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מפתחות ותוכן ענינים
פרק א

שביעית בזמן הזה אם נוהגת מן התורה או מדרבנן
רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .מקור דין שביעית הזה"ז.
ב-ד .שיטות הראשונים – דאורייתא .דרבנן .מידת חסידות .
ה .מנהג ארץ ישראל  -עדות הרמב"ן.
ו-ט .דיון בדעת העיטור ,הרמב"ן ,הראב"ד והרא"ש.
י-יג .דעת הרמב"ם אליבא דמרן בכס"מ ודיון בדברי מרן.
יד-טו .דעת האחרונים בהרמב"ם  -דאורייתא ודרבנן.
טז .דיון בתשובת הרמב"ם.
יז .האם ניתן ללמוד שביעית מתרומות או להפך.
יח .דיון בסתירות שבדברי מרן ומהי משנתו אחרונה.
יט .האם שביעית בזה"ז יש לה חומר כשל תורה מכח השבועה בנחמיה פרק י.
כ .ציונים לדברי אחרונים שנקטו לדינא ששביעית בזה"ז דרבנן/דאורייתא.
כא .לסוברים ששביעית בזה"ז דרבנן האם ספיקה לקולא ככל ספק דרבנן.
כב .צרוף שיטת הסוברים שאין שביעית נוהגת כלל בזה"ז וסמיכה עליהם בשעת
הדחק ולצורך עניים.
כג .שביעית בירושלים בזמן הזה.
כד .ברכת התורה "וציויתי את ברכתי" וכו' בזמן הזה ששביעית אינה אלא
מדרבנן.

פרק שני

שביעית בקרקע של גוי בארץ ישראל
רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .סיכום תשובת המבי"ט בח"א סי' י"א ,הסובר שיש קדו"ש בפירות שגדלו
ברשות הגוי ופטורים מתרו"מ.
ב .סיכום תשובת המבי"ט ח"א סי' כ"א ]אבק"ר סי' כ"ג[.
ג .מרן בשו"ת אבקת רוכל סי' כ"ד דוחה דברי המבי"ט,
ומוכיח שאין קדושת שביעית בפירות נכרים וחייבים בתרו"מ.
ד .תשובת המבי"ט לדחות דברי מרן הנ"ל .ועכ"פ מורה להקל בביעור וסחורה.
ה .תגובת מרן וחכמי צפת על דברי המבי"ט.
ו .תשובות המבי"ט האחרונות.
ז .השגות מהרי"ט על מרן.
ח .חכמים הסוברים כמרן ודחיות ראיות המבי"ט ומהרי"ט.
ט .חכמים הסוברים כהמבי"ט ודוחים דברי מרן.
י .במה שכתב מרן שפירות שביעית פטורים מתרו"מ מטעם הפקר.
יא .במ"ש מרן שהגודר כרמו ולא הפקירו חייב בתרו"מ ]אם שביעית היא אפקעתא דמלכא[.
יב .במ"ש מרן שפירות הגוי פטורים מקרא ד"שבת הארץ לכם".
יג .גדר "אין קנין לגוי בארץ ישראל" לדעת מרן.
יד .האם לדעת מרן מותר לישראל לעבוד בקרקע של
גוי בשביעית ,ומה דין הפירות אם עבר ועבד.
טו .האם גם בדרבנן אמרינן אין קנין לגוי.
טז .האם חזר בו מרן בסוף ימיו.
יז .מנהג ירושלים וארץ ישראל.
יח .גדר הנדוי שנדו חכמי צפת ,והאם מותר להחמיר בפרהסיה כהמבי"ט.
יט .לדעת מרן איזה מעשר צריך להפריש שני או עני ,והאם חייב גם בנתינה לעני.
כ .האם לדעת המבי"ט מותר לקנות בכסף מן הגוי ,או רק במתנה והבלעה.
כא .להמבי"ט אם נוהג איסור סחורה וחובת ביעור בפירות גוי ,וקנייתם ממנו אחר הביעור.
כב .האם למרן ולהמבי"ט מותר לישראל לקצור ולבצור משדה של גוי.
כג .ישראל שקנה שדה זרועה או פירות מחוברים מגוי.
כד .שביעית בשדה גוי המושכרת לישראל.
כה .שביעית בשדה ישראל המושכרת לגוי.
כו .גוי שלקח שתילים מישראל ונטעם בשדהו.

פרק ג

גרמא אמירה ורמיזה לגוי לעבוד בשביעית ודין שדה
המשותפת לישראל ולגוי
רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .האם מותר לגרום לגוי לעבוד בשדה הגוי בשביעית .וכגון לתת לו
חיטים ולמכור לו כלי עבודה .ולחכור ממנו שדה על מנת שהגוי יזרענה.
ב .אמירה ורמיזה לגוי שיעבוד ויזרע בשביעית .וגוי שזרע בשדהו מאיליו
בשביל ישראל.
ג .האם שביעית נוהגת בשדה משותפת לישראל ולגוי .והאם מותר לזורעה
על ידי גוי
ד .איך יתנהגו ישראל וגוי השותפין בשדה

פרק ד

השכרת שדות לגוי
רמזי הענינים המובאים בפרק זה

א .השכרת שדה לגוי בהבלעה ,וגוי שעובד בשדה ישראל אם עובר בעל
השדה על "ושבתה הארץ".
ויבואר גם האם שביתת הארץ בשביעית היא חובת גברא או חובת
קרקע.
ב .השכרת שדה לגוי בהבלעה אם הותרה גם בשדה האילן.
ג .אם נוהג ביעור וקדושת שביעית בפירות אלו ,ואם דמי השכירות
נתפשים בקדושת שביעית.
ד .לא תחונם בשכירות.

