
בס"ד בס"ד בס"ד בס"ד 
אוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בר----אילן אילן אילן אילן 

    
הפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                                             לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוס    
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

ד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע י    
מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

ע"ש הלנה ופאול שולמן                                                                       
שבועות, תשס"א 
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הידיעה המפורסמת, גם אם המוטעית, שהרב אי"ש קרליץ זצ"ל, בעל החזון-איש, הוא המחמיר 
בהלכות שביעית, ואילו הרב א"י הכהן קוק זצ"ל, בעל שבת הארץ, הוא הֵמקל בהלכות שביעית, 
היא ראיה שכמעט אינה טעונה הוכחה, לפער העצום שבין הידועות ובין העובדות. לא אמנע 
מלומר, כי כאשר התבקשתי להרצות בענייני שביעית במסגרת כינוס תורני מסוים והצעתי את 
הנושא הנקוב מעלה: "מקולי החזו"א וחומרי הראי"ה בשביעית", סברו המארגנים  שניסחתי 
בטעות את הכותרת, ולפיכך הפכו את היוצרות: "מחומרי החזו"א ומקולי הראי"ה בשביעית", 
בעוד שכל כוונתי הייתה להבליט את ההפך הגמור! עובדה זו מוכיחה בעליל, עד כמה 

השתרשה הטעות.1 
לאמיתו של דבר, כשם שהחזו"א מחמיר באחדֹו ת מסוגיות שביעית, באותה מידה נכון, 
שבאחדות מהסוגיות דווקא הראי"ה הוא המחמיר; וכשם שבסוגיות אחרות החזו"א הוא המקל, 
באותה מידה בסוגיות מסוימות הראי"ה הוא המקל; לִעתים שוו השניים זה לזה, הן לקולא והן 
לחומרא, כדרכם הרווחת של רבים מהפוסקים בכל עניין ועניין. בדברינו להלן, המבליטים 
'חומרות' אצל הראי"ה ו'קּו לות' אצל החזו"א, לא באנו אלא רק 'לאזן' ולבטא בבהירות רצף של 
סוגיות שבהן החזו"א הוא שֵהקל, והראי"ה הוא שהחמיר, והדברים הם מעין בחינת 'תשובת 
המשקל' והשבה לדרך האמצע ולשביל הזהב. האמירה שלהלן מוטה אם כן במודע, סלקטיבית 

במקורותיה ובהתייחסויותיה ומגמתית במובן 'הנכון' הראוי והרצוי של המילה. 

                                                           
**** מאמר זה מוגש ללומדים, לרגל חג מתן תורה. 

1 לכשתימצי לומר, ביטוי מובהק של הסטריאוטיפ בא לידי ביטוי בדבריו של הר' ש' אלברג, אשר כתב במאמרו 

"ירושלים של מעלה ושל מטה", דגלנודגלנודגלנודגלנו, כסלו-טבת תשכ"ה (= הפרדסהפרדסהפרדסהפרדס לח, ג, כסלו תשכ"ד), כי "את בני ברק 
הייתי מגדיר בשתי מילים: עולם החומרות! … בני-ברק מחפשת חומרות ולא קולות… אברך שחי תחת 
השפעתו של החזון איש, בהתיישבו ליד השלחן ערוך, יחפש שם את הדעה האוסרת, המחמירה, המקפידה 
יותר". תיאור רבני זה אף אומץ בחדווה יתירה ובלא כל נימת הסתייגות בעולם המחקר, על-ידי פרופ' מ' 
פרידמן, במאמרו "מודל 'השוק' וההקצנה הדתית", בחבלי מסורת ותמורהבחבלי מסורת ותמורהבחבלי מסורת ותמורהבחבלי מסורת ותמורה, (מ' כהנא, עורך) רחובות תש"ן, 
עמ' 112-91. ואולם, לאמיתו של דבר, כל המצוי כדבעי אצל משנת החזון איש עצמה, וניזון ממנה גופה ולא 
מן 'הידוע אודותיה', יודע עד כמה אמירה כזו היא חלקית ביותר, שכן התמונה מורכבת הרבה יותר. ביטוי 
נוסף, סטריאוטיפי לא פחות, ביחס לרב קוק 'המיקל', ראה אצל י' בורג, פרקים מאוטוביוגרפיהפרקים מאוטוביוגרפיהפרקים מאוטוביוגרפיהפרקים מאוטוביוגרפיה, ירושלים 
תשס"א, עמ' 36. וראה עוד לענין זה, בקובץ החינוך הדתי והנטייה להחמירהחינוך הדתי והנטייה להחמירהחינוך הדתי והנטייה להחמירהחינוך הדתי והנטייה להחמיר, מ' ארנד וא' זלקין (עורכים), 

תל אביב תשנ"ו.  



