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Ĕ ĐĜĥĚ
וממשיכימ לדונ באיור למכור לאדמ החשוד על השביעית דברימ
המשמשימ אותו לעברה.
השאלת כלימ
לחשודה על
השביעית

Đă ĦĀă Ĥø čþ ēú Ęÿ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ĦĘþ Čþ ĥø Ĉ Ěÿ
ĐĠĀ ĀĜ Ħĕİĕ
ü čü ĥø ă Ĉ Đÿ Ęİÿ ĐďăĀ đĥĈ ēú Đÿ
ĘčĀ Čú .Ĥăđ ăĜĦÿ øđ ęĕ üĕēÿ Ĥý øđ ,ĐĤĀ čĀ ėăø đ
.Đă ĚĀă İü ěēÿ Ĕø Ħüă Čā Ę øđ ĤŖčĦĀ Čā Ę

השאלה
לאשת עמ
הארצ

Ħĥþ Ĉ Čý Ęø ĦĘþ Čþ ĥø Ĉ Ěÿ Ĥčý ēĀ Ħĥþ Ĉ Čý
,ĐĤĀ čĀ ėăø đ ĐĠĀ ĀĜ ġĤþ ČĀ ĐĀ ęİÿ
Ħďþ ģă þ Ĥø Ěăÿ đ Ħ þĜēŖĔ
þ øđ ĦĤþ ĤŖčă
þ đ
.Đă ĚĀă İü
Čā Ę ę üĕĚÿă Đÿ ĘĕĔüă Ħÿă ĥþ ă Ĉ Ěü ĘčĀ Čú
ěĕģü øņēÿ Ěø ěĕČý ĥþ Ĉ ,Đă ĘĀ øĢČþ ĞĎă ÿ Ħü
.ĐĤĕĀ čý İú ĕĤý čŖĞ
ø ĕďý øĕ

יעית,
שּודה ַעל ַה ְּש ִב ִ
ַמ ְש ֶאלֶ ת ִא ָּשה לַ ַח ֶב ְר ָּתּה ַה ַח ָ
כלומר ,חשודה בשימוש בתבואת שביעית לאחר
הזמנ שצריכ לבער את התבואה מנ הבית ,נָ ָפה,
ּוכ ָב ָרה ,מננת גה,
מננת שמנפימ בה קמחְ ,
שמפרידה בינ גרגרי התבואה לבינ הפולת והמוצ,
וְ ֵר ַחיִ ימ ,שטוחנימ בהמ את גרגרי התבואה ,וְ ַתּנּור,
מפני שמשתמשימ בהמ גמ לצרכימ מותרימַ .א ָבל
ֹלא ָתבֹור )תברור( עמ החשודה על השביעית ,את
הפולת מגרגרי התבואה ,וְ ֹלא ִּת ְט ַחנ ִע ָּמּה ,מפני
שאור לייע לעוברי עברה.
ומביאימ הלכה דומה ,בעניינ אחר.

ֵא ֶשת ָח ֵבר ,המקפידה על טהרהַ ,מ ְש ֶאלֶ ת לְ ֵא ֶשת
ּוכ ָב ָרה ,וגמ
ַעמ ָה ָא ֶרצ ,שהיא בחזקת טמאה ,נָ ָפה ְ
טֹוחנֶ ת
בֹור ֶרת עמה פולת מגרגרי התבואהְ ,ו ֶ
ֶ
ּומ ְר ֶּק ֶדת )מנפה( את הקמח ִע ָּמּה.
ַ
ַא ָבל ִמ ֶּש ַּת ִּטיל אשת עמ הארצ את ַה ַּמיִ מ בקמח,
כדי לעשות עיה — ֹלא ִּתּגַ ע ֶא ְצלָ ּה ,לא תייע
עֹוב ֵרי ַע ֵב ָירה .והרי מאותה
להֶ ,ש ֵאינ ְמ ַחּזְ ִקינ יְ ֵדי ְ
שעה מתחייבת העיה בחלה ,ואור לטמא את
החלה.

ĕýĜĠø ă Ěü ČĘăĀ Čþ đă ĤĚø ČĀ Čā Ę ěĘăăĀ đė øđ
.ęŖĘĥĀ Ĉ ĕėý Ĥø ďÿ

ומכמימְ :וכּוּלָ נ ,כל הדברימ שהתירו להשאיל
כלימ וכיוצא בזה ,למי שחשוד לעבור עברהֹ ,לא
ָא ְמרּו ֶאּלָ א ִמ ְּפנֵ י ַד ְר ֵכי ָשלֹומ ,כדי לשמור את
השלומ בינ אדמ לחברו.

