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 הנושאים העיקריים במסכת

 בשנה השישית חרישהדיני  :פרק א

ירקות  בדין מעשרות ושביעית שישית ? שנה העד מתי אפשר לעשות עבודות חקלאיות ב פרק ב:

 שמשרישים עד ראש השנה
בנית גדר  ,יעית. הוצאת אבנים מהשדה בשביעיתבשביעית ובערב שב הוצאת זבל מהשדה :פרק ג

 או טרסות  בשביעית.

, טובה לבעל שדה שאוכלים מפירותיו בשביעית הכרתעבודות שאפשר לעשותם בשביעית.  פרק ד:

כדי שאפשר יהיה  פירותרמת הבשלות שצריכה להיות ל, לעוברי עבירה בשביעית סיוע

 לאכלם  בשביעית.

שגדלים במשך מספר שנים וגדלו גם בשביעית, הטמנת ירקות באדמה ופירות ירקות  :פרק ה

מותר לעשות מפני דברים שבשביעית, מכירת כלי  עבודה, כדי יין ושמן ובהמות בשביעית. 

 דרכי שלום.

 ,דין בצלים של שישית שצמחו גם  בשביעית ,דיני שביעית במקומות שונים בארץ ובסוריה :פרק ו

דין הבאת תרומה של שביעית שצמחו גם בשמינית, קניית ירקות במוצאי שביעית, דין בצלים 

 מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ.

דיני שביעית לגבי   גידולי שביעית שאין להם דין בעור, יש להם דין ביעור וששביעית  גידולי :פרק ז

ל פירות תערובת ש ,צמחי בושם בשביעית ,דיני סחורה בשביעית ,פירות שעושים מהם צבע

  שביעית עם פירות שאינם של שביעית.

 מגבלות השימוש בפירות שביעית. :פרק ח

אזורים   שלושה דיני ספיחים בשביעית,ירקות שאפשר לקנות מעם הארץ בשביעית,   :פרק ט

נושאים  ,ביעור מעשרות, זמן ביעור מעשרות בנושא) נפרדים בא"י תשעה(ולמעשה 

 .   שניתנו במתנה או נפלו בירושה פירות  ,כיצד היא מצוות ביעור ,הקשורים לרביעה שניה

חובות ששביעית אינה משמטת, שטרות חוב שנמסרו לב"ד או מלווה שיש עליו פרוזבול,  :פרק י

דברים  המבקש להחזיר חוב שהשביעית שמטה. דיני כוורת להיות כקרקע,  דיני פרוזבול,

 שהעושה אותם רוח חכמים נוחה ממנו.
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 רק אפ

 בשנה השישית חרישהדיני  הנושאים העיקריים בפרק:

 

 מושגים:

השטח הנדרש לעבודה סביב עץ תאנה. בשטח זה כלול המקום הנדרש עבור זהו  :כמלוא האורה וסלו

אורה התאנים והסל שהוא נותן לתוכו את התאנים. גם אם העץ אינו תאנה, 

מחשבים את השטח הנדרש לעבודת העץ לצורך דיני שביעית כאילו היה עץ 

שטח שמותר לעבד את התאנה. כאשר מותר לעבד את העץ בלבד, הכוונה היא 

 רוב לעץ כמלוא האורה וסלו.הק

 

 עד מתי מותר לחרוש בשדה האילן בשנה השישית ? משנה א:

 ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְשֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ְׁשִביִעית?

 .ל ְזַמן ֶׁשהּוא ָיֶפה ַלְּפִריֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ּכָ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ַעד ָהֲעֶצֶרת.

 ֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות ְּכִדְבֵרי ֵאּלּו.ּוְקרֹוִבין ִּדבְ 

 כל זמן שהחריש טוב לפרי של שנה שישית. בית שמאי: 1

 עד חג השבועות.  בית הלל: 2

 שני הזמנים הללו קרובים זה לזה. 3
 

 בשדה של עצי פרי, האם מותר לחרוש את כל השדה ? :משנה ב

 ֵאיֶזהּו ְשֵדה ָהִאיָלן?

 ָּכל שלשה ִאיָלנֹות ְלֵבית ְסָאה,

 ִאם ְראּוִיין ַלֲעׁשֹות ִּכַּכר ְּדֵבָלה ֶׁשל ִׁשִּׁשים ָמֶנה ָּבִאיַטְלִקי,

 .ם ָּכל ֵּבית ְסָאה ִּבְׁשִביָלןחֹוְרִׁשי

 ָּפחֹות ִמָּכאן, ֵאין חֹוְרִׁשין ָלֶהן ֶאָּלא ְמלא ָהאֹוֶרה ְוַסּלֹו חּוָצה לֹו.

 ם:תאנים מותר לחרוש את כל השדה אם מתקיימים התנאים הבאיבשדה  1

 .)אמה 50אמה על  50(בית סאה  בשטח שלעצי תאנה נטועים  3לפחות  1.1

 ק"ג). 24-מנה איטלקי (כ 60פרי של ככר דבלה, שמשקלו נותן עצים יחד)  3(יש סוברים כל עץ  1.2

 .(ראה מושגים) אם לא מתקיימים התנאים הנ"ל, מותר לחרוש בשישית רק כמלוא האורה וסלו 2
 

 כדין אילנות פרי דין חרישת אילנות סרק :משנה ג

 .אֹוָתן ְּכִאּלּו ֵהם ְּתֵאִנים ֶאָחד ִאיַלן ְסָרק ְוֶאָחד ִאיַלן ַמֲאָכל, רֹוִאין

 .ם ָּכל ֵּבית ְסָאה ִּבְׁשִביָלןִאם ְראּוִיים ַלֲעׁשֹות ִּכַּכר ְּדֵבָלה ֶׁשל ִׁשִּׁשים ָמֶנה ָּבִאיַטְלִקי, חֹוְרִׁשי

 ָלֶהם ֶאָּלא ְלָצְרָּכן.ָּפחֹות ִמָּכאן, ֵאין חֹוְרִׁשים 

 רואים אותם כאילו הם עצי תאנה.בין אם האילנות הם אילנות סרק ובין אם הם אילנות פרי,  1

 עצים בבית סאה: 3אם נטועים  2

 ככר דבלה, אפשר לחרוש את כל השדה. אם הם ראויים לתת  2.1
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 אם לא, מותר לחרוש רק כמלוא האורה וסלו. 2.2
 

 בשישית, בהתחשב במספר העצים הנמצאים בשדה. חרישהדיני  :משנה ד

 ,ָהָיה ֶאָחד עֹוֶשה ִּכַּכר ְּדֵבָלה ּוְׁשַנִים ֵאין עֹוִשין, אֹו ְׁשַנִים עֹוִשין ְוֶאָחד ֵאינֹו עֹוֶשה

 .ְרִׁשין ָלֶהם ֶאָּלא ְלָצְרָּכןֵאין חוֹ 

 ַעד ֶׁשִּיְהיּו ִמְּׁשלוָׁשה ַעד ִּתְׁשָעה.

 ,ּוְלַמְעָלה ָהיּו ֲעָשָרה, ֵמֲעָשָרה

 ֵּבין עֹוִשין ֵּבין ֶׁשֵאיָנן עֹוִשין, חֹוְרִׁשין ָּכל ֵּבית ְסָאה ִּבְׁשִביָלן.

 

 ,"ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשּבת":ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות לד, כא)

 ֵאין ָצִרי� לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית,

 ִנְכָנס ַּבְּׁשִביִעית, ֶאָּלא ָחִריׁש ֶׁשל ֶעֶרב ְׁשִביִעית ֶׁשהּוא

 ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית ֶׁשהּוא יֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית.

 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר:

 ֶמה ָחִריׁש ְרׁשּות, ַאף ָקִציר ְרׁשּות,

 ָיָצא ְקִציר ָהעֶמר.

 ,ככר דבלה יםמניבאו שניים מהם אחד רק ו ,אילנות 3 ישאם  1

 וסלו. מותר לחרוש רק כמלוא האורה

 שמניבים כנדרש, חורשים כל השדה בעבורם. 3, ויש 9 -ל 3ין אם מספר האילנות הוא ב 2

 אילנות ומעלה אפילו אינם מניבים פרי, חורשים כל השדה בעבורם. עשרה 3
 ? ""בחריש ובקציר תשבותמה לומדים מהביטוי  כותרת נוספת:

  תנא קמא: 1

 עית.את הקרקע בשישית, אם זה מועיל לשבי לחרוששאסור  1.1

 שאסור לקצור בשמינית את מה שגדל בשביעית. 1.2

 ר' ישמעאל: 2

 .בשבתחריש וקציר שהם רשות אסורים   2.1

 קציר העומר שהוא מצוה מותר בשבת. 2.2
 

 אנשים שונים 3 -השיכים לבשטח בית סאה  אילנות 3דין  :משנה ה

 ְוחֹוְרִׁשין ָּכל ֵּבית ְסָאה ִּבְׁשִביָלן.ְׁשלָׁשה ִאיָלנֹות של שלָׁשה ֲאָנִׁשים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין, 

 

 ְוַכָּמה ְיֵהא ֵּביֵניֶהם?

 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַהָּבָקר עֹוֵבר ְּבֵכָליו.

 מותר לחרוש כל השטח בעבורם.מצטרפים וכנדרש,  פירותאם הם מניבים 
 לשדה האילןעצים כדי שיחשב  2ין המרחק המינימלי ב כותרת נוספת:

 רבן גמליאל:

 .אמות) 4(ושעורו  כדי שיוכל צמד בקר יחד עם המחרשה שלו לעבור בין העצים
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 (שעדיין אינן אילנות)שדה שיש בו נטיעות בחרישה בשנה השישית דין  :משנה ו

 ,ֶעֶשר ְנִטיעֹות

 ָּכל ֵּבית ְסָאה ִּבְׁשִביָלן ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה. ְמֻפָּזרֹות ְּבתֹו� ֵּבית ְסָאה, חֹוְרִׁשין

 ָהיּו ֲעׁשּויֹות ׁשּוָרה ּוֻמָּקפֹות ֲעָטָרה, ֵאין חֹוְרִׁשין ָלֶהם ֶאָּלא ְלָצְרָּכן.

 עשר נטיעות בשדה של בית סאה: 1

 . עד ראש השנה השטח,אם הם מפוזרים בכל השטח, חורשים בעבורם את כל  1.1

 .כל עץ לצורכומותר לחרוש רק  פים גדר,אם הם נטועים בשורה, או מוק 1.2
 

 דלועים נטיעות וגם דין שדה שיש בו :משנה ז

 ַהְּנִטיעֹות ְוַהְּדלּוִעים ִמְצָטְרִפין ְלתֹו� ֵּבית ְסָאה.

 ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר:

 ָּכל ֵּבית ְסָאה ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה. ָּכל ֲעָשָרה ְּדלּוִעים ְלֵבית ְסָאה, חֹוְרִׁשין

 (ואין הלכה כמותו):תנא קמא  1

 .לעשרה, וחורשים כל בית סאהמצטרפים אם יש גם נטיעות, הדלועים 

  רבן שמעון בן גמליאל: 2

 .דלועים (ללא נטיעות) חורשים כל בית הסאה עד ראש השנה 10גם אם יש 
 

 לאילנות ?עד מתי נחשבים העצים לנטיעות ולא  :משנה ח

 ַעד ֵאיָמַתי ִנְקְראּו ְנִטיעֹות?

 .ְרָיה אֹוֵמר: ַעד ֶׁשָּיֹחּלּוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעזַ 

 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ַּבת ֶׁשַבע ָׁשִנים;

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְנִטיָעה ִּכְׁשָמּה.

 

 ,ִליִפיןִאיָלן ֶׁשִּנְגַמם ְוהֹוִציא חֲ 

 ִּכְנִטיָעה, ,ִמֶּטַפח ּוְלַמָּטה

 ְּכִאיָלן; ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ,ִמֶּטַפח ּוְלַמְעָלה

 עד שהפירות יהיו חולין (שנה חמישית). (ואין הלכה כמותו):ר אלעזר בן עזריה  1

 עד שנה שביעית. (ואין הלכה כמותו):ר' יהושע  2

 ן נטיעה.כל זמן שבני אדם קוראים לאיל ר' עקיבא: 3
 שנכרת גזעו והוציא ענפים חדשים.דין עץ  כותרת נוספת:

 :שמעוןרבי 

 אם נשאר מהגזע פחות מטפח מהקרקע, העץ נחשב כנטיעה. 1

 חשב כאילן.נטפח ומעלה, הוא  מהגזעאם נשאר  2
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 פרק ב

 שישית ?בעד מתי אפשר לעשות עבודות חקלאיות  הנושאים העיקריים בפרק:

 .ירקות שמשרישים עד ראש השנהבדין מעשרות ושביעית 

 

 מושגים:

 שדה תבואה או שדה קטניות.  :שדה הלבן

 שדה שבה הגידולים מתבססים על השקיה מלאכותית.  :שדה שלחין

 שדה המסתפקת במי גשמים, אלא שירקות הגדלים בה צריכים תוספת השקיה.  שדה בעל:

 כופפים זמורת גפן ומכסים אותה באדמה, מוציאים את ראשה מצד אחר.  הברכה:

 החדש. רשים וצומחת ממקומהוהיא מכה שו  

 

 עד מתי מותר לחרוש בשנה השישית בשדה הלבן ? :משנה א

 ֵדה ַהָּלָבן ֶעֶרב ְׁשִביִעית?ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְש 

 ,ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ַהֵּלָחה

 ָּכל ְזַמן ֶׁשְּבֵני ָאָדם חֹוְרִׁשים ִלַּטע ַּבִּמְקָׁשאֹות ּוַבִּמְדָלעֹות.

 :ֶאָּלא ! ִׁשְמעֹון: ָנַתָּת ּתֹוַרת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָידוֹ ָאַמר ַרִּבי 

 ִּבְשֵדה ַהָּלָבן ַעד ַהֶּפַסח, ּוִבְשֵדה ָהִאיָלן ַעד ֲעֶצֶרת.

 : ודהיינשיש עדיין לחלוחית בקרקע, כל זמן  תנא קמא: 1

 ין חורשים בשדה קישואים או דלועים.יעדש

 לעצמו, אלא:אם כך כל אחד יקבע את הדין  ר' שמעון: 2

 בשדה הלבן, עד פסח. 2.1

 בשדה האילן עד העצרת. 2.2
 

 שביעיתאפשר לעשותם עד ר"ה של שסוגי עבודות  :משנה ב

 ,ְמַזְּבִלין

 ּוְמַעְּדִרין ַּבִּמְקָׁשאֹות ּוַבִּמְדָלעֹות ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה.

 ְוֵכן ְּבֵבית ַהְּׁשָלִחין.

 ְמַיְּבִלין,

 ְמָפְרִקין,

 ְמַאְּבִקין,

 ְמַעְּׁשִנין ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַאף נֹוֵטל הּוא ֶאת ֶהָעֶלה ִמן ָהֶאְׁשּכֹול ַּבְּׁשִביִעית.

 .מפזרים זבל בשדות 1

 עודרים בשדה קישואים ובשדה דלועים סביב קלחי הקישואים והדלועים. 2

 .שלחיןעודרים בשדה  3

 .)"ןמיבלי"חותכים את היבלות של האילן ( 4

 .("מפרקין") ונוטלים עלים מעל האילן 5
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 )."מאבקין"מכסים בעפר דק את שורשי האילן שהתגלו ( 6

 )."ןמעשני"מעלים עשן תחת האילן להמית תולעים שבו ( 7

 מותרת אף בשביעית. מהאשכולנטילת עלים  (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון 8
 

 המשך סוגי עבודות שאפשר לעשותם עד ר"ה :משנה ג

 ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה. ְמַסְּקִלין

 ְמַקְרְסִמין,

 ְמָזְרִדין,

 ְמַפְּסִלין ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה.

 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ְּכֵזרּוָדּה ּוְכִפּסּוָלּה ֶׁשל ֲחִמיִׁשית, ָּכ� של שִּׁשית.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָּכל ְזַמן ֶׁשֲאִני ַרַּׁשאי ַּבֲעבֹוַדת ָהִאיָלן, ַרַּׁשאי ֲאִני ְּבִפּסּולֹו.

 מסקלים את האבנים. 1

 .)"רסמיןקמ"חותכים ענפים יבשים ( 2

 )."מזרדין"קוצצים ענפים לחים ( 3

 הורדת פסולת מן האילן: 4

 מותר עד ר"ה. תנא קמא: 4.1

 כמותו):(ואין הלכה רבי יהושע  4.2

 כשם שנטילת פסולת של חמישית מותרת בשישיית, כך של שישית מותרת גם בשביעית.

 מותר עד עצרת כדין כל עבודות האילן. (ואין הלכה כמותו):רבי שמעון  4.3
 

 המשך סוגי עבודות שאפשר לעשותם עד ר"ה :משנה ד

 ְמַזֲהִמין ֶאת ַהְּנִטיעֹות,

 ְוכֹוְרִכין אֹוָתן,

 אֹוָתן, ְוקֹוְטִמין

 ְועֹוִשין ָלֶהן ָּבִּתים,

 ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה. ,ּוַמְׁשִקין אֹוָתן

 ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמר: ַאף ַמְׁשֶקה הּוא ֶאת ַהּנֹוף ַּבְּׁשִביִעית, ֲאָבל לא ֶאת ָהִעָּקר.

 )."מזהמים"( ה,להבריא כדיזבל במקום הקילוף  נטיעה שנשרה קליפתה, אפשר להדביק 1

 )."כורכים"אפשר לעטוף נטיעה במטלית להגן עליה מפני החמה או מפני הצינה ( 2

 )."קוטמים"אפשר לחתוך ראשי הענפים של האילן ( 3

 מותר לעשות לאילנות סוכה כדי להגן עליהם מפני החמה או מפני הצינה. 4

 השקיה: ןבעניי 5

 האילן.גוף ומשקים גם את ורדים מותר להשקות את נוף האילן והמים י תנא קמא: 5.1

 אפילו בשביעית מותר להשקות את הנוף, אבל לא את השורשים. זר בר צדוק:עירבי אל 5.2
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 דין עבודות הנעשות בפגי תאנה :משנה ה

 ָסִכין ֶאת ַהַּפִּגים ּוְמַנְּקִבים אֹוָתן ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה.

