דברי שי”ח

ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רוצה להקדיש
את יקיריך ולהיות
שותף בהפצת דברי
התורה של רבינו?
כאן המקום:
053-3145900

גיליון מס’  | 379חג הפסח תש”פ | שנה שמינית | עורך :יצחק גולדשטוף

השתלשלות ה''היתר מכירה''

חג הפסח

ומה שבכלל תקנו סימנים ,קדש ,ורחץ ,כרפס לשאול שהרי מרור בזה”ז דרבנן וגם הטיבול הוא
השבעורחץ וכו’
קרבה שנת קדש
סימני הסדר תוקנו על ידי הראשונים ז”ל (עי’ וכו’ ,יש לומר כיון שבליל הסדר יש כל כך הרבה דרבנן וכן ההסיבה היא מדרבנן לדעת
רוה”פ],של
במשנתו
במערכת 'דברי שי"ח' כבר שוקדים חודשים ארוכים על ההכנות לשנת השבע ,הן במאמרים המרתקים
מחזור ויטרי הלכות פסח סי’ ס”ה) .והם תיקנו מצוות מצה מרור וחרוסת וכרפס ואפיקומן ועוד ,וי”ל הטעם ,דשתיית היין לא חשיב שינוי כ”כ דגם
מרתקים
מסמכים
בהצגת
לנושא,
הדורות
מגדולי
השביעית,
השנה
שליט"א
רבינואתמרן
ימות השנה
ויו”ט בשאר
והן שבת
סעודות
סביב בשאר
ליטול ידים
שלכרפס יש
באסופהכגון
והןדבר פרטים,
ויש לכל
הסדר כגון
על משך
שנוהגים
הפרטים
לומר
הרמב”ם
שובתי היין,
מקדשים על
הסימנים
ידועות,ותיקנו את
רחיצת הידיים,
קידוש
שיזכרו את
פועלם תיקנו לעשות
את תחילה,
מהלכותשל
בפ”להנפש
גדלות
ודעתואת
הארץ,
הכללמען
הדורות
סימניםגדולי
ומסירותם של
המספרות
ואח”כבלתי
ותמונות
כדי שידעו מה להקדים ומה לאחר ולעשות כל ולא יטעו (וכן הוא בספר הפרדס הלכות פסח שבת ה”ט דגם סעודה שלישית יש לקבוע על היין
מתוך
גבורי הכוח החקלאים ,ששומרים על האדמה במסירות נפש
רב .בזמניהם היו רגילים יותר בשתיית יין עיין
צ”ה).איבוד הון [וגם
דבר במקומו .ולכן ,דבר הנוהג כל שעת הסדר ,עמוד נ”ה ומחזור ויטרי ,פסח סי’
והתנגדותוסעודות
ולכן אף דבשאר
כתובות ח’ ב’]
(דהזכירו רק
לא הזכירו
כוסות,
כגון ד’
בימותשל
הנחרצת
פעילותו
כוסותעל קצה המזלג ,את
בסקירה
הזמנים ,אמרנו להביא
בסימנים בין
המיוחד של
גליון
לקראת
ארבע
מה שיש לנהוג עכשיו כמו מגיד רחצה וכו’) .וזה
השנה אין ד’ כוסות ,מ”מ תו לא חשיב שינוי כ”כ
תיקנו .המפוקפק.
מכירה
באיסור,לאתוך
שנזרעו
שימוש
שליט"א
הטעםמרן
רבינו
שימושלשאול
תיקנו חז”ל
ארבעה כוסות
בירקותשתיית
הסדר על
אודותנוהג בכל
הסיבה ,כי
שלא נאמר
גם
בהיתרולא
מה נשתנה [אע”ג דגם על מילי דרבנן תיקנו
(שיח הפסח)
(שמענו מרבנו).

מתוך אוצר אדיר שבידינו ,הכולל מכתבים רבים ,עובדות ומאמרים רבים וכן פסקי הלכות שהורה רבינו ,בחרנו להביא
רק את אלו שיביא תועלת לכלל הציבור ,ולא מסמכים שהיו מיועדים לאדם פרטי וכדומה.
מוסכם על הכל

