
 שביעית  שימוש בפירותרך ד

ב   .1 ח,  ולסיכה לאכול דבר    -שביעית  ולשתיה  ניתנה לאכילה  שביעית 
שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את  

ובמעשר שני  ,השמן בתרומה  להדלקת    ,וכן  שנתנה  שביעית  מהם  קל 
 . הנר

הוא שביקש לוכל תרדין חיין  ...    :כיצד לוכל דבר שדרכו לוכל   -ירושלמי   .2
 ו. או לכוס חיטין חיות אין שומעין ל

 דבר שדרכו''הגדרת 

קטניות של תרומה אין עושין "שנינו בתוספתא    -  פהשו"ת משפט כהן   .3
טחינין בכרשינין"אותן  כ"א  מתיר  אינו  המתיר  שמעון  רבי  ואפילו   ,. ..

עלי פליגי  וד  . הוחכמים  טחינין וכרשינין  מהן  שעושין  הדבר  מזדמן  ,  אי 
הרוב דרך  זה  אין  שמסתמא  לפעמים  אלא  מצינו  קטניות  משאר  וגם   ,

ן בהזדמנות, ומ"מ אסור לעשות  א"כ עושין מהן קמח וטחיני  ,שעושין פת
 .כן בשל תרומה, וה"ה בשביעית, משום שינוי מברייתן

פד  ש .4 זיתים    הוראי  -ם  אלא  מבריתן  הפירות  את  משנין  דאין  מהא 
ורמוני,  וענבים הרי מפורש  ושאר פירות, כתותים  דמיעוטא סוחטין ם, 

 . אותם, ומ"מ חשיב שנוי מבריתו והפסד

לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן אף   - יא ג, ר שני שמערדב"ז  .5
 .על גב דעיקר השמן לאכילה מ"מ דרכו נמי לסוך

ז,   .6 ובין מבושל מותר אכל בין חמד לההעו פרי    –  ב, בספר השמיטה  י 
 בשניהם. 

 השתמשות בפירות שביעית נקבעת על פי שימוש   -  , ו יגמאמר מרדכי   .7

, וכן מותר מותר  -ריסוק פרי או ירק לילד    -  כ  -  יט   ג,ימאמר מרדכי   .8
דרכם. הוא  שכך  מפני  לזקנים,  למעוך    לרסק  מותר  אם  להסתפק  יש 

רגילים   ילדים  שרק  מפני  זקנים(,  )שאינם  מבוגרים  לצורך  בננות 
 באכילתם בדרך זו.

מרדכי   .9 קדושת    -טו  ,  יגמאמר  בהם  שיש  פירות  לתינוק  לתת  מותר 
מהם חלק  מקלקל  הוא  באכילתו  אם  גם  דרך  )  שביעית  שזוהי  משום 

 .ק(אכילתו של התינו

 מקובל  מפסידימוש ש

אין נותנין דבילה וגרוגרות לתוך המורייס מפני שהוא   -תרומות יא, א   .10
 .ל תרומה מפני שהוא ממעיטואין מבשלים יין ש ... מאבדן

מאבדן  ושה  –שם  ר"ש   .11 מימיהן  - א  להוציא  לסוחטן  בלין  כת   שדרך 
כ תרומה  ...  משליכן  ךואחר  של  יין  מבשלין  כשהוא   -אין  לבשלו  דרך 

 .תירוש ונותנין בו דבש ומתעלה ביותר

 .ובתבלין מותר שכן היא מלאכתו -רא"ש  .12

בימינו הדין שונה כיון שפיסטור היין מועיל    -  יב   מאמרמאמר מרדכי   .13
להציל אותו מדין יין נסך במגע של גוי ]או של מחלל שבת בפרהסיא[, 
ביין   ההשתמשות  ורגילות  לדרך  בימינו  היין  פיסטור  הפך  וממילא 

מותרים לכל    -בתהליך הכנתו, ועל כן בישול יין של שביעית או פיסטורו  
 הדעות. 