 ֶׁשָּיְצאּו ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית,שִביִעית  ַּפֵּגי ֶעֶרב ְׁשִביִעית ֶׁשִּנְכְנסּו ַלְּׁשִביִעית, ְושל

 .ָסִכין ְולא ְמַנְּקִבין אֹוָתן לא

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 .ִכין, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדהֵאיָנן סָ  ,ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ָלסּו�

 ָסִכין. ,קֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁשּלא ָלסּו�מְ 

 

 הּוא ַרַּׁשאי ַּבֲעבֹוַדת ָהִאיָלן.ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ָּבִאיָלן, ִמְּפֵני ׁשֶ 

 כדי שימהרו להבשיל. עד ראש השנה פגי תאנה מותר לסוך ולנקב  1

 :רק בשמינית שיבשילו, ופגי שביעית פגי שישית שיבשילו רק בשביעית 2

 .פגי שביעית בשמיניתו ,בשישית שביעיתפגי ולנקב אסור לסוך  תנא קמא: 2.1

 בשביעית:לגבי פגי שישית שיבשילו רק  ר' יהודה: 2.2

 .לסוך בשישית אסורונחשב כעבודת השדה, , זה פגיםלסוך  שנוהגיםמקום  2.2.1

 .שישית שנכנסים לשביעית פגימותר לסוך  ,מקום שנהגו שלא לסוך 2.2.2
 עבודות באילן עצמו מיד במוצאי שביעית כותרת נוספת:

 רבי שמעון: מותר לעשות עבודות באילן עצמו, אפילו אם יש על האילן פירות.

 
 דין נטיעה, הברכה או הרכבה בשישית :משנה ו

 .ֵאין נֹוְטִעין, ְוֵאין ַמְבִריִכין, ְוֵאין ַמְרִּכיִבין ֶעֶרב ְׁשִביִעית, ָּפחֹות ִמשלשים יֹום ִלְפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה

 ַיֲעקר. ,ְוִאם ָנַטע אֹו ִהְבִרי� אֹו ִהְרִּכיב

 ֶלֶטת ִלשלשה ָיִמים, ׁשּוב ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת.ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָּכל ַהְרָּכָבה ֶׁשֵאיָנּה קוֹ 

 ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים: ִלְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות.

 תנא קמא: 1

 יום לפני ר"ה. 30 -אסור לנטוע, להבריך או להרכיב פחות מ 1.1

 אם עשה יעקור. 1.2

  ר' יהודה: 2

 ימים הראשונים שוב אינה נקלטת. 3 -בהרכבה שאינה נקלטת  2.1

 .ימים קודם ר"ה, פחות מכן אסור 3ר מות 2.2

 אסור שבועיים לפני ר"ה. ר' יוסי ור' שמעון: 3
 

 מעשרות ןלעניידין אורז, דוחן, פרגים ושומשומים  :משנה ז

 ָהאֶרז ְוַהּדַחן ְוַהְּפָרִגין ְוַהֻּׁשְמְׁשִמין, ֶׁשִהְׁשִריׁשּו ִלְפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה,

 ַבר,ִמְתַעְּׂשִרין ְלֶׁשעָ 

 .ּוֻמָּתִרין ַּבְּׁשִביִעית
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 ְוִאם ָלאו,

 ,ֲאסּוִרין ַּבְּׁשִביִעית

 ּוִמְתַעְּׂשִרין ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה.

 :"ההכו שורשים לפני ראו צמחים אם  1

 מעשרות. ןלענייהם נחשבים כשייכים לשנה קודמת  1.1

 אין להם קדושת שביעית. 1.2

 הכו שורשים לאחר ר"ה:או  צמחיםאם  2

 שנת שביעית, חלה עליהם קדושת שביעית. שלר"ה לגבי  2.1

 מעשרות. ןלענייהם נחשבים כשייכים לשנה הבאה בשנה רגילה  2.2
 

  לעניין מעשרות ןגמלוניהם ידיני פול המצרי ואפונ :משנה ח

 ,ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי אֹוֵמר: ּפֹול ַהִּמְצִרי

 ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן. ,ֶׁשְּזָרעֹו ְלֶזַרע ַּבְּתִחָּלה

 ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן. ,ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֲאפּוִנין ַהַּגְמלֹוִנין

 ִמֶּׁשִּתְרְמלּו ִלְפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה. ,ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֲאפּוִנין ַהַּגְמלֹוִנין

 פול המצרי: 1

  :שזורי ר' שמעון 1.1

 .(כמו במשנה הקודמת) , הולכים בו אחר זמן השרשהכדי להוציא ממנו זרע לזריעהאם זרעו  1.1.1

 אם זרעו לשם ירק הולכים בו אחר לקיטה. 1.1.2

 אפונים הגמלונים: 2

 .(כמו במשנה הקודמת) הולכים בהם אחר זמן השרשה ר' שמעון: 2.1

 הולכים בהם אחר זמן שעושים תרמילים. ר אלעזר: 2.2
 

 השקיהשמנעו מהם  דין בצלים שאין עושים זרעים ובפול המצרי :משנה ט

 ַהָּסִריִסים ּופֹול ַהִּמְצִרי,ַהְּבָצִלים 

 ֶׁשָּמַנע ֵמֶהם ַמִים ְׁשלִׁשים יֹום ִלְפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה,

 ,ַברִמְתַעְּׂשִרין ְלֶׁשעָ 

 .ּוֻמָּתִרים ַּבְּׁשִביִעית

 ְוִאם ָלאו,

 ,ֲאסּוִרים ַּבְּׁשִביִעית

 ּוִמְתַעְּׂשִרין ְלָׁשָנה ַהָּבָאה.

 ,ְוֶׁשל ַּבַעל

 ם ְׁשֵּתי עֹונֹות; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.ֶׁשָּמַנע ֵמֶהם ַמיִ 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָׁשלׁש.

 בשדה שלחין: 1

 :(ע"י כך יצאו מתורת ירקות) ראש השנהיום לפני  30אם מנע מהם מים  1.1
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 מעשרים מהם בהתאם לשנה שקדמה לר"ה. 1.1.1

 .תמותרים בשביעי 1.1.2

 יום לפני ר"ה: 30 שךאם לא מנע מהם מים במ 1.2

 אסורים בשביעית., ושביעית הם נחשבים כגידולי 1.2.1

 בשנה רגילה מעשרים מהם בהתאם לשנה שלאחר ר"ה. 1.2.2

 בשדה בעל (המסתפקת במי גשמים): 2

 (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר  2.1

 עונות, דינם כפירות של שנה קודמת. 2אם מנע מהם מים 

 .קודמתרות של שנה י, דינם כפעונות 3אם מנע מהם מים  חכמים: 2.2
 

 ואורז בשביעיתדיני דלועים  :משנה י

 ,ַהְּדלּוִעין ֶׁשִּקְּיָמן ְלֶזַרע

 .ָּתר ְלַקְּיָמן ַּבְּׁשִביִעיתִאם ֻהְקׁשּו ִלְפֵני ראׁש ַהָּׁשָנה ְוִנְפְסלּו ֵמאֶכל ָאָדם, מֻ 

 ְוִאם ָלאו, ָאסּור ְלַקְּיָמן ַּבְּׁשִביִעית.

 ַהְּתָמרֹות ֶׁשָּלֶהן ֲאסּורֹות ַּבְּׁשִביִעית.

 ְּבָעָפר ָלָבן; ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ּוַמְרִּביִצין

 ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקב אֹוֵסר. ַרִּבי

 ְמָמְרִסין ָּבאֶרז ַּבְּׁשִביִעית.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֲאָבל ֵאין ְמַכְּסִחין.

 :פירותדלועים שנזרעו בשישית לשם זרעים ולא לשם  1

 ם לאכילה,אינם ראוייואם התקשו לפני ר"ה,  1.1

 , ומותר לקיימם לזרע.שישית פירותנחשבים להם 

 .לזרע שביעית ואסור לקיימם פירותלאחר ר"ה, הם נחשבים לאם התקשו  1.2

 .(אף לאחר שנתקשו הדלועים) שביעית פירותדינם כ) "תמרות"(ציצי הדלועים  2

 :(ראה מושגים) השקית שדה לבן 3

 מותר להשקותו. ר' שמעון: 3.1

 ): אסור להשקותו.(ואין הלכה כמותור' אליעזר בן יעקב  3.2

 :אורז שהשריש לפני ר"ה 4

 בשביעית. ("ממרסין") מותר להשקותו  4.1

 , כדי להשביחו.) את עלי האורז"מכסחין"אין לחתוך ( ר' שמעון: 4.2
 

 פרק ג

 ,בערמות זבל בשדה בשביעית ובערב שביעית טפול הנושאים העיקריים בפרק:

 בשביעית.בנית גדר או טרסות אבנים מהשדה בשביעית,  הוצאת
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 מושגים:

 .אבנים כבדות שנושאים על הכתף  :אבני כתף

 

 לצורך זיבול שנה שמיניתבשביעית שדה בזבל (אשפתות) הכנת ערימות  :משנה א

 ֵמֵאיָמַתי מֹוִציִאין ְזָבִלים ְלַאְׁשַּפּתֹות?

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ,ִּיְפְסקּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדהִמּׁשֶ 

 אֹוֵמר: ִמֶּׁשִּייַבׁש ַהָּמתֹוק.ַרִּבי ְיהּוָדה 

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִמֶּׁשִּיְקׁשֹור.

 מאיזה זמן מותר להוציא זבלים בשביעית לערימות לצורך שנה שמינית ?

 משעה שנוכרים או עוברי עבירה יפסיקו לעבד את שדותיהם בשביעית. ר' מאיר: 1

 ת.הזבל שמשתמשים בו בשנה שביעי ששמתייבמשעה  ר' יהודה: 2

 כך שיש בו כבר מיני קשרים. ,שמתייבמשעה שהזבל  ר' יוסי: 3
 

 בשביעית לצורך שמיניתשדה לשים ב שאפשרמספר ערימות הזבל וגודלם  :משנה ב

 ַעד ַּכָּמה ְמַזְּבִלין?

 ַעד ָׁשלׁש שלש ַאְׁשַּפּתֹות ְלֵבית ְסָאה,

 ֶׁשל ֶעֶשר ֶעֶשר ַמְׁשֵּפלֹות ֶׁשל ֶלֶת� ֶלֶת�.

 ַעל ַהַּמְׁשֵּפלֹות, ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהַאְׁשַּפּתֹות. מֹוִסיִפין

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַאף ַעל ָהַאְׁשַּפּתֹות.

  תנא קמא: 1

 בשטח של בית סאה,של זבל ) "אשפתות"(ערימות  3עד  1.1

  .)"ךלת"סאה ( 15) של "משפלות"קופות ( 10לפחות  יש ערימהשבכל  1.2

 אבל לא את מספר הערימות.  ,ערימה כלאפשר להגדיל  1.3

 אפשר להגדיל גם את מספר הערימות. (ואין הלכה כמותו): ר' שמעון 2
 

 דינים נוספים בנושא הוצאת הזבל בשביעית :משנה ג

 עֹוֶשה ָאָדם ֶאת ָשֵדהּו ָׁשלׁש ָׁשלׁש ַאְׁשַּפּתֹות ְלֵבית ְסָאה.

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ,ָיֵתר ִמֵּכן, ַמֲחִציב

 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין,

 ַעד ֶׁשַּיֲעִמיק ְׁשלָׁשה,

 אֹו ַעד ֶׁשַּיְגִּביַּה ְׁשלָׁשה.

 עֹוֶשה ָאָדם ֶאת ִזְבלֹו אֹוָצר.

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר,

 ַעד ֶׁשַּיֲעִמיק ְׁשלָׁשה,

 אֹו ַעד ֶׁשַּיְגִּביַּה ְׁשלָׁשה.

 ָהָיה לֹו ָּדָבר ֻמָעט, מֹוִסיף ָעָליו ְוהֹוֵל�.
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 ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵסר,ַרִּבי 

 ַעד ֶׁשַּיֲעִמיק ְׁשלָׁשה,

 אֹו ַעד ֶׁשַּיְגִּביַּה ְׁשלָׁשה,

 אֹו ַעד ֶׁשִּיֵּתן ַעל ַהֶּסַלע.

 ערימות של זבל לבית סאה ? 3-האם אפשר לשים יותר מ 1

 (ואין הלכה כמותו): ר' שמעון 1.1

 אם מניח את הערימות בצורת רגלי חצובה. ,אפשר

 הדברים הבאים: 2-יעשה אחת מ ר אלא אם כן,אסו חכמים: 1.2

 טפחים מהקרקע. 3בבור עמוק לפחות  ותיכניס את הערימ 1.2.1

 טפחים. 3במקום המוגבה מהקרקע לפחות  ותישים את הערימ 1.2.2

 האם אפשר לעשות ערימה אחת גדולה ? 2

 מותר. תנא קמא: 2.1

 אוסר אלא אם כן:(ואין הלכה כמותו): ר' מאיר  2.2

 טפחים 3לפחות לבור עמוק  הזבליכניס את  2.2.1

 טפחים. 3 גבוהבמקום  האות או ישים  2.2.2

 האם אפשר להוציא לשדה את כמות הזבל המותרת, בכמויות קטנות ולא בבת אחת ? 3

 את כל הכמות הנדרשת. ובהדרגה ישליםאפשר,  תנא קמא: 3.1

 אסור אלא אם כן יעשה אחד מהדברים הבאים: ר' אלעזר בן עזריה: 3.2

 טפחים בקרקע. 3לפחות  לבור עמוק הזבליכניס את  3.2.1

 טפחים מעל הקרקע. 3לפחות במקום המוגבה  הזבלישים את  3.2.2

 ישים את הערימה על גבי סלע שאינו ראוי לזריעה. 3.2.3
 

 ניתן להפוך שדה בשביעית לדיר לצאן ? כיצד :משנה ד

 ,ַהְמַדּיֵר ֶאת ָשֵדהּו

 עֹוֶשה ַסַהר ְלֵבית ָסאַתִים,

 ָהֶאְמָצִעית,עֹוֵקר שלש רּוחֹות ּוַמִּניַח ֶאת 

 ִנְמָצא ְמַדֵּיר ֵּבית ַאְרַּבַעת ְסִאין.

 ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ֵּבית ְׁשמֹוַנת ְסִאין.

 ְמַׁשֵּיר ִמֶּמָּנה ִמְקָצת, ִמְּפֵני ַמְרִאית ָהַעִין, ,ָהְיָתה ָּכל ָשֵדהּו ֵּבית ַאְרַּבַעת ְסִאין

 ְלתֹו� ָשֵדהּו ְּכֶדֶר� ַהְמַזְּבִלין.ּומֹוִציא ִמן ַהַּסַהר ְונֹוֵתן 

  תנא קמא: 1

 .(מכניס לתוכה את הדיר) בית סאתיים ומדייר אותהשטח של ל )"סהר"( עושה גדר 1.1

 .ומניח את המחיצה האמצעית דפנות לצד השני 3, מעביר תייםלאחר שדייר בית סא 1.1.1

 בתי סאה. 4יכול לדייר בצורה זו עד  1.2

 בתי סאה. 8יכול לדייר עד  הלכה כמותו):בן גמליאל (ואין שמעון בן ר 2
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 ., מפני מראית עיןבתי סאה, חייב לשייר קצת שטח פנוי 4אם גודל שדהו רק  3

 ערימות לבית סאה. 3אם התמלא השטח שגידר בזבל, יכול להוציאו לשאר השדה לפי השיעור של  4
 

 חציבת אבנים בשביעית מסלע שנמצא בשדה :משנה ה

 לא ִיְפַּתח ָאָדם ַמְחֵצב ַּבְּתִחָּלה ְלתֹו� ָשֵדהּו,

 :ַעד ֶׁשִּיְהיּו ּבוֹ 

 .ֶׁשֵהן שלש ַעל שלש ַעל רּום שלששלש ֻמְרִּבּיֹות, 

 ִׁשעּוָרן ֶעְשִרים ְוֶׁשַבע ֲאָבִנים.

 אלא אם: ,לא יחצוב אדם אבנים מסלע בחצרו אם לא חצב קודם שביעית

  :לחצוב ממנו לפחותניתן  .1

 .זו על גבי זושל אבנים  ("מרביות") שורות שלוש .1.1

 בגובה. 3 ברוחב ו 3 אמות באורך, 3שהן יחד  .1.2

 .אמה מעוקבת שכל אחתאבנים  27שעור הסלע הזה הוא  .2
 

 דין סילוק גדר אבנים שנמצאת בשדה, כולל האבנים הקטנות שבגדר :משנה ו

 ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּנֵטלּו. ָּגֵדר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֶעֶשר ֲאָבִנים ֶׁשל ַמְּׂשאֹוי

 ִׁשעּור ָּגֵדר ֲעָשָרה ְטָפִחים.

 ,ָּפחֹות ִמֵּכן

 ְוגֹוְממֹו ַעד ָּפחֹות ֵמָהָאֶרץ ֶטַפח. ,ְמַחֵּצב

 ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?

 ִמּתֹו� ֶׁשּלֹו,

 ֲאָבל ִמּתֹו� ֶׁשל ֲחֵברֹו, ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה ִיּטל.

 ְּדָבִרים ֲאמּוִרים?ַּבֶּמה 

 ִּבְזַמן ֶׁשּלא ִהְתִחיל ּבֹו ֵמֶעֶרב ְׁשִביִעית,

 ֲאָבל ִאם ִהְתִחיל ּבֹו ֵמֶעֶרב ְׁשִביִעית, ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה נֹוֵטל.

 התנאים הבאים:שני  םמתקיימיאפשר לסלק את גדר האבנים אם  1

 נשים.א 2 לפחות  צריך כדי לשאת כל אחת מהןשאבנים  10יש בגדר לפחות  1.1

 טפחים. 10גובה הגדר לפחות  1.2

 :אחד מהתנאים דלעיל םמתקייאם לא  2

 מאבני הגדר לפחות טפח מעל הקרקע. רובלבד שיישא לסלק,אפשר   2.1

 :חייב להשאיר טפח אבנים מעל הקרקעבמה דברים אמורים ש 3

 שלו.בשדה היא הגדר אם  3.1

 .כמה שרוצה מסלק חברואם הגדר בשדה  3.2

 סילוק אבנים בשדה שלו ?במה דברים אמורים שיש מגבלת  4

 .התחיל בסילוק האבנים בערב שביעיתלא אם  4.1

 .מסלק כמה שרוצה, לסלק כבר בשישית אם התחיל 4.2
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 דין סילוק אבנים מהשדה בשביעית :משנה ז

 ,ֲאָבִנים ֶׁשִּזְעְזָעַתן ַהַּמֲחֵרָׁשה, אֹו ֶׁשָהיּו ְמֻכּסֹות ְוִנְתַּגּלּו

 ַמְּׂשאֹוי ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּנֵטלּו.ִאם ֵיׁש ָּבֶהן ְׁשַּתִים ֶׁשל 

 ַהְמַסֵּקל ֶאת ָשֵדהּו,

 נֹוֵטל ֶאת ָהֶעְליֹונֹות ּוַמִּניַח ֶאת ַהּנֹוְגעֹות ָּבָאֶרץ.

