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   דקות מכון התורה והארץ 4קישור בוידאו על אווצר ב"ד ב          

https://www.youtube.com/watch?v=yBfoyalzo5E 

 אוצר ב"ד

 המקור ההלכתי תוספתא במסכת שביעית

ואפילו   של הפירות השונים , קטיףבעציםטיפול מקדים בשמיטה ל שוכר פועליםשם מסופר שב"ד היה 

]בפשטות כל   . מחלקים את הפירות לאנשי העיר כל אחד לפי צרכיו ווהיעשיית יין ודבלים לאחר הקטיף 

הפעולות האלו של קטיף רגיל ובכמויות, עשיית דבלים ודריכת ענבים אסורים בשביעית וע"פ התוספתא 

  נראה שכשזה ע"י ב"ד זה מותר[

 תוספתא מסכת שביעית )ליברמן( פרק ח

נותן היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי עיירות כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלין אותן ממנו ובראשונה 

 שלוחי בית דין שוכרין פועליןתאנים  הגיע זמןלו מהן מזון שלש סעודו' והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר 

שלוחי  הגיע זמן ענביםעודרין אותן ועושין אותן דבילה וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר 

ן אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר בוצרין אותן ודורכין אותן בגת וכונסי בית דין שוכרין פועלין

ומוסקין אותן ועוטנין אותן בית הבד וכונסין אותן בחביות  הגיע זמן זתים שלוחי בית דין שוכרין פועלין

 ומכניסין אותן לאוצר שבעיר ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו

 כל אלו המלאכות בשמיטה הרמב"ן הביא את דברי התוספתא והבין אותה כפשוטה שעשו

 רמב"ן ויקרא פרק כה

ועשו להם תקנות מדבריהם, בראשונה היו בית דין עושין אוצר בכל עיר ועיר, מתחילת יציאת הפירות היו 

נוטלין אותם מיד מביאיהן ומכניסין אותן לאוצר, וכשיבא זמן לקיטת כל אותו המין כגון שבא זמן של )קציר( 

"ד שוכרים פועלים ובוצרין ומוסקין ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסקין בגת ]קיץ[ ועת הבציר הגיע, ב

 ובבית הבד כדרך שאר השנים, ונותנים לאוצר שלהן,

החזו"א ביאר  על פי התוספתא שכל אלו האיסורים הם רק ביחס לבעלים אבל מי שזכה מן ההפקר אין עליו 

  את האזהרות 

 אות ו חזו"א שביעית סימן י"ב

ומהא דתניא בתוספתא הובא ברמב"ן...דבזמן שיש אוצר ע"פ ב"ד דורכין ענבים בגת וזיתים בבית הבד 

שמעינן דהא דתנן...שאין דורכין ענבים בגת היינו דוקא בעלים אבל אותן שזכו מן ההפקר מותרין בכל. וקרא 

אחת ולא מעט מעט. דל"ת כדרך הקוצרים בבעלים אזהר רחמנא. ומשמע בתוספתא שם שבוצרין הכל בבת 

 ויש ראיה מכאן דאף לדעת הרמב"ם אין איסור רק בבעלים

מבאר שהאיסור הוא רק כשהפעולות מבטאות בעלות של האדם אבל באוצר ב"ד שאינו ישות  הרב ישראלי

 פרטית אין הפעולות מבטאות בעלות ולכן לא נאסרות

 חוות בנימין א עמוד ס"ח )הרב ישראלי(          

https://www.youtube.com/watch?v=yBfoyalzo5E
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בגת של הענבים וכל כיו"ב הם באיסור תורה, איך הותר להם לשלוחי בי"ד? אלא ע"כ מפני שכל  א"כ הדריכה

ע"י שלוחי בי"ד שמראה שמן ההפקר זה  הבלטת הבעלות שיש בזה, וכל שנעשה במופגן –האיסור הוא 

   נאסף, כל עיקר האיסור איננו קיים

כנראה שלא התכוון לפסוק אותה להלכה וכן הבין הרדב"ז  הרמב"ם לא הביא את דברי התוספתא להלכה 

בפרושו הראשון וכך סובר הרב מרדכי אליהו והרב בן ציון אבא שאול שבשל השמטת הרמב"ם אין לסמוך 

 על אוצר ב"ד אלא בשעת הדחק

 רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פרק ז

 והשמיט התוספתא דהיו שלוחי ב"ד יוצאין וכו' לפי שאינה הלכה 

בספר דבר השמיטה כתב שהתוספתא קדמה לאיסורי דרבנן שונים המוזכרים במשנה ולאחר שקבעו חז"ל  גם

 איסורים אלו נאסר גם לשלוחי ב"ד לעשותם

 ראשונים אחרים הביאו את דברי התוספתא 

וגם ברמב"ם ניתן לתת הסברים אחרים שאולי לא הביא את התוספתא כי השימוש בה התבטל במהלך 

 ות טכניות הדורות מסיב

)הרב  . המימון היה תמיד ממחצית השקל וכשקופה זו בטלה ולא היה מהיכן לשלם הפסיקו את אוצר ב"ד1]

 2 רימון(

אבל או שבתחילה כששביעית הייתה מהתורה טרחו ב"ד בתקנה זו כדי שלא יסחרו בפירות שביעית . 2

)חסדי דוד על  תקנת אוצר ב"דב"ד לא טרחו כל כך עבור  ששביעית כבר אסורה רק מדרבנן בהמשך

 התוספתא(ועוד

 רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פרק ז

 א"נ שאינה אלא בראשונה שהיו שם בית דין אוצרין ומחלקים וכתב משנתנו כצורתה

ולא בצורה  א"כ יש ויכוח גדול האם דברי התוספתא נפסקו להלכה, גם לפי התוספתא יש שאמרו שרק חילקו

 ם של קונים שוקלים ומוכרי

 כיום בעידן החקלאות המודרנית נחוץ טיפול רב הרבה יותר מאשר בעבר כדי לקבל יבולי פרי שיקנו אותם

 רווח כי אוכלים פירות קדושים למעוניין בקדושה ,  - הפירות קדושים בקדושת שביעית

יקפידו על התנהגות זה יוצר קושי למי שרוצה נוחות , במיוחד במוסדות גדולים וכ שיש קושי שהרבה אנשים כולם 

 נאותה על פי כל הכללים  והדבר יכול להביא לפגיעה בקדושת שביעית

כי איסור זה קיים רק ביחס לבעלים ) בשדה של הבעלים אין בעיה של קצירה ובצירה כדרך הקוצרים 

 חזו"א(  פעולות ע"י ב"ד אינם מבטאות בעלות )הרב ישראלי חוות בנימין א , ט עמוד סח

)הכסף שמתקבל אינו תמורה לפירות אלא דמי  יות שקשורות בתהליך הקניהפוטר את הבע

  ובעצם זו אינה מכירה אלא חלוקה של הפירות  שכירות הפועלים שעבדו בשביל ב"ד

 יה במדידת ושקילת הפירות כי זה לא נקרא מכירה ע. אין ב1

 . אין בעיה של סחורה בפירות שביעית כי זו חלוקה 2

 דמי שביעית לעם הארץ כי אין בכסף קדושת שביעית . אין בעיה למסור3
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צרפתי כאן את הדברים של הרב רימון ואת הדברים שלח הרב מלמד המעיין שם ימצא עוד פרטים בייחס לאוצר ב"ד 

 היתרון בו ומצד שיני חלקיות הפתרון והבעיות שיש בישום.

זאב ויטמן בו הוא מנתח את אוצר ב"ד לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל של הרב ניתן לעיין גם בספר 

 שנעשה בזמנו בתנובה והישום בפועל בשטח על הקשיים והפתרונות האפשרים לעתיד 

 הציין רק דבר אחד והרוצה להרחיב יעיין בספר

בפועל אוצר ב"ד סוחר את בעלי השדה כפועליו ומשלם להם, וזה הוצאות מוכרות. מצד שני בגלל ההסכם מול 

תמיד המחיר תואם את העבודה למשל מי שתפקידו לגזום אם באמת היה פועל היה מקבל שכר מלא החקלאים לא 

 על עבודתו ללא קשר ליכולת השיווק והיבול, בעוד שבפועל חלק מהתשלום תלוי בכמות השיווק וכ'

עדיף את היתר באופן כללי נראה שהרב רימון מעדיף את אוצר ב"ד עם חסרונותיו על היתר המכירה בעוד הרב מלמד מ

 המכירה.
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 אוצר בית דין -סולמות הרב רימון 

 

את פירות השנה השביעית מותר לקטוף רק בכמות קטנה ואסור לעשות בהם מסחר. כיצד אם כן ניתן לקטוף את הפירות 

המודרנית שלנו, שבה איננו ולמוכרם בשווקים מבלי לעבור על איסורים אלו? שאלה זו עולה בעוצמה רבה במציאות 

 ?כיצד ניתן לשווק ולקנות פירות וירקות בשמיטה –מגדלים בעצמנו את כל מוצרי המזון שלנו אלא רוכשים אותם בחנויות 

מכמה מקורות עולה, שאם בית הדין ממנה פועלים )הנחשבים כעת  .אוצר בית דין אחד הפתרונות החשובים ביותר הוא

הם לקטוף את פירות השדה כרגיל. הפירות יחולקו בחינם לציבור, אולם הציבור ישלם על כשליחי בית הדין( מותר ל

 .העבודה )לכן אין הדבר נחשב כמסחר בפירות שביעית(

 ?מהם יסודותיו של אוצר בית דין

התוספתא במסכת שביעית )ח, א( היא המקור הראשון המזכיר את אוצר בית דין כדרך לטפל בשדה בשנת השמיטה. 

י התוספתא, בית הדין היה שולח שליחים בשמיטה אל השדות שבבעלותו, כדי שיקטפו את הפירות ויטפלו בשדה לדבר

 :כפי הנדרש. לאחר מכן, בית הדין חילק פירות אלו לכל אנשי העיר, איש לפי צרכיו

ותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שלוחי בית דין שוכרין פועלין, בוצרין אותן, ודורכין אותן בגת, וכונסין א –הגיע זמן ענבים 

שלוחי בית דין שוכרין פועלין, ומוסקין אותן, ועוטנין אותן בית הבד, וכונסין אותן בחביות  –שבעיר. הגיע זמן זיתים 

 .לאוצר שבעיר. ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו     ומכניסין אותן

היו קוצרים את פירות השביעית בדרך רגילה וללא שינוי. לכאורה תיאור מפשט דברי התוספתא עולה ששליחי בית הדין 

 !זה תמוה, שהרי קצירה ובצירה כדרכן נאסרו והן מותרות רק בשינוי )רמב"ם שמיטה פ"ד, הכ"ב(

)שביעית פ"ט ה"ו; שם, ה"ד( הקשה קושיה זו )וקושיות נוספות( על התוספתא, ומכיוון שלא הצליח  הר"ש סיריליאו

 !נדחק להעמיד אותה כמדברת על טיפול בפירות שישית בשמיטה ליישבן

)ויקרא כ"ה, ז( מפרש את התוספתא כפשוטה, שבית הדין אכן ביצע מלאכות בשדה בשנת  הרמב"ן ,לעומת זאת

 :)י"ב, ו( ביאר את הדברים לאור יסוד חשוב בדיני קטיפת הפירות החזון איש .השמיטה

אבל אותן שזכו מן ההפקר מותרין בכל; וקרא ד'לא תקצור' כדרך  ,דוקא בעלים יינוהא דתנן שאין דורכין ענבים בגת ה

 !בבעלים אזהר רחמנא – הקוצרים

לדברי החזון איש, איסור הקצירה קיים בשמיטה רק ביחס לבעלים, ולכן פעולות אלו מותרות באמצעות שליחים של בית 

תן בשמיטה, קצירה ובצירה מותרות לקטיף לצרכים ביתיים. דין. בניגוד לזריעה וזמירה, שהן מלאכות שנאסרו בעצמו

דבר זה מלמד אותנו, שהקטיף אינו אסור מצד עצמו אלא רק כשהוא מפגין בעלות על הפירות. לכן, אם הקצירה נעשית 

על ידי בית הדין, הרי שפעולות אלו אינן מבטאות בעלות! כאשר בית הדין מלקט את היבול מן השדה אין אדם פרטי 

מפגין בעלות, שהרי כל מהותו של בית דין הוא בכך שהוא אינו ישות פרטית אלא הוא מייצג את כלל ישראל. ממילא, ש

 .כאשר בית דין קוצר או בוצר הדבר אינו מעיד על בעלות, וקצירה ובצירה כזו לא נאסרה

ום כנגד הפירות אינו הכסף המתקבל כתשל .השימוש באוצר בי"ד פותר גם את הבעיות הכרוכות בתהליך הקנייה

כלומר, אין כאן מכירת פירות אלא חלוקת  .תמורה לפירות השביעית אלא דמי שכירות הפועלים שעבדו בשביל בית דין

פירות, והתשלום הוא על העבודה )לכן קביעת המחיר צריכה באופן עקרוני להיות בהתאם להוצאות בית הדין על הקטיפה, 

ר הפירות עצמם(. כתוצאה מכך, אין במכירת פירות אוצר בית דין בעיה של סחורה ההובלה והחלוקה, ולא על פי מחי

בפירות שביעית, משום שאין כאן מכירה אלא חלוקה. כמו כן מסתבר שאין בעיה במדידת הפירות, כיון שהבעיה העיקרית 

 .מאוצר בית דיןבמדידה היא מצד תהליך המכירה הכרוך בכך, ולכן מסתבר שאיסור זה לא יהיה קיים בפירות 

 ?האם אוצר בית דין הוא פתרון מומלץ

למעשה, יישום אוצר בית דין כהלכתו הוא משימה מורכבת מאוד, כיוון שבפועל אין לבית הדין כסף לשלם לפועלים. את 

הכסף הוא ישיג מן התמורה שיקבל עבור מכירת הפירות. אם כן, מה יעשה אם מכירת הפירות לא תצליח? מה יעשה 

טיח משכורת מסוימת לבעלי השדה לפי השערות מוקדמות, אך לבסוף תהיה ירידה משמעותית בביקוש של אם הב

 ?הפירות

פרט לכך, ישנן  .כדי לאפשר אוצר בית דין ולאפשר קיום השמיטה בהידורה, צריך גם הציבור להיות שותף למאמצים

ם )שהרי מדובר על קרקע שיש בה איסורי שביעית הוצאות מיוחדות באוצר בית דין, הן בדרך השיווק והן בטיפול בעצי

 .ואי אפשר לעבוד בה כרגיל(, ומסיבות נוספות

https://www.sulamot.org/%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%9F-2/
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אוצר בית דין הוא פתרון הלכתי שעיקרו הוסכם גם על ידי הרב קוק זצ"ל וגם על ידי החזון איש זצ"ל. היתרון של אוצר 

השביעית. מצוות השמיטה נשארת שרירה וקיימת, בית דין על פני היתר המכירה נעוץ בכך שהוא לא מפקיע את קדושת 

אלא שאוצר בית דין פותר את בעיית הקטיף והחלוקה כיוון שהם נעשים על ידי שלוחי בית דין. דרך זו היא לכתחילה, 

ובאמצעותה ניתן לקיים שמיטה כהידורה. אם הציבור יהיה שותף לקניית פירות אוצר בית דין, ניתן יהיה להוסיף למעגל 

 .וד חקלאים, וכך להוסיף ולהדר במצוות השמיטהזה ע

נדמיין לעצמנו מציאות שבה כולם  .לעתיד לבוא נראה שהפתרון הריאלי היחיד לשנת השמיטה הוא אוצר בית דין גם

מופקרים. משפחה שזקוקה לתפוחים, תמרים, נקטרינות ודובדבנים,  –שומרי שמיטה: כל הפרדסים וכל השדות בארץ 

ע ארוך בכל הארץ כדי לקנות פירות, וברור שדבר זה לא ריאלי. לכן מסתבר שהפתרון הריאלי היחיד צריכה לעשות מס

זהו הפתרון שיהיה גם  .הוא אוצר בית דין. בית הדין יקטוף את הפירות עבור כלל ישראל ויחלק אותם ברחבי הארץ

המכירה הוא רק "הוראת שעה"(  בימות המשיח לא יהיה היתר מכירה )שהרי הרב קוק כתב שהיתר .בימות המשיח

 .ובוודאי שלא יקנו הכל מיבול נכרי

הפתרון  עם זאת יש לציין, שאוצר בית דין פותר רק את בעיית הקטיפה והמכירה, אך איננו מתיר זריעה בשביעית. לכן

רקות שנזרעו ביחס לירקות הוא אפשרי רק בחודשי השנה הראשונים )כשיש י .של אוצר בית דין מסייע רק ביחס לפירות

 .בשישית ונקטפים בשביעית(, אולם בהמשך השנה אין אוצר בית דין מועיל
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 פניני הלכה לרב מלמד

 אוצר בית דין –א 

מבואר בתוספתא )שביעית ח, א(, שכאשר ראו חכמים שיש אנשים שקוטפים פירות רבים מדי בשביעית, העמידו שליחים 

מי שהביא פירות רבים מן השדות, היו משאירים לו מזון שלוש סעודות, ואת שאר הפירות מטעמם בפתח העיירות, וכל 

היו נוטלים ומכניסים לאוצר שבעיר כדי לחלקם לשאר האנשים. וכאשר הגיעה עונת הקטיף של הפירות המצויים, וכן של 

ת כדי להכין מהם יין, ואת הזיתים הענבים והזיתים, היה בית הדין שוכר פועלים שיקטפו אותם, ואת הענבים סחטו בגתו

טחנו בבית הבד כדי להכין מהם שמן. ומהפירות, היין והשמן, היו מחלקים בערבי שבתות לכל בני העיר, לכל אחד לפי 

 .צרכי ביתו

תקנה זו נועדה למנוע מעוברי עבירה ליטול כמויות גדולות מפירות שביעית ולסחור בהם. כפי הנראה מגמה נוספת היתה 

לתקנה, לספק פירות שביעית לכל בשווה. שהואיל וקשה לבני העיר לצאת בכל פעם לשדות כדי לקטוף פירות לצרכי 

ביתם, היו שליחי בית הדין קוטפים את הפירות עבור כולם. ומן הסתם בית הדין שילם לפועלים מקופת הקהל שנאספה 

”, אינם צריכים ביעור’, אוצר בית דין’הפירות המכונסים לאלו “ן )ויקרא כה, ז(: ”ממיסי כלל תושבי העיר. הוסיף הרמב

כבר מיועדים לכלל הציבור ’ אוצר’הואיל וכל מגמת הביעור שהאדם שהפירות ברשותו יוציאם לרשות הציבור, והפירות שב

 .לעיל ד, י(’ )עי

ועוד יש אומרים, שזו ’. היתר המכירה’היא הדרך לקיום השביעית בלא להזדקק ל’ אוצר בית דין‘יש אומרים שתקנת 

הדרך הנכונה לקיום השביעית בזמן הזה, מפני שכיום שרגילים לגדל פירות במטעים גדולים שמרוחקים ממרכזי 

האוכלוסייה, לא משתלם לאדם לנסוע למטע כדי לקטוף חמישה קילו לתצרוכת ביתו. ולכן קטיף הפירות וחלוקתם על ידי 

 .דה יוכל הציבור ליהנות מפירות השביעיתהיא הדרך היחידה שעל י’ אוצר בית דין‘

לא התקבלו להלכה, ולכן תקנה זו לא נזכרה כלל בתלמוד ’ אוצר בית דין‘מנגד יש טוענים, שדברי התוספתא על תקנת 

 .הירושלמי והבבלי. וגם הראשונים כמעט שלא הזכירו אותה, משום שקיומה כרוך באיסורים שונים

למעשה, אין בכך פתרון כולל לשאלת ’, אוצר בית דין‘טובות לרוב הקושיות על כפי שנלמד להלן, אף שיש תשובות 

 .[1]השביעית, ובמקרים רבים פתרון זה מחייב לעבור על איסורי שביעית

 אוצר בית דין -ח : פרק •

 הקטיף והביעור –ב 

מפני שעל פי התקנה שליחי בית הדין צריכים לקטוף את פירות כל  לא התקבלה,’ אוצר בית דין‘יש סוברים שתקנת 

השדה, ואילו התורה אסרה לקטוף בשביעית את פירות כל השדה כדרך שקוטפים בכל השנים, שנאמר )ויקרא כה, ה(: 

ל יין ושמן, ולשם כך סוחטים בנוסף לכך, לפי התקנה שליחי בית הדין מכינים כמויות גדולות ש”. ְוֶאת ִעְנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבֹצר“

את הענבים בגתות ואת הזיתים בבתי הבד, ואילו חכמים אסרו זאת, והתירו לסחוט את הענבים והזיתים בכלים קטנים 

 .בלבד )לעיל ג, ג(

אולם נראה למעשה, שהאיסור הוא שיחיד יקטוף את כל הפירות לעצמו, אבל מותר לבית הדין בשליחות הציבור, למנות 

שיקטפו את כל היבול עבור כולם, כשם שמותר לכמה אנשים לשכור פועל אחד שילך לשדה ויקטוף עבור כל אחד פועלים 

ואחד מהם פירות לתצרוכת ביתו. וכן האיסור לסחוט את הענבים בגתות ואת הזיתים בבתי הבד חל רק על אדם יחיד, 

, אבל מותר לשליחי בית דין לעשות זאת שיש חשש שיסחט שם כמויות גדולות עבור מסחר שאסור בפירות שביעית

 .בשליחות בני העיר

 .[2]אמנם אסור לבעלי השדות ושליחי בית הדין למנוע מאנשים לבוא לשדות לקטוף פירות לתצרוכת ביתם

שותו. מפני שכפי שלמדנו למעשה, הביעור הוא צריך לבער את הפירות שבר’ אוצר’גם כאשר ִיכלו הפירות מהשדה, אין ה

נועדו לטובת כלל הציבור, הרי הם כמבוערים ועומדים. ’ אוצר’חלוקת הפירות לכל )לעיל ד, י(, וכיוון שהפירות שבידי ה

שומרים עליהם, אבל שמירה זו היא עבור הציבור, כדי שכל מי שירצה, יוכל לקבל פירות תוך שהוא ’ אוצר’ואמנם נציגי ה

חלה החובה לבערם מביתו ולהפקירם בעת שיכלו ’, אוצר’משתתף בהוצאות הטיפול בהם. אמנם על מי שלקח פירות מה

מהשדות. אלא שהואיל וסייע לבית הדין ושילם עבור הטיפול בהם, מן הראוי שלאחר שיפקירם יסייעו לו לחזור לזכות 

 .[3]בהם )כמבואר לעיל ד, יא(

 מלאכות אסורות –ג 

היה מסתפק בקטיפת הפירות וחלוקתם, היה ניתן לקיימו על פי רוב הפוסקים. אולם כדי שיצמחו על ’ אוצר בית דין‘אם 

העצים פירות רבים וטובים, שיהיה משתלם לקטוף אותם ולהובילם לצרכנים, צריך בדרך כלל לבצע במטעים טיפולים 

https://ph.yhb.org.il/16-08-01/
https://ph.yhb.org.il/category/%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%91%d7%9c/08-%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%9f/
https://ph.yhb.org.il/16-08-02/
https://ph.yhb.org.il/16-08-02/
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ון, ריסוס, גיזום ועוד פעולות רבות. משום שבחקלאות המודרנית כל עץ ושיח מוציא כמות גדולה ויפה של רבים של דיש

פירות, פי כמה ממה שהיה מקובל בעבר, ובלא כל הטיפולים הללו, יצמחו על העצים והשיחים פירות מעטים וקטנים 

רות יהיו קטנים ופחות יפים, רוב הצרכנים יעדיפו באופן משמעותי מהמקובל. ואזי תהיה בעיה כפולה: ראשית, כיוון שהפי

שלא לקחתם. ואפילו אם יוזילו את מחירם מאוד, עדיין יתקשו למצוא אנשים שירצו לשלם עבורם. שנית, כיוון שהפירות 

שגדלים על העצים יהיו מועטים באופן ניכר, לא ישתלם לשכור פועלים כדי לקוטפם. ואם יעלו את מחירם כדי לשלם 

 .לים שקטפום, לא ימצאו כמעט אנשים שירצו לשלם עבורםלפוע

חידשו הלכה, לפיה כל המלאכות שהותרו לצורך קיום העץ מותרות ’ חזון איש‘ובראשם בעל ’ אוצר בית דין‘אמנם תומכי 

גם לצורך הפירות שעל העץ. על פי זה התירו כמעט את כל המלאכות, כדי שהפירות יגיעו לרמה שישתלם לקוטפם 

 .וקםולשו

ג(, דעה זו מנוגדת למהלך הסוגיות בגמרא ובראשונים, שבהן מבואר, שכל המלאכות האסורות -אלא שכפי שלמדנו )ב, ב

מדברי חכמים אסורות תמיד, זולת מקרים בודדים שבהם מותר לבצען לצורך קיום האילן. ואילו לשיטה זו יוצא שרוב 

ל, שאסור לעשות שום פעולה ”הימנע מהן. וכן הורה מרן הרב קוק זצהמלאכות מותרות, זולת מקרים שאין בהן צורך ויש ל

לצורך קיום הפירות. ולא זו בלבד, אלא שהאיסור בזה יסודו בביטול מצווה מהתורה. שכן כל מה שאמרו שיש מלאכות 

הן צורך שאסורות מדברי חכמים, והן מותרות לצורך קיום האילנות, הכוונה למלאכות שנעשות כדרך ארעי בשעה שיש ב

מיוחד, שאז אין בהן הפרה של המצווה הכללית לשבות מעבודת השדה. אבל כאשר אדם עובד בשדה כדרך קבע, כפי 

גם אם עשה רק מלאכות שלא נזכרו בתורה, הוא מבטל מצוות עשה ’, אוצר בית הדין‘שנצרך כדי להצמיח את פירות 

 .מהתורה שצוותה לשבות בשביעית

על ידי שכירת נוכרים שיבצעו את כל העבודות לצורך הצמחת הפירות )כמבואר לעיל ה,  אמנם אפשר לפתור בעיה זו

 .[4]ט(

 ירקות באוצר בית דין –ד 

ישכור ’ אוצר’לגבי ירקות שצריך לזורעם מחדש בכל שנה יש בעיה נוספת, הואיל ואסור לזרוע בשביעית. לפיכך הציעו שה

יגבו ’ אוצר’את החקלאים כדי שיזרעו בשדותיהם את הירקות לפני תחילת השנה השביעית, ויקטפום בשביעית, ונציגי ה

 .מהציבור תשלום עבור העבודה שבעלי השדות ביצעו בשליחותם

אסורים באכילה ם, כל תבואה, קטניות או ירקות שצומחים בשביעית בשדה ישראל ”כפי שלמדנו )לעיל ג, ד(, לדעת הרמב

ש, אין גזירת ספיחים חלה על ירקות שהחלו לגדול בשישית, הואיל ובאותו ”ש והרא”משום גזירת ספיחים. אולם לדעת הר

 .זמן מותר לזרוע, אמנם כיוון שלוקטים את הירקות הללו בשביעית, חלה עליהם קדושת שביעית

לכתחילה לסמוך על הסוברים שכל שהחל לנבוט לפני  וכן נראה למעשה, שהואיל וגזירת ספיחים מדברי חכמים, אפשר

השביעית, כיוון שנזרע בהיתר גמור, לא חלה עליו גזירת ספיחים. באופן זה יש פתרון לאספקת ירקות למשך המחצית 

 .[5]הראשונה של השנה השביעית ולא למחצית השנייה ותחילת השנה השמינית

 

 יצוא פירות לחוץ לארץ –ה 

אלא ’. אוצר בית דין‘ולקיים את כל החקלאות בארץ במסגרת ’ היתר המכירה’כפי שלמדנו, יש רוצים להימנע משימוש ב

שהואיל ואסרו חכמים להוציא בשביעית פירות שיש בהם קדושת שביעית לחוץ לארץ, וכמחצית מהתוצרת החקלאית 

 ., לכאורה אין לבעיה זו פתרוןנמכרת בדרך כלל בחוץ לארץ

שהואיל ומדובר בשעת דחק והפסד מרובה, מפני שאם שנה אחת לא ייצאו פירות, ’ אוצר בית דין‘פ כן סוברים תומכי ”ואע

יתפשו המתחרים את מקומם וייגרם לחקלאים נזק גדול מאוד, ניתן לסמוך על סברות שונות ולהתיר את ייצוא פירות 

ץ לארץ, כמבואר בהערה. ואף שבשעת הדחק אפשר לסמוך על סברות אלו, יותר נכון לסמוך השביעית המקודשים לחו

 .[6]שעליו ניתן לסמוך בזמן הזה לכתחילה, ואילו על ההיתרים הללו אפשר לסמוך רק בשעת הדחק’, היתר המכירה‘על 

 מסחר –ו 

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה“פירות שביעית כדרך שסוחרים כל השנים, שנאמר )ויקרא כה, ו(: התורה אסרה לסחור ב בַׁ ”, ְוָהְיָתה שַׁ

ז סב, א(. גם כאשר מוכרים מעט פירות, אסרו חכמים למכור במשקל או במידה, ”)ע” ְלָאְכָלה ולא לסחורה“פירשו חכמים: 

 .נים, כדי שיהיו נמכרים בזול ויזכרו שהם פירות שביעיתאו במקומות קבועים בשוק או בחנויות, כמו בשאר הש

בחנויות לפי מידה או משקל, והעושים כן עוברים על איסור מסחר ’ אוצר’לפיכך יש סוברים שאסור למכור את פירות ה

בשביעית )לעיל ד, ו(. ומה שהתירו בתוספתא הוא לחלק את הפירות לכל בני העיר בחינם, ומן הסתם שכר העובדים 

https://ph.yhb.org.il/16-08-03/
https://ph.yhb.org.il/16-08-04/
https://ph.yhb.org.il/16-08-05/
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קטפו והביאו את הפירות שולם מקופת הקהל. בנוסף לכך, כיוון שהתשלום הוא עבור הפירות, הכסף מתקדש בקדושת ש

 .הפירות )כמבואר לעיל ד, ז(, ויש חשש שרבים יכשלו לנהוג בכסף מנהג חולין

הפירות עצמם. מנגד יש סוברים, שאיסור מסחר חל רק על פירות שנמצאים בבעלות של אדם מסוים, והתשלום הוא על 

הפירות אינם ברשות אדם מסוים אלא ברשות הציבור כולו, ושליחי בית הדין מארגנים את הפירות ’ אוצר’ואילו במסגרת ה

כדי שכל הציבור יוכל ליהנות מהם. וממילא התשלום אינו על הפירות אלא על העבודה הכרוכה בטיפול בפירות ובהבאתם 

ישון, הגיזום, הקטיף, האריזה, ההובלה, החלוקה והארגון. ולכן גם מותר למדוד לציבור, ובכלל זה עבודת הריסוס, הד

את הפירות, כדי לדעת כמה לשלם על העבודה שהושקעה בהבאתם לחלוקה. ולכן גם אין קדושת שביעית נתפשת בכסף 

 .לעיל ד, ז(’ כי התשלום אינו על הפירות עצמם אלא עבור הטיפול בהם )עי’, אוצר’שמשולם ל

יחולקו במקומות ציבוריים ולא בחנויות שנועדו למסחר, אולם כאשר הדבר קשה לביצוע, ’ אוצר’נם היה ראוי שפירות הואמ

אפשר בדיעבד לחלקם בחנויות, תוך הפרדה ברורה בינם לשאר הפירות, כדי שיהיה ניכר שאינם בכלל המוצרים 

דו לנהוג בהם קדושה כהלכה. אולם בדיעבד, כשם שנסחרים בחנות. ואמנם לכתחילה היה ראוי לחלקם ליהודים שיקפי

שאין מעמידים בשדות שומרים שימנעו מיהודים שאינם מדקדקים בהלכה או מגויים לקטוף מפירות השביעית, כך אין 

צריך למנוע זאת בחנויות. אבל בחנויות שבהם רוב הקונים גויים או יהודים שעלולים שלא לנהוג בהם קדושה ולאבדם, 

 .פירות אלו אסור לחלק

לגבות תשלום שווה או אף יקר במעט ממחיר הפירות הרגילים, משום שעלות הטיפול ’ אוצר’יש סוברים שמותר לנציגי ה

בפירות השביעית גבוהה יותר, שבשביעית חלק מעבודות השדה, כדוגמת זמירה, צריכות להיעשות בשינוי שמאריך את 

יקרה יותר, הואיל וצריך יותר משגיחים שידריכו את החקלאים ’ אוצר’ה עבודת הפועלים. בנוסף לכך, ההשגחה על פירות

בהלכות העבודה בשביעית, יקבעו את מחירי הפירות לפי חישוב העבודה שהושקעה בהם, ויפקחו על חלוקת הפירות 

 .שנעשית על פי הוראות בית הדין

משמעותי מהמקובל בשוק, אין בהם איסור מחולקים עבור מחיר נמוך באופן ’ אוצר’להלכה נראה, שרק כאשר פירות ה

סחורה, שכן המחיר הנמוך מבטא את העובדה שמדובר בפירות הפקר, והתשלום הוא עבור הטורח שבשימורם וחלוקתם. 

גובים יותר, וכשלא  –אבל כאשר המחיר קרוב למחיר המקובל בשוק, הרי שמדובר במסחר. ולכן כשאפשר לגבות יותר 

ים פחות. למעשה, גם בתי הדין משתדלים להוזיל את מחירי הפירות שבאחריותם מתחת למחיר גוב –ניתן לגבות יותר 

 .[7]השוק

 בעיית המסחר והמחירים –ז 

משמעותי ממחיר יהיה נמוך באופן ’ אוצר’שהתשלום עבור פירות ה’, אוצר בית דין‘כפי שלמדנו, התנאי העיקרי לקיום 

או מפירות שיובאו מחוץ לארץ. אלא שבפועל, בתי הדין מתקשים לעמוד ’ היתר המכירה’פירות דומים שנמכרים בשוק מ

בכך, ופעמים רבות הם נאלצים לגבות מחיר גבוה ממחיר השוק כדי לכסות את העלויות שלהם. וכאן בית הדין נכנס 

ת עצמו בחובות, ולא יצליח לשלם שכר לחקלאים ולמשווקים בשליחותו. לדילמה, אם יסבסד את מחירי הפירות, ימצא א

יעלו וממילא יתמעטו הקונים אותם, ושוב לא יהיה ’ אוצר’אם יגבה את מחיר העלות של העובדים מטעמו, מחירי פירות ה

 .לבית הדין כסף לשלם לעובדים עבורו

פתרון. כשם שמשק קומוניסטי פחות יעיל ממשק אין לבעיה זו ’ תורת המחירים’כמדומה שעל פי כללי הכלכלה ו

קפיטליסטי, ועלויות הייצור בו יקרות מעלויות הייצור במשק קפיטליסטי, כך העלויות של בית הדין תהיינה גבוהות 

מהעלויות של השוק החופשי. שכן התחרות החופשית היא שגורמת לבעלי השדות ולמשווקים לשקוד תדיר על ייעול 

זיל עד כמה שאפשר את מחירי הפירות. וכאשר הניהול מופקד בידי אנשים שאינם מרוויחים מהייעול עבודתם, כדי להו

באופן אישי ואינם צריכים לעמוד בתחרות כדי לשרוד ולהרוויח, הכרח הוא שניהול העבודה יהיה פחות יעיל ומחירי 

’ אוצר’ודתו תהיה פחות יעילה. אמנם אם הינהל מערכת גדולה ומורכבת יותר, כך עב’ אוצר’הפירות שלו יעלו. וככל שה

’, אוצר’יתמקד במעט חקלאים אחראים, וישווק את הפירות באופן ישיר לאנשים שמוכנים לטרוח עבור קבלת פירות ה

 .[8]יצא לפועל’ אוצר’יוכל לחלק את הפירות במחיר זול באופן ניכר, ורעיון ה

 אין פתרון באוצר בית דין –ח 

המסקנה העולה מכל זה, שלמרות שניתן להקל בכך ששליחי בית הדין יקטפו את כל פירות המטע, וינהלו את מכירת 

ג(, אין פתרון בשימוש באוצר בית דין לקיום החקלאות והחקלאים בשביעית. ראשית, כדי שהפירות -הפירות )לעיל ב

יהיו ראויים לשיווק צריך להתיר מלאכות רבות, שכדרך ארעי אמנם ניתן להתירן לצורך שגדלים במסגרת אוצר בית דין 

קיום העצים, אבל אסור להתירן לצורך גידול הפירות, וכאשר הן נעשות בקביעות, יסוד איסורן מהתורה )לעיל הלכה ג. 

 .(4ועיין בסוף הערה 

יכולים ’ אוצרות’ולקו במחיר זול באופן משמעותי, אולם ההוא בתנאי שהפירות יח’ אוצר בית דין‘שנית, כל יסוד היתר 

לעמוד בזה רק כאשר מדובר בחקלאים אחראים במיוחד שמשווקים את תוצרתם באופן ישיר לקהילות מאורגנות, אבל 

https://ph.yhb.org.il/16-08-06/
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ינסה להפעיל מערכת גדולה יותר, כך עלות הפירות תעלה. אם המחיר יתקרב למחיר שאר הפירות, אסור ’ אוצר’ככל שה

יהיה ’ אוצר’יסמכו על המקילים בזה, מסתבר שמחיר פירות ה’ אוצר’לשווקו משום איסור סחורה. וגם אם מנהלי ה יהיה

 .גבוה ממחיר שאר הפירות, ואזי לא יימצאו קונים לפירות

וזאת בנוסף לבעיה הקשה של ייצוא פירות שביעית לחוץ לארץ, שאף שמצאנו אפשרות להקל בזה בשעת הדחק, יותר 

 .שעליו ניתן לסמוך בזמן הזה לכתחילה’, היתר המכירה‘עשות זאת במסגרת נכון ל

אוצר ‘עתה ניתן להבין מדוע מרן הרב קוק, ואחריו הרב הרצוג והרב פרנק, לא מצאו יתרון בטיפול בפירות שביעית דרך 

ו מהתיקון הנכון. שכן בנוסף לכך, פתרון זה לא רק שאינו מקרב אותנו לקיום המצווה, אלא אף מרחיק אותנ’. בית דין

הם כביכול מקיימים את השביעית תוך ’ אוצר בית דין‘עיקר מגמת השביעית שהחקלאים ישבתו ממלאכה, ואילו במסגרת 

סוברים שעיקר השמיטה לחלק את הפירות ’ אוצר’שהם עובדים בשדותיהם כמו בשאר השנים ואולי יותר. ואמנם תומכי ה

 .(, עיקר השביעית היא השביתהלכל, אולם כפי שלמדנו לעיל )א, א

’, אוצר בית דין‘לעבודה במסגרת ’ היתר המכירה‘לפיכך נראה, שיש להורות לחקלאי שמתלבט בין עבודה במסגרת 

 .’היתר המכירה‘שיעבוד במסגרת 

גילים זול באופן משמעותי, יש הידור בהעדפתם. ואם הם שווים במחירם לפירות הר’ אוצר’לגבי הקונים, אם מחיר פירות ה

 .[9]משום איסור סחורה’ היתר המכירה‘וקל וחומר אם הם יקרים, יש להעדיף את הפירות של 

 פירות היתר המכירה עדיפים –א 

היתר ‘ וכיוון שגמר אסיפת פירות’. היתר המכירה’עיקר הפירות שראוי לקנות בישראל בשנה השביעית הם פירות מ

נעשה על ידי ישראל, הפירות חייבים בתרומות ומעשרות, ונוהגים להחמיר מספק ולהפריש מהם גם מעשר עני ’ המכירה

ט אין צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, נוהגים לבצע את הפרשת ”וגם מעשר שני. אלא שהואיל ולדעת המבי

 .התרומות והמעשרות בלא ברכה )לעיל ה, יא(

אנו נוהגים לסמוך על תעודת כשרות, ולכן יש להקפיד לקנות מרשתות או חנויות שיש להן תעודת כשרות למעשה, כיום 

 .ותעודה זו צריכה לכלול גם אישור על הפרשת תרומות ומעשרות’, היתר המכירה‘שהפירות גודלו במסגרת 

רץ משתי סיבות: ראשית, נאמר )ויקרא על פירות שגודלו על ידי נוכרים בחוץ לא’ היתר המכירה‘מצווה להעדיף פירות של 

ל ּתֹונּו ִאיש ֶאת ָאִחיו“כה, יד(:  ֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמיַׁד ֲעִמיֶתָך אַׁ ֲעִמיֶתָך‘ממה שנאמר ”. ְוִכי ִתְמְכרּו ִמְמָכר לַׁ למדנו שכאשר ’ לַׁ

ודים, ואף אם הסחורה של יש ליהודי אפשרות לקנות מיהודים או מנוכרים, מצווה מהתורה שיעדיף לקנות מעמיתיו היה

א ה, ז(. שנית, בקניית פירות של ”היהודי יקרה במעט או פחות טובה במעט, מצווה להעדיף את היהודי )אהבת חסד ח

משתתפים בחיזוק החקלאים היהודים שמקיימים את מצוות ישוב הארץ, שככל שמצבם של החקלאים ’ היתר המכירה‘

 .אל בארץ מתחזקתהיהודים בארץ ייטב, כך אחיזתם של ישר

היתר ’לפירות של נוכרים בארץ ישראל, שעדיף לקנות מ’ היתר המכירה‘קל וחומר כאשר הבחירה היא בין פירות של 

מפני שעל ידי כך מחזקים את החקלאים בקיום מצוות ישוב הארץ אל מול הנוכרים המתחרים בנו. ומנגד, ’, המכירה

ולא נעזבנה ביד זולתנו מן “הארץ, שכן המצווה שהארץ תהיה בידינו  המעדיף את פירות הנוכרים פוגע במצוות ישוב

)דברים ז, ב(, שלא ליתן להם ” ְולֹא ְתָחֵנם“ן בהוספותיו למצוות עשה ד(, וכן למדנו מהמצווה: ”)רמב” האומות או לשממה

ם שחיים כיום בארץ אינם חנייה בקרקע, ועל ידי העדפת פירותיהם, מחזקים את אחיזתם בארץ. לדאבון לבנו רוב הנוכרי

 .(5לעיל ז, ’ והסיבה הראשונה לכך, כי אינם מאמינים בזכותם של ישראל על ארצם )עי’, גר תושב‘בחזקת 

אמנם בכל השנים אנו קונים גם מפירות שנוכרים מגדלים בארץ, וכן גם בשביעית מותר לקנות פירות של נוכרים מהארץ, 

אבל אין איסור לקנות מנוכרים. אולם הקובעים לעצמם עיקרון בשביעית, לפיו פירות כי המצווה להעדיף את פירות היהודי, 

שמפקיע מצווה מדברי חכמים, ’ היתר המכירה‘הנוכרים עדיפים, הופכים את היוצרות, שהם מעדיפים שלא לסמוך על 

רה בפועל, שבעטיים של ופוגעים במצוות ישוב הארץ ובמצווה להעדיף יהודי, שהן שתיהן מצוות מהתורה. וכך אכן קו

המעדיפים לקנות מפירות נוכרים בשביעית, נוכרים, שרובם עוינים אותנו, מרחיבים בכל שמיטה את שטחי החקלאות 

 .[1]שברשותם

  ’אוצר בית דין‘פירות  –ג 

אם מחיר הפירות ’. אוצר בית דין‘או פירות שגודלו במסגרת ’ היתר המכירה‘כאשר יש לאדם אפשרות לקנות פירות של 

זול באופן משמעותי ממחיר שאר הפירות, יש הידור לקנותם ולנהוג בהם קדושת שביעית. ואף ’ אוצר’שגדלו במסגרת ה

שלמדנו  על פי מה’, היתר המכירה‘או ’ אוצר בית דין‘שאם יבוא חקלאי לשאול, כיצד עדיף לו לגדל את פירותיו, במסגרת 

מפני שלפי מרן הרב קוק, גידול הפירות במסגרת ’. היתר המכירה‘לעיל )ח, ג(, נורה לו שעדיף לגדל פירות במסגרת 

יצריך אותו לעבור על איסורים לצורך הצמחת הפירות. )אלא אם כן יעשה את כל המלאכות הללו על ידי גוי(. מכל ’ אוצר’ה

אכות אסורות מותרים באכילה )לעיל ג, ח(. וכיוון שהחקלאים שעובדים מקום למעשה, גם פירות שגודלו על ידי מל

https://ph.yhb.org.il/16-08-08/
https://ph.yhb.org.il/16-09-01/
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מכוונים לשם שמיים וסומכים על הרבנים שמתירים את המלאכות הללו, אחר שהם כבר גידלו את ’ אוצר’במסגרת ה

ם פירותיהם למען הציבור, יש מקום לחזקם ולצרוך את פירותיהם, כדי לכסות את ההוצאות של בית הדין והחקלאי

 .(1שעובדים בשליחותו. בנוסף לכך, יש הידור באכילת פירות שביעית שיש בהם קדושה )לעיל ג, א, 

שאין ’ היתר המכירה‘אבל אם פירות האוצר נמכרים במחיר רגיל או גבוה יותר ממחיר שאר הפירות, עדיף לקנות מפירות 

 .(7ז; ד, -בהם איסור סחורה )לעיל ח, ו
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 היתר המכירה

 מתוך "עולמות" שם ישנם גם דפי מקורות  תקציר השיעור

 מצרף קישור 

-//olamot.net/shiur/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8https:

%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#:~:text=%D7%90.%20%22%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8

%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94,%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%9E

%D7%99%D7%98%D7%94%20(13%D7%91). 

 

 הקדמה -א. "היתר מכירה" 

ו של "היתר מכירה" בשמיטה, שנוי במחלוקת גדולה בין הפוסקים, מאז השמיטה בשנת תרמ"ט ועד היום. יישומ

תקצר היריעה מלהכיל ולכלול את כל השיטות ופרטיהן. לפיכך נשתדל לסקור את עיקרי טענות המצדדים בעד ונגד 

 ."ההיתר, בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד

כרגיל,  לטפל בקרקעותיו נמכרים לנכרי באופן שניתנת רשות למוכר להמשיךבהיתר המכירה הנהוג בזמננו, השדות 

 .כבכל שנה מכירת ושיווק היבולים והפירות ולאפשר את ,בבעלותו אף שאינן

 אין קדושת שביעית בקרקע של נכרי -דעת מרן הבית יוסף  -ב. יסוד ההיתר 

 .הזה מחלוקת הפוסקים האם יש קדושת שביעית גם בקרקע של נכרי בזמן

 ג. עבודה בקרקע של נכרי בארץ ישראל

איסור  היתר] בקרקע של נכרי בארץ ישראל גם האיסור לעבוד בשביעית המפקפקים בהיתר המכירה, נסמכים על

בזמן הזה  לעומתם, המתירים עבודה בקרקע של נכרי, נסמכו על דעת ספר התרומה, כי .[דרבנן במקום הפסד

 .זו קדושת שביעית ולכן אין בקרקע ,שביעית מדרבנן

 ד. טעמים נוספים בעד היתר המכירה

 .במניין שנות השמיטה הספק • שמיטה אינה נוהגת אלא ממידת חסידות דעת הראב"ד, כי בזמן הזה

 "החשש לאיסור "לא תחנם -ה. היתר מכירה 

 .לתת חניה לנכרי בארץ ישראל ]דברי הנצי"ב: "ברח מהזאב ופגע בו הארי"[ - "לא תחנם" איסור

 דעת המתירים -ו. "לא תחנם" בהיתר מכירה 

אין איסור • לא נכללת באיסור  ,לזמן מוגבל מכירת קרקע לנכרי • להנאתו ולצורך עצמו אין איסור במכירה שנעשית

   .לחזק את הישוב היהודי בארץ ישראל או כאשר מטרת המכירה לנכרי יש כבר קרקע בארץ לא תחנם כאשר

 העדר גמירות דעת ותוקף משפטי -מכירה  ז. טענת המתנגדים להיתר

משום כך, כדי שמכירת קרקע תחול, היא צריכה להיות תקפה גם על פי  ."דינא דמלכותא דינא" להלכה נפסק כי

דבר המטיל ספק גדול בכל תוקפה של  ,לא מוכרת ברישומים המשפטיים לנכרי בשביעית מכירת הקרקעות .החוק

 .ת למכור את קרקעותיו לנכריאמתי גמירות דעת העדר• המכירה 

 סיכום -ח. היתר מכירה 

 מכתב גדולי ישראל באלול תשס"ז• הסתמכות על היתר המכירה של הרבנות הראשית לכתחילה ובדיעבד 

  

 א. הקדמה

https://olamot.net/shiur/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#:~:text=%D7%90.%20%22%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94,%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94%20(13%D7%91)
https://olamot.net/shiur/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#:~:text=%D7%90.%20%22%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94,%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94%20(13%D7%91)
https://olamot.net/shiur/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#:~:text=%D7%90.%20%22%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94,%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94%20(13%D7%91)
https://olamot.net/shiur/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#:~:text=%D7%90.%20%22%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94,%D7%A9%D7%99%D7%97%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94%20(13%D7%91)
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יישומו של "היתר מכירה" בשמיטה, שנוי במחלוקת גדולה בין הפוסקים, מאז השמיטה בשנת תרמ"ט ועד היום. 

