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  .מד�  סוכה
  ?ומדוע, הא� יש בעצי� קדושת שביעית

  
   שה� להדלקה�עצי� דמשח�   עצי� שה� להסקה  

  2 דה� נכללי� בשאר עצי�!אי� בה� קדושה   1 דהנאת� אחר ביעור�!אי� בה� קדושה   לרבנ�
   דלא בעינ� הנאת� וביעור� כאחד!יש בה� קדושת שביעית   יוסי' לר

  
  ?ית לצרכי� דלהל�הא� מותר להשתמש בפירות שביע

  

  להקאה, לזל� בבית לריח, לרפואה  לשרות בה� פשת� ולכביסה  
  3"לאכלה" דכתיב !אסור   לרבנ�

  "לאכלה" דכתיב !אסור   "לכ�" דכתיב !מותר   יוסי' לר
  

  :סוכה ד� מ
  ?או שיכול לחללה על איזה דבר,  בי� מוכר לקונה�הא� שביעית מתחללת דוקא דר� מקח 

  

  ילולדר� ח  דר� מקח  
  אינה מתחללת  4מתחללת  אלעזר' לר

  5מתחללת  מתחללת  יוחנ�' לר
  

  ? מתחללי� על בעלי חיי�)6חו! לירושלי� (הא� שביעית ומעשר שני
  

  שחוטי�    חיי�
  נקבות  זכרי�

  7אי� מתחללי�  מתחללי�  מתחללי�  מאיר' לר
    8אי� מתחללי�  מתחללי�  לחכמי�

                                                           
, צרי� שיהיה דומיא דהנאת אכילה וסיכה שהנאת� וביעור� שוהכדי שיהיה הדבר בכלל פרשת שביעית  1

 שזו צורת הנאתו לא כיו�, הנאת החו� משריפת� באה אחר ביעור�ש �אבל סת� עצי� שמיועדי� להסקה 
 .שביעית לרבנ�קדושת נאמרה פרשת 

2  �שלקט� לש� ' ולכ� אפי, מ לא נשתנה דינ� משאר סת� עצי�"מ, שה� באמת הנאת� וביעור� שוהא
 .אורה אי� עליה� קדושת שביעית

אבל משרה וכביסה ,  הוא לרבות כל דבר שהנאתו וביעורו שוה�לכל צרכיכ� " לכ�"ומה דמרבינ� מ 3
  .ביעית זה אסור לעשות מפירות הקדושי� בקדושת ש�" הנאת� אחר ביעור�"ש
ויש לנו ללמוד מזה ששביעית , "כי תמכרו ממכר"הוקש לפרשת ) שביעית ויובל חדא היא(דמצינו שיובל  4

 .מתחללת רק דר� מקח
וכמו שבהקדש מהני ,  הוקש יובל להקדש�" כי יובל היא קדש תהיה לכ�) "יב:ויקרא כה(כיו� דכתיב  5

 .דר� חילול כ� בשביעית מועיל דר� חילול
  .ה על" תוד�, שלי� ודאי שמותר לקנות בהמה חיה ממעשר שני לזבחי שלמי�אבל בירו 6
וכ� בשביעית אסור , ונמצא שמשהה את מעשרותיו, דחיישינ� שמא ישהה אות� אצלו כדי לגדל ולדות 7

  . דחייב בביעור�  להשהות אחר זמ� שכלה לחיה מ� השדה
 .י� אטו נקבות גזרו זכר�דכיו� שיש לחוש שמא יגדל מה� עדרי� בנקבות  8