 

 

2

 

בפתח הדברים חשוב להקדים ולציין, כי ל'מכנים משותפים' מסוימים הסכימו השניים, גם 
בנושאים מהותיים ועקרוניים לדרכה של פסיקתם בענייני שביעית.2 וכך מחד שניהם מקבלים 
את מניין השנים לפי שיטת הגאונים, ועל אף מחלוקת הראשונים בנדון, הם לא רואים בכך סניף 
לקולא, שכן הוכרעה בזה הלכה ברורה על ידי הפוסקים, וכלשון הרמב"ם (שמיטה ויובל י, ו): 
"שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות". מאידך שניהם סבורים (שבת 
הארץ, מבוא; חזו"א שביעית ג, ז-ח ושם כג, ד), שלהלכה קיימא לן, כי שביעית בזמן הזה - 
שאין יושביה עליה ואין יובל ואין שמיטת כספים נוהגים כעיקר דינם - אין תוקפה אלא דרבנן, 
ועל אף שקיימת מחלוקת פוסקים בשאלת תוקפה של שביעית בזה"ז, הרי שניהם סבורים 
שמאחר ולכך הסכימו רוב מניין ובניין ראשונים ואחרונים, הרי לִעתים, ולעניינים מסוימים, ניתן 
לסמוך על זה להקל. הוא שאמרנו, שבכמה וכמה מיסודות שמיטה, אף כאלה הנתונים 

במחלוקות, שוו השניים להכרעה דומה.   
להלן נביא אפוא דוגמאות אחדות, אשר ציר משותף להן, והוא נקיטתו של הראי"ה מדיניות 
פסיקתית מחמירה יותר בענייני שביעית מזו של החזו"א. בכל אחת מן הדוגמאות, תומצת 
עיקרה תחילה בלשון פוסקים שקדמום, ולאחר מכן צוינו הכרעותיהם השונות של החזו"א מזה 
ושל הראי"ה מזה, באופן השוואתי. בכל אלה צוטטה לשונם - כמעט תמיד - כמות שהיא 
במקורה, וזאת על מנת שהדברים ייראו כמות שיצאו מתחת ידם ובלא פרשנות. לִעתים נוספו 
דברי פוסקים נוספים, אחת הנה ואחת הנה, וזאת כאשר דבריהם מחדדים שבעתיים את עיקרי 
התפיסה האמורה (כדוגמת דברי הגרשז"א זצ"ל, בעניין ירקות שישית הנכנסים לשביעית). 
כמו-כן, לִעתים היה דיי בהבאת דברי החזו"א (שינוי מחזור זרעים) בלא להיזקק למובאה 
מהראי"ה, שכן דברי החזו"א הינם כה מרחיקי לכת בקולתם, עד שלא שערום כל יתר הפוסקים 

שקדמוהו, וכפי שכבר עמדו על כך רבים וטובים.3  
    

א: זמירת אילנות א: זמירת אילנות א: זמירת אילנות א: זמירת אילנות 
 

רמב"ם הלכות שמיטה ויובל א, ב: "אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל 
הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר האילנות".  

תוספות יום טוב שביעית ד, ד: "זימור וכריתת האילן מדאורייתא בין בכרם בין בשאר האילנות 
כמש"כ הרמב"ם בריש הל' שמיטה". 

אגלי טל, מלאכת זורע, ד: אין חילוק בין כרם לשאר אילנות, וזימור כולם הינו מדאורייתא. 
מנחת חינוך, שכח: זמירה שייכת גם בכרם וגם בכל האילנות. 