פרק ה

דיני שביעית ממתי עד מתי

רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .דין תוספת שביעית ונטיעה ערב שביעית.
א .מקור הדין ומתי נוהג.
ב .תוספת שביעית במוצאי שביעית.
ג .תוספת בזמן הזה שעה פורתא וחרישה המותרת.
ד .האם גם נטיעה נאסרה מהלכה.
ה .נטיעה והרכבה ערב שביעית בזמן הזה.
ו .זריעה ונטיעת אילן סרק לפני שביעית באופן שיקלוט בשביעית וזריעה
בשביעית ב כשהקליטה תהיה בשמינית.
ז .האם לכשיבנה המקדש בב"א ינהג דין תוספת שביעית.

ב .ממתי עד מתי נוהגת קדו"ש בפירות האילן ובתבואה וקטניות.
ג .שיעור חנטה ]עונת המעשרות[.
ד .שיעור עונת המעשרות האם הוא שליש בגודל או במשקל או בבישול הפרי.
ה .ממתי עד מתי נוהגת קדושת שביעית בירק ובאורז ודוחן וקטניות .וגדר קטניות.
ו .ממתי עד מתי נוהגת קדושת שביעית באתרוג ,וחיובו במעשר כשיצא לשמינית.
ז .האם לימון ופירות הדר דינם כאתרוג או כשאר אילנות.
ח .איסור קציצת אילנות בשביעית.
ט .השלב בגידול שבו מתקדשים הפירות והירקות בקדו"ש וחל איסור להפסידם.

פרק ו

מצות ההפקר
רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .האם למעשה צריך לפרוץ פרצות בשדהו .ואם הוא מן התורה.
ב .האם צריך להפקיר בפה ובפני שלשה.
ג .על מה חל ההפקר ,ודין מודר הנאה בפירות שביעית.
ד .מאימתי חלה חובת ההפקר.
ה .כשאין בשדה אלא שיעור מועט האם צריך להפקירה.
ו .האם בפירות הפקר גם כשאין אוסף.
ז .אם עבר ולקט יותר מהמותר האם צריך לשוב ולהפקירם.
ח .האם פירות שביעית הם הפקר גם לנכרים.
ט .האם פירות שביעית הם הפקר גם לבהמה.
י .כשעל ידי הפקרת השדה יש חשש נזק .ובזמן שרוב א"י מיושבת ע"י נכרים.
יא .האם יכול בעל השדה ושאר אדם לזכות בפירות בעודם במחובר.
יב .פירות שביעית שיצאו לשמינית ועודם מחוברים ,האם צריך להפקירם עבורם את
השדה.
יג .ירקות ואתרוג של שישית שנכנסו לשביעית האם חייבים בהפקר.
יד .האם גם ידות הפירות בכלל ההפקר ]אי הפקרת עוקץ האתרוג[.

פרק ז

אופן וזמן אסיפת הפירות מההפקר
רמזי הענינים המובאים בפרק זה
א .מאימתי מותר ללקוט פירות שביעית  -גדר הדין.
ב .אם עבר ולקט בעודם בוסר.
ג .האם זמן הלקיטה שקבעו חז"ל  -עונת המעשרות  -נוהג כיום.
ד .לקיטת אתרוג למצוה בעודו בוסר.
ה .איסור קצירה כדרך הקוצרים ובצירה כדרך הבוצרים  -מקור הדין.
ו .האם יש בקצירה משום עבודת הארץ והאילן .ואופנים שאסור אפי' כל שהוא.
ובפירות שישית שנכנסו לשביעית .ובפירות שביעית שיצאו לשמינית .ובפירות ערלה.
ז .גדר דרך הקוצרים ודרך הבוצרים.
ח .האם מותר לקצור ולבצור מעט מעט בכלי כדרכו
ט .איסור קצירה ובצירה דאורייתא אם הוא דווקא כשהבעלים או שלוחם קוצרים
ובוצרים
י .הכמות המותרת בקצירה ובצירה ,מן ההפקר .והאם יש חילוק בין בעל השדה לשאר
אדם