עלי שיח

רשימות אישיות קצרות ,מפנקסיו של תלמיד
ת .כן אבל יכוין לאביו של שמואל שנקרא
חופשים או לכלה האם צריך לספר .ענה:
מודעים לכך כי אלפי
זצ”ל,היות
לציין,
עלינו
חובה
ממה ואנו אלקנה.
קרלבך
שלמה
נמשיך,יצחק
טרםהגאון רבי
רבינו
לכלה כן לחתן לא.
לו
שנותנים
סיפר
א’
Z
סנדקאות ושואל על  Zשאלו על אשה שכתבה צואה על ירושה
רבינו
במחיצת
ולשמוע
לשאול
לראות,
שזכה
בני ישראל נושאים עיניים לגליון הזה ,ויתכן שבודדים מהם
מה לכוין? ענה מו”ר יכוין לשם מצוה ,ושלא
שהיא קיבלה ,הבכור יקבל פי שניים מפני
מרן שליט”א (תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי
מסירתהסובר
פגיעהעלברבם
יפגום בבריתו ושיהי’ צדיק.
שהוא הילד הכי טוב ,אצל אמא אין דין של
אחרת.רבי
הדברים לע”נ
יחושושליט”א
יחיאל
 Zשאלו את מו”ר מי נקרא מופלג בחכמה?
בכור מאידך כתבה שהוא הכי טוב איך דנים
שמואל)
ר’
בן
שלמה
שטיינמן.או
פוסק חרדי
יצחק נבהיר את הטעות שבמחשבה .אין בימינו
לכן
וענה ,מרן הרב
את צואתה .מו”ר ענה ,הוי כמתנה וגם עשתה
כי י”ד
פרק
בזמןלהציע
הנכונה'
'מצוה' או 'הדרך
רב אחד ,הסובר
לחקלאיםאת מו”ר ואמר לו
האחרון שאל אחד
Z
קנין אין בזה שום בעיה גם אם אמרה לשון
וחצי
שעה
ללימוד
חיזוק
לעשות
 Zעלה רעיון
כנראה אתה לא יושן
השיב לו,
שהוא עייף,
של טעות.
לגוי .כל
המכירה
אדמתם בהיתר
למכור את
השביעית,
שומרי
בתענית
שבועות
כמה
למשך
הסדר,
בתחילת
מספיק בלילה.
 Zש .לראות ת”ח גם שלא מבינים כלום רק כדי
שמיטה,
שאינםשאלשומרי
לגבי
עשרותהוא,
בימינו
דיבור שיש
הנושא
אבל יתכן
אלפי ,₪
במבצע של
באמצע אהבה רבה
ששומע שאחר
אותם  Zא’
לראות האם יש בזה ביטול תורה .ת .לא ,כל
תורמים
שכבר
כאלה
מהתורמים
יבוא
שהכסף
ענין האם טוב עושה,
יש טאטא
טאטא
רח"ל,ואומר
וממילא יחללו את האדמה בשביעית בוכה
הרואה דוד זוכה לתלמודו – טוב רואי .הגר”י
האם
לכוללים ,ואולי זה יהיה ע”ח תרומה להחזקה
השיב צריך לקבל מלקות( ...כי אסור לדבר
זילברשטין שליט”א הוסיף בשם חמיו מרן
והגדילו
ממש,
בזה
שאין
או
השדה לגוי,
למכור
שוטפתלהם
להציע
לעשות,
אתהאם נכון
אחר
של כולל
בשעת התפילה).
הגריש”א שהקבלת פני רבו – היינו לראותו
הכריע מו”ר ,כן.
שחלק מחכמתו ,ענה
על מו”ר
בשמיטות האחרונות ,שכלל לא Zבירכו
שליט”אאת
לחקלאים
מציעים
לעשות
בלבד (עי’ מדרש רבה ויקרא ב’ א’).
ועתה
ויתומים
אלמנות
משפחות
 Zאחד מחזיק
אמן וסיפר שמרן החזו”א אמר אם העולם כך  Zאחד שאל שהוא רוצה לכתוב ס”ת אבל ע”י
מפעליובלי ידיעתם כלל...
בעבורם
המכירה לגוי ,אלא מוכרים
מציעים לו לשכור חנות גדולה לצורך
חושבים גם שזה לא אמת אזי אפשר לברך
כך לא יוכל לנדב לישיבות .ענה לו מו”ר ,אם
שמחכים,
שיהי’ ע”ח
ועלאבל
לבטלה
שמוכרים זה ברכה
ואיטלולא[פ”א אמר לי
כי חוכאולענות אמן
קודמת
כתיבת ספר
השתתף
לשמיטה .לא
בזה
המשפחותכי יש
רבינו וצווח
אלויתכןעומד
תורהלעורך
בשמחה
בס”ת מראה
שליט”א
רבינו
משמיטה
שניהם,
על
כסף
להוציא
זו
בתקופה
יוכל
לא
אבל אמן מותר לענות].
דמצוה שלו.
ברכתי” ,ירקות גדולים ומבורכים
הגליון את ה”וציוית את
כלל.
שווה
שאינה
במכירה
לגוי,
הארץ
של
הרוחתם
לצורך
זה
גם
כי
שישכור.
ענה,
את–
 Zש .האם מותר להניח עצי סוכה באוצר של  Zש .בחור רוסי שברשות אמו מדליק נרות
שומר
מחקלאי
שקיבל
הקודמת
(בשמיטה
שמיטה
של
המשפחות.
מישיבת סלבודקה) .ת.
(השאלה הגיע
שבת כבר ארבע שנים אחותו שנעשתה בת
מקבלים
ספריםזה ,ואנו
לכך ,שנקבל תגובות רבות על מאמר
אנו ערים
עגבניה)
(בצל
טאמאטע,
ציבאלע
בזה”ל:
לי
ואמר
שמיטה)
שנפטר
אדם
שם
על
לקרוא
ענין
 Zהאם יש
אין בזה קדושה וגם שהשתמשו בהם זה רק
מצוה אומרת אין שום בית שיש גבר ואשה
בזיוןשאין
יידעו
החשובים
תגובה,
בברכה כל
הואהיה,
מדליקלא
שמיטה
שלא שמרו
עם– ענה,
התינוק
השנה ללידת
בתוך
השכניםאבל
ואסור להניח שם
ויש בזה
זאתכן.הקוראים הזמנה
ששמרו.היא
אלולו חזקה,
טועןרקשיש
שגבר
ארבע
האורח
את
ללוות
כשנאמר
האם
שאלו
Z
מותר.
טליתות
צודקת וגם שאין לו חזקה שלא היה מי שהוא
כאן שום חידוש שלנו אלא הוא ליקוט בעלמא מתורתו של
אמות האם מועיל בתוך הבית או דוקא ד”א  Zש .בן א”י שנמצא מחמת מחלה באמריקה
אחר חזקה בפני קטן אין חזקה בב”ב מב .ת.
של הדברים הבאים הם על פי הספרים:
רבינו שליט"א .עיקרם
מחוץ לבית? ת .רק מחוץ לבית.
כבר  4שנים מה דינו ליו”ט שני .ענה מו”ר ,כל
הסכים ,שבת כט תוס’ אנשים ,הרב גורס נשים
וספר מערכות השמיטה)
בקרוב
לראות אור
שמיטה,
מטובך –
שבענו
שעתידבאותו
צריך דוקא
שאלו ,הליווי
באותו ענין
Z
בעז"ה ,א”י.
לחזור חשיב בן
שדעתו
עיי”ש.
יום שהאורח יוצא או אפשר יום קודם לכן?  Zהוסיפו ושאלו ,הנ”ל נתנו לו תפקיד של מורה Z .ש .אשה רוצה לתרום כליה ,ונדרה שתתן ,ויש
ההיתר מכירה
וענה שוב מו”ר :הרי אילו היה בריא היה חוזר
השתלשלותקודם.
ת .גם יום
לה שני אחים שזקוקים היא מעדיפה ליתן
הרי הוא חשיב כל שדעתו לחזור.
לקטן האם יכולה? ענה מו”ר ,זה לא חפץ.
 Zיהודי הגיע ושאל ,לרבו קראו אלקנה אבל
שרוצה.השמיטה
שאלת
אחיםאיזורי החקלאות ,עלתה
שתי גם
ישראלישכמו
לקראת שנת שמיטה תרמ"ט ,עם התרחבות הישוב בארץ
נהרג ע”י שדרסו אותו האם ייקרא על שמו?  Zשאלו ,על הצעה בה לחתן
הנדר לא חל ,יכולה ליתן למי