על פי החזו"א, שביעית יט, יד (וראה גם שם יז, כ) נראה שאף הוא סבר כך. לא כן במקור להלן: 
חזון איש שביעית; כא, טו; כו, א; תשובות ופסקים, כח: "כיון דלפרש"י מבואר דזימור כל שאר 
האילנות הוא מהתולדות שהן מדרבנן, וכן דעת הר"ש וכ"כ הערוך, מוכח דגיזום שאר אילנות - 

חוץ מגפן - הוא מדרבנן, ויש לכוון כן גם דעת הרמב"ם, והכי נקטינן".4 
הראי"ה קוק, שבת הארץ, על הרמב"ם, שם: לא ציין בדבר כל דעה מקילה, והתיר בדוחק רק 

אחרי 'היתר המכירה' ורק ע"י נכרי.5  
 

ב: ירקות שישית הנכנסים לשביעית ב: ירקות שישית הנכנסים לשביעית ב: ירקות שישית הנכנסים לשביעית ב: ירקות שישית הנכנסים לשביעית 
 

רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד, א-ג: "כל שתוציא הארץ בשנה שביעית, בין מן הזרע שנפל בה 
מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו ושניהם נקראו ספיח, בין מן 
העשבים והירקות שעלו מאיליהן ואין להן זרע, הכל מותר לאכלו מן התורה שנאמר והיתה שבת 
הארץ לכם לאכלה… ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורין באכילה, ולמה גזרו עליהם 

                                                           
2  על היחסים במישור התורני בין השניים, ראה אצל רמ"צ נריה, בשדה בשדה בשדה בשדה הראי"ה,הראי"ה,הראי"ה,הראי"ה, כפר הרואה תשנ"א, עמ'   

248-233; וראה בספרי מכותבי ראיהמכותבי ראיהמכותבי ראיהמכותבי ראיה, ירושלים תש"ס, עמ' מא. 
3  תימוכין משניים ותוספות הבהרה, המצטרפים לעיקרי הדברים, יובאו להלן בסוגריים מרובעים. 

4  וראה אצל הרב ק' כהנא, חקר ועיוןחקר ועיוןחקר ועיוןחקר ועיון, ד, עמ' יז ואילך; רש"י זוין, לאור ההלכהלאור ההלכהלאור ההלכהלאור ההלכה, עמ' צח.  

5  וראה שבת הארץשבת הארץשבת הארץשבת הארץ א, כ; ג, א; ח, ח; שם, קונטרס אחרון, יא; משפט כהןמשפט כהןמשפט כהןמשפט כהן, סז; אגרות הראיהאגרות הראיהאגרות הראיהאגרות הראיה - ב, תקכב וכן 

תקנה: זמירה לאוקמי אילנא. 
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מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גנה בתוך שדהו בסתר, וכשיצמח 
יאכל מהם ויאמר ספיחים הן, לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. הא למדת שאין 
אוכלין מפירות שביעית אלא פירות האילנות והעשבים שאין זורעין אותם רוב האדם כגון הפיגם 
והירבוזין השוטים וכל כיוצא בהן, אבל הירקות שדרך רוב האדם לזורעם בגנות ומיני תבואה 

וקטניות כל הצומח מהן אסור מדבריהם, והמלקטן-מכין אותו מכת מרדות".  
רמב"ם שם, י-יב: "התבואה והקטניות אסורין באכילה משום ספיחים, ופירות האילן אוכלין 
אותן בקדושת שביעית. האורז והדוחן והפרגים והשומשמין ופול המצרי שזרעו לזרע הולכין 
בהן אחר גמר פרי, אם נגמר פרים קודם ר"ה הרי אלו מותרין בשביעית כפירות ששית, ואם 
נגמרו אחר ר"ה אע"פ שהשרישו קודם ר"ה הרי אלו אסורים משום ספיחים. הירק בשעת 

לקיטתו… הואיל ונלקט בשביעית הרי הוא כפירות שביעית". 
ר"ש שביעית ט, א: "ויש לתמוה, דהשתא ספיחי שביעית לר"ע אסורים מדאורייתא באכילה, 
ואפי' רבנן מודו דמדברי סופרים מיהא אסירי, ובכמה משניות אשכחן דשרי באכילה… וצ"ל 
דכולהו בשל ערב שביעית, ומה שיש בהם תורת שביעית, לפי שנלקטים בשביעית, דבירק  
אזלינן בתר לקיטה, אבל לענין איסור ספיחין, דנפקא לן מדכתיב מה נאכל וכו' משמע דתחילת 
גידול בעינן בשביעית, אבל ירק שגדל בשישית והוסיף בשביעית, הנהו ספיחי שישית מקרי, 
אע"ג דבתבואה ודאי דדינה בתר שליש, אם לא הביאה שליש בשישית אסורה משום ספיחי 

שביעית".   
רא"ש, שביעית שם: "ספיחים שיצאו בשישית דכל גידולם היה בשביעית מותרים, דלא אסרה 