הכיל ולכלול את כל השיטות ופרטיהן. לפיכך נשתדל לסקור בקצרה עיקרי טענות המצדדים בעד תקצר היריעה מל

 .ונגד ההיתר

הנמכר לנכרי, ולמכור את הקרקע  חמץ כפי שאנו נוהגים באיסור השביעית במושכל ראשון, הדין נותן לנהוג באיסורי

ש. וכשם שבאמצעות המכירה לנכרי, לנכרי קודם השמיטה למשך שנת השביעית, ולאחר מכן לקנות אותה מחד

היהודי אינו עובר על איסור חמץ בפסח, כך לכאורה אין איסורי מלאכה בשביעית בקרקע הנמצאת בשמיטה בבעלות 

 .הנכרי

ב( כתבו לנהוג כך עם הקרקעות, כדבריו: 1א( והר"מ גאלנטי )1ואכן רבותינו האחרונים, ובהם רבי משה מטראני )

 ."ולית בזה בית מיחוש ,כל אחד זכותו, ואחר כך בשיעבור השביעית יחזור ויקנה אותה "ובשנה השביעית ימכרו

כרגיל,  לטפל בקרקעותיו בהיתר המכירה הנהוג בזמננו, השדות נמכרים לנכרי באופן שניתנת רשות למוכר להמשיך

 .כבכל שנה מכירת ושיווק היבולים והפירות ולאפשר את ,בבעלותו אף שאינן

  

 אין קדושת שביעית בפירות של נכרים -דעת מרן הבית יוסף  -יתר ב. יסוד הה

א(, שאין קדושת שביעית בקרקע ובפירות של נכרי, 2יסודו של היתר המכירה מושתת על הכרעת רוב הפוסקים )

אין קדושת  כהכרעת מרן הבית יוסף, שכל זמן שהקרקע נמצאת ביד הנכרי, קניינו מפקיע מן המצוות, ולפיכך

 .בפירות של נכריםשביעית 

בהעיד שכך נהגו בארץ ישראל: "ואחרי עיוני נראה ברור כשמש 2רבי ישראל משקלוב, העיד בספרו פאת השלחן )

דהדין עם מרן הבית יוסף, וכן המנהג גם עתה בכל ארץ ישראל, וכן נהגו בירושלים בימי הרלנ"ח, והלכה כדעת 

 .""המכריע דבשל נכרים פטור בשביעית

ג( הכריע כדעת המבי"ט, שיש קדושת שביעית גם בקרקע של נכרי, ואפילו בזמן הזה, וכתב 2יש )ברם החזון א

שמרן הבית יוסף חזר בו מדעתו בסוף ימיו, וכן דעת בעל ספר חרדים שהיה דר בצפת, והשל"ה הקדוש שחי בסוף 

 ."ימיו בטבריה, שנהגו קדושת שביעית בפירות של נכרי "וכן עמא דבר

 .ור לסחור בפירות שגדלו בקרקע זוואשר על כן אס

 ג. עבודה בקרקע של נכרי בארץ ישראל 

כדעת רב  ,בקרקע של נכרי בארץ ישראל גם האיסור לעבוד בשביעית המפקפקים בהיתר המכירה, נסמכים על

 .ה(2וכפי שפסק הרמב"ם ) ,"אין עודרין עם העכו"ם בשביעית"ד( ש2במסכת גיטין )

יאור הדברים, שאיסור זה אינו אלא מדרבנן, אפילו בזמן ששביעית מן התורה, והיינו א( כתב בב3בשו"ת מהריט"ץ )

"מפני הרואים, שיראו אותם עודרין בשדה בשביעית יחשבו שהוא עושה בשדהו, אבל מן הדין מותר, דליכא מחזיק 

 ."ידי עוברי עבירה

שי הראשונים לדבריו של רבי ינאי לעומתם, המתירים עבודה בקרקע של נכרי בארץ ישראל, הביאו ראיה מפירו

 .למרות האיסור לזרוע בשביעית ,"פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא" ב(3במסכת סנהדרין )

 תוספות שם )ד"ה משרבו( העמידו את דבריו, כשהיה חשש הפסד ומצוקה מצד המלכות, ורבי ינאי התיר זאת משום
להביא ראיה מדברי התוספות שמותר לעבור על איסור דרבנן לכאורה יש ] "דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן"

לא  ג( שחילק בין שביעית לשאר איסורי דרבנן, כיון שיש לומר שרבנן3במקום הפסד ממון. וראה בביכורי יעקב )

 .[בזמן הזה במקום שיש הפסד גזרו על השביעית

יוב במצוות השביעית מדרבנן, די בכך א( המיוחס לרבנו טור, כתב כי בזמן הזה שהח4בספר הלכות ארץ ישראל )

 .שיש על השדה מס של המלך כדי להחשיבה כשדה של הנכרי, ומותר יהיה לעבוד בה בשביעית

יסוד זה שבזמן הזה ששביעית מדרבנן, יש להקל ליהודי לעשות מלאכה בקרקע של נכרי, מפורש גם בדברי ספר 

ולזרוע בקרקע הגוי, אפילו מדרבנן". וכן נקט להלכה  ב( שכתב: "נוכל לומר דבשביעית מותר לחרוש4התרומה )

 ג(4הראי"ה קוק בספרו שבת הארץ )
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א( חלק על היתר זה, ולדעתו גם הסוברים שאין קדושה בקרקע של נכרי, אין הם מתירים עשיית 5החזון איש )

שה וזריעה ושאר מלאכות בקרקע זו. לדבריו "הא דנחלקו חכמי צפת, היינו רק לענין קדושת הפירות, אבל חרי

 .ולפיכך איסור המלאכה עומד בעינו ,"דקדושת הארץ לכו"ע לא פקע 'עבודות לכו"ע אין חילוק וכו

לדעת החזון איש, היתרו של רבי ינאי לזרוע בשביעית היה משום פיקוח נפש, וכתירוצו השני של תוספות במסכת 

דוד מקארלין, מהכתובים בספר נחמיה, שלמרות  ב( בראיה שהביא רבי5ב(. ]וראה בספר לאור ההלכה )3סנהדרין )

 .הטלת המיסים בימי עזרא, לא הותרה העבודה בשמיטה[

ג( שיש לסמוך על שיטת הבעל התרומה בשעת הצורך. ובתוך דבריו עולה סברה הפוכה 5אמנם האבני נזר פסק )

יתכן שאין בהם איסור עבודה.  מזו של החזון איש, לפיה אף אם יש קדושת שביעית בפירות שגדלו בקרקע של נכרי,

 .ולפיכך התיר את מכירה לנכרי לצורך שביעית, ובכל זאת כתב שיש לשמור קדושת שביעית בפירות

 ד. טעמים נוספים בעד היתר המכירה 

 :הפוסקים שהורו ליישם את היתר המכירה, מסתמכים גם על שיטות רבותינו הראשונים בנושאים אחרים

 בזמן הזה שמיטה אינה נוהגת אלא ממידת חסידותא(, כי 6דעת הראב"ד ) •

ב( סיכם בקצרה את מחלוקת רבותינו הראשונים כיצד יש לעשות את חשבון 6הלכה ממקורה ) -בספר שמיטה  •

שנת השמיטה, ולפי זה, מהי השנה שיש לנהוג בה שמיטה בזמנינו. ומאחר ויש ספק האם השנה שבה נוהגים היום 

 .ה, יש לצרף ספק זה כדי להתיר את המכירהשמיטה היא אכן שנת השמיט

 "החשש לאיסור "לא תחנם -ה. היתר מכירה  

א(, יש שערערו על תוקף המכירה מטעמים נוספים שיפורטו 4ג, 2מלבד דברי הפוסקים שפקפקו בעצם ההיתר )לעיל 

"חניה" לנכרי  א( לענין נתינת7אשר נתפרש בסוגיא בעבודה זרה ) ,"לא תחנם" להלן, ובראשם החשש לאיסור

בארץ ישראל. בשל חשש איסור דאורייתא של לא תחנם, הרי שאף אם נאמר שמכירת קרקע לנכרי אכן מפקיעה את 

ב( 7קדושתה, אך לכאורה יש במעשה מכירת הקרקע לנכרי איסור דאורייתא, וכפי שכתב על כך הנצי"ב )

ה לנכרי חמור יותר מן האיסור לעבוד בשביעית כלומר, האיסור במעשה המכיר ."ברח מהזאב ופגע בו ארי" :בלשונו

ג( "ולפיכך אין מקום להתיר למכור לנכרי בשביל להפקיע קדושת שביעית, 7בלי מכירה. וכן כתב החזון איש )

 ."ואדרבה, איסור שביעית דרבנן בזמן הזה, ומכירה לאו דאורייתא כטריפה ובשר בחלב וכיו"ב

 יריםדעת המת -ו. "לא תחנם" בהיתר מכירה  

הנוהגים בהיתר מכירה, השיבו על טענת החוששים לאיסור "לא תחנם". בין היתר, ממשמעות דברי רבותינו 

ב(, וראה 8וכן כתב הראי"ה קוק ) .להנאתו ולצורך עצמו א(, שאין איסור במכירה שנעשית8הראשונים במסכת גיטין )

 .זרהשהביא שם סברה נוספת להתיר מכירה לנכרים שאינם עובדי עבודה 

הישראל,  - שאיסור מכירת קרקע הוא אף כשהמכירה נעשית לטובת המוכר א(7ברם החזון איש כתב במכתב )

 ."וסיים: "וזו דעת כל גדולי הדור, ודעת היחיד המתיר היא תמוהה

לא נכללת  ,לזמן מוגבל הוא, שמכירת קרקע לנכרי "לא תחנם" נימוק נוסף להשיב על טענת החוששים לאיסור

א( כתב במכתבו לרבי שמואל סלנט, במענה לשאלת בני המושבות 9. וכמו שכתב רבי יצחק אלחנן ספקטור )באיסור

]שאז אין בו משום איסור מכירה  במכירה לגוי לב' שנים כיצד לקיים מצות השמיטה בארץ ישראל, שיש להשתדל

יצחק אלחנן סבר שמכירה לנכרי לזמן לגוי[. וסמך דעתו על דברי "ספר שמן המור". רבי שמואל סלאנט הבין כי רבי 

אינה אסורה, ועל כך הקשה "ממה נפשך, אי מכירה לזמן נחשבת למכירה, תיאסר משום לא תחנם. ואם אינה 

 ."נחשבת למכירה, עדיין נחשב לשדה ישראל, ומחויב בשמיטתה

ראה מה שכתב על דבריו ו ,ב( נקט כי מכירה לזמן מכירה היא גמורה היא, ואסורה מדאורייתא9אבל החזון איש )

 .ג(9בשו"ת הר צבי )

 :טעמים נוספים להשיב מדוע אין איסור לא תחנם במכירה, הם

 .ב( דחה סברא זו10א(, אולם החזון איש )10כמו שכתב הראי"ה קוק ) ,לנכרי יש כבר קרקע בארץ כאשר  •

 .ג(10ישועות מלכו )כמו שכתב בשו"ת  ,מטרת המכירה לחזק את הישוב היהודי בארץ ישראל כאשר •

ד( לדון, האם כאשר קיים איסור לא תחנם במכירה, הדבר 10הלכה ממקורה ) -וראה במה שכתב בספר השמיטה 

 .יפגע בחלות המכירה
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   היעדר גמירות דעת ותוקף משפטי -ז. טענת המתנגדים להיתר המכירה  

 .טענה נוספת שהועלתה נגד ההיתר, נוגעת לתוקפו של מעשה המכירה

א( 11כך, למשל בגמרא בבא בתרא ) ."דינא דמלכותא דינא" מרא בכמה מקומות נקבע, וכך גם להלכה נפסק כיבג

נאמר, שאם המלך קבע, שמכירת קרקעות לא תיעשה אלא באמצעות שטר, הרי שגם לפי ההלכה לא ניתן למכור 

המלכות מקבלים עליהם מרצונם  קרקעות בקנין כסף וכדומה, אלא רק בקניין שטר. וביאר הרשב"ם )שם( "שכל בני

 ."חוקי המלך ומשפטיו

משום כך, כדי שמכירת קרקע תחול, היא צריכה להיות תקפה גם על פי החוק, דבר המטיל ספק גדול בכל תוקפה 

של המכירה. שכן כבר בימי השלטון הטורקי נקבע, שאין החוק מכיר במכירת קרקע כל זמן שלא נרשמה בטאבו, 

ת לנכרי בשביעית אינה נרשמת בטאבו או בשאר הרישומים המשפטיים, ואם כן מבחינת חוקי והרי מכירת הקרקעו

 .ב(11המדינה המכירה חסרת משמעות. וראה טענה זו בדבריו החריפים של הרידב"ז )

 .ג( כתב במסקנת דבריו שאם אין רישום בטאבו, הקרקע עדיין נחשבת של ישראל11ואכן, החזון איש )

צורך בחלות משפטית של המכירה כדי שתהיה לה חלות הלכתית, והיסוד לסברא זו, במה שכתב  מאידך, יתכן שאין

 .ד( בנדון שטר מכירת חמץ הכתוב בלשון שאינה מוכרת ברשויות המדינה11בשו"ת דברי חיים )

שלטון יש מן האחרונים שרצו לפתור בעיה זו באופן אחר. לסברתם, כל זמן שהמכירה נעשית לצרכים דתיים, אין ה

 .משגיח כלל באופן המכירה, והוא מאשר לבצע אותה בלא רישום בטאבו

א( דחה טענה זו וקבע, שמה שהשלטון אינו מקפיד בכך, הוא משום 12ברם, מרן הגרש"ז אויערבך במעדני ארץ )

וירצה שאינו מתייחס ברצינות למכירה זו, אלא הוא רואה אותה כ"טקס דתי" בעלמא, ואם יבוא הקונה לבית משפט 

 .שיכירו בו כבעלים בלי רישום בטאבו, ודאי שלא ישמעו לו

 .אמתית למכור את קרקעותיו לנכרי גמירות דעת בהיתר המכירה, יש פקפוק נוסף, האם למוכר יש

כלל פשוט וידוע לכל בר בי רב, שאין מעשה קנין חל אלא אם כן המוכר והקונה רוצים בו בלב שלם, כפי שפסק 

במסכת בבא בתרא )פה, ב( שאע"פ שניתן לקנות מיטלטלין  פי המבואר בסוגיית הגמראב( על 12הרמב"ם )

במשיכה או בהגבהה, אין הקניינים הללו חלים אם המוכר והקונה טרם סיכמו את מחיר הקנייה, שכן כל זמן 

 .גלוישהצדדים אינם יודעים בדיוק כמה ירוויחו מעסקה זו, אין לבם שלם עמה, גם אם אינם אומרים זאת ב

ומעתה כמו כן בנוגע להיתר המכירה, החקלאים המוכרים את שדותיהם במסגרת היתר זה, בעצם אינם חפצים 

למכור את אדמתם לנכרי, גם אם ישלם עבורם כסף מלא, ואין לבם שלם עם מכירה זו, אלא הם נאלצים לעשותה 

 .כדי שיתירו להם לעבד את אדמתם ולשווק את פירותיהם כרגיל

ג( שביאר שבאמת אין צורך בגמירות דעת מוחלטת כדי שהמכירה תועיל, ודי בכך 12ות הראי"ה )ראה באגר

 .שהמוכר מוכן לבצע את העסקה בשביל לא לעבור עבירה

 סיכום -ח. היתר מכירה  

 א(13ילקוט יוסף ) -הסתמכות על היתר המכירה של הרבנות הראשית לכתחילה ובדיעבד  •

 .ב(13שיח השמיטה ) -תשס"ז להלכה ולמעשה בענין ישום היתר מכירה בימינומכתב גדולי ישראל באלול  •
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 מתוך "המכלול"

 טענות הלכתיות נגד היתר המכירה

 .(בקרקע ארץ ישראלהאיסור לתת לגויים חנייה ) "לא תחנם "איסור •

 .ביטול, הלכה למעשה, של מצוות השמיטה •

 .חשש שיעשה שימוש בעתיד בהיתר המכירה ללא צורך, גם כאשר מצב החקלאים ישתפר •

מכירת נטען שאין תוקף למכירה מאחר שאין רישום בטאבו על הקרקעות ואין לה תוקף משפטי )להבדיל מ •

 .שתקפה במטלטלין( ופעמים שמדובר בקרקעות מנהל שלא ניתנות למכירה כלל חמץ

האפשרות שביצוע היתר המכירה יעשה בצורה "חובבנית". קרו מקרים שקיבוצים חתמו על היתר המכירה  •

 [דרושה הבהרה.]סיפקו ירקות לשדותרק בתוך שנת השמיטה לאחר שכבר 

 טיעונים הלכתיים נגדיים, בעד היתר המכירה

 ."כל יושביה עליה "נוהג רק מדרבנן, כיוון שאין מתקיים התנאי של "לא תחנם "נטען שבזמן הזה איסור •

ואיך ייתכן לומר -יישבות גויים בארץ ישראל וא"כ בעצם בימינו כל האיסור ענינו רק גזירת חכמים למנוע הת

תגרום לחיזוק אחיזת הגויים  -שמכירת הקרקע לגוי, שנובעת מתוך רצון לחזק את ההתיישבות היהודית 

 ?בארץ

נטען שהאיסור מדאורייתא חל רק על מכירה לגוי שאין לו קרקע )חניה( בארץ ישראל ואילו המכירה היא  •

 [44].לבעל קרקעות

 [46]מוסלמיבעוד שהמכירה היא ל בודה זרהע נטען שאיסור "לא תחנם" חל רק על עובדי •

 ."בריחה" מחיוב מצוות השמיטה, אך על ידי כך ימנע חילול פירות הקדושים בקדושת שביעיתאמנם יש כאן  •

וכל שכן שאפשר לעשות הערמה  ,(מעשר שני כגון )מדאורייתא מותרת אפילו במצוות "הערמה"מצינו ש •

כל תקנת רבנן היא כדי לשמש "זכר" לשביעית, וממילא גם שהרי  -בשמיטה בימינו, שנוהגת רק מדרבנן 

 .אותה מכירה יכולה לשמש לצבור הרחב כתזכורת למצוות השמיטה המקורית

 

 

 הרציונאל בהיתר המכירה

 הפירצה בחוק שהשאיר קורא הדורות מראש נועדה לאפשר שימוש בו בדורות שבו יהיה צורך בו

 בנימין עם הרב רימוןסידרת סירטונים של מועצה אזורית 

 דקות 12קישור לסירטון על היתר המכירה כ 

 https://www.youtube.com/watch?v=3a1SuafGBjg 

 

 

 

 

https://www.hamichlol.org.il/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%97%D7%9E%D7%A5
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%97%D7%9E%D7%A5
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=%D7%9B%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#cite_note-44
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94#cite_note-46
https://www.hamichlol.org.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90
https://www.hamichlol.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
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 פיניני הלכה של הרב מלמד סקירה כוללת הקשיים והפתרונות

 

 היתר המכירה –ז 

 הצורך בהיתר –א 

הגלות הארוכה הארץ עמדה בשיממונה, ומעט היהודים שגרו בה לא עסקו בחקלאות. גם מגורשי במשך שנות 

א שהחלו לעלות לפני כמאתיים שנה, ”ספרד שהחלו לעלות לארץ לפני כחמש מאות שנה, והחסידים ותלמידי הגר

ברחבי הארץ. לא עסקו כמעט בחקלאות. רק לפני כמאה וארבעים שנה החלו יהודים להקים ישובים חקלאיים 

ראשונים היו בני הישוב הישן בירושלים שיצאו מהחומות ויחד עם עולים חדשים הקימו היאחזויות קטנות, עד 

שמכוחה עד שנת ’, חובבי ציון‘ב החלה העלייה הראשונה של ”ח הקימו את פתח תקווה. בשנת תרמ”שבשנת תרל

ן יעקב, ראש פינה, נס ציונה, יסוד המעלה, עקרון ט קמו עוד שבע מושבות: ראשון לציון, זיכרו”השמיטה של תרמ

 .)מזכרת בתיה( וגדרה

אז התעוררה לראשונה שאלת השביתה בשביעית, כשהבעיה היתה כפולה, אישית וכללית. מבחינה אישית, 

האיכרים התקיימו בקושי ונזקקו לתמיכה, ושביתה בשביעית היתה עלולה להביאם לדוחק נורא וסכנת רעב. מבחינה 

ית, השביתה היתה עלולה לגרום לחורבן המושבות. כי גם אם מקצת האיכרים יכלו להמשיך לאחוז בנחלתם, כלל

היה ברור שרבים לא יחזיקו מעמד, ועוד רבים מבני הגולה שחשבו לעלות לארץ, ימנעו מלעלות לאחר שישמעו על 

 .קשיי הקיום והשמיטה בארץ

יחד עם חבריו הרב יהושע מקוטנא והרב קלפפיש ’, חובבי ציון‘אשי הרב שמואל מוהליבר, מגדולי התורה שבדור ומר

ד וורשה, דנו בנושא, והכריעו להתיר לאיכרים להפקיע את השדות מחובת שמיטה על ידי מכירתם לגוי, באופן ”אב

כ היהודים יעבדו בשדות כשכירים של הגוי בעל השדה. גם הפוסק המפורסם רבי יצחק אלחנן ספקטור תמך ”שאח

יתר. וכן רבני הספרדים בארץ, ובראשם הרב אלישר, תמכו בהיתר, תוך שהם נשענים על פסקי רבני הספרדים בה

 .מהדורות הקודמים שחיו בארץ

אולם רבני האשכנזים בירושלים, ובראשם הרב שמואל סלנט והרב דיסקין, התנגדו להיתר. להערכתם, לא היה צפוי 

היו שיטות חקלאיות לפיהן טוב להשבית מעת לעת את השדות. עוד נזק גדול מהשביתה בשביעית, שכן ממילא 

סברו שניתן להשיג תמיכה כלכלית לקיום המתיישבים שישבתו. עוד היו שטענו שאם יקלו בזה יימשכו להקל 

בעניינים נוספים. ואדרבה, חששו שמא דווקא ההיתר יגרום לחורבן המושבות, מפני שנאמר בתורה שהגלות בעוון 

לה, מג; שבת לג, א; -כא, כו, לד-ביעית, ומנגד, על ידי שמירת השביעית זוכים לרוב ברכה )ויקרא כה, כביטול הש

 .ט(-אבות ה, ח

בפועל, רוב האיכרים והתומכים שלהם חשו הכרח לסמוך על ההיתר, ובהדרכת רבניהם מאירופה, פנו אל רבני 

תה עמדתם של רוב גדולי הרבנים. אבל עדיין היו הספרדים בארץ, והם ביצעו עבורם את מכירת השדות. כך גם הי

וקנאי הדור עמדו לצידם ולחמו בחריפות כנגד ההיתר וכנגד הרבנים  ,רבנים רבים בגולה ובירושלים שהתנגדו לו

 .שתמכו בו

ראוי לציין שבתחילה היו מבין הרבנים המחמירים גם רבנים שחשו אחריות ציבורית כלפי הישוב החדש והאיכרים, 

ב ”כדוגמת הנצי’ חובבי ציון’רבני ירושלים. וכן היו מבין הרבנים המחמירים רבנים שתמכו באופן נלהב בכמו 

ין והרב מרדכי גימפל יפה. אולם משביעית לשביעית, התברר יותר עד כמה קשה לחלוצים לשבות, ולכן אף ’מוולוז

ו, שבשתי השמיטות הראשונות, בהיותו ת על עצמ”מבין המחמירים היו ששינו את דעתם להיתר, וכפי שהעיד האדר

בגולה, נטה לדעת המחמירים. אולם לאחר שעלה לכהן כרבה של ירושלים, נוכח בדוחק הגדול, ושינה את דעתו 

לתמוך בהיתר )אגרות הראיה רז(. גם הרב דיסקין מירושלים התנגד בשמיטה הראשונה להיתר, ובשמיטה השנייה, 

 .באופן חלקי לאחר הכרת המציאות, הסכים להיתר

ככלל, המחלוקת עמדה על שני צירים. האחד, האם היתר המכירה מבוסס על רוב הפוסקים או על מיעוט. השני, עד 

כמה המציאות דחוקה, שכן כלל ידוע בהלכה, שבשעת הדחק אפשר לסמוך גם על דעות יחידים, וככל שהדוחק 

 .חמור יותר, כך נכון יותר להקל

 הרב קוק והיתר המכירה –ב 

https://ph.yhb.org.il/16-07-01/
https://ph.yhb.org.il/16-07-02/
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ע, עשרים ואחת שנים ”ד עלה הרב קוק לארץ והחל לכהן כרבה של יפו והמושבות, ובשנת השמיטה תר”בשנת תרס

 .לאחר הנהגת ההיתר על ידי גדולי הדור הקודם, קיים הרב קוק את היתר המכירה

שה המושבות גדלו והתרחבו, במקום מאות איכרים היו כבר במשך השנים שעברו מעת תחילת ההתיישבות החד

בארץ אלפי משפחות של איכרים שהתפרנסו מחקלאות. מצד אחד עובדה זו הפכה את ההיתר לנצרך יותר, ומנגד, 

 .גרמה למתנגדיו להחריף את עמדתם, הואיל והוא נעשה מקיף וכולל הרבה יותר אנשים וקרקעות

נתיים: רוב תושבי המושבות הראשונים, בני העלייה הראשונה, היו שומרי מצוות, עוד שינוי משמעותי התחולל בי

שמחויבים לפסקי הרבנים. אולם במשך הדור שעבר, תהליך החילון המואץ שעבר על הקהילות היהודיות באירופה 

ם ע, רבים מהאיכרי”השתקף בהרכב העולים הצעירים שהגיעו לארץ במסגרת העלייה השנייה. כך שבשנת תר

החדשים לא היו שומרי מצוות בשלימות. רובם היו מוכנים לשתף פעולה עם הרבנים בענייני שבת, ערלה והפרשת 

תרומות ומעשרות, אבל בשום אופן לא ניתן היה לשכנעם לשבות ממלאכת השדות שנה שלימה. התרחקותם של 

ים שתמכו בו. ומנגד, חיזקה את החלוצים ממצוות גרמה למתנגדי ההיתר להחריף את מאבקם כנגדו וכנגד הרבנ

עמדת המתירים, שסברו שעל ידי ההיתר ימשיכו החלוצים לשתף פעולה בענייני הכשרות )אגרות הראיה רצא, 

 .שיא(

אז כבר התבררו המחנות לגמרי. כל התומכים בהתיישבות החדשה תמכו בהיתר. מנגד, המאפיין הבולט של 

ו אחרת מהישוב החדש, וקל וחומר שהסתייגו מהתנועה הציונית המתנגדים להיתר, שהם הסתייגו במידה זו א

ז. רק לאור זאת ניתן להבין את ההתנגדות הקשה להיתר. מפני שכפי שנלמד ”שהוקמה בינתיים בשנת תרנ

בהמשך, גם אם בדור הראשון הרבנים המחמירים יכלו להתעלם מדעת המקילים, מפני שהיה מדובר בסוגיה חדשה, 

המחמירים כבר הכירו את שיקולי ההיתר, ויכלו לדעת שהוא הרבה יותר מבוסס מהיתרים דומים הרי שבדור השני 

בחוץ לארץ. אין זאת אלא שהמחלוקת של רובם כנגד ’ חדש‘שמקובל לסמוך עליהם בשעת הדחק, כדוגמת אכילת 

, עד שהתעלמו מכל עבודת יישוב הארץ והתנועה הציונית, שרבים ממנהיגיה היו חילונים, קלקלה את שורת הדין

המקורות האיתנים של ההיתר תוך שהם מקבצים את כל הטענות האפשריות לחומרא. כפי שנראה, עמדת המתירים 

 .היתה שקולה ומאוזנת תוך שהם משתדלים להחמיר עד כמה שאפשר כדי לקיים את מצוות השביעית

מצד קנאי הדור. אולם הרב קוק, שהיה לא היה קל לרבנים המתירים, הם נאלצו לעמוד בהתקפות והשמצות קשות 

ובתשובות ואגרות רבות. הרב קוק המשיך ’, שבת הארץ‘רבן של המושבות, עמד על דעתו וביסס את ההיתר בספרו 

א, ”ד ותרצ”ז, למרות שלא היה אז בארץ. לאחר מכן בשמיטות תרפ”לשמש כרבה של יפו והמושבות גם בשנת תרע

היות ובמשך ארבע שמיטות היה הרב קוק אחראי על קיומו של ההיתר, והוא שימש כרבה הראשי של ארץ ישראל. 

 .גם ביססו בספריו, נקרא ההיתר על שמו

שכמה ’, היתר המכירה‘ניתן לומר שלא היתה בדורות האחרונים מחלוקת הלכתית גדולה ומקיפה כמחלוקת על 

’ ד’. לא תחנם’מצוות יישוב הארץ ו’ גוים. גדין קרקעות של ’ שביעית בזמן הזה. ב’ סוגיות גדולות כלולות בה: א

 .[1]יד(-דיונים סביב תוקף המכירה עצמה )על ההיתר כיום להלן בהלכות יא

 

מימי מרן הרב קוק ואילך החל לבלוט מאפיין נוסף בדרך הצגת הסוגיה. המתירים נטו לנהוג בחסידות וענוותנות [1] .

ינסקי בספר השמיטה ’ומתוך כבוד לדעת המחמירים הציגו את שתי הדעות כשוות )כפי שכתבו למשל הרב טיקוצ

שנהג בחסידות יתירה. אולם מנגד, רבים ל ”בכך הלכו בדרכו של מרן הרב קוק זצ’(. לאור ההלכה’והרב זוין ב

ע ואילך, נטו לבטל את עמדת המתירים ולזלזל בכבודם, ואף לכנותם בביטוים קשים, ”מהמחמירים, משנת תר

ככופרים ועוקרי תורה וכיוצא בזה, תוך פגיעה חמורה בכללי הוויכוח הראויים בין תלמידי חכמים. וכיוון שדברי 

תורה ומצוות יישוב הארץ, נגררו המחמירים במלחמתם לפגוע בכבוד התורה וגדולי המתירים נשענים על יסודות ה

הדור וקדושת יישוב הארץ. ראוי לציין שהרב קוק מצד קדושתו וחסידותו היה נוטה בכל המצוות וההלכות לחומרא, 

י, על ועל זה ל“ורק כשהיה הכרח הלכתי להכריע, היה מכריע כפי כללי ההלכה. למשל כתב באגרת קפט:  בי ַדוָּ

ולכן עודד תמיד את המסוגלים לשבות. מתוך כך יש שרוצים ”. שאנו מוכרחים ללמד את העם להפקיע מצוות שביעית

ללמוד שלא היה שלם עם ההיתר, אולם כאשר יצאו לפקפק על ההיתר, כתב שוב ושוב שהוא מבוסס מאוד, ובאמת 

ין שאינו רוצה לבאר את כל יסודות ההיתר, כדי שלא היה אפשר להתיר בשעת הדחק אפילו בלא מכירה, ואף צי

להשכיח את השביעית, מתוך תקווה שבמהרה נזכה לשומרה כהלכתה מהתורה. וכנגד המוציאים לעז על ההיתר, 

היה מוחה בעדינות ואהבה כמנהג חסידותו, תוך שהוא מגן בתוקף על החקלאים, כדי שלא יפגעו במעמדם או 

ים, מצוות יישוב הארץ )עיין אגרות הראיה קצב, רמא, רנג, שי, שיב(. אולם דרכו זו במצווה הגדולה שהם מקיימ

היתה מיוחדת, ובדרך כלל במקרים דומים, הפוסקים נהגו להגיב בחומרא כנגד התקפות ודיבות מהסוג שהוציאו 

שהאמת תובעת את על מרן הרב קוק. אבל כיוון שמרן הרב נהג בחסידות, המשיכו תלמידיו בקו החסידות. וכיוון 

עלבונה, חובה עלינו שלא להפריז בכבודם של המתנגדים להיתר אלא לבקרם ביושר על שלא נהגו בסוגיה זו כפי 

 .המקובל בישראל מדורי דורות

https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftn7_1
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftnref7_1
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 יסוד חיוב השביעית בזמן הזה –ג 

וות השביעית בזמן הזה מדברי חכמים, מפני שמהתורה רק בעת שכל לדעת רוב הפוסקים, ראשונים ואחרונים, מצ

ישראל יושבים על אדמתם כתיקונם, כל שבט ושבט במקומו, צריך לקיים את מצוות היובל והשביעית. לפיכך, מעת 

שבני ראובן וגד וחצי המנשה הוגלו מנחלתם על ידי מלך אשור, בטלה המצווה מהתורה. ורק כשיחזרו רוב ככל 

; 3ד, -ל לארצם, והארץ תחולק שוב לכל שבטי ישראל, תחזור חובת היובל והשביעית מהתורה )לעיל ה, גישרא

 .להלן י, יא(

ואחדים מהאחרונים סוברים שחיוב שביעית בזמן הזה מהתורה, ומנגד ישנה דעה חשובה בראשונים, שאין כיום 

ת המקדש השני, בטל בית הדין הגדול שקידש חובה לקיים את השביעית, מפני שכשלוש מאות שנה לאחר חורבן בי

חודשים ועיבר שנים ומנה יובלות, ומאז התבטלה לגמרי חובת השביעית, ורק מצד מידת חסידות נהגו לקיים את 

 .(5ד, נימוקי יוסף ומאירי, וכן ניתן ללמוד מעוד ראשונים )לעיל ה, ”ה, ראב”השביעית. וכך דעת רז

גם לגבי זמן השביעית נחלקו הראשונים. שיש אומרים שהשביעית היתה בשנת בנוסף לכך, כבר למדנו )ה, ז( ש

ד(. ואף שנתקבל בישראל לנהוג כדעת הגאונים ושנת ”ב )ראב”ש(, ויש אומרים בשנת תשע”י ורא”ד )רש”תשע

ה, מכל מקום מכלל ספק לא יצאנו. ואף שעל סמך המניין המקובל אנו מפרישים מעשר שני ”השביעית בשנת תשע

ואף מברכים על פדיונו, אין זה אומר שהדעות אודות ספק השנים בטלות, שכן ’(, ה’ ד’ ב’ נים הקבועות לכך )אבש

 .הלכה היא שמברכים על המנהג

נמצא איפוא, שמעיקר הדין, בשעת הדחק היה ניתן להורות לחקלאים היתר גמור, ולפטור אותם לגמרי מחובת 

גדול מאוד, אפילו במצווה מהתורה, ניתן לסמוך על דעת יחיד שמיקל.  השביתה בשביעית. שכן ידוע שכאשר הדוחק

קל וחומר כאשר מדובר במצווה שחיובה כיום לדעת רוב הפוסקים מדברי חכמים בלבד. קל וחומר שהמיקל וסובר 

שאין השביעית נוהגת בזמן הזה אינו יחיד אלא כך דעת כמה מגדולי הראשונים. קל וחומר כאשר יש ספק אימתי 

חלה השנה השביעית. כמו כן יש לצרף לשיקולי ההיתר, את דעתו של רבי יהודה הנשיא, שגם בעת שהיה ברור 

 .[2]שצריך לשמור שביעית מדברי חכמים, סבר שמפני הדחק יש לבטל את חובת השביעית )לעיל ה, ה(

 

מ כה, ב, שבשעת הדחק בדבר שיש בו הפסד מרובה סומכים על ”א חו”כ רמ”א א, רנג, וכ”ת הרשב”כתב בשו[2] .

להתיר איסור  ד רצג, ד, סומכים על דעת יחיד אפילו במצווה דאורייתא, וכן נהגו באשכנז”ז יו”ח, ט”דעת יחיד. לב

דאורייתא של חדש על סמך דעות יחידים שאין איסור חדש בחוץ לארץ או אין איסור חדש בתבואת גויים. ואמנם 

ד הנהגת איסור והיתר רמב(, שרק בדין דרבנן אפשר לסמוך על היחיד, אבל בדין דאורייתא, חובה ”ך )יו”כתב הש

תאַ “מהתורה ללכת על פי הרוב, שנאמר )שמות כג, ב(:  ים ְלַהטֹּ א פרק י( ”אולם מרן הרב )מבוא לשבה”. ֲחֵרי ַרבִּ

ביאר שהחובה לילך על פי הרוב הוא דווקא כשישבו יחד ודנו זה עם זה במסגרת בית דין, וכשלא ישבו יחד, רק 

מצד הסברה ראוי ללכת על פי הרוב, ולכן בשעת הדחק סומכים על היחיד גם בדין דאורייתא. וכך דעת הפוסקים 

ד מג, הביא לכך מקורות רבים מדברי ראשונים ואחרונים. קל וחומר לעניין שביעית, ”י יו”א ח”ה למעשה. וביביהלכ

שגם המחמירים סוברים שהאיסור מדרבנן.עוד כתב הרב הרצוג )פסקים וכתבים ג, מח(, שדעת הסוברים שאין 

(, ואפשר 5מגדולי הראשונים )לעיל ה,  חובה לשמור שביעית בזמן הזה אינה דעת יחיד, אלא כך סוברים כמה וכמה

שלא ’ איתמר הלכתא‘א כג, ד, טען שבעניין זה ”לסמוך עליהם בשעת הדחק ולהתיר את העבודה בשדות. ובחזו

א ”ה. אולם הוא חלק בזה על רבים מהראשונים והאחרונים שהתחשבו להלכה בדעות יחידים. ואף הרמ”כדעת הרז

ד מג, הביא לכך מקורות ”י יו”א ח”סובר שאין חובת שביעית בזמן הזה. וביביה ה”מ סז, א, התחשב בדעת הרז”בחו

 .רבים מדברי ראשונים ואחרונים

בנוסף לכך, יש לצרף את ספק השנים )לעיל ה, ז(, שהוא ספק על שלוש שנים. שכן ידוע שבמוצאי השביעית נחרב 

ד. ”י וטור תשע”ה היא שביעית, ולרש”פ יוצא ששנת תשע”הבית השני, אלא שנחלקו אימתי שנת החורבן. לרוה

כ לחזור ”עוד נחלקו האם צריך למנות יובל, היינו האם צריך להוסיף כל שבע שמיטות את שנת החמישים ורק אח

ד למעשה. או שאין למנות יובל כלל, אלא למנות שביעיות ברצף, ”ם וכן סובר הראב”למנות שמיטות, כמובא ברמב

ו(. מסיבה זו, לדעת כמה פוסקים צריך להפריש בכל השנים גם מעשר -מעשה )י, דם ל”כדעת הגאונים וכדעת הרמב

שני וגם מעשר עני מספק, ויש שאף הורו שלא לברך על פדיון מעשר שני מספק. ואף שבפועל יש לנו מנהג ברור 

ג אינו מבטל את מ המנה”ואף מברכים על פדיונו. מ’, ה’ ד’ ב’ במניין השנים, ועל פיו מפרישים מעשר שני בשנים א

הספק, שכן אף שמברכים על סמך מנהג, הספק נשאר ומצטרף לדעת הסוברים שאין חובה לשמור שביעית בזמן 

ד כו, לרב ”כ למעשה שספק השנים הוא יסוד גדול להיתר בשמחה לאיש יו”(. וכ6הזה )עיין לעיל ה, סוף הערה 

 .ד מב, ח”י יו”א ח”כ בהרחבה ביבי”ט כהן סג. וכצו(; משפ’ י ענגיל )שביעית עמ”אלישר; אוצרות יוסף למהר

 דין שדות של גויים –ד 
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יסוד ההיתר מבוסס על כך שדין השביעית אינו חל על שדות שבבעלות גוים. ואמנם הלכה זו שנויה במחלוקת. 

פקיע את חובת המצוות התלויות בארץ. בתלמוד הירושלמי ראשיתה במחלוקת תנאים ואמוראים, אם קניין הגוי מ

)דמאי ה, ח( נפסק כדעת הסוברים שבעלות הגוי מפקיעה את חובת המצוות, וכן דעת פוסקים אחדים. ומהתלמוד 

הבבלי )גיטין מז, א( משמע שהלכה כדעת הסוברים שבעלות הגוי אינה מפקיעה את חובת המצוות, וכן דעת רוב 

 .(11ה, הפוסקים )לעיל 

אלא שנחלקו הפוסקים במשמעות דעתם של הסוברים שבעלות הגוי אינה מפקיעה את חובת המצוות, יש אומרים 

ט(, ויש אומרים, שכאשר השדה בידי הגוי אין המצוות חלות ”שבעוד השדה בידי הגוי חלות עליה המצוות )מבי

חול עליה בלא שיהיה צורך לקדש מחדש את עליה, אלא שאחר שהגוי ימכור אותה ליהודי, יחזור חיוב המצוות ל

הקרקע למצוותיה )רבי יוסף קארו(. הרי לנו מחלוקת, האם מצוות התלויות בארץ חלות בשדות של גוים )כמבואר 

 .(11-12יב, -בהרחבה לעיל ה, יא

י בנוסף לכך, לדעת בעל ספר התרומה, דעת הסוברים שאין בעלות הגוי מפקיעה את חובת המצוות נאמרה לגב

מצוות שחובתן מהתורה, אבל לגבי מצוות שחובתן בזמן הזה מדברי חכמים, כשביעית ותרומות ומעשרות, בעלות 

 .(12א )כמבואר לעיל ה, ”הגוי מפקיעה את חובת המצוות. וכן דעת הגר

ן נמצא איפוא שלדעת הרבה פוסקים, קניין הגוי מפקיע את חובת מצוות השביעית, וכיוון שמצוות השביעית בזמ

 .הזה מדברי חכמים, ברור שהלכה כדעת המקילים

 סיכום ההיתר –ה 

כפי שלמדנו )בהלכה ג(, מעיקר הדין בשעת הדחק אפשר להתיר לגמרי את השביעית על פי צירוף של שני שיקולים: 

בזמן הזה, שאף שהם מיעוט, כיוון שגם למחמירים שביעית א( על פי הראשונים שסוברים שאין חובת שביעית נוהגת 

מדברי חכמים, בשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם. ב( הספק לגבי מועד השנה השביעית. ולכן גם אם לא היתה 

 .(אפשרות להתיר על ידי מכירה, לא היה מקום למחות במיקלים על סמך דעות אלו )אגרות הראיה רז, שיא

להתיר את העבודה בשדות על ידי מכירה לגוי, שלדעת הרבה פוסקים מפקיעה את חובת  אלא שהואיל ויש אפשרות

 .השביעית, הורו גדולי הרבנים להתיר את העבודות על ידי המכירה לגוי

מצד הדין היה אפשר להתיר ליהודים לעשות בשדות שנמכרו כל מלאכה, ובכלל זה גם מלאכות שכתובות בתורה, 

מן הזה מדברי חכמים, ובכל מחלוקת הלכה כדעת המיקלים, ולכן אין צריך לחשוש לדעת הואיל וחובת השביעית בז

הסוברים שהמכירה לגוי אינה מפקיעה את חובת השביעית. וכן הורו כמה מגדולי הרבנים. אולם רוב הרבנים ומרן 

וד איסורן מדברי הרב קוק רצו לעשות זכר לשביעית, ולכן גם לאחר המכירה, התירו ליהודי לעשות מלאכות שיס

חכמים בלבד, אבל את המלאכות שכתובות בתורה, שהן: זריעה וזמירה, קצירה ובצירה וחרישה, התירו על ידי גוי 

 .בלבד, ורק בשעה של דוחק גדול, לעיתים התירו לעשותן על ידי יהודי

רך מותרות כטיפוח עוד קבעו המתירים, שרק לצורך קיומי כחקלאות ניתן להשתמש בהיתר המכירה, אבל לא לצו

 .גינות

כיוון שהמתירים לא רצו שההיתר יקבע לדורי דורות, קבעו שההיתר צריך להישקל מחדש בכל שביעית, כדי לבחון 

האם עדיין השעה דחוקה ויש צורך להיעזר בו. ומרן הרב קוק היה מעודד חקלאים שמסוגלים לכך, להדר במצווה 

 .[3]יוציאו לעז על ההיתר )אגרות הראיה קצב, שי, שיב(ולשבות מכל מלאכה בשביעית, ובתנאי שלא 

 

ז, על ידי יהודים שחכרו שדות ”בשנת שכמעין היתר המכירה כבר נעשה לפני כארבע מאות וחמישים שנה, [3] .

ט ”ט )ב, סד(, ומהרי”מגוים, והעסיקו בהם פועלים גוים, והוצרכו להמשיך לעבד את השדות בשביעית, ופסקו המבי

ד נב(, שישכירו את השדות לגוי, וכך ימשיכו לנהל את העבודה בשדות. והם הורו להשכיר לשנתיים, כדי שהשנה ”)יו

א(, שמצד הדין אין איסור להשכיר ”א א, סוסק”א קונ”ת בעוד שנה. וביאר מרן הרב קוק )שבההשביעית תהיה מובלע

לשנה אחת הואיל והגוי ששוכר את השדה עובד עבור עצמו כדי להרוויח בה כמה שיותר, אלא שהחמירו להשכיר 

ם גלאנטי ”ומהר בהבלעה לשנתיים משום הידור, כדי שלא יראה כמי שמבקש מהגוי לעבוד בשביעית בשליחותו.