פרק ח

על מה חלה קדושת שביעית
רמזי הדינים המובאים בפרק זה
א .מאכל ושיירי מאכל גרעינין וקליפות.
ב .קדושת שביעית בעצים ,בעלים ובמיני כבסים.
ג .קדושת שביעית במיני צבעים.
ד .קדושת שביעית במיני בשמים ,בפרחים ובשרף העצים.
ה .קדושת שביעית בדשא המשמש לנוי ולישיבה.
ו .קדושת שביעית במיני מלוגמא )רפואה(.
ז .קדושת שביעית בלולב.
ח .קדושת שביעית בארבעת המינים שנלקטו למצוה ובדיו לס"ת.
ט .קדושת שביעית בטבק סגריות ובטבק הרחה.
י .קדושת שביעית בפשתן.
יא .קדושת שביעית בכותנה.
יב .מתי קדושת שביעית נקבעת לפי מחשבתו של אדם.
יג .קדושת שביעית בדברים הנאכלים בשעת הדחק.
יד .קדושת שביעית בפירות שנפסדו ובפירות אסורין.
טו .קדושת שביעית בקור.
טז .קדושת שביעית בכמהין ופטריות.
יז .קדושת שביעית בדבש דבורים.
יח .קדושת שביעית במינים שונים.
יט .קדושת שביעית בפירות שביעית שנתערבו באחרים.
כ .קדושת שביעית בדבר שאינו אלא טעמו ולא ממשו של הפרי.
כא .קדושת שביעית בפירות שבשוק שרובם אינם מפירות ארץ ישראל.
כב .נספח .על מה חלה קדושת שביעית – ברור דברי הרמב"ם ז"ל.

פרק ט

דרכי השימוש בפירות שביעית ואיסור הפסדם
רמזי הדינים המובאים בפרק זה
א .גדר קדושת הפירות
ב .אם יש מצוה באכילת פרות שביעית ובמצות לאכלה ולא לסחורה ולא להפסד
ג .גדר הזכיה והבעלות בפירות ]לקדש בהם אשה ולצאת יד"ח באתרוג וביין לד' כוסות ובמצה
לכתחי'[
ד .איסור הוצאת פירות שביעית לחו"ל
א.טעם וגדר האיסור
העברת הפירות ממקום למקום בחו"ל
הוצאתם לחו"ל במסגרת אוצר בית דין ובכמות קטנה.
ב .האם איסור זה הוא מהתורה או מדרבנן.
ג .האם מותר להוציאם לחו"ל לסחורה.
טעם וגדר האיסור וזמנו.
ד .פירות שיצאו לחו"ל האם מותרים באכילה.
ה .עצות ותנאים להתיר הוצאת פירות שביעית לחו"ל ודיון בהוצאת
אתרוגים לחו"ל.
ו .הוצאת פירות שביעית למקומות שנכבשו ע"י עולי מצרים.
ה .האכלת פירות שביעית לגוי שכיר ואכסנאי ולבהמתו.
מאכילין את האכסניא
ו .שימוש הראוי בפירות שביעית -כללי הדין ואופני השימוש בפירות.
א .מקור הדין.
ב .האכלת מאכל בהמה לאדם.
ג .מאכל בהמה לאדם.
ד .מכירת והחלפת אוכלי אדם בעבור אוכלי בהמה .וההפך.
ה .שימוש באוכלי אדם שנפסדו לבהמה ולמלוגמא.
ז .גדר שינוי פרי מברייתו.
ח .אכילה גסה שלא כדרך אכילתו.

ט .קילוף פירות שביעית.
י .למצוץ ענבים ולהשליך הקליפה.
יא .להאכיל פירות שביעית לקטנים.
יב .פופקורן מתירס.
יג .אכילת תמכא )חריין( בפני עצמו.
יד .עשית אלכהול להדלקה מפירות שביעית.
טו .האם מותר לערב פירות שביעית בפירות שאר שנים.
טז .לכתוב ס"ת מעצפי שביעית.
יז .שימוש בזרעוני שביעית הנאכלים לזריעה בשמינית.
יח .שימושים שונים
ז .השימוש בשיירי מאכל
א .דין פת שעפשה והשימוש המותר בה.
שימוש המותר בקליפות שראויים לבהמה
תבשיל שעברה צורתו
שיירי מאכל
ח .לסחוט ולרסק פירות שביעית
ט .כבישה ובישול פירות ויין של שביעית
בישול ופסטור יין של שביעית
כבישה המותרת והאסורה.
י .שימוש בתבלינים.
יא .עלי תותים לתולעי משי  /גרמא באיסור הפסד.
יב .האם יש שיעור לאיסור הפסד
יג .שימושים שונים ביין של שביעית
א .בישול ופסטור יין.
ד .מציצה ביין של שביעית
ה.שתיית יין חי אם יש בו משום הפסד.
ו .לערב יין בהרבה מים .ולתת יין בתבשיל.
יד .שימוש המותר בשמן של שביעית
א .להדלקת הנר
ב .שמן של שביעית לנר שבת ויו"ט
ג .שמן של שביעית לנר בית הכנסת ויארצייא"ט וכדו'
סיכה המותרת
ט"ו .שימוש בפירות שביעית לרפואה
א .רפואה המותרת והאסורה
ב .שימוש בשמן לרפואה
ג .אכילת פירות שביעית כדרכו לרפואה

טז .שימוש המותר והאסור כתבן וקש
יז .כביסה וצביעה מפירות שביעית
יח .הפרשת חלה ושריפתה ,ושריפת חמץ ומכירתו לגוי
א .הפרשת ושריפת חלה