תורה אלא אותם שיצאו בשביעית". 
רמב"ן ויקרא כה, ה: "והספיחין האלו האסורים הם הגדלים בזמן האסור, בתבואה כל שהביאה 
שליש בשביעית, וכן הירקות כל שצמחו בשביעית, אסורין מן התורה לדברי רבי עקיבא, ולדברי 
חכמים אסורין מדברי סופרים חוץ מן העולים באותן שדות שהזכירו בירושלמי שכתבנו למעלה. 
אבל הירקות שצמחו בששית ונלקטו בשביעית, יש בהן משום קדושת שביעית לכל דיניה 
להפסד ולקרבנות ולסחורה ולביעור ואע"פ שגדלו לגמרי בששית, מפני שאנו הולכים אחר 
לקיטה בירק בין למעשר בין לשביעית, אבל אין בהם משום ספיחים שאינם ספיחי שביעית 

שהרי בששית צמחו, ואפילו הוסיפו בשביעית אין בהם דין ספיחים". 
חזון איש שביעית ט, יז: "ירק שנגמר בשביעית לדעת רמב"ם אסור משום ספיחין, ולדעת ר"ש 
מותרין משום ספיחין (וכ"ד הרמב"ן, וכיון שהוא בדרבנן יש לסמוך עליהם), ולכולי עלמא הן 
בקדושת שביעית… נגמרו בששית ונלקטו בשביעית אין בהם איסור ספיחין לכו"ע וקדושים 

בקדושת שביעית". 
חזון איש שביעית כג, ה: "במש"כ בסי' ז' וסי' ט' להקל בדרבנן לסמוך על הפוסקים החולקים 
על הרמב"ם… סוף דבר שדין מצוות התלויות בארץ כשאר ההלכות שהולכים בתר רוב הפוסקים 

בדאורייתא ובשל סופרים להקל אף בשקולין". 
הראי"ה קוק, שבת הארץ ד, ג: [רמב"ם]; ויש מי שאומר [רמב"ן]; ויש מי שאומר [ר"ש]. 

 * * * *
[ [ [ [ חזון איש, שביעית ט, ג ד"ה מיהו: "אין איסור ספיחין אלא במי שצומח בשביעית אם מעט 
ואם הרבה אבל מה שלא צמח כלל בשביעית אינו בשם ספיחין כלל ולא שייך לדון בו למיזיל 

בתר לקיטה שאינו ספיחין כלל". 
הראי"ה קוק, שבת הארץ ד, יב: "ועל כל פנים, לפי דברים אלו לא נאמר כלל זה, שהולכים בירק 

אחר לקיטתו, על איסור ספיחין, כי אם על עצם קדושת שביעית".]]]] 
 * * * *

חזון איש, שביעית ט, ג ד"ה וזהו: "אסור לעקרן ולהפסידן, נראה דר"ל שהעלין עדיין לא הגיעו 
לעונת המעשרות, שאם כבר הגיעו לעונת המעשרות - מותר לקוצצו". 

הראי"ה קוק, שבת הארץ ד, יט: "ויש אומרים שאם צמח [הלוף] גם כן בשביעית, נאסרו משום 
ספיחי שביעית, ואסור לעוקרן מפני שבעקירתו הוא מאבדן". 

[[[[ הגרש"ז אוירבך, מעדני ארץ - שביעית, הוספות, י-יא: בירקות שמגדלים פירות, רק אם הגיעו 
לפחות לעונת המעשרות קודם שביעית, אין בהם איסור ספיחין; ורק בירקות שמגדלים עלים, די 

בצמיחה בששית. 
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הרב ק' כהנא, במעדני ארץ, שם, יא: החזו"א הורה הלכה למעשה, שאף אם השרישו בששית 
אין בהם איסור ספיחין.6]]]] 

ג: ג: ג: ג: אוקמי פירי אוקמי פירי אוקמי פירי אוקמי פירי 
 

רמב"ם הלכות שמיטה ויובל א, ח-י: "משקין בית השלחין בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה 
ביותר, וכן שדה האילנות אם היו מרוחקין זה מזה יתר מעשר לבית סאה, מושכין את המים 
מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה, ואם היו מקורבין זה לזה עשר לבית סאה, משקין כל 
השדה בשבילן, וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית בשביל האילנות שלא יפסדו. 
ועושין עוגיות לגפנים, ועושין את אמת המים כתחילה וממלאין את הנקעים מים. ומפני מה 
התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים 
האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו, שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי 