במלוא עוזה.
קטנה ,שלא
לכתובת:והבודדים שבהם החזיקו קרקע חקלאית
בקשהישראל,
לשלוחבארץ
ישובניתןיהודי
שלא
כמעט
תקופה
עד לאותה
divreysiach+subscribe@googlegroups.com
היהבמייל
הגליון
מקבלי
לרשימת
להצטרפות
וכד’ ,נשמח לקבל עובדות ,הנהגות ,ושו”ת מרבינו.
בשביתתולהצלחה
לע”נ ,לרפואה
היהע”ג
ולהקדיש
הניבה יבול רב,ניתן לתרום
האדמה.
הגליוןגדול
קושי
וממילא לא

אולם באותם ימים התפתחו מספר מושבות ,בזכותו של
הברון היהודי רוטשילד ז"ל ,שהקים בכספו את הישוב מעפר
ממש ,ושלח סכומים הגונים להתיישבות הארץ.
כך לדוגמא התרחבה המושבה 'פתח תקוה' ,וכן נוסדו בכספי
הברון רוטשילד המושבות :ראשון לציון ,עקרון ,נס ציונה,
ראש פינה ,גדרה ,יסוד המעלה ,בהם התיישבו איכרים ,שלא
בנקל כ"כ הסכימו להוביר שדותיהם ,או אז הזדקרה שאלת
השמיטה במלוא עוזה.
מי שבאותם ימים היה ליבו צר ועוין לשמירת השמיטה בארץ,
היו אלה פקידי הברון'' ,חובבי ציון'' ,שהיו 'ציונים' וביקשו
לצנן את כל ההתלהבות ,אלו עשו הכל באיומים ובכוח ,תוך
כינוס רבנים השכונות בבני ברק בנושא השמיטה.
שמיטה תשע”ה
שימוש בכסף שהועמד לצידם כדי שהחקלאים עובדי האדמה
העניים ,לא ישמרו את השמיטה.
לא נוכל להאריך בכל הפרטים ,אך הם שלחו שאלות לרבנים שונים מתוך מטרה שהתשובה תהיה כפי שהם רוצים,
אבל התוכנית לא עלתה יפה...
הפקידים ,ניסו מצידם להסביר כי יש כאן ענין של סכנת נפשות ממש ,ששומרי השביעית ימותו ברעב ,ובמקום פיקוח
נפש מותר לעבוד ...הם גם תיארו את מצב העניות בארץ כקרוב למוות ...אבל הרבנים לא בדיוק השתכנעו.
שלושת הרבנים

