
 

 

 

 

                                

                  

 ?האם האתרוג שווה בדיניו לאילן או לירק .1

 .מן החנטהאחר זן שביעית הולכים ינערלה, רבעי, ולערכים: ד 3 -שווה לאילן ב -רבן גמליאל  .א

 שנת המעשר שלו.  שנת לקיטתו תהיה :ולירק בדרך אחד

 }גם במעשר{ אתרוג שווה לאילן בכל דבר. -ר' אליעזר  .ב

 .לערלה ולרבעי :שווה לאילן - {אשבאוש ו}ורבותינ נוידמשנת תנא .ג

 ארץ על אתרוג.כך פסק במשנה לא לשלם לעם ההולכים אחר שנת לקיטתו במעשר ובשביעית. לפי שווה לירק:

 

 .אין בהם קדושה ליקטן לעצים, קדושיםכילה קטן לאל יםביעית, הרי שנינו: עלי גפנש תקדושבא שלולב הו" כיצד  .2

  שא"כ לולב בשעה שמכבדמ .מסיקים בהם אחר שנתכלו - עורם שווהישאין הנאתם וב ,עצי הסקה אינם קדושים דווקא

 מדים להסקה[שסתם עצים עו שוםמ ,אפילו לקטן להאיר אין קדושה]  ה.הבית נשחק ומתכל

 

 מה טעמיהם? ר' יוסי ורבנן. במחלוקתושת שביעית תלוי י הסקה אין בהם קדהאמור לעיל שעצ ןהדי .3

 ת שזמן הנאתו מגיע אחרי שהתכלה.יעבענין האם מותר להשרות או לכבס ביין שבי

 [קדושהאין בו  כל שאין הנאה וביעור שווהו] .שאין הנאתו וביעורו שווה ,וכיבוס שרהולא למ 'לאוכלה' –קמא: אסור  תנא

  ,מפני שאינו שווה בכל אדם 'רפואה'רפואה. ועדיף למעט מעט מ 'לאוכלה'ו .שרהואפילו למ 'לכם' – ר' יוסי: מותר

 לא לזילוף לריח טוב ולא לרפואה שגורמת הקאה.לאוכלה ו :כר' יוסי יתא שנויובבר   ששווה לכולם. 'משרה'ולרבות 

 

 כיצד קדושת שביעית נתפסת בדמים? .4

 משמע: רק במקח. ליובל. "ווכי תמכר"מסמיכות של  מקורו: מקח. דרך : רק בר' אלעזר .א

  לול.דשים שיש בהם דרך חי. שביעית כקכי יובל היא קודש""אף בדרך חילול פירות על מעות. מקורו:  :ר' יוחנן .ב

 "וכי תמכרו" מלמד כמה חמור אבק שביעית }סחורה{ שסופו לבוא לידי עניות שיזדקק למכור נכסיו.והפסוק 

 

 . במה בכל זאת שונה שביעית?שיםדקככסף בשביעית נפדית  .5

   .שניהם קדושים .קנה בפירות שביעית בשרקדושה נשארת בהם. כגון:  ,הפירות חר פדייתתהיה. שגם אבהוויתה  – 'תהיה'

 הלאה יין, שמן וכו'. וכן  .יקנו את הבשר בדגים תעבור הקדושה לדגים אח"כ אם 

 ומכאן ראיה לר' אלעזר שרק דרך מקח.ובנוסף באחרון שפדה.  .: תמיד הקדושה תהיה בפרי עצמוהכלל

 

 ביעית ומעשר שני על מה מתחללים?ש .6

  .חיה ועוף בין חיים בין שחוטיםבהמה  –ר' מאיר 

 וכן בשביעית יעבור על איסור סחורה. .את המעשר שנילה עדרים ולא יע , שמא יגדלחיים אינם מתחלליםעל  –חכמים 

 . חילול לר' יוחנן ששביעית נתפסת אף בדרך מכאן ראיה
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