 ,ְוֵכן ַּגְרַּגר ֶׁשל ְצרֹורֹות אֹו ַּגל ֶׁשל ֲאָבִנים

 ץ.נֹוֵטל ֶאת ָהֶעְליֹונֹות ּוַמִּניַח ֶאת ַהּנֹוְגעֹות ָּבָארֶ 

 ִאם ֵיׁש ַּתְחֵּתיֶהן ֶסַלע אֹו ַקׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיָּנֵטלּו.

 אבנים שהיו מכוסות ונתגלו או שזעזעה אותם המחרשה, 1

 .אנשים 2לפחות  לשאת כל אחת מהן צריך אבנים שכדי 2יש לפחות  אפשר לסלקם אם

 ):"המסקל"את האבנים ( ךהמפנה אבנים משדה כיוון שהוא צרי 2

 משאיר את התחתונות הנוגעות בקרקע.ו העליונות,לוקח את 

 ):"גל של אבנים"( או גדולות ),"גרגר של צרורות"( גל של אבנים קטנותהמפנה  3

 נניח את התחתונות הנוגעות בקרקע.נוטל את העליונות, ו 3.1

 אפשר לסלק את כל האבנים.או קש אם יש תחת האבנים סלע  4
 

   ובערב שביעית תבואדיות בשביעי מדרגותדין בנית  :משנה ח

 ֵאין ּבֹוִנין ַמְדֵרגֹות ַעל ִּפי ַהֵּגָאיֹות ֶעֶרב ְׁשִביִעית ִמֶּׁשָּפְסקּו ַהְּגָׁשִמים,

 .ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַתְּקָנן ַלְּׁשִביִעית

 ְׁשִביִעית.ֲאָבל ּבֹוֶנה הּוא ַּבְּׁשִביִעית ִמֶּׁשָּפְסקּו ַהְּגָׁשִמים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַתְּקָנן ְלמֹוָצֵאי 

 ְולא ִיְסמ� ֶּבָעָפר,

 ֲאָבל עֹוֶשה הּוא ַחִיץ.

 ָּכל ֶאֶבן ֶׁשהּוא ָיכֹול ִלְפׁשֹוט ֶאת ָידֹו ְוִלְּטָלּה, ֲהֵרי זֹו ִּתָּנֵטל.

 ,לאחר שפסקו הגשמיםבגאיות מדרגות  בשישיתאין לבנות  1

 .שנראה כהכנה להשקיה בשביעית 

 .עבור מוצאי שביעיתפסקו הגשמים לאחר שבשביעית  מדרגותאפשר לבנות  2

 בשביעית: המדרגותכשבונה את  3

  אינו מחזקו בעפר או בטיט. 3.1

 זו על גבי זו.את האבנים ע"י שמסדר  ("חיץ") לעשות מחיצהמותר  3.2

 בנית הקיר עד מקום שידו מגיעה (מהקיר).צורך לקחת אבנים ל יכול 3.3
 

 ובשביעיתמהשדה בערב שביעית סוגי האבנים שאפשר להוציא  :משנה ט

 ַאְבֵני ָכֵתף ָּבאֹות ִמָּכל ָמקֹום.

 ְוַהַּקְּבָלן ֵמִביא ִמָּכל ָמקֹום.

 ְוֵאּלּו ֵהן ַאְבֵני ָכֵתף?

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ,כֹוָלה ְלִהָּנֵטל ְּבַאַחת ָידָּכל ֶׁשֵאיָנּה יְ 
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 ְׁשַּתִים שלש ַעל ַהָּכֵתף. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאְבֵני ָכֵתף ִּכְׁשָמן, ָּכל ֶׁשֵהן ִנָּטלֹות

 .חברואפשר להוציא בין משדה שלו ובין משדה  )ראה מושגיםכתף ( אבני 1

 )ן(בשל גודלן ברור שהן מיועדות לבניי 

 קבלן בנין יכול להוציא אבנים מכל מקום, בין אבנים גדולות ובין קטנות. 2

 מהן אבני כתף ?  3

 .ליטול אחת מהן ביד אחתאבנים בגודל כזה שאין אדם יכול  רבי מאיר: 3.1

 על הכתף. 2-3אבנים בגודל כזה שאדם יכול לקחת מהם  רבי יוסי: 3.2
 

 דין בנית גדר בשביעית בינו ובין רשות הרבים :משנה י

 ַהּבֹוֶנה ָּגֵדר ֵּבינֹו ּוֵבין ְרׁשּות ָהַרִּבים, ֻמָּתר ְלַהֲעִמיק ַעד ַהֶּסַלע.

 ַמה ַּיֲעֶשה ֶּבָעָפר?

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ,ת ָהַרִּבים ּוְמַתְּקנוֹ ְרׁשּוצֹוְברֹו ּבִ 

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר:

 ְּכֶדֶר� ֶׁשֵאין ְמַקְלְקִלין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ָּכ� לא ְיַתֵּקנּו.

 ַמה ַּיֲעֶשה ֶּבָעָפר? צֹוְברֹו ְּבתֹו� ָשֵדהּו ְּכֶדֶר� ַהְמַזְּבִלין.

 ּוְמָעָרה.ְוֵכן ַהחֹוֵפר ּבֹור ְוִׁשיַח 

 .(אינו חשוד לזרוע ליד רשות הרבים) עד הסלע זו מותר להעמיק חפירה עבור גדר 1

 לגבי העפר שהוציא מהחפירה: 2

 מתקן בו גומות ברשות הרבים. כצוברו ברשות הרבים ואח" (ואין הלכה כמותו):ר' יהושע  2.1

 ר' עקיבא: 2.2

 .)העפרגם אם אח"כ יישר את ערימות (ברשות הרבים,  לקלקלאין רשות  2.2.1

 מותר לערם את העפר בערימות בתוך חצירו בדרך שמערם ערימות זבל. 2.2.2

 מת גם בשנה רגילה לגבי חופר בור, שיח או מערה.מחלוקת זו  בין רבי יהושע ורבי עקיבא קיי 3

 
  פרק ד

טובה לבעל שדה שאוכלים  הכרת ,עבודות שאפשר לעשותם בשביעית הנושאים העיקריים בפרק:

רמת הבשלות שצריכה  ,לעוברי עבירה בשביעית סיוע, מפירותיו בשביעית

 כדי שאפשר יהיה לאכלם בשביעית. פירותלהיות ל

 

 מושגים:

שביעית רק לאחר שיבשילו, אחרת זה יחשב להפסד  פירותיש לאכול  :שביעית פירותאסור להפסיד 

ת ארעי שגם בשנה רגילה נוהגים לאכלם אכיל פירותשביעית.  פירות

מותר גם בשביעית לאכלם אכילת ארעי  ,לו לגמריבשדה, קודם שיבשי
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המתירה  פירותט, עוסקות בהגדרת רמת בשלות ה-בעודם בשדה. משניות ז

 .בשדה, ומצב הבשלות המתירה אכילתם בבית םאכילת

 

 דין ליקוט עצים ואבנים בשביעית :משנה א

 ָּבִראׁשָנה ָהיּו אֹוְמִרים:

 ַּגס.ְמַלֵּקט ָאָדם ֵעִצים ַוֲאָבִנים ַוֲעָשִבים ִמּתֹו� ֶׁשּלֹו, ְּכֶדֶר� ֶׁשהּוא ְמַלֵּקט ִמּתֹו� ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֶאת ַהַּגס הַ 

 ִמֶּׁשַרּבּו עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ִהְתִקינּו,

 ְוֶזה ְמַלֵּקט ִמּתֹו� ֶׁשל ֶזה, ,ֶׁשְּיֵהא ֶזה ְמַלֵּקט ִמּתֹו� ֶׁשל ֶזה

 ְּבטֹוָבה,ֶׁשּלא 

 ְוֵאין ָצִרי� לֹוַמר ֶׁשְּיַקֵּצץ ָלֶהם ְמזֹונֹות.

 גסים מתוך שדהו,ועשבים  אבנים ,בראשונה התירו חכמים לאדם ללקט בשביעית עצים 1

 .חברו בין גסים ובין דקיםמשדה ללקט  לו כשם שמותר

 משרבו עוברי עבירה (שלקטו משדותיהם גם את הדקים), התקינו: 2

 :תנאיב, וחברומשדה רק שיכול אדם ללקט 

 יחזיק לו חברו טובה על כך, אשל 2.1

 מזונות עבור ליקוט זה. מחברושלא יקבל  2.2
 

 מתי קנסו ומתי לא קנסו את מי שעשה פעולה אסורה בשביעית ? :משנה ב

 .יִעיתִּתָּזַרע ְּבמֹוָצֵאי ְׁשבִ  ,ָשֶדה ֶׁשִּנְתַקְּוָצה

 לא ִּתָּזַרע ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית. ,ֶׁשִּנַּטְּיָבה אֹו ֶׁשִּנַּדְּיָרה

 :ָשֶדה ֶׁשִּנַּטְּיָבה

 .יָה ַּבְּׁשִביִעיתפירותֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֵאין אֹוְכִלין 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: אֹוְכִלין.

 

 ְׁשִביִעית ְּבטֹוָבה; פירותֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ֵאין אֹוְכִלין 

 : אֹוְכִלין ְּבטֹוָבה ְוֶׁשּלא ְּבטֹוָבה.ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ִחּלּוף ַהְּדָבִרים,

 זֹו ִמֻּקֵּלי ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵמֻחְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל.

 מותר לזרעה במוצאי שביעית (אין קנס)., סורישדה שניטלו קוציה בשביעית בא 1

 קנס).( בשמיניתאסור לזרעה  ,כדיר לצאן שהשתמשו בהאו , שחרשוה כדי להוציא את קוציהשדה  2

 :(כגון שנחרשה)באסור שדה שהושבחה בשביעית  3

 .לאכול פירותיה בשביעית אסור בית שמאי: 3.1

 .לאכול פירותיה בשביעית מותר בית הלל: 3.2
 יו בשביעית ?פירותהאם מותר להכיר טובה לבעל שדה שאוכלים מ כותרת נוספת:

 תנא קמא: 1

 אסור. בית שמאי: 1.1
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  בית הלל: 1.2

 .להכיר טובה מותר 1.2.1

 .מותר גם לאכול פירות בלא להכיר טובה 1.2.2

 חילוף הדברים: ר' יהודה: 2

 .מותר בית שמאי: .אסור בית הלל : 2.1

 הלכה זו מתווספת להלכות שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. 2.2
 

 באלו מקרים יש להמנע מלסייע לעוברי עבירה בשביעית ? :משנה ג

 ַהּגֹוִים ַּבְּׁשִביִעית,חֹוְכִרין ִניִרין ִמן 

 ֲאָבל לא ִמִּיְשָרֵאל.

 ּוַמֲחִזיִקין ְיֵדי גֹוִים ַּבְּׁשִביִעית,

 ֲאָבל לא ְיֵדי ִיְשָרֵאל.

 ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמן, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום.

 האם מותר לחכור שדות שנחרשו בשביעית כדי לזרעם במוצאי שביעית ? 1

 .(לפי שאינם מצווים על שביעית) מגויים מותר 1.1

 מיהודים אסור. 1.2

 האם מותר לאחל הצלחה לאנשים שמעבדים את שדותיהם בשביעית ? 2

 לגויים מותר. 2.1

  .(אסור לחזק ידי עוברי עבירה) ליהודים אסור 2.2

 .)אפילו ביום שהוא חג לעבודה זרה שלהם(מותר לשאול בשלומם של גויים מפני דרכי שלום,  3
 

 עצי זיתים בשביעית מתוך מטע צפוף דין מדלל  :משנה ד

 ,ַהֵּמֵדל ַּבֵּזיִתים

 .ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ָיגם

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים:

 ְיָׁשֵרׁש.

 ּומֹוִדים ְּבַמֲחִליק ַעד ֶׁשָּיגם.

 ֵאיֶזה הּוא ַהֵּמֵדל? ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים.

 ַהַּמֲחִליק? ְׁשלָׁשה ֶזה ְּבַצד ֶזה.

 ֲאמּוִרים? ַּבֶּמה ְּדָבִרים

 ַאף ַהַּמֲחִליק ְיָׁשֵרׁש. ,ִמּתֹו� ֶׁשּלֹו, ֲאָבל ִמּתֹו� ֶׁשל ֲחֵברוֹ 

 ., (שלא יראה כמתקן את הקרקע)את שורש האילן בקרקע ("יגום") ישאיר בית שמאי: 1

  בית הלל: 2

 .מוציא מעט עציםאם יכול לעקור עם השורש ("ישרש"), 2.1

 ("מחליק"), אינו יכול לשרש.בה עצים ראם מוציא המודים לבית שמאי ש 2.2

 .(שלדעת בית הלל יכול לשרש) הוציא עץ אחד או שנים זה בגדר "מדלל". 3
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 (שאינו יכול לשרש). זה בגדר "מחליק". הוציא שלושה עצים סמוכים זה לזה, 4

 במה דברים אמורים שאסור לשרש ? 5

 .חבירו , ואינו חשוד לתקן את שדהמותר חברושלו, אבל בשדה  שדהעוקר אילנות מאם  5.1
 

 ץ זית ועץ שקמה בשביעיתקציצת ע :משנה ה

 ,ַהַּמְבִקיַע ַּבַּזִית

 לא ְיַחֵּפהּו ֶּבָעָפר,

 ֲאָבל ְמַכֶּסה הּוא ָּבֲאָבִנים אֹו ְּבַקׁש.

 ,ַהּקֹוֵצץ קֹורֹות ִׁשְקָמה

 לא ְיַחֵּפהּו ֶּבָעָפר,

 ֲאָבל ְמַכֶּסה הּוא ָּבֲאָבִנים אֹו ְּבַקׁש.

 ְּבתּוַלת ִׁשְקָמה ַּבְּׁשִביִעית, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה. ֵאין קֹוְצִצין

 ָדה אֹוֵמר:ַרִּבי ְיהּו

 .ְּכַדְרָּכּה ָאסּור

 ֶאָּלא אֹו ַמְגִּביַּה ֲעָשָרה ְטָפִחים,

 אֹו ּגֹוֵמם ֵמַעל ָהָאֶרץ.

 :עצים מאילן זית הקוצץ בשביעית גזרי 1

 האילן).לא יכסה את הגדם בעפר (כיוון שהעפר משביח את  1.1

 יכול לכסות את הגדם באבנים או בקש. 1.2

 :שקמיםהקוצץ בשביעית קורות  2

 יכסה את הגדם בעפר.לא  2.1

 יכול לכסות באבנים או בקש. 2.2

 :בשביעית הרוצה לקצץ בתולת שקמה (שקמה שלא קצצוה עדיין)  3

 אסור כיוון שזה משביח את העץ. (ואין הלכה כמותו):תנא קמא  3.1

 ר' יהודה: 3.2

 .(זה כמו זמירה בגפנים) בדרך רגילה, אסור 3.2.1

 .טפחים 10מעל הקרקע לפחות אם קוצצים מותר  3.2.2

  ממש ולא משמרים כלום. אם קוצצים עד הקרקעמותר  3.2.3
 

 בשביעיתשבאגם חיתוך זמורות גפנים וחיתוך קנים  :משנה ו

 ,ַהְמַזֵּנב ַּבְּגָפִנים ְוַהּקֹוֵצץ ָקִנים

 ֶטַפח.ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר: ַיְרִחיק 

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר:

 קֹוֵצץ ְּכַדְרּכֹו,

 ַּבֻּקְרּדם אֹו ַּבַּמָּגל ּוַבְּמֵגָרה ּוְבָכל ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה.
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 .ִאיָלן ֶׁשִּנְפַׁשח, קֹוְׁשִרין אֹותֹו ַּבְּׁשִביִעית

 לא ֶׁשַּיֲעֶלה, ֶאָּלא ֶׁשּלא יֹוִסיף.

 מעל פני האדמה.קצץ רק עד גובה של טפח אפשר ל ר' יוסי הגלילי: 1

 ר עקיבא: 2

 קוצץ כדרכו, ואין צריך להניח טפח. 2.1

 מותר להשתמש לחיתוך בכל כלי. 2.2
 :("שנפשח") אילן שנסדק כותרת נוספת:

 מותר לקשור אותו בשביעית. 1

 ., אלא שלא יוסיף להיסדקאסור לקשור אותו כדי שיתאחה ויבריא 2
 

 ממתי ראויים תאנים לאכילה בשביעית ? :משנה ז

 ָהִאיָלן ַּבְּׁשִביִעית? פירותֵמֵאיָמַתי אֹוְכִלין 

 .אֹוֵכל ָּבֶהן ִּפּתֹו ַּבָּׂשֶדה ,ַהַּפִּגים, ִמֶּׁשַּיְזִריחּו

 ִּבֲחלּו, ּכֹוֵנס ְלתֹו� ֵּביתֹו.

 

 ַחָּיב ַּבַּמַעְשרֹות. ,ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִּבְׁשָאר ְׁשֵני ָׁשבּועַ 

 אכילת עראי בשדה. אפשר לאכלם יאדימולאחר שתאנים רכות ("פגים")  1

 .לביתלאחר שהתחילו להבשיל, אפשר להכניסם  2
 ,חיבות במעשרות בשנים רגילותמשעה שהתחילו להבשיל  כותרת נוספת:

 

 ממתי ראויים ענבים לאכילה בשביעית ? :משנה ח

 .אֹוֵכל ּבֹו ִּפּתֹו ַּבָּׂשֶדה ,ַהּבֶסר, ִמֶּׁשֵהִביא ַמִים

 ּכֹוֵנס ְלתֹו� ֵּביתֹו.ִהְבִאיׁש, 

 ַחָּיב ַּבַּמַעְשרֹות. ,ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא בֹו ִּבְׁשָאר ְׁשֵני ָׁשבּועַ 

 אכילת עראי בשדה. אפשר לאכלםכשסוחטים אותם משעה שיוצא מהם מיץ ענבי בסר,  1

 .לבית, אפשר להכניסם ("הבאיש") והבשילשלאחר  2
 ., מחויבים במעשרותהענביםהבשילו משעה שבשנים רגילות,  כותרת נוספת:

 

 ממתי ראויים זיתים לאכילה בשביעית ? :משנה ט

 ֵזיִתים, ִמֶּׁשַּיְכִניסּו ְרִביִעית ַלְּסָאה, ּפֹוֵצַע ְואֹוֵכל ַּבָּׂשֶדה.