ב, על שדה בלבנון, שהיא בגבול עולי מצרים, והתיר למכור את הקרקע לגוי לשביעית, ”ד נז( נשאל בשנת שס”)יו

ג(, ”מרדכי רביו )נפטר תקמ’ מפני שהשביעית שם מדרבנן. פחות ממאתיים שנה לאחר מכן, נשאל רבה של חברון ר

ת ”למכור את השדה לגוי לשנתיים בהבלעה, כמבואר בספרו שו ם גלאנטי, והתיר”על כרם של יהודי, וסמך על מהר

ת ”צ הרב אלישר כמבואר בשו”ד ד. וכן הלכו בשיטתו גדולי הרבנים הספרדים, ובראשם הראשל”שמן המור יו

ל. ’צ שקדם לו, הרב פאנג”ט, בהסכמת הראשל”ד כו, והוא שסידר בפועל את המכירה בשנת תרמ”שמחה לאיש יו

ד ורשה, והרב יהושע ”ט הרב יצחק אלחנן ספקטור, הרב שמואל מוהליבר, הרב קלפפיש אב”תרמוכן התירו בשנת 
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ד תנח(; וכן פסק הרב מרדכי אלישברג, הרב חיים אלעזר ”נז, נט(, וכן באבני נזר )יו-ד נג”מקוטנא )ישועות מלכו יו

 .ת”י ענגיל )אוצרות שביעית( והאדר”וקס, ומהר

ש )טו, י(, הרב מרדכי גימפל ”יק בבית הלוי )ג, א(, ערוה’בר ב, נו(, הרב סולובייצב )משיב ד”מנגד החמירו: הנצי

ו אחר ששמעו את מצוקת החקלאים, ”ל דיסקין, ובשמיטת תרנ”יפה. ולכך נטו בתחילה הרב שמואל סלנט ומהרי

ז, ”ר בית רידבכ בספ”הסכימו להקל באילנות. עוד כתבו להחמיר: דברי מלכיאל ז, מט; שאלת דוד סוף חלק א. וכ

כ הרב אלפנדרי )הסבא קדישא א, כב(. וכן ”והביא מכתבי הסכמה לדבריו מהרב מאיר אריק והרב חיים ברלין. וכ

 .היו עוד רבנים שהצטרפו לכרוזים להחמיר

חובה לציין שהצד המשותף לרובם המכריע, שלא הכירו מקרוב את חיי המתיישבים, רובם חיו בחוץ לארץ, וניזונו 

של אישים שהתייחסו בהסתייגות לישוב החדש. ואלה שהכירו את המתיישבים, גם אם בתחילה נטו  משמועות

ת העיד על עצמו )אגרות הראיה רז(. וכן היו רבנים שאחר שקראו את ”לחומרא, שינו דעתם לקולא, וכפי שהאדר

וכפי שהעיד חתנו של  דברי מרן הרב על שיקולי ההיתר נוכחו בצדקתם, אבל לא פרסמו דבריהם מפני המריבה,

ם קרא את נימוקיו של מרן הרב, חזר בו ואמר שדבריו אמיתיים להלכה, אבל אינו רוצה ”ם, שאחר שהמהרש”מהרש

 .להתערב עוד בדבר מפני בעלי מריבה

למעשה, המתירים מהדור השני ואילך היו גדולי הרבנים שנשאו בעול הציבור בארץ, ובראשם מרן הרב קוק, הרב 

ב פרנק, ונימקו את דבריהם בתשובות רבות. וכן פסקו הרב עוזיאל והרב עובדיה הדאיה )ישכיל עבדי ח, הרצוג והר

ינסקי )ספר השמיטה(, הרב זוין )לאור ההלכה(, הרב כשר ’כ הרב טכורש )כתר אפרים ג(, הרב טיקוצ”ד כח(. וכ”יו

א במעדני ארץ. וכן הנהיגו ”ולכך נטה רשזא ספר א, שער ה(, ”קצא(, הרב ישראלי )ארץ חמדה ח-קסז’ עמ’ )נועם א

מד(, -ד לז”י יו”א ח”את ההיתר הרבנים הראשיים: הרב אונטרמן, הרב ניסים, הרב שפירא, הרב עובדיה יוסף )יבי

 .ר כא(”הרב מרדכי אליהו )מאמ

מכירה  היו שהתירו ליהודי לעשות את כל המלאכות, גם שיסודן מהתורה, וכך דעת הרב מוהליבר, שסבר שגם בלא

י בעל פה. ”אפשר להתיר מלאכות דרבנן. וכך דעת אבני נזר וכך משמע מהרב אלישר, וכך מעידים שהורה הגרע

אולם בפועל הרבנים שהנהיגו את ההיתר התירו לעשות מלאכות שיסודן מהתורה על ידי גוי, ושיסודן מדרבנן על 

פט כהן סז, כתב שגם לאחר מכירה אין להתיר ליהודי א שם מב, ו(. במש”אגרות הראיה קצח; שי; יבי’ ידי יהודי )עי

כתב שאיסור קצירה ובצירה תלוי בבעלות על הפירות, ואם כן אפשר ’, ב’ א במעדני ארץ סי”בציר וקציר. ורשז

 .להתיר ליהודי לקצור ולבצור אחר המכירה

 לא תחנם –ו 

ֵנם“להקשות, הרי אסור למכור קרקע מארץ ישראל לגוי, שנאמר )דברים ז, ב(: לכאורה יש  ֹּא ְתחָּ פירשו חכמים ”, ְול

אין מוכרין להם בתים ושדות בארץ “ד(: -ז י, ג”ם )ע”וכן כתב הרמב”. לא תתן להם חניה בקרקע“ז כ, א(: ”)ע

ֵנם, לא תיתן … ישראל ֹּא ְתחָּ  –להם חנייה בקרקע, שאם לא יהיה להם קרקע ומפני מה אין מוכרין להם? שנאמר: ְול

 .”ישיבתם ישיבת עראי היא

יֲאָך ה“ב(: -אולם מצווה זו נועדה לחזק את ישיבתם של ישראל בארץ, שנאמר )דברים ז, א י ְיבִּ ֶרץ ’ כִּ אָּ ֱאלֹוֶהיָך ֶאל הָּ

ֶניָך פָּ ים מִּ ם ַרבִּ ַשל ּגֹויִּ ּה ְונָּ ְשתָּ ה ְלרִּ מָּ א שָּ ה בָּ נָּם הו… ֲאֶשר ַאתָּ ֹּא ’ ְנתָּ ם, ל תָּ ים אֹּ ם, ַהֲחֵרם ַתֲחרִּ יתָּ כִּ ֶניָך ְוהִּ ֱאלֹוֶהיָך ְלפָּ

ֵנם ֹּא ְתחָּ ית ְול ֶהם ְברִּ ְכרֹּת לָּ ואם כן כאשר מכירת הקרקע היא לזמן קצר ונועדה לחזק את ההתיישבות היהודית ”. תִּ

ישראל בארץ, ולא יתכן ת, שהאיסור נועד לחזק את אחיזתם של ”בארץ, אין בה שום איסור. וכפי שכתב האדר

 .[4]שבגללו אחיזתנו תיחלש

ם אם המכירה לא היתה נצרכת לחיזוק ישוב הארץ, כתבו כמה פוסקים שכל האיסור הוא במכירה בנוסף לכך, ג

לצמיתות, או לפחות כאשר הגוי מתכוון לנהוג שם כבעל הבית זמן מסוים, וכאן כאשר המכירה לזמן קצר בלא כוונה 

 .’[5]לא תחנם‘של הגוי לנהוג כבעל הבית, אין בה איסור של 

 

ד ”ד ד; ישועות מלכו יו”רי, והוא מובא בשמן המור יובעניין זה כתבו ביאורים רבים, אבל להלכה זה היסוד העיק[4] .

ד תנח; הרב פרנק )הר צבי זרעים ב, מז(; לאור ”ת במכתב שהובא בסוף שבת הארץ; אבני נזר יו”נה, נט; אדר

ד, כמובא למעלה(. וניתן ללמוד זאת מהאיסור לתת לגוי -ז י, ג”ע’ ם )הל”ההלכה לרב זוין. וכן עולה מדברי הרמב

ן ”ן ור”וכאשר מתן המתנה היא לתועלת ישראל, מותר ליתנה לגוי )רמב’, לא תחנם’, שאף הוא נלמד ממתנת חינם

לגיטין לח, ב(. ואמנם עניין הקרקע גדול בהרבה ממתנה, ולכן אסור למכור קרקע לגוי עבור תועלת אישית, אבל 

, שהמציא בזה גדר חדש, בניגוד א שביעית כד, ד”כדי לחזק את אחיזתם של כלל ישראל בקרקע מותר. ושלא כחזו

 .למגמת המצווה המבוארת במפורש בתורה

https://ph.yhb.org.il/16-07-06/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftn7_4
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftn7_5
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftnref7_4


 22 

למכור למי “ן, שהאיסור הוא ”כתב בספר החינוך שלט, שהאיסור הוא למכור לצמיתות. והוסיף בשם הרמב[5] .

והובא במשפט כהן ס. וקשה ממה ”. ואם התנה עם הגוי להחזירה, מותר למוכרה לו… שיחזיק בה לעולם, וזהו הגוי

כאשר יש בכך פגיעה באחיזת ישראל בארץ, אבל ז כ, ב(, אלא שהאיסור ”שאסרו חכמים להשכיר קרקע לגוי )ע

 .לצורך חיזוק אחיזתם ויישוב הארץ, אין שום איסור )משפט כהן סג(

בנוסף לכך, הזכיר מרן הרב במבוא לשבת הארץ בפרק יב, שיש אומרים שעיקר האיסור למכור לגוי שאין לו קרקע 

, ד(. אבל אם יש לו כבר קרקע אפשר שאין בזה ז י”ם )ע”בארץ, שעל ידי כך יתחזק בישיבתו בארץ, כדברי הרמב

י תשובה מבעל תורת חסד, ”איסור, ולכן עדיף למכור לו. כיוצא בזה כתב הרב פרנק בהר צבי זרעים ב, מז, עפ

 .שמותר להחליף עם גוי קרקע או בית, כי אינו נותן לו חניה

ֵנם‘בנוסף לכך, מהתורה איסור  ֹּא ְתחָּ של הגויים על ישראל, שנאמר )דברים ז,  נובע מהחשש להשפעתם הרעה’ ל

ם“…ד(: -ב ְתַחֵתן בָּ ֵנם. ְולֹּא תִּ ֹּא ְתחָּ ית ְול ֶהם ְברִּ ְכרֹּת לָּ ֹּא תִּ ה … ל רָּ ים ְוחָּ ים ֲאֵחרִּ ְבדו ֱאֹלהִּ ְנָך ֵמַאֲחַרי ְועָּ יר ֶאת בִּ י יָּסִּ כִּ

יְדָך ַמֵהר’ ַאף ה ְשמִּ ֶכם ְוהִּ גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני לפיכך מותר למכור קרקע לגר תושב, היינו ל”. בָּ

ז י, ו( בזמן שהיובל בטל, אין בתי הדין של ישראל רשאים לקבל גוי כגר תושב. ”ע’ ם )הל”נח. אלא שלדעת הרמב

ד )שם י, ו; ואיסורי ביאה יד, ז( גם בזמן הזה, מי שנוהג בפועל כגר תושב, יש לו דין גר תושב, ומותר ”אולם לראב

ד, כאן שממילא מותר למכור מהסיבות שהוזכרו, רבים כתבו שעדיף ”בארץ. ואף שאין הלכה כראב למכור לו קרקע

ח ”ח’ התורה והארץ‘למכור לגוי שאינו עובד עבודה זרה ויש לו דין גר תושב. ועיין במאמרו של הרב עזריה אריאל 

 .391עמ 

 הערמה –ז 

תקפו את ההיתר מהצד השני, שאין זו מכירה אמתית, הואיל וברור שהגוי אינו מתכוון לממש את הקנייה שלו, יש ש

 .כי הוא מבין שמדובר בפעולה שנועדה לצורך דתי בלבד, ולכן אין למכירה זו תוקף

וממילא  אולם אין בטענה זו ממש, מפני שלהלכה אם נעשתה מכירה משפטית, הרי שלמעשה הקרקע שייכת לגוי,

אין חלים עליה דיני שביעית. וכן מצינו בהלכות רבות, שבשעת הצורך מבצעים פעולת מכירה משפטית, כדי להיפטר 

 .ממצווה שקשה לקיימה

למשל, מצווה מהתורה לתת את בכורות הבהמות הטהורות לכהן, והכהן צריך להעלותם לקרבן בבית המקדש 

רב, בכור הבהמה נותר בקדושתו בלא שהכהן יכול לעשות בו דבר. ולאכול מבשרם בטהרה. וכיום שבית המקדש ח

והורו חכמים למכור את הוושט והקנה של כל המבכירות לגוי, וכיוון שהגוי שותף בבהמה, הבכור שתמליט לא יהיה 

קדוש ויוכלו לנהוג בו כבשאר הבהמות. ואף כאן ברור שאין למכירה זו משמעות מעשית, וגם לאחר שישחטו את 

מה לא יקראו לגוי לבוא לקחת את הקנה והוושט שלו, כי אין להם ערך, אלא שבפועל הואיל ועשו קניין והקנה הבה

ד שכ, ”ע יו”והוושט שייכים מבחינה משפטית לגוי, נעשה הגוי שותף בבהמה ושוב אין קדושה בבכור שתמליט )שו

 .ו(

ילו איסור שביעית בזמן הזה מדברי חכמים. ואם ודין הבכור חמור יותר, שכן איסור אכילת בשר בכור מהתורה, וא

 .לעניין חומרת דין בכור סומכים על מכירה משפטית, קל וחומר שיש לסמוך על מכירה לצורך הפקעת דין שביעית

וכן לגבי דין חמץ בפסח, כל המשהה ברשותו חמץ עובר בשני איסורי תורה: בל יראה ובל ימצא, ובשעת הצורך 

ץ לגוי כדי להיפטר מהאיסורים הללו, למרות שהסיכוי שהגוי ישתמש בחמץ שקנה קלוש. מתירים למכור את החמ

וכן מצינו בעוד הלכות, שקבעו חכמים להיעזר בקניין שכל מגמתו היא לפטור את האדם מחיוב הלכתי מסוים, הרי 

 .[6]שאין ממש בטענת המתנגדים להיתר

 

דין מכירת חמץ מבואר בפניני הלכה פסח פרק ו. וכן ְמצווה התורה שהפודה מעשר שני יוסיף חומש, ובשעת [6] .

כ יחזירם לבעלים ”הוא יפדה את פירותיו, ואחהצורך כדי להיפטר מתוספת החומש, התירו לו לתת כסף לחברו כדי ש

הראשון )משנה מעשר שני ד, ד(. וכן אם ראובן הדיר את שמעון מנכסיו, ואין לשמעון מה לאכול ורצה ראובן לעזור 

לו, הורו חכמים שראובן ייתן מאכלים במתנה ללוי והוא ייתנם לשמעון, ובכך ראובן לא יעבור על נדרו, שכן שמעון 

כושו אלא מרכושו של לוי )נדרים מח, א(. וכן מי שלא הניח עירוב תבשילין, אסור לו לבשל מיום טוב לא נהנה מר

כ ייתנם לו )ביצה יז, א(. יש ”לשבת, ובשעת הצורך התירו לו להקנות את מאכליו לחברו, כדי שחברו יבשלם ואח

 .להוסיף, שהיתר המכירה הוא כדוגמת היתר הפרוזבול המבואר בפרק הקודם

 תוקף המכירה –ח 

עוד טענו המחמירים, שאין למכירה תוקף משפטי הואיל ואינה מתבצעת לפי כללי המכירה הנהוגים תוך רישום 

ר, מ קצ, ז(, שבמקום שרגילים לכתוב שטר על הקניין, כל זמן שלא כתבו שט”בטאבו. וכפי שנפסק בשולחן ערוך )חו
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אין המכירה נגמרת. ואם כן במקום שנוהגים לרשום את מכירת הקרקעות בטאבו, אם לא נרשמה, אין לה תוקף 

 .מ קצד, ב(”ע חו”ש שם, כה(. ולא זו בלבד, אלא שחייבים לעשות כן משום שזהו דין המלכות )שו”)ערוה

כאשר יש וויכוח בין המוכר שטוען שאין אולם טענה זו נדחית, מפני שכל הדיונים אם קניין מסוים תופש או לא הוא 

תוקף למכירה לבין הקונה שטוען שיש לה תוקף, ואזי יש לברר אם גמר המוכר בדעתו למכור. אבל כאן שהמוכר 

ד מ(. ועוד, שאם כותבים במפורש, ששום ”י יו”א ח”והקונה רוצים שיהיה לה תוקף, בלא שום ספק המכירה חלה )יבי

זו, כפי שנוהגים בשטרות המכירה, הקניין חל גם אם נעשה שלא כמקובל )קידושין כו, טענה לא תחשב נגד מכירה 

א(. הרי שמכירה זו היא מכירה משפטית, לא פיקטיבית וגם לא לצורך שימוש הקונה בשדה, אלא מכירה לצורך 

וגומרים הגדרה משפטית, שהקונה הוא הבעלים למשך השנה השביעית, וככזו שני הצדדים מעוניינים בקיומה 

בדעתם להסכים לכל הנצרך לקיומה. וכן נהגו לגבי מכירת חמץ, שאף במקומות שהחוק מחייב לרשום כל מכירה 

לצורך מס, כיוון ששני הצדדים הסכימו לכך, יש למכירת החמץ תוקף גם ללא רישום כדרישת חוק המלך או המדינה. 

ל ”צדק, ביוזמת הרב הראשי לישראל שלמה גורן זצפ כן, כיוון שהמתנגדים התעקשו לתקוף את ההיתר שלא ב”ואע

ט, לפיו מכירת הקרקעות בשביעית על ידי הרבנות הראשית תקפה גם בלא ”העבירה הכנסת חוק בשנת תשל

 .תשלום אגרה ורישום בטאבו

 הרי’, לא תחנם‘כנגד המכירה, שהואיל ואסור למכור קרקעות לגוי בארץ ישראל משום ’ חזון איש’עוד טען בעל ה

שכאשר האיכרים ממנים את הרבנים לשליחים שלהם למכור את הקרקע, נעשים הרבנים שליחים לדבר עבירה, ואין 

א שביעית כד, ד(. אולם העושים כן נוהגים ”)חזו” שאין שליח לדבר עבירה“למעשיהם תוקף כי שליחותם בטילה, 

ליחים לדבר עבירה, ויש לשליחותם תוקף. על פי גדולי הרבנים שסוברים שהדבר מותר, ועל כן אין הם נחשבים ש

מעבר לכך, יש בטענתו פגיעה עצומה בגדולי רבני הארץ, שלא זו בלבד שחלק עליהם, כשהם היו רבני המקום 

וגדולים ממנו בחכמה, באחריות ובהבנת המציאות, עוד התעצם לטעון שאין דעתם נחשבת כלל, עד שהעושים 

 .[7]כמותם נחשבים כבעלי עבירה

 

לצערנו הרב, בעקבות עמדות חמורות וקשות כאלה כנגד גדולי הרבנים, כבר שלושה דורות רבים מרבני הציבור [7] .

ברר את הסוגיות הגדולות כראוי, מפני החשש שאם יביעו עמדה שאינה לרוחם של הקנאים, כל החרדי מפחדים ל

דעותיהם ייפסלו, והם יוקעו אל מחוץ למחנה כמסיתים ומדיחים לדבר עבירה. כך קרה שבכמה דברים סטה הציבור 

למידיו, למרות שבסתר החרדי מדרך התורה עד שרבים מבניו התרגלו לבזות את גדולי הרבנים, כמרן הרב קוק ות

רבים מגדולי רבניהם מתנגדים לכך. כך קרה גם שרבים התרגלו לבטל את מצוות יישוב הארץ שאמרו עליה חכמים 

שהיא שקולה כנגד כל המצוות, וכן רבים מעיזים לכפור בפומבי במצווה הגדולה שמקיימים החיילים שמגנים על 

ימודי חול ושירות לאומי, ועוד חומרות שונות שיוצאות משורת העם והארץ. ואף המציאו איסורים חדשים כנגד ל

ההלכה. ולכל הדברים הללו, ישנם רבנים חרדים רבים שמתנגדים בסתר, אבל הם אינם מבררים את דעתם בגלוי 

א עצמו אפשר ללמד קצת זכות, שהיה תקיף מאוד באופיו, ”מחמת החשש מפגיעתם של בעלי המחלוקת. ועל החזו

ז שהיה חריף ”לו בלימודו כתב בלא לשאת פנים לגדולים ממנו. וכן אפשר ללמד זכות זו על הרידב וכל מה שעלה

וסוער וריתחת התורה אנסתו, ופעמים שהביע צער על שיצא שביזה את מרן הרב קוק. אבל קשה ללמד זכות זו על 

נים מכל וכל. ובוודאי שאין ללמד כל אותם רבנים חרדים שהיו בעלי אופי רגיל, ובכל זאת ביטלו את דעת גדולי הרב

 .זכות זאת על אלה שעוד הוסיפו דברי גנאי וביזוי כנגד בעלי ההיתר שהיו גדולים וצדיקים מהם

 מדוע לא התירו כך בעבר –ט 

אחר חורבן בית המקדש השני, בהן אחר כל מה שלמדנו, יש מקום לשאול, מדוע לא השתמשו בהיתר זה בשנים של

התקשו ישראל מאוד לשמור את השביעית. כי בנוסף לקושי הגדול של כל חקלאי להתקיים תוך שהוא שובת 

ממלאכת שדהו שנה שלימה, גם הרומאים הטילו על ישראל מיסים כבדים, שאותם היו צריכים לשלם גם בשנה 

 .השביעית

עית מהתורה אין לשאול, שכן ברור שאין מקום לחפש דרכים להשתמט על הימים שבהם היו ישראל חייבים בשבי

ממצוות התורה, ובמיוחד שהתורה עצמה הבטיחה שבזכות קיום המצווה ישראל יתקיימו על אדמתם בברכה, ואם 

חס ושלום יבטלו את השמיטה, יגלו מעל אדמתם. גם על ימי בית המקדש השני שבו היו חייבים מדברי חכמים אין 

, הואיל ועל ימים אלו ממש תקנו חכמים לקיים את השביעית, מתוך תקווה שיישובם יתבסס עד שיחזרו כל לשאול

 .הגלויות למקומן ותחזור השביעית לחול מהתורה. אבל על הימים שלאחר החורבן יש לשאול

לא שלשם תשובה ראשונה, אכן רבי יהודה הנשיא, ראש חכמי ישראל, רצה לבטל לגמרי את מצוות השביעית. א

החלטה שכזו הוא נצרך להסכמת כל חכמי דורו, וכיוון שרבי פנחס בן יאיר לא הסכים לכך, התעכב מלהוציא את 

 .מחשבתו אל הפועל )ירושלמי דמאי א, ג; תענית ג, א; לעיל ה, ה(
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יסו ל, שהואיל ובאותם הימים הרומאים השליטים והגויים שחיו בארץ נ”ר הרב אברהם שפירא זצ”עוד ביאר מו

לעקור את ישראל משדותיהם, לא היתה אפשרות לבצע שום סוג של מכירה, פן שונאי ישראל ינצלו זאת כדי לנשל 

 .את המוכר היהודי מאדמתו

עוד צריך לומר, שבזמן חכמים לא היה ספק אימתי חלה השביעית, ולכל הדעות היו חייבים לשמור שביעית מדברי 

עצמם מהמצווה. אבל מאז שבטל בית הדין שקידש חודשים ומנה יובלות, יש חכמים, ולכן לא ניסו להפקיע את 

סוברים שאין חובה לשמור שביעית, ואף התעורר ספק לגבי מועד השנה השביעית, כך שגם בלא מכירה היה אפשר 

 .א יד(”מבוא לשבה’ להקל בשעת הדחק, על אחת כמה וכמה בתוספת מכירה )עי

בזמן שרוב הקרקעות היו בידי ישראל, היתה גזירה על ישראל שלא יעבדו גם ל, ש”עוד ביאר מרן הרב קוק זצ

בשדות של גויים, משום מראית עין, ושמא יבואו מתוך כך לעבוד בשדות ישראל. אבל לאחר שרוב הקרקעות היו 

כיום א כ(. וגם ”א קונ”בידי גויים בטלה הגזירה, ושוב אין לחדש את הגזירה בלא החלטה חדשה של חכמים )שבה

אין מקום להחזיר את הגזירה ’, היתר המכירה’שרוב הקרקעות בידי ישראל, הואיל ורוב החקלאים משתמשים ב

 .[8]ד מב, ו(”י יו”א ח”)כרם ציון יט, גידולי ציון ד; יבי

 

, שיש ראשונים שסוברים שאין הלכה כדעת רב שאסור ליהודי לעבוד בשדה גוי. ויש סוברים 12עיין לעיל ה, [8] .

שהאיסור הוא רק כאשר השביעית מהתורה, ולשיטותיהם אין כלל שאלה. אולם יש סוברים שהאיסור לעבוד בשדה 

ית מדרבנן, ולמעלה הובאו דברי מרן הרב ביישוב שיטה זו. עוד כתב בעשה לך רב ה, נ, גוי הוא גם כשהשביע

שהואיל ובית ראשון חרב בעוון שביעית, כשחזרו בימי בית שני הקפידו מאוד לשמור במסירות נפש את השביעית. 

 .אבל עתה כבר אין לחוש לשביעית דווקא, והולכים לפי כללי ההלכה

 שיקולים נוספים –י 

אולם בשלב השני, התבררו ’. חובבי ציון’כפי שכבר למדנו, בשלב הראשון היו מבין מתנגדי ההיתר רבנים שתמכו ב

ז, והחלה להוביל את מצוות יישוב ”המחנות, כאשר מתנגדי ההיתר מתנגדים גם לתנועה הציונית שקמה בשנת תרנ

מבוסס כראוי, ולא זו בלבד, אלא ’ היתר המכירה‘עמוד על הקשר זה, מפני שעל פי כללי הפסיקה הארץ. חשוב ל

ה(. אלא שאם סוברים שאין טעם -שהוא נוטה לחומרא לעומת המקובל במקרי דחק דומים )כמבואר בהלכות ג

שאינם מדקדקים  ביישוב הארץ בלא לשבות בשביעית, וגם אין מעלה בקיום מצוות יישוב הארץ על ידי יהודים

 .במצוות, אין צורך למצוא היתר לעבוד בשביעית

אולם ההיתר מבוסס על המצווה שצוותה התורה את ישראל ליישב את הארץ, וכל ישראל מצווים בה, בין אלה 

שמדקדקים במצוות ובין אלה שמדקדקים פחות. וכיוון שהשביתה בשביעית עלולה לפגוע בקיום המצווה שאמרו 

שהיא שקולה כנגד כל המצוות )ספרי ראה נג(, ראוי להפקיע את מצוות השביעית שחיובה בזמן הזה עליה חכמים 

מדברי חכמים על ידי מכירת השדות לגוי. שכן גם בלי השביתה בשביעית קשיי העלייה וההתיישבות היו עצומים, 

ם יצטרכו לשבות ממלאכה ורק מעטים הסכימו לעלות לארץ, על אחת כמה וכמה שהעולים והמתיישבים יתמעטו א

בשביעית. לפיכך, סברו הרבנים שראוי למצוא היתר כדי לעזור לכמה שיותר יהודים לעלות לארץ ולהתבסס בה 

ולתפוס כמה שיותר קרקעות. לימים התברר שהנחיצות היתה הרבה יותר חמורה, מפני שרבים מהנותרים בגולת 

 .השמד הקומוניסטי אירופה נרצחו על ידי הנאצים או נלכדו תחת שלטון

’, עוד סברה טענו המתנגדים, שכבר התורה התייחסה לשאלת הדחק של השמיטה, והורתה לסמוך על ברכת ה

י ֶאת “כב(: -שנאמר )ויקרא כה, כ יתִּ וִּ ֵתנו. ְוצִּ ף ֶאת ְתבואָּ ֹּא ֶנֱאסֹּ ע ְול ְזרָּ ֹּא נִּ ת ֵהן ל יעִּ ה ַהְשבִּ נָּ ֹּאַכל ַבשָּ י תֹּאְמרו ַמה נ ְוכִּ

ינִּ  נָּה ַהְשמִּ ים. וְזַרְעֶתם ֵאת ַהשָּ נִּ ְשֹלש ַהשָּ ה לִּ ת ֶאת ַהְתבואָּ שָּ ית ְועָּ שִּ נָּה ַהשִּ ֶכם ַבשָּ י לָּ תִּ ְרכָּ ן בִּ ה יָּשָּ ן ַהְתבואָּ ת ַוֲאַכְלֶתם מִּ

ן ּה תֹּאְכלו יָּשָּ תָּ ת ַעד בֹוא ְתבואָּ יעִּ ה ַהְתשִּ נָּ שברכה זו מובטחת בעת שמצוות אולם כבר כתבו הפוסקים, ”. ַעד ַהשָּ

 .[9]השביעית חלה מהתורה, אבל כאשר המצווה מדברי חכמים, ברכה זו אינה מתקיימת

שיקבץ את ישראל ויושיבם על אדמתם ’ מכאן אנו מגיעים לשיקול נוסף. חלק מהמתנגדים סברו שצריך לסמוך על ה

שיעזור לשובתים להתקיים. וכך כל שיטתם ’ ויפרנסם. ואם כבר עולים לארץ, צריכים לשמור שביעית ולסמוך על ה

לם חכמי ישראל לדורותיהם הורו שעל ישראל לתכנן את דרכם לפי ההיגיון ולא לסמוך על הנס לסמוך על הנס. או

אם יעזור לנו בזכות שאנו שומרים את מצוותיו, שנאמר ’ )שבת לב, א(. ולא זו בלבד אלא שאסור לנסות את ה

ֹּא ְתַנּסו ֶאת ה“)דברים ו, טז(:  ה’ ל יֶתם ַבַמּסָּ ּסִּ )תענית ט, א(. לפיכך, גדולי ישראל עוררו את ” ֱאלֹוֵהיֶכם ַכֲאֶשר נִּ

הציבור לעלות לארץ, ליישב את אדמתה, ולקרב את הגאולה בדרכי הטבע. וכן לגבי השביעית, אם רואים שבפועל 

’ היתר המכירה’השביתה בשביעית, שחיובה מדרבנן או ממנהג חסידות, תעכב את יישוב הארץ, צריכים להשתמש ב

 .הגדולה של יישוב הארץ על ידי חיזוק העלייה וההתיישבות כדי לקיים את המצווה
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ויש מהמחמירים, שלא היו רבני קהילות, ועמדתם הבסיסית היתה שצריך תמיד להחמיר כדי לצאת ידי כל השיטות, 

ועל כן התנגדו להיתר שאינו על פי כל הפוסקים. אולם מאז ומתמיד גדולי התורה לא נהגו כן, ולא הטילו חומרות 

על אחת כמה וכמה בדבר שאין ”. כוח דהיתרא עדיף“הציבור אלא העדיפו ללכת בדרכי ההיתר, וכדברי הגמרא: על 

הציבור יכול לעמוד בו, שגדולי ישראל טרחו למצוא היתר כדי להציל את ישראל מעוון. ולא זו בלבד, אלא שהנטייה 

לת את כללי ההלכה ומציגה את התורה באופן מבט –להחמיר על הציבור על פי מיעוט הפוסקים ומעבר לחובת הדין 

 .מעוות )אורח משפט קיב; אגרות הראיה קפט(

ל, שאין לשער את גודל חילול השם וחורבן התורה העלול להיגרם אם יחמירו בזה ”יתר על כן כתב מרן הרב קוק זצ

קיים, ולכן מוכרחים מעבר לחובה, שעל ידי כך מחזקים את הכופרים שטוענים, שהתורה לא מאפשרת לישראל להת

 .להתנער ממצוותיה )אגרות הראיה רצא, שיא(

 

ד נג, ”ץ וחתם סופר לגיטין לו, א; פאת השולחן )כט, ג(, ישועות מלכו יו”מ סז, ב; הגהות יעב”ע חו”כ סמ”כ[9] .

ם לגיטין שם, ”; מרן הרב קוק )אגרת תקנה( ועוד. ושלא כדברי חידושי הרי102’ י ענגיל באוצרות יוסף עמ”מהר

ל היא בדרך הטבע, ולכן המן פסק בעת שנכנסו לארץ, וכפי א שביעית יח, ד. ובכלל למדנו שהנהגת ארץ ישרא”וחזו

ם ישראל, הוא הכשרון “שכתב מרן הרב:  הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עִּ

)אורות התחיה כח(, הרי ” להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה

ה שבארץ ישראל הם בדרך הטבע. עוד מבואר בירושלמי מעשר שני ד, ג, שעל פי מה שעיקר קידוש השם והברכ

ֶרְכָך ה“שנאמר )דברים יד, כד(:  י ְיבָּ למדו חכמים שבשעת הצורך מותר להערים בפדיון מעשר שני על ”, ֱאלֹוֶהיָך’ כִּ

הבטיח לנו תגיע ’ הידי חבר כדי להיפטר מתוספת החומש. הרי שחכמים למדו שעלינו להתאמץ כדי שהברכה ש

אלינו, והשתדלות זו כוללת לעיתים גם הערמה כדי להפקיע את חובת המצווה. ומן הסתם זה נדרש במצב של 

פ מדרבנן )לעיל ה, ד; ”חולשה רוחנית לאומית, כמו בזמן בית המקדש השני שחובת תרומות ומעשרות היתה לרוה

 .(2להלן יא, 

 ההיתר כיום –יא 

כפי שלמדנו )בהלכה ה(, יש צורך לבחון בכל שביעית, האם עדיין אנו נמצאים במצב של דוחק שמצריך אותנו 

מצבנו היום טוב לאין ערוך ממצבם של העולים הראשונים, שסבלו מדוחק ’, בחסדי ה’. היתר המכירה’להשתמש ב

הלך והתבסס בהדרגה. עוד לפני קום המדינה, היו שמיטות שבהן כבר לא  נורא. מאז ועד היום הישוב היהודי בארץ

נשקפה סכנת רעב למתיישבים, אבל עדיין היה צורך גדול בהיתר, מפני שהשביתה היתה מדרדרת את המתיישבים 

לעוני ופוגעת בתנופת ההתיישבות וקליטת העולים. גם בשמיטות הראשונות לאחר קום המדינה, כאשר עוד רבים 

תפרנסו מחקלאות, השביתה בשביעית היתה עלולה לפגוע בקיומה וביטחונה של המדינה, שנזקקה לכל ה

המשאבים הכספיים האפשריים כדי להמשיך בקליטת העלייה, בניית צבא ההגנה לישראל, וביסוסה של מדינת 

 .ישראל אל מול אויביה

נחשבת מדינה עשירה ומפותחת. בזכות אולם בשמיטות האחרונות, מצבנו השתפר מאוד. מדינת ישראל כבר 

הפיתוחים המדעיים והמכונות החדשות, אנשים מעטים מייצרים כיום יבול רב. ממצב שבו רוב היישוב התפרנס 

בלבד מהאוכלוסייה מתפרנסים מחקלאות. גם המשקל הכלכלי של החקלאות  1.5%-מחקלאות הגענו למצב שבו כ

 .וצרת הלאומיתבלבד מהת 2%-ירד, והוא עומד כיום על כ

לכאורה ניתן לטעון שבמצב כזה כבר אין נכון להשתמש בהיתר, אולם מנגד, העובדה המצערת שמרבית הציבור 

אינו שומר מצוות כראוי, משפיעה מאוד על מצבנו. נבחן את הסוגיה משלושה צדדים: א( החקלאי הפרטי. ב( 

 .האחריות לכלל הציבור. ג( המדינה ככלל

 ההיבט הראשון: החקלאי הפרטי –יב 

החקלאי הפרטי שרוצה לשמור שביעית צריך להתחרות בחקלאים שאינם שומרי שביעית. וכיוון שכיום עלויות 

התשתית של החקלאי גבוהות מאוד, כדי לכסות את העלויות הללו בשש שנים לעומת שבע שנים של מתחריו, 

לות את מחירי היבול שלו בשש השנים. בנוסף לכך, עליו לקיים את עצמו ואת משפחתו ולחסוך לפנסיה יצטרך להע

בעבודת שש שנים לעומת מתחריו שעושים זאת בשבע שנים. אם ירצה לחיות ברמה המקובלת, יצטרך להוסיף 

עדיפו הקונים את מתחריו. ולהעלות את מחירי היבול שלו בשש השנים. אלא שאם מחירי היבול שלו יהיו גבוהים, י

אם ימכור במחירים שלהם, יתכן שהשקעותיו ועבודתו כבר לא ישתלמו. המדד המובהק לכך הוא בהצבת השאלה 

בפני החקלאים, מה יעשו אם יצטרכו לשבות בשנה השביעית. כיום רובם סבורים, שבלית ברירה יצטרכו להחליף 

 .’היתר המכירה’חק, ומותר להם להשתמש במקצוע. אם כן ברור שמצבם האישי הוא של שעת הד

https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C/07-%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94/#_te01ftnref7_9
https://ph.yhb.org.il/16-07-11/
https://ph.yhb.org.il/16-07-12/


 26 

כלומר אין מודדים את רמת חיי החקלאים כיום לעומת רמתם לפני מאה ושלושים שנה, בעת שייסדו את ההיתר, 

אלא לעומת רמת החיים המקובלת כיום. ואם החקלאים כיום יגיעו למצב של דוחק שיאלץ אותם לחפש עבודה 

וראוי להם לכתחילה להשתמש בהיתר. ואין לטעון נגדם דבר, אלא לשבח  אחרת, סימן שהם במצב של שעת הדחק,

אותם על שהם זוכים להיאחז באדמה ולגדל את פירותיה הקדושים של ארץ ישראל ולקיים את מצוות יישוב הארץ 

ששקולה כנגד כל המצוות. ומצווה להפקיע על ידי המכירה את מצוות השביעית שחלה בזמן הזה מדברי חכמים, 

ש אומרים ממידת חסידות, כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ ולהרחיב את גבולות החקלאים הישראליים. אמנם וי

קדוש יאמר לו, ועלינו לעודד אותו לכך, ואף לפעול להקצאת תקציבי מדינה למען  –מי שיוכל לשבות בשביעית 

 .שובתי שביעית, כפי שיבואר בהמשך )יא, א(

 ההיבט השני: האחריות לכלל הציבור –יג 

כיוון שרוב החקלאים הם מסורתיים או חילוניים, אין סיכוי שהם יצייתו לדרישה לשבות בשביעית. אמנם כיוון שרובם 

ן. הגדול מכבד את המסורת, אם יציעו להם למכור את השדות כדי להפקיע את חובת השביעית, יעשו זאת ברצו

 .וכיוון שכך, הרי שזו שעת הדחק, וראוי לרבנים לעודד אותם למכור את שדותיהם בשביעית, כדי להצילם מעוון

בנוסף לכך, אם לא ימכרו את השדות, הרי שהפירות שיגדלו בהם יהיו קדושים בקדושת שביעית, והם יופצו בכל 

איסור סחורה וחוסר זהירות בקדושת פירות רחבי הארץ, תוך שהציבור המסורתי והחילוני נכשל ועובר בהם על 

שביעית, ולעיתים בלא משים גם דתיים עלולים להיכשל בזה. ושוב מדובר בשעת הדחק, שכן במצב הציבורי שלנו, 

שהמדקדקים במצוות הם מיעוט, אין אפשרות למנוע את הפצת הפירות הקדושים הללו, וראוי לרבנים לבצע את 

 .ות הגדלים בהם מקדושת שביעית, למען לא יחטא בהם הציבור הרחבהמכירה, כדי להפקיע את הפיר

יתר על כן, אם בשנה השביעית יופצו פירות שביעית בלא השגחה וכנגד ההלכה, מערכת הכשרות הארצית עלולה 

 .להיפרץ למשך כל שבע השנים

 ככללההיבט השלישי: המדינה  –יד 

אף שאחוז החקלאות בכלל התוצר הלאומי הוא כשני אחוזים בלבד, כיוון שמדובר במדינה, מדובר בסכומי עתק. 

כלומר, אם המדינה תרצה לממן את השביתה בשביעית, תצטרך להשקיע בכך כעשרה מיליארד שקלים, חלק כפיצוי 

דן מיסי החקלאים. קיצוץ כזה בתקציב לחקלאים השובתים, וחלק לכיסוי הגירעון בקופת המדינה הנובע מאוב

המדינה שקול לשעת הדחק. אמנם בשנים קשות מדינת ישראל נאלצת לבצע קיצוצים שכאלה ואף גדולים מהם 

בתקציבה, אולם קיצוצים אלה כואבים וקשים, והם נפרשים על פני כל משרדי הממשלה, ובכללם תחומים שהקיצוץ 

ית הרחבת בתי חולים לקליטת חולים, דחיית הקמת חדרי ניתוח נוספים, בהם גובל בפיקוח נפש. כמו למשל, דחי

עיכוב בסלילת כבישים, עיכוב בהצטיידות בכלי נשק מתוחכמים, דחיית הקמת יחידות משטרתיות נוספות לטיפול 

נו בפשע. הקיצוץ גם עלול לחייב הפחתה בקצבאות הילדים, העניים והקשישים, או לכל הפחות יעכב העלאות שתוכנ

בתקציבים אלו. הקיצוץ גם יפגע במערכת החינוך, ויכלול קיצוץ של מאות מיליוני שקלים לפחות בתקציב הישיבות. 

ובהרכב האוכלוסייה הנוכחי מסתבר שהקיצוץ בתקציב הישיבות ומערכות החינוך הדתיות והחרדיות יהיה הרבה 

שו שהמדינה תממן את השביתה בשביעית, נציגי יותר גדול, שכן יש להעריך שאם נציגי הציבור הדתי והחרדי ידר

הציבור החילוני והמסורתי ידרשו שעיקר הקיצוץ יהיה בתחומים הנוגעים לציבור הדתי והחרדי. כמדומה שבמצב 

כזה, גדולי הרבנים יכריעו שעדיף שלא להניף את חרב הקיצוץ ולפגוע בפעולות רבות שכולן מצוות מהתורה, כדי 

 .’היתר המכירה‘וקפה כיום מדברי חכמים ויש אומרים ממידת חסידות, וניתן להפקיעה על ידי להדר בקיום מצווה שת

אמנם לטווח ארוך, מצבה הכלכלי הטוב של מדינת ישראל, מאפשר לנו לתכנן את הדרך לשביתה מלאה בשביעית, 

 .וכפי שיבואר להלן )יא, א(

 המחרימים את פירות ההיתר –טו 

אולם דבריהם מנוגדים לכללי ההלכה, ומבוססים ’, היתר המכירה‘יש טוענים שאסור לאכול פירות שגודלו במסגרת 

על עוון של ביזוי תלמידי חכמים מהדרגה החמורה ביותר. שכן למדנו )לעיל ג, ח( שגם כאשר הפירות גודלו ונשמרו 

הפוסקים, הם מותרים באכילה. ואף שיש חולקים ואוסרים את הפירות, כיוון שדעת באיסורים גמורים, לדעת רוב 

רוב הפוסקים להקל, ובנוסף לכך שביעית בזמן הזה מדברי חכמים, הלכה כדברי המקילים. הרי שהמחמירים 

י פוסקים בניגוד לכללי ההלכה. קל וחומר כאשר החקלאים אינם עובדים באיסור אלא על פי פסיקתם של גדול

 .הרבנים, ועל כן אין כלל מקום לטעון שהפירות יהיו אסורים

אמנם יש טוענים שלגבי גידולי שדה יש איסור מיוחד, שכן חכמים גזרו על הספיחים שגדלו מאליהם שאסורים 

באכילה, קל וחומר שאסור לאכול ירקות שגודלו באיסור. אלא שכל זה היה נכון אילו החקלאים היו זורעים בלא 

’ היתר המכירה‘אבל אחר שהם זורעים על פי הוראת הרבנים, אין איסור לאכול את הירקות. ואף החולקים על היתר, 

צריכים להודות בזה, הואיל וכל גזירת ספיחים מדברי חכמים כדי למנוע איסור, וממילא במקום שהחקלאים נהגו 
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שאין חובה לקיים את השביעית, ויש  על פי הוראת הרבנים אין מקום לאסור. קל וחומר בזמן הזה שיש סוברים

 .; ה, ז(5מחלוקת אימתי היא השנה השביעית )לעיל הלכה ג; לעיל ה, 

ויש טוענים, שכשם שאסור לקנות פירות מחשודים על עבודה בשביעית, כדי שלא לסייע לדבר עבירה, כך אסור 

ים על פי היתר הרבנים, אין במעשיהם אולם כיוון שהחקלאים עובד’. היתר המכירה‘לקנות מפירות שגודלו במסגרת 

שום עבירה. והטוענים שאסור לסייע להם, מבטלים לגמרי את דברי הרבנים המתירים, ועוברים באיסור חמור של 

 .ביזוי תלמידי חכמים ועשיית מחלוקת

ה. הרי שהסוברים שאסור לאכול מפירות היתר המכירה, מגבבים סברה על גבי סברה לחומרא, כנגד כללי ההלכ

בנוסף לכך, הם פוגעים בכבודם של גדולי ישראל שהורו להיתר על פי דברי רוב הפוסקים, כדי לסייע לישראל 

קדושים השבים לארצם. אין טענה זו מכוונת כנגד אלה שלמדו את הסוגיה והגיעו למסקנה שלא היה ראוי להשתמש 

ובתנאי שהם נוהגים כך לעצמם ’, המכירה היתר‘ועל כן הם מעדיפים להימנע מאכילת פירות ’, היתר המכירה’ב

טענה זו מכוונת כנגד הטוענים ’. היתר המכירה‘כמנהג חסידות, ומורים לציבור שמצד הדין מותר לאכול מפירות 

ואין לסמוך על כשרויות ’, היתר המכירה‘שפירות ההיתר אסורים באכילה לכל, ואין לאכול אצל מי שסומך על 

שהם חוטאים בביזוי גדולי ישראל, ומרימים יד לפגוע בקדושת כלל ישראל וארץ , ’היתר המכירה‘שסומכות על 

 .[10]ישראל. וכל הנותן יד להחרמה הזו, שותף בחטאם

 

צ במבוא לשביעית אסר את ירקות הספיחים. ועיין במנחת ”לגבי המחרימים עיין מנחת יצחק ח, צו. באול[10] .

