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איסורפרק ז'
סחורה

איסור סחורה

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
המורה כותב על הלוח את הציטוט הבא:

"כשמוכרין פירות שביעית אין מוכרים אותם לא במידה ולא במנין, כדי שלא יהיה כסוחר פירות 
בשביעית – אלא מוכר המעט להודיע שהוא הפקר" 

מה למדנו מהצטוט הנ"ל?
אסור לסחור בפרות שביעית, כל הסוחר עובר על מצוות עשה. 

מכל מקום מותר ללקוט פרות שביעית אפילו על מנת למכור, ובלבד שהכמות מועטת. וכן אסור 
למכור במידה, במנין או במשקל, אלא באומדן בלבד, כדי שלא יראה כאילו סוחר בפירות שביעית. 

     פתיחה

 מהלך השעור

 
איסור סחורה

אסור לסחור בפרות שביעית ובשאר הגידולים החקלאיים של שנת שמיטה בדרך רגילה: במשקל או בכמות. 

בשנת שמיטה יכולים הצרכנים להשיג פירות וירקות 
מארבעה מקורות:

1. חנות שמיטה
2. אוצר בית דין

3. לקיטה מן ההפקר
4. קניה מחנות רגילה. 

 חנות שמיטה

חנות המפוקחת על ידי "ועדות השמיטה". 

תזכורת:  כפי שלמדנו, קיימים שני מנהגים לגבי קדושת 
שביעית בפירות שגדלו בשדה נכרי.

מנהג ירושלים -  כדעת ה"בית יוסף" – פירות נכרי אין בהם 
קדושת שביעית.

דעת מרן החזו"א – הפוסק כדעת המבי"ט -  פירות נכרי יש 
בהם קדושת שביעית. 

לפי מנהגים אלו, נוצרו הבדלים בין חנויות השמיטה:

    חנות שמיטה לפי מרן ה"בית יוסף"  - מנהג ירושלים:
אין קדושת שביעית בגידולי נכרים. לכן בחנויות הנ"ל 

סוחרים כרגיל בפירות נכרי או פירות מחו"ל.

קניה בחנות רגילה
מי שקונה פרות שביעית בחנות רגילה בלי 

לבדוק יכול לעבור על אסורים רבים:
• אסור סחורה

• מכירה במידה ומשקל
•  אסור ספיחין 

• אסור שמור ונעבד
• אסור קנית פרות שלא קיימו בהם מצוות בעור

• אסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ. 

לכן יש להקפיד לקנות פרות וירקות הקדושים 
בקדושת שביעית רק בחנויות שיש עליהן 

השגחה. 
בשעת הדחק, יש להקפיד על התנאים הבאים:

• יקנה רק לפני שהגיע זמן אסור ספיחין וביעור 
פרות שביעית.

• לא ישקול כמו בשאר השנים אלא יקנה באומד.
• לא ימסור דמי שביעית לעם הארץ. 

העשרה

.

מנהג מקומות אחרים - כדעת המבי"ט - פירות נכרי יש בהם 
קדושת שביעית.

הצווייםפרק ו'
בפירות שביעית
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     חנויות שמטה לפי דעת המבי"ט – 

המחמירים לנהוג כדעת המבי"ט הסובר שיש קדושת שביעית בגידולי נכרים, קונים בחנויות עפ"י מנהג זה. 
חנויות אלה מתנהלות במסגרת אוצר בית דין או כשלוחי הקונים.

שליחות הקונים - הקונים חותמים על כתב שליחות וממנים את בעל החנות לשליח הקונה עבורם את 
התוצרת מהנכרי, ובעל החנות הופך להיות השליח עבור הקונים, החנות היא תחנת חלוקה, והכסף הוא שכר 

טרחה. 