 ִהְכִניסּו ֲחִצי לג, ּכֹוֵתׁש ְוָס� ַּבָּׂשֶדה.

 ִהְכִניסּו ְׁשִליׁש, ּכֹוֵתׁש ַּבָּׂשֶדה ְוכֹוֵנס ְלתֹו� ֵּביתֹו.

 

 ַחָּיִבים ַּבַּמַעְשרֹות. ,ְוֵכן ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִּבְׁשָאר ְׁשֵני ָׁשבּועַ 

 

 ֵּכן עֹוָנָתן ַלְּׁשִביִעית. ,ְּכעֹוָנָתן ַלַּמַעְשרֹות ,ָהִאיָלן פירותּוְׁשָאר ָּכל 

 אכילת עראי בשדה. אפשר לאכלם ,משעה שאפשר לסחוט מסאה זיתים רביעית לוג שמן 1
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 מסאה זיתים חצי לוג שמן, אפשר לסוך בהם בשדה.משעה שאפשר לסחוט  2

 משעה שגדלו שליש גידולם אפשר להכניס אותם לבית (לאכילה). 3
 בשנים רגילות, חייבים במעשרות. משעה שהגיעו לשליש גידולם כותרת נוספת:
 האילן (מלבד זיתים, ענבים ותאנים), פירותשאר  כותרת נוספת:

 במעשרות בשנים רגילות. חייביםמותר לאכלם בשביעית משעה שהם     

 

 דין קציצת אילן בשביעית ובשאר השנים :משנה י

 ֵמֵאיָמַתי ֵאין קֹוְצִצין ָהִאיָלן ַּבְּׁשִביִעית?

 .ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ָּכל ָהִאיָלן ִמֶּׁשּיֹוִציא

 ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים:

 ֶהָחרּוִבין ִמֶּׁשְּיַׁשְלֵׁשלּו,

 ְּיָגֵרעּו,ְוַהְּגָפִנים ִמּׁשֶ 

 ְוַהֵּזיִתים ִמֶּׁשָּיֵנצּו,

 ּוְׁשָאר ָּכל ִאיָלן ִמֶּׁשּיֹוִציא.

 ,ְוָכל ָהִאיָלן, ֵּכיָון ֶׁשָּבא ְלעֹוַנת ַהַּמַעְשרֹות

 ֻמָּתר ְלָקְצצֹו.

 ַּכָּמה ְיֵהא ַּבַּזִית ְולא ְיֻקֶּצּנּו?

 רַבע.

 ַהַּזִית.ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהּכל ְלִפי 

 יו) ?פירותמאימתי אסור לקצוץ אילן מאכל בשביעית (שלא להפסיד  1

 .פירותלאחר שיתחיל להוציא  בית שמאי: 1.1

 :לכל פרי יש זמן משלו  בית הלל: 1.2

 )."משישלשו"חרובים משעה שיתחילו להתלות כלפי מטה ( 1.2.1

 ("משיגרעו") הגפנים משעה שיעשו גרעינים 1.2.2

 .משינצו")(" משעה שיעלו בהם ניצניםהזיתים  1.2.3

 האילן, כשיתחילו להוציא פרי. פירותשאר  1.2.4

 :(שהפירות כבר הבשילו) אילן משעה שיגיע לעונת המעשרות 2

 .פירותאם ערך העץ גדול מערך ה לעצים מותר לקצצו בשביעית 

 ? ץ מאכל ואסור יהיה לקצצוכמה פירות צריך להניב עץ זית כדי שיחשב ע 3

 העץ נותן רובע הקב. תנא קמא: 3.1

 כדי שיחול עליו אסור קציצה. פירותככל שהזית משובח יותר מספיק פחות  רשב"ג: 3.2
 

  פרק ה

שגדלים במשך מספר שנים וגדלו גם בשביעית, הטמנת  ופירות ירקות הנושאים העיקריים בפרק:

בשביעית למי שחשוד על  דהירקות באדמה בשביעית, מכירת כלי עבו
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דברים שמותר לעשות  ,כדי יין ושמן ובהמות בשביעיתמכירת , השביעית

 .מפני דרכי שלום

 

 מושגים:

. ביעורשביעית, לאחר שכלו לחיה מן השדה, חייבים להוציאם מהבית. זהו דין  פירות :ביעור בשביעית

או שרק  פירותמותר גם לבעל הבית לחזור ולזכות ב ביעורהאם לאחר ה יש מחלוקת

 העניים יכולים לזכות בהם.

 

 שחנטו בשביעית אך גידולם נמשך יותר משנה אחת פירותדין  :משנה א

 ,ְּבנֹות ׁשּוחַ 

 ְׁשִביִעית ֶׁשָּלֶהן ְׁשִנָּיה,

 ֶׁשֵהן עֹוׁשֹות ְלָׁשלׁש ָׁשִנים.

 ,ַהַּפְרִסּיֹות ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ְׁשִביִעית ֶׁשָּלֶהן מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית,

 ֶׁשֵהן עֹוׁשֹות ִלְׁשֵּתי ָׁשִנים.

 לא ָאְמרּו ֶאָּלא ְּבנֹות ׁשּוַח.ָאְמרּו לֹו: 

 : שחנטו בשביעית בנות שוח (מין תאנים לבנות) 1

 לשמיטה. ההשנייבשנה לגביהם דיני שביעית נוהגים  1.1

 .שנים 3גידולם  1.2

 פרסיות (תאנים שגדלות בעיקר בפרס אך מגדלים אותם גם בארץ): ר' יהודה: 2

 ,בשנה השמיניתדיני שביעית חלים עליהם   2.1

 .שנתיים נמשךכיון שגידולם  2.2

 דין שביעית לאחר השביעית.נוהג רק בבנות שוח  חכמים: 3
 

 ? שלא יראה כזורעכיצד טומנים לוף באדמה בשביעית, כדי  :משנה ב

 ,ֵמן ֶאת ַהּלּוף ַּבְּׁשִביִעיתַהּטוֹ 

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר:

 ,לא ִיְפֹחת ִמָּסאַתִים

 ַעד ּגַבּה ְׁשלָׁשה ְטָפִחים,

 ַּגָּביו.ְוֶטַפח ָעָפר ַעל 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:

 לא ִיְפֹחת ֵמַאְרַּבַעת ַקִּבים,

 ַעד ּגַבּה ֶטַפח,

 ְוֶטַפח ָעָפר ַעל ַּגָּביו.

 ְוטֹוְמנֹו ִּבְמקֹום ְּדִריַסת ָאָדם.

 (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר  1

 קבים) 12בחפירה צריך לטמון לפחות כמות של סאתיים ( 1.1
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 טפחים גובה. 3ערימת הלוף צריכה להיות לפחות  1.2

 שיהיה עפר בגובה של לפחות טפח מעל ערימת הלוף. 1.3

 חכמים: 2

 קבים של לוף. 4צריך לטמון בערימה אחת לפחות  2.1

 צריך שערימת הלוף תהיה לפחות טפח גובה. 2.2

 .שיהיה עפר בגובה של לפחות טפח מעל ערימת הלוףצריך  2.3

 את הלוף במקום שבני אדם הולכים. צריך לטמון 3
 

 שנים) 3בשישית, והיה באדמה עד שמינית ( שנזרעדין לוף  :משנה ג

 ,לּוף ֶׁשָעְבָרה ָעָליו ְׁשִביִעית

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:

 .ָהֲעִנִּיים ֶאת ָעָליו, ָלָקטּוִאם ָלְקטּו 

 ְוִאם ָלאו,

 ַיֲעֶשה ֶחְׁשּבֹון ִעם ָהֲעִנִּיים.

 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר:

 .ָעָליו, ָלָקטּוָהֲעִנִּיים ֶאת ִאם ָלְקטּו 

 ְוִאם ָלאו, ֵאין ָלֲעִנִּיים ָעָליו ֶחְׁשּבֹון.

 ר' אליעזר: 1

 ), זה שלהם.ביעורהלוף בשנה השביעית (אחרי הענפי אם לקטו העניים את  2

 אם לא לקטו בשביעית, ובעל הבית לקט אותם בשמינית, 3

 .החלק בעלים שגדל בשביעיתיתן לעניים את 

 ר' יהושע: 4

 הלוף בשנה השביעית, זה שלהם.ענפי אם לקטו העניים את  5

 אם לא לקטו בשביעית, ובעל הבית לקט אותם בשמינית, הכל שלו. 6
 

 בקרקע גם בשביעית נוהגים להשאירםוירקות שנגמר בישולם בשישית, של בשביעית  עקירה :משנה ד

 ,לּוף ֶׁשל ֶעֶרב ְׁשִביִעית ֶׁשִּנְכָנס ַלְּׁשִביִעית, ְוֵכן ְּבָצִלים ַהֵּקיצֹוִנים, ְוֵכן ּפּוָאה ֶׁשל ִעִּדית

 .אֹוָתן ְּבַמֲארּופֹות ֶׁשל ֵעץ ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: עֹוְקִרין

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ְּבַקְרֻּדּמֹות ֶׁשל ַמָּתכֹות.

 ְּבפּוָאה ֶׁשל ְצָלעֹות, ֶׁשעֹוְקִרין אֹוָתּה ְּבַקְרֻּדּמֹות ֶׁשל ַמָּתכֹות.ּומֹוִדים 

 :בצלים ופואה של עידית ,לוף

  של עץ (כדי לעשות שינוי). ("מארופות") עוקרים בקרדומות בית שמאי: 1

 .בצורה רגילה, בקרדומות של מתכת תמידעוקרים  בית הלל: 2

 .אפשר לעקור גם בקרדומות של מתכת שטת מאוד),(שמתפ פועה של צלעותמודים בית שמאי ש 3
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 מאימתי מותר לקנות לוף במוצאי שביעית מאדם שחשוד על השביעית ? :משנה ה

 ֵמֵאיָמַתי ֻמָּתר ָאָדם ִלַּקח לּוף ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית?

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִמָּיד.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ִמֶּׁשִּיְרֶּבה ֶהָחָדׁש.

 מיד במוצאי שביעית. הודה:ר' י 1

 רק משעה שירבה בשדה הלוף החדש שנזרע במוצאי שביעית. חכמים: 2
 

 למי שחשוד על השביעית כלים בשביעיתמכירת  :משנה ו

 ֵאּלּו ֵּכִלים, ֶׁשֵאין ָהֻאָּמן ַרַּׁשאי ְלָמְכָרם ַּבְּׁשִביִעית:

 ַמֲחֵרָׁשה ְוָכל ֵּכֶליָה,

 ְוַהֶּדֶקר. ָהעל ְוַהִּמְזֶרה,

 :ֲאָבל מֹוֵכר הּוא

 ַמַּגל ָיד, ּוַמַּגל ָקִציר,

 ַוֲעָגָלה ְוָכל ֵּכֶליָה.

 ֶזה ַהְּכָלל:

 .ֹו ְמיֶֻחֶדת ַלֲעֵבָרה, ָאסּורָּכל ֶׁשְּמַלאְכּת

 ֻמָּתר. ,ְלִאּסּור ּוְלֶהֵּתר

 אסור למכור: 1

 מחרשה וכל כליה. 1.1

 עול ששמים על הבהמה שמושכת את המחרשה. 1.2

 התבואה לנקותה מהמוץ.מזרה שזורה בו את  1.3

 דקר לחפירה בקרקע. 1.4

 מותר למכור (גם למי שחשוד על השביעית): 2

 מגל קציר לקצירת התבואה., ומגל יד שהוא לשימוש ביתי 2.1

 עגלה וכל כליה. 2.2

 זה הכלל: 3

 למלאכה האסורה בשביעית, אסור למכור.רק כלי שמיועד  3.1

 , מותר למכור.יעיתבשב מותרתהכלי שמיועד הן לעבודה האסורה בשביעת והן לעבודה  3.2
 

 שמן בשביעיתל םיין וכדיל םדין מכירת כדי :משנה ז

 ַהּיֹוֵצר מֹוֵכר ָחֵמׁש ַּכֵּדי ֶׁשֶמן ַוֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ַּכֵּדי ַיִין,

 ֶׁשֵּכן ַּדְרּכֹו ְלָהִביא ִמן ַהֶהְפֵקר.

 ֻמָּתר. ,ְוִאם ֵהִביא יֹוֵתר ִמָּכאן

 ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ. ּומֹוֵכר ַלּגֹוי ָּבָאֶרץ, ּוְלִיְשָרֵאל

 שמן.ל םכדי 15 -ין ום ליכדי 5 -לכל אדם לא יותר מ האומן יכול למכור 1
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 ., בכמות כזו של כדיםדרך בני אדם להביא יין ושמן בשביעית מההפקר 2

 אם  הביא יותר מההפקר גם כן מותר. 3

 .ץ לארץ, או לישראל בחובארץ ללא הגבלה לגוי כדים מותר למכור 4
 

 נוספים הקשורים לעבודה בשביעית לגבי מי שחשוד על השביעיתדינים  :משנה ח

 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: לא ִיְמּכר לֹו ָּפָרה חֹוֶרֶׁשת ַּבְּׁשִביִעית.

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלָׁשֳחָטּה.

 .ֲאִפּלּו ְּבָׁשַעת ַהֶּזַרע פירותמֹוֵכר לֹו 

 .הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּיׁש לֹו ּגֶרןְסָאתֹו, ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ ּוַמְׁשִאיל לֹו 

 ּופֹוֵרט לֹו ָמעֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֶּיׁש לֹו ּפֹוֲעִלים.

 ֲאסּוִרין. ,ְוֻכָּלן ְּבֵפרּוׁש

 .אין למכור פרה חורשת בשביעית בית שמאי: 1

 , מפני שיתכן שהוא מתכוון לשחטה.מותר בית הלל: 2

 שמיועדים גם לאכילה וגם לזריעה. פירות בשעה שרגילים לזרוע, כורמותר למ 3

 .אפילו אם יש לו גורןמותר להשאיל כלי המיועד למדידת סאה תבואה,  4

 מותר לפרוט מעות לכסף קטן אפילו למי שיש פועלים. 5

 . להיענות לו איןלצורך עבודה האסורה בשביעית,  שזה מצהיראם , בכל המקרים הללו 6
 

 דין השאלה ושימוש בכלים שיש אפשרות שיעשו בהם עבודה האסורה בשביעית :משנה ט

 ַמְׁשֶאֶלת ִאָּׁשה ַלֲחֶבְרָּתּה ַהֲחׁשּוָדה ַעל ַהְּׁשִביִעית:

 ּוְכָבָרה,ָנָפה, 

 .ְוֵרַחִים, ְוַתּנּור

 ,ֲאָבל לא ָּתבר

 ְולא ִּתְטַחן ִעָּמּה. 

 

 .ָנָפה ּוְכָבָרהת ַעם ָהָאֶרץ: ֵאֶׁשת ָחֵבר ַמְׁשֶאֶלת ְלֵאׁשֶ 

 .ְוטֹוֶחֶנת ּוַמְרֶקֶדת ִעָּמּה ּובֹוֶרֶרת

 ֲאָבל ִמֶּׁשַּתִּטיל ַהַּמִים, לא ִּתַּגע ֶאְצָלּה,

 ֶׁשֵאין ַמֲחִזיִקין ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה.

 ְוֻכָּלן לא ָאְמרּו ֶאָּלא ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום.

 

 ּוַמֲחִזיִקין ְיֵדי גֹוִים ַּבְּׁשִביִעית,

 ָבל לא ְיֵדי ִיְשָרֵאל.אֲ 

 ְוׁשֹוֲאִלין ִּבְׁשלֹוָמן, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום.

 מותר לאשה להשאיל לחברתה החשודה על השביעית: 1

 כברה (לניקוי גרעיני התבואה)., ונפה (לניפוי קמח) 1.1

 תנור לאפיה., ורחיים של יד לטחינה 1.2
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 ביעית.מהפסולת יחד עם מי שחשודה על הש פירותאסור לברור תבואה ו 2

 אסור לטחון גרעיני חיטה יחד עם מי שחשודה על השביעית. 3
 מה מותר לאשת חבר לעשות עבור אשת עם הארץ בכל השנים, מפני דרכי שלום ? כותרת נוספת:

 מותר להשאיל לה נפה וכברה. 1

 את הקמח יחד אתה. ("מרקדת") מותר לברור, לטחון ולנפות  2

 :(וע"י כך הוכשרה העיסה לקבל טומאה), לאחר שאשת עם הארץ שפכה מים לעיסה 3

 ., (וחיובה בהפרשת חלה)בגלגול העיסה לא תסייע לה  3.1

 .שאין לסייע לעוברי עבירה בשעת העבירה 3.2

 מפני דרכי שלום.רק כל ההקלות הללו, אמרו  4
 מפני דרכי שלוםדברים נוספים שמותר לעשות  כותרת נוספת:

 בעבודות האסורות על היהודים. כשהם עוסקים ,הצלחהבשביעית לגויים מותר לאחל  1

 אסור לאחל הצלחה לישראל כשעובד בעבודות אסורות בשביעית. 2

 ימי חג שלהם.בבכל הימים, כולל של הגויים מותר לשאול בשלומם  3
 

 פרק ו 

דין בצלים של שישית  ,יעית במקומות שונים בארץ ובסוריהדיני שב הנושאים העיקריים בפרק:

 ,  קנייתבשמינית בצלים של שביעית שצמחו גםדין  ,בשביעיתשצמחו גם  

 דין הבאת תרומה מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ., ירקות במוצאי שביעית

 

 מושגים:

שמן תרומה טמאה. הוא נקרא כך משום ששמן זה אסור לאכילה והוא מיועד  זה שמן שריפה:

 לשריפה בלבד. הכהן יכול  להשתמש בו להסקת תנור וכד'.

 

 שונים בארץ ישראל שיש לגביהם הבדל בהלכות שביעיתאזורים  :משנה א

 ָׁשלׁש ֲאָרצֹות ַלְּׁשִביִעית:

 ִזיב,ָּכל ֶׁשֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ָבֶבל, ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוַעד ּכְ 

 .לא ֶנֱאָכל ְולא ֶנֱעָבד

 ָמָנה,ְוָכל ֶׁשֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ִמְצַרִים, ִמְּכִזיב ְוַעד ַהָּנָהר ְוַעד אֲ 

 .ֲאָבל לא ֶנֱעָבדֶנֱאָכל 

 ִמן ַהָּנָהר ּוֵמֲאָמָנה ְוִלְפִנים, ֶנֱאָכל ְוֶנֱעָבד.