על פי המסופר ,באותו עת נזדמנו לפונדק אחד בווארשה שלושת גדולי הדור ,הנצי"ב מוואלז'ין ,הגאון ר' שמואל
מוהליבר אב"ד ביאליסטוק והרב מרדכי עליאסברג מבויסק .ואחד מאיכרי הארץ ששימש כשליח של חובבי ציון ,בא
לפניהם בשאלה תמימה :ילמדונו רבותינו כיצד לנהוג בשנת השמיטה.
שלושת הרבנים נפלגו איפה בדיעותיהם:
הנצי"ב החמיר מאוד ותשובתו היתה קצרה" :עלינו למלא אחרי מצות השי"ת בלי שום הרהור ומחשבה כמו שנאמר
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וגו' ,וצויתי את ברכתי וגו' ,ועל כן עלינו לקיים את מצות הקב"ה בלי פקפוקים
כמו שהוזהרנו והשביעית תשמטנה ונטשתה".
רבי שמואל מוהליבר השיב כי לדעתו אפשר למצוא היתר לשביעית ,אלא שהוא לא בא עדיין לידי החלטה אם
להשתמש בהיתר ,מכיון שניתנה לנו האפשרות לקיים מצות שמיטה אחרי שנות אלפים שלא היתה לנו היכולת
לקיימה.
אולם הרב מרדכי עליאסברג אמר :אם נמצא היתר כדעת ר' שמואל וכדעתי ,הרי עלינו להשתמש בו במלואו עד כמה
שאפשר ,בדבר גדול כזה שהישוב תלוי בו וכו' .זו היתה תוכן התשובות מאותה אסיפה.
מכירת השדה לשנתיים

הרב הראשון שכפי שידוע לנו חידש את היתר מכירת השדה
לגוי בשביעית הוא הרב בעל שמן המור ,רבי מרדכי רובין
זצ"ל שכותב להתיר אם ימכור לגוי את השדה במכירה
גמורה לשני שנים ,שישית ושביעית ואז הגוי יוכל לעבוד
בשדה בשנת השמיטה (הגרש"ז אוירבך ,מעדני ארץ ,סימן
י"ד א').
גם אל הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה של העיר
קובנא ,פנו פקידי הברון וחובבי ציון שיורה להם את דעתו
בענין היתר מכירה ,ואחרי עמל ויגיעה בשאלה זו הוא
לא אבה להכריע ,ושיגר מכתב (ביום כ"ב כסלו תרמ"ח)
לרבני ירושלים מרנן הגר"ש סאלאנט והגרי"ל דיסקין ,שיודיעו
דעתם ועצתם ,ורק אח"כ יחוה דעתו בדבר.

גדולי הדור בכינוס למען השמיטה

ל

ו

היתר לשעה

למעשה אותם "חובבי ציון" לא פסקו מלחפש רב שיורה להם היתר .גם אל מרן
הנצי"ב מוואלזין ,הם פנו בשאלה זו ,והנצי"ב זה השיב להם במכתב מתחמק
'שהיות וכבר נשאל על זה אב"ד קובנא וגאוני ירושלים ,עדיף לשאול אותם מה
הכריעו'...
בנסיון נוסף פנו חובבי ציון לרבנים נוספים ,ואכן בסוף חודש שבט תרמ"ח נועדו
בוורשא הגאונים ר' ישראל יהושע טרונק מקוטנא ור' שמואל מוהליבר מביאלסטוק
ור' שמואל זנויל קלפפיש מווארשא ,לאחר שיקול הדעת בעיון הם מצאו תקנת
היתר.