תולדות שלהם כמו שביארנו". 
 [ [ [ [ חזון איש שביעית טז, ד: "ואפשר דדעת הר"מ דלעולם לא התירו בשביעית משום פירות, שאין 
להשתדל בגידול פירות בשנה שביעית, והא דהתירו בית השלחין והרבצה, היינו שלא תיפסד 
הארץ והאילנות… היינו שתהא הארץ ראוי' להוציא ולא תתקלקל… שלא תיפסד הארץ 

מלהוציא".]]]] 
חזון איש שביעית כא, יד: "ונראה דהא דכתב רבנו 'ותעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה' 
(פ"א, ה"י), אין הכוונה דתיבש העץ ולא תעשה פרי לעולם, אלא ימות בשנה זו ולא יבשיל 
פירותיו, ומצינו 'ימות בארץ גזעו, מריח מים יפִרח' (איוב יד,ח-ט), ומש"כ 'תיעשה הארץ 
מלחה', הוא טעם למה שכתב 'וימות כל עץ', אבל אין כאן הפסד הארץ לשנה הבאה… ודאי 

כוונת רבנו בשנת השביעית יפסדו כל הפירות ועל הפסד הפירות יאמרו הפסד האילנות". 
שבת הארץ א, ה: "וכן אין מכוונים שהוא לקוץ את הקוצים היוצאים מן האילן, המזיקים את 
הפירות. וזה אסור לכל הדעות, שאפילו להאומרים שמותר לעשות עבודה שהיא לאוקמי אילנא, 
אפילו בגוף האילן, זהו דוקא להעמיד את האילן, שיהי' ראוי לעבודתו לאחר השמיטה, אבל 
עבודה שהיא לצורך הפירות לעולם אסורה, שמה שהוא לצורך הפירות הפקיעה תורה שהפקירה 
את פירות שביעית לכל, וסלקה יד הבעלים מהם, ואפילו כשהם נאבדים אסור לעשות עבודה 
בשבילם… ואם הוא לצורך הפירות לעולם אסור, ולצורך גוף האילן אם הוא לאברויי אסור, 

ולאוקמי נראה דשרי אליבא דכו"ע, שאין עבודה זו בגוף האילן ממש". 
 

ד: יצוא בכלל, אתרוגים בפרט ד: יצוא בכלל, אתרוגים בפרט ד: יצוא בכלל, אתרוגים בפרט ד: יצוא בכלל, אתרוגים בפרט 
 

משנה שביעית ו, ה: "אין מוציאין… פירות שביעית מהארץ לחוצה לארץ". 
תוספתא שביעית ה, א: "פירות שביעית שיצאו לחו"ל, מבערן במקומן דברי רבי. ר"ש בן אלעזר 

אומר, מביאן לארץ ומבערן בארץ". 
פסחים נב, ב: "ת"ר, פירות שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ, מתבערין בכל מקום שהן. ר' 

שמעון בן אלעזר אומר, יחזרו למקומן ויתבערו". 
רמב"ם, הל' שמיטה ויובל ה, יג: "פירות שביעית אין מוציאין אותן מהארץ לחוצה לארץ 

ואפילו לסוריא". 
רמב"ם שם ז, יב: "ופירות הארץ שיצאו לחוצה לארץ מתבערים במקומם ולא יעבירם ממקום 

למקום". 
[[[[ חזון איש, שביעית י, ו: "אם שולחין את האתרוגים לחו"ל, יש בזה משום אין מוציאין פירות 

שביעית לחו"ל, מ"מ אין הפירות נאסרין ויוצאין בהם, וכש"כ אם מכרו פרדסיהן לנכרי".]]]] 
חזון איש - מובא בספר ארבעת המינים השלם, עמ' שכג, מכת"י:  

"לשלח אתרוג בלתי מורכב (ובלתי משומר) לקיום מצוה במקום שיש להסתפק שיבוטל המצוה 
בהעדר המשלוח, הדעת נוטה להתיר". 

