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הציווים בפירות שביעית

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

הפקר
איסור סחורה

איסור השחתה
איסור הוצאה לחו"ל

בעור
איסור ספיחין

גידולי שנת השבע קדושים הם. 
קדושה מיוחדת זו גורמת לדינים מיוחדים בכל שלב משלבי הגדילה של הפרי:

בזמן שהפירות גדלים – חיוב הפקר.
בזמן קטיפת/ קצירת הפירות – קוטפים שלא באותה דרך של כל השנים, וכן בכמות מועטה יותר.

בזמן הקניה והמכירה.  
בזמן אכילת הפירות.

במהלך השעורים הבאים נפרט ונרחיב על כל אחד מן הציווים הנ"ל. 

     פתיחה

 מהלך השעור

 
הפקר 

מצוות עשה מן התורה להפקיר את הפירות הקדושים בקדושת שביעית.

ולא יאמר בעל השדה: אם התורה מצווה לתת לעניים לאכול –אני מוכן 
להכניס אותם לביתי ולתת להם אוכל. הציווי הוא דווקא להשאיר את 

שער השדה פתוח וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. 

מתי מפקירים? 
מהזמן שבו חלה קדושת שביעית על הגידולים.

איך מפקירים? 
לפי דעת מרן ה"בית יוסף"- המצווה מוטלת על בעל השדה ומחובתו 

להפקיר את שדהו. אם לא הפקיר – עבר על מצוות עשה.
לפי דעת המבי"ט-  "אפקעתא דמלכא" – אפילו אם הבעלים לא הפקירו 

את הפרות, התורה היא זו שהפקירה אותם, והם מופקרים מדין תורה. 
האדם מצווה לנהוג בפירות מנהג הפקר בפועל. 

דו שיח בין איכר שומר 
שביעית לאיכר שעדיין איננו 
שומר שביעית. האיכר שומר 

השמיטה משכנע את שכנו 
להפקיר את שדהו, ומספר לו  
מחוויות השדה המופקר שלו.

טיפים

הצווייםפרק ו'
בפירות שביעית
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    לא רק הפירות הפקר. כל השדה כולו נעשה הפקר לצורך 
לקיטת הפרות, וכל אדם יכול להכנס כדי לקטוף מן ההפקר. 

    כל מה שאין בו קדושת שביעית – אינו הפקר. למשל: 
פרות שנה שישית הנמצאים בשדה, העץ עצמו או הצמח 

עצמו – הם  אינם הפקר, ולכן חשוב להדגיש שהאנשים 
הלוקטים יקפידו ביותר שלא להזיק לרכוש הנמצא בשדה: 

לא לשבור את ענפי העצים וכו'. 

    אסור ללוקט ללקוט בבת אחת הרבה פירות הפקר, יותר 
ממה שדרוש לאכילת אדם רגיל בשלש סעודות. אם הביא 
הביתה כמות רבה – הפירות מותרים אך לא ישמור אותם 

בביתו זמן רב, שלא יחשב כסחורה.

 
איסור השחתה

בפירות שביעית מותר להשתמש רק בדרך השמוש הרגילה 
של הפרי בכל שנה ושנה.

הכלל: "לכם לאכלה"- לכל צרכיכם. 
"לכם לאכלה"- אין לשנות מדרך האכילה הרגילה של הפרי. 

מה שרגילים לאכלו  חי – יאכל חי. 
מה שרגילים לסחטו – מותר לסחטו וכו'. 

אין לבשל מלפפונים.

תפוחי עץ מותר לאכול גם חיים וגם מבושלים.

מותר לסחוט תפוז או לימון אך אין לסחוט אגס או בצל.

מאכל אדם שאינו ראוי לאכילת אדם מותר לתת אותו לבעל חיים. 

אסור לקלקל פרות של שביעית או מאכלים העשויים מהם. לכן אסור לעשות שרשראות, תמונות, 
יצירות  וכד' מפרות שביעית. 

אסור לכבות נר הבדלה בשיירי יין הקדוש בקדושת שביעית. 

אסור להטיף בליל הסדר בשעת אמירת דצ"ך, עד"ש באח"ב  מיין קדוש.

העשרה

הצווייםפרק ו'
בפירות שביעית

נספחים

פוסטר הצוויים בפירות שביעית
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ה זֹו:  ָ ְקֻדּשׁ ים ֵהם. ֲהָלכֹות ַרּבֹות ֶנֶאְמרוּ ּבִ ַבע ְקדֹוׁשִ ֶ ַנת ַהּשׁ ּדוֵּלי ׁשְ ּגִ
יֵני ְסחֹוָרה ְוֶהְפֵקר. ׁש, ּדִ ּמֵ ּתַ יַצד ְלִהׁשְ יַצד ֶלֱאכֹל, ּכֵ ּכֵ

הִַּצּוּויִים 
ּבְֵפרֹות ְׁשבִיעִית

פרק 6

ֶהְפֵקר
ִכים  יָּ ָרקֹות ֵאיָנם ׁשַ רֹות ְוַהיְּ ַהּפֵ

ָרֵאל ָיכֹול  ׂשְ ל ָאָדם ִמיִּ ְלִאיׁש, ּכָ
ם. ּלֵ ִלי ְלׁשַ ָלַקַחת ֵמֶהם ּבְ

ָחָתה ִאּסוּר ַהׁשְ
ִביִעית,  רֹות ׁשְ ִחית ּפֵ ָאסוּר ְלַהׁשְ

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם  ּבַ ֱאַמר: "ְוָהְיָתה ׁשַ ּנֶ ׁשֶ
ְלָאְכָלה" - "ְולֹא ְלֶהְפֵסד" 

ָסִחים נב, ע"ב(. )ּפְ

ִאּסוּר ְסחֹוָרה
ִביִעית,  רֹות ׁשְ ָאסוּר ִלְמּכֹר ְוִלְקנֹות ּפֵ

ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה" -  ּבַ ֱאַמר: "ְוָהְיָתה ׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
"ְלָאְכָלה ְולֹא ִלְסחֹוָרה" )ע"ז סב, ע"א(.

עוּר ִמְצַות ּבִ
ְהֶיה  ַאְרֶצָך ּתִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחיָּ "ְוִלְבֶהְמּתְ

ְקָרא כ"ה, ז'(  בוָּאָתּה ֶלֱאכֹל" )ַויִּ ָכל ּתְ
ֶדה  ת ַהּשָׂ ִרי ָמצוּי ְלַחיַּ ַהּפְ ל ְזַמן ׁשֶ - ּכָ

ֲהמֹות  ם ֶאת ּבַ ר ְלַהֲאִכיל ּבֹו ּגַ - ֻמּתָ
ֶדה  ּשָׂ ּבַ ִרי ׁשֶ ְגַמר ַהּפְ ּנִ ׁשֶ ִית, ֲאָבל ּכְ ַהּבַ
ר, ֵיׁש ְלַהְפִקיר  ְוֵאינֹו ָמצוּי ְלַחיֹּות ַהּבַ

ִית. ּבַ ּבַ רֹות ׁשֶ ֶאת ַהּפֵ

ִמן 
ַהּתֹוָרה

ֶהְפֵקר