הם כתבו מכתב בו הם מציעים מספר תנאים שבהם מותר למכור את השדה לגוי,
אך כותבים בהסתייגות רבה כי "כל זה נעשה באופן שיסכים עמנו גם הרה"ג
פאה"ד כש"ת מורנו הרב יצחק אלחנן נ"י אבד"ק קובנא" ,ואכן ר' יצחק אלחנן נטה
להסכים לכל התנאים ,הוא כתב מכתב (יום כ"ד אדר תרמ"ח) שהיות וזה פיקוח נפש,
מותר למכור לגוי ודווקא לשתי שנים[ ,והיו חילוקי דיעות אם באופנים מסוימים
יכולים הפועלים היהודים לעשות בעצמם מלאכות דרבנן ,ורוב הרבנים אסרו מכל
היתר המכירה בכתב ידו של הגר”ש
וכל ,ראה בספר שנת השבע מאמר 'שמיטה במהלך הזמנים'].
מוהליבר ,וחתימתם של שני רבנים
בשולי מכתבם הם מורים באופן ברור כי ''היתר זה הוא רק לאותה שנה  -שנת
נוספים .המכתב נושא את ‘כ”ח שבט
תרמ"ט!! אבל לא לשמיטות הבאות שאז יצטרכו להיתר מחדש ולעיין בזה וה'
שנת תרח”ם’
יהיה בעזר עמנו שלא יצטרכו להיתר כלל''...
(מתוך ‘נחשוני השמיטה’)

דעת גאוני ארץ ישראל

אמנם ,גאוני ארץ ישראל התנגדו לפסק.
באסיפת רבנים שהתקיימה בראשות הגאון מהרי"ל דיסקין ומרן הגאון ר'
שמואל מסלאנט ,הם קבעו ברור שאין שום היתר למכור את השדה לנכרי,
אין כאן שום חשש של פיקוח נפש אם ישבתו בשביעית ,ולכן אין לחפש שום
היתרים ותחבולות לבטל את המצוה הזו ומי שיעיז לעבור על הדברים יהיו
פירותיו אסורים וכו' על המכתב נצטרפו גדולי ורבני ירושלים כגון הגאון רי"ח
זוננפלד ,הגאון ר' עקיבא שלזינגר בעל לב העברי ,ועוד רבנים מפורסמים.
אחרי שהתפרסם המכתב ברחבי א"י ,קמו כמה מרבני הגולה ובראשם הגאון
הנצי"ב זצ"ל במכתב משלהם ,לאסור את המכירה והעבודה בשביעית ,בכל
אופן שהוא.
שמיטה תר"ע

כיתוב :הגאון מקוטנא זצ”ל
(מתוך ‘נחשוני השמיטה’)

היריעה הקצרה מאלצת אותנו לדלג לשנת השמיטה תר"ע .אז סידר הרב
קוק ,שהיה אז אב"ד דיפו ,היתר מכירה באופן נרחב יותר ממה שהיה לפניו,
הוא גם התיר את מכירת האילנות לגוי והתיר לישראל לעשות בשדה מלאכות
שהם אסורים מדרבנן .למעשה ,מאז ועד ימינו אנו ,נשענים אלו המתירים את
היתר מכירה על פסק הלכה זה.
הרבה ,ואולי רובם של גדולי הדורות בתקופה ההיא לא התירו את היתר
המכירה .אחד מאלו למען שמירת השביעית היה הגאון בעל רידב"ז זצ"ל

שפעל הרבה בכתב ובעל פה ,בגלוי ובסתר נגד "חובבי ציון" ונגד המתירים את מכירת השדות ,ולמען שמירת הארץ
כהלכתה.
מרן החזון איש זצ"ל שהגיע לארץ מאוחר יותר ,פעל בכל כוחו נגד היתרו של הרב קוק ,במכתב מאותה תקופה הוא
מתמצת בלשונו הזהב את שני הצדדים האוחזים בצידי המחלוקת" :והנה אגודת ישראל הנמשכים אחר תלמידי
הגרי"ל מחזיקים הדבר לאיסור ,אך העם נהגו בשמיטות אחרונות על פי הרב קוק ז"ל שהשתמש בהיתר המכירה
למלאכות דרבנן ומלאכות דאורייתא ע"י נכרי".
שנת תרח"צ