                                                           
6 וראה עוד בענין זה, פקפוקים ודיונים רבים, אפילו בדעתו ושיטתו של החזו"א עצמו - מנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמה, סי' מט-נ 

ובשו"ת ישועת משהישועת משהישועת משהישועת משה - א, סי' ו-ז; ועי' בס' ברכת הארץברכת הארץברכת הארץברכת הארץ, לר"י עמנואל, עמ' 20-19 ועמ' 27 הערה 2. 
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(נכון הוא שכאן הותר הדבר במקרה קיצוני: "מקום שיש להסתפק שיבוטל המצוה בהעדר 
המשלוח", אך למעשה נראה שדבריו הובנו כהיתר לעצם היות הדבר "צורך מצוה".)  

חזון איש, דעתו מובאת בספר קריינא דאגרתא, סימן קנא:  
"הקיל לשלוח  [לחו"ל] לצורך מצוה באופן שתיכף אחר סוכות יטגנו אותו ויאכלו אותו קודם 

זמן הביעור". 
משפט כהן, סימן פו, אל הרב אברהם בנימין קלוגר (בנו של הגר"ש קלוגר, בעל האלף לך 
שלמה): "ובענין האתרוג, צר לי שא"א לי למלאות כחפץ לבב הדר"ג שי' שהוא גם חפץ לבבי, 
כי של הגויים הם כולם בחזקת מורכבים, ושל ישראל אע"פ שאני מקיל לאחרים מפני הדחק 
וחיי נפש ממש, לסמוך על ההפקעה, מ"מ כשאני לעצמי אין לי עסק בפירות שביעית ח"ו, ואיך 
אתעסק להוציאם לחו"ל, ובפרט לגבי' דמר, שחזיתי' לדעתי' לנטות לחומרא בעיקר הענין… 

עסק מצדי ע"ז ביחוד הוא דבר שא"א". 
(בשולי המכתב, אחר החתימה, עוד הוסיף: "אמנם על הכלל כולו דעתי להתיר בפשיטות ע"י 

ההפקעה".7) 
אגרות הראיה, שלב: "אע"פ שמקיל אני לאחרים… מחמיר אני על עצמי שלא להיות עסוק כלל 

בענין הוצאת פירות אר"י הא שתא". 
אכן צריך להדגיש, שבנושא זה, החילוק העיקרי הוא בין הנהגה אישית להנהגה ציבורית. 
הראי"ה כתב שהוא עצמו לא ייזקק לזה (ומה גם שהמכותב 'מחמיר' בעניין) אך לא אסר זאת 
לסוחרים, עיי"ש.8 אף על החזו"א לא נאמר שעשה זאת בעצמו. עם זאת, סגנון הדברים מורה 

בעליל, שלדידו זו הכרעה כללית ולא מסויגת.  
 

ה: שינוי מחזור זרעים ה: שינוי מחזור זרעים ה: שינוי מחזור זרעים ה: שינוי מחזור זרעים 
 

ירושלמי ב"ב ה, א: "דמר רבי ינאי כל הספחין אסורין חוץ מן העולים בשדה בור ובשדה ניר 
בשדה כרם ובשדה זרע. בשדה בור דלא משגח עליה, בשדה ניר דו בעי מתקנה חקליה (רוצה 
שיתוקן שדהו ובלאו הכי יחרוש את העשבים ממנה), בשדה כרם שלא לאסור את כרמו, בשדה 
זרע שאינו רוצה בהן (לפי שהעשבים מפסידין), ואם תאמר רוצה בהן כאילו עקורין ומונחין 

לפניו". 
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד, ד: "ספיחים העולים בשדה בור ובשדה ניר ובשדה כרם ובשדה 
זרע מותרין באכילה, ומפני מה לא גזרו עליהם לפי שאין אדם זורע מקומות אלו, שדה בור אין 
אדם נפנה לשם, ושדה ניר רוצה הוא בתיקונה, ושדה כרם אינו אוסר כרמו, ושדה זרע הספיחין 
מפסידין אותה, וכן התבן של שביעית מותר בכל מקום ולא גזרו עליו". [השגת הראב"ד: 
"ספיחים העולים וכו' עד לא גזרו עליו. א"א לא גזרו עליו איסור ספיחים אבל קדושת שביעית 

ודאי יש בה לאבדה אסור ושלא לעשות בה סחורה".] 
[[[[ חזון איש שביעית י, א: "שדה בור דהכא היינו שאינה נזרעת כלל מפני תנאים קשים שיש בה 
שהיא במקום התורף ואין פירותיה משתמרין, או שיש טורח מרובה בעבודתה, או שהיא רחוקה 

