בס"ד
שיעור כללי – גידולים בחממות בשביעית
בשיעור היום נדון בענין גידולי שביעית בחממות .הדיון נפתח במשנה בפרק ב' משנה ד' והוא מסתעף לכמה סוגיות ועניינים אחרים.
סוגייתנו.










יש לראות המשנה פ"ב משנה ד' .ופירושי הראשונים (רמב"ם ,ר"ש ,ריבמ"ץ ורא"ש) [על מ"ש ועושין להם בתים].
יש לראות הירושלמי פ"ב הלכה ג' מתחילת דבריו 'מזהמין את הנטיעות' עד 'והיא גדלה מחמתו' [נמצא בדף י .בדפי 'אוצר השביעית'].
יש לראות הירושלמי בערלה פ"א ה"ב [מובא להלן] וקושיית המשנה למלך בפ"א משמיטה ה"א.
ויש לראות מה שכתב בזה החזון אי"ש סי' כ' ס"ק ו'.
ויש לראות הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשר הלכה י' ודברי הראב"ד [הכסף משנה שם יילמד בשיעור אין הכרח ללומדו בסדר].
ועוד ויש לראות מש"כ להלכה בפאת השולחן סו"ס כ'.
ועיין במנחת שלמה להגרש"ז אוירבך ח"א סי' נא' ס"ק ז'.
ועוד ראה מה שהאריך בזה הרב בשבת הארץ קונטרס אחרון אות ג'[ .יש לראות המראי מקומות שם].
ומה שכתב על דבריו שם בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אוירבך ח"ג סי' קי'.

לענין הלכה


ראה חזו"א סי' כב' ס"ק א' .וחזו"א כו' ס"ק ד' .ואגרת החזו"א להגרח"ע .וראה מאמרו של הר"י אריאל בהמעין כ'.

ירושלמי ערלה פ"א ה"ב
משנה למלך הלכות שמיטה ויובל
פרק א
גרסי' בירושלמי פ"ק דערלה אילן
שנטעו בתוך הבית חייב בערלה
ופטור מן המעשר ובשביעית
צריכה דכתיב ושבתה הארץ
וכתיב שדך לא תזרע ... .וכעת
לא ראיתי לרבינו שהביא דינים
אלו דשביעית:

חזון אי"ש סי' כ' ס"ק ו'
רמב"ם הלכות מעשר פרק א הלכה י
אילן שנטעו בתוך הבית פטור ממעשרות שנאמר עשר תעשר את כל תבואת
זרעך היוצא השדה ,ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם שהרי תאנה
העומדת בחצר חייב לעשר פירותיה אם אספן כאחת/ .השגת הראב"ד /אילן שנטעו
בתוך הבית וכו' עד אם אספן כאחת .א"א לא נראה כן בגמרא דמעשרות שנחלקו ר"ע וחכמים
בתבואה שהביאה שליש ביד עכו"ם בסוריא ומכרה לישראל והוסיפה דר"ע אזיל בתר שליש
ראשון וחכמים בתר שליש אחרון עיין באותה שמועה והראיה שהביא מחצר אינה כלום דחצר
שנטעה או שזרעה היינו שדה ולא עוד אלא מקבע נמי קבעה.

כסף משנה הלכות מעשר פרק א הלכה י
אילן שנטעו בתוך הבית וכו' .ירושלמי בפ"ק דערלה (הלכה ב') .ומ"ש רבינו ויראה לי שהוא חייב במעשרות מדבריהם שהרי תאנה העומדת בחצר וכו' .דין תאנה העומדת בחצר בפרק ג'
דמעשרות (משנה ח) וכתב ע"ז הראב"ד לא נ"ל כן בגמרא דמעשרות שנחלקו ר"ע ורבנן וכו' .מחלוקת זה הוא בפירקא בתרא דמעשרות (הלכה ב') בירושלמי וקאמר עלה זרע בחורבה
והביאה שליש וסיכך על גביו על דעתיה דר"ע התוספת חייב על דעתייהו דרבנן התוספת פטור זרע בבית והעביר הסכך [וסיכך על גביו] על דעתיה דר"ע התוספת פטור על דעתייהו דרבנן
התוספת חייב משמע דלדברי הכל זרע בבית פטור משמע להראב"ד דהיינו לומר דאף מדבריהם פטור דסתם פטור לגמרי משמע ואיני יודע מה ראיה מביא משם דהא פשיטא דאיכא למידחי
ולומר דלא קאמר דפטור אלא מדאורייתא .ומ"ש והראיה שהביא מחצר אינה כלום דחצר שנטעה או שנזרעה היינו שדה טעמו מדגרסי' בירושלמי פ"ג דמעשרות (הלכה ד') עלה דההיא
תאנה שהיא עומדת בחצר וכו' אוכל א' א' ופטור ואם צירף חייב תני בשם רבי נחמיה חצר שהיא נעדרת הרי היא כגנה אוכלין בתוכה עראי וכו' תני זרע רובה חייבת נטע רובה פטורה אמר
רב חסדא והוא שנטעה לנויה של חצר הדא ילפא מן ההיא וההיא ילפא מן הדא הדא ילפה מן ההיא זרע רובה חייבת והוא שתהא נעדרת וההיא ילפא מן הדא שאם היתה נעדרת הרי היא
כשדה והוא שעידר רובה ומשמע להראב"ד דירושלמי פירושא דמתניתין הוא לומר דמתניתין מיירי בחצר שהיא נעדרת וא"כ הרי היא שדה ממש וא"כ הרי דין פירותיה דין הפירות הנטועים
בשדה שהם חייבי ם דשפיר קרי ביה היוצא השדה משא"כ בנוטע בבית דלא קרינן ביה היוצא השדה ויש לתמוה עליו דהא בירושלמי לא קאמר דמיקריא שדה אלא בנעדרה רובה דוקא ועוד
דלא מיקריא שדה אלא בזרע אבל לא בנטע והראב"ד עצמו כתב כן בפ"ד וא"כ מתניתין דמיירי באילן פשיטא דלא מיקרי שדה כיון ד אין כאן זרע ואפילו אם זרע מאחר שלא נעדרה רובה
אין כאן שדה א"כ שפיר מייתי ראיה רבינו לאילן שנטעו בתוך הבית .ומ"ש הראב"ד ולא עוד אלא מיקבע נמי קבעה אינו מכוון דאדרבה מה שהוא קובע הוא מפני שהוא חשוב כבית:

בס"ד
פאת השולחן ובית ישראל שם אות נב
אילן שנטעו בתוך הבית הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני
שביעית

שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן נא

ז זריעה בתוך בית מקורה ב פאת השלחן סוף סי' כ' כתב להתיר לזרוע בשביעית בתוך בית מקורה ,היות והירושלמי נשאר בזה בספק .ולענ"ד קשה טובא
דהא לא מצינן מאן דמפרש הך בעיא דירושלמי אף לענין פטור דרבנן אלא להראב"ד ז"ל בהשגות פ"א ממעשר ה"י ואיהו הלא סובר בפ"א משמטה הי"א
דשביעית בזה"ז דאוריית א ,וא"כ איך אפשר למינקט כמקולי דמר ודמר ,ואין לומר שאף להרמב"ם רק בתרו"מ הוא דמחויב מדרבנן משא"כ בשביעית,
דהא באמת לא נזכר בשום מקום שגזרו חכמים חיוב תרו"מ אף בבית ורק מדיוקא הוא דשמעינן ליה כמו"ש המרה"מ דאל"כ תאנה העומדת בחצר אמאי
קובעת למעשר והלא מה שהחצ ר קובע הוא רק מפני שעשאוהו חכמים כבית ,ואי אמרת דבבית פטור אף מדרבנן נמצא דהו"ל תרי חומרי דסתרי אהדדי,
ומעתה מה שבאמת לא הזכירו חכמים בשום מקום בפירוש שחייבו תרו"מ גם בבית בע"כ לומר שסמכו על זה שאמרו דעציץ שאינו נקוב טובל מדרבנן,
אף על גב דאית בי' תרתי לרע ותא חדא שאינו שדה ,ועוד שהוא לגמרי תלוש ,וה"נ בבית אעפ"י שאינו שדה ,וא"כ אם ננקוט ששביעית נוהגת בעציץ
שאינו נקוב מסתבר דשפיר נוהג שביעית גם בבית .אך גם בלא זה השיגו על הפאה"ש הרידב"ז ז"ל בירושלמי סוף מעשרות ובס' תוה"א פ"ו אות כ"ה ויש
גם שתמהו דכיון שעיקר ה ספק הוא בדאורייתא אית לן למיזל לחומרא אף בזה"ז שהוא רק מדרבנן .והעולה על כולנה הוא דכיון שהרמב"ם ושאר פוסקים
לא הביאו כלל הך בעיא דירושלמי קשה מאד לסמוך ע"ז לקולא ועיין גם במס' מו"ק ג' ע"א בפי' הר"ח דהגמ' דריש מתיבת "שדך" שמיותר ואי ממעטינן
מהכא בית הרי לאו מיותר הוא כלל וצ"ע.
שבת הארץ קונטרס אחרון ג'

בס"ד
חזון אי"ש סי' כב' ס"ק א'

חזו"א כו',ד'
וכן בבית אין להקל בארץ ,ואף בעציץ שאינו נקוב בבית הדעת נוטה
להחמיר ,אלא מי שסומך על פאת השולחן בעציץ שאינו נקוב בבית אין
לנו כח למחות דיש להם על מי שיסמכו כיון שאין עציץ שאינו נקוב
מפורש בגמ' ומה שאינו מפורש בגמ' נהיגי הפוסקים לסנף זה לקולא.
אגרת החזו"א להגרח"ע

מאמרו של הרב אריאל המעין כ'