ד   .14 יא,  תרומות  של    -רמב"ם  בחומץ  תרומה  של  בצלים  כובשין  אין 
 .תרומה מפני שמפסיד החומץ

שלמה  שו" .15 מנחת  אסור   -  מו   ח"את  שיהא  דאפשר  לספוקי  איכא 
 מפני זה שהנשאר עם הפרי נמאס מאכילה לרוב בני אדם.  ,לסחוט

 הגדרת ההפסד הבעייתי 

איאת  תרומו ירושלמי   .16 שהוא   -  ,  מפני  תרומה  של  יין  מבשלין  אין 
וחרנא ...  ממעיטו ממידתו  שממעטו  מפני  אמר  חד  יוחנן  ורבי  לעזר  ר' 

 . אמר מפני שממעטו משותיו

ואף על  ,  שממעיטו משיעורו וממעיטו משותיו  -  ד  תרומות יא,רדב"ז   .17
 . פי שמשביחו שמתקיים יותר לית לן בה כיון שממעיטו

נכון להחמיר לכתחילה לאכל את הפרי של תפוחי   -  פהמשפט כהן   .18
 .... משום המעוט בכמות..הזהב עצמן כמו שהן, ולא למעטן ע"י מרקחת

ע"פ הנסיון נראה לי שממעטין ג"כ מאוכליהן, כי רבו הפשטנין שאוכלין 
 חיין ואינן נוטים כלל לאכול מיני מתיקה. 

הארץ   .19 כב  קשבת  יותר ראוי    –ו"א  ההבדלה  כוס  למלא  שאין  לעורר 
לסי שביעית, ממדתו  פירות  ומאבד  שנשפך  ברכה,  כוסות    מן  בד'  וכן 

פיכת היין... י"ל דלכתחילה אין להבדיל על יין שביעית משום  במנהג ש
 באכילתו...וס ההבדלה וחשיב ממעט שלא לשתות מכ  שנוהגין נשים

לכל צרכיכם", הרי מעט   -כיון שדורשים: "'לכם'    -  שםמאמר מרדכי   .20
היין שנשפך הוא לצרכינו, ואין לאסור כיון שיש הנאה משפיכת היין הזה.  
ולא   הנדרשת,  הכמות  כפי  יין  מעט  ולשפוך  להזהר  יש  מקום,  ומכל 

 ך יתר על המידה, שזה ודאי נחשב להפסד גמור. להגזים ולשפו

בליל פסח בשעה שמזכירים את   יין  לשפוך  ומכל מקום, מה שנוהגים 
עשר המכות וכשאומרים: "דצ"ך" "עד"ש" "באח"ב", ושאחרי כן שופכים 
לשפוך   ואסור  הפסד  נקרא  ודאי  שזה  חולק  אין  שבזה  בנוחיות,  אותו 

לשו רוצה  אם  שביעית  של  ביין  הזה  בגלל  מהיין  וכי  לנוחיות,  פכם 
ששופכים ומקללים את האויבים באותה השפיכה נתיר להפסיד פירות  
 שביעית?! ואין בזה שום הנאה של ברכה וכדו' כמו בשפיכת יין הבדלה. 

 ח לשב דרכו משינוי 

מסתבר שאם אינו מתמעט והוא משתבח אין כאן   -  פה  משפט כהן .21
 .איסור

פד   .22 כהן  צורה   -משפט  דשנוי  י"ל  גוף הפרי  ואפילו בלא מיעוט של 
אסור, דלשעתו מאבד ומפסיד הוא טרם שנגמר הבשול ועבר על איסור  
הפסד, ולא מצינו היתר בזה ע"י מה שאח"כ הוא מתקן, דמ"מ איסורא 

 דעבד עבד. 