 שביעית: ןלעניישלושה אזורים שונים יש בארץ ישראל 

 :בדרום ועד אכזיב בצפוןשכל הארץ שהחזיקו עולי בבל מימי עזרא ונחמיה, שזה  מה 1

 לא אוכלים מה שגדל ללא עשיית ביעור. 1.1

 ת.לא מעבדים את הקרקע בשביעי 1.2

 : קסמיהמאכזיב ועד נהר בוש יהושע), שזה יהחזיקו עולי מצרים (בכש מה 2

 מותר לאכול גם ללא ביעור. 2.1
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 .בשביעית אין לעבד שם את האדמה 2.2

 לא נוהגים כלל איסורי שביעית. קסמיה ועד הר אמנהמנהר  3
 

 דיני שביעית בסוריה :משנה ב

 ַּבְמֻחָּבר.עֹוִשין ַּבָּתלּוׁש ְּבסּוְרָיא, ֲאָבל לא 

 ,ָּדִׁשים ְוזֹוִרין

 ְודֹוְרִכין ּוְמַעְּמִרין,

 ֲאָבל לא קֹוְצִרין ְולא ּבֹוְצִרין ְולא מֹוְסִקים.

 ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא:

 ָּכל ֶׁשַּכּיֹוֵצא בֹו ֻמָּתר ְּבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, עֹוִשין אֹותֹו ְּבסּוְרָיא.

 מחובר לקרקע.שאסור ביבול , ונקצרשבשביעית ביבול בסוריה עבודה מותר  1

 דוגמאות לעבודות בתלוש: 2

 דישה וזריית התבואה. 2.1

 שיבולים לעומרים. קיבוץו דריכת ענבים 2.2

 דוגמאות לעבודות במחובר: 3

 .המסיק, בצירה, קצירה

 : אמר רבי עקיבא כלל 4

 .בתלוש), ונאסרו רק מדרבנן, מותר לעשותם בסוריה כגון:עבודות המותרות בארץ ישראל מהתורה (
 

 בצלים של שביעית שצמחו גם בשמינית.ובצלים של שישית שצמחו גם בשביעית  :משנה ג

 ,ְּבָצִלים ֶׁשָּיְרדּו ֲעֵליֶהם ְּגָׁשִמים ְוִצְּמחּו

 .ֲאסּוִריןִאם ָהיּו ֶהָעִלין ֶׁשָּלֶהם ְׁשחֹוִרין, 

 ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרין. ,הֹוִריקּו

 אֹוֵמר: ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס

 ן,ִאם ְיכֹוִלין ְלִהָּתֵלׁש ֶּבָעִלין ֶׁשָּלהֶ 

 .ֲאסּוִרין

 ּוְכֶנֶגד ֵּכן מֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ֻמָּתִרין.

 תנא קמא: 1

 שביעית:ב שירדו עליהם גשמים וגדלו גםבצלים של שישית,  1.1

 .אסורים ,(סימן הוא שגדלו גם בשביעית)אם העלים ירוקים מאוד  1.1.1

 .מותרים , מהקרקע אלא רק מהבצלים) בשביעית גדלואם העלים צהובים (שלא  1.1.2

 (ואין הלכה כמותו): רבי חנינא בן אנטיגונוס 2

 אם אפשר לתלוש את הבצלים ע"י משיכת העלים: 2.1

 בשנה השביעית הם נחשבים לגידולי שביעית.אם זה  2.1.1

 בשנה השמינית הם נחשבים לגידולי שמינית ומותרים.אם זה  2.1.2
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 קות במוצאי שביעית ?מאימתי מותר לקנות יר :משנה ד

 ֵמֵאיָמַתי ֻמָּתר ָאָדם ִלַּקח ָיָרק ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית?

 ִמֶּׁשַּיֲעֶשה ַּכּיֹוֵצא בֹו.

 ָעָשה ַהַּבִּכיר, ֻהַּתר ָהָאִפיל.

 ַרִּבי ִהִּתיר ִלַּקח ָיָרק ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ִמָּיד.

 תנא קמא: 1

 ירק מאותו הסוג. שיכול היה לגדול , כךמספיק זמן בשמינית עברלאחר שמותר  1.1

 אפשר כבר לקנות גם ממקומות אחרים. ("בכיר") להבשיל הקדימואם יש מקום שהירקות  1.2

 רבי: מותר לקנות ירקות מיד בתחילת השמינית. 2
 

 דברים שאסור להוציא מהארץ לחו"ל :משנה ה

 ה ָלָאֶרץ.ְׁשִביִעית, ֵמָהָאֶרץ ְלחּוצָ  פירותֵאין מֹוִציִאין ֶׁשֶמן ְשֵרָפה ּו

 ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ָׁשַמְעִּתי ְּבֵפרּוׁש, ֶׁשּמֹוִציִאין ְלסּוְרָיא ְוֵאין מֹוִציִאין ְלחּוָצה ָלָאֶרץ.

 תנא קמא: 1

 .)ראה מושגים( שריפהאסור להוציא שמן  1.1

 שביעית הטעונים ביעור. פירותאסור להוציא  1.2

 :)(ואין הלכה כמותו ר' שמעון  2

 מותר להוציא לסוריה. 2.1

 אסור להוציא לשאר חו"ל. 2.2
 

 דין הבאת תרומה מחו"ל  :משנה ו

 ֵאין ְמִביִאין ְּתרּוָמה ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ.

 ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ָׁשַמְעִּתי ְּבֵפרּוׁש,

 ,ֶׁשְּמִביִאין ִמּסּוְרָיא

 ְוֵאין ְמִביִאין ִמחּוָצה ָלָאֶרץ.

 מחלקים אותם לכהנים בחו"ל). אין מביאים תרומה מחו"ל לארץ (אלא תנא קמא: 1

 :)(ואין הלכה כמותור' שמעון  2

 מסוריה מותר להביא. 2.1

 משאר חו'ל אסור להביא. 2.2
 

 פרק ז

  גידולי שביעית שאין להם דין בעור, ו ביעוריש להם דין ששביעית  גידולי :הנושאים העיקריים בפרק

צמחי  ,דיני סחורה בשביעית ,דיני שביעית לגבי פירות שעושים מהם צבע
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שאינם של  פירותשביעית עם  פירותתערובת של  ,בושם בשביעית

 שביעית.

 

 מושגים:

אינו בעל קדוש משעה שיוצא מרחם אמו, ונותנים אותו לכהן. אם הבכור הוא  :בכור בהמה טהורה

הוא ממונו מצווה להקריבו על גבי המזבח, ובשרו נאכל לכהנים. בכור בעל מום  מום

 מקום, ונאכל לכל אדם, אבל אסור בגיזה ובעבודה.נשחט בכל של כהן. 

כשאדם מוכר פירות שביעית, הפירות נשארים בקדושתם, וגם הכסף מקבל קדושת  :דמי שביעית

הכסף האחרון או האוכל שביעית. החליף אדם את הכסף בכסף אחר או באוכל, 

דמי  , והכסף הראשון יוצא לחולין. אם ממשיך להחליף אתתמקבלים קדושת שביעי

רק האחרון מקבל קדושת שביעית, אולם הפירות נשארים לעולם תמיד  תהשביעי

 .םבקדושת

 

 שנוהגים בהם וגם בדמיהם קדושת שביעית וגם דין ביעור  גידולי קרקע  משנה א:

 ְּכָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַּבְּׁשִביִעית:

 ,ָּכל ֶׁשהּוא ַמֲאַכל ָאָדם ּוַמֲאַכל ְּבֵהָמה ּוִמִּמין ַהּצֹוְבִעים, ְוֵאינֹו ִמְתַקֵּים ָּבָאֶרץ

 ֶיׁש לֹו ְׁשִביִעית ּוְלָדָמיו ְׁשִביִעית,

 ֶיׁש לֹו ִּבעּור ּוְלָדָמיו ִּבעּור.

 ְוֵאיֶזה?

 .ין, ְוָהְרִגיָלה, ְוֵנץ ֶהָחָלבְוַהְּכֵריִׁש  ֶזה ֲעֵלה ַהּלּוף ַהּׁשֹוֶטה, ַוֲעֵלה ַהַּדְנַּדָּנה, ָהֻעְלִׁשין,

 ּוַמֲאַכל ְּבֵהָמה?

 .ַהחֹוִחים ְוַהַּדְרָּדִרים

 ּוִמִּמין ַהּצֹוְבִעים?

 .ְסִפיֵחי ִאְסִטיס ְוקֹוָצה

 ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית, ֵיׁש ָלֶהם ִּבעּור ְוִלְדֵמיֶהן ִּבעּור.

 כלל שאמרו בשביעית: 1

 מאכל אדם, או מאכל בהמה, או צמח שעושים מהם צבע, ונרקב באדמה:כל דבר שהוא  1.1

 .דין שביעית  (ראה מושגים) וולדמי יש לו 1.1.1

 .דין ביעורולדמיו לו  יש 1.1.2

 דוגמאות 2

 למאכלי אדם שיש להם ולדמיהם דין שביעית ודין ביעור. 2.1

 למאכלי בהמה שיש להם ולדמיהם דין שביעית ודין ביעור. 2.2

 ם מהם צבע, שיש להם ולדמיהם דין שביעית ודין ביעור.לעשבים שעושי 2.3

 כל אלה יש להם דין שביעית ולדמיהם דין שביעית, ודין ביעור. 3
 

 שנוהגים בהם ובדמיהם קדושת שביעית אבל אין בהם דין ביעור גידולי קרקע משנה ב:

 ְועֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּו:
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 ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַמֲאַכל ָאָדם ּוַמֲאַכל ְּבֵהָמה ּוִמִּמין ַהּצֹוְבִעין,

 ,ּוִמְתַקֵּים ָּבָאֶרץ

 ֶיׁש לֹו ְׁשִביִעית ּוְלָדָמיו ְׁשִביִעית, ֵאין לֹו ִּבעּור ְוֵאין ְלָדָמיו ִּבעּור.

 ֵאי ֶזהּו?

 .ַחְלִּביִצין, ְוַהּבּוְכִרָּיאִנין, ְוהַ ִעַּקר ַהּלּוף ַהּׁשֹוֶטה, ְוִעַּקר ַהַּדְנַּדָּנה, ְוָהַעְקַרּבָ 

 ,ַהּפּוָאה ְוָהַרְכָּפה ּוִמִּמין ַהּצֹוְבִעים?

 ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית, ֵאין ָלֶהם ִּבעּור ְולא ִלְדֵמיֶהן ִּבעּור.

 ְּדֵמיֶהן ִמְתַּבֲעִרין ַעד ראׁש ַהָּׁשָנה. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר:

 לֹו: ָלֶהן ֵאין ִּבעּור, ַקל ָוֹחֶמר ִלְדֵמיֶהן.ָאְמרּו 

 כלל נוסף שאמרו בשביעית:

 אך נרקב באדמה,עושים מהם צבע, וגם אין  וגם אינו מאכל בהמה, ,מאכל אדםדבר שאינו  1

 או שאינו נרקב באדמה, אפילו אם הוא מאכל אדם או מאכל בהמה או שעושים ממנו צבע, 2

 :חכמים 2.1

 ת, אבל אין לו ולדמיו דין ביעור.יש לו ולדמיו דין שביעי 2.1.1

 .מים בארץדוגמאות לצמחים שמתקיי 2.1.2

 דוגמאות לצמחים שעושים ממנו צבע 2.1.3

 להם אין דין בעור אולם לדמיהם יש דין ביעור. (ואין הלכה כמותו):רבי מאיר   2.2

 אם לצמחים אין דין ביעור, קל וחומר שלדמיהם אין דין ביעור. מאיר: ביאמרו חכמים לר 3
 

 , ולגרעיני פרותשעושים מהם צבע פירותדיני שביעית לגבי  משנה ג:

 ְקִלֵּפי ִרּמֹון ְוַהֵּנץ ֶׁשּלֹו,

 ,ְקִלֵּפי ֱאגֹוִזים ְוַהַּגְלִעיִנין

 ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית.

 .ַהַּצָּבע צֹוֵבַע ְלַעְצמוֹ 

 .ְׁשִביִעית ותפירֶׁשֵאין עֹוִשים ְסחֹוָרה ּבְ  ְולא ִיְצַּבע ְּבָשָכר,

 

 ְולא ַּבְּבכֹורֹות,

 ְולא ַּבְּתרּומֹות,

 ְולא ַּבְּנֵבלֹות, ְולא ַּבְּטֵרפֹות, ְולא ַּבְּׁשָקִצים, ְולא ָּבְרָמִשים.

 

 ְולא ִיְהֶיה לֹוֵקַח ַיְרקֹות ָשֶדה ּומֹוֵכר ַּבּׁשּוק,

 .ֲאָבל הּוא לֹוֵקט ּוְבנֹו מֹוֵכר ַעל ָידוֹ 

 ְוהֹוִתיר, ֻמָּתר ְלָמְכָרן.ָלַקח ְלַעְצמֹו 

 הבאים, להם ולדמיהם יש דין שביעית: פירותל 1

 קליפות רימון והפרח שבראשו. 1.1

 .פירותגרעינים של , וקליפות אגוזים 1.2

 :מגידולי קרקעצביעה בשביעית כאשר הצבע עשוי  2
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 הצבאי יכול לצבוע לעצמו. 2.1

 שביעית.אין עושים סחורה בגידולי לפי ש אסור לצבוע לאחרים בשכר 2.2
 דברים שאין עושים בהם סחורה ספת:כותרת נו

 שנפל בו מום (שמה יבוא לידי עבודה בבכור). ראה מושגים)( בכור בהמה טהורה 1

 ).לזרים תרומות (חשש שיבוא לידי אכילה 2

 .נבלות, טרפות, שקצים ורמשים (חשש שיבוא לידי אכילה) 3
 סחורה בירקות שביעית כותרת נוספת: 

 כרם בשוק.ולמ ,ליהםאהגדלים מ אסור לקנות ירקות 1

 מותר לאדם ללקוט ירקות לביתו לצורך אכילה, ואח"כ בנו ימכור אותם עבורו. 2

 כרם בשוק.ות לעצמו לאכילה והותיר, יכול למהקונה ירק 3
 

 ן שהעסקה אינה נעשית בדרך מסחרית.ומקרים שסחורה מותרת בהם כיו משנה ד:

 ֻמָּתר ְלָמְכרֹו. ,ָלֶרֶגל, ְולא ָצַר� לוֹ ָלַקח ְּבכֹור ְלִמְׁשֵּתה ְבנֹו אֹו 

 ָצֵדי ַחָּיה, עֹופֹות ְוָדִגים, ֶׁשִנְזַּדְּמנּו ָלֶהם ִמיֵני ְטֵמִאין, ֻמָּתִרים ְלָמְכָרן.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ַאף ִמי ֶׁשִּנְתַמָּנה לֹו ְלִפי ַּדְרּכֹו, לֹוֵקַח ּומֹוֵכר,

 ֻאָּמנּותֹו ְּבָכ�.ּוִבְלַבד ֶׁשּלא ְּתֵהא 

 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.

 .למכרומותר  ,ולא השתמש בו או לכבוד הרגל, הקונה בכור (בעל מום) למשתה 1

 .למוכרןציידי עופות ודגים שצדו לא בכוונה חיה או עוף טמאים, מותר להם  2

 כל אחד יכול לסחור בבהמות טמאים ובלבד: רבי יהודה: 3

 שהזדמנו לו באקראי. 3.1

 ).מתפרנס ממכירת דברים אסורים אומנות אחרת (ולאשיש לו  3.2

 .לסחור בבהמות טמאיםאסור למי שאינו צייד  חכמים: 4
 

 דיני צמחים מיוחדים בשביעית משנה ה:

 ,לּוְלֵבי ְזָרִדים ְוֶהָחרּוִבין

 ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית,

 ֵיׁש ָלֶהן ִּבעּור ְוִלְדֵמיֶהן ִּבעּור.

 לּוְלֵבי ָהֵאָלה ְוַהָּבְטָנה ְוָהֲאָטִדין,

 ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית,

 .ִּבעּור ְולא ִלְדֵמיֶהן ִּבעּורֵאין ָלֶהם 

 ֲאָבל ֶלָעִלין ֵיׁש ִּבעּור, ִמְּפֵני ֶׁשּנֹוְׁשִרין ֵמֲאִביֶהן.

 :או עץ חרובים ענפי אילן רכים של שיח זרדים 1

 (כיוון שהענפים נאכלים). שביעיתקדושת יש להם ולדמיהם  1.1

 ביעור.חובת יש להם ולדמיהם  1.2
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 ענפי אילן רכים של אלה, של בטנה ושל אטד: 2

 שביעית.קדושת יש להם ולדמיהם  2.1

 ).נושרים בחורףמתקיימים ואינם  שענפים אלהביעור (חובת אין להם ולדמיהם  2.2

 מהענף שמחוברים אליו).בחורף נושרים הם כיוון ש( ביעוריש דין  ,שלהםלעלים  2.3
 

 דיני שביעית בצמחי בושם משנה ו:

 ַהֶּוֶרד ְוַהּכֶפר ְוַהְּקָטף ְוַהּלֶטם, יֵׁש ָלֶהם ְׁשִביִעית ְוִלְדֵמיֶהן ְׁשִביִעית.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֵאין ַלְּקָטף ְׁשִביִעית, ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו ְּפִרי.

 .שביעית (לפי שיש להם ריח)דין ם, יש להם ולדמיהם ורד וכופר (ציפורן) ולוט 1

 ):אפרסמוןלגבי קטף, (לפי הרמב"ם: אילן  2

 יש לו ולדמיו קדושת שביעית. (ואין הלכה כמותו ):תנא קמא  2.1

 אין לו דין שביעית (שדינו כעץ ולא כפרי). רבי שמעון: 2.2
 

 שביעית שאינו אוכלשביעית ב אוכלשל תערובת  משנה ז:

 ן ָיָׁשן,ֶׁשְּכָבׁשֹו ְּבֶׁשמֶ ֶוֶרד ָחָדׁש 

 .ְיַלֵּקט ֶאת ַהֶּוֶרד

 ְוָיָׁשן ְּבָחָדׁש, ַחָּיב ַּבִּבעּור.

 ,ָחרּוִבים ֲחָדִׁשים ֶׁשְּכָבָׁשן ְּבַיִין ָיָׁשן, ִויָׁשִנים ְּבָחָדׁש

 ַחָּיִבין ַּבִּבעּור.