שלמה א, מד, שכתב שגם המחמירים אחר שהורו שלדעתם הפירות אסורים באכילה, אם ישאלום הלכה למעשה, 

ן ביכולתם לאסור את הפירות שגדלו בהיתר עליהם להורות שבספק בדברי חכמים הלכה כדעת המקילים, ולכן אי

שביעית לרב זילבר ט, ’ ע ד, סא, ב. וכיוצא בזה בהל”ח א, קפו, וכעין זה אה”מ או”המכירה. כיוצא בזה כתב באג

ר יח, טז. כיוצא בזה למדנו באיסור ליהנות ממלאכת שבת, שכל ”ט א, כא. ועיין מאמ”ת המבי”סב. ומקור לכך בשו

ל שבת כו, ה(. ונעבד אסור ”ח שיח, ב; פנה”ע או”הדבר אסור, אין איסור ליהנות ממנו )שו זמן שיש מחלוקת אם

משום קנס, הרי שניתן ללמוד משבת, שאין לקנוס במקום שיש מחלוקת. וקל וחומר שאין לאסור משום ספיחים 

 .כאשר החקלאים עשו כן על פי הוראת הרבנים
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של הפתרונות וסדר העדפה  תמתוך "כושרות" סקירה מתומצת 

 שלהם

 ?שמיטה למהדרין

 רבני כושרות

הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו?", והתשובה  –בתורה נשאלת השאלה: "וכי תאמרו: מה נאכל בשנה השביעית 

 .כא(-היא: "וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים" )ויקרא כה, כ

שהשנה  –היא מדרבנן, ולכן לצערנו איננו זוכים כיום לקבל במלואה את הברכה הכתובה בתורה השמיטה בזמן הזה 

מה נאכל  –השישית תניב יבול שיספיק לשלוש שנים. לפיכך אנו נדרשים למצוא פתרונות נוספים לשאלה שפתחנו בה 

 ?בשנת השמיטה

 :שבע אפשרויות שונות עומדות בפנינו

 .ני שנת השמיטה, ואינו קדוש בקדושת שביעיתיבול שגדל לפ –איסום שישית  .1

 .יבול שגדל בקדושת שביעית בצורה מותרת בשליחות בית הדין –אוצר בי"ד  .2

 .יבולים הגדלים במנותק בחממות, ואין בהם דיני שמיטה –גידולי מצע מנותק  .3

לכן דיני שמיטה בהם אזורים אלו לא היו תמיד תחת שליטה יהודית, ו –גידולי ערבה דרומית ובשטח עולי מצרים  .4

 .קלים יותר

 .יבול שגדל בשנת השמיטה בקרקעות שנמכרו לנוכרי –היתר מכירה  .5

 .יבול שמיובא מחו"ל, לא חלים עליו דיני שמיטה –יבול חו"ל  .6

 .יבול שגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה על ידי ערבים –יבול נוכרי  .7

 :צרהלכל אחת מן הדרכים יש יתרונות וחסרונות, נסקור אותם בק

 :איסום שישית

פתרון מצוין הקרוב לפתרון שנתנה התורה. הבעיה היא שאין באפשרות זו כדי לספק את כל צורכי מדינת ישראל, ובפרט 

 .שאין פירות וירקות רבים שניתן לשומרם לזמן ממושך

 :אוצר בי"ד

קדושת שביעית בפירות(, אך יש לכאורה, דרך זו טובה וראויה )גם צמצום בעלותו של החקלאי על הקרקע וגם רווח של 

פוסקים הסוברים שחז"ל כלל לא התכוונו לסוג כזה של "עסק" )שכולל עבודת אדמה בשליחות בית הדין(, אלא התירו 

רק חלוקה מסודרת של פירות ההפקר שנשארו בשדות. קושי נוסף באוצר בית דין הוא שיווק ירקות השביעית: ירקות אלו 

ילה כדין ספיחי שביעית, ובאוצר בית הדין מסתמכים על שיטת הר"ש שמתיר ירקות שהחלו לשיטת הרמב"ם אסורים באכ

 לחץ כאן לאוצר בית דין של אוצר הארץ. לגדול לפני השמיטה

 :מצע מנותק

חממה ]ויש פוסקים  קא בתוךגידולים על מצע מנותק הם פתרון מצוין, אך מבחינה הלכתית חייבים לגדל אותם דוו

שסוברים שגם החממה אינה נחשבת כגג, ויש צורך בבית ממשי[. דין זה מצמצם בצורה ניכרת את סוגי הירקות שניתן 

 .לגדל בצורה שכזו, ולמעשה פתרון זה אינו נותן מענה לכל גידולי השדה )תפו"א, גזר, בצל(

 :ערבה ומערב הנגב

ערבי לא היו כלולים בכיבושי עולי מצרים, ואזורי הנגב הדרומי לא היו כלולים לפי פוסקים רבים, אזורי הנגב המ

בהתיישבות עולי בבל. מיקום הגבולות איננו מוסכם, ויש הסוברים שגם אזורים אלו מחויבים בדיני השמיטה, ובפרט 

 .אלא בצירוף של היתר מכירה לאחר שנכבשו בימינו על ידי מדינת ישראל. מסיבה זו אין לסמוך על הגידולים באזורים אלו,
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 :היתר מכירה

"היתר", ואינו מעיקר הדין. גם הפוסקים שחידשו את ה"היתר מכירה" )שתי שמיטות לפני שהגיע לארץ  –כשמו כן הוא 

הרב קוק זצ"ל, שביסס את ההיתר שהשתמשו בו עוד לפניו( ראו בו היתר זמני שהתבסס על מצב המשק בשנים עברו, 

פיקוח נפש ממש כלפי אנשי היישוב החדש. אין ספק שכיום המצב שונה, ולו בשל העובדה ששיעור כשהיה מצב של 

ובכל זאת, גם בשנת השמיטה הזו פסקה הרבנות הראשית לישראל שאפשר להשתמש  החקלאים בארץ קטן מאוד.

האמיתיים? האם בהיתר המכירה. למעשה יש לברר: האם היתר המכירה נעשה כדין? האם מצאו את בעלי הקרקעות 

 ?הסבירו להם את מהות המכירה

 :יבול חו"ל

ישראלית, שכאמור -בפירות המגיעים מחו"ל אין כלל דיני שמיטה. החיסרון הגדול שבדרך זו הוא הפגיעה בחקלאות הארץ

 .לעיל טרם זוכה לשפע הברכה שהבטיחה התורה, והחקלאים המקומיים אינם מצליחים לעמוד בתחרות

 :יבול נוכרים

ול מסחורה של ערבים הגרים בארץ ישראל. על פניו זהו פתרון מצוין: על הגויים לא חלים איסורי שביעית, מותר להם יב

לגדל תוצרת חקלאית ומותר להם למכור לנו אותה. ובכל זאת, יש כאן פגיעה קשה בחקלאים היהודיים, כאשר לצורך 

לחקלאות של ערבים, ומממנת להם הקמה של חממות. הדורשים יבול נוכרים מקצה מדינת ישראל קרקעות מיוחדות 

לכך השלכות קשות נוספות בחיזוק אחיזת הערבים בארצנו הקדושה, בין ערביי מדינת ישראל ובין ערבי יו"ש ועזה. זאת 

 ."ועוד, דרך זו מנוגדת להעדפת הקנייה מיהודים דווקא, שנועדה לקיים את הציווי "וחי אחיך עמך

אליקים לבנון, נשיא כושרות, כל האפשריות המוצגות כאן מותרות, אך סדר העדיפויות לפי דעת הרב  :למעשה

 .שהובא בראש המאמר הוא הסדר המועדף מבחינה הלכתית

  

 :הצרכן הפשוט שמגיע למחלקות הפירות והירקות בשווקים יפגוש שלושה סוגי חנויות

והירקות במחלקה זו יכולים להיות מכל האפשרויות הפירות  –מחלקת פירות וירקות בעלת תעודת כשרות רגילה  .1

שהוזכרו לעיל, פרט לאוצר בי"ד. במקומות האלה בדרך כלל אין סימון נאות על מקור הפרי, ומי שחשוב לו לצרוך 

 .ממקור מסוים בדווקא, לא יוכל להקפיד על כך בחנויות אלו

הפירות והירקות במחלקה  –בעלז  –ת מחלקות עם תעודת כשרות העדה החרדית / הרב אפרתי / מחזיקי הד .2

זו מגיעים בעיקר מיבול נוכרי ומיבול חו"ל. מי שמעוניין לחזק את החקלאות היהודית יעדיף שלא לרכוש במקומות 

אלו. חיסרון ניכר בחנויות אלו מצוי ביבול המגיע מהערבה )בעיקר: פלפלים, עגבניות, מלפפונים, מלון ואבטיח, 

כשרויות אלו אינן דורשות קיום של היתר מכירה באזורים אלו, ועל מי  –השמיטה( בחצי השנה הראשונה של 

שחושש לדעות הסוברות שאף אזורים אלו כלולים בגבולות הארץ המקוריים, או מי שסובר שכיבוש מדינת ישראל 

 .מכיל את דיני השמיטה על השטחים הללו להימנע מצריכת פירות וירקות מהערבה הדרומית

בחנויות אלו נמכרים פירות וירקות על פי המדרג ההלכתי המוזכר לעיל, תוך העדפה  – חנויות אוצר הארץ .3

 .ברורה של חקלאות יהודית
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 ?הרב אבינר: אוצר בית דין או היתר מכירה

פירות בשנה הבאה. היתר מכירה,  לקראת שנת השמיטה מפרט הרב שלמה אבינר את האפשרויות השונות לצריכת

 "אוצר בית דין או מצעים מנותקים. הכל חוץ מ'יבול נכרים' שהוא נבלה נוראה ומזכיר: "אל תחמיר על חשבון אשתך

 

 כ"ד באב תשעד  16:03 20.08.14הרב שלמה אבינר, חדשות סרוגים

האהובה, כמו ששבת אהובה. אך מה נאכל כך חביבה, ככל מצוותיה של תורה, השנה -קרבה שנת השמיטה, המצוה הכל

 ?בשנה זו

השאלה כבר נשאלה בתורה עצמה. והתשובה: "וציוויתי את ברכתי". אך זה כאשר שמיטה היא מן התורה, כלומר כשכל 

 .השבטים יושבים במקומם, במהרה בימינו

טב על ידי מרן הרב קוק בתר"ע אם כן, פתרון הביניים של גדולי עולם החל משנת תרמ"ט, שחודש משנה לשנה, ובוסס הי

הוא היתר מכירה, קל וחומר ממכירת חמץ שהיא איסור תורה, או מכירת מבכירות בגלל קדושת בכור, או היתר עסקא 

 .לגבי ריבית

ישראלי עצום. זהו היתר ברור וחלק ופשוט, והלוואי שכל פעם -היתר המכירה אינו מתיר כל דבר, אך זהו פתרון כלל

תר, זה יהיה ברור כמו היתר המכירה. אמנם יש גדולי ישראל שחלקו , אבל כדי שיהיה מה לאכול, הם שפוסק אומר: מו

 .נכנסו להרבה מאוד דוחקים הלכתיים מסובכים וקּולות רבות, וכאן יש רק קולא אחת פשוטה

יות מעלים בקודש לכן בשום פנים אין לפגוע חלילה ואין לפקפק חלילה בהיתר המכירה. אבל אפשר להוסיף עליו, ולה

 .בקיום השמיטה

שהוקם על ידי הגר"א שפירא  –וזה עניינו של "אוצר הארץ" אשר דואג גם לצרכנים יחד עם חיזוק החקלאות היהודית 

 :זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל, המבוסס על כמה פתרונות

 .א. "אוצר בית דין" כאשר החקלאי הוא שליח בית דין, ולירקות יש קדושת שביעית

 .רקות משנה שישית שאוחסנוב. י

 .ג. מצעים מנותקים

 .ד. פירות הערבה )על פי גבולות "אדמת קודש"( והנגב המערבי )"גבולות עולי מצרים"( בצירוף להיתר מכירה

לכן אנו ממליצים מאד לכל בית ישראל להירשם ל"אוצר הארץ" )יהיו פרסומים כיצד לעשות זאת(, ואנו מקווים שלא יהיה 

מכל שנה, ואם זה יקר יותר, אז לצעוק ולמחות, )אך לקחת בחשבון שבהליכות מסחר, רשתות גדולות נוהגות יקר יותר 

 .לסבסד מוצרים מסוימים כדי למשוך קונים ולהרוויח הרבה על מוצרים אחרים(

 נבלה נוראה –יבול נכרים 

כמה גדולה היא המצוה וכמה גדול  כמובן, אם התוצרת היא עם קדושת שביעית, יש כמה הלכות שיש להיזהר בהן, אך

 .הוא האושר לאכול פירות קדושים

פירות גויים. זו ודאי נבלה נוראה לקנות פירות מגויים ולפגוע  –רק שימו לב שפתרון אחד חסר בכל הרשימה הנ"ל 

ולי לא קיים בחקלאים היהודים. אמנם אם אלו פירות שכל השנים קונים מגויים, אפשר גם בשנה זו, אך זה נדיר מאד וא

 .כלל. אך אם לא כן, הרי זו, כאמור לעיל, נבלה

 :וזו לשונו של מרן הרב קוק

עטי ִתרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא "

ניהם תלויות למחיתם ע"פ פדיון ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעניַׁם, ועי

העצים ]הענבים[, הנה עתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני 

המושבות, נמצאו חותרי המחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים , ולהרים קרן צרינו, השוחקים על משבתנו, 

 .ת אחינו בני בריתנו. אי שמיםאיך שאנחנו בעצמנו רודפים א
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אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמים מגיע, מהמצב 

האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמים אמתית שיש בעניין זה. יראה נא כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת" 

 ., ועיין גם אגרת שה ואגרת שיח()אגרות הראיה, אגרת שטז

 שאלה

 ?האם חייבים? כמה צריך להתאמץ כדי לקנות –אוצר בית דין בשנת השמיטה 

 תשובה

לאוצר בית דין יש מעלות מסוימות על היתר מכירה, אך כבר נפסק שמותר לעשות היתר מכירה. אם כן, לקנות דווקא 

כל אחד מחליט אם הוא רוצה להחמיר או לא. כמובן, אדם לא חייב  -אוצר בית דין זו חומרה. זו חומרה ככל חומרה אחרת

להחמיר. לומר שאדם חייב להחמיר זו סתירה במילים, כי מהות חומרה זה דבר שלא חייבים. במקרה שאוצר בית דין 

 .עולה יותר כסף, אדם לא חייב להוציא יותר כסף, אפילו יש לו את הכסף הדרוש

שמיטה בימינו הוא מדרבנן. אמנם יש מעט פוסקים שאומרים שבימינו שמיטה מדאורייתא, ע"פ רוב הפוסקים, כל עניין 

אך כנגדם יש מיעוט פוסקים שאומרים שאין חובה בכלל לשמור שמיטה בימינו, אפילו לא מדרבנן. אם כן, שמיטה בימינו 

מיר במצוות דרבנן. כתוב בשולחן היא מדרבנן. כמובן צריך לקיים מצוות דרבנן בחרדת קודש, אבל לא בטוח שצריך להח

ג. אלא אם כן זה מנהג כל -ערוך שרק ירא שמים המוחזק ומפורסם בחסידות יניח תפילין של רבינו תם )שו"ע או"ח לד ב

הקהילה, ואז אין זו יוהרה )ברכ"י שם אות א(( אף על פי שתפילין זו מצוה מן התורה, רבים מבינים שהם לא במדרגה 

זו לא מדרגתנו להחמיר לקנות דווקא  -פילין של רבינו תם. קל וחומר במצוות דרבנן כשמיטה בימינולהחמיר בה ולשים ת

 .צריך, כמו כל דבר, לראות אותו בפרופורציה הנכונה -אוצר בית דין. גם אם אוצר בית דין הוא דבר טוב ויפה

בות של היתר מכירה ואוצר בית דין שאלה נוספת בעניין שמיטה היא האם מדובר על הצרכן או על החקלאי? כל החשי

היא לפרנס ולעזור לחקלאים, שזה דבר חשוב. הרי לצרכנים אפשר לייבא מחו"ל. לכן, צריך לשאול מה יותר מועיל 

היתר מכירה, אוצר בית דין, או שניהם? מבחינת העבודה עצמה בשדה אין שינוי, החקלאי נוהג אותו דבר.  –לחקלאים 

יש חקלאי  -חקלאי פרטי ובאוצר בית דין נחשב שליח בית הדין. מבחינת השיווק יש הבדליםרק שבהיתר מכירה נחשב 

שמעדיף היתר מכירה כי הוא משווק לשווקים היתר מכירה ויש חקלאי שהוא שבע רצון מאוצר בית דין כי לוקחים ומשווקים 

ט. אם כן, השאלה מה עדיף לקנות בשבילו. יוצא שמבחינת כלל החקלאים אין שיטה שעדיפה על השנייה באופן מוחל

 .היא מבחינת הצרכן

יש חומרות ששייכות לכל אדם ויש חומרות שמעבר למדרגתו. כמובן שלא חייבים להחמיר בכלום, אך יש חומרות שכדאי 

לכל אדם לעשותן. לעומתן, יש חומרות ששייכות רק לתלמיד חכם וצדיק. אדם צריך לדעת איזו חומרה מתאימה לו ואיזו 

 .לא

כל עניין החומרות מובא בספר מסילת ישרים בפרק יד', מידת הפרישות. רק לאחר מידות הזהירות, הזריזות והנקיות. 

גם שם, ההחמרה במצוות מובאת רק כחלק אחד מכל מכלול ענייני הפרישות, המורכב משלושה חלקים: א. לפרוש מכל 

שרית. ג. להקדיש כל זמנו לעבודת ד'. אם כן, זו דרגה תענוג שאינו הכרחי לחיים. ב. להחמיר תמיד בכל חומרה אפ

 .גבוהה ולא ידוע אם אנחנו בדרגה זו של פרושים שנבוא להחמיר

מדברים אלו יוצא שהשאלה היא באיזה דרגה אדם נמצא בעבודת ד' שלו. לאדם יש משאבים מוגבלים והוא לא יכול 

סופיים. אנחנו לא מסוגלים לנצח בכל הזירות, -נפש וכוחות גוף איןלהחמיר בכל המצוות, אנחנו רק בני אדם ואין לנו כוחות 

לחימה בזירה אחת מחלישה זירה אחרת. לכן צריך לרכז את רוב כוחותינו בדברים שאנו חייבים ולא בחומרות. אם 

 .החומרה באה בקלות אולי כדאי, אבל אם נצרכים הרבה מאמצים אז מבחינת עבודת ד' לא כדאי להחמיר

דין -רך אחד שאל את הג"ר אברהם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, האם יש להחמיר לקנות אוצר ביתכאשר אב

ולא היתר מכירה, השיב: "תשאל את אשתך, כי היא סוחבת את הסלים". החנות שבה מכרו אוצר בית דין הייתה יותר 

ל להיות שאדם בוחר בחומרה ואשתו רחוקה, אז החומרא תהיה על חשבון אשתו שתצטרך ללכת יותר רחוק. איך יכו

 !?צריכה להתאמץ לקיימה

הרבה פעמים כששאלו את הג"ר אברהם שפירא אם להחמיר במשהו, הוא היה עונה: "אל תהיה עצבני". הרבה פעמים 

 .הוא ראה את הנטייה להחמיר כעצבנות

על זה כוחות נפש או לא. בספר  צריך להעריך את כמות המאמץ בעשיית חומרות שונות ומזה לדעת אם אנחנו משקיעים

מורה נבוכים, אותו כתב הרמב"ם לתלמידו שהיה אדם עליון, אומר הרמב"ם שנזיר הוא קדוש. אבל בספר משנה תורה, 

אותו כתב הרמב"ם לכלל ישראל, כולל תלמידי חכמים בעלמא, אומר הרמב"ם שאדם שנודר להיות נזיר הוא חוטא. כי 

עלה ממדרגת אדם ות"ח רגיל. אדם צריך לדעת לאיזו מדרגה הוא שייך ולהשקיע את כוחותיו להוסיף איסורי נזירות זה למ

 .במדרגה שלו
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 אוצר בית דין או היתר מכירה

 יב מתוך הספר "היתר מכירה או אוצר בית דין"-פרקים יא

 הרב יהושע בן מאיר

  

 

 

 :התוכן

 אוצר בית דין מול מכירה
 'הפקעת' קדושת הארץמכירת א"י לנכרי היא  (1)    

 מכירת א"י לנכרי היא 'פטנט' להפקיע אותנו מהמצווה (2)    

גם הרבנים שהתירו כתבו שזה רק בגלל 'שעת הדחק' ו'חורבן הישוב', והיום אין חשש  (3)    

 כזה
 'גם הרבנים שהתירו כתבו שזה רק 'הוראת שעה (4)    

 .שביעית כרצון התורהאוצר ב"ד' הוא הדרך 'המודרנית' לשמור ' (5)    

 סיכום
 

 מתן עדיפות למכירת הקרקעות בשביעית על פני אוצר בית דין :תקציר

 

 שמיטה, קדושת שביעית, שביעית :מילות מפתח

 

 

 אוצר בית דין מול מכירה

 

 

היתר המכירה נתפס כהפקעת דין שביעית  .לא נעלם מעיני ה'קסם' שיש ב'אוצר ב"ד', ובעיקר מול היתר המכירה

בכלל, 'פטנט' הלכתי מפוקפק איך 'להתחמק' מקיום מצוות התורה. זאת מלבד ל'טעם לפגם' ]בלשון המעטה[ במכירת 

רוב קרקעות המדינה לנכרי. מולו ניצב 'אוצר ב"ד' כדרך לקיום מלא של מצוות שביעית, ואף הצרכן זוכה ואוכל פירות 

אין  -לצערי, כמו תמיד ב'קסם'  .ורה' וכוונתה בשביעיתשביעית בקדושתם. בדרך זו אנו ממש מקיימים את 'רצון הת

כל הטענות האלו כבר עלו לפני כמאה שנה ואף יותר נגד היתר המכירה ]אם כי  .זה אלא אחיזת עיניים ומקסם שוא

בניסוח וסגנון יותר הלכתי ופחות 'עממי'[, נדונו ע"י הגדולים שייסדו והנהיגו את היתר המכירה, ובעיקר ע"י מרן 

הגראי"ה קוק זיע"א במבוא לשבת הארץ, בתשובותיו ובאגרותיו. אולם כיוון שיהודים ישרים ותמימים הוטעו להימשך 

 :אגע בקצרה בכמה נקודות1 ,אחרי דברים אלו

 

 מכירת א"י לנכרי היא 'הפקעת' קדושת הארץ (1)

 .טענה זו מתחלקת לשני חלקים -

 

I. נציין שבין 2 .זו נידונה בארוכה בספרות ההלכה, ואף הוזכרה בחיבור זהטענה .' טענה הלכתית של איסור 'לא תחנם

וכן שאין איסור מכירה לנכרי שאינו 3 ,יסודות ההיתר למכור לנכרי הוא דווקא בנכרי שבלאו הכי יש לו חנייה בקרקע בא"י

לעבודות חקלאות גם , עובדי ע"ז ממש, שמייבאים אלפי עובדים זרים כמדומה שעל טענה זו בתקופה4 .עובד ע"ז



 33 

ומלינים  ,שללא מקום עבודה לא תותר כניסתם לארץ כלל ואפילו לעבודות משק בית וטיפול בזקנים, עובדים זרים

עד שאתה אומר טול קיסם מבין עיניך, טול קורה מבין 5 'אותם כאן בבתים, ואף מכניסים אותם לתוך בתי ישראל, נאמר

 .'שיניך

 

II. נאה למכור את כל א"י לישמעאלי, כיוון שיש לנו ויכוח אתם על א"י. לאחרונה פותחה טענה אין הדבר  - 'טענה 'ציונית

זו, שאחרי ההתנתקות, שישובים גורשו רח"ל ואדמתם נמסרה לישמעאלים, ודאי שכעט יש להימנע מלמכור להם. 

שבות על לבו' 'הבחנות 'החקלאי בעל יר"ש טבעית שראשו ורובו שקוע בעבודת אדמתו מתוך מסירות ואהבה' 'לא מתיי

שמא תאמר ליישב ע"פ הנוסח הרגיל מיסודו של מר 7" :בכגון דא כבר כתב מרן הרב זיע"א'6 .למדניות' בעניין לא 'תחנם

 -הראשון הוא המנצח... הספר וכל אגפיו  -העם: הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים, וכיון שהלב נלחם בספר -אחד

לב האומה, הלב של נשמתה, הלב של תמצית כל הוויתה, של מעמק חייה, זה הלב  -ב גילוייו של הלב הם, ואיזה ל

דוקא בספר הוא מונח וגנוז...". כל אדם מישראל שיש לו ירא"ש אמיתית, ובוודאי חקלאי בארץ ישראל 'שמאמין בחי 

 .הדבר היטב בלבווכיוון שמסכימה 'דעתו', שוב גם מתיישב '9 ,מסכימה דעתו לדעת המקום'8' 'העולמים וזורע

 

לצורך הפקעת קדושת שביעית אנו מוכרים חלק מקרקעות א"י לנכרי ומפקיעים בכך את קדושתה. אמנם מכירה זו היא 

לזמן ]לשנתיים[, והפקעת הקדושה היא חלקית בלבד, וכשיחזרו הקרקעות לבעלות יהודית תחזור הקדושה. גדולה מזו 

ם ר' אלעזר בן פדת שאמר משום ר' אלעזר בן שמוע: הרבה כרכים דאמר ר' שמעון בן אליקים משו" :עשו חז"ל

כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, וקסבר: קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא, והניחום 

לא רק שהפקיעו את קדושת הארץ 'כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית'. "10 .כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית

סבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא', ולכן השאירוה בלא קדושה כלל. לא לשנתיים ק' אלא

אלא למאות ואלפי שנים, עד ביאה שלישית, עד  -הפקיעו את הקדושה, גם לא לשבע שנים או לחמישים שנה 

 '11.עניים בשביעית כל זה 'כדי שיסמכו עליהן .שגואל ישראל יגאלנו גאולה שלמה ונקדש שוב את א"י כולה

 

זאת ועוד. דרכו של מרן הרב זיע"א, ובעקבותיו דרכה של הציונות הדתית, היא למצוא פתרון ממלכתי, פתרון שיכלול 

את כל החקלאות היהודית בא"י. ברור ש'אוצר ב"ד' אינו פתרון אלא לחקלאי שומר תורה ומצוות, וגם לא לכולם. ברור 

הצרכנים, שהרי צריך לשמור קדושת שביעית בפירות. האם זו דרכנו ה'ציונית'  ש'אוצר ב"ד' גם אינו פתרון לכל

והממלכתית ]או בכלל דרך של תורה[ שלרוב עם ישראל יהיה 'בדיעבד', יהודי פחות טוב מאיתנו? ומה לגבי השירות 

בא?! לא נצא בצה"ל בשנת השמיטה ]ובשמינית כשיש עוד בעיות של ספיחים ואח"כ של פירות שביעית[ לא נלך לצ

למילואים?! או שאולי נשרת רק בישל"מים ]=יחידות שמיטה לדתיים מאוד[?! האם זעקתם הכנה של הרוב המכריע של 

החקלאים היהודים בארץ, שערים שלמות סגרו את שעריהן בפני תוצרתן אינה מגיעה אלינו? האם המשמעות האמתית 

 ?ה בנגב[ יובירו את שדותיהם עד שישתלטו עליהן ערביםשל השמיטה היא שחקלאים אלו ]בנוסף על מגדלי החיט

 

 מכירת א"י לנכרי היא 'פטנט' להפקיע אותנו מהמצווה (2)

אבל גם 'היתר עיסקא' שעל פיה ]כמעט[ כל החקלאים מממנים את הקמת '12 .נכון. בהלכה קוראים לזה 'הערמה- 

כסף בבנק ]זאת למרות שריבית דאורייתא לכל  המשק החקלאי שלהם, ובעצם כולנו סומכים על זה כשאנו מפקידים

הדעות, גם בזה"ז וגם בחו"ל[. גם מכירת 'אוזן' של בהמה 'מבכרת' ]העומדות ללדת את הוולד הראשון שלה, שאם 

יהיה זכר יהיה קדוש בקדושת בכורה[, גם מכירת חמץ ועוד הם 'פטנטים' כאלו. מבחינה הלכתית 'היתר מכירה' 

בוסס מרוב ה'פטנטים' האחרים. בלב כל יהודי ישר יש תחושה של אי נוחות ואף דחייה בשביעית הרבה יותר מ

מ'התחכמות' עם התורה, ו'פטנט' לעקיפת מצוותיה. היטיב לבטא תחושה ]חיובית ונורמלית[ זו שמואל. שנינו 

וות התורה להשבית הלל התקין פרוזבול", כלומר הלל המציא 'פטנט' הלכתי העוזר להתחכם ולעקוף את מצ13" :במשנה

ת"ש דאמר שמואל, הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא, אי 15 " :מביאה הגמרא14 .את כל החובות בסוף שנה שביעית

גמ' שם[,  -איישר חיל אבטליניה" כלומר, פרוזבול הוא חוצפה ]מלשון 'עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה )שבת פח, ב( 

תי מבטל אותו. אמנם רב נחמן אמר: "אקיימנה אקיימנה" ]=אקיים ואחזק את אילו היה לי כוח לבטל את תקנת הלל, היי

התקנה[. שמא מותר לנו לומר שרק אחרי שרב נחמן הרגיש את התחושה הטבעית של עלבון ואי נוחות מהתקנה 

ק העולה מדברי שמואל, ידע שאין התקנה מביאה להשכחה ולביטול מצוות שמיטת כספים, רק אז הסכים לקיים ולחז

 17:היטיב לבטא דברים אלו מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל16 .את התקנה

בעיקר נצרך בנידון לתת הסבר לבני הנוער, שיש להם הרגשה כאילו אנו באים להערים על התורה ועל עצמנו, ובמקום "

ק, בעשותנו לנהוג בכנות וביושר לב, מעמידים פנים כאילו אנו מקיימים המצוה, בעוד שלמעשה עושים עצמנו רק לצחו

 .או מסדרים שליחי בי"ד בעוד שאין אלה אלא אותם הבעלים בשינוי פורמלי קטן ,מכירה בעוד שאין דעתנו למכור

המטרה העיקרית של התורה אינה קיימת שוב, ובמקום זה מסתבכים בסעיפי הלכות וסעיפי סעיפים שאין להם כאילו 

נאמר... יש לדעת שגם דרכי הוראה לשעת הדחק כפופים ולא כלום למה שכוונה התורה במצוה זו. בתשובה לזה 
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להלכה ולסדרי הוראה שהתורה וחז"ל קבעום, ולא רק אותם רעיונות נאצלים שאנחנו יכולים לעמוד עליהם במצוה זאת 

או אחרת הם תורה, כי גם אותן דרכי הוראה תורה הם, וגם בהם גנוזים ודאי אורות התורה, אף שהם עלומים לעתים 

 ".מאתנו

 גם הרבנים שהתירו כתבו שזה רק בגלל 'שעת הדחק' ו'חורבן הישוב', והיום אין חשש כזה (3)

לפני שנים רבות שאלתי את מו"ר הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שאלה זו. הוא צחק וענה לי שהיום ההיתר נחוץ עוד יותר  -

שך שנת השמיטה. אולם בעת מאשר בזמנו. אז דובר על כמה מאות חקלאים, שהיה צריך למצוא להם פרנסה למ

הזאת, אם נעצור את היצוא החקלאי לשנת השמיטה, יימצאו הרבה מאוד מדינות שישמחו למהר ולתפוס את פלח 

 18.השוק שלנו, ואז לא יהיה לנו לאן לייצא במשך כל השבע שנים, ולא רק שנה אחת

 

 'גם הרבנים שהתירו כתבו שזה רק 'הוראת שעה (4)

דברים דומים כתב גם הגר"ש ישראלי זצ"ל לגבי אוצר ב"ד. כוונת הרבנים שכתבו 19 ,למעלה ראשית, כפי שפורט- 

'הוראת שעה' הייתה שאין זו קיום שמיטה כהלכתה, אלא דרך הלכתית, להפקעת קדושת שביעית. על כן אין לראות בו 

והתבסס הישוב החקלאי פתרון קבוע, אלא רק הנהגה זמנית, עד אשר לא יהיה בו צורך. ככל שהתרבה, התרחב 

היהודי בארץ, כן גדל הצורך להיתר מכירה. גדולי א"י, הגרי"ל דיסקין והגרש"ס שאסרו את המכירה בשמיטה של שנת 

 20.תרמ"ט, הצטרפו להתיר ]ע"פ ההיתר של הגר"נ הרץ זצ"ל מיפו[

 

 21:הגראי"ה קוק זצ"ל כותב

דברים, שסוף כל סוף תהי' שבת הארץ הולכת ונקבעת בכל עלינו לדעת שאנו חייבים להתאמץ בכל כחנו לסבב פני ה"

הלא עונשה, ומכלל לאו אתה  ,לבד חבתה ככל מצוה ממצותיה של תורה כי מצוה זו ...קודשתה על אדמת הקודש

לפי דעתי אנו צריכים לבא אל מחוז חפצנו דוקא  ...שומע הן, שגם מתן שכרה בצדה, ובה תלוי גלות הארץ וישובה

יב"מ.[ שלעת עתה לפחות תעלה בידינו יסוד קדושת המצוה במה שהוא מן התורה... אבל  -]= שלב א'  קמעא קמא...

איך נבא תחילה להנצל מאיסור של תורה, צריך אני לבאר סדרן של דברים... התוכן הפשוט הוא, שמאחר שלפי דעת 

רבע, דהיינו זריעה, זמירה, קצירה, רוב הראשונים אין לנו מלאכות האסורות מן התורה בשביעית, כי אם חמש או א

בצירה, לכל הדיעות, והחמישית שהיא חרישה במחלוקת היא שנויה... לזאת עלינו להשתדל, שכל זמן שיש עוד הכרח 

לקיום הישוב לבקש צדדי היתר בענין שביעית, שעכ"פ אלה חמשת המלאכות, או לפחות, כשהדחק גדול הרבה, 

אם ע"י פועלים נכרים... עכ"פ ממוצא דבר אנו למדים, שאם נעמד על -אל, כיארבעת המלאכות, לא יעשו ע"י ישר

המשמר להשתדל, שגם אחר המכירה לא יעשו ע"י ישראל אותן חמש או ארבע מלאכות האסורות מן התורה, הרי אנו 

עלינו לדאוג  מרויחים דבר גדול, שעולה בידינו שביתת הארץ מן התורה... והנה כ"ז הוא מה שנוגע לשנתנו זאת, אבל

ג"כ על מעמד השמיטה בקביעות. ואם יחננו ד' ומשיח צדקנו יבא במהרה בימינו, ולא נצטרך לכל אותם האמצעיים... 

יב"מ[ אנו צריכים ראשית כל לכונן מוסד גדול, שיספיק לתמוך בידי  -אם חלילה יתאחר הזמן ]=שיבוא המשיח, שלב ב' 

וירקות, וכיוצא בהן, שאינם קשורים בקשרי מסחר ]=כלומר אין להם קונים כל בעלי השדות של מזרע תבואות, זרעים 

יב"מ[ שאם אך יותן  -קבועים ושוק קבוע שיכולים לאבד. בימינו, גם בירקות ובגידולי שדה יש תחרות וכיבוש שווקים 

לתמוך בידי  להם סיפוק פרנסתם במשך השנה יוכלו לשבות. והקופה צריכה להיות עשירה כ"כ, באופן שתוכל ג"כ

יב"מ.[, אשר יתבטלו מעבודתם. ויותר טוב הוא, שהאגודה שתהי' עסוקה בזה תכונן  -הפועלים ]=כלומר השכירים 

מעשי', ליסד עבודות כשרות של בנינים ושל חרשת המעשה, שתעסיק בהם את הפועלים בכל משך שנת השביעית. 

ם, העוסקים בעבודת הקדש הזאת בזרוע וגבורה, נוכל יב"מ[ וכשתהי' הקופה מושפעת בפועלים חרוצי -]=שלב ג' 

 ,שאפילו בכרמים ובפרדסים, שהמכירה והשכירות לגוי היא מוכרחת בהם, מפני הפסק המסחר להמשיך הדבר

]=כלומר, ולא מכירה. אלא שאז  שתהיה באמת ההפקעה נעשית ע"י שכירות לגוי בהבלעה מ"מ אפשר להנהיג

יב"מ[, ופועלים גויים יעבדו גם בהם, וכל פועלי ישראל יהיו עסוקים בבנינים,  -רקע בודאי שאסור לישראל לעבוד בק

ובכל ענפי התעשי' שתכין האגודה, ביחוד לצורך תשלום חסרון העבודה של שנת השביעית... ושישראל לא יעשו כל 

מתקיימת ברוב עיקריה  עבודה אסורה, ואפילו הגויים יעשו רק בהפרדסים והכרמים השכורים להם, ותהיה שבת הארץ

 ."...זהו דרך שאפשר לכונן אליו את מטרתנו .ופרטיה על אדמת הקודש

הנה הגראי"ה קוק זצ"ל מבאר לנו את 'חזונו' לקיום שביעית בארץ ]עד שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, ואז 'לא 

ת בהבלעה', ושעבודת החקלאות נצטרך לכל אותם האמצעיים'[, להביא למצב שבמקום 'מכירה' לנכרי, תהיה 'שכירו

תתקיים ע"י פועלים נכרים, כאשר הפועלים היהודים יעסקו בעבודה אחרת. אגב, למרות שהרב הוא המייסד של 'אוצר 

 '22.בית דין', אין בחזונו שום שלב בו עבודות השדה, או אפילו האיסוף והעיבוד יעשו ע"י 'שלוחי ב"ד

 

 .לשמור שביעית כרצון התורה אוצר ב"ד' הוא הדרך 'המודרנית'' (5)
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אוצר 23 'יש סתירה פנימית בטיעון הזה. אם' - כששביעית תהיה דאורייתא לא תהיה ברירה אחרת אלא 'אוצר ב"ד

דין הוא המענה היחיד לקיום המצווה הלכה למעשה. הוא לא פתרון דחוק, אלא דרך המלך לכתחילה, הוא מבוסס -בית

השמיטה, עליה בנויות כל הלכות השמיטה', הרי היינו מצפים למצוא את  על הנחת יסוד שהיא בעצם נשמתה של

'המענה היחיד לקיום המצווה הלכה למעשה' בכל הראשונים והפוסקים המדברים על שמיטה. שהרי לא סביר הדבר 

אפוא  דין הוא-שכולם דיברו רק על הפרטים והוציאו לה, לשמיטה את 'נשמתה של השמיטה'. לחילופין, אם 'אוצר בית

לא הלכה אלא אמצעי טכני המאפשר טיפול בפרי לצורך הכלל', הרי קשה לקבל ש'נשמתה של השמיטה' הוא רק 

הרמב"ן והר"ש 24 'אמצעי טכני', אשר 'הוא מוזכר אומנם בתוספתא, אולם מעניין, הרמב"ם לא הביאו ואילו הראב"ד

מיוחדת בהלכות שמיטה, הוא סמכות כללית הבאה לידי  דין אינו הלכה-אוצר בית ,והיא הנותנת .הזכירוהו רק דרך אגב

כמדומה שאין ספק שהרמב"ם והפוסקים היו מחויבים להביא ולהדגיש את  .'שימוש גם הלכות שמיטה כפי שיבואר

 '25.'המענה היחיד לקיום המצווה הלכה למעשה

 

שבי ציון בזמן עזרא ונחמיה חיפשו זאת ועוד, לא רק הרמב"ם והפוסקים השמיטוה, גם בתלמודים אין לה זכר. כאשר 

פיתרון לבעיית העניים בשביעית, הם לא פנו ל'מענה היחיד לקיום המצווה הלכה למעשה', אלא הניחו הרבה כרכים ולא 

כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית'. אנשי כנה"ג, שתיקנו כ"כ הרבה ' ,[(II)1ראה למעלה, פרק זה, סעיף ] קידשום

ל אורח חיינו הוא על פי תקנותיהם, הם התעלמו מה'סמכות כללית' של ב"ד בכל התורה? הם תקנות בכוח ב"ד, שכ

אשר קבעו ש'ב"ד דואג לכלל ... במשך כל השנים הוא אביהן של יתומים', ודאגו להעביר לנו מסר זה בכ"כ הרבה 

 ?א קדושההלכות, ורק בשביעית, שדין זה הוא 'נשמתה', לא השתמשו בכוחם אלא השאירו את א"י לל

 

כפי שהראינו למעלה ]בפרק י[, הגראי"ה קוק שכה כאב את כאבה של א"י ואת 'עלבונא דדייני' בהפקעת שביעית, 

דווקא הוא לא מצא פתרון לקיום הישוב בא"י ב'אוצר ב"ד' ]כאשר 'אוצר ב"ד' הוא רק 'זכר לשביעית' כי 'מצד עצמו אין 

גם הגר"ש ישראלי זצ"ל רואה ב'נשמתה של השמיטה' רק 'הערמה ?26 בו כדי סמיכה'[, רק במכירת הקרקע לנכרים

 '27.בולטת' 'פרצה דחוקה' 'בזה אין לראות פתרון קבע' 'אלא כדרך נוספת לשעת הדחק

 

מהו אם כן 'דרך המלך לכתחילה', 'נשמתה של השמיטה' רצון התורה וכוונתה? שמא נעיז ונאמר שרצונה של התורה 

ְפָּת ֶאת 28" :הוא בדיוק מה שהיא כתבה ְרֶמָך ְוָאסַׁ ע ָשֶדָך ְוֵשש ָשִנים ִּתְזמר כַׁ ה'. ֵשש ָשִנים ִּתְזרַׁ ָבת לַׁ ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ שַׁ

ְרְמָך לא ִתזְ  ידָוד ָשְדָך לא ִתְזָרע ְוכַׁ ָבת לַׁ ָבתון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ שַׁ ת שַׁ בַׁ ְשִביִעת שַׁ ָשָנה הַׁ חַׁ ְקִציְרָך לא מר. ֵאת ְסִפיְּתבּוָאָתּה. ּובַׁ

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכלָ  בַׁ ָבתון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ". נכון, "ְוָהְיָתה שַׁ ֲאָמֶתָך ִתְקצור ְוֶאת ִעְנֵבי ְנִזיֶרָך לא ִתְבצר ְשנַׁת שַׁ ְבְדָך ְולַׁ ה ְלָך ּוְלעַׁ

יָ  חַׁ ָגִרים ִעָמְך", אבל גם: "ְוִלְבֶהְמְּתָך ְולַׁ ְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכל". שמא תאמר ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתוָשְבָך הַׁ איך  -ה ֲאֶשר ְבאַׁ

נאכל את 'שבת הארץ', 'האם לצורך כל שלוש סעודות ניסע לגולן לקטוף כמה פירות? ומה יעשו האביונים שאין להם 

ואם פירות 30 .להשקות'מה נאכל', הרי לרוב השיטות 'לאוקמי פירא' אסור אפילו  -השאלה הרבה יותר קשה "?29 רכב

כל הירקות, 31 אילן עוד נמצא סוג ב' קטנים ]מחוסר השקעה[ ומתולעים ]בלי ריסוס[, מה נעשה בירקות. לדעת ר"ע

אפילו שצימחו לבד, אסורים מהתורה מאיסור ספיחים. אמנם יותר פלא שיטת רבנן, שהתורה רצתה 'ואכלו אביוני עמך 

סרו את כל הירקות מדרבנן באיסור ספיחים. כך מתנהג ב"ד של ישראל ש'דואג ושבעו', ובאו חכמים ולדעת הרמב"ם א

לכלל לא רק בשנת השמיטה אלא במשך כל השנים הוא אביהן של יתומים'? ואפילו לשיטת הר"ש, 'האם רצון התורה' 

 ?שמפסח ואילך נייבא ירקות מטורקיה

 

ְשִביִעת ֵהן לא ִנְזָרע ְולא ֶנֱאסף ֶאת ְוִכי תאְמרּו 32" :אמנם התורה ביארה היטב את רצונה וכתבה ָשָנה הַׁ ל בַׁ ה נאכַׁ מַׁ

עְ  ָשִנים. ּוְזרַׁ ְּתבּוָאה ִלְשלש הַׁ ִשִשית ְוָעָשת ֶאת הַׁ ָשָנה הַׁ ְשִמיִנת ְּתבּוָאֵתנּו. ְוִצִּויִתי ֶאת ִבְרָכִתי ָלֶכם בַׁ ָשָנה הַׁ ֶּתם ֵאת הַׁ

ְּתבּוָאה ָישָ  ְלֶּתם ִמן הַׁ ד בוא ְּתבּוָאָתּה ּתאְכלּו ָיָשן". כוונת התורה שתנובת השנה השביעית, וֲַׁאכַׁ ְּתִשיִעת עַׁ ָשָנה הַׁ ד הַׁ ן עַׁ

שממילא תהיה מצומצמת מאוד, תהיה הפקר. כל הרוצה ליטול ייטול. אולם אוכל ופרנסה הבטיחה התורה שיהיה 

קיימת אלא בזמן ששביעית דאורייתא, אבל  שאין הבטחת התורה33 מפירות שישית. אלא שכידוע כבר כתב הסמ"ע

 .'בזה"ז ששביעית דרבנן, אין לנו הבטחת 'וצויתי את ברכתי

 

לכן כתב מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל ש'אוצר ב"ד' הוא בקושי היתר לשעת הדחק, פרצה דחוקה שאין לראות בה דרך 

וכוונת התורה בפירות שנה שביעית הוא ועיקר רצון  -קבע. זאת כיוון שהוא 'כמעט ביטול של הפקר הפרי למעשה' 

 .שיהיו הפקר

 

 סיכום

 



 36 

 

)בשנת תרמ"ח, ערב שנת 34 היתר המכירה מבוסס על רוב שיטות הראשונים והאחרונים, נוסד לפני למעלה ממאה שנה

ל השמיטה( ע"י גדולי ישראל הגאונים ר' ישראל יהושע מקוטנא, הרב שמואל מהוליבר מביאליסטוק, הרב שמואל זנווי

זכר כולם '35 טל-קלפפיש מווארשא, בצירוף הגאון הרב יצחק אלחנן מקאוונא, הגאון ר' אברהם מסוכטשוב מח"ס 'אגלי

בשנת תרנ"ו הצטרפו למתירים '36 .לברכה. בארץ הצטרף אליהם הגאון הרב יעקב שאול אלישר זצ"ל בעל 'הישא ברכה

ת הגה"צ ר' נפתלי הערץ ]הגאב"ד דיפו[ זצ"ל לסדר מכירה הגאונים המהרי"ל דיסקין והגר"ש סלאנט זצ"ל, והסמיכו א

והסמיך את הגרנ"ה הלוי לעשות שוב 38 ,בשנת תרס"ב הצטרף למתירים הגאון האדר"ת זצ"ל37 .להפקעת שביעית

כן נראה 39 ;הפקעה ע"י מכירה. כמו כן הצטרפו למתירים ]בין השאר[; ר' דוד ליב זילברשטיין זצ"ל, מגדולי הונגריה

והגרב"צ 42 ;הג"ר צבי יעקב אפענהיים ]גאב"ד קעלם[ זצ"ל41 ;הגאון ר' יהושע לאנג זצ"ל40 ;'מהגאון מהר"י ענגיל זצ"ל

עוזיאל זצ"ל. מרן הגראי"ה קוק זיע"א שכלל את שטר המכירה והאריך לבסס את יסודות ההיתר בהרחבה במבוא 

 ."הוראה כזו-ר על דרךאחרי כל אלה אין מקום לערע43" :לספרו 'שבת הארץ', וסיכם

 

 44:והוסיף וכתב

ומש"כ כ"ג, שהלא כבר הדפסתי את שה"א ]=שבת הארץ[, ומה יש ללחום עוד יותר, הלא הודעתי לכ"ג ידי"נ שי', כי "

בכונה לא סדרתי את כל הדברים בענין זה בהבנה גמורה, מסודרת ועמוקה כראוי, וכמה צדדים וטעמים ברורים 

כדי שלא יקלט עי"ז ענין ההיתר יותר מדאי, ויהי' תמיד נחשב רק להוראת שעה, וענין שהותר השמטתי לגמרי, והכל 

בדוחק, רק מפני שעת הדחק. אבל כשמרחיבין דברים הללו ע"פ דרכה של תורה, כפי הדרך הנהוג מאז בישראל לחפש 

ה שאיני חפץ בשום אופן וענין. ואע"פ צדדים של קולא בענין גדול שהוא צורך רבים, אז יוקלש יותר מדאי ענין האיסור, מ

שאם יהי' הדבר מכריח להציג את הענין ביותר בירור, גם אז לא אמנע בעה"י מלהעיר תמיד, שהוא היתר של דחק ועינן 