אוצר בית דין

בתוספתא שנו: בראשונה היו שלוחי בית הדין יושבים על פתחי עיירות. כל מי שמביא פרות בתוך ידו, נוטלין 
אותן ממנו, ונותנים לו מזון שלוש סעודות, והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר. הגיע זמן תאנים, בית דין 

שוכרין פועלין ועוצרין אותן, ועושין אותן דבלה, ומכניסין אותן לאוצר שבעיר. 
ובהמשך התוספתא למדנו שבית הדין היו מחלקים בכל ערב שבת פרות לפי גודל המשפחה. 

באופן רגיל, כשאדם רוצה לקטוף בשדה המופקר, עליו להקפיד על שני תנאים:
1. לקטוף בשנוי.

2. כמות קטנה – המספיקה לשלוש סעודות. 

אבל כשבית הדין שולח שליחים לאסוף פירות וירקות עבור אנשים רבים, מותר להם ללקוט כמות גדולה בבת 
אחת, וכן לקטוף בדרך רגילה ללא שינוי.

כדי למנוע מהכסף להתפס בקדושת שביעית, 
אפשר:

1.לקנות בהקפה: לא לשלם מיד אלא יקנה 
בהקפה וישלם רק לאחר שאכל את הפירות. 
כך יוצא שבזמן התשלום הפרי כבר לא היה 

קיים, וממילא לא היה לקדושה על מה להתפס. 
אם המוכר מסרב למכור בהקפה, לא ישלם 

מיד אלא יצא מן החנות ויחזור ואז ישלם.

2. קניה בהבלעה: יקנה יחד עם הפירות 
הקדושים גם פירות שאין עליהם קדושת 

שביעית, וישלם עבור הפירות הרגילים סכום 
גדול יותר. כך יראה כביכול שקבל את הפירות 

הקדושים במתנה. 

יוצאים לקניות
היכן? ממי? על מה נקפיד?

ניתן "לפתוח" בכיתה מעין חנות שמיטה, 
ולערוך משחקי תפקידים בין הקונים – 
למוכר שומר שביעית –  למוכר שאיננו 
שומר שביעית - לשליח אוצר בית דין 

העשרה טיפים

דפי עבודה

רמה גבוהה
דף עבודה מס'  30
דף עבודה מס' 31

רמה נמוכה
דף עבודה מס' 30

דף עבודה מס' 31 - העשרה

הצווייםפרק ו'
בפירות שביעית
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ֲחנוּת ְמֻיֶחֶדת 
ה?  ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ִלׁשְ
ּה? ָמה מֹוְכִרים ּבָ

ה ִמּטָ ל ֲחנוּת ׁשְ ּכָ
ּקוַּח ַחת ּפִ ִנְמֵצאת ּתַ

ה. ִמּטָ ְ ַוֲעַדת ַהּשׁ
ל ַהּמֹוֵכר ְמַקּבֵ

ֶרת ֶ ַאּשׁ עוָּדה ַהּמְ ּתְ
ִרים ֲחנוּתֹו ִנְמּכָ י ּבַ ּכִ
י רֹות ִויָרקֹות ַעל ּפִ ּפֵ

ַהֲהָלָכה.

אֹוַצר 

ּבֵית ִּדין יְבּול חּו"ל

יְבּול נָכְִרי

אֹוָצר ּבֵית ִּדין

ֲחנּות 

ֲחנּות ְׁשמִָּטה
ֲחנּות ׁש

ִאּסּור סְחֹוָרה ּבְֵפרֹות ְׁשבִיעִית 

"ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה"
- ְלָאְכָלה ְולֹא ִלְסחֹוָרה. 

ים  ּדוִּלים ַהַחְקָלִאיִּ ּגִ ָאסוּר ִלְסֹחר ּבַ
ֶרְך ָהְרִגיָלה:  ּדֶ ה ּבַ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ל ׁשְ ׁשֶ

ַכּמוּיֹות. ָקל ְולֹא ּבְ ִמׁשְ ֲחנוּיֹות, לֹא ּבְ לֹא ּבַ