 ֶזה ַהְּכָלל:

 .ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינוָּכל ֶׁשהּוא ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ַחָּיב ְלַבֵער ִמין 

 ָּכל ֶׁשהּוא. ,ּוִמין ְּבִמינוֹ 

 ְּבנֹוֵתן ַטַעם. ,ִמיָנּה, ְוֶׁשּלא ְּבִמיָנּהְׁשִביִעית אֹוֶסֶרת ָּכל ֶׁשהּוא ּבְ 

 :("ישן") שנכבש בשמן של שישית ("חדש") ורד של שביעית 1

 מתוך השמן. םהוורדייש ללקט את  1.1

 ).ישן ן טעם בשמןלשמן אין קדושת שביעית (שורד חדש אינו נות 1.2

 ,("חדש") שנכבש בשמן של שמינית("ישן") ורד של שביעית  2

 ).חדש בשמןשוורד ישן נותן טעם ( ביעור.אף לשמן יש דין 

 של שישית, או חרובים של שביעית ביין של שמינית,חרובים של שביעית שנכבשו ביין  3

 חייבים בביעור.

 שביעית:אם נתערב אוכל של שביעית באוכל שאינו של  כלל: 4

 בשני מינים שונים, חייב לבער את התערובת אם יש באסור של שביעית כדי לתת טעם בהיתר. 4.1

 , חייב לבער הכל.יאאפילו תערובת כל שה מין במינו, 4.2
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 פרק ח 

 .מגבלות השימוש בפירות שביעית הנושאים העיקריים בפרק:

 

 מושגים:

 ווהתגיירהם השומרונים שהובאו ע"י מלך אשור לשומרון לאחר חורבן ממלכת ישראל,  :כותים

היו חשודים ע"י חכמים בנושאים רבים ולא הם מאימת האריות. שמרו תורה שבכתב. 

 היו נאמנים עליהם.

 

 מאכל המיועד למאכל אין להשתמש בו לריפוי משנה א:

 ְּכָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַּבְּׁשִביִעית:

 ַהְמיָֻחד ְלַמֲאַכל ָאָדם, ֵאין עֹוִשין ִמֶּמּנּו ְמלּוְגָמא ָלָאָדם,ָּכל 

 .ֵאין ָצִרי� לֹוַמר ַלְּבֵהָמהוְ 

 ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ְמיָֻחד ְלַמֲאַכל ָאָדם,

 .א ָלָאָדם, ֲאָבל לא ַלְּבֵהָמהעֹוִשין ִמֶּמּנּו ְמלּוְגמָ 

 :ֲאַכל ְּבֵהָמהְוָכל ֶׁשֵאינֹו ְמיָֻחד לא ְלַמֲאַכל ָאָדם ְולא ְלמַ 

 ָחַׁשב ָעָליו ְלַמֲאַכל ָאָדם ּוְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה,

 .ֻחְמֵרי ָאָדם ְוֻחְמֵרי ְבֵהָמהנֹוְתִנין ָעָליו 

 ֲהֵרי הּוא ְּכֵעִצים, ,ָחַׁשב ָעָליו ְלֵעִצים

 ְּכגֹון ַהִּסיָאה ְוָהֵאזֹוב ְוַהֻּקְרִנית.

 כלל בשביעית: 1

 .אדםל האו רטייאין לעשות ממנו תחבושת  ל המיוחד למאכל אדםמאכ 1.1

 .לבהמה האין עושים ממנו רטיי 1.2

 לאדם: לבהמה ואינו מיוחדמאכל שמיוחד  2

 לאדם. הרטיימותר לעשות ממנו  2.1

 לבהמה. הרטייאסור לעשות ממנו  2.2

 מאכל שאינו מיוחד לא לאדם ולא לבהמה: 3

 אם חשב להאכיל בו אדם וגם בהמה: 3.1

 ). הרטיינוהגים בו חומרות אדם (שאסור לעשות ממנו  3.1.1

 אסור בבישול).שנוהגים בו חומרות בהמה. ( 3.1.2

 עליו קדושת שביעית. האם חשב להשתמש בו לעצים, לא חל  3.2

 דוגמאות לשלושה סוגי אזוב ששימשו לפעמים כמאכל אדם, ולפעמים לצרכי הסקה. 4
 

 שתמשים בו לא בשביעית.שביעית צריך שיהיה כדרך שמ פירותהשימוש ב משנה ב:

 ְׁשִביִעית ִנְּתָנה ַלֲאִכיָלה ְוִלְׁשִתָּיה ּוְלִסיָכה,

 ֶלֱאכֹול ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ֶלֱאכֹול,

 ְוָלסּו� ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ָלסּו�.
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 לא ָיסּו� ַיִין ָוֹחֶמץ,

 ֲאָבל ָס� הּוא ֶאת ַהֶּׁשֶמן.

 ְוֵכן ִּבְתרּוָמה ּוְבַמֲעֵשר ֵׁשִני.

 ֵמֶהם ְׁשִביִעית, ֶׁשִּנְּתָנה ְלַהְדָלַקת ַהֵּנר.ַקל 

 שביעית לאכילה, שתיה או סיכה. פירותמותר להשתמש ב 1

 יש לאכול דבר בצורה שרגילים לאכול אותו. 2

 יש לסוך בדבר שרגילים לסוך בו. 3

 ולא לסיכה. הלשתיייש להשתמש בהם  ,יין וחומץ 4

 להשתמש לסיכה. אפשר ,בשמן 5

 .הםיש להשתמש בדרך שרגילים להשתמש ב ,שניתרומה או מעשר  פירות 6

 בפרות שביעית אפשר להשתמש גם להדלקת הנר. 7
 

 שביעית פירותכיצד מוכרים  משנה ג:

 .לא ְּבִמְׁשָקל, ְולא ְּבִמְנָיןלא ְּבִמָּדה, וְ  ,ְׁשִביִעית פירותֵאין מֹוְכִרין 

 א ְּתֵאִנים ְּבִמְנָין,ְול

 ָרק ְּבִמְׁשָקל.ְולא יָ 

 ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ַאף לא ֲאֻגּדֹות.ֵּבית 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ֶלֱאגֹוד ַּבַּבִית, אֹוְגִדין אֹותֹו ַּבּׁשּוק,

 ְּכגֹון ַהְּכֵריִׁשין ְוֵנץ ֶהָחָלב.

 , אלא באומד.ןבמניישביעית אין מוכרים במידה, במשקל או  פירות 1

 .ןבמנייבמשקל), אין מוכרים אותם  רלהימכשדרכם למרות תאנים ( 2

 אין מוכרים אותו במשקל. ,)ן(למרות שדרכו להימכר במנייירק  3

 אגודות.ירק אין מוכרים אפילו בצורת  בית שמאי: 3.1

 בית הלל: 3.2

 רגילים לאגדו כאשר מביאים אותו לבית, מותר גם כך למכרו.ירק ש 3.2.1

 כרישים ונץ חלב אפשר לאגוד בשוק כדרך שאוגדים בבית. 3.2.2
 

 שביעית פירותשכר המשולם לפועל המלקט  משנה ד:

 ,ָרק ַהּיֹוםיָ ָהאֹוֵמר ַלּפֹוֵעל: ֵהא ָל� ִאָּסר ֶזה ְוַלֵּקט ִלי 

 .ְשָכרֹו ֻמָּתר

 ְשָכרֹו ָאסּור. ,ָרק ַהּיֹוםַלֵּקט ִלי ּבֹו יָ 

 

 ָלַקח ִמן ַהַּנְחּתֹום ִּכָּכר ְּבפּוְנְּדיֹון:

 .ֻמָּתר ,יא ָל�קֹות ָשֶדה ָאבִ ְּכֶׁשֶאְלקט ַיְר 

 ,ָלַקח ִמֶּמּנּו ְסָתם

 לא ְיַׁשֵּלם לֹו ִמְּדֵמי ְׁשִביִעית, ֶׁשֵאין ּפֹוְרִעין חֹוב ִמְּדֵמי ְׁשִביִעית.



 מסכת שביעית בס"ד
 בעריכת זאב לבנוני

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  44מתוך  34עמוד 

 שביעית, פירותהאומר לפועל הא לך כסף כדי שתלקט לי  1

 הכסף אינו נחשב לדמי שביעית (אלא כשכר טרחה). 

 שביעית שתלקט לי, פירותהאומר לפועל הא לך כסף בשווי  2

 המעות נחשבות כדמי שביעית (שנראה כמכר).
 לקח מהנחתום ככר לחם כותרת נוספת:

 , מותר (שנראה כהחלפת מתנות)."אביא לךכשאלקוט ירקות בשדה " :אם אמר לנחתום 1

 לחם בהקפה,לקח מהנחתום ככר  2

 לא ישלם חובו בדמי שביעית, שאין פורעים חוב בדמי שביעית.
 

 מותר ומה אסור לעשות בדמי שביעית ?מה  משנה ה:

 .ְולא ַלַּסָּפר, ְולא ַלַּסָּפן ֵאין נֹוְתִנין לא ַלַּבָּיר, ְולא ַלַּבָּלן,

 ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ַלַּבָּיר ִלְׁשּתֹות.

 ּוְלֻכָּלן הּוא נֹוֵתן ַמְּתַנת ִחָּנם.

 אין לשלם בדמי שביעית שכר של חופר בורות, ספר, ספן או כל אומן אחר. 1

 מהבור. שתיה מותר לתת דמי שביעית למי שמספק לו מי 2

 מותר לתת דמי שביעית כמתנת חנם לכל אחד. 3
 

 שביעית (אף לאחר שנקטפו), צריכה להעשות בשינוי פירותעבודה ב משנה ו:

 ֵאין קֹוִצין אֹוָתן ַּבֻּמְקֶצה, ֲאָבל קֹוֶצה אֹוָתם ְּבֻחְרָּבה. ,ְּתֵאִנים ֶׁשל ְׁשִביִעית

 ּדֹוְרִכין ֲעָנִבים ַּבַּגת, ֲאָבל ּדֹוֵר� הּוא ַּבֲעֵרָבה.ֵאין 

 ְוֵאין עֹוִשין ֵזיִתים ַּבַּבד ּוַבּקֶטב,

 ֲאָבל ּכֹוֵתׁש הּוא ּוַמְכִניס ַלּבֹוִדיָדה.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַאף טֹוֵחן הּוא ְּבֵבית ַהַּבד ּוַמְכִניס ַלּבֹוִדיָדה.

 במוקצה (מקום המיועד לכך), אלא בחרבה (מקום יבש אחר).אין לשטוח תאנים ליבוש  1

 ) אלא דורך בעריבה (כלי עץ שלשים בו עיסה).יםכל השנ כמואין לדרוך ענבים בגת ( 2

 סחיטת זיתים: 3

 (ואין הלכה כמותו): תנא קמא 3.1

 )."קטב"(קטן או , , גדולאין סוחטים זיתים בבית הבד 3.1.1

 .)"ּבֹוִדיָדה"( בד קטן מאודמותר לכתוש את הזיתים ולהכניס אותם לבית  3.1.2

 .ת השמן בבודידהאח"כ לסחוט או רבי שמעון: מותר לכתוש בבית הבד 3.2
 

 ירק של שביעית בשמן של תרומה בישול משנה ז:

 ֵאין ְמַבְּׁשִלין ָיָרק ֶׁשל ְׁשִביִעית ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְּתרּוָמה,

 ֶׁשּלא ְיִביֶאּנּו ִליֵדי ְפסּול.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר.
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 ְוַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ִנְתָּפׁש ַּבְּׁשִביִעית,

 ְוַהְּפִרי ַעְצמֹו ָאסּור.

 תנא קמא: אסור,  1

 כאשר יבער את השביעית מהבית. ,הפסד לשמן םלהיגרעשוי 

 מתיר. (ואין הלכה כמותו):רבי שמעון  2
 שביעית פירות מכירת כותרת נוספת:

 גם אותו במאכל אחר, וכך הלאה: יםממיראח"כ מאכל כלשהוא, ואם את דמי המכר ממירים ב כלל:

 קדושת שביעית חלה על המאכל האחרון. 1

 נשארים בקדושת שביעית.הראשונים  פירותה 2
 

 בדמי שביעית אפשר לקנות רק אוכל, שתיה או שמן לסוך את הגוף  משנה ח:

 .ֵאין לֹוְקִחים ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ּוְבֵהָמה ְטֵמָאה, ִמְּדֵמי ְׁשִביִעית

 ְוִאם ָלַקח, יאַכל ְּכֶנְגָּדן.

 ,ֵאין ְמִביִאין ִקֵּני ָזִבים ְוִקֵּני ָזבֹות ְוִקֵּני יֹוְלדֹות ִמְּדֵמי ְׁשִביִעית

 ְוִאם ֵהִביא, יאַכל ְּכֶנְגָּדן.

 .ֵאין ָסִכין ֵּכִלים ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְׁשִביִעית

 ְוִאם ָס�, יאַכל ְּכֶנְגּדֹו.

 .בהמה טמאה בדמי שביעיתקרקעות או , אין קונים עבדים 1

 אם קנה, יקנה בערך הכספי שהוציא, דברים שהם לצורך אכילה.

 אין קונים קני זבים וקיני זבות וקיני יולדות בדמי שביעית. 2

 אם קנה, יקנה בערך הכספי שהוציא, דברים שהם לצורך אכילה.

 .כלים בשמן שביעיתאין סכים  3

 לצורך אכילה.אם סך, יקנה בערך הכספי שלהם, דברים שהם 
 

 עור שסכו אותו בשמן של שביעית משנה ט:

 ,עֹור ֶׁשָּסכֹו ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְׁשִביִעית

 .י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִיָּדֵלקַרּבִ 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: יאַכל ְּכֶנְגּדֹו.

 ָאְמרּו ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא: אֹוֵמר ָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: עֹור ֶׁשָּסכֹו ְּבֶׁשֶמן ֶׁשל ְׁשִביִעית, ִיָּדֵלק.

 ָאַמר ָלֶהם:

 ְׁשֹתקּו!

 לא אַמר ָלֶכם ַמה ֶּׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּבֹו.

 (כיוון שאסור להשתמש בשמן שביעית). ףיישרהעור  רבי אליעזר: 1

 ויאכלם בקדושת שביעית.בערך של השמן יקנה אוכל או שתיה  חכמים: 2

 אמר להם: ספרו לרבי עקיבא את מה שפסק רבי אליעזר: 3
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 "שתוקו: לא כך אמר רבי אליעזר". 3.1

 "ולא אומר לכם מה שבאמת אמר רבי אליעזר". 3.2
 

 מאמר נוסף שאמרו לרבי עקיבא בשמו של רבי אליעזר משנה י:

 .ְועֹוד ָאְמרּו ְלָפָניו

 אֹוֵמר ָהָיה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

 ָהאֹוֵכל ַּפת ּכּוִתים ְּכאֹוֵכל ְּבַשר ֲחִזיר.

 ָאַמר ָלֶהם:

 ְׁשֹתקּו!

 לא אַמר ָלֶכם ַמה ֶּׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּבֹו.

 משמו של רבי אליעזר אמרו: 1

 כאוכל בשר חזיר". (ראה מושגים) "כל האוכל פת כותים  2

 ענה להם רבי עקיבא: 3

 " (אל תאמרו דבר זה בשמו של רבי אליעזר)."שתוקו 3.1

 "לא אומר לכם מה שבאמת אמר רבי אליעזר בנושא זה". 3.2
 

 דין בית מרחץ שהוסק בקש ותבן של שביעית משנה יא:

 ֶמְרָחץ ֶׁשֻהְּסָקה ְּבֶתֶבן אֹו ְּבַקׁש ֶׁשל ְׁשִביִעית,

 ֻמָּתר ִלְרחֹוץ ָּבּה.

 ִיְרֹחץ.ְוִאם ִמְתַחֵּׁשב הּוא, ֲהֵרי ֶזה לא 

 לכתחילה).להסיק ויש אומרים אף  ,מותר לרחוץ בבית מרחץ הזה (יש אומרים בדיעבד 1

 אדם חשוב (שאחרים לומדים ממעשיו) יחמיר ולא ירחץ בו. 2
------ 

 פרק ט 

 דיני ספיחים בשביעית,ירקות שאפשר לקנות מעם הארץ בשביעית,  הנושאים העיקריים בפרק:

מעשרות,  ביעור בנושא) נפרדים בא"י תשעהאזורים  (ולמעשה  שלושה

כיצד היא מצוות  ,נושאים הקשורים לרביעה שניה ,זמן ביעור מעשרות

 במתנה או נפלו בירושה.שניתנו   פירות ,ביעור

 

 מושגים:

רביעה בכירה, רביעה בינונית, רביעה אפילה.  :עונות גשמים 3 -ורה מחולקים לגשמי הי רביעה שניה:

במחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוסי. רביעה שניה היא   נתון תאריך כל רביעה

 הרביעה הבינונית.

 מה שגדל מאליו מהזרעים שנפלו בארץ לפני השביעית, וגדלו בשביעית. ספיחי שביעית:

 

 ירקות שמותר לקנותם בשביעית מכל אדם (אף מעם הארץ) משנה א:

 ,ְוַהֲחַלְגלֹוגֹות, ֻּכְסָּבר ֶׁשֶּבָהִרים, ְוַהַּכְרַּפס ֶׁשַּבְּנָהרֹות, ְוַהַּגְרֵּגר ֶׁשל ֲאָפרַהֵּפיָגם, ְוַהַּיְרּבּוִזין ַהּׁשֹוִטים, 
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 ְּפטּוִרין ִמן ַהַּמַעְשרֹות,

 ְוִנְלָקִחים ִמָּכל ָאָדם ַּבְּׁשִביִעית,

 ֶׁשֵאין ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ִנְׁשָמר.

 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:

 ין,ְסִפיֵחי ַחְרָּדל ֻמָּתִר 

 ֶׁשּלא ֶנְחְׁשדּו ֲעֵליֶהן עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר:

 .חּוץ ִמְּסִפיֵחי ְכרּוב, ָּכל ַהְּסִפיִחין ֻמָּתִרין

 ֶׁשֵאין ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ְּבַיְרקֹות ָשֶדה.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָּכל ַהְּסִפיִחין ֲאסּוִרין.