של הוראת שעה, אבל לכתחילה ניחא לי שלא אצטרך לבא לידי מדה זו, ויהי' הדבר עומד כפי התכונה רפויה שנתתי לו 

 ."בהמבא

בשנת תרע"ז היה 45 .פעולתו של הגראי"ה קוק זיע"א, נתקבל היתר המכירה ונהיה מנהג בכל ארץ ישראל בעקבות

הגראי"ה זיע"א באנגליה. כמ"מ ראב"ד דיפו שימש הגר"י הלוי, חתנו של הגר"נ הרץ זצ"ל. הגר"י הלוי המשיך בדרכו 

 46.ת שביעיתשל חותנו זצ"ל, וסידר מכירת הקרקעות של המושבות לנכרי לצורך הפקע

 

כבר בשנת תש"ד )ערב שנת השמיטה( פירסם מו"ר הגרש"ז אוירבך זצ"ל את ספרו "מעדני ארץ" על שביעית, ובו 

ביסס את יסודות ההיתר, וכתב שההיתר מועיל גם לקצירה ולבצירה. רבנו, נשיא הדור, מו"ר הגר"א אלקנה כהנא 

ל את שטר המכירה באופן שפתר חלק גדול מהספקות שפירא שליט"א, בתקופת כהונתו כרב הראשי לישראל, שכל

 .שעוררו כנגדו

 

בשנות השמיטה האחרונות מתרחב היקף התמיכה בחקלאים הדתיים הרוצים להקפיד ולהדר בשמירת שביעית, וזאת 

 .ע"י שישווקו את תוצרתם דרך אוצר ב"ד

 

מבחינת הלכה, והוא היתר המכירה.  הדרך הנכונה לעשות פעולה זו היא ראשית וקודם לכל לנקוט בדרך המבוררת

לאחר מכירת הקרקע לנכרי, יש מקום ליראים לדבר ה', להחמיר ולנהוג קדושת שביעית בפירות, ולשווקם דרך אוצר 

ב"ד, וכמו שהבאנו למעלה ]בפרק י[ ממרן הגראי"ה קוק זצ"ל. בדרך זו נמנעים מכל החששות שיש ב'אוצר ב"ד', וזאת 

או שרוצים 47 ,הקרקע נמכרה לנכרי. מאידך, באם יש איזה חשש שהוא בתוקף המכירהמשום ההסתמכות על כך ש

הרי הצרכן ניצל מכל חשש איסור עקב 48 ,להחמיר שאף אם המכירה תקפה, עדיין יש דין קדושת שביעית בפירות

 .'ביעיתהחמרה והידור בשיווק דרך 'אוצר ב"ד' ושמירת קדושת שביעית בפירות, ובכל מקרה יש בכך 'זכר לש

 

מכירת הקרקע לנכרי הוא ההיתר המבוסס על גדולי ישראל במשך דורות, ופשט כמנהג בא"י. הרוצה להדר ב'אוצר 

להסתמך על 'אוצר ב"ד' בפני עצמו, שמלבד ש'מצד 50 יבורך. אולם אין שום סיבה והצדקה הלכתית לאחר המכירה' ב"ד

 51.ופגיעה בת"ח וגאונים קדמאי שהתקינו את היתר המכירה עצמו אין בו כדי סמיכה', יש חשש "לעז על הראשונים"

 

 .יב(-חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. )תהילים פה, יא

 :הערות

 
 .[ראה 'ישועות מלכו', או"ח סי' מו] .1

 .שםובמה שצויין  140, 132, 120, 34ראה מבוא לשבת הארץ פרק יב; ולעיל הערות  .2
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 .ובמה שצויין שם 34מבוא ל'שבת הארץ' שם ]הערה הקודמת[; 'משפט כהן' תשובה סח; וראה לעיל הערה  .3

 .משפט כהן' תשובה סג' .4

 .ב"ב טו, ב, ]ע"ש במסורת הש"ס וכ"ה בילק"ש רות רמז תקצז בד"ה 'אמרה תורה'[ .5

]מאמר תגובה למאמר של כותב שורות אלו[, קומי הגר"י אריאל שליט"א, 'שנת השמיטה כשנה של אחריות הדדית'  .6

ועל כך יבורכו  -אורי כא. ]מעניין שחלק מהחקלאים )אם כי רבים מהחקלאים הדתיים היום מקפידים על 'עבודה עברית' 

ממקור הברכות( מבינים את ההבדל הלמדני בין מכירה לזמן לישמעאלי שגר ממילא בארץ, לבין יבוא מאות עובדים 

י ע"ז. אשמח מאוד אם יסבירו גם לי את החילוק הזה, שטרם הצלחתי לעמוד עליו. אגב, למרות שלדעתי אין זרים עובד

הדבר משנה כלל, למיטב ידיעתי המכירה מתבצעת לדרוזי שהוא קצין בצבא[. וראה מבוא ל'שבת הארץ' פרק טו; 

כור את א"י לנכרי בשביל ישוב א"י, הרי מה טעם למ -'משפט כהן' תשובה סג שהרידב"ז זצ"ל טען כנגד היתר המכירה 

כשמוכרים את הקרקע לגוי נפקיע קדושת הארץ, שוב אין זה א"י, וממילא אין זה ישוב א"י. וראה תשובתו של הגראי"ה 

קוק זיע"א בהסברת עומק קודשת א"י ומצוות ישוב א"י. וראה גם 'אורח משפט' סי' סד, אות ה' ]במכתב מתאריך כח 

אפשר לישוב יהודי שלא ימצאו בתוכו ג"כ נכרים אחדים, לפי ההכרח של איזה דברים -ובכלל איאייר תרצ"א[: "

המותרים להעשות בשוי"ט דוקא ע"י נכרים. וחוקי תוה"ק הם בודאי יותר חזקים באין ערוך מכל מנהגי בדאות שבדאו 

ד"נ הגאון הרב שבתי רפפורט שליט"א להם אנשים, והם חיינו ואורך ימינו ויסוד תחייתנו על אדמת הקודש" ]תודתי לי

 .שהראה לי 'אורח משפט' זה[

 .91, בעמ' 93-89על במותינו חללים', סיני, כרך יז. הודפס מחדש במאמרי הראיה, ח"א, עמ' ' .7

 .תוס' שבת לא, א ד"ה 'אמונת זה סדר זרעים' בשם הירושלמי .8

 .'ה דעתו לדעת המקוםע"פ יבמות סב, א: 'שלשה דברים עשה משה מדעתו, והסכימ .9

 .חולין ז, א .10

התפרסם  4[ עמ' 5בעיתון 'מקור ראשון' של ע"ש פרשת 'כי תצא' )י' אלול( תשס"ז, במוסף השבת ]מוסף מס'  .11

מאמר מהרב אמנון דוקוב בשם 'אדמת חולין היא?' בתוך הדברים הוא כותב: "מבחינה זו, ניתן לראות בהיתר המכירה 

תורה שבעל פה לקבלת עמדתה של הציונית החילונית ביחס לארץ ישראל. מדובר פה בקשר את ההד החזק ביותר ב

לקית'".  -אנושי של פעולה ויצירה, של כיבוש השממה והפרחתה, אך הוא מדיר מתוכו כל מרכיב של קדושה וברית א 

ת ביחס לארץ ישראל. צריך כלומר הגראי"ה קוק זיע"א זנח את הציונות הדתית, וקיבל את עמדתה של הציונות החילוני

לא פחות ולא  -מי הוא זה אשר מקבל את עמדתה של הציונות החילונית ביחס לארץ ישראל  -לקרוא פעמיים להאמין 

יותר מהרב קוק. כפי שכתבתי למעלה, הרב קוק רק עשה מעט מזעיר ממה שעשו אנשי כנה"ג בשיבת ציון בזמן עזרא 

ראשי שיבת ציון, עזרא ונחמיה. ]האמת היא שהגראי"ה  -ה של הציונית החילונית ונחמיה. א"כ סו"ס מצאנו את יסודותי

דתית ממקורה של תורה[. אינני מכיר את המחבר, וסביר -יהודית-באמת לימד אותנו שהציונית היא תנועה רוחנית

ין' בפירות אם 'אוצר בית ד -ודווקא מכך אתה מזדעזע. האמת היא שבמבט שני יש דברים בגו  -תורה -שהוא בן

 .שביעית הוא הידור לכתחילה, הגראי"ה קוק באמת קיבל את עמדתה של הציונית החילונית ביחס לארץ ישראל

( ובהערות שם; וראה 2ט) -( ו1ראה מבוא ל'שבת הארץ' פרק יג; משפט כהן תשובה נח; וראה מש"כ לעיל פרק ט) .12

נוהג אצלינו בכל זמן, כי בכל שנה סומכין ע"ז לענין חמץ דהוה  בעמ' קלב: "... והיתר זה 34'תורת יהונתן' הנ"ל הערה 

דאורייתא )כי החמץ שמוכרים אינו בכלל הביטול( בלאו דבל יראה ובל ימצא, וכן בכל שבת לענין שביתת בהמתו 

 ."שמתירין לעשות בהן מלאכה בשבת ע"י מכירה כנודע, ויכולים לסמוך ע"ז שפיר גם לענין איסור שביעית

 .טין פ"ד מ"ג ]בבלי לד, ב[גי .13

לא. אמנם דעת הרא"ש דשביעית משמטת אף בתחילתה, וכבר בשנה השביעית אסור -שו"ע חו"מ סי' סז, סעיפים ל .14

 .לתבוע חוב, וע' תומים, באורים, ס"ק נד שכתב שהירא והחרד יחמיר כדעת הרא"ש

 .גיטין לו, ב .15

א חו"מ שם סעיף כ', וע"ש בבאה"ג אות ע, פ; בביאור הגר"א ס"ק לג, שמועיל אף פרוזבול באמירה בע"פ, ראה רמ" .16

לד. אמנם דעת המחבר, שם, שרק לת"ח מותר לעשות פרוזבול בע"פ, כיוון שת"ח יודעים ששמיטת כספים בזה"ז 

ומר, מדרבנן ]ואולי לכן אין חשש שעקירת שמיטת כספים אפילו בע"פ יביא אותם לשכחה ולביטול המצווה[. וע' יביע א

 .ח"ג, חו"מ סימן ו' אות ז, שכיוון שלת"ח מותר לעשות כן לכתחילה, בדיעבד מהני לכל אדם

 .כד(, עיי"ש שהאריך בדברים-בפרק ו )עמ' כב 135, 132, 85, 58ב'בצאת השנה' במאמרו הנ"ל הערות  .17

שנת השמיטה יעשו היתר נניח לדוגמא שההכשרים החרדים יאיימו על יצרני ירקות העלים ללא תולעים שאם ב .18

מכירה, יימנעו מלתת להם הכשר כל שאר השנים. כמדומה שכל בר דעת מבין את המצב הבלתי נסבל שאיום כזה, 

 .חלילה, היה גורם להם

סא תגובתו של הגראי"ה קוק זצ"ל להצעתו של הרידב"ז שיסעו שניהם לפריז לשכנע את הברון -וראה משפט כהן סי' ס]

 .[את החקלאים בשנת השמיטהשיחזיק על חשבונו 

בשיחה שהייתה לי עם ת"ח הגון לפני זמן קצר, אמר לי שיש אומרים שנוותר על כל החקלאות בארץ, נייבא מוצרי 

חקלאות כל השבע שנים מחו"ל, ונתפרנס מהיי טק. אמרתי לו, שמלבד שבדרך זו ישתלטו הבדואים והערבים על כל 

שאסרה התורה ב'לא תחנם'[, חז"ל אומרים )סנהדרין צח, א( "ואמר רבי אבא:  הקרקעות של א"י לתמיד ]וזה וודאי מה

אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר )יחזקאל ל"ו, ח( ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל". וראה 
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 .אבנ"ז, יור"ד ב, סי תנד

 .135פרק י', ד שיטת הרב ישראלי, ובעיקר בטקסט שלאחר הערה  .19

ל'היסטוריה' של ה'היתר מכירה', ראה הקדמה ל"מעדני ארץ" הלכות שביעית; ספר השמיטה להגרי"מ טוקצינסקי  . .20

פו -עה(; הרב כ"פ טכורש, 'שביעית במדינה', התורה והמדינה ג )ניסן תשי"א( עמ' ע-ב )עמ' סג-זצ"ל ח"ב פרקים א

 .פו ועוד-השנה', ירושלים תשי"ט, עמ' עט ועוד; 'דברים בשם אומרם', נלקט ע"י הרב ח"ז גרוסברג, 'בצאת

 .'אגרות ראיה, א, אגרת רפט, בנספח לאגרת 'יסוד השמיטה .21

אדרבה, בשלבים הבאים, כאשר ההפקעה היא ע"י 'שכירות בהבלעה', הרב כותב ]בסוף האיגרת, צוטט לעיל  .22

 .[ שאסור יהיה לשווק דרך אוצר ב"ד109הערה 

דברי מו"ר  36. וראה הערה 28, 17, בעמ' 19הגר"י אריאל שליט"א הנ"ל הערה  הציטוטים הם ממאמרו של .23

 .הגר"ש ישראלי זצ"ל בעניין השמטת הרמב"ם את התוספתא

 .41הראב"ד לא הזכירו אפילו דרך אגב, ראה לעיל הערה  .24

ם ]אא"כ הוא דחה יתרה מזו, הרמב"ם התחייב להביא כל הלכה שיש במשנה, בתוספתא ובמדרשי הלכה ובתלמודי .25

 .44אותה מהלכה[, ראה הקדמת הרמב"ם למשנה תורה. וראה גם לשונו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לעיל הערה 

. אדרבא, חזון העתיד של הגראי"ה קוק זצ"ל מדבר על כך שאפילו השיווק 162ראה למעלה בטקסט שלאחר הערה  .26

 .163, 109לא יעשה דרך אוצר ב"ד, ראה לעיל הערות 

 .158ראה ציטוטים לעיל פרק י', וכן בפרק זה בטקסט שלאחר הערה  .27

 .ז-ויקרא כה, ב .28

 .17, בעמ' 19הציטוטים הם ממאמרו של הגר"י אריאל שליט"א הנ"ל הערה  .29

 .ראה למעלה פרק ה'. אף בין המתירים היו שהתירו רק משום ששמיטה בזה"ז דרבנן .30

 .שם 59יל פרק ו ובהערה בעניין איסור ספיחים ראה לע .31

 .40( ומש"כ שם הערה 39כב. וראה לעיל פרק ד' דברי הר"ש סירילאו )בטקסט שאחר הערה -ויקרא שם, כ .32

וראה 'נעם אלימלך' פרשת בהר עה"פ 'וכי תאמרו מה נאכל' שכתב בשם אחיו ר' זושא, שמה היה לה לתורה לומר את 

תי', אלא שעצם השאלה היא חטא וחוסר ביטחון. הגר"ש ישראלי, הקושיא, דייה שהייתה אומרת 'ונתתי את ברכ

, בעמ' יח, הביא דברים דומים בשם הסבא מנובהורדוק ]ר' יוסף יוזל הורביץ 58במאמרו ב'בצאת השנה' הנ"ל הערה 

 זצ"ל[. אמנם הדברים נוגדים את דברי הר"ש סירילאו שהוזכרו בהערה הקודמת, ואף את פשוטו של מקרא. וראה הרב

קד בעמ' צח שפירש ע"פ דברי הטושו"ע )או"ח תרכה( -נתן צבי פרידמן זצ"ל, 'התורה והמדינה' ג' )ניסן תשי"א(, עמ' צז

לכוון בישיבת סוכה שהקב"ה הקיף את עם ישראל בענני כבוד ביצ"מ. והק' הב"ח היכן מצינו שצריך לכוון בטעם 

ן המצווה. ותירץ שכיוון שמצינו ששינתה התורה במצוות סו עַׁ כה מכל המצוות, ונתנה טעם למצווה ]ויקרא כג, מג(: "ְלמַׁ

ְבִּתי ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבהוִציִאי אוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", ש"מ שרצתה התורה שנזכו כות הושַׁ סֻּ ר טעם זה ֵיְדעּו דרֵתיֶכם ִכי בַׁ

וכי תאמרו מה נאכל', התכוונה ללמדנו בעת קיום המצווה. ולפי"ז תירץ שמכיוון שהתורה מזכירה גם את הקושיא '

שבעת קיום מצוות שביעית עלינו לדאוג ]עוד בשנה השישית[ מה נאכל. מה נעמו פירוש הר"ש סירילאו לפי דברים אלו. 

 .[, בסימן יז )עמ' קה( מש"כ בזה140, 128, 122]וראה גם ספר 'נחלי חיים' הנ"ל הערות 

גיטין לו, ב ד"ה 'תיקון'[: "דדוקא בזמן שהיה שמטה ויובל נוהג מה"ת הי'  חו"מ סי' סז, סק"ב ]בהתבסס על תוס' .33

מקוים בהם הברכה לגדל בשנה ששית לשלש שנים". וראה גם פאה"ש סי' כט ס"ק ג, ד. וע' באוצרות יוסף להגאון ר"י 

ל עצמו יש להחמיר ואני אומר לא מן השם הוא זה, וע -ענגל שהביא את הסמ"ע וכתב: "ושמעתי שאיזה רבנים החמירו 

 ."אבל לא לאחרים ומה גם לרבים בדבר הנוגע לחייהם

ראשי המתירים סמכו, בין היתר, גם על שו"ת 'שמן המור' מהרב של חברון הרב מרדכי רוביו, מלפני יותר ממאתיים  .34

 .שנה

 .נת תרמ"חבשו"ת אבני נזר, יור"ד, ב תנח. אמנם התשובה היא ללא תאריך, ואין הכרח שהיא כבר מש .35

 .תשובתו משנת תרמ"ח התומכת במכירה התפרסמה בספרו 'שמחה לאי"ש' סימן כב .36

ז. וראה 'הוראות שעה' -מכתבו של הגרנ"ה ]מתאריך כ"ז אלול תרנ"ה[ התפרסם ב'שערי ציון' תרח"ץ, חוברת ד .37

 .מחתנו הגר"י הלוי, פרק יב

 .שעח[-, אגרת ט, י ]עמ' שעזראה מכתביו שהודפסו באגרות ראיה, א' ב'נוספות' .38

שבילי דוד', ח"ד )יור"ד(, וע"ש שכתב להתיר אפילו בלי מכירה. וכן סבר הגאון ר' מרדכי עליאשבערג זצ"ל גאב"ד ' .39

 .בויסק

 .174ראה למעלה הערה  .40

י בתשובה משנת תרס"ג להרב ריינס. התשובה הודפסה בתשובות הג"ר שמואל מוהליבער זצ"ל. וכ"פ הגר" .41

 .שמעלקס בשו"ת בית יצחק ח"ב סי' קכא

 .צבי גאון יעקב' סח' צג' .42

שאף לחולקים על  141, 107סיום המבוא ל'שבת הארץ'. וכעי"ז כתב ב'משפט כהן' סא, סג. וראה לעיל הערות  .43

 .ההיתר אין מקום להחמיר בפירות
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שם באגרת שכג, להרב משה קליערס מטבריה,  אגרות ראיה א, אגרת שיא, להרידב"ז מתאריך יט סיון תר"ע. וכ"כ .44

בט"ו מנח"א תר"ע, והוסיף: "וכמובן אין להרהר אחר מה שכבר הורו זקנים, שאפי' קולא שהונהגה מפני טעם, שעבר 

 .הטעם, ג"כ אין מבטלים אותה כ"ז שלא עמד ב"ד ובטלה, ... וק"ו כ"ז שהטעם נוהג", וכעי"ז כתב במשפט כהן סי' ע

א 'ספר השמיטה' להגרי"מ טוקצינסקי, 'אקדמות מילין' למהדורת תשי"א )עמ' ו(: "אולם לאחר שכבר ראה לדוגמ .45

[. וכן 107את המכירה...." ]וראה לעיל הערה  -הנהיגו גדולי הזמן בהדור העבר וגם הגאונים הרבנים הראשיים דזמננו 

הגריא"ה הרצוג])פסקים וכתבים זרעים סי'  -הורו כ'היתר מכירה' הרבנים הנושאים בעול ההוראה בישראל לדרותיהם 

מז, נ, נג. וראה פסקים וכתבים ג' סי' עב בו הסתייג מ'אוצר ב"ד'[; שו"ת ישכיל עבדי ]ח"ח יור"ד סי' כח[; הגרצ"פ 

[ זצ"ל ויבלח"ט הגר"ע יוסף ]יביע אומר ח"ג יור"ד סי' 1נב[; הגר"ש גורן ]"מאורות" -פראנק ]הר צבי זרעים ח"ב סי' מו

 .[טי

 .אזהרה לבעלי הקרקעות לחתום על שטרי הרשאה עד י' מנחם אב תרע"ו מצורף כנספח לחיבור זה .46

חלק גדול מהספקות ההלכתיות תוקנו ע"י רבנו, נשיא הדור, מו"ר הגר"א אלקנה כהנא שפירא שליט"א, בתקופת  . .47

חקלאים נותנים לרבנים הרשאה למכירה, ולא כהונתו כרב הראשי לישראל. החוק תוקן כך שאין צורך ברישום בטאבו. ה

עושים אותם שליחים )כדי להמנע מבעיית "אין שליח לד"ע"(, ועוד. מזכירין לשבח ]ראה פ"ג דיומא משנה י[ את הרב 

תשס"ח, שהחתים את כל החקלאים גם על חוזים משפטיים ערוכים  -זאב ויטמן שליט"א, שהגדיל לעשות בשמיטה זו 

יהיה חשש הערמה או חוסר גמירות דעת ]זאת בנוסף לשטר ההרשאה של מרן הראי"ה קוק זיע"א[.  ע"י עו"ד כדי שלא

נציין שלאור חוזים אלו יש מקום להסתפק אם מותר בכלל להחמיר לאחר המכירה ולנהוג קדושת שביעית ביבול, ואם 

בקדושת שביעית, ראה אגרות אין בזה חשש איסור שאסורו גאוני הדור בימי הב"י שלא להחמיר בפירות של נכרי 

. אמנם ע' חזו"א סי' א אות כב 109ראיה, א, 'ביסוד השמיטה' שבסוף אגרת רפט בסופו ]צוטט לעיל סוף הערה 

שהחרם הוא רק על יחיד המחמיר ולא על ב"ד שרוצה להחמיר; וסי' כ' אות ז שהב"י חזר בו מהחרם. וע' הערה 

 .הסמוכה[

סי"ג; מבי"ט ח"א סכ"א; חרדים של"ה ועוד. החזו"א )שביעית סימן כ אות ז וסימן כא(  ר"ש סירילאו; מהרי"ט ח"א . .48

פסק כמהרי"ט. ]אף שהב"י כתב שיש חרם שלא לנהוג כמהר"יט, ראה הערה קודמת[. אמנם רוה"פ פסקו כב"י, וכן 

 .המנהג המפשוט בא"י, ראה פאה""ש סימן כג אות יב; שבת הארץ במבוא פרק יא

יטה תרע"ז הגראי"ה קוק זיע"א היה באנגליה. כמ"מ ראב"ד דיפו כיהן הגהר"צ הלוי זצ"ל, חתנו של בשנת השמ .49

 הגרנ"ה הלוי
כותב: "חקלאי שעושה גם היתר מכירה מרגיש שהכל מותר לו  147הגר"י אריאל שליט"א, במאמרו הנ"ל הערה  .50

חקלאי שומר שמיטה בהידור הוא בלאו הכי גיבור  ואינו מסוגל נפשית לשמור על כל ההלכות המגבילות של אוצר בי"ד.

כוח עושה דברו, ואין אפשרות להעמיס עליו גבורה כפולה ומכופלת כזו. על כך אמרו המושלים משל לאברהם אבינו 

שהלך לעקוד יצחק כשהאיל מתלווה אליו". אודה שלא הבנתי מה ה'גבורה הכפולה ומכופלת' שצריך במכירת האדמות 

שמי שאינו מוכר לנכרי אלא עושה רק 'אוצר ב"ד' הוא נמשל לאברהם אבינו שהולך לעקדה עם האיל  לנכרי. חוששני

 .לבד, ואת יצחק משאיר בבית

. אגב אציין, ששמיטה בזה"ז לרוה"פ דרבנן. ביזוי ת"ח, ואף פגיעה בכל 185ראה במה שצוטט וצויין לעיל הערה  .51

  אדם מישראל, הוא לכ"ע
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  הרב מלמד

 אוצר בית דין? היתר המכירה עדיף

המקור בתוספתא להיתר אוצר בית דין * העבודות שנדרשות בשביעית כדי שיגדלו פירות בכמות ובאיכות שישתלם 

לקוטפם * המחלוקת לגבי היתר החזון איש לעשות מלאכות הנדרשות לקיום הפירות * איסור סחורה בפירות שביעית, 

* מחיר פירות האוצר חייב להיות נמוך משמעותית ממחיר השוק, ובפועל במקרים רבים  וכיצד הוא נפתר בהיתר האוצר

זה לא כך * קשה לקיים מערכת אוצר גדולה שתמכור בזול ותהיה כלכלית * האפשרות לשימוש חלקי בפתרון האוצר * 

 מסקנה: היתר המכירה מהודר יותר, לחקלאי וגם לצרכן

 שביעיתאוצר בית דין אינו הפתרון הראוי ל
לאורך שנת השמיטה עסקתי כמה פעמים בטור זה בהיתר המכירה, והוכחתי שהוא היתר מרווח, ושבמצבנו הנוכחי 

  .לכתחילה יש לפעול על פיו, וכל הפתרונות האחרים גרועים

ל אולם לא הסברתי מדוע מסגרת אוצר בית דין מייסודו של החזון איש אינה טובה. וזאת משום שלא רציתי לפגוע בכ

הארגונים הטובים והחקלאים הצדיקים שעבדו במסגרת זו, וכבר שנה לפני השמיטה החלו להיערך למסגרת האוצר, 

  .והביקורת הפומבית על שיטתם באמצע שנת השמיטה הייתה עלולה לגרום להם נזקים כספיים עצומים

י הייתה מנויה על אוצר הארץ. גם אני סברתי לפני השמיטה שמסגרת האוצר היא המהודרת ביותר, ולכן גם משפחת

אולם במשך שנת השמיטה התעמקתי בלימוד הסוגיה, והגעתי למסקנה ברורה שחוץ ממקרים מסוימים מאוד, הבעיות 

  .שבפתרון האוצר מרובות כל כך עד שאין להשתמש בו

 

 המקור לאוצר בית דין 
פירות רבים מדי בשביעית, העמידו מבואר בתוספתא )שביעית ח, א( שכאשר ראו חכמים שיש אנשים שקוטפים 

שליחים מטעמם בפתח העיירות. וכל מי שהביא פירות רבים מן השדות, היו אותם שליחים משאירים לו מזון שלוש 

סעודות בלבד, ואת שאר הפירות שהביא היו נוטלים ומכניסים לאוצר שבעיר, כדי לחלקם לשאר האנשים. וכאשר 

יים, וכן של הענבים והזיתים, היה בית הדין שוכר פועלים שיקטפו אותם, ואת הגיעה עונת הקטיף של הפירות המצו

הענבים סחטו הפועלים בגתות כדי להכין מהם יין, ואת הזיתים טחנו בבית הבד כדי להכין מהם שמן. ומהפירות, היין 

 .והשמן, היו מחלקים בערבי שבתות לכל בני העיר, כל אחד לפי צורכי ביתו

מנוע מעוברי עבירה ליטול כמויות גדולות מפירות שביעית ולסחור בהם. כפי הנראה הייתה מגמה תקנה זו נועדה ל

לספק פירות שביעית לכול בשווה. שהואיל וקשה לבני העיר לצאת בכל פעם לשדות כדי לקטוף פירות  -נוספת לתקנה 

בית הדין שילם לפועלים מקופת הקהל, לצורכי ביתם, היו שליחי בית הדין קוטפים את הפירות בעבור כולם. ומן הסתם 

  .שנאספה ממיסי כלל תושבי העיר

יש אומרים שתקנת אוצר בית דין היא הדרך לקיום השביעית בלא להזדקק להיתר המכירה. ועוד יש אומרים, שזו הדרך 

האוכלוסייה, הנכונה לקיום השביעית בזמן הזה, מפני שכיום רגילים לגדל פירות במטעים גדולים שמרוחקים ממרכזי 

ולא משתלם לאדם לנסוע למטע כדי לקטוף חמישה קילוגרמים לתצרוכת ביתו. ולכן קטיף הפירות וחלוקתם על ידי 

  .אוצר בית דין הם הדרך היחידה שבאמצעותה יוכל הציבור ליהנות מפירות השביעית

 

 בעיית העבודה במטעים
הפירות, והרי אסור לקטוף בשביעית פירות רבים? יש מקשים על פתרון האוצר, היאך הפועלים קוטפים את כל 

והתשובה, אכן לאדם פרטי אסור לקטוף פירות מעבר לתצרוכת ביתו, אבל לנציגי בית הדין מותר לקטוף בעבור כלל 

  .הציבור

אולם הבעיה הקשה, שכדי שיצמחו על העצים פירות בכמות ובאיכות שיהיה משתלם לקטוף אותם ולהובילם לצרכנים, 

לבצע בשביעית עבודות רבות שאיסורן מדברי חכמים כדוגמת דישון, ריסוס וגיזום. זאת משום שבחקלאות  צריך

המודרנית כל עץ ושיח מוציא כמות גדולה ויפה של פירות, פי כמה ממה שהיה מקובל בעבר. ובלא כל הטיפולים הללו, 

בל, עד שלא יהיה משתלם להעסיק פועלים יצמחו על העצים והשיחים פירות מעטים וקטנים באופן משמעותי מהמקו

  .שיקטפום מהעץ

אמנם תומכי אוצר בית דין ובראשם בעל החזון איש חידשו הלכה, לפיה כל המלאכות שיסודן מדברי חכמים שהותרו 

לצורך קיום העץ, מותרות גם לצורך הפירות שעל העץ. על פי זה התירו כמעט את כל המלאכות, כדי שהפירות יגיעו 

  .שישתלם לקוטפם ולשווקםלרמה 

אסורות תמיד, זולת  -אולם דעה זו מנוגדת למהלך הסוגיות בגמרא ובראשונים, שבהן מבואר שכל המלאכות האסורות 

מקרים בודדים שבהם מותר לבצען לצורך קיום האילן. ואם מותר לעשות מלאכות בעבור הפירות, הרי שכמעט תמיד 

  .בודדים כל המלאכות הללו מותרות זולת מקרים

וכן הורה מרן הרב קוק זצ"ל, שאסור לעשות שום פעולה לצורך קיום הפירות. ולא זו בלבד, אלא שגם אם מדובר 

עוברים על מצוות עשה לשבות בשביעית )עיין  -במלאכות שאיסורן מדברי חכמים, כאשר עוברים עליהן באופן קבוע 
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  .(4ג; ח, ג, -פנה"ל שביעית ויובל ב, ב

לפתור בעיה זו על ידי שכירת נוכרים שיבצעו את כל העבודות לצורך הצמחת הפירות )פנה"ל שם ה, ט(. אמנם אפשר 

 .איסור מסחר בפירות שביעית -אלא שעדיין תישאר הבעיה השנייה 

 

 

 

 איסור מסחר
כלה" מצוות השמיטה שהפירות יהיו מופקרים לצורכי אכילה ולא יסחרו בהם, שנאמר: "והייתה שבת הארץ לכם לאו

ולא לסחורה" )ע"ז סב, א(. גם כאשר מוכרים מעט פירות, אסרו חכמים למכור  -)ויקרא כה, ו(, פירשו חכמים: "לאוכלה 

במשקל או במידה, או במקומות קבועים בשוק או בחנויות כמו בשאר השנים, כדי שיהיו נמכרים בזול ויזכרו שהם 

 .פירות שביעית

ר מסחר חל רק על פירות שנמצאים בבעלות של אדם מסוים, והתשלום הוא על ואמנם התומכים באוצר מבארים שאיסו

הפירות עצמם. ואילו במסגרת האוצר הפירות אינם ברשות אדם מסוים אלא ברשות הציבור כולו, ושליחי בית הדין 

דה הכרוכה מארגנים את הפירות כדי שכל הציבור יוכל ליהנות מהם. וממילא התשלום אינו על הפירות, אלא על העבו

בטיפול בפירות ובהבאתם לציבור, ובכלל זה עבודת הריסוס, הדישון, הגיזום, הקטיף, האריזה, ההובלה, החלוקה 

  .והארגון. ולכן גם מותר למדוד את הפירות, כדי לדעת כמה לשלם על העבודה שהושקעה בהבאתם לחלוקה

 

 התשלום מותר רק כאשר הוא זול באופן משמעותי
לק את פירות השביעית מותנה בכך שהתשלום בעבור חלוקתם נמוך באופן משמעותי מהמקובל בשוק. אולם ההיתר לח

המחיר הנמוך מבטא את העובדה שמדובר בפירות הפקר, והתשלום הוא רק בעבור הטורח שבשימורם וחלוקתם, בלי 

  .שום קשר למחיר הפירות בשוק

, הרי שמדובר במסחר. שכן אין מחיר אמיתי לפירות, אלא אבל כאשר מחיר פירות האוצר קרוב למחיר המקובל בשוק

גובים יותר, וכשאי  -המחיר בשוק הוא מה שמוכנים לשלם בעבורם. כך הם כללי המסחר, כאשר אפשר לגבות יותר 

גובים פחות. נמצא שאם מחירי פירות האוצר קרובים למחיר הפירות בשוק, הרי שמדובר במסחר  -אפשר לגבות יותר 

  .לכל דבר

 

 אי אפשר לקיים מערכת גדולה בלי איסור מסחר
בפועל, בתי הדין שמארגנים את האוצר, למרות כוונותיהם הטובות, מתקשים לעמוד בכך, ופעמים רבות הם אף 

  .נאלצים לגבות מחיר גבוה ממחיר השוק כדי לכסות את העלויות שלהם

פתרון. כשם שמשק קומוניסטי פחות יעיל ממשק כמדומה שעל פי כללי הכלכלה ותורת המחירים, אין לבעיה זו 

קפיטליסטי, ועלויות הייצור בו יקרות מעלויות הייצור במשק קפיטליסטי, כך העלויות של בית הדין תהיינה גבוהות 

מהעלויות של השוק החופשי. מפני שהתחרות החופשית היא שגורמת לבעלי השדות ולמשווקים לשקוד תדיר על ייעול 

ל עד כמה שאפשר את מחירי הפירות, כדי שהקונים יעדיפו לקנות מהם. וכאשר הניהול מופקד בידי עבודתם ולהוזי

הכרח הוא שניהול  -אנשים שאינם מרוויחים מהייעול באופן אישי, ואינם צריכים לעמוד בתחרות כדי לשרוד ולהרוויח 

דולה ומורכבת יותר, כך עבודתו תהיה פחות העבודה יהיה פחות יעיל ומחירי הפירות יעלו. וככל שהאוצר ינהל מערכת ג

  .יעילה. כדי להבין את הבעיה לעומק מומלץ לקרוא את ספרו של תומס סואל 'יסודות הכלכלה', בהוצאת שלם

 

 אימתי אפשר להיעזר באוצר בית דין
פן ישיר וזול רעיון האוצר יכול לצאת אל הפועל אם האוצר יתמקד בחקלאים אחראים במיוחד, וישווק את הפירות באו

בחלוקה של כמויות גדולות יחסית בכיכר העיר לאנשים שמוכנים לטרוח בעבור קבלת פירות האוצר, ואז יוכל לחלק את 

 .הפירות במחיר זול באופן ניכר

גם ביינות יוקרתיים אפשר לעתים לקיים חלוקה במסגרת האוצר, שכן ביינות אלו חלק משמעותי מהתשלום הוא בעבור 

ולכן כאשר החלוקה מתבצעת בתמורה לכיסוי הוצאות העבודה, יוצא שמחיר היין זול באופן משמעותי לעומת המוניטין, 

מחירו של יין דומה בשוק. וכך נהגנו בחלק מהכרמים שבהר ברכה, שמהענבים המשובחים שגדלו החלו להפיק יין 

 .שקלים לבקבוק 15משובח במסגרת האוצר, ומחירו יהיה כ 

 

 מסקנה
עולה מכל זה היא שאין פתרון בשימוש באוצר בית דין לקיום החקלאות והחקלאים בשביעית. ראשית, מפני המסקנה ה

שבמסגרת האוצר מתירים מלאכות אסורות כדי להצמיח את הפירות. שנית, מפני איסור מסחר. כי רק כאשר הפירות 

  .זולים באופן משמעותי ממחירם בשוק, אין בהם איסור מסחר

ין מדוע מרן הרב קוק, ואחריו הרב הרצוג והרב פרנק, לא מצאו יתרון בטיפול בפירות שביעית דרך אוצר עתה ניתן להב

  .בית דין
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בנוסף לכך, פתרון זה לא רק שאינו מקרב אותנו לקיום המצווה, אלא אף מרחיק אותנו מהתיקון הנכון. שכן עיקר מגמת 

בית דין הם כביכול מקיימים את השביעית תוך שהם  השביעית שהחקלאים ישבתו ממלאכה, ואילו במסגרת אוצר

  .עובדים בשדותיהם כמו בשאר השנים ואולי יותר

לפיכך נראה שיש להורות לחקלאי שמתלבט בין עבודה במסגרת היתר המכירה לעבודה במסגרת אוצר בית דין, 

שכבר כתבתי במאמר  שיעבוד במסגרת היתר המכירה. אמנם בהדרגה יש להתקדם לשביתה גמורה בשמיטה, כפי

  .אחר

לקראת השמיטה הבאה, על שומרי התורה לדרוש כשרות מהודרת שצורכת פירות היתר המכירה, שעל פי כללי 

  .ההלכה הם המהודרים ביותר בימינו

 .בשבעמתוך העיתון 
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אוצר בית דין / הרב זאב וייטמן. תגובה: הרב יהושע בן  –היתר מכירה 

 מאיר

 הרב זאב וייטמן

 אוצר בית דין –היתר מכירה 

ידידי הרב יהושע בן מאיר שליט"א הוציא לאור לקראת שנת השמיטה הנוכחית מהדורה חדשה ומורחבת של ספרו "מה 

מבסס את עמדתו שהיתר מכירה הינו היתר  היתר מכירה או אוצר בית דין". בספר זה הוא –נאכל בשנה השביעית 

אלא אם הוא נעשה כתוספת להיתר מכירה. מכיוון  -מבוסס שיש לו בית אב, לעומת אוצר בית דין שאין בו כדי סמיכה 

שעמדתי הפוכה, שאוצר בית דין עדיף על פני היתר מכירה, עיינתי בחלקים מהספר, ולהלן אציג כמה דוגמאות שבגללן 

 עליי לשנות את עמדתי.לא השתכנעתי ש

  

 עמדת החזו"א ביחס ליבול נוכרים      א.

בהקדמה כותב ריב"ם שבפסיקה הלכתית יש להקפיד על תנאי יסוד של יושרה ושמירת האמת, שאסור לפוסק לשנות 

ת את ההיסטוריה כדי להתאימה לתפיסה ההלכתית שלו, אסור לצטט ציטוטים חלקיים ומטעים ואסור לשבש דעות הסוברו

אחרת, אלו הם כללי יסוד לכל פסיקה הלכתית אמיתית. לאור זאת יש לתמוה עד מאוד מה ראה המחבר לכתוב למשל 

( שהחזון איש העדיף תוצרת היתר מכירה על פני יבול נוכרי? כל מי 189-ו 153)ולחזור על כך שוב בהערות  25בעמוד 

כירה אינו יכול שלא לעמוד נדהם מאמירה כזו, שהיא שמכיר את תורתו ומלחמתו הנחרצת של החזו"א כנגד היתר המ

: "צריך לקרוא פעמיים כדי 152סילוף מוחלט ושיבוש גמור של דבריו ושיטתו של החזו"א )בלשונו של ריב"ם בהערה 

להאמין שזה מה שהוא כותב"...(. המחבר מבסס את קביעתו על העובדה שלקראת פסח שלחו לחזון איש חזרת מכפר 

. נראה לי שאך למותר להאריך בדברים מפורשים [1]משדה שמן הסתם היה כלול במסגרת היתר המכירהעין זיתים, 

, ולכן פשוט שהחזרת בה מדובר או שגדלה בשדה [2]בחזון איש שהיתר המכירה כלל לא חל כשהוא נעשה בשליחות

אלא  -ש ספיחין , או שהיא נשתלה לפני השמיטה באופן שלא היה בה לשיטתו חש[3]נוכרי בו אין איסור ספיחין נוהג

. נראה לי שכאן נכשל ריב"ם [4]שהחזו"א הקפיד לרכוש אותה מהמגדל מבלי שהכסף שניתן לו ייתפס בקדושת שביעית

צינית הוא שאסור לשבש את דעותיהם של בדיוק במה שהזהיר מפניו בהקדמתו, שכלל יסוד לכל פסיקה הלכתית ר

 .[5]הסוברים אחרת

  

 דעת הרב בוארון לגבי אוצר ביה"ד של הרבנות הראשית      ב.

על ידי, ושלפי מה שנמסר לו ההכרעה א כותב ריב"ם שהגר"ש עמאר שליט"א פסל אוצר בית הדין שנעשה 152בהערה 

לפסול את בית הדין נעשתה ע"י בי"ד שבראשו עמד הגר"ע יוסף זצ"ל והשתתפו בו הרב בוארון והרב עמאר. אולם יש 

כאן שלושה שיבושים. האחד, אוצר בית הדין המדובר לא נעשה על ידי, אלא הוא היה אוצר בית דין של הרבנות הראשית 

החלטה מפורשת של מועצת הרבנות הראשית לישראל ושל הרב הראשי לישראל שהיה אחראי  לישראל שהוקם על פי

על הכשרות והשמיטה. השני, בראש בית הדין עמד הרב דב ליאור שליט"א, ולא אני. והשלישי, שמעולם לא שמעתי 

לפסיקתו של בי"ד זה, כי הרי שאין כל ערך  -שנושא זה נדון בפני בי"ד בראשות הגר"ע יוסף זצ"ל; אם היה כדבר הזה 

פסיקתו ניתנה מבלי שהמנהלים את אוצר בית הדין והעומדים בראשו נקראו להשמיע את דעתם על הנתונים והעובדות 

לפני בית הדין, נתונים שבלעדיהם אי אפשר לפסוק בנושא. בנספחים לספרו מביא ריב"ם דברים חריפים שנכתבו ע"י 

ת הדין, כשמסקנתו היא שיש חיוב להפריש מהיין של אוצר בית הדין תרו"מ, ויש לו הרב בוארון בענין התנהלות אוצר בי

דין של שמור ונעבד. בעקבות דברים אלו מבחין ריב"ם עצמו בהערה זו בין אוצר בית דין שנעשה כדין "כמו למשל אוצר 

בוארון, שהחקלאים שהיו בי"ד של מכון התורה והארץ שנעשה בהקפדה מלאה", ובין אוצר בית הדין אותו תקף הרב 

 קשורים אליו עשו הכל כרגיל, ורק חתמו על שטרי אוצר בית דין.

לצערי הרבנים בוארון ועמאר שליט"א ניזונו מלשונות רעות, ולא בדקו את העובדות אצל האחראים על אוצר בית הדין 

ית הדין, אביא כאן מכתב שכתבתי הנ"ל. מכיוון שמכתבו של הרב בוארון מובא בספר כנספח ללא כל תגובה מצד רבני ב

בזמנו לרב בוארון כתגובה למכתבו אליי בו ניסה להשיב ולהסביר מדוע הוא והרב עמאר פסקו שיש להפריש תרומות 

 ומעשרות מהיין של אוצר בית הדין של הרבנות הראשית:

ובקרקע ישראל  שייתכן בתי"א. מה שהביא משו"ת אבקת רוכל סימן כ"ד שמפורש דיבר על קרקע ישראל, ודלא כפי שכת

נראה דלא דק, שהרי בודאי כל  - [6]גם הב"י מסכים שפטורים מתרו"מ בגלל שהפירות מופקרים מטעם אפקעתא דמלכא

https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn1
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn2
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn3
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn4
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn5
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftn6
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דמות את מקרה קרקע הגוי לקרקע ישראל ששמר על כרמו: הדיון היה על קרקע גוי, שכך מוכח מדברי המבי"ט שכתב ל

 "אטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקיר" וכו'.

ב. גם מה שרוצה להוכיח מתשובת הב"י שדעתו הייתה שאין הבדל, וגם בקרקע ישראל שלא הופקרה יש להפריש תרו"מ 

רמו "דאיכא למימר בהא אין הכי נמי הרי שכבודו ציטט רק את תחילת דברי האבקת רוכל, שכתב לגבי ישראל שגדר כ -

שהיא חייבת אע"ג דרחמנא אפקירה כיון דאיהו לא אפקריה", אך כבודו השמיט את המשך דבריו, שמשם מוכח שגם הוא 

מה  איכא למימר שאני התם דרחמנא אפקריה אם תמצי לומר דפטורה כמו המבי"ט דיבר על שדה גוי, שהרי כתב: "ואפי'

, ומכאן שהדיון היה לגבי קרקע גוי, כאשר לגבי קרקע יהודי הדבר כלל לא נפשט ע"י הב"י, וכפי " כו'שאין כן בשל גוי

שדייקתי בדבריי )ואם נאמר כפי שכתבו בספרי הכללים שמן הסתם ההלכה היא כ"אם תמצי לומר", הרי שלהיפך, מוכח 

 לוקתו הייתה ביחס לקרקע גוי(.שגם הב"י מסכים שבקרקע ישראל אין נוהגים תרו"מ כי רחמנא אפקריה, וכל מח

, ומאי שנא שבאוצר בית דין אחד [7]ג. לא הצלחתי להבין את דברי כבודו על החילוק בסכינא חריפא בין אוצרות בית הדין

ין מפרישים תרומות ומעשרות מחמת שמחשיבים שאינו שומרה לעצמו אע"פ שהבעלים שומר על שדהו ולא מפקירה א

אלא עבור בית הדין, למרות שנוכחנו לדעת פעמים רבות שבאוצרות בית דין "אמיתיים", כפי שמכנה אותם כבודו, "שלוחי 

ם גבוהים בית הדין" בעלי המטעים מעבירים את תוצרת הפירות של אוצר בית הדין לשווקים סיטונאיים כשהמחירים ש

יותר מאשר מה שמובטח להם ע"י ביה"ד בניגוד גמור להנחיות ביה"ד, דבר שמעלה ספק גדול לגבי מידת הפקר הפירות 

על ידם ובאשר למידת שליטת בית הדין על שלוחיו? כלל לא ברור מדוע לדעת כבודו, למרות מציאות זאת, אוצרות בי"ד 

מטעם ביה"ד, ואילו אוצר בית דין שאינו חורג מהנחיות ביה"ד, ובהסכם אחרים פטורים מתרו"מ מכיוון ששמירתם בהיתר 

 שנחתם עם ביה"ד מפורש שהשמירה נעשית עבור בית הדין, חייבים בתרו"מ כי המטע נחשב כשמור באיסור?