מן הישוב וכיו"ב מן הסיבות שיש בה שאינה עומדת לזריעה".]]]] 
חזון איש שביעית כב, ב: "נראה דשדה הנזרעת שנה אחת תבואה הגדל בחורף ובשנה אחרת 
מניחין אותה בורה בחורף וזורעין אותה בקיץ מיני קטניות ספיחין העולין בחורף מן התבואה, 
מותרין משום ספיחין, כדין שדה בור ושדה ניר… ולפ"ז גם אם זרעוה לפני ראש השנה של 
שביעית מפני שלא רצו להניחה בורה ויפשטו הערבים עליה, התבואה הגדילה מותרת משום 
ספיחין, ואין לומר כיון שזרעה הרי גילה דעתו שהיא שדה זריעה, כיון שלא זרע בזמן הזריעה, 
וזריעה זו לא הוי כדעבדי אינשי וכל עיקרה משום שמירת שביעית ולולא איסור שביעית ודאי 
לא ניחא ליה בזריעה זו, לא יצאת בשביל זה מדין שדה בור ואין כאן גזירה דלמא יזרע ויאמר 

                                                           
7  נראה כי ההבחנה בין ע"י עצמו ובין ע"י אחרים, מוסברת עפ"י דבריו בשבה"א ה, יג, לעניין סחורה, עיי"ש. 

וע"ע במשפט כהן, סימן פז, ביחס לדרך המכירה וצורת ההבלעה.  
8  לעניינה הכללי של דעת הראי"ה בסוגיית הנהגת קדושת שביעית בפירות נכרים בכלל, פירות 'היתר המכירה' 

בפרט, ראה מאמרי: "קדושת שביעית בפירות נכרים ובפירות 'היתר המכירה' - שיטת מרן הראי"ה קוק 
זצ"ל", סיניסיניסיניסיני קד, ניסן-אייר תשמ"ט, עמ' טז-כח. 
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ספיחין הן דא"כ לא היה מפסיד שדהו והיה זורע בקיץ ולא בחורף, ומיהו התבואה קדושה 
בקדושת שביעית". 

הרב א"ה גולדברג, הארץ ומצוותיה, עמ' רסה: "מפי השמועה אנו יודעים שאכן הורה רבנו 
הלכה למעשה לקיבוצים שומרי תורה שאינם משתמשים בהיתר המכירה, לזרוע כנ"ל בשינוי 
מחזור וליהנות מן התבואה, אף שזה היה לקראת שנת השמיטה תשי"ב, כשהנימוק של הזריעה 

היתה שמירת השביעית בלי כל חשש של פשיטת הערבים על השטח". 
 * * * *

אחרית דבר, כראשיתם:  אחרית דבר, כראשיתם:  אחרית דבר, כראשיתם:  אחרית דבר, כראשיתם:  
 

"אמר המחבר: החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את 
(אשר ראוי להיות) ידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דברי אלא 
דברים שרוב בני האדם (אמורים להיות) יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל… שאמיתם 
גלויה לכל (אם כי) ההעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה" (על-פי הקדמת רמח"ל למסילת 

ישרים). 
אף בנדון דנן אמר הכותב: לא בא מאמר זה לחדש ולא כלום, אלא רק להציג עובדות כמות 
שהן, לסכור פי משבשי אמת ומסלפיה, להאיר כהלכה דמותם של חכמים וליתן כבוד ויקר 
לתורה וללומדיה.9 אמור מעתה, לא ֵמקל היה הראי"ה ולא מחמיר היה החזו"א בהלכות 
שביעית. פסיקה ועול הוראה שהוטל על שכמם, הם שהביאו להכרעותיהם אליבא דהלכתא. 
הציפייה לכינון התיישבות שומרת תורה ומצוות כהלכה, היא שהדריכה את שניהם במעשיהם, 
על שתי המשמעויות הגלומות בכך: הן ראיית הברכה שבקימומה המחודש של התיישבות 
יהודית בארץ ישראל, והן שמירתן כהלכה של מכלול מצוות התלויות בארץ. פערים שבין שתי 
המגמות, כל עוד לא איכשר דרא, הביאו אותם להכרעות שגם אם לא פעם היו שונות, כל 

תכליתן לא הייתה אלא אחת: התיישבות כהלכתה; ובזה שוו.   
 
 

הרב נריה גוטל 
המדרשה לבנות 

 
 

                                                           
9 וראה ספר החינוך, מצוה רכב; פסיקתא דרב כהנא, שקלים. 