בשנת תרח"צ זכינו להתחדשות תנופת השמיטה בארץ
הקודש ,ממנה יתד וממנה פינה להמשך האור אשר
התווה את ההנהגה של גדולי הדור זצ"ל בנוגע למצות
שביעית אשר מימיהם אנו שותים עד היום הזה.
באותו זמן היו שלשה קיבוצים שקיבלו על עצמם לשמור
שמיטה כהלכתה ,הלא הם :מחנה ישראל ,כפר סבא,
גדרה .ומאז זכתה מצות השמיטה שתהיה לה קיום.
מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצוק"ל שהתגורר
בוילנא אך מצודתו היתה פרוסה בכל העולם היהודי,
קיבל בקשה ששיגרו אליו ממרכז 'אגודת ישראל'
מרן הגר”ש שטינמן שליט”א (משמאל) עם אחיו הגר”מ,
בארץ ישראל ,להיכנס לעובי הקורה ולהכריע בשאלת
בעיר מולדתו ‘כפר סבא’
השמיטה .רבי חיים עוזר קיבל את הבקשה ומאז הוא
פעל במסירות אדירה למענם.
בתחילה הוא דאג לשלוח את השאלות ההלכתיות למרן החזון איש זצ"ל ,שהגיע לא מכבר לדור בארץ הקודש ,וביקש
לשמוע את חוות דעתו במציאות החיים ובדעת התורה שלו ,מלבד זה הוא דאג לשלוח ולדאוג לסיוע כספי לקיבוצים
ומושבות שומרי השמיטה (ראה בקובץ אגרות חזון איש וקובץ אגרות רח"ע חילופי מכתבים רבים ביניהם).
ואכן עפ"י פנייתו של הגאון רבי חיים עוזר אל מרן החזון איש ,נסעו בני חבורת "גדרה" אל בני ברק (שהיתה עדיין מושבה
קטנה) .שמו של מרן החזון איש עדיין לא נודע ,והם ידעו שעליהם לפגוש את הרב אברהם ישעיה קרליץ .הלכו ושאלו
מאיש לאיש עד לעשרים איש ,למקום מגורו של הרב אברהם ישעיה קרליץ ,ולא היה מי שידע לענות.
עד שפגשו בזקן אחד שאמר להם כי החזון איש 'הוא יהודי שעלה מוילנא לפני מספר שנים ,והוא יושב כל היום
בחדרו ולומד תורה בהצנע ולכך לא מכירים אותו' .הוא הדריך אותם למקום מגוריו ,והם מצאו את הדרך.
כאשר נפגשו עם החזון איש קיבלם במאור פנים ,והשיב להם שקיבל את מכתבו של הגאון רבי חיים עוזר .ומאותה
העת והלאה הקיבוצים החרדיים הפנו אליו כל השאלות המסובכות והקשות שהיה לו לפסוק גם בכוחא דהיתירא.
לגול את החרפה

כתב ידו של מרן החזון איש זי”ע

כצעד ראשון קבע החזון איש כי היתר המכירה אין בו ממש,
ואין כל היתר להימנע משביתת הארץ ,ומכיון שכל הבעיה
היא להשיג כסף ,החזון איש נטל איפה את קולמסו וכתב
מכתב מיוחד לבעלי יכולת שיזילו מהונם למען שומרי
השמיטה ,וכלשונו "לגול החרפה מעלינו על ידי היתרי
השעה שבכל שמיטה ושמיטה באין קץ ,החולצים את
זיקי האמונה מלב המפקפקים ,וחושבים את מצות התורה
כדברים נמנעים" ...בהמשך המכתב הוא מסביר כי בקיום
מצות השמיטה כדין ,תלויה בזה דחיפה עצומה לקיום
התורה כולה (קובץ אגרות ח"ג אגרת פ"ג).

עיקרי הטענות

בספרו דרך אמונה (פ"ד ס"ק רי"ג) מסכם רבינו שליט"א בקצרה
על פי דברי החזון איש ,את עיקרי הטענות ההלכתיות נגד
מכירת הארץ לגוי.
א] מפני שנמכרו ע"י שליח ואין שליח לדבר עבירה ,שאסור
משום לא תחנם.
ב] מפני שלא נמסר להם ב'טאבו' ,ואם היה הגוי תובע
לקיים המקח ,היו אומרים לו כך דינכם דבלא רשימת
ה'טאבו' לא קנה.
ג] מפני שבלב כל אדם שאינו קנין באמת ,ובמכירת חמץ
אמרינן ,כדי שלא יעבור בבל יראה ,גמר ומקנה ,אבל הכא
בשביל הפקעת מצות שביעית ,לא ימכרו כל הארץ לגוי,
אדרבה ,נוח לנו לשמור את השביעית מלמכור כל הארץ
לגוי.