, וכבודו ביאר שאין לחשוש למתן הפירות הקדושים בקדושת [8]ד. לגבי מה שכתבתי בעניין חומרא דאתי לידי קולא

ראשית, פעמים רבות התרומות לא מועברות לבהמות, ובוודאי שאף פעם לא קוברים אותם,  -שביעית לבהמות או לקוברן 

גם לכך שהדרישה להפריש תרו"מ  אלא פעמים רבות הם מועברים לדוחסן ומאבדים אותם בידיים. שנית, דבריי התייחסו

מפריעה ביישום דרישותינו מהחקלאים והסיטונאים ובעלי החנויות לעמוד בהנחיות בית הדין לגבי שמירת קדושת הפירות 

ואיסור סחורה, מכיוון שהחקלאים והסיטונאים ובעלי החנויות לא מרגישים שמתייחסים לפירותיהם כפירות בקדושת 

אוצר בית דין. ונמצא שחומרה זו מביאה לידי קולא, גם בזלזול בפירות בקדושת שביעית, שביעית הנמצאים במסגרת 

 וגם בהפרעה לפעילות החשובה בקידום שמירת השמיטה בארה"ק.

ה. מה שכתב כבודו, שלדעת הב"י לא די במצוות התורה להפקיר, ועל הבעלים להפקיר בפועל ולהכריז בפה שהם 

אינני מבין מדוע הצהרה כתובה וחתומה על הפקר הפירות תהיה גרועה יותר מהפקר בפה.  - [9]מפקירים את פירותיהם

וה פשיטא בעיני שהפקר כתוב וחתום כזה משמעותו הרבה יותר רצינית מאמירה בע"פ, ולא ברור לי כלל וכלל כיצד משו

כת"ר את הפקר הבעלים בכתב בחתימת ידם לאפקעתא דמלכא שלא סגי בה, כשהבעלים עצמו לא מפקיר כלל לא בפיו 

 ולא בכתבו.

ו. ולבסוף, ואולי החשוב מכל: כל תשובת כת"ר מבוססת על ההנחה הראשונית שמדובר באוצר בית דין "על הנייר", שאין 

לא בנוגע להפקר הפירות, לא בנוגע למלאכות, לא בנוגע  -ת שמיטה בפועל בו כל מהות אוצר בית דין, ואין בו כל שמיר

לשיווק ולא בנוגע לשכר הפועלים, ושהמחירים הינם מעבר להוצאות, ועושים סחורה בפירות שביעית כרגיל בשאר השנים, 

אר שנים ובין הבעלות ועוד כהנה וכהנה. אלא שאין כל אמת בהנחה זו, ובוודאי שיש היכר גדול בין הבעלות והמסחר בש

והמסחר בשנת השמיטה, וניתן להביא לכך דוגמאות והוכחות הרבה. לעומת זאת, כל המצוי בתוככי עם שבשדות יודע 

שקשה למצוא הבדלים משמעותיים בין אוצר בית הדין של הרבנות הראשית ובין אוצרות בית דין אחרים, לא מבחינת 

מחירי רוב אוצרות בית דין האחרים גבוהים יותר ממחירי  –ינת המחירים המלאכות ולא מבחינת המסחר, ודווקא מבח

השוק, ולכן החשש למסחר אסור גדול יותר דווקא באוצרות בית הדין האחרים. ומה שדן כבודו למעליותא באוצרות בית 

להגדלת הוצאות לעתים הוא גריעותא, כי גורם  -דין אחרים שהכסף לא עובר ישירות לחקלאי אלא דרך אוצר בית דין 

. [10]בית הדין ולייקור הפירות לצרכנים, וגורם לחקלאים רבים להערים על ביה"ד ולרמותו כדי לקבל יותר מהמובטח להם

"אמיתיים", שאין בהם הערמה, בניגוד לאוצר בית הדין של לכן כינוָים של כל אוצרות בי"ד ה"אחרים" כאוצרות בי"ד 

 איננו תואם כלל את המציאות הידועה היטב לכל המכירים את החקלאים והבקיאים בנעשה בשווקים". –הרבנות הראשית 

לצערי גם ריב"ם נכשל בהסקת מסקנות על אוצר בית הדין על סמך "לשונות רעות", מבלי לשמוע את האחראים על אוצר 

בית הדין. מלבד מה שכתב להבחין בין אוצר בית דין שנעשה כדין לאוצר בית הדין של הרבנות שלא נעשה כדין, כותב 

שאין להשוות בין היתר מכירה בו הדברים נעשים בשטר וקניין המועיל על פי דין, מה שאין כן באוצר  72המחבר בעמוד 

בול השדה ותנובתו. אולם בפועל אין זה נכון שההתקשרות בי"ד שהבעלים רק אומרים לבי"ד שהם מפקירים את כל י

נעשתה בע"פ ובמאמר בלבד, אלא נעשה הסכם חתום בין ביה"ד ובין כל אחד משלוחיו. חשוב לציין שבניגוד לשטר 

מכירת קרקעות, שיש לפקפק הרבה לגבי יכולתו להעביר את הבעלות על הקרקע מהיהודי לגוי, הרי שהסכם ההצטרפות 

 הינו הסכם פשוט שבוודאי חל מבחינה הלכתית ומשפטית.לביה"ד 
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 אוצרות בי"ד ללא היתר מכירה       ג.

כותב ריב"ם שבשנת תשמ"ז הונהג אוצר בית דין ע"י הרב שפירא והרב מרדכי אליהו זצ"ל "אולם אוצר בי"ד  189בהערה 

בית הדין הגדול ביותר בשמיטת תשמ"ז,  זה הונהג רק לאחר מכירת הקרקעות על פי היתר המכירה". אך להד"ם! אוצר

שלא נמכרו  שנעשה בברכתם ובשיתופם של הרבנים הראשיים הרב שפירא והרב אליהו זצ"ל, היה של מטעי גוש עציון

. דברי המחבר מבוססים על דיוק מוטעה בחוזר הרבנות הראשית בו נאמר שקרוב למאה אחוז של הקרקעות לנוכרים

יח שזה בוודאי כולל גם את אלו שעשו אוצר בי"ד(, ומכך שלא ייתכן שהרב אליהו היה שותף נמכרו לנוכרים )והמחבר מנ

לאוצר בית דין כזה, כאשר הוא עצמו דרש שיעשו קודם לכן מכירה, וכן מדיוק ופלפול בדבריו של הרב יהודה עמיחי; אך 

בתשמ"ז היה ללא מכירת הקרקעות,  אוצר בית דין במטעים –בירור העובדות היה מגלה שפשוט לא היו דברים מעולם 

ואף הרב אליהו אותו מצטט ריב"ם כותב במפורש שבפירות האילן ניתן לקיים את המשק גם בלי הזדקקות להיתר 

המכירה, ולכן יש לנהוג שם קדושת שביעית! אסמכתא נוספת שאוצר בית הדין בתשמ"ז נעשה רק אחרי המכירה מביא 

קשה לי לדעת מה אמר או לא הרב יחזקאל דאום זצ"ל למחבר, אך בספר שיצא  ריב"ם ממה ששמע מהרב דאום זצ"ל.

ואילך מובאים דבריו על אוצר בית דין, ומפורש שם שאפילו באוצר בית הדין  381לזכרו "משנת השמיטה" חלק ב עמ' 

ת תש"ם שהוא היה אחראי עליו ברמת הגולן לא מכרו את הקרקעות במטעים בשמיטת תשמ"ז, וכך גם לפניה בשנ

כשרמת מגשימים עשתה אוצר בית דין עם הרב לנדא מבני ברק, וכך נעשה עד היום באוצרות בית הדין המנוהלים ברמת 

הגולן ע"י חתנו של הרב דאום הרב ישי סמואל שליט"א, כשגם הרב דאום וגם חתנו פועלים על פי הדרכתו ופסיקתו של 

מכירת גיבוי למטעי אוצר בית הדין שבניהולו, למרות שיינות הגולן הגרא"ד אויערבך שליט"א שמתנגד בכל תוקף לעשות 

 מגיעים לרשתות השיווק, וחלקם אף מיוצאים לחו"ל )אחרי מועד הביעור(.

  

 אוצר ביה"ד של הרב חיים ברלין      ד.

ר המחבר במספר מקומות בספר עוסק המחבר באוצר בית הדין של הרב חיים ברלין בתר"ע. על אוצר בית דין זה מעי

 שלוש הערות:

א. הרב חיים ברלין ובד"ץ ירושלים לא סמכו על אוצר בית דין כדי להתיר בצירה, והתירו רק ע"י נכרים ובשינוי, שלא כמו 

בהערה זו הוא צודק, אם כי מצד שני גם לא מצינו שהם סמכו על היתר המכירה כדי להתיר  -החזו"א והגר"ש ישראלי. 

 שינוי אלא רק לאחר שעשו את אוצר בית הדין...את הבצירה ע"י נוכרים וב

ראיה  -ב. לא הותרה קבלת הוצאות שבמחובר אלא רק מתלישה ואילך, ונדרש שהמחיר יהיה נמוך מאשר שאר שנים. 

זו היא ראיה מופרכת, מכיוון שגם כיום אין מקום לגבות הוצאות שנעשו ע"י בעל השדה על דעת עצמו לפני הצטרפותו 

ן ולפני התמנותו לשליח מטעמו. ומכיוון שבמקרה הנדון הקמת בית הדין הייתה רק לקראת הבציר, ממילא לאוצר בית די

אי אפשר היה לשלם לחקלאים הוצאות שלא נעשו בשליחות בית הדין. כאמור, גם בימינו יש להקפיד לחתום הסכם עם 

ין לא יוכל לשלם עליהם. לאור עובדה זו גם בית הדין לפני תחילת כל עבודה או השקעה בשדה, ובלי הסכם כזה בית הד

ברור שהמחיר צריך להיות נמוך יותר ממחיר השוק, שהרי חלק מההוצאות הקודמות לקטיף לא ניתן לשלם במקרה זה 

לחקלאי, אך אי אפשר להסיק מכאן שכאשר ההצטרפות לבית הדין היא לפני תחילת הטיפול בשדה שאי אפשר לגבות 

שו בשליחות בית הדין, ושהמחיר צריך עדיין להיות נמוך ממחיר השוק כשללא גביה בשיעור כזה על הוצאות העיבוד שנע

 בית הדין לא יוכל לשלם את כל הוצאות החקלאי ושכר עבודתו.

ג. אוצר בית הדין נעשה רק במטעים שנמכרו בהיתר המכירה, ומכאן שאוצר בית דין יכול להיעשות רק אחרי היתר 

ראיה לסתור, שהרי כל הסיבה לעשיית אוצר בית דין זה הייתה מכיוון שלא סמכו על היתר המכירה,  זו לכאורה -מכירה. 

ואוצר בית דין נועד כדי לאפשר את שיווק הפירות גם מבלי לסמוך על המכירה. יתירה מזו, אם הרב ברלין והבד"ץ של 

ות המכירה היא שהאדמה והנטוע עליה ירושלים היו מתייחסים אל היתר המכירה כמכירה שיש לה תוקף, הרי משמע

והפירות שייכים לגוי, ואם כן איזו משמעות יש לכך שהבעלים היהודי מפקיר את הפירות שאינם שייכים לו, והרי אין כל 

התייחסות בהסכם עם בית הדין לעובדה שהפירות כלל לא שייכים לבעל האדמות אלא לגוי שלאחר המכירה הוא בעל 

 האדמות והמטעים!

  

 עמדת מהרי"ל דיסקין בנוגע להיתר המכירה     ה.

נקודה נוספת המוזכרת ע"י ריב"ם מספר פעמים היא שהגרי"ל דיסקין והגר"ש סלנט הצטרפו בתרנ"ו למתירים לסמוך 

, אך הוא לא נכון. הם לא התירו לסמוך על מכירת הקרקעות [11]על היתר המכירה. טיעון זה אמנם נאמר גם ע"י אחרים

 . ואכמ"ל.[12]עצמן לגוי, אלא רק על היתר מצומצם הרבה יותר של מכירת האילנות על מנת לקוץ
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 מנם בהיתר מכירה אין כל בעיה?הא        ו.

בפרק י"א עוסק המחבר בתשובות לטענות כנגד הסתמכות על היתר המכירה בימינו, ודוחה אותן אחת אחת: אין במכירה 

הפקעת קדושת הארץ, אין במכירה איסור לא תחנם, אין היא נוגדת את השקפתנו הציונית, אין בעיה בכך שמדובר 

המכירה גם בימינו מכיוון שאנו נמצאים עדיין בשעת הדחק, ואין כל בעיה בכך בהערמה, יש הצדקה להפעיל את 

שהמתירים קבעו שמדובר בהוראת שעה בלבד. לעומת זאת, המחבר לא מתמודד כלל לכל אורך הספר עם שתי הבעיות 

שינוי המקשה  – העיקריות הקיימות ביישום היתר המכירה בימינו, השינוי במעמד הקרקעות עם כינונה של מדינת ישראל

מאוד על העברת הבעלות המלאה על הקרקעות לידי גוי, והקושי לאתר את כל בעלי הזכויות על האדמות ולדאוג שכולם 

יסכימו למכירת כל הזכויות שלהם בקרקע על מנת שניתן יהיה לבצע את המכירה כדין )שהרי חלק נכבד מאוד מהחקלאים 

. לגבי הקושי ההלכתי למכור את הקרקעות לגוי לאחר הקמת מדינת ישראל [13]מגדלים על קרקעות שאינן שייכות להם(

שנה קודם לראשית ההתיישבות  125מספיק להזכיר את תשובתו המפורטת של הרב מרדכי רוביו בעל שמן המור שחי 

ושתשובתו, העוסקת בבעל כרם בחברון שהתלבט מה לעשות עם כרמו בשנת השמיטה, מהווה את  החדשה בארץ,

 .19-הבסיס העיקרי עליו סמכו אלו שיסדו את היתר המכירה בראשית ההתיישבות החדשה בארץ בסוף המאה ה

מן התורה או האם שמיטה בזמן הזה היא  -האחת  -תשובה זו עוסקת בפרוט רב מאוד בשתי שאלות יסוד חשובות 

האם במכירת הקרקעות לנוכרי יש איסור לא תחנם. לגבי השאלה השנייה מסיק המחבר שאפשר  –מדרבנן, והשנייה 

 להקל בכך בעיקר בגלל שתי סיבות מרכזיות:

 א. שהקרקעות שייכות בין כך למלך הגוי והם רק מוחכרות אצלנו, כך שלמעשה אין כאן מכירת קרקע השייכת ליהודי.

ב מוחלט של הקרקעות בארץ בין כך הם בידי גויים ורק מיעוט קטן וזניח של הקרקעות נמצא בידי יהודים, כך ב. שרו

שמכירת קרקע כזו אין כל משמעות מבחינת איסור לא תחנם, שהרי אין בכך מתן חניה לגוי בארץ, שהרי גם לפני המכירה 

 הגויים חונים בכל הארץ ואנו מיעוט קטן. עכ"ד.

התעלם מכך ששני נימוקים מרכזיים אלו כלל לא שייכים אחר הקמת מדינת ישראל? ב"ה הקרקעות כבר לא האם ניתן ל

שייכות למלך הגוי, וב"ה רוב הקרקעות בארץ מוחזקות כיום ע"י יהודים ולא ע"י גוים. ממילא גם הטיעון הלא מובן עליו 

, שאי הסתמכות על היתר מכירה בימינו יש בה משום עברה על מצווה לשמוע דברי [14]חוזר המחבר בכמה מקומות

איננו מתחיל כלל, מכיוון שאף אם נקבל  - [15]חכמים והוצאת לעז על הראשונים ופגיעה בתלמידי חכמים וגאוני קדמאי

את היתר המכירה כהיתר מבוסס שיש לו בית אב ויש לו הצדקה גמורה, הרי פשוט הדבר שאם כיום נשתנתה המציאות 

באופן שמקשה מאוד לבצע את המכירה ולכן הקרקעות פשוט לא עוברות לרשות הגוי, או שנשתנתה המציאות באופן 

אין כל מצוה להחזיק בהיתר המכירה משום כבודם של הראשונים.  –פחות מקום להקל באיסור לא תחנם  שכיום יש

 להיפך, יתכן שיש בכך דווקא פגיעה בכבודם, וחובה היא להם ולא זכות!

 קצירה ובצירה באוצר בית דין       ז.

החזון איש, שאיסור קצירה ובצירה הוא רק  חולק ריב"ם על יסוד מרכזי בהנהגת אוצר בית דין שהניח 47ולסיום, בעמוד 

באופן שקוצר דרך בעלות, וממילא אין איסור קצירה ובצירה כאשר הן נעשות ע"י בית הדין. על כך כותב ריב"ם שהתורה 

לא ניתנה לשיעורין, ולאו דלא תקצור ולא תבצור הוא לאו דאורייתא כמו בשר וחלב וכמו טריפה, ומנין לנו לתת טעמא 

לקצור   חדש על סמך זה קולא ללא כל בסיס? ואני תמה עד מאוד, הרי התורה עצמה כותבת מיד לאחר האיסורדקרא ול

לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך", ואם כן פשיטא שאיסור  -ולבצור "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה 

רץ מותרת באכילה, וקצת קשה ליעד את היבול הקצירה והבצירה איננו איסור מוחלט כבשר וחלב וטריפה, שהרי שבת הא

לאכילה אם הוא נשאר מחובר ולא נקצר ולא נבצר... מכאן שהחילוק של החזון איש הוא פשט דברי התורה, שאוסרת על 

בעל הבית לראות בשנת השמיטה ביבול הצומח באדמתו את רכושו האישי והפרטי ולהשתלט עליו כדרך בעלים, והתורה 

לך לעבדך וכו'. זה היסוד לחובת הפקר היבול בשביעית ולדעת החזון איש  –ת היבול לכל במידה שווה דורשת להפקיר א

. קושיה נוספת [16]שקצירה שנעשית לא ע"י הבעלים ומיועדת לכל איננה פוגעת בחובת ההפקר וממילא אין בה כל איסור

שאפשר להקשות על המחבר היא מדוע את אותו טיעון שלו על הלאו דאורייתא שהוא כמו טריפה ובשר בחלב ושלא ניתן 

הוא לא אומר כלפי איסור התורה של לא תחנם האוסר למכור קרקעות לגוי, וגם כאן היה  -לצמצמו על סמך טעמא דקרא 

 ט בכל מצב שאין לצמצמו על סמך סברות בטעם האיסור.ניתן לומר שהאיסור הוא איסור מוחל

ולאחר כל זאת אני מוצא לנכון להעיד על עצמי שכצרכן אני סומך על היתר המכירה, ופעלתי רבות על מנת לשפר את 

חלותו ולמנוע מלעיזים כנגדו, אך עם זאת, אני חושב שמדובר בהיתר דחוק, קשה ובעייתי. עמדתי היא שבכל מקום 

ש לעודד את החקלאים להעדיף פתרון שאיננו מסתמך על היתר המכירה, ולעודד את הצרכנים לתמוך בחקלאים שניתן י

 שמתמודדים עם קיום מצוות השמיטה ללא הפקעתה ע"י מכירת הקרקעות לגוי.

  

* * * 
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בענייני אוצר בית דין א. כשליש ממאמרו של הרב וייטמן מוקדש לוויכוח הלכתי שלו עם הרבנים בוארון ועמאר שליט"א 

למטעים של הרבנות הראשית בשנת השמיטה הקודמת. לי אין חלק בוויכוח זה. מכתבו של הרב בוארון המופיע כנספח 

א כדוגמא לכך ש'אוצר בי"ד' 152", והוא הוזכר רק בהערה של הרבנות הראשית לספרי מוגדר כמכתב "בעניין אוצר בי"ד

. לדעתי, פסיקתם [17]ת בארץ, אלא פתרון לציבור מצומצם של חקלאים וצרכניםאינו פתרון 'ממלכתי' לכלל החקלאו

המתנגדת בחריפות לאוצר ביה"ד שעשתה הרבנות הראשית מדברת בעד עצמה, ומוכיחה את הבעייתיות באוצר בי"ד 

בלי קשר לוויכוחים ההלכתיים והעובדתיים בניהול אוצר בי"ד זה אליהם לא נכנסתי כלל. אמת שבהערה זו  "ממלכתי",

יוחס אותו אוצר בי"ד לרב וייטמן למרות שלא עמד בראשו, אך תגובתו רק מוכיחה על מעורבותו העמוקה בניהולו גם אם 

 לא נקרא על שמו.

וההיסטורית צריכים להעריך את הבאת מכתבו של החזו"א ]שנתפרסם לפני ב. כמדומה שכל שוחרי האמת ההלכתית 

כשנה ע"י "בית" החזו"א[ בספרי, ממנו מוכח שהחזו"א קנה לשימושו האישי חזרת לפסח בשנת השמיטה מחקלאי יהודי 

הלכתי בדרך שמכר את שדותיו ב'היתר המכירה'; אולם הרב וייטמן תוקף בעקבות פרסום זה את יושרי האינטלקטואלי וה

[, ובפרק 49-40הצגת שיטת החזו"א זצ"ל. אני רוצה לציין שבספרי דנתי באריכות בגישתו ההלכתית של החזו"א ]עמ' 

[ את תרומתו המכרעת להנהגת אוצר בי"ד בימינו, ובשני המקומות כלל לא ציינתי למכתב 90-89ההיסטורי ציינתי ]עמ' 

וקת לגבי דעתו של החזון איש בעניין 'שמור ונעבד', וכמו כן מהווה המכתב הנ"ל; המכתב הוזכר רק בקשר לסתירות ולמחל

, אם כי לשיטתו יש לשמור בה [18]ראיה שלדעתו הצרכן רשאי להשתמש בתוצרת מקרקע שנמכרה בהיתר המכירה

כאמור, המכתב נזכר בשתי הערות, ולא נכלל בדיון המרכזי על שיטת החזון איש. נכון שבשתי ההערות  קדושת שביעית.

החזו"א העדיף תוצרת זו על  כנראה שבשנת תש"ה היה אפשר להשיג חזרת מנכרים, ולכן סבירובמבוא לספר כתבתי ש

להאשים  - [19]להשיג חזרת מערביםהיה ניתן בשנת תש"ה  שלא של נוכרים; גם אם לדעת הרב וייטמן סביר להניח

אותי עקב הערת אגב זו ב"סילוף מוחלט ושיבוש גמור של דבריו ושיטתו של החזו"א" הוא כמדומה סילוף מוחלט ושיבוש 

גדלה אצל יהודי, ולכן הובא ערבי לקבל את החזרת "במתנה" מהמגֵדל. גמור של דבריי בספר. מהמכתב ברור שהחזרת 

קריאת מכתב זה בלי דעות קדומות עשויה אולי ללמד על מורכבות נוספת בדעת הגאון בעל החזו"א, שבאה לידי ביטוי 

 ציבורי.-בהתנהגותו האישית שלא הייתה תמיד זהה למה שנראה ממאבקו ההלכתי

הוא פשט דברי התורה". כוונתו שהתורה אסרה  [20]אמרו בכך ש"החילוק של החזון אישג. הרב וייטמן מסיים את מ

 קצירה ובצירה בשביעית ועם זאת התירה את הפירות לאכילה, ואיך אפשר לאכול בלי לקצור ולבצור? מכאן שלשלוחי

בית דין הדבר מותר. אודה ולא אבוש שלתומי חשבתי שפשט הכתובים הוא כמו שדרשו בתורת כהנים שאסור לקצור 

ולבצור 'כדרך הבוצרים' אלא רק בשינוי ומעט מעט. כך כתב הרמב"ם ]הלכות שמיטה פרק ד הל' א[: "הכל מותר לאוכלו 

פיח קצירך לא תקצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה, מן התורה, שנ' והיתה שבת הארץ לכם לאכלה... וזה שנ' את ס

ואם קצר כדרך הקוצרין לוקה. כיצד, כגון שקצר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר או שקצר לעבודת הארץ כמו שביארנו, 

אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל". וכתב על זה הרדב"ז שם: "ועל כרחין אית לן לפרושי קרא הכי, דהא כתיב והיתה 

שבת הארץ לכם לאכלה וגו'". הרי שחז"ל פירשו אחרת את "פשט דברי התורה", ולא כדברי הרב וייטמן. ומכך ראיה 

מוכחת שאין היתר לשלוחי בית דין לקצור ולבצור, כי אם היה להם היתר לקצור לא הייתה לחז"ל ראיה שמותר לאדם 

 היחיד ]ואפילו לבעל השדה[ לקצור ולבצור שלא כדרך הקוצרים!

הרי פיסקה ממכתב מאת מו"ר הגרצ"י הכהן קוק זצ"ל מג' מנ"א התשל"ג שטרם פורסם:  -ד. בעניין דעת מהרי"ל דיסקין 

למעשה, והחליטו והצטרפו לסידור -"גדולי גאונים, כמו ר' יהושע לייב דיסקין זצ"ל, שהיו בנטייה לאיסור, חזרו בהם להלכה

ם לכל פרטי היתר המכירה כפי שתיקן וסידר הראי"ה למשל, אך הוא היתר המכירה". אכן המהרי"ל דיסקין לא הסכי

הסכים לבסוף לעיקרון שאפשר לעקוף את קיום השמיטה בעזרת הסכם מכירה לגוי, והסכים גם שהמכירה לגוי תופסת 

 למרות ההערמה שבה. בוודאי שהוא לא הציע פתרון בדרך של אוצר בי"ד... ואכמ"ל.

 .184ק עצמו לא סמך על 'היתר המכירה', ראה בספרי הערה ה. איני מסכים שהגראי"ה קו

או 'אוצר בית דין' עדיף על שימוש בפירות נוכרים. כידוע חוגים רבים צורכים \ו. איני טוען שלכו"ע השימוש ב'היתר מכירה' ו

שאין  ר המביןבשנת השמיטה רק פירות נוכרים, אך לא כתבתי את הספר בניסיון לשכנע אותם; ספרי מיועד לאותו ציבו

, ודומה כי בציבור אליו הספר מיועד יש הסכמה בשאלה זו. אסתכן בכך שיאשימו להחרים יבול יהודי בשנת השמיטה

 אותי בחוסר יושר אינטלקטואלי והלכתי כאשר אומר ש"סביר" ו"כנראה" שגם ידידי הרב ויטמן מסכים עם קביעה זו...

בדבריי בספר את הרב וייטמן. אך אני מתנחם בכך שאני נמצא בחברה לסיכום, אני מצטער מאוד שלא הצלחתי לשכנע 

טובה עם הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ויבלחט"א הגאונים הרב שלמה עמאר והרב אהרון בוארון ותלמידי חכמים גדולים 

 אחרים, ואף עם ר' יו"ט ליפא מצפת בשם החזו"א.
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 תגובת הרב יהושע בן מאיר

 

קביעה זו מפוקפקת למדיי. המחבר מביא ראיה ממכתבו של הרב טודוס המדווח לרב קוק שאדמות כפר עין זיתים  [1]

עוסקים, וקשה להביא  אלא שמכתבו של הרב טודוס הינו משנת תר"ע, חמש שמיטות לפני השמיטה בה אנו –נמכרו 

ראיה מכך שהקרקעות נמכרו בתר"ע לכך שהם נמכרו בתש"ה! מה עוד, שבתש"ה הכפר היה נטוש וההתיישבות חודשה 

 . בו רק במוצאי השמיטה בתש"ו, כך שלא ברור מי טיפל במכירה זו ומי היה מוסמך למכור את אדמות עין זיתים

הרי שלשיטת החזו"א אף  –דבר שלא קרה בשנת תש"ה  –אמנם אם המכירה הייתה נעשית ישירות בין היהודי לגוי  [2]

 שהיהודי עובר במכירה זו על איסור תורה של לא תחנם המכירה חלה, ואין ביבול הגדל בה איסור ספיחין.

זו גם המציאות החקלאית כיום שחזרת הנקטפת לפני פסח של שביעית נשתלה בשישית. אעפ"כ היא קדושה בקדושת  [3]

 שביעית, בהתאם לשיטת החזו"א שבגידולי נכרים בא"י יש קדושת שביעית.

המחבר מסיק שהחזו"א העדיף גידול של יהודי שמכר את שדותיו מאשר גידול של ערבי, כי סביר שבשנת תש"ה היה  [4]

 בדרך כלל חזרת.אפשר להשיג חזרת גם מנוכרים. הנחה זו מוטעית, מכיוון שעד היום הערבים אינם מגדלים 

(, ושכל הדיון הוא האם יש להעדיף 25דעת המחבר היא שכו"ע מודים שאין להעדיף תוצרת מערבים ומחו"ל )עמ' [5] 

היתר מכירה או אוצר בית דין. כראיה לכך הביא גם את מכתבו הידוע של הראי"ה קוק המתחיל "עטי תרעד", בו הרב 

כרים על פני ענבי בני המושבות, למרות שבעיית אלו שאינם סומכים על קוק מוחה בתוקף כנגד העדפת ענבים מכרמי נ

היתר המכירה נפתרה באמצעות אוצר בית דין שייסד הרב קוק, ובמצב בו בעלי הכרמים היהודים "מדוכאים ומיוגעים 

תרה בעיית בעונים, ועיניהם תלויות למחיתם" מענבים אלו. יש לציין שהרב קוק מחה על הקניה מערבים רק לאחר שנפ

אלו שאינם סומכים על היתר המכירה )באמצעות אוצר בית דין וכנ"ל(, ולכן אין להביא מכאן ראיה להתנגדות נחרצת 

לקניה מלא יהודים כאשר האלטרנטיבה היא רק היתר מכירה. כמו כן אי אפשר להתעלם מהמציאות בה היה מדובר אז 

 מבחינת עונָים ודוחקם הרב של החקלאים היהודים.

המחלוקת נגעה לשאלת חיוב תרו"מ מפירות שביעית שהבעלים לא הפקירם. הרב בוארון הביא ראיה מאבקת רוכל  [6]

כל נוגע לחיוב תרומות ומעשרות מפירות שפירות שלא הופקרו חייבים בתרומות ומעשרות. אני טענתי שהדיון באבקת רו

שביעית שגדלו בקרקע נוכרי ונגמרה מלאכתם בידי ישראל, ולא לפירות מקרקע ישראל שלא הופקרה ששם ייתכן והפירות 

מופקרים באפקעתא דמלכא ולא יהיו חייבים בתרומות ומעשרות. על כך כתב הרב בוארון שהב"י דיבר גם על פירות 

 פקרו, ולכך מתייחסים דבריי כאן.מקרקע ישראל שלא הו

הרב בוארון חילק וקבע שאוצרות בית דין אחרים שבהם הבעלים שמרו על המטע ולא נתנו לכל אחד להיכנס ולקטוף  [7]

 ת כי שמירתם היא מטעם בית הדין, אבל לא אוצר בית הדין של הרבנות הראשית.בכל אופן פטורים מתרומות ומעשרו -

 ההפסד הוא שחיוב בתרומות ומעשרות ליין שביעית או לפירות שביעית מביא להפסד פירות שביעית.[8]

תגובה לעמדת הרב בוארון שלשיטת הב"י שעל הבעלים להפקיר במפורש ולא מספיקה האפקעתא דמלכא הכוונה [9]

 היא שהם צריכים להפקיר בפה דווקא.

וידוע שיש אוצרות בית דין מהודרים, שכבודו מכנה אותם "אמיתיים", שבהם הכסף עובר ישירות מהסיטונאי לחקלאי,  [10]

 ואין הם רואים בכך כל פגם הלכתי.

הרב נריה במאמר לתולדות קיום מצות השמיטה )מקוון באתר דעת( וכן נראה גם מדברי הרב טיקוצ'ינסקי בספר [11]

 השמיטה.

ספר הוראות שעה וכל מה שמופיע שם זו מכירת העצים על מנת לקוץ ואין שם שטר המכר נדפס במעדני ארץ ובסוף [12]

 מכירת קרקע לשנתיים כפי שעשו בתרמ"ט וכפי שעשה הרב קוק בתר"ע.

שניתנות ע"י מי שאינם מוסמכים כלל למכור את הקרקעות קרויה בלשון  ומכירה שנעשית על סמך הרשאות למכירה[13]

 הרמב"ם מרמה בניגוד להערמה שבה אין פגם.

 .117ועמוד  26למשל בעמוד [14]

ברלין  לא מובן, מכיוון שגם הרב קוק עצמו שביסס את היתר המכירה לא סמך עליו לעצמו, ראה מה שכתב הרב [15]

ינו לראי"ה קוק "וכמדומני שכתר"ה שי' אמר לי בהיותו פה שגם הוא לא יאכל מהפירות של ההפקעה ע"י מכירה כמו שא

. וראה גם במשפט כהן פו שהרב קוק מעיד על 283משפטי ארץ  –נהנה בלי ספק מחמץ שעבר עליו הפסח ע"י מכירה" 
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https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftnref14
https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=36&id=1130#_ftnref15
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עצמו שהוא מחמיר ולא סומך על היתר המכירה ושלולי בעיית חיי נפש ממש הוא היה מחמיר בכך גם לאחרים: "אע"פ 

ה, מ"מ כשאני לעצמי אין לי עסק בפירות שביעית, ח"ו שאני מקל לאחרים מפני הדחק וחיי נפש ממש לסמוך על ההפקע

וחזיתיה לדעתיה לנטות לחומרא בעיקר העניין, שאלמלי גודל ההכרח והדחק ויסוד קיום ישוב אה"ק התלוי בזה הייתי גם 

אני אומר כן"(. לא מובן מכיוון שגם הראי"ה קוק עצמו אמר שמדובר בהיתר שהוא בבחינת חלל עליו שבת אחת כדי 

ישמור שבתות הרבה ושכל תכלית ההיתר היא כדי להגיע למצב בו נקיים את השמיטה מבלי לסמוך על ההיתר, וראה ש

באריכות בספרי לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל פרק א )וראה שם גם התייחסות למשמעות הוראת שעה, 

ה המצדיקה להפעיל את היתר המכירה, שהכוונה שיש לבחון בכל שמיטה מחדש האם יש מצוקה גדולה ושעת דחק חמור

 .105ולא כפי שפירש הריב"םבעמוד 

 בין זריעה וזמירה מצד אחד ובין קצירה ובצירה מצד 155וממילא לא ברורה כלל ההשוואה שעורך המחבר בעמוד  [16]

שני. בניגוד לקצירה ובצירה שברור מהכתובים שלא מדובר באיסור מוחלט שהרי נאמר והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, 

קצירך לא תקצור ואת  ספיח התורה מדגישה את -זמירה וזריעה הינם איסורים מוחלטים שאין היתר בצידם, ולהיפך 

ור הזריעה הינו הספיח שעלה מעצמו והבציר היחידי לא תבצור )כלומר, הקציר היחיד האפשרי לאחר איס נזירך ענבי

הוא הענבים שעלו מעצמם ללא זמירה(. ומה שהביא שם לחלוק על הגר"י אריאל בשם הרב ישראלי איננו עניין לכאן, 

מכיוון שהרב ישראלי דן בחיוב שביעית באדמת הפקר, ולא העלה על דעתו להתיר זריעה של הציבור באדמה שיש לה 

 י.בעלים יהוד

לאחרונה פורסם ע"י "מכון התורה והארץ" סרט על כך ש'היתר המכירה' הינו הפתרון הבלעדי לחקלאות הישראלית.  [17]

זה. להלן הקישור  יש לציין לשבח את יושרם וכנותם של מכון התורה והארץ על פרסום

- https://www.youtube.com/watch?v=wKOC6iuc7wk . 

 "א.שלא ע"י שליח, כפי שציינתי במפורש, למרות שמילים אלו מופיעות בסוגריים והן הוספה מאוחרת לדברי החזו [18]

( שייתכן שהחזרת בה מדובר גדלה בשדה נוכרי בו אין איסור 63. אמנם הרב וייטמן בעצמו כותב )לעיל בסוף עמ'  [19]

 ל חזרת בשנת תש"ה...ספיחין נוהג, כך שגם לדעתו סביר שהיה נוכרי אחד לפחות שגיד

="שאיסור קצירה ובצירה הוא רק באופן שקוצר דרך בעלות, וממילא אין איסור קצירה ובצירה כאשר הן נעשות ע"י  [20]

 בית הדין".
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 ?היתר מכירה או אוצר בית דין – לקראת שמיטת תשפ"ב

 הרב זאב וייטמן

 פתיחה

 

בחמש השמיטות האחרונות מאז שמיטת תשמ"ז, עת שימשתי בתפקיד רב קיבוץ כפר עציון, קראתי באופן עקבי 

להשתדל להימנע ככל שרק ניתן מהפקעת מצוות השמיטה באמצעות מכירת הקרקעות לגוי, ולהעדיף כל אפשרות 

בת להפקיע את קדושת הארץ ואת חיוב השמיטה ע"י מכירת הקרקעות. בראש ובראשונה אחרת שאיננה מחיי

עודדתי לשמור את מצוות השמיטה באמצעות מערכת אוצר בית דין, גם אם הדבר מחייב לסמוך על הרבה קולות. 

יטה חזרתי, הסברתי וטענתי שעדיפה בעיניי עשרת מונים שמירת שמיטה חלקית שעתידה להתרחב משמיטה לשמ

 .גם לו תיאורטית היה ניתן לעשות הפקעה זו באופן מושלם ומהודר –על פני הפקעתה ע"י מכירת הקרקעות לגוי 

אוצר בית דין של כפר עציון, אוצר  –בכל חמש השמיטות הללו עמדתי בראש מערכות שונות שהפעילו אוצר בית דין 

, אוצר בית דין של יישובי גוש עציון ועוד, וצברתי בית דין של תנובה, אוצר בית דין של הרבנות הראשית לישראל

מאידך  –ניסיון רב בהפעלת אוצר בית דין בהתאם להלכה מחד גיסא, ומבלי ליפול לנטל על הציבור ועל המדינה 

 .גיסא

בדברים שלהלן, אקדים ואסכם את הסיבות שבגללן עודדתי בכל השמיטות האחרונות להעדיף אוצר בית דין על 

הן בכל הנוגע לאופן המלאכות  –מכירה, אף שבמערכת אוצר בית דין מסתמכים על קולות רבות פני היתר ה

המותרות והן בנוגע לאופן שיווק הפירות בקדושת שביעית ולשמירת קדושתן. לאחר מכן, אסביר שההפקעה 

את קיבלתי באמצעות היתר מכירה רחוקה מלהיות מושלמת, ויש בה תקלות מרובות. ואשלים בכך שלמרות כל ז

על עצמי בל"נ שבשמיטה הבעל"ט בתשפ"ב לא אחזור שוב לנהל מערכת אוצר בית דין ולא אעודד את החקלאים 

ללכת בכיוון זה, אלא אמליץ לבחור בין השבתת הקרקעות ובין הסתמכות על היתר המכירה. אשלים את הדברים 

ת היתר המכירה, כדי שלפחות מבחינה בנקודות שנדרש להקפיד עליהן ולשים אליהן לב כדי לחזק ולבסס א

כשרותית לא נכשיל את הציבור באיסורי ספיחים, אכילה אחרי מועד הביעור, מסחר בפירות שביעית ופגיעה 

בקדושת הפירות. אסיים בסקירת חלק מהשיפורים הרבים שנעשו במכירת הקרקעות בשמיטת תשס"ח, ושאני 

 .מקווה שהם ייושמו גם בשמיטה הבעל"ט

  

 ?דוע אוצר בית דין עדיף על היתר המכירהא. מ

 

הראי"ה קוק זצ"ל כותב באחת מאגרותיו את הדברים הבאים: "ביסוד השמיטה עלינו לדעת שאנו חייבים להתאמץ 

בכל כוחנו לסבב את הדברים, שסוף כל סוף תהיה שבת הארץ הולכת ונקבעת בכל קדושתה על אדמת הקודש" 

 .)ח"א רפ"ט(

שהיתר המכירה הינו בבחינת הוראת שעה לאור המצב הקשה ששרר בארץ לפני מאה ועשר הראי"ה קוק הדגיש 

 –מצב המחייב לחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה. ספק רב בעיניי אם הרב לא היה עומד היום  –שנים 

בראש הלוחמים כנגד המציאות שבה [1] – כאשר שמירת השמיטה איננה בגדר פיקוח נפש אלא בגדר בעיה כלכלית

 .זו השמיטה העשרים מאז ראשית ההתיישבות בתרמ"ט –היתר של הוראת שעה הפך להיות הוראת קבע 

חינה הלכתית התנאים, שב"ה השתנו לבלי היכר מאז תקופת הראי"ה קוק בשמיטת תר"ע, מערערים מאוד גם מב

את תוקפו וביסוסו של היתר המכירה. גם בתקופה שבה ארץ ישראל הייתה תחת שלטון הטורקים ואדמות הארץ 

היתר המכירה היה היתר דחוק ביותר,  –היו בבעלותם, ובארץ היה רק מיעוט קטן מאוד של בעלי אדמות יהודיות 

שה עד מאוד לומר שהיא מפקיעה את איסורי מכיוון שלא פשוט שבעלות גוי מפקיעה את קדושת הפירות, וק

המלאכה בשביעית, וכלל לא פשוט שמותר למכור את האדמות לגוי, ושיש בכלל אפשרות מעשית לעשות זאת 

 .מבחינת משפט המדינה וחוקיה, וכמעט בלתי אפשרי לעשות זאת עם גמירות הדעת הנדרשת לצורך ביצוע הקניין

לדעתי, פשוט וברור שיש משמעות הלכתית דרסטית מבחינת תקפותו של היתר המכירה להבדל הענק בין תקופת 

הרב קוק, שביסס את היתר המכירה, ובין תקופתנו שלנו. יש משמעות הלכתית לעובדה שאז הקרקעות היו בבעלות 

שראל היהודית. יש משמעות לעובדה השלטון העותמאני הלא יהודי, ובמצבנו כיום ב"ה הקרקעות בבעלות מדינת י

שאז הקרקעות שעובדו ע"י יהודים היו מיעוט מבוטל מאדמות ארץ ישראל, ובמציאות כיום ב"ה רובן המוחלט של 

https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=421059&lang=HEB#_ftn1
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הקרקעות מעובדות ונמצאות בבעלות יהודים. ויש משמעות מבחינת תוקף והיקף חיוב השמיטה בימינו לעובדה 

כיום בארץ ישראל, ולעובדה שמדינת ישראל הינה מדינה יהודית ריבונית  שהריכוז הגדול ביותר של יהודים נמצא

שארץ ישראל נמצאת תחת ריבונותה ושלטונה. ויעוין במה שהרחבתי על כל הנ"ל בספרי "לקראת שמיטה 

 ."ממלכתית במדינת ישראל

ות, אנו מפקיעים אותן כל זאת, מעבר לקושי האידאולוגי והאמוני וההלכתי שיש בכך, שבמקום לרדוף אחר קיום מצו

מעלינו. מה עוד שאנו מפקיעים את קדושת הארץ לעניין חיוב המצוות התלויות בה, ושאחת לשבע שנים אנו כביכול 

אומרים לקב"ה שאנו רוצים לחזור ולחיות בגלות, במקום שאין חייבים בו במצוות התלויות בארץ, ושאת כל זה אנו 

י וכביכול בהוצאתה של הארץ מרשותנו כדי שלא תחול בה קדושת הארץ. עושים ע"י מכירת אדמת ארץ ישראל לגו

במקום להודות על הזכות הגדולה והחלומית שזכינו למציאות שמצוות אלו חזרו ונגאלו מתהום השכחה והנשייה 

 .אחרי כל כך הרבה שנות גלות, אנו מבקשים להפקיע את חיובן מעלינו בגלל שהן מכבידות עלינו

דפתי תמיד לדחוף ולעודד חקלאים, רבנים וצרכנים לעשות ככל שביכולתנו על מנת לקיים את אשר על כן, הע

המצווה, וגם אם ישנם קשיים רבים המחייבים לנקוט בדעות המקלות, הן מבחינת איסור מלאכות והן מבחינת שיווק 

ות מוחלטת מקיומה. גם הפירות בארץ ובחו"ל, זה עדיף בעיניי על פני הגישה הדוגלת בהפקעת המצווה והתעלמ

אם בסופו של דבר מקלים, הרי עושים זאת רק אחרי דיונים הלכתיים מעמיקים בהלכות שמיטה, ורק לאחר מציאת 

וגם בכך יש יתרון גדול וצעד חשוב בהתקדמות למימוש חזונו של הרב קוק זצ"ל  –פתרונות הלכתיים מספקים 

קדושתה על אדמת הקודש". כידוע, קיום מצוות השמיטה שקמעה קמעה "תהיה שבת הארץ הולכת ונקבעת בכל 

 –הינו תנאי לחיזוק אחיזתנו וביסוסנו על אדמת הקודש, כמו שח"ו חילולה של שבת הארץ גורם לגלות מהארץ 

 .כמובטח וכמפורש בתורה

  

 ב. הקשיים שיש בהיתר המכירה

 

ר שלאחר הקמת מדינת ישראל, כשהריבונות ספקות רבים הועלו ביחס להיתר המכירה. הרב שלמה גורן, למשל, סב

העל על אדמות הארץ נמצאות בידי העם היהודי, יש קושי גדול מאוד להעביר לגוי את הבעלות על קרקעות -ובעלות

המדינה. אחרים העלו את הקושי המשפטי לאור חוקי המדינה בדבר מכר מקרקעין בכלל, ומכירת קרקעות המדינה 

ו את העובדה שהרב קוק עצמו מסביר שהסיבה שלא נקטו בהיתר המכירה בתקופת חז"ל ללא יהודי בפרט. עוד ציינ

נובעת מכך שהיה רוב יהודי בארץ, ובמציאות כזו אין מקום להפקעת קדושת הארץ ע"י מכירתה לגוי. אחרים חששו 

 .לביצוע הקנייןגמירות דעת שהיא הכרחית  –שהמכירה כלל לא חלה בגלל חוסר גמירות דעת מצד הקונה והמוכרים 

מעבר לסיבות ההלכתיות והאידאולוגיות קיימות גם בעיות מעשיות שמקשות על הפעלת היתר המכירה, באופן 

 :שיחול הלכתית ומשפטית

ביצוע המכירה דורש עבודה מוקדמת רבה כדי לוודא שמחתימים על הרשאות למכירת הקרקעות רק את  .1

חתימו משווקים של תוצרת חקלאית על הרשאה למכירת בעלי הזכויות והסמכויות למכור אותן. בעבר ה

אדמות, ובעקבות זאת הם קיבלו אישור שבתוצרת שהם משווקים אין חשש ספיחים לפי היתר המכירה, 

כאשר הם בכלל לא היו בעלי האדמות אלא רק משווקי התוצרת, וממילא ברור שהם לא יכלו כלל לתת 

נפקו אישורי מכירת קרקעות למגדלים שגידלו את תוצרתם הרשאה למכירת קרקע שאינה שלהם. כמו"כ הו

על אדמות ששייכות לאחרים, ושלהם אין כל סמכות למוכרן. לעיתים הונפקו אישורי מכירה לחקלאים שהינם 

בעלי רשות בקרקע ואין להם סמכות למכור קרקע זו לאחרים, ובוודאי שלא לקונה שאינו יהודי, ללא קבלת 

נהל מקרקעי ישראל, וגם הסכמת האגודה )שאיננה יכולה לתת אישור האגודה שהיא הח וכרת הישירה ממִּ

נהל  הסכמה ללא החלטה מסודרת באספת חברים של חברי האגודה( איננה מספקת ללא קבלת אישור ממִּ

 .מקרקעי ישראל

ם אם אם ההרשאות למכירת הקרקע ניתנות ע"י מי שאינם מוסמכים למכור את הקרקע בכל חלקה וחלקה, הרי שג

לא יהיה לה כל תוקף הלכתי, משפטי וחוקי, והיא  –יעשו את המכירה עצמה בהידור ועם כל הקניינים הנדרשים 