,Ħĕİĕ
ü čü ĥø ă Ĉ čă ÿ ę üĕŖĎ ĕďý øĕ ěĕģĕü üĒēú Ěăÿ đ
.ĘČý ĤĀ ĥĉ ø üĕ ĕďý øĕ Čā Ę ĘčĀ Čú
ĕýĜĠø ă Ěü ,ěĚŖĘ
Ā ĥø Ĉ čă ü ěĕĘü ČŖ
ú ĥĈ øđ
.ęŖĘĥĀ Ĉ ĕėý Ĥø ďă ÿ

יעית ,שאמ רואימ גוי
יקינ יְ ֵדי גֹויִ מ ַּב ְּש ִב ִ
ּוכנ ַמ ַחזִ ִ
עובד בשדהו בשנה השביעית ,מותר להגיד לו
שיחזקו ידיו ושאר דברי עידודַ ,א ָבל ֹלא יְ ֵדי יִ ְש ָר ֵאל,
לֹומנ של גויימ
שֹואלִ ינ ִּב ְש ָ
מפני שהוא עובר עברה .וְ ַ
בכל זמנ ,ואפילו בימי חגיהמִ ,מ ְּפנֵ י ַ ּד ְר ֵכי ָשלֹומ.
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ĦđčēĤĐ
ĐĚĞ ěēĔĦ ČĘđ ĤđčĦ ČĘ

נפה

בטעמ הדבר ,יש שכתב שחוששימ שמא תתחלפ
התבואה ,ונמצאת האישה המקפידה על השביעית
ומשפחתה ,נכשלימ באכילת איור )ריבמ"צ(.
ומפרשימ אחרימ כתבו כי הוא משומ יוע לעוברי
עברה )ר"ש משאנצ ועוד(.

Ĥčē ĦĥČ

ה'חבר' הוא כינוי לאדמ )בדרכ כלל תלמיד חכמ(
מנ ה'חברימ' ,קבוצה או שכבה של האנשימ
שהקפידו על הפרשת תרומות ומעשרות כדינ,
וכנ על דיני טומאה וטהרה .לעומת עמי הארצ,
כלומר ,תמ אנשימ ,שלא היו מקפידימ בשני
תחומימ אלו.

ĐĤčėđ ĐĠĜ

כאנ לא נזכרו רחיימ ותנור כמו בחשודה על
השביעית .יש שכתבו כי זו דרכ המשנה לקצר,
ולמוכ על מה שנאמר תחילה )רא"ש( .אכ
יש שכתב כי משאילימ לעמ הארצ נפה וכברה
שאפשר לטהר ,ולא תנור שאי אפשר לטהר אלא
בשבירה ,ולא רחיימ שהמ גדולימ ויש קושי רב
בהטבלתמ ,וכנ בניקוימ היטב מהקמח הטמא
)תפא"י(.

כאשר מדובר בחשודה על המעשרות .טעמ הדבר
לדעת אביי )בבלי גיטינ א,א( — מפני שרוב עמי
הארצ היו מעשרימ .ואילו לדעת רבא )שמ( מדובר
כאנ באשת עמ הארצ שחשודה על הטומאה אבל
לא על המעשרות.

ĐĘĢČ ĞĎĦ ČĘ ęĕĚĐ ĘĕĔĦĥĚ ĘčČ

טעמ הדבר ,מפני שרק על ידי הרטבת הקמח
במימ העיה נעשית מוכשרת לקבל טומאה .וכיוונ
שאשת עמ הארצ נחשבת טמאה — נטמאת העיה
על ידה .ואמנמ אינ איור לטמא תמ אוכלימ,
אכ יש איור לגרומ טומאה לחלה שהיא עתידה
להפריש ממנה ,ולכנ אור לאשת החבר לעזור
לה באותה שעה.

'đėđ ĦĕĞĕčĥč ęĕđĎ ĕďĕ ěĕģĕĒēĚđ

ĐĚĞ ĦĜēđĔđ ĦĤĤđčđ

דבר זה נאר בחשודה על השביעית ,אבל לא כאנ,

אפ שכבר נשנה דינ זה לעיל )פ"ד מ"ג( ,חזר ונשנה
כאנ אגב הזכרת עניינ דרכי שלומ )ר"ש משאנצ(.

ĐėĘĐĐ ēĤđČ
ęĕđĎ ĕďĕ ěĕģĕĒēĚ

ęđĘĥ ĕėĤď ĕĜĠĚ ěĚđĘĥč ěĕĘČđĥđ

מחזקימ ידי גוימ בשביעית .כמשנתנו .במה דברימ
אמורימ? בדברימ בלבד ,כגונ שראה אותו חורש
או זורע ,אומר לו" :תתחזק" או "תצליח" וכיוצא
בדברימ אלה .אבל לא יייע לו במלאכתו .כוגיית
התלמוד הבבלי )גיטינ ב,א .רמב"מ פר זרעימ
הלכות שמיטה ויובל פ"ח ה"ח(.

שואלימ בשלומ הגויימ מפני דרכי שלומ .כמשנתנו.
ומכל מקומ ,אינ כופלימ להמ שלומ ,כדברי רב דימי
בתלמוד הבבלי )גיטינ ב,א .רמב"מ פר המדע
הלכות עבודה זרה פ"י ה"ה(.

כברה

רחיימ

