 ?"הא
מעמידים את דבריו , כבגרסה שלפנינו, י"פרשנים בני זמננו המבקשים לקיים את דברי רש

חזון "מתוך אלה נציג את דבריו של ה. כאלה המחייבות הבאת ביכורים, בסיטואציות שונות
 :סעיף יח, בפירושו לערלה סימן יז" איש

 
, ירות שחנטו קודם ראש השנה של שביעיתנראה דלאו פירות שביעית קאמר אלא פ

ותבואה שהביאה שליש קודם ראש השנה של שביעית ולקטן בשביעית את הפירות וקצרן 
 .בשביעית התבואה ומביאין אחר העצרת

  
; י בגרסה שלפנינו אינו מתייחס ליבולים שגדלו בשביעית ונחשבים ליבולי הפקר"רש, לאמור

יבולים שֵפרותיהם חנטו לפני : ין בהם קדושת שביעיתוא, הוא מתייחס לאלה שאינם הפקר
שגדלה שליש לפני בואה ) חיטה ושעורה(או תבואה , השנה השישית ונקטפו בשנה השביעית

,  חייבים במצוות ביכורים–אלה שאין בהם כל איסור וכל קדושה בשביעית . של שנת השמיטה
כי על היבולים של שנת , להאלה עו" חזון איש"שמדברי , מכאן; י"ואל אלה מתייחס רש

 .אין מוטלת חובת הבאת ביכורים למקדש) שגדלו מאליהן(השמיטה 
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