במקרה כזה .[2] תהיה בבחינת חוכא ואטלולא, או כדברי הרמב"ם ההערמה המותרת תהפוך להיות מרמה אסורה

אנשים יחשבו שהם סוחרים וצורכים פירות היתר מכירה המותרים באכילה ושאין בהם קדושת שביעית, כאשר 

בפועל הירקות יהיו ספיחים אסורים, הפירות יהיו קדושים בקדושת שביעית, והחקלאים ייכשלו באיסורי עבודה 

 .[3]בשביעית

מלבד הדרישה היסודית שהחותמים על ההרשאות חייבים להיות בעלי הזכויות והסמכות למכור את  .2

הקרקעות, הם חייבים להבין את משמעות חתימתם. מניסיון למדנו שיש רבים שלו היו מבינים את משמעות 
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הם לא היו מסכימים לחתום עליה, אלא אם כן הם יהיו בטוחים שאין הכתוב בהרשאה שהם חותמים עליה, 

להרשאה כזו כל תוקף משפטי מעשי והיא נייר הלכתי רבני גרידא. הבנת משמעות חתימתם והתחייבותם 

 .הינה תנאי לגמירות דעת הנדרשת כדי שהמכירה תחול

ויש צורך בתיקוני חקיקה כדי  לגבי קרקעות ביהודה ושומרון יש בעיה חוקית ומשפטית מסובכת מאוד, .3

 .[4]לאפשר את מכירת הקרקעות גם באזורים אלו

להפקיע את  –רעיוני ומעשי  –אם כן, הן החשיבות הגדולה לשמור את מצוות השמיטה בימינו, והן הקושי הגדול 

השנים האחרונות, מעל במות רבות ומגוונות,  35-ת הארץ ע"י מכירת האדמות לגוי, הביאו לכך שעודדתי בקדוש

במאמרים, בסימפוזיונים ובפולמוסים, לצמצם במידת האפשר את השימוש בהיתר המכירה ולהתמודד עם קיום 

 .מצוות השמיטה במסגרת אוצר בית דין

  

 ג. לקראת שמיטת תשפ"ב 

 

י הדברים, מדוע קיבלתי על עצמי בל"נ לקראת שנת השמיטה הבעל"ט שלא לחזור שוב ולנהל מערכת אם כך הם פנ

 ?אוצר בית דין ולא להיות שותף בבית דין שמנהל אוצר בית דין

הסיבה היחידה היא שנוכחתי לדעת שהן הצרכנים הן הרבנים אינם מעוניינים להיות שותפים לשמירת השמיטה, 

תוצרת נכרים )מאדמות נכרים מקדמת דנא או מאדמות שנמכרו לנכרים לפני שנת השמיטה(, ומעוניינים אך ורק ב

שאין בה קדושת שביעית ולא נוהגים בה הלכות שביעית המפורטים במסכת שביעית. גם הצרכנים וגם הרבנים 

נם מעוניינים אינם מעוניינים בתוצרת שמיטה שיש בה קדושת שביעית ושמשווקת באמצעות אוצר בית דין, והם אי

קיום המתבטא בעבודה במטעים ובשדות בהתאם  –בקיום מצוות שמיטה במטעים ובשדות על אדמות יהודים 

למלאכות המותרות המפורטות במסכת שביעית, ובחובה לנהוג בהם את איסורי המלאכות המפורטים שם. מכיוון 

י לגרום נזקים והפסדים גדולים לחקלאים, שכך, אין כל אפשרות להקים מערכת אוצר בית דין לשמירת שמיטה מבל

שמוכנים לשמור שמיטה ולהצטרף למסגרת אוצר בית דין, מכיוון שלאחר מכן אין מי שיצרוך את תוצרתם, וכתוצאה 

ישירה מכך אין לביה"ד כל אפשרות לכסות את הוצאותיהם כשלוחי בית דין וכמי שפועלים בשליחותו. ומכיוון שניסיון 

למד אותי שאינני יכול להבטיח לחקלאים את כיסוי הוצאותיהם על עבודתם בשליחות בית הדין השמיטות שעברו מ

ולהבטיח שהם לא יספגו הפסדים גדולים וניכרים, איני מרגיש שביכולתי לבוא ולעודד אותם להיכנס למסגרת אוצר 

 .בית הדין

ות והמטעים ושוכר לשם כך פועלים שיבצעו כן, בית הדין הינו נציג הציבור, והוא מעבד לטובת הציבור את השד-כמו

את המלאכות הנחוצות באופן מותר. ואם מתברר לבסוף שהציבור כלל לא מעוניין בתוצרת בקדושת שביעית שגדלה 

 .בשדות ובמטעים, הרי שבכך נשמטת הקרקע מתחת פעילותו וסמכותו של בית הדין כנציג הציבור

קיום מצוות השמיטה מותנה ואפשרי אך ורק בכפוף לשיתוף פעולה כפי שכתבתי ואמרתי מעל הרבה מאוד במות, 

מלא בין החקלאים, הרבנים והצרכנים. כשמשלוש הצלעות הללו רק החקלאים משתפים פעולה, אין כל אפשרות 

 .להגיע לקיום מצוות שבת הארץ בארץ ישראל

טפל בהן כלל, או לבחור באפיק עובדה מצערת זו אינה מותירה בידינו ברירה אלא להשבית את הקרקעות ולא ל

שהופך בכך לצערנו להוראת קבע במקום שהוא היה אמור להיות בגדר הוראת שעה בלבד לתקופה  –היתר המכירה 

 .קשה ביותר, תקופה השונה לחלוטין מהמציאות שלנו כיום

  

 ?ד. כיצד יש לשפר את היתר המכירה

 

מכירת חמץ וכמו פרוזבול ומכירת מבכירות שהכול סומכים  כדי שהיתר המכירה יהיה מקובל כמו היתר עסקא וכמו

עליהם, עלינו לדאוג כאמור שהיתר המכירה יהיה בגדר הערמה המותרת ולא יהפוך להיות מרמה בהגדרת הפירות, 

 .הירקות והדגנים כהיתר מכירה מבלי שבאמת הקרקע נמכרה לנכרי כדין ובאופן המועיל הלכתית ומשפטית

הכול כדי שההרשאות תיחתמנה ע"י בעלי הסמכות למכור מבחינה חוקית, ואם לא נדאג  אם לא נפעל ונעשה

שהחותמים יבינו את משמעות ההרשאה שהם חותמים עליה ותהיה להם גמירות דעת והסכמה לכל הכתוב 

בהרשאה שהם חותמים עליה, ואם לא נדאג לכך שהסכם המכר ייעשה בהתאם לחוק ובהתאם להלכה באופן שתהיה 
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אזי יש חשש גדול שכל מי שיוציא אישורי היתר מכירה עלול להכשיל את  –גמירות דעת מצד המוכרים והקונה  בו

החקלאים באיסורי עבודה ושמירה האסורים בשביעית, ולהכשיל רבים מאוד מציבור הצרכנים באיסור אכילת 

 .יעיתספיחים ובאיסור אכילה אחר מועד הביעור ובפגיעה בפירות שיש בהם קדושת שב

אם אכן רוצים לעשות את היתר המכירה ברצינות ובאחריות ובאופן שהוא אכן יחול, יש לקחת בחשבון שמן הסתם 

יהיו מקרים שבהם לא יהיה ניתן להחתים את בעלי הקרקע או את בעלי הרשות והסמכות למכור, כמו למשל 

פשר יהיה להנפיק לתוצרת שגדלה בקרקעות פרטיות שלא תהיה אפשרות לאתר את בעליהן, ובמקרה כזה אי א

 .בהן אישור כשרות על סמך היתר המכירה

הובאה דוגמה להיתר מכירה לבצלים שניתן מבלי שהקרקע נמכרה והביא להכשלת רבים. דוגמה  1לעיל בהערה 

נוספת לבעייתיות הגדולה שבמכירת הקרקעות אוכל להביא מסיפור אישי. קרקע חקלאית בצפון הארץ נמצאת 

משפחתנו, וחקלאים מהאזור מגדלים עליה גידולים אורגניים. גם אם נציגי הרבנות יגיעו לחקלאי המגדל  בבעלות

על אדמות אלו והוא יחתום על הרשאה למכירת הקרקעות, ועל סמך זה יינתן לו אישור שהוא מכר את הקרקעות 

י המגדל על קרקע השייכת למשפחתנו ברור ופשוט שאין כל ערך למכירה זו, מכיוון שלחקלא –כדין ותוצרתו מותרת 

אל  –ללא עבודת הכנה יסודית ומקצועית  –אין כל סמכות לתת הרשאה למכירת קרקע שאיננה שלו. הסיכוי שיגיעו 

 .בני משפחתי, על מנת שהם יחתמו על ההרשאה למכירה, הינו קלוש ביותר עד אפסי

קשה עד בלתי אפשרי לאתר אותם, וממילא גם אם באופן דומה יש קרקעות שבעליהן החוקיים נמצאים בחו"ל, וש

יהיה צורך לומר לו שבמקרה שלו לא ניתן למכור  –ייוודע שהמגדל מגדל על קרקע פרטית השייכת למישהו אחר 

 .את הקרקע, ולא ניתן לתת הכשר לגידולים שהוא יגדל עליה

. מעבר לזה יש כמובן שאלות הלכתיות כל אלו הן בעיות טכניות שנוגעות לאפשרות לבצע את מכירת הקרקעות כדין

שאלות שלחלקן אפשר וצריך למצוא מענה,  –רבות שבגללן רבים מפקפקים בתקפותו של היתר המכירה בימינו 

 .ובכך לשפר את המכירה ולהתאימה למציאות ימינו, באופן שיפחית את הערעורים על תוקפה

  

 [5]טת תשס"חה. שיפורים בהרשאות ובנוסח המכירה שנעשו לקראת שמי

 

בשמיטת תשס"ח, כשעמדתי בראש ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל, התייעצנו עם עורכי דין המומחים 

קים והמומחים הללו ניסחנו את הסכם בתחום המקרקעין ועם גדולי הפוסקים בתחום חושן משפט. בליווי של הפוס

המכר מחדש וגם את ההרשאות שעליהן חתמו בעלי הזכויות, באופן ששיפר מאוד הן את גמירות הדעת מצד 

החותמים והן את המכירה עצמה, וצמצם מאוד את האפשרות לערער על תוקפה של המכירה מבחינה הלכתית 

 .ומשפטית

שפטי, כאשר מצד אחד הוא לא הרתיע את בעלי האדמות והיה מקובל שטר המכירה נוסח בדומה לחוזה מכירה מ

ומוסכם גם עליהם, ומצד שני הוא הביא לכך שהמוכרים והקונה קראו והבינו כל פרט, דבר שהגביר מאוד את גמירות 

הדעת של המוכרים והקונה וצמצם את האפשרות של המוכר לטעון ובלב כל אדם" אין כל כוונה למכירה ולקניין, 

 .והללו נעשים רק מחמת אונס ומתוך הבנה שאין במכירה ובקניין כל ממש

הגשת מסמכים המנוסחים באופן משפטי לחקלאים גררה ממילא צורך לשבת עם כל אחד ואחד ולהסביר לו את 

 .משמעות הדברים, מכיוון שהחקלאים לא הסכימו לחתום על מסמכים כאלו מבלי להבין את משמעותם

נהל מקרקעי ישראל, שבעבר נציגיו חתמו על הרשאות הרבנות מבלי הדיונים הארוכים  והמתישים ביותר נעשו מול מִּ

לקרוא אותן ומבלי להבין את משמעותן, מכיוון שהם לא התייחסו אליהן ברצינות וכבעלי תוקף מחייב. לא כן היה 

ם עד הרגע האחרון, כך ששוב בתשס"ח. עד לרגע האחרון התנהלו דיונים על כל פסיק ועל כל מילה ונעשו שינויי

 .אין כל אפשרות לטעון כנגד המכירה שנעשתה בתשס"ח לא טענת חוכא ואטלולא ולא טענת חוסר גמירות דעת

נהל מקרקעי ישראל לקונה הלא יהודי, וכפי  אחד השינויים המשמעותיים היה בכך שהמכירה נעשתה ישירות ממִּ

באמצעות ייפוי כוח של המוכרים לרבנות על מנת שזו תבצע את שמתבצעת כל מכירת קרקע אמיתית ורצינית, ולא 

 .דבר הנוהג רק במכירות הלכתיות –המכירה בשמם 

בה בעת נעשתה עבודה רבה לאתר את בעלי הקרקעות ולהחתים אותם ואת כל בעלי הזכויות על הקרקעות, ולא 

ירה מהרבנות, כדי שיוכלו לשווק להסתפק בהחתמת המגדלים, שאומנם הם בעלי האינטרס לקבל את אישורי המכ

 .את תוצרתם, אך במקרים רבים, הם אינם בעלי הזכויות ובעלי הסמכות למכירת הקרקעות
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המכירה לא הייתה כללית על כל אדמות המדינה, אלא צורף נספח המפרט את הקרקעות שנמכרו, וצורפו מפות 

ם )כשבעה אחוזים בלבד משטח המדינה( דונ 1,750,000-המסמנות את כל השטחים שנמכרו. בסה"כ נמכרו כ

 .₪מיליארד  70במאות יישובים במחיר של 

נהל מקרקעי ישראל ניהלו עימנו דיונים ארוכים,  כאמור, רצינות המכירה הוכחה גם בכך שהיועצים המשפטיים של מִּ

כו גם על עצם מתישים ורצופי משברים לגבי סעיפי החוזה ונוסח השטרות שייחתמו על ידם. דיונים ארוכים נער

העובדה שהם נדרשו לחתום על הסכם המכר, משום שלא הסתפקנו בחתימתם על הרשאה לביצוע המכר באמצעות 

 .הרבנות הראשית

כדי להבין עד כמה המכירה בשנת תשס"ח לא הייתה בגדר חוכא ואטלולא, אלא מכירה רצינית ומשמעותית לא 

נהל מקרקעי ישראל דרש  פחות מאשר מכירות החמץ או מכירות אחרות הנעשות למטרות הלכתיות שונות, נציין שמִּ

כתנאי לחתימתו על הסכם המכר מסמך מרשות המיסים שיאשר שהעסקה פטורה ממיסים )בהתאם לחוק השמיטה 

נהל, שאף היא מעידה על רצינות המכירה, הייתה לקבל התחייבות כתובה 1979-שנתקבל ב (. דרישה נוספת של המִּ

 .לחוזה, שהוא לא ירשום הערת אזהרה בטאבו על סמך ההסכם שייחתם עימושל הקונה שתוכנס 

נהל מקרקעי ישראל להיות מעורב בבחירת הקונה הגוי, מתוך רצון להבטיח כי הקרקעות תימכרנה  כמו"כ ביקש מִּ

ה. לגוי אמין ונאמן למדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל לא תחשוש להפקיד בידיו את קרקעותיה למשך שנת השמיט

נהל מקרקעי ישראל, הקונה היה  נהל מקרקעי ישראל ושר הבינוי והשיכון הממונה על מִּ ואכן, בהתאם לבקשת מִּ

דרוזי ששירת בצבא כמח"ט וכסגן מפקד אוגדת עזה, ולאחר מכן שימש כנספח צבאי של ישראל באחת ממדינות 

 .מזרח אירופה

נהל מקרקעי  ישראל, שהוא בעל הקרקעות ובעל הסמכות למוכרן, אע"פ שהמכירה של רוב הקרקעות נעשתה ע"י מִּ

נהל מקרקעי  הרי כאמור למכירה זו קדמה מכירה של כל הזכויות של חוכרי הקרקע, בעלי הרשות והמגדלים למִּ

נהל הסמכות המלאה  ישראל, באמצעות ייפויי כוח שנחתמו ע"י כל בעלי הזכויות. זאת כדי שבעת המכירה תהיה למִּ

שהזכויות המלאות עליהן תהיינה בידיו. יש לציין שגם לגבי חתימה על הרשאות אלו נתקלנו למכור את הקרקעות ו

 .בחששות מצד חלק מבעלי הזכויות, והיה צריך לנהל דיונים ולהבהיר הבהרות לעורכי דינם

משפטי, וכפי שמתבצעות מכירות רגילות -אף שמטרת כל השינויים הללו הייתה שהמכירה תתבצע באופן חוקי

ינה, הרי שהיה לכך גם יתרון נוסף: המכירה לא נעשתה בשליחות אלא ישירות, באופן שלא ניתן לערער על במד

המכירה מטעמו של החזו"א, שסבר שמכירת קרקעות לגוי הינה עבירה, ומכיוון שאין שליח לדבר עבירה, מכירה 

 .שאינה ישירה אינה חלה לדעתו

נהל מקרקעי ישראל נעשתה באמצעות הרשאה שניתנה לשלוחי אומנם מכירת הזכויות של כל בעלי הזכויות  למִּ

נהל מקרקעי ישראל  הרבנות הראשית, אבל במכירה זו לא הייתה כל עבירה, מכיוון שמכירת כל הזכויות הייתה למִּ

נהל מקרקעי ישראל נעשתה באופן ישיר, ולכן אף למי  – ובמכירה כזו ברור שאין כל עבירה. והמכירה לגוי ע"י מִּ

ען שיש במכירה כזו עבירה, הרי שאי אפשר לפקפק בחלותה מהטעם שאין שליח לדבר עבירה, כי היא נעשתה שיט

 .[6]באופן ישיר שגם לדעת החזון איש מועיל

מכירה לזמן נעשתה מכירה גמורה בתנאי שהקונה ימכור חזרה  שינוי נוסף שנעשה באופן המכירה היה שבמקום

פשר לוותר בנוסח המכירה על הרשות המפורשת לקלקול  את הקרקעות שקנה לאחר כשנה וחצי. שינוי זה אִּ

רשות שבלב כל אדם פשוט ידוע וברור שאין לגביה כל גמירות דעת. במכירה לזמן  –הקרקעות ולעקירת האילנות 

שהיא כוללת רשות לחפירת בורות, שיחין ומערות, כדי שלא יתעורר ספק שמא מדובר בשכירות יש צורך להדגיש 

ולא במכירה, מה שאין כן במכירה גמורה שבה אפשר לוותר על הכנסת סעיף בעייתי זה להרשאה. שינוי זה הביא 

מצד המוכרים או בעלי  לכך שהמכירה נעשתה בנוסח, בתנאים ובאופן שאין כל סיבה לומר שאין לגביה גמירות דעת

 .הזכויות

כדי לתת תוקף נוסף לחתימת כל בעלי הזכויות על מסמכי המכר, נדרשו האגודות לכנס אספה כללית של חברי 

נהל מקרקעי ישראל לצורך מכירת הקרקעות לגוי לצורך השמיטה  .[7]האגודה, על מנת לאשר את העברת הזכויות למִּ

כדי להדר גם בשאלת המחלוקת לגבי איסור לא תחנם, נבחר לצורך המכירה קונה גוי שהצהיר על שמירת שבע 

מצוות בני נח, ושיש לו קרקע בארץ, באופן שלא המכירה גורמת לחנייתו בארץ. ואף שאין מקבלים בזמן הזה גר 

 .[8]בימינו מסתבר שאין איסור להושיב גוי כזה בינינותושב, הרי שגם 

כחמישה אחוזים מהיקף המכירה היו של קרקעות פרטיות שאינן שייכות למדינת ישראל. מלכתחילה הכוונה הייתה 

נהל  שכל בעלי הקרקעות הפרטיות ימכרו אף הם את קרקעותיהם ואת כל הזכויות שיש להם בקרקעות אלו למִּ

נהל מ קרקעי ישראל לקונה הגוי. מכיוון מקרקעי ישראל, וקרקעות אלו יהיו אף הן חלק מהמכירה שתתבצע בין מִּ

נהל מקרקעי ישראל הביע התנגדות מוחלטת להיות מעורב במכירת קרקעות פרטיות שאינן שייכות למדינת  שמִּ

https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=421059&lang=HEB#_ftn6
https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=421059&lang=HEB#_ftn7
https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=421059&lang=HEB#_ftn8


 55 

ישראל, נמכרו הקרקעות הללו באמצעות משרד עורכי דין, לאחר שזה קיבל ייפוי כוח מכל בעלי הקרקעות הפרטיות 

כירה זו כן נעשתה בדרך שליחות, אף שהמוכרים היו בעלי הקרקעות עצמם לבצע מכירה כזו מטעמם ובשליחותם. מ

 .שמכרו את קרקעותיהם באמצעות עורכי דינם, כנהוג בהרבה מאוד מכירות מקרקעין במדינה

  

 סיכום

 

חוסר רצונם של הצרכנים והרבנים להשתתף בקיום מצוות השמיטה במטעים ובשדות וחוסר נכונותם  .1

דושת שביעית אינם מאפשרים להמליץ לחקלאים על קיום מצוות השמיטה במסגרת להתמודד עם פירות בק

 .אוצר בית דין

לאור זאת, מי שיוכל להשמיט ולהוביר את אדמתו בשמיטה יבורך, ומי שאיננו יכול לעמוד בכך מבחינה  .2

 .יפנה לפתרון היתר המכירה –כלכלית 

אסורה, אי אפשר להסתפק בהחתמה של כדי שהיתר המכירה יהיה בגדר הערמה המותרת ולא מרמה ה .3

כל החקלאים על הרשאות למכירת זכויותיהם בקרקעות, אלא יש לברר אצל כל חקלאי למי שייכת הקרקע 

שעליה הוא מגדל את תוצרתו ומי כל בעלי הזכויות עליה, ואת כולם יש להחתים על הרשאה למכירת 

 .זכויותיהם

ירה שנעשו בשמיטת תשס"ח, וגם אחרי המכירה יש יש להשתמש כבסיס בנוסח ההרשאות ונוסח המכ .4

 .להימנע מלזרוע בקרקעות ע"י יהודי, בהתאם לתנאים שהתנו מייסדי היתר המכירה

  

תן להעריך כמעט בוודאות שהנזק הכלכלי כתוצאה הדברים נכתבים בעידן הקורונה. מבלי להיות כלכלן ני[1] 

משמירת השמיטה איננו מגיע למאית מהנזק הכלכלי שנגרם בעקבות השבתת המשק כולו בתקופת הקורונה 

 .והמיתון והאבטלה שנגרמו בעקבותיה

 ."ירוש המשנה תמורה פרק ה: "והתחבולה המותרת נקראת הערמה, ושאינה מותרת מרמהפ[2] 

 דוגמה אחת מרבות משמיטת תשס"ח הייתה שיווק בצל בשווקים רבים ע"י חברה גדולה, על סמך אישור היתר[3] 

מכירה שניתן לה מרב מסוים, והתברר שהאישור ניתן לאחר שהחותם על ההרשאה למכירת הקרקע היה בעל 

החברה המגדלת על הקרקעות, בשעה שהאדמות שהבצל גודל עליהן היו שייכות למושב, שנתן לחברה לגדל על 

שהחתימה על ההרשאה אדמותיו. המושב עצמו כלל לא חתם על ההרשאה למכירת אדמותיו. זאת בנוסף לעובדה 

   .וביצוע המכירה עצמה היו הרבה אחרי שתילת הבצל באדמה

 –הרצאה במסגרת כנס ט"ו בשבט תשע"ה של מכון התורה והארץ בנושא "היתר המכירה  –ד"ר חגי ויניצקי [4] 

היבטים קניינים על פי המשפט הישראלי". ההרצאה נמצאת באתר המכון. מצד שני, דעת הרב גורן הייתה שאם 

מדינת ישראל איננה מספחת את יהודה ושומרון, הרי שבעלות העל של האדמות הינה ערבית, וממילא יש מקום 

רב גורן סבר שיש לבצע שם מכירה לומר שאדמות אלו שייכות ללא יהודי גם בלי מכירה. יחד עם זאת בפועל גם ה

 .(51סתיו תש"ם עמ'  –רבעון הרבנות הראשית לישראל  –באמצעות המושלים הצבאיים )ראה על כך מאורות א 

–83ס"ח, שפורסם בביטאון צהר לב )תשס"ח, עמודים תקציר ממאמר מקיף לסיכום המכירה שנעשתה בתש[5] 

94). 

נהלי, שאי אפשר לומר שהוא מחויב במצוות [6]  זאת מלבד העובדה שספק בכלל אם ניתן לדבר על עבירה של גוף מִּ

ל עבירות, מכיוון שאף ששם ישראל עליו, אי אפשר לראותו ולהחשיבו כאדם מישראל החייב ושהוא נענש או נדון ע

 .במצוות

בצע את באחד המקרים דחתה האספה הכללית את הבקשה למכירת הקרקעות, ובמושב זה לא היה ניתן ל[7] 

 .המכירה, עד שלא כונסה אספה כללית נוספת, שבה שונתה ההחלטה

להים ומכבדו ונמנע מלקללו, וכן אני נמנע מעבודת -נוסח ההצהרה היה: "הריני לאשר בזה כי אני מאמין בא[8] 

. כמו"כ, אינני אוכל בשר שנחתך מבעלי חיים לפני המתתם. אין צורך לומר שאני שומר חוק ומשפט ומקפיד פסילים

על איסור גזל, שפיכות דמים וניאוף. כמו"כ, אני מאשר כי יש לי אדמה או בית בבעלותי ברחבי מדינת ישראל". 

 .הצהרה זו נחתמה בפני עורך דין
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 המכירה הרב יהודה עמיחי יחס הרב קוק להיתר

 א. יחס הרב קוק להיתר המכירה

השמיטה הראשונה מאז התחדשות היישוב היהודי בארץ הייתה בשנת תרמ"ט, באותה שנה הועלה נושא היתר 

המכירה למען היישוב היהודי בארץ, כאשר בראש המתירים היו הגר"י אלחנן, הישועות מלכו, הגר"ש מוהליבר 

 והרב זאב קלאפפיש זצ"ל.

רן האדר"ת התווכח עם הגר"ש מוהליבר בעניין היתר המכירה, האדר"ת נטה לאסור ואילו הגר"ש בשנת תרנ"ו מ

מוהליבר החזיק בדעתו שלאחר היתר מכירה הכל מותר. באותה השנה גם הרב קוק זצ"ל היה נגד היתר המכירה, 

 :[1]ולא עוד אלא שהיו לו שאלות קשות על המתירים. וכפי שכתב

ן אז נוטה להאוסרים, והוינ דעתו וכן דעתי היתה את טענת האוסרים והמתירים, [2]על כל פנים מרחוק כששמע

 נקטינן בדעתין טובא על המתירים.

נושא השמיטה הטריד את מחשבת הרב קוק מאד, ובשנת תר"ס אנו מוצאים שכתב ברור הלכתי ארוך לשאלה האם 

אפשר לסמוך על היתר המכירה, ברור זה נכתב עוד בהיות הרב בבויסק. בתשובה זו )משפט כהן נח( מעלה הרב 

היתר מכירה אם אמנם גדול הדחק, עד שתלוי בזה ח"ו חרבן הישוב,  קוק לראשונה את דעתו שיש להתיר עשיית

 אולם מכיוון שהרב קוק עדיין ישב בחו"ל אין בתשובה התיחסות מעשית.

האדר"ת כנראה לא ידע עדיין משנוי דעת חתנו משנת תרנ"ו, ולכן בשנת תרס"ב כשהועלתה ההצעה שהרב קוק 

 :[3]וישמש כרבה של יפו והמושבות, האדר"ת כותב ל

אולי מפני שנת השביעית הבעל"ט, אשר בקיץ על הרב דיפו להשגיח על המושבות ולכל אשר  [4]ענין החוצץ בזה

ון להם, ואולי לא ירצה לתת הכשרים להיין מפירות שביעית, הנעשה בהיתר שנמכר לא"י, להם, כי הוא ראש וראש

 כי ההיתר שהורה הרב המנוח מהרנ"ה זצ"ל, ע"פ הסכם הגאון דבריסק ז"ל.

 :[5]האדר"ת עצמו שינה את דעתו לתמיכה בהיתר המכירה, בעלותו לארץ בשנת תרס"א, וכפי שכתב הרב קוק

על הדעת שלא אמנם כאשר בא )האדר"ת( לארץ, וראה הכל בעיניו שהוא ממש דבר שאי אפשר הוא כלל להעלות 

לעשות שום תיקון על עניין קיום השמיטה, ולא יהיו עוד תלויים בעניני מסחרים של חוץ לארץ, ולא לחסדי נדיבים, 

 כי אם ישבעו מפרי אדמת הקודש אכול ושבע.

בשנת השמיטה   המהפך שעבר האדר"ת היה בכך שעלה לארץ וקיבל על עצמו הנהגת הציבור יושבי ארץ הקודש.

כנגד האדר"ת  . [6]ר"ת היה זה שהתיר לחקלאים להמשיך עם היתר המכירה הן במטעים והן בשדותתרס"ג האד

נלחמו קנאי ירושלים, וכפי שקראם "בני צרויה הנלהבים", עד שכתב לרב קוק "ענין השביעית ימרר את רוחי עד 

 .[7]מאד"

הוא התמנה   הרב קוק זצ"ל עלה לארץ בשנת תרס"ד )לאחר השמיטה תרס"ג( ושימש כרב העיר יפו והיישובים.

במצוות  כאחראי על המצוות התלויות בארץ, על ידי שני זקני הדור, האדר"ת והגר"ש סלנ"ט זצ"ל, ומיד החל לעסוק

לקראת שנת השמיטה כתב הרב קוק זצ"ל את ספרו   התלויות בארץ. שנת השמיטה הקרובה הייתה שנת עת"ר.

שבת הארץ שבו נותן הוא לחקלאי ורבני ארץ ישראל את מגוון השיטות בענין השמיטה, והוא פוסק מאסף לכל 

ם ההקדמה לספרו הוא ביסוס הלכתי הדעות. בספרו הוא מתייחס להיתר המכירה כדעה שיש החולקים עליה. אול

באותה שנה הרב קוק עצמו   נרחב להיתר המכירה, המבוא בא "ללמד זכות על ישראל קדושים הנוהגים היתר זה".

"אם לא אתקן את המכירה על ידי ההרשאה יופקר הענין לגמרי", כמו כן  [8]עשה את היתר המכירה מתוך הרגשה

"בטח יעשה כת"ר בכל עז לראות  [9]היה הגורם המדרבן את הרבנים שישתדלו לעשות היתר מכירה, וכפי שכתב

  שיחתמו הכל בכל הגליל, ולא יהיה הענין נעזב ח"ו".

ייתו לארץ הבין שהמכירה צריכה להעשות לא רק משום חיי הישוב היהודי, אלא שאם לא יעשה היתר הרב קוק בעל

תהא הפקרות רוחנית בארץ ישראל אנשים יפרקו עול תורה   ,[10]מכירה וחקלאים יהודים לא יוכלו לעבוד בארץ

 .[12], וחילול השם בכך שעובדים בארץ ישראל יהא גדול במיוחד[11]ומצוות

  

 ב. הרב קוק ואכילת פירות היתר מכירה

"שראוי לסמוך עליו בשעת הדחק בלא שום גמגום כלל",  [13]מרן הרב קוק זצ"ל תמך בהיתר בכל יכולתו עד שכתב

סד של רבים, אפילו אם " אחרי כל אלה אין מקום לערער על דרך הוראה כזו, במקום דחק שנוגע להפ [14]וכן כתב

 לא היה הדבר נוגע לישיבת ארץ ישראל, וק"ו שהדבר נוגע ליסוד חיי נפש של ישיבת ארץ ישראל".
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ביחס לפירות היתר מכירה "כמובן שאין לחשוב עליו פגם של  [15]בנו, מו"ר הרצ"י הכהן קוק זצ"ל הוסיף וכתב

 חשש איסור".

  

 הוסיף וכתב: [16]אולם הרב קוק זצ"ל באגרתו להגר"ח ברלין

ומי שירצה להחמיר על עצמו מי ימחה בידו, אבל לפרסם ברבים אנו צריכים לחוש לחומר התיקון שעשה מרן הב"י 

ו ז"ל מאז, שלא להחמיר בפירות של נכרים בקדושת שביעית, והונהגנו כן כמה דורות בשופי, וכאן אחר וסיעת

 המכירה הרי הם של נכרי

עולה מדברי הרב קוק שיש מקום להחמיר ולא לאכול פירות של היתר מכירה ובלבד שהדבר יעשה בלא פרסום 

 ר על עצמו.שפירות היתר המכירה הם אסורים באכילה, אלא כאדם המחמי

 ולכאורה נשאלת השאלה מדוע היה מקום להחמיר בפירות היתר המכירה?!

 :[17]עוד יש להוסיף שמדברי הרב קוק זצ"ל נראה שהוא עצמו היה מהמחמירים בפירות היתר המכירה וכפי שכתב

ושל ישראל אע"פ שאני מקל לאחרים, מפני הדחק וחיי נפש ממש, לסמוך על ההפקעה, מ"מ כשאני לעצמי אין לי 

בפרט לגבי' דמר, שחזיתי' לדעתי' לנטות לחומרא בעיקר עסק בפירות שביעית ח"ו, ואיך אתעסק להוציאם לחו"ל, ו

הענין, שאלמלא גודל ההכרח והדחק, ויסוד קיום ישוב אה"ק התלוי בזה, הייתי גם אני אומר כן. והאמת אגיד, שאם 

הייתי פוגש איזה מהסוחרים, אשר בלא"ה סומכים על ההיתר, משום חיותם, הייתי מראה להם כתי"ק דמר כ"ג שי', 

יו שולחים, אבל בבא מכתב קדשו כבר עבר מועד השלוח, וצריך דוקא עסק מצדי ע"ז ביחוד, שהוא דבר שאי והם ה

 אפשר.

 אמנם על הכלל כולו דעתי להתיר בפשיטות ע"י ההפקעה.

מלשון הרב קוק זצ"ל עולה שהרב לא התעסק בייצוא פירות שביעית אפילו לאחר מכירה, למרות שהיתר המכירה  

 וז"ל: [18]ייצוא עצמו. חיזוק לדברים אלו אנו לומדים באגרת שכתב הגר"ח ברליןנוסד בשביל ה

ובעקר דבר מכתבו כבר כתבתי לאהובי בכתבי העבר, שהבד"ץ דירושלים לא יחשבו שום מחשבה להרע ח"ו, ולא 

ללכת בנצחון עם כתר"ה שיחי' ח"ו, ואינם כופים הר כגיגית על מי ומי, לקנות ענבים מישראלים או מנכרים, ואם לא 

מחמץ שעבר עליו הפסח ע"י המכירה, וע"י ההפקר, ובוחרים אלמן ישראל, ועדו נמצאו מי שאינם רוצים להינות 

יותר לקנות מהנכרים, כמו שנמצאו מי שאינם רוצים ליהנות מחמץ שעבר עליו הפסח ע"י המכירה, ובוחרים יותר 

לקנות הכל אחר הפסח מנכרים, מי ימחה בידם בזה, וכמדומני שכתר"ה שי' אמר לי בהיותו פה שגם הוא לא יאכל 

 ".[19]של ההפקעה ע"י המכירה, כמו שאינו נהנה בלי ספק מחמץ שעבר עליו הפסח ע"י מכירהמהפירות 

מדברי הגר"ח ברלין למדנו שהוראות הבד"ץ היו בשנת עת"ר שאין חילוק בין פירות היתר מכירה ושאינם היתר  

 מכירה, ואולם היו יחידים שהקפידו שלא לאכול מהיתר המכירה וגם הרב קוק זצ"ל היה ביניהם.

 ונשאלת השאלה מדוע החמיר הרב קוק בשאלה זו?

  

 כירה ושכירותג. היתר המ

כפי שכתבנו לעיל הרבנים הראשונים שהתירו את מכירת הקרקעות )שנת תרמ"ט( לא כתבו נוסח מבואר כיצד 

. בשנת תר"ע כאשר הרב קוק [20]עושים מכירה זו, אלא בקשו שתעשה מכירה בבית דין של הספרדים בירושלים

זצ"ל ערך את היתר המכירה, השטר שונה בנושא אחד מאד עקרוני, בעוד השטרות הראשונים היו מכירה לזמן של 

ונשאלת  .[21]המכירה תעשה גם פעולת השכרה של הקרקעות לגוי  הוסיף שמלבדהקרקעות הרי שהרב קוק 

השאלה מדוע לעשות גם פעולת שכירות שהיא פחותה מפעולת המכירה, שהרי במכירת קרקעות הקרקע הופכת 

 ?[22]להיות של גוי ואילו בשכירות הקרקע נשארת של היהודי ורק מושכרת לגוי

  

 ד. מכירה והפקר

הרב קוק זצ"ל לאחר שעשה את היתר המכירה, הגה רעיון שהחקלאים בארץ יפקירו את השדות וכמו כן למכור 

. [23]לפתור את בעיית המסחר בפירות הקדושים בקדושת שביעיתבהבלעה של הפירות בארגזים. רעיון זה בא 

ומדים שלמרות שהרב קוק זצ"ל סבר שיש תוקף למכירה וממילא אין הפירות קדושים בקדושת שביעית, בכל אנו ל
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. למרות שהמכירה תופסת לפי הרב קוק זצ"ל הנה [24]אופן חשש ורצה לעשות הפקר לצורך שווק הפירות עצמם

 מציע עוד דרך לעשות כאילו אין היתר מכירה כלל, ושוב נשאלת השאלה למה?

  

 ה. קצירה ובצירה לאחר היתר מכירה

נחלקו בין הסוברים שמותרות כל העבודות כולל מלאכות האסורות מדאורייתא הרבנים שהתירו את היתר המכירה 

לבין הפוסקים שהתירו רק מלאכות דרבנן. רוב האחרונים אסרו ארבע מלאכות דאורייתא, זריעה, זמירה, קצירה 

הקשה הרי איסור קצירה ובצירה נובע מקדושת  [26]. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל[25]ובצירה. וכן כתב הרב קוק זצ"ל

פירות שביעית ומדוע שפעולות אלו יאסרו אחר היתר המכירה, הרי ברור שאין בה קדושת שביעית )כהוראת הב"י 

ת בשל עכו"ם( וא"כ הבצירה והקצירה שאינן פעולות בקרקע אלא בפירות צריכות להיות שאין קדושת שביעי

 מותרות.

 כתב: [27]הרב קוק זצ"ל

והעיקר נ"ל, שאם נחזיק שהמכירה היא מועלת אז ודאי קיי"ל שהפירות של נכרים הם, ואין בהם משום שביעית, 

וממילא אין איסור קצירה ובצירה כלל, רק החשש הוא שמא אין קנין הנכרי מועיל, ואז באמת המכירה בטלה, שהיא 

 אם בשביל הפקעת האיסור, -א באה כי כמקח טעות, של

מדברי הרב קוק זצ"ל אנו לומדים שהוא סובר שאם לדינא אין קנין לעכו"ם להפקיע מקדושת הארץ, ממילא המכירה 

בטלה. הסיבה לאיסור קצירה ובצירה היא שמא אנו פוסקים שאין קנין לעכו"ם להפקיע וממילא לא חלה המכירה 

 סור קציר ובציר.כלל ולכן צריך להחמיר גם באי

 דברי הרב קוק זצ"ל: על [28]הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ראה הערה זו וכתב

אך מה שכתב שהחשש הוא שמא אין קנין הנכרי מועיל ואז באמת המכירה בטלה, איני מבין יפה כונתו, דא"כ הרי 

עובר הישראל באיסור תורה בזה שאינו מפקיר ואינו מבערם בזמן הביעור, וגם עושה בהם סחורה וכדומה שאף הם 

ועוד שכתבו שהרי   ר הקודם סמכו בזה על דעת מרן הב"י והפאה"שבאיסור תורה נינהו, ועל כרחינו שגאוני הדו

היא סוגיין דעלמא שלא לנהוג כלל קדושת שביעית בפירות הנכרים, וא"כ אף שלענין היתר העבודה ספק גדול הוא 

ה אם גם לענין זה יש קנין לנכרי, מ"מ לענין קצירה ובצירה הרי נתברר שאיסורם תלוי רק בקדושת הפירות אשר בז

 לא פקפקו כלל הגאונים שהתירו וסמכו על ההיתר גם לענין דאורייתא.

כתב שאמנם הרב קוק זצ"ל חשש שמא אין המכירה קימת א"כ לא נשאר רק שכירות  [29]הגר"ש ישראלי זצ"ל

 הקרקע ולכן אסורה קצירה ובצירה מהתורה.

"הרב עצמו וכן כל הגאונים שהתירו לא חיישי כלל דשמא אין  [30]על תשובה זו כתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

שלא לאבדם המכירה קימת וחשיב רק כשכירות בעלמא, שהרי לא הזהירו לנהוג בפירות קדושת שביעית רק לענין 

 או להאכיל מאכל אדם לבהמה"

 למדנו שנחלקו האחרונים בדעת הרב קוק זצ"ל האם הוא עצמו חשש שמא המכירה לא תופסת.

  

 ו. לצאת ידי כל השיטות

"וד' יודע כי  [32]"כל מגמתי היא לצאת כמה דאפשר ידי כל הדיעות" ועוד הוסיף וכתב [31]הרב קוק זצ"ל כתב

ולהחמיר בכל מה   הייתי חפץ להחמיר לצאת ידי כל הדיעות". שיטת הרב קוק זצ"ל הייתה להדר בכל מה שאפשר

, ולכן למרות שפסק כדעה שיש קנין לעכו"ם להפקיע מקדושת הארץ, והפירות הם של נכרים וממילא [33]שאפשר

ר ולבצור, עדיין חשש לשיטות שהמכירה לא חלה, ולכן יש לעשות שמיטה מדאורייתא בביטול ד' מלאכות, מותר לקצו

ולא התיר לסמוך על הדעות שיש קניין לעכו"ם להפקיע מקדושת הארץ לעניין עבודות רק באיסור דרבנן, אבל 

 הקצירה והבצירה לגביהם לא רצה להקל כדעת הב"י.

מה שאפשר ולצאת ידי כל הדיעות הביאה אותו להוסיף את השכירות בשטר המכירה,  שיטתו זו שעליו להחמיר בכל

למרות שברור הוא שהמכירה היא העיקר, אבל מכיוון שיש שיטות שאין המכירה חלה, על כן התקין את השכירות, 

"שחוץ מסדר המכירה עשינו ג"כ במכוון גם כן סדר של שכירות בהבלעה, אפילו למפקפקים על  [34]וכפי שכתב

 המכירה".
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להציע שמחיר הפירות יהא בהבלעה של הארגזים וכדו', למרות ברור שגישה זו לחוש לכל הדעות הביאה אותו גם 

שההבלעה כאן היא מוזרה שהרי ערך הפירות גדול מערך הארגזים, בכל אופן הרב קוק מציע לחוש לדעות שמא 

 אין המכירה חלה וממילא יש קדושת שביעית בפירות וצריך לסחור בדרך של הבלעה.

  

 ז. סיכום

ל הביאה אותו מהצד הציבורי לדאוג שהיתר המכירה יבוצע ויערך על הצד היותר טוב, דרכו בקודש של הרב קוק זצ"

על מנת להתיר לחקלאים לעשות מלאכות דרבנן בקרקע מכורה, לייצא את הפירות, ולשמור על חקלאים וחקלאות 

ם לחו"ל. יהודית בארץ ישראל. מאידך לחשוש באופן פרטי שלא להשתמש בפירות היתר מכירה, בודאי לא לייצא

הפקעה", משמע שיש חילוק בין ההנהגות האישיות "אמנם על הכלל דעתי להתיר בפשיטות ע"י ה [35]כפי שכתב

ובין ההנהגות הציבוריות הכלליות. באופן ציבורי לחיזוק היישוב והחקלאות היהודית ואילו באופן אישי הידור בכל 

פרטי ודיני שביעית, ואפילו לדעות שלא נפסקו להלכה. אחד מתלמידיו המיוחדים של הרב קוק זצ"ל, הגאון הרב 

: "מתוך הכרה [36]זצ"ל עמד על ההבחנה של חובת הציבור והרגש הפנימי של הרב קוק זצ"ל וכתב משה צבי נריה

מעשית של מצב העם שבשדות, החורשים וזורעים, הכורמים והיוגבים, רפיפותם ודלותם החומרית, עמוקה היתה 

חרדתו לקיום האתחלתא של הישוב החקלאי, אגב דאגתו שללא ההיתר תהיינה פרצות חמורות, והן שהטילו עליו 

רו בשעתם רבנן קשישאי, ולגייס לזה את מלוא הסמכות התורית, את מלא האחריות לשאת בעול ביצוע ההוראה שהו

הנהגותיו הפרטיות נעשו בצנעה למען לא יבואו חלילה   גם אם הייתה מאד קשה לו מבחינת הרגשתו הרוחנית".

 להטיל ספק בהיתר המכירה, במשקל החסיד האמיתי, "והתקדשתם והייתם קדושים

 

 

אלי בעיניין עדיפות אוצר ב"ד הרב יהודה עמיחי ברור שיטת הרב ישר 

 או היתר מכירה

 הקדמה

הרב קוק זצ"ל נפטר בג' אלול תרצ"ה. ממשיך דרכו בענייני מצוות התלויות בארץ היה תלמידו הגר"ש ישראלי זצ"ל, 

שעלה לארץ בשנת תרצ"ד, ולאחר שנות לימוד אצל הרב קוק זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל, התיישב בכפר הרא"ה בשנת 

שם הקים מכון למצוות התלויות בארץ, ועסק בבירורי הלכה רבים במצוות אלו. הוא גם זכה להעמיד תלמידים תרח"ץ. 

שעסקו רבות במצוות אלו, וממשיכים את דרכו ואת דרך מרן הרב קוק זצ"ל. הגר"ש ישראלי זצ"ל המשיך את השימוש 

. [1]ועדת השמיטה שליד הרבנות הראשיתב'היתר המכירה' בארץ ישראל, בתפקידו כרב מושב חקלאי ובתור חבר ו

שיטתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל הייתה 'לעלות ולהתעלות'. הקלות הלכתיות שהיו נצרכות בעיניו בתנאים מסוימים 

ך כלכלי גדול וכדומה(, כבר לא ראה בהם צורך כאשר רווח לעם ישראל וחקלאיו, )בתחילת הקמת המדינה ובשעת צור

 .[2]ונמצאו דרכים הלכתיות טובות יותר

המכירה' או את השימוש ב'אוצר בית הדין'? שאלה השאלה העומדת לפתחנו היא האם יש להעדיף את השימוש ב'היתר  

זו נשאלת במקרה שבו למעשה אפשר לצמצם את השימוש ב'היתר המכירה', והחקלאי יכול לקיים את ענפי הגידול שלו 

 בדרך של 'אוצר בית דין', ואף הצרכנים יכולים לצרוך יבול שגדל במסגרת 'אוצר בית דין'.

הגר"ש ישראלי זצ"ל בשאלה זו, מתוך עיון במכלול הדברים שכתב ופרסם. כן נבחן  במאמר זה נברר מהי עמדתו של מרן

 את התאמת דבריו לתורת רבותיו מרן הרב קוק זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל.

בבואנו לברר את דעתו של חכם הפוסק הלכה, עלינו להתבונן בדברי הגמרא )ב"ב קל ע"ב(: 'תנו רבנן אין למדין הלכה 

 עד שיאמרו לו הלכה למעשה'. על כך כתב ה'מאירי': –א מפי מעשה לא מפי למוד ול

דברים אלו מצאתים בדורי מכשילים הרבה הרבה ואנו אם באנו לדין אחר כלם או אחר מקצתם יש לנו לדון וכו' אלא 

לסמוך  שהרבה פעמים אומר הרב או הגאון או החכם איזה דבר דרך תירוץ קושיא או דרך דחיה ולא שיהא אומרו על דעת

 עליו, והוא ממין מה שאמר זה החכם, וכי אמינא הלכה לא תעבדו עובדא עד דאמינא הלכה למעשה.

