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הצווייםפרק ו'
בפירות שביעית

קדושת שביעית בפירות

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה

המורה כותב על הלוח את האות "מ" ומותח קוים לארבעה כיוונים:
מה. מי. מתי. מקום.

קדושת פירות שביעית נקבעת על פי ארבעה נתונים:
מה – סוג הגדול

מי – בעלי הקרקע
מתי – זמן הגדול

מקום – מקום הגדול

     פתיחה

 מהלך השעור

בפירות הקדושים בקדושת שביעית נצטווינו בששה דברים:

מדאורייתא:
חיבים להפקיר את הפירות.

אסור להפסיד פירות שביעית.
אסור לסחור בפירות שביעית.

חיבים לבערם בזמן הבעור.

מדרבנן:
ספיחין 

אסור להוציא פירות שביעית לחו"ל.

על אלו פירות חלה הקדושה?
כדי לקבוע האם הפרי קדוש בקדושת שביעית יש לברר ארבעה דברים:

סוג הפרי  או הגדול
מועד גדול הפרי

בעלות הקרקע
מקום הגדול.

הסוג
קדושת שביעית חלה על גדולים המיוחדים למאכל אדם או בהמה, צמחי ריח, תבלין, בשמים וויטמינים, צמחים שמיצ־

רים מהם שמן להדלקה, לצביעת אדם, כלים או בגדים.

אין קדושת שביעית חלה על גידולים שההנאה שלהם היא אחר ביעורם, כמו עצים המשמשים להסקה - שאדם נהנה 
מהם רק אחרי שכלו מן העולם ונשרפו.

אין קדושת שביעית חלה על פרחי נוי שאין בהם ריח, מרבדי דשא, פטריות, צמחי מרפא,  לולבים והדסים.
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זמן הגידול
פירות העץ – הקדושה נקבעת לפי זמן החנטה. שחנטו בשביעית. 

ירקות – הקדושה נקבעת לפי זמן הלקיטה )התלישה ממקום הגידול(.  כל שנלקטו בשביעית.
זיתים, ענבים תבואה וקטניות –  השלב הקובע הוא השליש הראשון של הגדול. אם הגיעו לשליש גידולם בשביעית, 

אפילו אם נזרעו בששית – קדושים בקדושת שביעית. 

בעלות הקרקע בה גדל
ישנה מחלוקת האם בעלות הקרקע משפיעה על קדושת הפירות.

לפי דעת מרן ה"בית יוסף" -  פירות שגדלו בשביעת בשדה נכרי – אינם קדושים בקדושת שביעית. כך המנהג בירושלים.
לדעת המבי"ט – גם פירות שגדלו בשדה נכרי – קדושים בקדושת שביעית. 

מי שאינו נוהג קדושה בפירות שביעית, ומארח בביתו אדם הנוהג לפי דעת המבי"ט – יודיע לו אם רוצה לכבד אותו 
בפרות נכרי.

מקום הגידול 
מצוות שביעית מן התורה נוהגת רק בארץ ישראל. כל דיני שביעית נוהגים בכל ארץ ישראל, אבל יש מקומות שבהם 

ניתן להקל בכמה מדיני שביעית )שלא נכבשו בימי בית שני( ויש מקומות שפטרו חכמים מקיום מצוות שביעית )אפילו 
שנכבשו בימי בית שני, כדי שיוכלו עניים להתקיים שם(.

בימינו, אי אפשר לזהות בדיוק גבולות אלו, לכן כל דיני שביעית נוהגים בכל ארץ ישראל. 

העשרה

נספחים

פוסטר מי, מה, מתי, מקום.

בעבר הירדן נוהגת מצוות שביעית, אך אין בה דין ספיחין.
בסוריה, אפילו שמצוות שביעית אינה נוהגת בה מן התורה, גזרו חכמים שאסורה בה עבודה בשביעית בשדה של 

יהודי, וזאת כדי שלא יעזבו אנשים את ארץ מישראל וילכו להשתקע בה. )בסוריה אין איסור ספיחין(
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ְקֻדַּׁשת ְׁשבִיעִית ּבְֵפרֹות 

ּדוּל ָמה - סוּג ַהּגִ
ּדוּל ָמַתי - ְזַמן ַהּגִ

ְרַקע ֲעֵלי ַהּקַ ִמי - ּבַ
ּדוּל ָמקֹום - ְמקֹום ַהּגִ

ּדוִּלים ִנְכָנִסים  ֵדי ָלַדַעת ֵאילוּ ּגִ ּכְ
ִביִעית",  רֹות ׁשְ ַרת "ּפֵ ְלַהְגּדָ
ָנִאים: ָעה ּתְ ֵיׁש ִלְבּדֹק ַאְרּבָ
ָמה, ָמַתי, ִמי, ָמקֹום

ַעְזרוּ ָלנוּ ִלְקּבַֹע  ָעה "ֵמִמים" יַּ ַאְרּבָ
ִביִעית. ת ׁשְ ַ ְקֻדּשׁ ים ּבִ רֹות ְקדֹוׁשִ ֵאילוּ ּפֵ

ַתאי, ֵאיְך ֵנַדע ַעל ֵאילוּ ּבְ ּדֹוד ׁשַ
ִביִעית? ת ׁשְ ַ ה ְקֻדּשׁ רֹות ַחּלָ ּפֵ