 :הפקר)מה של ירקות בר (שהם בחזקת רשי 1

 שפטורים מן המעשר,  1.1

 ,בשביעית מכל אדם םשמותר לקנות 1.2

 אין נוהגים לשמרם.ש 1.3
 דיני ספיחים בשביעית כותרת נוספת:

 :(ואין הלכה כמותו) רבי יהודה 1

 של חרדל מותר לקנות מכל אדם. (ראה מושגים) ספיחים 1.1

 .ממה שגדל כמותם בשביעיתלא נחשדו עוברי עבירה של שביעית, להביא כמותם  1.2

 שמעון: רבי 2

 .מכל אדם, חוץ מספיחי כרוב םכל הספיחים מותר לקנות 2.1

 ירקות גינה הם. יאין בכרוב ספיחים ובוודא 2.2

 אסור לקנותם מעם הארץ. ,כל הספיחים חכמים: 3
 

 ביעור) נפרדים בא"י לענין מצוות 9אזורים  (ולמעשה  3 משנה ב:

 ָׁשלׁש ֲאָרצֹות ַלִּבעּור:

 .ְוַהָּגִלילֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְיהּוָדה, וְ 

 :ׁש ֲאָרצֹות ְלָכל ַאַחת ְוַאַחתְוָׁשלׁש ָׁשל

 .ָגִליל ַהַּתְחּתֹון, ְוָהֵעֶמקָּגִליל ָהֶעְליֹון, וְ 

 .ָּגִליל ָהֶעְליֹון ,ִׁשְקִמין ִמְּכַפר ֲחַנְנָיה ּוְלַמְעָלן, ָּכל ֶׁשֵאינֹו ְמַגֵּדל

 .ָּגִליל ַהַּתְחּתֹון ,ְקִמיןּוִמְּכַפר ֲחַנְנָיה ּוְלַמָּטן, ָּכל ֶׁשהּוא ְמַגֵּדל ִׁש 

 ָהֵעֶמק. ,ּוְתחּום ְטֶבְרָיא

 ּוִביהּוָדה: ָהָהר, ַהְּׁשֵפָלה, ְוָהֵעֶמק.

 ּוְׁשֵפַלת לּוד ִּכְׁשֵפַלת ַהָּדרֹום,

 ְוָהָהר ֶׁשָּלּה ְּכַהר ַהֶּמֶל�.

 ְמִדיָנה ַאַחת. ,ִמֵּבית חֹורֹון ְוַעד ַהָּים

 האזורים הם: 1
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 ליל.ג, עבר הירדן, יהודה

 אזורים נוספים: 3 -כל אחד מהאזורים הנ"ל מחולק ל 2

 יל תחתון ועמק.לגליל עליון, ג גליל: 2.1

 : מכפר חנניה וצפונה, שהוא מקום שאין מגדלים שקמים.גליל עליון 2.1.1

 : מכפר חנניה ודרומה, שהוא מקום שמגדלים שקמים.גליל תחתון 2.1.2

 : טבריה וסביבותיה.העמק 2.1.3

 יהודה: 2.2

 כלולים בו). הרי יהודה ואפריםו ,הנקרא גם הר המלך( ההר 2.2.1

 .)שפלת הדרוםהנקראת גם ( השפלה 2.2.2

 .)יריחובקעת מעין גדי ועד ( העמק 2.2.3

 כמו של שפלת הדרום.הוא יעור בשפלת לוד לעניין דינה של  3

 ההר בשפלת לוד דינו כהר המלך. 4

 מבית חורון  ועד הים נחשב למדינה אחת. 5
 

 )9 -אזורים (ולמעשה ל 3 -הסבה לחלוקה ל משנה ג:

 ְוָלָּמה ָאְמרּו ָׁשלׁש ֲאָרצֹות?

 ֶׁשִּיְהיּו אֹוְכִלין ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּבּה.

 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר:

 לא ָאְמרּו ָׁשלׁש ֲאָרצֹות ֶאָּלא ִּביהּוָדה,

 ּוְׁשָאר ָּכל ָהֲאָרצֹות ְּכַהר ַהֶּמֶל�.

 ַלֵּזיִתים ְוַלְּתָמִרים. ְוָכל ָהֲאָרצֹות ְּכַאַחת

 תנא קמא: 1

 כל עוד לא כלה מין פרות מסוים באותו אזור לחיה אפשר גם לאכול מהם בבית.שלהשמיענו  1.1

 (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון 2

 ארצות. 3 רק ביהודה בלבד יש חלוקה ל 2.1

 המלך.בהר מין זה כאשר כלה רק בשאר הארצות (גליל ועבר הירדן), יש לבער את אותו מין  2.2

 כארץ אחת לעניין ביעור. יםנחשב האזוריםכל שלושת  גבי זיתים ותמרים:ל 2.3
 

 זמן ביעור מעשרות משנה ד:

 אֹוְכִלין ַעל ַהֻּמְפָקר, ֲאָבל לא ַעל ַהָּׁשמּור.

 ַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר ַאף ַעל ַהָּׁשמּור.

 ,אֹוְכִלין ַעל ַהְּטִפיִחין

 ְוַעל ַהּדּוְפָרא,

 ְתָוִנּיֹות.ֲאָבל לא ַעל ַהּסִ 

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר, ָּכל ְזַמן ֶׁשִּבְּכרּו ַעד ֶׁשּלא ִיְכֶלה ַהַּקִיץ.

 מהבית כאשר: פירותיש לבער את ה 1
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 .עדיין בחצר שמורה םקיימיאף אם הם , מאותו סוג במקום הפקר פירותאין  תנא קמא: 1.1

 מאותו סוג אפילו במקום שמור. פירותאין  רבי יוסי: 1.2

 ות), אין חובת ביעור מאותו המין.טפיחים (גרגירים קשים של תבואה וקטניכל עוד שיש  2

 מאותו המין. ביעורפעמיים בשנה), אין חובת  פירותבדופרא (אילן שעושה  פירותכל עוד שיש  3

 (שבישולם נגמר בסתיו): סתווניותאם נשארו רק ענבים  4

 .)יםהם נחשבים לרעים וגרוע( חובת ביעור לגבי ענבים חלה תנא קמא: 4.1

 .קודם שהסתיים הקיץהסתווניות התחילו להתבשל אם מתיר לאכול ענבים,  רבי יהודה: 4.2
--- 

 בשלושה סוגי ירק הכבושים בחבית אחת ביעורדין  משנה ה:

 ַהּכֹוֵבׁש ְׁש�ָׁשה ְכָבִׁשים ְּבָחִבית ַאַחת,

 אֹוְכִלין ַעל ָהִראׁשֹון. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ַאף ַעל ָהַאֲחרֹון. :אֹוֵמרַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 

 ָּכל ֶׁשָּכָלה ִמינֹו ִמן ַהָּׂשֶדה, ְיַבֵער ִמינֹו ִמן ֶהָחִבית, ַוַהָלָכה ִכְדָבָריו. :ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר

 ָּכל ָיָרק, ֶאָחד ַלִּבעּור. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 

 .ַעת ֵּבית ְנטֹוָפהּיֹות ִמִּבקְ אֹוְכִלין ָּבְרִגיָלה ַעד ֶׁשִּיְכלּו ִסָּגִר 

 .חייבים לבער את שאר המיניםלאחר שכלה מין אחד מהשדה  (ואין הלכה כמותו): רבי אליעזר 1

 כל זמן שאחד מהמינים מצוי בשדה מותר לאכול מכולם. (ואין הלכה כמותו): רבי יהושע 2

 את אותו המין מהחבית.רק כאשר כלה אחד מהמינים מהשדה, צריך לבער  רבן גמליאל: 3

 (ואין הלכה כמותו):שמעון  ירב 4

  כל מיני הירקות נחשבים כמין אחד. 4.1

 כל עוד שמצוי ירק כל שהוא בשדה, מותר לאכול מכל הירקות שבבית. 4.2
 זמן ביעור צמח רגילה כותרת נוספת:

 .), כאשר כלה מין זה מבקעת בית נטופהרגילה(מין  סגריותיש לבער 

 

 עשבים ועלים ביעור זמן משנה ו:

 .ַעד ֶׁשִּייַבׁש ַהָּמתֹוק ,יםֲעָשִבים ַלחִ ַהְמַלֵּקט 

 ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ,ְוַהְמַגֵּבב ַּבָּיֵבׁש

 .ַעד ֶׁשִּיְּׁשרּו ֵמֲאִביֶהן ,ֲעֵלי ָקִנים ַוֲעֵלי ְגָפִנים

 ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ,ְוַהְמַגֵּבב ַּבָּיֵבׁש

 ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְּבֻכָּלן

 תנא קמא: 1

 עשבים: 1.1

 .("ייבש המתוק") באדמה אין כבר לחלוחיתכאשר  ביעורצריכים  עשבים לחים: 1.1.1

 .של מוצאי שביעית ראה מושגים)( כשמגיעה רביעה שניה ביעורצריכים  עשבים יבשים: 1.1.2

 עלי קנים וגפנים: 1.2
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 .ל אליו הם מחובריםמהגבעונושרים  הםכאשר  ביעורצריכים  עלים לחים: 1.2.1

 .של מוצאי שביעית כשמגיעה רביעה שניה ביעורצריכים  עלים יבשים: 1.2.2

 רביעה שניה. לאחרבין בעשבים, ובין בעלים. בין בלחים ובין ביבשים, צריכים ביעור  רבי עקיבא: 2
 

 הקשורים לרביעה שניה נוספים נושאים  משנה ז:

 ַּכּיֹוֵצא בֹו,

 ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ,ַלֲחֵברֹו ַעד ַהְּגָׁשִמיםַהַּמְשִּכיר ַּבִית 

 ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ,ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ַעד ַהְּגָׁשִמים

 ַעד ֵאיָמַתי ֲעִנִּיים ִנְכָנִסים ַלַּפְרֵּדסֹות? ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה.

 .של מוצאי שביעית ְוׁשֹוְרִפין ַּבֶּתֶבן ּוַבַּקׁש ֶׁשל ְׁשִביִעית? ִמֶּׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיהֵמֵאיָמַתי ֶנֱהִנין 

 ".השניירביעה שתרד עד הגשמים, כוונתו: "עד  לחברוהמשכיר בית  1

 רביעה שניה".שתרד עד עד הגשמים, כוונתו: "  מחברוהמודר הנאה  2

 (אח"כ דריסת רגלם מזיקה לשדות). ההשנייעה ללקוט לקט שכחה ופאה עד הרבי לעניים מותר 3

 .השניירביעה תרד מותר לשרוף תבן וקש בשביעית (למרות שהם ראויים לאכילת בהמה) כאשר  4
 

 כיצד היא מצוות ביעור ? משנה ח:

 ְׁשִביִעית ְוִהִּגיַע ָׁשַעת ַהִּבעּור, פירותִמי ֶׁשָהיּו לֹו 

 ְמַחֵּלק ְמזֹון ָׁשלׁש ְסעּודֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. 

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ,ַהִּבעּור, ֲאָבל לא ֲעִׁשיִרים ◌ֲַעִנִּיים אֹוְכִלין ַאַחר

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֶאָחד ֲעִנִּיים ְוֶאָחד ֲעִׁשיִרים אֹוְכִלין ַאַחר ַהִּבעּור.

 לעונתו):הגיעה שעת הביעור (כל ירק בהתאם  1

 עבור השכנים והקרובים., ועבור כל אחד מאנשי הבית סעודות 3מפרישים  1.1

 את מה שנותר, מוציאים ומניחים מחוץ לבית. 1.2

 ? לאחר הביעור המופקרים פירותמי רשאי לזכות ב 2

 (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  2.1

 )."עניים"ינם בעלי השדה  (נקראים ארק מי ש 2.1.1

 עצמם אינם יכולים לזכות בפרותיהם.) "עשירים"בעלי השדות (נקראים  2.1.2

 , כולל בעל הבית עצמו.יכול לזכות בפירות כל אחד רבי יוסי: 2.2
 

 שביעית שניתנו בירושה או במתנה פירות משנה ט:

 ,ְׁשִביִעית, ֶׁשָּנְפלּו לֹו ִּביֻרָּׁשה אֹו ֶׁשִּנְּתנּו לֹו ְּבַמָּתָנה פירותִמי ֶׁשָהיּו לֹו 

 .ֹוֵמר: ִיָּנְתנּו ְלאֹוְכֵליֶהןַרִּבי ֱאִליֶעֶזר א

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵאין ַהחֹוֵטא ִנְשָּכר,

 ֶאָּלא ִיָּמְכרּו ְלאֹוְכֵליֶהן, ּוְדֵמיֶהם ִיְתַחְּלקּו ְלָכל ָאָדם.

 ָהאֹוֵכל ֵמִעַּסת ְׁשִביִעית ַעד ֶׁשּלא הּוְרָמה ַחָּלָתּה, ַחָּיב ִמיָתה.

 .)טובה למי שנתנם לו להחזיקשלא לאכול יחד אתם ( ויכולם, לאחרי את הפירות ןיית רבי אליעזר: 1
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 .בעצמו ללא אחרים פירותלאכול את ה יכול חכמים: 2

 אליעזר: ביחכמים לר 3

 :)ולכן לא יוכל את הפירות לבדו( לשיטתך שאין החוטא נשכר 3.1

 הדמים יתחלקו לכל אדם., ופירותצריך למכור את ה 3.1.1

 .חלה חייב מיתה (בידי שמים)האוכל מעיסת שביעית קודם שהורמה ממנה  4
---- 

 פרק י 

חובות ששביעית אינה משמטת, שטרות חוב שנמסרו לב"ד או מלווה שיש  הנושאים העיקריים בפרק:

המבקש להחזיר חוב  דיני כוורת להיות כקרקע,  עליו פרוזבול, דיני פרוזבול,

 דברים שהעושה אותם רוח חכמים נוחה ממנו.  שהשביעית שמטה.

 

 ודוגמאות לכך שביעית משמטת רק חוב או מלווה משנה א:

 ְׁשִביִעית ְמַׁשֶּמֶטת ֶאת ַהִּמְלָוה ִּבְׁשָטר ְוֶׁשּלא ִּבְׁשָטר.

 ,ת ַהֲחנּותַהָּקפַ 

 ,ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶטת

 ְוִאם ֲעָשָאּה ִמְלָוה, ֲהֵרי זֹו ְמַׁשֶּמֶטת.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָהִראׁשֹון ָהִראׁשֹון ְמַׁשֵּמט.

 .ִכיר ֵאינֹו ְמַׁשֵּמטַכר שָ ְש 

 ֲהֵרי ֶזה ְמַׁשֵּמט. ְוִאם ֲעָשאֹו ִמְלָוה,

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר:

 .ְמַׁשֶּמֶטת ,ָּכל ְמָלאָכה ֶׁשּפֹוֶסֶקת ַּבְּׁשִביִעית

 ְוֶׁשֵאיָנּה ּפֹוֶסֶקת ַּבְּׁשִביִעית, ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶטת.

 שניתנה ללא שטר.השביעית משמטת הלוואה בין שיש עליה שטר ובין  1

 קנית מצרכים בהקפה בחנות:חוב שנוצר ב 2

 תנא קמא: 2.1

 אינה משמטת. 2.1.1

 , השביעית משמטת.הכהלוואעל הקונה  וכם את החשבון וזקף אותיס יהחנוונאם  2.1.2

 אם התבצעו כמה קניות בהקפה, האחרונה לא משמטת. הקודמות משמטת. רבי יהודה: 2.2

 שכר מלאכתו של פועל: 3

 תנא קמא: 3.1

 משמטת.שביעית אינה  3.1.1

 כחוב על הפועל, השביעית משמטת. את החשבוןזקף אם בעל הבית  3.1.2

 רבי יוסי:  3.2

 ), השביעית משמטת את החוב.כיוון שאסור לעשותהשביעית (כניסת שהסתימה ב מלאכה 3.3

 , השביעית אינה משמטת.(כגון עבודה המותרת בשביעית) בשביעית מלאכה שאינה מסתיימת 3.4
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 לקוחות ביו"ט ראשון של ראש השנה של שנה שמיניתהשוחט ונותן בהקפה בשר ל משנה ב:

 ,ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהָּפָרה ְוִחְּלָקּה ְּבראׁש ַהָּׁשָנה

 .ה ַהֹחֶדׁש ְמֻעָּבר, ְמַׁשֵּמטִאם ָהיָ 

 ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו ְמַׁשֵּמט.

 

 ְמַׁשְּמִטין.ֵאיָנן  ,ָהאֹוֵנס, ְוַהְמַפֶּתה, ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ָרע, ְוָכל ַמֲעֵשה ֵּבית ִּדין

 

 ,ַהַּמְלֶוה ַעל ַהַּמְׁשּכֹון

 ֵאיָנן ְמַׁשְּמִטין. ,ֵסר ְׁשָטרֹוָתיו ְלֵבית ִּדיןְוַהּמוֹ 

 אם חודש אלול מעובר (יו"ט ראשון הוא ל' אלול), החוב על הבשר נשמט. 1

 אם החודש אינו מעובר (יו"ט ראשון הוא א' תשרי), החוב על הבשר אינו נשמט. 2

 שביעית אינה משמטת ב"ד,שחייבו או חיוב  מוציא שם רע ,ת של אונס, מפתהקנסו :כותרת נוספת
 מלווה על המשכון או חוב שנמסר לב"ד כותרת נוספת:

 המלווה את חבירו וקבל משכון על החוב, שביעית אינה משמטת. 1

 המוסר שטרותיו לב"ד שהם יגבו את חובו, שביעית אינה משמטת. 2
 

 חוב שנכתב עליו פרוזבול משנה ג:

 ְּפרֹוְזּבּול ֵאינֹו ְמַׁשֵּמט.

 ;ים ֶׁשִהְתִקין ִהֵּלל ַהָּזֵקןֶזה ֶאָחד ִמן ַהְּדָבִר 

 :ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשִּנְמְנעּו ָהָעם ִמְּלַהְלוֹות ֶזה ֶאת ֶזה, ְועֹוְבִרין ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה (דברים טו, ט)

 ,ְבִלַּיַעל" ְוגֹוֵמר"ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְב� 

 ִהְתִקין ִהֵּלל ַלְּפרֹוְזּבּול.

 .החוב אינו משמט 1

 כשראה הלל שנמנעים מלהלוות זה לזה, תיקן שיכתבו פרוזבול על החוב. 2
 

 נוסח פרוזבול  משנה ד:

 ֶזהּו ּגּופֹו ֶׁשל ְּפרֹוְזּבּול:

 ָּכל ְזַמן ֶׁשֶאְרֶצה", "מֹוֵסר ֲאִני ָלֶכם ִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ַהַּדָּיִנים ֶׁשְּבָמקֹום ְּפלֹוִני, ֶׁשָּכל חֹוב ֶׁשֶּיׁש ִלי, ֶׁשֶאְגֶּבּנּו

 ְוַהַּדָּיִנים חֹוְתִמין ְלַמָּטה אֹו ָהֵעִדים.

 י שאגבנו בכל זמן שארצה".שכל חוב שיש ל ,"מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים  ... 1

 הדיינים או העדים חותמים מתחת לנוסח הזה. 2
 

 המשך דיני פרוזבול :משנה ה

 ְּפרֹוְזּבּול ַהֻּמְקָּדם ָּכֵׁשר,

 ְוַהְמֻאָחר ָּפסּול.