פרי שידוע שאם לא יעבור עיבוד בדרך   -  טז ,  יג  יעיתשבאמר מרדכי  מ .23
שונה מהרגיל הוא יזרק ויפסד )כגון: גינה פרטית שהופקרה ואנשים לא  

מותר לעבד אותו   -באים לקטוף, או פירות "סוג ב'" הפסולים לשיווק(  
י דרכו, וכמו כן  זוה  -כי אם יאבד ללא פעולה זו  )ילך לאיבוד.  כדי שלא  

 .(מותר להשתמש בו לרפואה ולסיכה

 השינוי הבעייתי 

 .ולא ישנה פירות מברייתן - ג שמיטה ה,רמב"ם  .24

יא,  רמב"ם   .25 ואין מפטמין את השמן מפני שהוא מוציאו   -  גתרומות 
 .מכלל מאכלות ועושהו שמן משחה

ינוי כשאר שינויים, ע"כ אינו ואולי אין בפטום כ"כ ש  -  פה  משפט כהן .26
 . אסור כ"א כשמוציא מכלל מאכל לכלל משחה

מותר להקפיא פירות מיצים או מרקים שיש    -, כה  יגמאמר מרדכי   .27
 בהם קדושת שביעית, אם אינם מתקלקלים או נחסרים כתוצאה מכך 

אי) כך  שע"י  הזמן  שאע"פ  באותו  לאכילה  ראויים  מפני   -נם  מותר, 
 (.ששינוי החוזר לקדמותו אינו נחשב שינוי או הפסד

יש לנו ארבעה דברים שהם מגלים אחד על חברו,   -  פהמשפט כהן   .28
נוכל להקיש מאחד על    והם: תרומה, מע"ש, שביעית, וברכות, שתמיד

 .חבירו

תלוי רק   -ריסוק ומעיכה של פירות שביעית    -  יח,  יגמאמר מרדכי   .29
בין ריסוק גמור של הפרי לבין ריסוק השומר  . ואין הבדל  ..במנהג בני אדם



 . קצת על צורתו

מרדכי   .30 נחשבים    -  י,  יגמאמר  ובישול  קלייה  אפייה,  צלייה,  טיגון, 
לצורה אחת של עיבוד מזון, וכל שרגילים לעשות בו אחת מן הפעולות  

 .מותר לעשות בו גם את האחרות -הללו 

 ה כתישה וסחיט 

 ,אסור לעשות מהם שכר...  תמרים של תרומה  -  ב  תרומות יא,רמב"ם   .31
וכן   ,ולא פירות הסתיו חומץ ,ולא תפוחים יין ,וכן אין עושין תמרים דבש

שאר כל הפירות אין משנין אותן מברייתן בתרומה חוץ מזיתים וענבים  
 .בלבד

ושינוי מברייתן אינו דוקא לעשות מהאוכל משקה,   -  פה   ןכהפט  מש .32
קטניות  "כ"א כל שינוי צורה שאינו נהוג עפ"י רוב, וכן שנינו בתוספתא  

 ."ה אין עושין אותן טחיניןשל תרומ

השולחן   .33 כד,ערוך  לסוחטם    -  ט   זרעים  אסור  אחרים  שפירות  ומה 
הו מפני שאין דרך העולם להוציא מהן משקין אבל  כדתנן בתרומות שם ז

 .שכר ויי"ש הרי כל העולם עושין כן

השמי .34 ל  ספר  עמ'  ואשכוליתלסחוט    –טה  לימון  לענ"ד  ות  פוז  קשה 
כ"ז אין עושים מתמרים  גם לדבש ועלהתיר. דהא תמרים עמדו מעולם  

... משום  ש ויצהרתירוה התורה  ... משמע דרק בהני שמפורש כתבשדב
 .פירותף הפרי משא"כ במשקין היוצאין מכל שאר  שהשמן והיין הוא גו

מותר להכין מיץ מפירות שרובם מיועדים למיץ   -   כד,  יגמאמר מרדכי   .35
מיץ   להכין  אסור  אך  עגבניות(,  או  גזר  וכן  לימונים  או  תפוזים  )כגון: 

 מפירות שרובם אינם מיועדים למיץ )כגון: מלפפון(. 

 

 

  