מרן הגרי”ש אלישיב מוסר את שטר המכירת חמץ ועורך קנין

פוסקי עדות המזרח

היו מספר רבנים מבני עדות המזרח שפסקו להתיר את מכירת האדמה לגוי בשנה השביעית ,גם בימינו שאין בזה
שום פיקוח נפש ,ואף שלא נעלם מהם ריבוי הדיעות ,הם קבעו מסיבות שונות להתיר.
מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע ,כאב מאוד על הדבר ,במיוחד הוא כאב על כך שיש בני תורה שמורים לעצמם היתר
לסמוך על פסק הלכה זה ,הוא סבר שבימינו אין לכך שום הצדקה ,ואדרבה ,היתר כזה הוא חורבן השמיטה ממש.
וככל שיכל היה מביע את דעתו הברורה בזה.
בשנים ההם ביקש הסטייפלר מחביבו הגאון ר' עמנואל טולידנו שליט"א ,שהוא מבני עדות המזרח ,ודבריו מקובלים
על בני הישיבות ,שיכתוב ספר כדי לבאר את צדקת דרכו של מרן החזון איש .לשם כך הוא שלח אליו את בנו שליט"א,
שיבקש ממנו לכתוב.
רבינו שליט"א בלי להשתהות ,עלה לביתו של רבי עמנואל,
שהיה גר אז ברחוב רשב"ם ,והציע לפניו את בקשת אביו.
ואכן הוא נענה והחל מאז לעמול על כתיבת ספר על
הלכות שמיטה ,כשהוא מקיף גם את נושא היתר המכירה
ומדגיש שאין לסמוך עליו.
מסיבות שונות לא רצה מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע
בעצמו לכתוב מכתב הסכמה ,תחת זה הוא ביקש מבנו
יקירו רבינו שליט"א שיכתוב מכתב בראש הספר .על פי
המפורסם ,את המכתב ניסח בעצמו מרן הסטייפלר .זה
לשונו:
הנני להודיע קושט דברי אמת ,שעל פי כבוד אאמו"ר
תמונה נדירה של מרן שליט”א יוצא מביתו דרך חדר המדרגות של
שליט"א היתה ההצעה לכבוד הרב הגאון המצוין ר' עמנואל
הכניסה לבנין המשותף
טולדינו שליט"א שילמוד בעיון ענינא דשמיטה ולאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא ,כיד ה' הטוב עליו ולהעלותו
על הספר בהרחבה ,למען חזק אחינו ישראל הספרדים ,אשר יש מהם טועים לחשוב שרק היראים האשכנזים הם שומרי
שביעית בזמן הזה כהלכתה.
ובאמת עיקרי ההוראות החמורות בעניני שביעית הוא על פי רבותינו הספרדים ,הבית יוסף ז"ל ,המבי"ט ז"ל ,המהרי"ט
ז"ל ,והחרדים ז"ל ,ולפעלא טבא אמינא יישר.
חיים קניבסקי

'חללי חרב' מחמת 'תנובות שדי'

גם רבינו שליט"א בהזדמנויות שונות מבהיר את דעתו שוב ושוב,
כי חלילה לסמוך על היתר המכירה .בספרו דרך אמונה (פ"ד הכ"ט
בבאור ההלכה) הוא מדגיש בפירוש כי הנוהגים קולא ''אין להם על
מי לסמוך'!.
גם בכתביו (שלא נדפסו) על התנ"ך ,הוא כותב רמז חריף .במגילת
איכה (ד' ט') על הפסוק 'טובים היו חללי חרב מחללי רעב ,שהם
יזובו מדוקרים מתנובות שדי'.
כי הנה על פי הפשט ,הכוונה לתקופת הגלות שמתו בחרב
ומרעב ,אך נראה שיש כאן רמז כנגד אותם שהפקיעו שמיטה
בהיתרים שונים מאחינו הספרדים" :חללי חרב" הם אלו שמתו
הגר”ג טולידנו ,אחיו של הגאון רבי עמנואל שליט”א
בעוון שלא שמרו שמיטה כראוי (עיין שבת ל"ג א') ,ובאיזה אופן לא
שמרו שמיטה כראוי " -מתנובות שדי" שלא נהגו כדין בתנובת השדה ,ובמקום להשבית את האדמה כדין ,סמכו על
היתר המכירה המזויף מתוכו ,וגם עברו על לאו דאורייתא ,עכ"ד.
יש לנו מושג מה זה דרבנן?

בספר תולדותיו של רבינו החזון איש מסופר :כשנודע ערב
שנת השמיטה שרבינו החזון איש מתנגד ל"היתר המכירה",
השכימו לפתחו רבנים שונים שביקשו להקיפו בחבילי
תירוצים ופירכות ,ואף שלא היה דרכו בויכוחים ,השיב לכל
אחד וביאר פרטי העניין לאשורו" .ידעתי את דלותי בתורה
ובחכמה" ,כתב בענוה לאחד שביקש להתווכח עמו בענין
מועד שנת השמיטה ,אם בתרצ"ז או בתרצ"ח" ,ואין כתר"ה
זקוק לדידי ולדכוותי ,ומה נפקותא בזה אם דעתי כך או כך,
והנני כופל ,שאין להתחשב עם דעתי כלל וכלל" (קוב"א ח"ג סי'
קט"ז).

כאשר אחד מהשואלים העיר :הלא שביעית בזמן הזה היא רק
מדרבנן ,ומדוע אין מר מיקל בה? השיב לו :גם מליחת בשר אינו כיתוב :הפקיעו שמיטה מאחינו הספרדים .רבינו כותב אות
בספר תורה כמנהג עדות  -מזרח
אלא מדרבנן ובכל זאת מי שאינו מולח הבשר נחזיקנו לאוכל
טריפות! והוסיף :ובכלל ,היש לנו מושג מה זה "דרבנן"?!
עוד אמר באותו ענין :אדרבא ,מכיון ששביעית בזמן הזה רק דרבנן ,ואיסור 'לא תחנם' למכור לגוי קרקעות ,הוא מן
התורה ,איך יעלה על הדעת להינצל מאיסור דרבנן על ידי עבירה על איסור תורה?! (מעשה איש עמוד קפ"ב).
הדיוט ומצטער

