בס"ד
שיעור כללי – איסור סחורה בפירות שביעית – מקור ויסוד האיסור
בשיעור היום נדון בעז "ה באיסור סחורה בפירות שביעית במקורו בתורה ובדיון אם הוא דאורייתא או דרבנן נראה את מקורות הסוגיה במשניות בסוגיות
הש"ס ובדברי הראשונים והאחרונים.ונדון בהשלכות הנובעות מכך.
סוגייתנו
•
•
•
•

יש לראות משנה פרק ז' משנה ג' .ופירושי הרמב"ם ,הר"ש ,וראה פירוש ר"ש סיריליאו על המשנה [נמצא בירושלמי בתחילת הפרק (נב .בדפי
אוצר השביעית).
לגבי איסור סחורה בנבלות וטרפות ראה תרומת הדשן סי' ר'
וראה מה שהקשה ותירץ בפירוש עץ חיים על משנתנו.
רמב"ם פ"ו מהלכות שביעית הלכות א' ו-ב' .ונושאי כלים שם.

סוגיות נוספות
•
•
•

•
•

ראה סוגיית הגמ' עבודה זרה סב' .א"ר יוחנן קנס הוא שקנסו חכמים בחמרין' עד הנקודותיים בדף סב.:
ראה סוגיית הגמ' בבכורות יב ' :איבעיא להו מהו לפדות בבהמת שביעית' עד 'ואמר רב חסדא בהמת שביעית פטורה מן הבכורה'.
וראה עוד ברייתא בסוכה מ' :א"ר יוסי בר חנינא בוא וראה'
 oוראה מ"ש על ברייתא זו בערוך על פי תוספתא עבודה זרה פ"א ומ"ש מהר"ץ חיות בפירושו למשנה בר"ה כב.
 oוראה תוס' שם ד"ה אבקה.
וראה עוד גמ' סוכה לט .משנה 'הלוקח לולב' וגמ' שם עד לט( :למעלה)' :ובא ואוכלן בקדושת שביעית'.
 oוראה רש"י שם בד"ה 'אין מוסרין' ותוס' שם בד"ה 'וליתיב ליה' .וריטב"א שם בביאור שיטת רש"י.
וראה עוד משנה סנהדרין כד' :ואלו הן הפסולין' ובתוס' שם בד"ה 'ואלו הן הפסולין' ויד רמ"ה שם.
 oוראה בסוגיה המקבילה ראש השנה כב .משנה 'אלו הן הפסולין' וגמ' שם ,ודברי הר"ן שם.

תוספות מדברי האחרונים
•
•

ראה מה שכתב ערוך השולחן העתיד זרעים סי' כה' סעיפים א-ו'.
וראה חידושו של הר"י פערלא בפירושו על ספר המצוות לרס"ג עשה סא'.