מסקנת הדברים היא שאפשר לסמוך על הלכה שנאמרה ולנהוג כמותה, רק אם הדברים נתבררו בספר מיוחד שנכתב 

. אבל דברים המוזכרים באגרות, [3]'הלכה למעשה' או בתשובות הלכתיות, שגם הן נכתבות בתור הוראה מעשית

ך עליהם למעשה. בוודאי אין לסמוך על הוראות בעל פה. יש לציין , אין לסמו[4]במכתבים או במשא ומתן הלכתי שטחי

שאחת ההוראות וההערות של מרן הגר"א שפירא לחוברות השמיטה שהוציא המכון בשנת תשמ"ז, הייתה להשמיט את 

file:///C:/Users/user/Desktop/×�×¢×�×�×ª%20×�×�×�×¨%20×�×�×ª×¨/×�×�×�× ×ª%20×¢×�×ª×�/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%2072/×�×�×�× ×ª%20×¢×�×ª×�%2072/2×�×¨×�%20×§×�×§%20×�×�×�×ª×¨%20×�×�×�×¨×�.doc%23_ftn35
file:///C:/Users/user/Desktop/×�×¢×�×�×ª%20×�×�×�×¨%20×�×�×ª×¨/×�×�×�× ×ª%20×¢×�×ª×�/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%2072/×�×�×�× ×ª%20×¢×�×ª×�%2072/2×�×¨×�%20×§×�×§%20×�×�×�×ª×¨%20×�×�×�×¨×�.doc%23_ftn36
file:///D:/TWB/×¤×¨×�×�×§×�×�×�/×�×�×�×�%20×�×ª×�×¨×�%20×�×�×�×¨×¥/× ×�×�×�×�/×�×�×�×¨/×�×¤×¨×�×�%2015/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%20107.doc%23_ftn1
file:///D:/TWB/×¤×¨×�×�×§×�×�×�/×�×�×�×�%20×�×ª×�×¨×�%20×�×�×�×¨×¥/× ×�×�×�×�/×�×�×�×¨/×�×¤×¨×�×�%2015/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%20107.doc%23_ftn2
file:///D:/TWB/×¤×¨×�×�×§×�×�×�/×�×�×�×�%20×�×ª×�×¨×�%20×�×�×�×¨×¥/× ×�×�×�×�/×�×�×�×¨/×�×¤×¨×�×�%2015/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%20107.doc%23_ftn3
file:///D:/TWB/×¤×¨×�×�×§×�×�×�/×�×�×�×�%20×�×ª×�×¨×�%20×�×�×�×¨×¥/× ×�×�×�×�/×�×�×�×¨/×�×¤×¨×�×�%2015/×�×�×�× ×ª%20×¢×ª×�×�%20107.doc%23_ftn4


 60 

ברים כל ההנחיות שנאמרו בעל פה, וזו לשונו: 'לענ"ד אין לציין הוראות שבע"פ שיתכן שאינן מדויקות אלא לציין רק ד

 מתוך ספר'.

  

 א. שיטתו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

 :[5]מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל עסק בנושא 'אוצר בית דין' בעיקר בארבעה מקומות שונים

 '[6].מאמר 'השמיטה במהלך הדורות .1

 '[7].פסקי הלכה בספר 'בצאת השנה .2

 .מכון התורה והארץ( שהוצאו על ידי הרבנות הראשית, תשמ"זפסקי הלכה על חוברות שמיטה )לחקלאי ולצרכן,  .3

 '[8].מאמר 'סידורים נאותים בשנת השבע' בספר 'חוות בנימין .4

 . מאמר 'השמיטה במהלך הדורות'1

הדורות' שפורסם בתור מבוא לספר של הרבנות הראשית לישראל )תשי"ט(, הביע את כאבו במאמרו 'השמיטה במהלך 

על הצורך ב'היתר מכירה' ובהיתר 'אוצר בית דין', לעומת הרצון בהשבתת המשק כולו, כפי שהתורה ציוותה. הוא מתאר 

 נים ומוסכים. וכך הוא כותב שם:את ציפייתו למצב שבו יכניסו את הטרקטורים והקומביינים וכל כלי עבודת האדמה למחס

שאין אלו אלא היתרים לשעת הדחק, אף כאן לפנינו עקיפה על המצווה, בריחה מן הניסיון שמעמידה לפנינו מצווה זו של 

 שמיטת קרקע.

מאמר זה של הרב ישראלי איננו מאמר של פסיקת הלכה אלא סקירה היסטורית על השמיטה במהלך הדורות. אין בו 

למעשה, ואין ללמוד ממנו הלכות ולא הוראה למעשה. בייחוד שדבריו נסבו על היחס בין השבתה גמורה  בירורי הלכה

 לבין פתרונות 'היתר מכירה' או 'אוצר בית דין', והוא לא דן ולא בירר בו את היחס שבין 'אוצר בית דין' לבין 'היתר מכירה'.

 . פסקי הלכה בספר 'בצאת השנה'2

דעתו הוא בספר 'בצאת השנה' במדור ההלכות. שם מובא )עמ' סו( טופס כתב מינוי לחקלאים המקור השני שבו מובאת 

שלא מכרו את הקרקע ועושים 'אוצר בית דין' בירקות, עם פירוט התעריף שבית הדין נותן לחקלאי ולצרכן. זהו 'אוצר בית 

הגר"י ניסים זצ"ל, הגר"ש ישראלי זצ"ל דין' הראשון לירקות שהופעל על ידי הרבנות הראשית, בראשות הראשון לציון 

והרה"ג חנוך זונדל גרוסברג זצ"ל. כמו כן בספר הלכה זה פורסמו הנחיות הלכתיות )חוזר ז, ט( לאלו שאינם מוכרים את 

הקרקע. מכאן אנו לומדים שדעת הגר"ש ישראלי זצ"ל הייתה שיש אפשרות לעשות 'אוצר בית דין' לירקות. אמנם גם 

 רר את היחס שבין 'היתר מכירה' ל'אוצר בית דין'.בספר זה לא בי

 . פסקי הלכה על חוברות שמיטה שהוצאו על ידי הרבנות הראשית תשמ"ז3

המקור השלישי שבו עסק מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל בנושא 'אוצר בית דין' הוא בהערותיו לחוברת 'מדריך שמיטה לצרכן' 

רה והארץ. הגר"ש ישראלי חיזק וביסס את מכון התורה והארץ, ובתור )תשמ"ז( שנכתבה ונערכה על ידי רבני מכון התו

. [9]חבר מועצת הרבנות, עבר על כל הדברים שנכתבו והוגשו למועצת הרבנות הראשית, וכתב הערות כמעט על כל סעיף

גם על הסעיף שבו נכתב שהדרך לשווק פירות שיש בהם קדושת שביעית היא דרך 'אוצר בית דין', נכתבה הערה. תוכנה 

היה שהיו שהסתייגו מדרך זאת, הלא הם הרש"ס, הגראי"ה הרצוג והגר"מ אליהו, שהסתמכו על כך שהרמב"ם לא הזכיר 

 ה"ד(. על כך כתב הגר"ש ישראלי זצ"ל:-א )שביעית פ"ח ה"אאת 'אוצר בית דין' בהלכותיו, אף שפתרון זה הוזכר בתוספת

אין בזה אלא סידור טכני, ואין בו חידוש הלכה )וגם עצם הסידור, דהיינו איך מקבלים הפועלים שכר עבודתם וההובלה 

 לעיר וסדר החלוקה של הפרי, על כן אין מקום להביאם להלכה(, דלא מסתבר לדחות מהלכה, שמוכח מהתוספתא שהוא

  .ברצון חכמים דבר נהוג למעשה, וודאי שהיה זה

כאן, בדבריו הלכה למעשה, מבאר הגר"ש ישראלי זצ"ל שפתרון זה המובא בתוספתא נהג הלכה למעשה, ולא זו בלבד 

אלא שהוא הוקם ונהג ברצון חכמים. ואם חכמים בזמן הבית או מיד לאחר החורבן נהגו כך, גם אנחנו צריכים לנהוג כך. 

רי הגר"ש ישראלי זצ"ל, גם הרמב"ם מסכים לחלק את הפירות במסגרת 'אוצר בית דין', ושאין בכך חידוש הלכתי לפי דב

 אלא מעשי. יש להעיר שפסקה זו עוסקת בשיווק הפירות ולא במלאכות המותרות והאסורות ב'אוצר בית דין'.

 . מאמר 'סידורים נאותים בשנת השבע' בספר 'חוות בנימין'4

ון )תשנ"ג( שבו עוסק הגר"ש ישראלי בשאלת 'אוצר בית דין' הוא מאמרו 'סידורים נאותים בשנת השמיטה'. המקור האחר

בתחילה הוא כותב אודות 'היתר המכירה', שהיה נהוג מתחילת ביסוסו של היישוב היהודי בארץ ישראל. אז הדוחק 
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ות במשך שנה שלמה. כמו כן הערבים עבדו הכלכלי היה עצום, ומן הנמנע היה לקיים שנת שמיטה בלא מלאכות חקלאי

בכל המשק החקלאי, ולכן גם לא הכבידה ההוראה שמלאכות דאורייתא ייעשו על ידי נכרים. אבל בערב שנת שמיטה 

 תשנ"ד, המצב בארץ היה שונה, ועל כן כתב כך:

במשק החקלאי על עבודה עם הרחבת וריבוי היישוב היהודי החקלאי בארץ, ועם הרצון לבסס יותר ויותר את העבודה 

: הכיצד? האם אמנם ניתן השימוש ה'סיטונאי' בהיתר המכירה הפך להיות בלתי נסבל ומעורר הרהורים עברית,

לראות כפתרון קבע התניית הקיום של היישוב היהודי החקלאי רק ע"י מכירת רוב הקרקעות לנכרים? ולו יהי ואין זו אלא 

ש לאיסור תורה של "לא תחנם", מכל מקום נראית המכירה כהערמה בולטת, שמן מכירה לזמן קצר, ובתנאים שאין לחשו

הראוי להימנע ממנה ככל האפשר. אקדים ואומר שגם כיום לא ניתן לוותר באופן מוחלט על השימוש בהיתר המכירה. 

כל עוד תהיה זו שכן צריך להדגיש, שמבחינה הלכתית אין פגם במכירה, למרות שרבו המערערים עליה... ואשר על כן, 

 מצומצמת רק לשטחים קטנים ביותר, אין לראות בזה פגם.

מתוך מבט זה על 'היתר המכירה' יוצא הגר"ש ישראלי לבירור מעמיק על דבר היתר 'אוצר בית הדין'. במאמרו הוא מבאר 

ים הדברים עם את שיטת הרב קוק זצ"ל ש'אוקמי פירא' אסרו בשביעית, ומוכיח כדבריו. אלא שהתקשה כיצד מתיישב

תקנת התוספתא ל'אוצר בית דין'? מסקנת דבריו היא שגם הרב קוק זצ"ל מסכים שב'אוצר בית דין' יש להתיר 'אוקמי 

פירא', והכל מסכימים לכך. ליסוד זה הוא מביא ראיות מדין 'ממרס את האורז', ומקורות נוספים. מתוך בירור הלכה זה 

מקרים יכול החקלאי לגבות החזר כספים מבית הדין. הגר"ש ישראלי זצ"ל לא הוא מגיע לסידור הדברים למעשה, באלו 

 שקט, וסיכם בסוף דבריו:

)'אוצר בית דין'( זוהי עצה הגונה, שועדות השמיטה שיפעלו בשנה השביעית ינהגו באופן זה, ותהיה זו תקנה 

 ל צדקה.למצוא מחיתם, מבלי שיזדקקו לקופות ש לחקלאים בערים, וגם תקנה לצרכנים גם

דבריו הברורים של הגר"ש ישראלי זצ"ל בסוף מאמר הלכתי ארוך ומפולפל הם הלכה למעשה, והוא אף נותן שם הדרכה 

מעשית איך לעשות זאת, ומוסיף שזו 'עצה הגונה' גם לצרכנים וגם לחקלאים. דהיינו גם הצרכן, למרות שכלל אינו עובד 

 מ'אוצר בית דין', שכן בכך הוא מחזק את החקלאים שומרי השביעית.בשביעית, גם לא ב'היתר מכירה', עדיף שיקנה 

הגר"ש ישראלי אינו מבדיל בין פירות לבין ירקות, ולדעתו אם יש בהם קדושת שביעית, אפשר לעשות 'אוצר בית דין', 

איסור ספיחין,  והוא עצה הוגנת וברצון חכמים. ואמנם יש לכאורה הבדל בין פירות לבין ירקות, שכן בפירות האילן אין

ואילו בירקות יש איסור ספיחין. אלא שלדעת הר"ש, ירקות שגידולם התחיל בשישית )כלומר שנבטו בה(, אין בהם איסור 

ספיחין. לכן אם הם נקטפו בשביעית, הם קדושים בקדושת שביעית והדרך לשווקם היא ב'אוצר בית דין'. לדעת 

, וכן נפסק בספר [11]לעומת זאת, יש בהם איסור ספיחין ואסור לאכלם. היום הכל נוהגים כדעת הר"ש [10]הרמב"ם

, שיצאו על ידי הרבנות [14]ובחוברת 'מדריך שמיטה לצרכן' [13], בחוברת 'מדריך שמיטה לחקלאי'[12]נה''בצאת הש

הראשית בשנת תשמ"ז, וכאמור היו לעיני מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל. לכן יש לנהוג בירקות אלו קדושת שביעית, החקלאי 

 .[15]פירא' על פי הנחיות בית הדין, ויש לשווק אותם דרך 'אוצר בית דין' יכול לעשות את כל המלאכות 'לאוקמי

 סיכום

בית דין' הוא העצה לאחר עיון ובחינה של כלל מאמריו של מרן הגר"ש ישראלי יש להסיק בוודאות שדעתו הייתה ש'אוצר 

ההגונה שיפעלו על פיה, ואת השימוש ב'היתר המכירה' יש לצמצם כמה שאפשר. כאמור, מאמרו הראשון של הרב 

ישראלי 'השמיטה במהלך הדורות' הוא מאמר מחשבה וסקירה היסטורית. הוא אינו דן ישירות בשאלת העדיפות של 

אלא הוא דן בהשבתה המלאה של החקלאי לעומת דרכי היתר עבודה 'היתר המכירה' על פני 'אוצר בית דין' או להיפך, 

בקרקע בשביעית )'היתר מכירה' ו'אוצר בית דין'(. לעומת זאת במקורות ההלכתיים, בספר 'בצאת השנה', בחוברות 

השמיטה ובפרט במאמרו בספר 'חוות בנימין', הוא מברר באר היטב את היחס ל'אוצר בית דין', ומסקנת דבריו היא 

 ש'אוצר בית דין' עדיף על 'היתר המכירה'.

  

 ב. הרב קוק, הרב חרל"פ והרב ישראלי

הרב קוק והרב חרל"פ זצ"ל, שני גאוני עולם, העבירו את עיקרי תורת ארץ ישראל לכמה תלמידים, וביניהם הגר"ש 

 רבותיו.ישראלי זצ"ל. נשאלת השאלה האם גם בנושא 'אוצר בית דין' המשיך הגר"ש ישראלי את תורת 

הגר"ש ישראלי זצ"ל, שהיה מנחיל תורת המצוות התלויות בארץ למעשה, השתדל בכל מאודו להמשיך את דרכו של מורו 

ורבו הרב קוק זצ"ל. הוא יצא להגנתו כמעט בכל שאלה הלכתית שהתעוררה בתקופתו. כתב הרב טכורש זצ"ל, שהיה 

 :[16]מידידיו הקרובים של הגר"ש ישראלי זצ"ל
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אף הוא )הגר"ש ישראלי( אינו חת לדון ולהתווכח עם גדולי ישראל הדנים בעניינים אלו: כפתור ופרח, תורת הארץ, 

ם גם חולק עליהם, ומוכיח את צדקת תפארת ישראל, אבני נזר, ישועות מלכו, כרם הארץ, חזון איש ועוד. ולפעמי

 מסקנותיו.

וראה זה פלא, הרב טכורש זצ"ל אינו מזכיר את הרב קוק זצ"ל בתור אחד הגדולים שהגר"ש ישראלי זצ"ל התווכח אתו 

וחלק עליו, שכן אתו לא היו כמעט ויכוחים. ואכן צדק הרב טכרוש זצ"ל. המעיין בספר 'ארץ חמדה' כמעט לא ימצא 

. אמנם מותר לתלמיד לחלוק על רבו, כמעשה הטור ואביו [17]הרב קוק זצ"ל ותלמידו הגר"ש ישראלי זצ"ל מחלוקות בין

אה את עצמו בתור ממשיך את דרכו הרא"ש, אבל כנראה שהגר"ש ישראלי זצ"ל לא רצה לחלוק על רבו. אדרבא, הוא ר

של הרב קוק זצ"ל, ויצא להגנתו בשאלות מרכזיות. הגר"ש ישראלי זצ"ל יצא להגנת הרב קוק זצ"ל בשאלות מעשיות 

עקרוניות בחיי הישוב היהודי בארץ ישראל. אפשר לראות את הדברים במאמרו 'לשאלת איסור קציר בתבואת נכרים 

, שבו הוא מאריך להגן את דברי הרב קוק זצ"ל מפני התקפותיו של בעל 'מעדני ארץ', שהקשה על דברי [18]בשביעית'

יצא להגן על הרב קוק זצ"ל משאלות  [19]הרב קוק זצ"ל. גם בשאלת מצוות תרומות ומעשרות בפירות המיועדים לייצוא

ה'חזון איש', והאריך להוכיח את צדקת דבריו. למדנו שהגר"ש ישראלי זצ"ל ראה עצמו בתור ממשיך דרכו של הרב קוק 

 ן לרבים.זצ"ל גם במצוות התלויות בארץ, והוא שהנחיל אות

  

 ג. דעת הרב קוק בעניין 'אוצר בית דין'

אם ישנה סתירה בין דברי רב באגרת או במכתב לדבריו בתשובה הלכתית, דברי התשובה ההלכתית הם המתקבלים. 

זאת כיוון שבתשובה הלכתית, הכותב מדייק יותר מאשר בסתם אגרת, כפי שראינו בדברי הגמרא )ב"ב קל ע"ב(, שאין 

 ד שיאמר הלכה למעשה.ללמוד אלא ע

, ושם הוסברה שיטת הרב קוק זצ"ל, שהתנגדותו הייתה [20]בנושא 'אוצר בית דין' במשנת הרב קוק, פרסמנו את דעתנו

וון שאין אפשרות שהגוי שהוא בעל הקרקע והפירות, יפקיר את הפירות לטובת ל'היתר מכירה' עם 'אוצר בית דין'. זאת כי

ו אין בו כדי . בכך הסברנו את דברי הרב קוק באגרתו )'אגרות ראי"ה' ח"א, איג' שיד(: 'שדבר זה בפני עצמ[21]הציבור

סמיכה'. דהיינו, בשנת תר"ע, השדות נמכרו לגוי ב'היתר מכירה', ובאו להפקירם לישראל. אם כן, או שה'היתר מכירה' 

לא תפס כלל, ואז כל הירקות והפירות בארץ ישראל הם ספיחים, ובקדושת שביעית, או שהיתר מכירה חל, והפירות של 

אפילו אם נסביר שדבריו באגרתו להוריו הם לגבי 'אוצר בית דין' ללא 'היתר  נכרים ואי אפשר להפקירם )עיי"ש(. אולם

מכירה', מצאנו את דבריו בתשובתו )'משפט כהן' סי' עו(, שבה הוא דן עם המשגיח, הרב בן ציון ידלר, לגבי 'אוצר בית 

צר בית הדין' שעשו אנשי דין' לאלו שלא מכרו אדמתם, ושיווק תוצרת של מי שמכר אדמתו. הרב קוק זצ"ל קורא ל'או

העדה חרדית 'העניין הקדוש הזה'. לאור הנ"ל, אף אם נאמר שיש סתירה בין האגרת והתשובה ההלכתית, ברור שתשובה 

הלכתית היא הקובעת. לכן ברור שהרב קוק זצ"ל היה בעד 'אוצר בית דין' אִמתי, שלא מכרו את האדמה לפני כן אלא 

שהוא אינו  [22]תו של הרב קוק לבנו של הרב שלמה קלוגר זצ"ל )'האלף לך שלמה'(נהגו כהלכה. כמו כן ידועה תשוב

השביעית של  מתעסק בעניין 'היתר מכירה' וידיו מסולקות הימנו )אישית(. אם כן מוכח שהרב קוק העדיף את קדושת

 פירות 'אוצר בית הדין', שראוי לקדוש ישראל להתחבר לקדושה.

נראה שגם הגרי"מ חרל'פ זצ"ל, מתלמידיו הנאמנים של הרב קוק זצ"ל, היה ממעודדי פתרון 'אוצר בית דין', וכך כתב 

מוזכרת תקנת 'אוצר בית דין',  [24], ובה תיאר כיצד נעשה 'אוצר בית הדין'. כמו כן ב'מכתבי מרום'[23]באגרת לרב קוק

דין. אנו לומדים שהגר"ש ישראלי זצ"ל, ממשיך דרכם של גדולי ישראל ושם נסוב הדיון סביב צורת התחשיב של אוצר בית 

אלו בהלכות מדינה ובמצוות התלויות בארץ, המשיך את המסורת של הרב קוק זצ"ל ושל הגרי"מ חרל"פ זצ"ל גם בנושא 

 זה, כפי שהבין וקיבל מרבותיו.

  

 ד. החוט המשולש

תלויות בארץ. המפורסמים שבהם, הגר"ד ליאור שליט"א והגר"י תלמידי הגר"ש ישראלי זצ"ל המשיכו לעסוק במצוות ה

זכינו לקבל מהגר"ש ישראלי זצ"ל את ההנחיות הברורות כיצד עושים  [25]אריאל שליט"א, וגם אני הק' כותב שורות אלו,

אוצר בית דין' וכיצד מתמחרים את עבודת הפועלים. כל תלמידיו יושבים היום בבית הדין של 'אוצר הארץ'. 'והחוט '

המשולש לא במהרה ינתק' )קהלת ד יב(: דרכו של הרב קוק זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל שהועברה לתלמיד הגדול הגר"ש 

 ישראלי זצ"ל, ממשיכה להיות עוברת ומיושמת בארץ ישראל.

ב"ה בשנת השמיטה תשע"ה, כמות הפירות והירקות המשווקים דרך 'אוצר בית דין' ו'אוצר הארץ' גדלו למעלה מפי שלוש 

מאשר בשמיטה תשס"ח. ב"ה הפירות מהודרים וטובים, וכל ישראל יכולים להתענג מקדושת שביעית בפירות חקלאי 

 ארץ ישראל.
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  .669. עיין במאמר 'הרבנות הראשית ומצוות התלויות בארץ' בספר הרבנות הראשית לישראל, ח"ב עמ'  [1]

 .15. עיין במאמרי 'זהב הארץ', התורה והארץ ח"ג עמ'  [2]

בין תשובותיו. עי' שדה חמד, נחלקו האחרונים מה הדין כשיש סתירה בין דברי רב מסוים בכתביו ההלכתיים ל     .[3]

 ח"ו כללי הפוסקים, סי' ה אות יד; שם, סי' יא אות ח.

 ללי הפוסקים, סי' טז אות מב.אין להוציא פסקי דין מכוח קושיות, מכיוון שאינן בירור הלכתי, עיין שדה חמד, כ     .[4]

קטז. שם הדיון הוא על שליחי בי"ד שחורשים -יש עוד מאמר אחד, המודפס ב'ארץ חמדה', מוסה"ק עמ' קיב     .[5]

וון שאין היום אוצר בי"ד שמתיר חרישה, זריעה, זמירה וכדו' בשביעית, על כן לא וזורעים בשביעית בשדות הפקר. מכי

הזכרתיו. אמנם שם יסד את בסיס הסברתו שמלאכות קצירה ובצירה עיקרם הוא הוכחת הבעלות 'כדרך הקוצרים', ועל 

 כן בשלוחי בית דין, אין זה 'דרך קוצרים ובוצרים', ולכן אפשר לעשות מלאכות אלו כדרכן.

 ספר בצאת השנה, עמ' טז.     .[6]

 שם, עמ' סו.     .[7]

 חוות בנימין, ח"ג סי' צח.     .[8]

 .180, עמ' הערותיו נכתבו בספר התורה והארץ ג     .[9]

 רמב"ם, הל' שמטו"י פ"ד הי"ד.   .[10]

 ר"ש, שביעית פ"ט מ"א.   .[11]

 ; שם עמ' מד בסעיף העוסק בירקות.6ספר בצאת השנה, עמ' מב והערה    .[12]

 סעי' ב. 38חוברת שמיטה לחקלאי, עמ'    .[13]

 .5-6והערות  1סעי' ג/ 47חוברת שמיטה לצרכן, עמ'    .[14]

במאמר זה בירר הגר"ש ישראלי זצ"ל את דעתו גם בעניין פתרון הגידול בחממות במצעים מנותקים, והמליץ מאוד    .[15]

לים במצעים מנותקים, בגלל בעיות אגרוטכניות, וכן בגלל לעשות כן בירקות. אמנם בשנה זו )תשע"ה(, יש מעט מאוד גידו

 מיעוט חקלאים שמעוניים להשתמש בפתרון זה.

 י, עמ' תרכז.-התורה והמדינה ט   .[16]

לפי הידוע לי, יש שלושה דברים שבהם נחלק הגר"ש ישראלי על הרב קוק זצ"ל, ואף זאת לא בשאלות מעשיות:    .[17]

. האם 3מ' קא(; . דין הפקר בשביעית )שם, ע2. ממתי התחייבו בערלה )ארץ חמדה ח"א, מהדורת מוסה"ק עמ' פז(; 1

 מותר ליהודי לעבוד בקרקע של גוי )שם, עמ' רו(.

 חוות בנימין, ח"ג סי' קא.   .[18]

 חוות בנימין, ח"א סי' ג.   .[19]

 .169-212התורה והארץ ח, עמ'    .[20]

 עי' משפט כהן, סי' סו.   .[21]

 משפט כהן, סי' פו.   .[22]

 עי' חוות בנימין, ח"ג עמ' תרכא.   .[23]

 מכתבי מרום, סי' עא.   .[24]

בספר התורה והארץ ח"ג נכתבה כל ההתכתבות בין רבני מכון התורה והארץ והגר"ש ישראלי זצ"ל. בכמאה    .[25]

  עמודים נפרסת לפנינו שיטתו ההלכתית במצוות התלויות בארץ.
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 מתוך סולמות מצע מנותק 

 מצע מנותק יסודות דין

למשל, עציץ המונח על גבי יריעות פלסטיק  –גידול על "מצע מנותק" הוא בעצם גידול על גבי מצע המנותק מן הקרקע 

 .)בדרך כלל פוליאתילן(, כשמעליו חממה או גג

ו, ד(, היסודות ההלכתיים של מצע מנותק נעוצים בדיון על גידול עציצים בבית. נזכיר כי לדעת החזון איש )כ"ב, א; כ"

הזורע בשביעית בעציץ שאינו נקוב בתוך בית יש לו על מה לסמוך. לאור זאת לכאורה ניתן להתיר לזרוע בשמיטה 

בעציצים הנמצאים בתוך חממות, שהרי החממות מכוסות גם על ידי גג וגם על ידי מחיצות, והן נחשבות בית. פתרון זה 

ת. ואכן, דרך זו נוסתה בצורה מצומצמת בקיבוץ "חפץ חיים" עשוי להוות דרך מרכזית להתיר זריעת ירקות בשביעי

 .בהשגחתו של החזון איש

בתקופתנו התעורר נושא זה בשנית כאשר החקלאים בגוש קטיף ביקשו לקיים את השמיטה בהידור על ידי שימוש 

והי דרך מקובלת )ח"י, סימן קט"ז( כותב שאין להקל בחממה כיוון שכיום ז שו"ת מנחת יצחק .בחממות ומצע מנותק

ונפוצה לזריעה, ואם כך יש לחממות דין של "שדה" )אם כי ייתכן להשיב, שגדר "שדה" לא נקבע על פי רגילות או על פי 

 .ייעוד אלא זו גזרת הכתוב שדין שמיטה נאמר רק בשטח פתוח ולא בשטח סגור(

בחממות על מצע מנותק גם כאשר רגילים אולם הגרש"ז אויערבך )שו"ת מנחת שלמה, ח"ג, סימן קנ"ח(, שהתיר לזרוע 

לגדל בהן בשנים רגילות, וצירף לכך את העובדה ששביעית בזמן הזה דרבנן )וכן התיר שו"ת ישועת משה, ח"ד, סימן 

( פסק למעשה שיש להקל ולסמוך על פתרון זה בכפוף 248י"ב(. גם הגרי"ש אלישיב )הובאו דבריו במשפטי ארץ עמ' 

 :לכמה תנאים

למכור את העציצים שאינם נקובים הנמצאים בחממה לגוי, והזריעה תיעשה על ידי גוי, ואז מותר ליהודי לעבוד מותר 

 .בעציצים אלו במלאכות דרבנן. ומלאכת קצירה תיעשה על ידי גוי, ואין בגידולים אלו קדושת שביעית

 ?איך עושים מצע מנותק

יק על אדמת החממה, לשים מעליה אדמה ולזרוע בתוכה. בצורה בשביל ליצור מצע מנותק לכאורה די לשים יריעת פלסט

כזו ישנו מצע המנתק בין האדמה שבה מגדלים ובין הקרקע. אולם למעשה אין זה פשוט כל כך, והכנת המצע המנותק 

 .מעוררת כמה שאלות

קרקע )אף שהסלע הרא"ש )שו"ת הרא"ש, ח"ב, כלל ד'(, כותב שגידול על גבי סלע המחובר לקרקע נחשב כגידול על 

עצמו לא ראוי לגדל עליו גידולים(. בעקבות חידוש זה מכריע הרא"ש שבכרם הנמצא על גג הבית נוהג איסור ערלה, 

והענבים הגדלים בו חייבים בתרומות ומעשרות. דברי הרא"ש נפסקו להלכה בשולחן ערוך )יו"ד רצ"ד, כו(. לפיכך ייתכן 

)שם  הגר"א חלק מהקרקע, והגידולים שעליהן לא נחשבים מנותקים. ואמנם שגם יריעות המונחות על האדמה נחשבות

ס"ק סג( חולק על הרא"ש וסובר שנטיעה על הגג לא נחשבת מחוברת לקרקע, אולם קשה להתיר לעבוד בקרקע בשביעית 

 .באמצעות פתרון שהשולחן ערוך חולק עליו

טלים, בנוסף להיותם מונחים על גבי האדמה הנמצאת על כדי לפתור בעיה זו יש לגדל את הגידולים בתוך עציצים הני

יריעות הפלסטיק. באופן כזה ברור שהגידול מנותק מהקרקע )עיינו שו"ת מנחת שלמה, ח"א, סימן מ"א אות ב(. למעשה 

 .שמים על הקרקע יריעות פוליאתילן וכדומה, ומניחים את הגידולים בתוך עציצים

 דיני הגידולים

ולים שגודלו במצע מנותק בחממה אין קדושת שביעית, במיוחד אם מצרפים לכך דברים נוספים, בגיד :קדושת שביעית

 .(248כגון שמוכרים את העציצים לגוי. וכך פוסק הרב אלישיב )הובא במשפטי ארץ, עמ' 

גזור חשוב לציין שאין במצע מנותק איסור ספיחים )שהרי אם הזריעה עצמה מותרת ברור שאין טעם ל :איסור ספיחים

 .על הספיחים(

 גבולות הארץ לעניין שביעית –גידולי הערבה הדרומית 

 

פתרון נוסף שמצוי כיום לצריכת ירקות בשנת השמיטה הוא קנייה מגידולי הערבה. פתרון זה מתבסס על קביעת המשנה 

 .שישנם מקומות שבהם לא חלה מצוות השמיטה

https://www.sulamot.org/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%9c%d7%a2/
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עולי מצרים )"קדושה ראשונה"(, ופעם שנייה על ידי עולי בבל  ארץ ישראל נכבשה ונתקדשה פעמיים: פעם אחת על ידי

)"קדושה שנייה"(. גבולות עולי מצרים וגבולות עולי בבל שונים זה מזה. לאור ההבדל בין הקדושות השונות, מבדילה 

 :המשנה )פ"ו מ"א( בין שלושה תחומים שונים לעניין שביעית

לא נאכל ולא נעבד. וכל שהחזיקו עולי מצרים  –רץ ישראל ועד כזיב שלש ארצות לשביעית: כל שהחזיקו עולי בבל מא

 .נאכל ונעבד –נאכל אבל לא נעבד. מן הנהר ומאמנה ולפנים  –מכזיב ועד הנהר ועד אמנה 

אם כן, בשטחים שנכבשו על ידי עולי בבל נוהגת השביעית בכל הלכותיה, בשטחים שלא נכבשו אפילו על ידי עולי מצרים 

כלל לא נוהגת, ובתחום שנכבש על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבל השביעית נוהגת באופן מסויג: "נאכל השביעית 

 .אבל לא נעבד" )להלן נבאר משמעות דין זה(

 גבול עולי מצרים

ישנה מחלוקת גדולה בשאלה היכן בדיוק עובר הגבול הדרומי של ארץ ישראל. למעשה ישנן כמה שיטות מרכזיות. שיטה 

 יש אומרים שדרומית לשדה בוקר, כך שמצפה רמון נמצאת מחוץ לגבולות הארץ – שהגבול עובר במרכז הנגב אחת היא

  

למעשה, החל משנת תשל"ג אימץ הבד"ץ של העדה החרדית את העמדה שלפיה הגבול הדרומי של ארץ ישראל עובר 

(, ובכל השטח שמדרום לגבול זה לא נוהגת מדרום למכתש רמון )אף שלדעתם מעיקר הדין ההלכה כדעת תבואת הארץ

שביעית ומותר לעבד בו את הקרקע, וכן דעת הרב יעקב אריאל )שו"ת באהלה של תורה, ח"ג, סימן א' אות ה(, אלא 

 .שלדעתו יש לעשות באיזורים אלו היתר מכירה לחומרה

ת ו(, הרב אלישיב )הובא בהליכות )כך הובא בשמו בשו"ת באהלה של תורה שם, או הגרש"ז אויערבך לעומת זאת, דעת

, ורק השטח 30°)שביעית עמ' ע( היא שהגבול הדרומי של הארץ עובר בקו הרוחב  והילקוט יוסף (16, עמ' 93שדה 

 .שמדרום לו פטור ממצוות השביעית

 גבול עולי בבל

בול עולי מצרים אך לא כפי שראינו, המשנה מזכירה תחום נוסף שבו דיני השביעית קלים יותר, והוא התחום שהיה בג

נכבש על ידי עולי בבל. בנוגע לתחום זה קובעת המשנה כי הוא "נאכל, אבל לא נעבד". הראשונים נחלקו כיצד לבאר 

הלכה זו, כאשר לכל הדעות בתחום זה נאסרה העבודה בקרקע בשביעית, ולדעת ראשונים רבים אין בתחום זה איסור 

 :(פ"ד הכ"ו) הרמב"ם ספיחים. וכך פוסק

כל שהחזיקו בו עולי בבל עד כזיב אסור בעבודה וכל הספיחין שצומחין בו אסורין באכילה, וכל שלא החזיקו בו אלא עולי 

 .אף על פי שהוא אסור בעבודה בשביעית, הספיחין שצומחין בו מותרים באכילה… מצרים בלבד

 .(כ"ו, סדר השביעית, ד) החזון איש וכך מכריע

 ?להיכן עובר גבול עולי בב

בנוגע לגבול הצפוני והמזרחי של מדינת ישראל )כולל רמת הגולן( ישנה הסכמה שכמעט כולו כלול בתחום עולי בבל. 

בעיקר בנוגע לגבול הדרומי. הדיון המרכזי נסוב סביב זיהוי העיר רקם.  –בדומה לגבול עולי מצרים  –השאלה התעוררה 

 :עניין גיטין, ומבארת מה נחשב כחוץ לארץהמשנה )גיטין פ"א מ"ב( מציינת את גבולות הארץ ל

 .כצפון –כדרום, מעכו לצפון, ועכו  –כמזרח, מאשקלון לדרום, ואשקלון  –רבי יהודה אומר: מרקם למזרח, ורקם 

תוספות )גיטין ב. ד"ה ואשקלון( ושאר הראשונים מסבירים שתחום זה הוא גבול עולי בבל, ומכאן שרקם, אשקלון ועכו הן 

 .עולי בבל מחוץ לגבול

היכן נמצאת רקם? יש הסבורים כי רקם היא פטרה, יש הסבורים כי היא במערבּה של ארץ ישראל )דרומית לאשקלון(, 

ויש אומרים שהיא נמצאת בצפון מזרח הארץ )עיינו שו"ת באהלה של תורה, ח"ג, סימן א'(. הזיהויים השונים משפיעים 

קלון והנגב המערבי. למעשה נראה שכיוון שזיהויה של עזה הוא זיהוי על מעמדם של אזורים שונים, כדוגמת עזה, אש

ודאי, וללא ספק היא נמצאת מחוץ לגבול עולי בבל, הרי שהנגב המערבי נחשב בגבול עולי מצרים, ויש בו איסור מלאכה 

 .בקרקע אך לא איסור ספיחים

אינם נחשבים כחלק מארץ ישראל! כל הדיון הוא יש לציין, שגם אם אין איסור ספיחים במקומות אלו, אין זה אומר שהם 

 .רק ביחס לאיסור ספיחים באזורים אלו
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( בשמיטה, כיוון שלדעת רוב הפוסקים אזור 30°לסיכום: ניתן לקנות מגידולי הערבה הדרומית )דהיינו, מדרום לקו הרוחב 

ם למצפה רמון(. עם זאת, במקומות אלו זה נמצא מחוץ לגבול עולי מצרים, וכך גם בנוגע לגידולי הערבה התיכונה )מדרו

ראוי שיהיה היתר מכירה )לחומרה(. יש עדיפות לקניית תוצרת של היתר מכירה מן הנגב המערבי )על פני היתר מכירה 

משאר הארץ(, כיוון שאזור זה נמצא מחוץ לגבול עולי בבל ואין בו איסור ספיחים, ובנוסף ייתכן שחלק מן הבעיות שעלולות 

 .יתר המכירה )כגון איסור "לא תחנם"( אינן קיימות באזור זהלהיות בה

  

 יבול נכרי 

 

 .פתרון אפשרי נוסף לקניית תוצרת חקלאית בשמיטה הוא קניית יבול שגדל באדמות השייכות לנכרים

 ?יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל

אם כאשר גוי קונה קרקע בארץ ישראל, קניין זה גורם הגמרא בגיטין )מז., וכן הירושלמי דמאי פ"ה ה"ח( מביאה מחלוקת 

לכך שגידולי אותה חלקת קרקע יהיו פטורים מתרומות ומעשרות. לדעת רבה, קניין גוי בארץ ישראל לא מפקיע מחיוב 

מעשר, ולכן גם אם קרקע נמכרה לגוי ממשיכים לנהוג בה דיני מעשרות. לעומת זאת, לדעת רב אלעזר קניין גוי בארץ 

 :אל פוטר את פירות אותה קרקע מחיוב במעשר. הרמב"ם )תרומות פ"א ה"י( פוסק כרבהישר

עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיעוה מן המצוות אלא הרי היא בקדושתה. לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו 

 .מכרה לעכו"ם מעולםאינה ככיבוש יחיד אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא ביכורים, והכול מן התורה כאילו לא נ

 ?מה הדין כשהקרקע עדיין אצל הגוי

מתחילת דברי הרמב"ם משמע שאין לגוי שום אפשרות להפקיע את קדושת הארץ, ואין משמעות לקניין שלו בהקשר זה. 

מכאן עולה שהמצוות התלויות בארץ חלות גם על פירות שגדלו בקרקע של גוי, וממילא בשנים רגילות יש בהם דיני 

תרומות ומעשרות, ובשנת השמיטה חלה עליהם קדושת שביעית והם פטורים מתרומות ומעשרות. ואכן כך פוסק המבי"ט 

 :)ח"א, סימנים י"א, כ"א, רי"ז, של"ו(

דאין קניין לגוי בארץ ישראל … אין שום חיוב בארץ ישראל במעשרות בשנת השמיטה אפילו מהלקוח מיד גוי קודם מירוח

 .לפירות שביעיתלהפקיעה מקדושתה 

אך מהמשך דברי הרמב"ם משמע שדווקא כאשר ישראל חוזר וקונה את השדה היא חוזרת לקדושתה, ואילו בזמן שהיא 

ביד הגוי אין המצוות התלויות בארץ חלות עליה. כך הבין הבית יוסף )שו"ת אבקת רוכל, סימן כ"ד; כסף משנה, שמיטה 

 :ויובל פ"ד הכ"ט( את דברי הרמב"ם

רו אין קניין לעכו"ם בארץ להפקיע מן המצוות, היינו לעניין שאם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד אלא מה שאמ

 .הרי היא כאילו לא נמכרה לעכו"ם מעולם. אבל בעודה ביד עכו"ם מופקעת היא

על ידי ישראל הם לפי הבית יוסף, פירות שגדלו בקרקע שביד הגוי אינם קדושים בקדושת שביעית, ולכן אם נתמרחו 

 .חייבים בתרומות ומעשרות, כבשאר השנים

חשוב לציין שגם לשיטות הסבורות שבזמן שהגוי יושב בקרקע הוא מפקיע את המצוות התלויות בארץ, הרי שהוא מפקיע 

ת רק את החיוב במצוות אלו, אבל קדושת הארץ קיימת בין כך ובין כך. והדבר פשוט, שהרי קדושת ארץ ישראל לא נובע

מכך שיהודי מחזיק בקרקע, אלא זו קדושה עצמית שלא ניתנת להפקעה )עיינו בדברי הגר"ח, תרומות שם; שבת הארץ 

 .מבוא, ט"ו; אגרות הראי"ה, ח"א, אגרת תקנ"ה(

 ?כיצד הוכרעה המחלוקת

שביעית שגדלים חכמי צפת תמכו בעמדתו של רבי יוסף קארו, שיש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, ולכן פירות 

יש להפריש מהם תרומות ומעשרות.  –אצל נכרי אינם קדושים בקדושת שביעית מחד, ומאידך אם נתמרחו ביד ישראל 

כיוון שהמבי"ט )שהתגורר אף הוא בצפת( רצה לנהוג כשיטתו, בניגוד לדעתם של חכמי צפת, החליטו חכמי צפת להטיל 

 .כל, סימן כ"ה(חרם על כל מי שלא ינהג כמותם )שו"ת אבקת רו

למעשה התקבל המנהג כדעת הבית יוסף, שאין קדושת שביעית בפירות נכרים. כך מכריעים פוסקים רבים, ובעל פאת 

 :השולחן )כ"ג, כט( מעיד שכך נהגו בארץ ישראל

https://www.sulamot.org/%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%9b%d7%a8%d7%99/


 67 

י נראה ואחרי עיונ… להי הארץ והביאני הלום בשנת צפ"ת, נתתי אל לבי לעיין בהלכה זו בארץ הקודש-ואני מעת זיכני א

והלכה … וכן נהגו בירושלים בימי הרלנ"ח… וכן המנהג גם עתה בכל ארץ ישראל… ברור כשמש דהדין עם מרן בית יוסף

 .המכריע דבשל גוים פטור משביעית        כדברי

, ואף הרב טיקוצ'ינסקי )ספר השמיטה י', ב, ב( מעיד שזה המנהג בירושלים ובכל ארץ ישראל. עם זאת, החזון איש )כ'

נוהגים רבים לשמור  –עירו של החזון איש  –ז, באריכות רבה; ובמקומות נוספים( הכריע כדעת המבי"ט, ולכן, בבני ברק 

אם גמר מלאכת הפירות נעשה ע"י ישראל, יש להפריש תרומות  –קדושת שביעית בפירות נכרים. לגבי תרומות ומעשרות 

 .ומעשרות בלא ברכה

 למעשההלכה  –פירות וירקות מגויים 

למעשה, הקנייה מגויים בשמיטה איננה פשוטה. לעיתים, במיוחד בשמיטה, מוכרים חקלאים יהודים את פירותיהם 

לערבים כדי שישווקו אותם. מסיבות ביטחוניות, גם השגחה טובה לא תמיד יכולה לעקוב אחרי המסלול שעברו הפירות 

רי או שהם נמכרו לנכרי על ידי חקלאי יהודי. פרט לכך, עד הגעתם לשווקים, וקשה לדעת האם מקורם הוא מגידול נכ

ישנן קרקעות רבות בארץ שאינן שייכות לגוי העובד בהן אלא נמצאות בבעלותו בגזל. במקרה כזה ייתכן שהקרקע לא 

 .נחשבת קרקע של גוי, וירקות שגדלו שם יהיו אסורים באיסור ספיחים וכדומה

יות, הבעיה המשמעותית ביותר בקנייה מנכרים היא בכך שהיא גורמת אולם פרט לכל הבעיות ההלכתיות הפורמל

להחזקת הקרקעות בארץ בידיהם. גם אם באופן הלכתי יבש אין בכך איסור של "לא תחנם", בוודאי קיימת כאן הבעיה 

תה העקרונית העומדת בבסיס איסור זה. בשמיטות הקודמות, כתוצאה מדרישה של דתיים שומרי שמיטה, לעיתים היי

עלייה ניכרת בכמות הגידולים של הערבים. בעקבות דרישה זו הערבים קיבלו תוספת מים והשתלטו על קרקעות שבדרך 

יש  !"אין ספק שקנייה מנכרים חותרת תחת הרעיון של האיסור "לא תחנם כלל החזיקו בהן גם לאחר השמיטה. לכן

ת מאוד, ולעיתים הייבוא פוגע פגיעה של ממש בחקלאות לציין שגם קניית פירות נכרים מיובאים עשויה להיות בעייתי

 .היהודית, אף יותר מן היבול הנכרי שבתוך הארץ

למעשה, ירקות שקונים מגויים בכל מקרה גם בשנה רגילה, ניתן להמשיך ולקנות מהם גם בשמיטה. אולם אין לקנות 

ברית, שגם בה ישנם פתרונות מהודרים במיוחד גידולי נכרים בשנת השמיטה. יש לעשות כל מאמץ לקנות תוצרת ע

לכתחילה: אוצר בית דין, מצע מנותק, פירות וירקות שישית או גידולים מהערבה הדרומית. כפי שנראה בע"ה בהמשך, 

 .יש להעדיף גם היתר מכירה על פני תוצרת נכרית

 

   הרב קוק אגרות הראיה אגרת שט"ז

לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה, שלא עטי ִתרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת "

ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעניַׁם, ועיניהם תלויות למחיתם ע"פ פדיון 

בני העצים ]הענבים[, הנה עתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו 

המושבות, נמצאו חותרי המחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים , ולהרים קרן צרינו, השוחקים על משבתנו, 

 .איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו. אי שמים

המצב אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו, וכאבי עד לשמים מגיע, מ

  האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמים אמתית שיש בעניין זה. יראה נא כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת" 

 