בחג הסוכות של שנת השמיטה ישב החזון איש
בסוכתו וסיפר למקורביו כהאי לישנא :בעיירת
מולדתי קוסובה ,בפולין ,נתאספו פעם מספר בני
תורה ועסקו בשיחה .על השולחן הועלה כיבוד
של פירות ומגדנות ,אבל אף אחד מהם לא לקח
מפירות אלה .לפתע הושיט אחד מהם את ידו
ולקח מהפירות ,בירך עליהם ואכלם .נענה אחד מן
החבורה :היודעים אתם למה הלה לקח מן הפירות,
הרי זה כעין "הדיוט קופץ בראש"?
אלא שישב כאן כל הזמן והיה בבחינת "מצטער"
תמונה נדירה של מרן שליט”א משתתף במעמד זרוע לחיים וקיבה ,ומביט על שאינו יכול ליהנות מפירות טובים אלה ,ועשה
בשחיטת הכבש

לעצמו חשבון :הרי "המצטער פטור מן הסוכה" ,ו"הפטור
ממצוה זו ועושה אותה נקרא הדיוט" מוטב אהיה "הדיוט
קופץ בראש" ,מאשר "הדיוט ומצטער" .וכלפי המזדקקים
להיתר המכירה המשיל משל זה .שנוח להם לעבור על
איסור של "לא תחנם" ,בכדי להינצל כאילו מאיסור עבודת
הקרקע בשביעית ,ובלבד שלא יצטרכו להצטער( ...ספר פאר
הדור)/

הגר”י זילברשטין שליט”א
בנענועים בחג הסוכות

את אשר החמרת הקלתי

עוד עובדא בלתי ידועה על החזון איש מסופר בספר מעשה איש (ח"ז עמוד קפ"ה):
באותו הזמן שאסר החזון איש את היתר המכירה שמקיימת הרבנות הראשית ,נמצאו רבנים אחדים בארץ ,שלא
הסכימו עם קולא מסויימת שלו בדיני שביעית וערערו עליה בפומבי ,אף שבדרך כלל לא היו נודעים כ"מחמירים".
היו רגלים לדבר ,שהושפעו מן הנטייה לחשוב כאילו אין מציאות בזמנינו לשמור שמיטה כדין ,ואין מנוס מלמכור
הקרקעות לנכרים.
רבינו התבטא בחומרא כשפסל את גישתם ,והעיר :בנוסח הוידוי
של רב ניסים גאון נאמר :את אשר החמרת הקלתי ,ואת אשר הקלת
החמרתי" ...החמרתי את אשר הקלת" מה חטא הוא שאדם יחמיר על
עצמו אף במה שמותר לו מן הדין? אלא הכוונה לכגון דא :רב המצדד
להתיר לחלוטין איסורי שביעית בדרך של מכירת קרקע לגוי ,ובאותו
זמן מתקומם נגד כל קולא שמקילים לשומרי שמיטה ,מפני שחפץ
בסתר לבו להוכיח שאין אפשרות לשמור שביעית כהלכתה ומוכרחים
למכור ,רב כזה בוודאי צריך להתוודות ולבקש כפרה על "אשר הקלת
החמרתי"! (מרשימות ר"מ שנפלד).
מרן שליט”א מכה על ליבו באמירת הוידוי.
צילום :בקודש פנימה

התורה אינה הפקר!

עוד מסופר (מעשה איש ח"ז עמוד קפ"ג) :באותו זמן באו אל מרן החזון איש מחוגי 'הרבנות הראשית' להחתימו על עצומה
נגד תכנית ה"חלוקה" האומרת לבתר את ארץ ישראל בין יהודים לערבים .ויאמר אליהם" :על חלוקת הארץ למחצה
מוחים ,ואילו על מכירת כל הארץ לגויים ,בשמיטה ,אין פוצה פה"! רב פלוני העלה בפניו הצעה :להפקיר את האדמה!
ורבינו השיב לו בתקיפות :התורה אינה הפקר!..
לכבד בלי להתפשר

שאלה מענינת הובאה לפני רבינו שליט"א בבעל תשובה
שהוריו אינם שומרי תורה ומצוות ,ומבקשים שיבוא
להתארח ולבקר עם משפחתו ,אבל בשמיטה האוכל הוא
בהכשר הרבנות הראשית ,המתירים את ההיתר מכירה ,ואם
יבוא ולא יאכל ,ההורים מאוד ייפגעו .רבינו השיב לו שאסור
לו לאכול אצלם ,אבל ינהג בחכמה ויסביר להם בדרך כבוד
שאין לו דבר נגדם אבל אסור לו לאכול מאכלות אלו.
תמונה נדירה של רבינו שליט”א מקבל לידיו
רמונים גדולים ונאים שצמחו מברכת השביעית