עץ החיים
תרומת הדשן סימן ר
שאלה :נכרי רצה למשכן לישראל כותלי חזירים וללוות עליהם בריבית שרי להלוות
בדרך זה או לאו?
תשובה :יראה דאסור לישראל להלוות בענין זה ,כדתנן במס' שביעית /פרק ז' משנה
ח' /זה הכלל כל דבר שאיסורו מדברי תורה אסור לעשות בו סחורה ,ותנן נמי התם ופ' כל שעה /פסחים כג ע "א /מייתי לה ,הצייד שנזדמן לו עופות או דגים
טמאים מותר למוכרן אבל לכתחלה אסור ,ודרש התם מקרא דאסור לכתחילה .הא קמן דאסור להרויח בדבר שהוא אסור מן התורה דבר שעומד לאכילה.
ואת"ל דיש לחלק מאחר דההיא דרשה דפ' כל שעה אינה אלא אסמכתא כדאיתא התם בגיליון דתוספות .י"ל דווקא סחורה אסמכוה אקרא משום דהאסור בא
בקניין לרשותו של ישראל ,אבל במשכון דקי"ל ישראל מנכרי לא קני משכון איכא למימר דלא אסרו .אמנם בהגה"ה במיימון משמע דאסור ,דכתב שאם גבה
ישראל בחובו דברים האסורים מותרים למוכרן משום דדמו לצייד שנזדמן לו ,משמע דווקא היכא דגבה כבר ושהיה צריך לגבות כדי להציל מידם ,אבל
לכתחילה אסור להלוות .אמנם איכא למימר דאין לחלק הכי משום דשמא להלוות עליו לכתחילה שרי טפי ,דילמא לא אתי ברשותו בידי מכירה.
הערוך ערך אבק
מהר"ץ חיות מסכת ראש השנה דף כב עמוד א
נ"ב חידוש גדול מצאתי בערוך ערך אבק שכתב וסחורה בשביעית אינה רק מדרשא כמו אבק רבית
שאינו רבית גמור .הנה מדמדמי לי' לאבק רבית משמע שכל עיקר סחורה בפירות שביעית אינו רק
מדרבנן וכל הפוסקים סוברים דהוא בעשה:
תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א
ארבע אבקאות הן אבק ריבית אבק שביעית אבק עבו' זרה ואבק לשון הרע:
חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף לט עמוד א

גמרא לא רצה ליתן לו עם הארץ אתרוג במתנה מהו אמר רב הונא מבליע לו דמי אתרוג בדמי הלולב
ופרכינן ניתיב ליה דמי אתרוג להדיא ופרקינן לפי שאין מוסרין לעם הארץ דמי פירות שביעית יותר
ממזון שלש סעודות .פירש"י ז"ל מפני שאמרו לאכלה ולא לסחורה ,ויש אומרים שדעת רבינו ז"ל שאין
בכלל מה שאמרה תורה לאכלה אלא שיעור אכילת יום אחד דהיינו שלש סעודות כמצות שבת אבל
יותר מכאן סחורה הוא ואסור בכל אדם ,ואינו נכון דאם כן למה אמרו שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יותר ממזון ג' סעודות אפילו לחבר נמי,
אלא ודאי כי מה שאמר הכתוב לאכלה היינו להזהיר שיאכל הם או דמיהם בקדושת שביעית ולא (ש)יעשה מהם סחורה שאין קדושת שביעית נוהגת בהן כגון
בהמה טמאה עבדים וקרקעות ושאר מטלטלין שאין אלו מתבערין כדרך שפירות שביעית מתבערין ,אבל למכור פירות שביעית בדמים הרשות בידו כמו
שירצה ובלבד שינהוג בהם קדושת שביעית ,אבל טעם ברייתא זו לפי שעם הארץ חשוד בזה וכשלוקח שלש סעודות שהוא מזון יום אחד דהיינו סעודת שבת
מסתמא השתא בהאי שיעורא לאכילה בעי להו ואכיל להו בקדושת שביעית אבל ביותר מכאן חוששין שלוקח בהן סחורה ,וכן דעת רש"י ז"ל בפירושיו.

בס"ד
תוספות מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב

ואלו הן הפסולין  -יש גורסין עבדים משום דסבירא ליה דקא חשיב הכא פסולי דרבנן ודאורייתא ולא נהירא משום דלא חשיב במתני' רק פסולי דרבנן דהא
גזלנים לא קתני וכל פסו לי דמתני' פסולי דרבנן נינהו משחק בקוביא אפי' למ"ד אסמכתא היא דאסמכתא לא קניא מ"מ אינו דאורייתא כיון שאינו סבור לעשות
איסור לבא לידי פסול דאורייתא ולמ"ד משום ישובו של עולם פשיטא דאינו אלא מדרבנן ומלוה בריבית מיירי בריבית שאינה קצוצה ואפי' מיירי בריבית
שקצוצ ה לא משמע ליה איסור כיון דמדעתיה יהיב ואינו פסול לעדות אלא מדרבנן מפריחי יונים מדרבנן פסולים אפי' למ"ד אי תקדמי יונך היינו משחק בקוביא
ולאידך דאמר ארא מפני דרכי שלום הוא וסוחרי שביעית מיירי בשביעית בזמן הזה דאינו אסור אלא מדרבנן ואפי' בשביעית דאורייתא לא חשיב ליה איסור הא
דממציאין מעות לעניים אבל עבדים פסולין מדאורייתא נינהו ק"ו מאשה ומה אשה שכשירה לבא בקהל פסולה להעיד דכתיב (דברים יט) האנשים עבד שפסול
וכו' על כן נראה דלא גרסי' עבדים דלא מיירי אלא בפסולי דרבנן.
יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב

מתני' ואלו ה ן הפסולין המשחק בקוביא דפסיל מדרבנן כדמפרש בפרק שבועת העדות (ל"א א) ובגמרא מפרש מאי טעמא פסיל .ומלוה ברבית מדאורייתא פסול דקא
עבר אלאו דלא תקח מאתו דכיון דעבר אאיסור לאו הוה ליה רשע דילפי' מחייבי מלקיות דקרינהו רחמנא רשעים דכתיב והיה אם בן הכות הרשע והתם בחייבי לאוין
גרידי קאי דסמיך ליה לא תחסום שור וכיון דהוה ליה רשע פסול לעדות דכתיב אל תשת ידך עם רשע והאי נמי רשע דחמס הוא דכיון דעבר על איסור לאו משום ממון
עבר נמי אלאו דלא תענה ברעך עד שקר משום ממון .ומפריחי יונים בגמרא מפרש להו ומדרבנן הוא דפסילי דומיא דמשחקין בקוביא כדבעינן למימר קמן .וסוחרי
שביעית שלוקחין פירות שביעית בזול על מנת למוכרן ביוקר ומוכרין ורחמנא אמר לאכלה ולא לסחורה והואיל וחימוד ממון מעבירן על דברי תורה הוו להו רשע דחמס.
והיינו טעמא דערבינהו לפסולי דאורייתא בדרבנן ומננהו בחדא משום דדמו להדדי דקא עבדי איסורא משום ממון.
חידושי הר"ן מסכת ראש השנה דף כב עמוד א

זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה .מהא משמע דכל הני דמתני במתני' פסולין מדרבנן בעלמא נינהו דמשחק בקוביא למאן דאמ' התם
בסנהדרין בפ' זה בורר לפי שאינו עוסק בישובה של עולם פשיטא דלא מיפסל א לא מדרבנן ואפילו למאן דאמר התם משום דאסמכתא היא
ואסמכתא לא קניא כיון דמדעת בעלים קא שקיל לאו גזלן דאורייתא הוא .ומלוה ברבית נמי למאן דבעי רשע דחמס האי נמי לאו רשע דחמס הוא
דמדעת בעלי' קא שקיל .ולדידן דקיימ"ל כאביי דאמר דכל היכא דאיכא ארבעין בכתפי פסול הכא ברבית דרבנן קאמר .ומפריחי יונים נמי היינו
קוביא וסוחרי שביעית בשביעית בזמה"ז דרבנן .ומיהו איכא למידק היכי קתני עבדים דהא אינהו מדאורייתא מפסלי .וניחא לי דתננהו למידק
ממתני' דהא כל עדות שהאשה כשרה לה אף הן כשרין לה דהא עבדים תנן בהדיא במסכת יבמות דכשרין לעדות אשה וממילא כי היכי דעבדים אף
על גב דפסילי הכא כשרין לעדות אשה דכלהו אחריני נמי אף על גב דפסילי לעדות החדש כשרין לעדות אשה דכלהו דמיתנו במתני' כי הדדי נינהי
דמשום הכי תנא כל הפסולין בעדות החדש וכשרין לעדות אשה:
ערוך השולחן העתיד זרעים סי' כה

בס"ד
פירוש הר"י פערלא לספר המצוות לרס"ג עשה סא'