 ְׁשָטֵרי חֹוב ַהֻּמְקָּדִמים ְּפסּוִלים,
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 ְוַהְמֻאָחִרים ְּכֵׁשִרים.

 ֵמֲחִמָּׁשה, ּכֹוֵתב ְּפרֹוְזּבּול ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֶאָחד לֶוה

 ֲחִמָּׁשה לִוין ֵמֶאָחד, ֵאינֹו ּכֹוֵתב ֶאָּלא ְּפרֹוְזּבּול ֶאָחד ְלֻכָּלם.

 פרוזבול מוקדם (התאריך הכתוב בו קודם לזמן כתיבת הפרוזבול) כשר. 1

 ול.פרוזבול מאוחר (התאריך הכתוב בו מאוחר לזמן כתיבת הפרוזבול) פס 2

 ומפסידן שלא כדין) . ,מהלקוחות מהזמן הרשום בשטר גובהשטר חוב מוקדם, פסול (המלווה  3

 ).וההפסד שלורק מהזמן הכתוב בשטר  גובהשטר חוב מאוחר, כשר (המלווה  4

 פרוזבול.לכתוב לווה אחד שלווה מחמישה מלווים, כל מלווה צריך  5

 .לכולם מלווה אחד שהלווה לחמישה לווים, מספיק פרוזבול אחד 6
 

 המשך דיני פרוזבול :משנה ו

 ֵאין ּכֹוְתִבין ְּפרֹוְזּבּול ֶאָּלא ַעל ַהַּקְרַקע.

 ִאם ֵאין לֹו, ְמַזֶּכה הּוא ְּבתֹו� ָשֵדהּו ָּכל ֶׁשהּוא.

 ָהְיָתה לֹו ָשֶדה ְמֻמְׁשֶּכֶנת ָּבִעיר, ּכֹוְתִבין ָעֶליָה ְּפרֹוְזּבּול.

 ַרִּבי ֻחְצִּפית אֹוֵמר:

 ּכֹוְתִבין ָלִאיׁש ַעל ִנְכֵסי ִאְׁשּתֹו,

 ְוַלְיתֹוִמים ַעל ִנְכֵסי ַאּפֹוְטרֹוִּפין.

 כותבים פרוזבול רק אם ללווה יש קרקע. 1

 אם ללווה אין קרקע יכול המלווה לזכות לו קרקע כל שהוא. 2

 פרוזבול.עליה אפשר לכתוב יש קרקע ממושכנת  האם ללוו 3

 רבי חוצפית: 4

 גבי נכסיו של אשתו (קרקע של אשתו). כותב אדם פרוזבול על 4.1

 לכתוב פרוזבול על גבי נכסיו הפרטיים. יכולאפוטרופוס הלווה לצורך יתומים,  4.2
 

 האם כוורת דבורים המונחת על הקרקע נחשבת לקרקע לענין פרוזבול ? :משנה ז

 ,ַּכֶּוֶרת ְּדבֹוִרים

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֲהֵרי ִהיא ְּכַקְרַקע,

 ְוכֹוְתִבין ָעֶליָה ְּפרֹוְזּבּול,

 ְוֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ִּבְמקֹוָמּה,

 ַחָּיב. ,ָהרֹוֶדה ִמֶּמָּנה ְּבַׁשָּבתוְ 

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵאיָנּה ְּכַקְרַקע,

 ְוֵאין ּכֹוְתִבין ָעֶליָה ְּפרֹוְזּבּול,

 ּוְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ִּבְמקֹוָמּה,

 ָּפטּור. ,ה ְּבַׁשָּבתָהרֹוֶדה ִמֶּמּנָ וְ 

 נחשבת כקרקע. ולכן:כוורת  :מותו)כ(ואין הלכה  רבי אליעזר 1

 כותבים עליה פרוזבול. 1.1
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 .כשהיא במקומה על הקרקעאינה מקבלת טומאה  1.2

 הרודה דבש מהכוורת בשבת, חייב (כדין תולש צמח מהקרקע). 1.3

 אינה נחשבת כקרקע. ולכן:כוורת  חכמים:  2

 אין כותבים עליה פרוזבול. 2.1

 מקבלת טומאה כדין כלי. 2.2

 הרודה דבש מהכוורת בשבת, פטור. 2.3
 

 לווה המבקש להחזיר הלוואה לאחר שנת השביעית משנה ח:

 ."ְמַׁשֵּמט ֲאִני"ַהַּמֲחִזיר חֹוב ַּבְּׁשִביִעית, יאַמר לֹו: 

 ר ַהְּׁשִמָּטה"."ְוֶזה ְּדבַ : ְיַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים טו, ב) ,"ַאף ַעל ִּפי ֵכן"ָאַמר לֹו: 

 

 ,"רֹוֵצַח ֲאִני"ְוָרצּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְלַכְּבדֹו, יאַמר ָלֶהם:  ,ַּכּיֹוֵצא בֹו, רֹוֵצַח ֶׁשָּגָלה ְלִעיר ִמְקָלט

 "ְוֶזה ְּדַבר ָהרֹוֵצַח". :ְיַקֵּבל ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם יט, ד) ,"ַאף ַעל ִּפי ֵכן"ָאְמרּו לֹו: 

 אני" (כיוון ששביעית משמטת).יאמר לו המלווה: "משמט  1

 אם אמר הלווה: "ואף על פי כן אני רוצה להחזיר לך", יכול המלווה לקבל ממנו. 2
 רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו כותרת נוספת:

 יאמר להם הרוצח: "רוצח אני". 1

 אם אמרו לו אנשי העיר: "ואף על פי כן, רוצים אנו לכבדך", יכול לקבל מהם. 2
 

 דברים שאם עושה אותם אדם, רוח חכמים נוחה הימנו משנה ט:

 ַהַּמֲחִזיר חֹוב ַּבְּׁשִביִעית, רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ִמֶּמּנּו.

 .לא ַיֲחִזיר ְלָבָניו. ַהּלֶוה ִמן ַהֵּגר ֶׁשִּנְתַּגְּירּו ָּבָניו ִעּמוֹ 

 ְוִאם ֶהֱחִזיר, רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ִמֶּמּנּו.

 .ְלְטִלין ִנְקִנין ִּבְמִׁשיָכהָּכל ַהִּמּטַ 

 ְוָכל ַהְמַקֵּים ֶאת ְּדָברֹו, רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ִמֶּמּנּו.

 ., והוא פטור מלהחזירלווה המחזיר חוב, למרות שעברה שביעית 1

 ., פטור מלהחזיר לבניויחד אתו והתגיירבניו גם הלווה מגר ש 2

 אם החזיר רוח חכמים נוחה ממנו. 3

 לאחר שהקונה והמוכר הסכימו על המכירה: קנין מטלטלים: 4

 אם משך הקונה בחפץ, אין הקונה או המוכר יכולים לחזור בהם. 4.1

 :ןהקניי, אבל סוכם ביניהם על )ולא נתן כסף(אם הקונה לא משך  4.2

 יכול כל אחד לחזור בו.מן הדין  4.2.1

 , רוח חכמים נוחה מהם.עמדו בדיבורםאם  4.2.2
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	כותרת נוספת: עבודות באילן עצמו מיד במוצאי שביעית
	משנה ו: דין נטיעה, הברכה או הרכבה בשישית
	משנה ז: דין אורז, דוחן, פרגים ושומשומים לעניין מעשרות
	משנה ח: דיני פול המצרי ואפונים הגמלונין לעניין מעשרות
	משנה ט: דין בצלים שאין עושים זרעים ובפול המצרי שמנעו מהם השקיה
	משנה י: דיני דלועים ואורז בשביעית
	מושגים:
	אבני כתף:  אבנים כבדות שנושאים על הכתף.
	משנה א: הכנת ערימות זבל (אשפתות) בשדה בשביעית לצורך זיבול שנה שמינית
	משנה ב: מספר ערימות הזבל וגודלם שאפשר לשים בשדה בשביעית לצורך שמינית
	משנה ג: דינים נוספים בנושא הוצאת הזבל בשביעית
	משנה ד: כיצד ניתן להפוך שדה בשביעית לדיר לצאן ?
	משנה ה: חציבת אבנים בשביעית מסלע שנמצא בשדה
	משנה ו: דין סילוק גדר אבנים שנמצאת בשדה, כולל האבנים הקטנות שבגדר
	משנה ז: דין סילוק אבנים מהשדה בשביעית
	משנה ח: דין בנית מדרגות בואדיות בשביעית ובערב שביעית
	משנה ט: סוגי האבנים שאפשר להוציא מהשדה בערב שביעית ובשביעית
	משנה י: דין בנית גדר בשביעית בינו ובין רשות הרבים
	פרק ד
	הנושאים העיקריים בפרק: עבודות שאפשר לעשותם בשביעית, הכרת טובה לבעל שדה שאוכלים מפירותיו בשביעית, סיוע לעוברי עבירה בשביעית, רמת הבשלות שצריכה להיות לפירות כדי שאפשר יהיה לאכלם בשביעית.
	מושגים:
	אסור להפסיד פירות שביעית: יש לאכול פירות שביעית רק לאחר שיבשילו, אחרת זה יחשב להפסד פירות שביעית. פירות שגם בשנה רגילה נוהגים לאכלם אכילת ארעי בשדה, קודם שיבשילו לגמרי, מותר גם בשביעית לאכלם אכילת ארעי בעודם בשדה. משניות ז-ט, עוסקות בהגדרת רמת בשלות ה...
	משנה א: דין ליקוט עצים ואבנים בשביעית
	משנה ב: מתי קנסו ומתי לא קנסו את מי שעשה פעולה אסורה בשביעית ?
	כותרת נוספת: האם מותר להכיר טובה לבעל שדה שאוכלים מפירותיו בשביעית ?
	משנה ג: באלו מקרים יש להמנע מלסייע לעוברי עבירה בשביעית ?
	משנה ד: דין מדלל עצי זיתים בשביעית מתוך מטע צפוף
	משנה ה: קציצת עץ זית ועץ שקמה בשביעית
	משנה ו: חיתוך זמורות גפנים וחיתוך קנים שבאגם בשביעית
	כותרת נוספת: אילן שנסדק ("שנפשח"):
	משנה ז: ממתי ראויים תאנים לאכילה בשביעית ?
	כותרת נוספת: משעה שהתחילו להבשיל בשנים רגילות חיבות במעשרות,
	משנה ח: ממתי ראויים ענבים לאכילה בשביעית ?
	כותרת נוספת: בשנים רגילות, משעה שהבשילו הענבים, מחויבים במעשרות.
	משנה ט: ממתי ראויים זיתים לאכילה בשביעית ?
	כותרת נוספת: משעה שהגיעו לשליש גידולם בשנים רגילות, חייבים במעשרות.
	משנה י: דין קציצת אילן בשביעית ובשאר השנים
	פרק ה
	הנושאים העיקריים בפרק: ירקות ופירות שגדלים במשך מספר שנים וגדלו גם בשביעית, הטמנת ירקות באדמה בשביעית, מכירת כלי עבודה בשביעית למי שחשוד על השביעית, מכירת כדי יין ושמן ובהמות בשביעית, דברים שמותר לעשות מפני דרכי שלום.
	מושגים:
	משנה א: דין פירות שחנטו בשביעית אך גידולם נמשך יותר משנה אחת
	משנה ב: כיצד טומנים לוף באדמה בשביעית, כדי שלא יראה כזורע ?
	משנה ג: דין לוף שנזרע בשישית, והיה באדמה עד שמינית (3 שנים)
	משנה ד: עקירה בשביעית של ירקות שנגמר בישולם בשישית, ונוהגים להשאירם בקרקע גם בשביעית
	משנה ה: מאימתי מותר לקנות לוף במוצאי שביעית מאדם שחשוד על השביעית ?
	משנה ו: מכירת כלים בשביעית למי שחשוד על השביעית
	משנה ז: דין מכירת כדים ליין וכדים לשמן בשביעית
	משנה ח: דינים נוספים הקשורים לעבודה בשביעית לגבי מי שחשוד על השביעית
	משנה ט: דין השאלה ושימוש בכלים שיש אפשרות שיעשו בהם עבודה האסורה בשביעית
	כותרת נוספת: מה מותר לאשת חבר לעשות עבור אשת עם הארץ בכל השנים, מפני דרכי שלום ?
	כותרת נוספת: דברים נוספים שמותר לעשות מפני דרכי שלום
	פרק ו
	הנושאים העיקריים בפרק: דיני שביעית במקומות שונים בארץ ובסוריה, דין בצלים של שישית שצמחו גם  בשביעית, דין בצלים של שביעית שצמחו גם בשמינית,  קניית ירקות במוצאי שביעית, דין הבאת תרומה מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ.
	מושגים:
	משנה א: אזורים שונים בארץ ישראל שיש לגביהם הבדל בהלכות שביעית
	משנה ב: דיני שביעית בסוריה
	משנה ג: בצלים של שישית שצמחו גם בשביעית ובצלים של שביעית שצמחו גם בשמינית.
	משנה ד: מאימתי מותר לקנות ירקות במוצאי שביעית ?
	משנה ה: דברים שאסור להוציא מהארץ לחו"ל
	משנה ו: דין הבאת תרומה מחו"ל
	פרק ז
	הנושאים העיקריים בפרק: גידולי שביעית שיש להם דין ביעור וגידולי שביעית שאין להם דין בעור,   דיני שביעית לגבי פירות שעושים מהם צבע, דיני סחורה בשביעית, צמחי בושם בשביעית, תערובת של פירות שביעית עם פירות שאינם של שביעית.
	מושגים:
	משנה א: גידולי קרקע שנוהגים בהם וגם בדמיהם קדושת שביעית וגם דין ביעור
	משנה ב: גידולי קרקע שנוהגים בהם ובדמיהם קדושת שביעית אבל אין בהם דין ביעור
	משנה ג: דיני שביעית לגבי פירות שעושים מהם צבע, ולגרעיני פרות
	כותרת נוספת: דברים שאין עושים בהם סחורה
	כותרת נוספת:  סחורה בירקות שביעית
	משנה ד: מקרים שסחורה מותרת בהם כיוון שהעסקה אינה נעשית בדרך מסחרית.
	משנה ה: דיני צמחים מיוחדים בשביעית
	משנה ו: דיני שביעית בצמחי בושם
	משנה ז: תערובת של אוכל שביעית באוכל שאינו שביעית
	פרק ח
	הנושאים העיקריים בפרק: מגבלות השימוש בפירות שביעית.
	מושגים:
	משנה א: מאכל המיועד למאכל אין להשתמש בו לריפוי
	משנה ב: השימוש בפירות שביעית צריך שיהיה כדרך שמשתמשים בו לא בשביעית.
	משנה ג: כיצד מוכרים פירות שביעית
	משנה ד: שכר המשולם לפועל המלקט פירות שביעית
	כותרת נוספת: לקח מהנחתום ככר לחם
	משנה ה: מה מותר ומה אסור לעשות בדמי שביעית ?
	משנה ו: עבודה בפירות שביעית (אף לאחר שנקטפו), צריכה להעשות בשינוי
	משנה ז: בישול ירק של שביעית בשמן של תרומה
	כותרת נוספת: מכירת פירות שביעית
	משנה ח: בדמי שביעית אפשר לקנות רק אוכל, שתיה או שמן לסוך את הגוף
	משנה ט: עור שסכו אותו בשמן של שביעית
	משנה י: מאמר נוסף שאמרו לרבי עקיבא בשמו של רבי אליעזר
	משנה יא: דין בית מרחץ שהוסק בקש ותבן של שביעית
	------
	פרק ט
	הנושאים העיקריים בפרק: ירקות שאפשר לקנות מעם הארץ בשביעית, דיני ספיחים בשביעית, שלושה אזורים  (ולמעשה תשעה) נפרדים בא"י בנושא ביעור מעשרות, זמן ביעור מעשרות, נושאים הקשורים לרביעה שניה, כיצד היא מצוות ביעור, פירות  שניתנו במתנה או נפלו בירושה.
	מושגים:
	רביעה שניה: גשמי היורה מחולקים ל- 3 עונות גשמים: רביעה בכירה, רביעה בינונית, רביעה אפילה. תאריך כל רביעה נתון  במחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוסי. רביעה שניה היא הרביעה הבינונית.
	משנה א: ירקות שמותר לקנותם בשביעית מכל אדם (אף מעם הארץ)
	כותרת נוספת: דיני ספיחים בשביעית
	משנה ב: 3 אזורים  (ולמעשה 9) נפרדים בא"י לענין מצוות ביעור
	משנה ג: הסבה לחלוקה ל- 3 אזורים (ולמעשה ל- 9)
	משנה ד: זמן ביעור מעשרות
	---
	משנה ה: דין ביעור בשלושה סוגי ירק הכבושים בחבית אחת
	כותרת נוספת: זמן ביעור צמח רגילה
	יש לבער סגריות (מין רגילה), כאשר כלה מין זה מבקעת בית נטופה.
	משנה ו: זמן ביעור עשבים ועלים
	משנה ז: נושאים נוספים הקשורים לרביעה שניה
	משנה ח: כיצד היא מצוות ביעור ?
	משנה ט: פירות שביעית שניתנו בירושה או במתנה
	----
	פרק י
	הנושאים העיקריים בפרק: חובות ששביעית אינה משמטת, שטרות חוב שנמסרו לב"ד או מלווה שיש עליו פרוזבול, דיני פרוזבול, דיני כוורת להיות כקרקע,  המבקש להחזיר חוב שהשביעית שמטה. דברים שהעושה אותם רוח חכמים נוחה ממנו.
	משנה א: שביעית משמטת רק חוב או מלווה ודוגמאות לכך
	משנה ב: השוחט ונותן בהקפה בשר ללקוחות ביו"ט ראשון של ראש השנה של שנה שמינית
	כותרת נוספת: קנסות של אונס, מפתה, מוציא שם רע או חיוב שחייבו ב"ד, שביעית אינה משמטת
	כותרת נוספת: מלווה על המשכון או חוב שנמסר לב"ד
	משנה ג: חוב שנכתב עליו פרוזבול
	משנה ד: נוסח פרוזבול
	משנה ה: המשך דיני פרוזבול
	משנה ו: המשך דיני פרוזבול
	משנה ז: האם כוורת דבורים המונחת על הקרקע נחשבת לקרקע לענין פרוזבול ?
	משנה ח: לווה המבקש להחזיר הלוואה לאחר שנת השביעית
	כותרת נוספת: רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו
	משנה ט: דברים שאם עושה אותם אדם, רוח חכמים נוחה הימנו

