
 הפקר בשמיטה 

 . והשביעת תשמטנה ונטשתה -כג, יא שמות  .1

והמצוה הקל"ד היא שצונו להפקיר כל מה    -עשה קלד  ספר המצוות   .2
שתצמיח הארץ בשנת השמיטה והפקיר צמחי אדמתינו כלם לכל אדם.  

 והוא אמרו ית' )משפטי' כג( והשביעית תשמטנה ונטשתה וכו'.

מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ   -  ד, כדשמיטה  רמב"ם   .3
וכל הנועל כרמו או  בשביעית שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה, 

 . שהסג שדהו בשביעית ביטל מצות ע

פד   .4 חינוך  הוא    -מנחת  דגברא  אקרקפתא  המצוה  אי  מסופק  ואני 
דרחמנא ציוהו להפקיר פירותיו בשביעית ומחויב לקיים להפקיר ואם  
מפקיר ה"ז הפקר אבל אם אינו מפקיר אינו מופקר ונהי דעובר על עשה  
מ"מ אינו הפקר רק עובר על גזירת השי"ת א"כ אין אחר רשאי ליטלו  

הפקיר כ"ז שלא  ביד אחרים  גזל  הוא  ד,  והרי  א"צ  ילמא  או  זה  הפקר 
הבעלים להפקיר רק הוא אפקעתא דמלכא שהוא ממילא הפקר רק אם  
 . נעל כרמו עובר על עשה זו והרי הוא גוזל הרבים אבל ממילא הוי הפקר

לח: .5 מציעא  נטושים    -  בבא  לנכסי  מידו.  -היורד  אותו  .. מוציאין 
אפקעתא   -נטושים דבעל כרחן, דכתיב והשביעת תשמטנה ונטשתה  

 דמלכא.

שאל מעמדי על ענין גידולי שנת השמיטה  נשאל נ  -   יא  ח"א,מבי"ט   .6
 ?במעשרות  תאם חייב הקודם מירוח ומירח ראליש הבקרקע גוי ולקח

לא פטרה תורה  ואם תתעקש לומר כי  .  אין שום חיוב בשנת השמיטה
גוי   ל ראממעשרות אלא מה שהוא הפקר שהם פירות יש אבל פירות 

חייבים יהיו  מפקירם  יש  ,שאינו  דאטו  היא  ולא   ראל לא  כרמו  שגדר 
במעשר יתחייב  השמיטה  בשנת  רחמנ  ?הפקירה   האפקרי  א הא 

 . ולעשירים ולכך אין שום חיוב מעשר כ"ש בגוי םלעניי  הלארעי

כאב .7 רוכל  כ  -ד  קת  אומר  הוא  אני  עקשות  שהוא  סובר  שהוא  י מה 
כי לא נפטרו פירות שביעית ממעשרות אלא מטעם הפקר וכל   ,היושר

ומה שטען אטו ישראל שגדר כרמו  ,שאינו מופקר לא נפטר ממעשרות
הפקיר דאיכא   םולא  ממנו  בסתום  הדבר  כמודיע  שזהו  לומר  יש  כו' 

כיון   למימר בהא אין הכי נמי שהיא חייבת אף על גב דרחמנא אפקירה
 . הדאיהו לא אפקרי

גם    "אפקעתא דמלכא"ומה שכתב מבבא מציעא    -כד  פאת השולחן   .8
שצוהו  לומר  רוצה  המלך',  'מצות  פירש  שם  דרש"י  מכרעא,  לא  כן 

בעל השדה בהכרח המלך, כי ונטשת ציווי   שיפקיר אבל צריך שיפקיר
 עליו. 

משמע שבעל השדה מחוייב להפקיר   -  יו"ד ג, צשו"ת אגרות משה   .9
לשון משמע  דכן  הפקר,  הוא  נמי  שמפקיר  אמירתו  שבלא  אף    בפה 

בשביעית  מ"ע  "שכתב  הרמב"ם   הארץ  שתוציא  מה  כל  להשמיט 
, שמשמע שצריך להפקיר בפיו, "שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה

ומש"כ אחר זה וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מ"ע, אין  
אלא   להפקירם,  עשה  ליכא  אבל  העשה  עובר  בכה"ג  שדוקא  כוונתו 

 . שאם נועל כרמו וסוגר שדהו עובר המ"ע אף שמפקירם בפהשכוונתו 

והוא נגד רהיטת הסוגיות ומהא דנחלקו ב"ש וב"ה    -, כד  יט חזו"א   .10
בכל   הרי  הפקיר  שאם  בהפקיר,  איירי  דלא  משמע  בטובה  אוכלין  אי 

 השנים אם הפקיר מופקר. 

תה כלל דעת הב"י כך שאין לא היובאמת    –יא  מבוא לשבת הארץ   .11
ר הוא בעצמו מפורש, אלא בסתמא דין הפקר בשביעית עד שיפקישום  

ורק אם גדר כרמו עתא דמלכא,  אין ספק שכל ההפקר כאן הוא מאפק
ש לומר  ש די מפקירו בזה נוטה הב"י לחדוהראה בפועל בפירוש שאינו  

בשלו ויצא    ק מ מועלת חזקתו להחזיור תורה מ"איספ שעבר על  שאע"
 דין הפקר. מ

בענין ההפקר לא פליג כלל הב"י על המבי"ט    -"א ח, כד  ח תורת הארץ   .12
ביעית הוי הפקר דרחמנא וגם אם בעה"ב גדר את  דגם הוא סובר דבש 

יכול   תקיפה  שידו  ומי  דרחמנא  ההפקר  עי"ז  כלל  נתבטל  לא  שדהו 
ורק לענין מעשר ס"ל    .ליכנס להשדה וליקח מהפירות בע"כ של בעה"ב

להב"י דכל עיקר פטור המעשרות בשביעית היא רק משום שהפירות 
הפקר אח,  הם  שכל  ממש  בפועל  הפקר  שיהי'  ליקח  דבעינן  יוכל  ד 

מהפירות אבל היכא דגדר שדהו אף דמדין תורה הם הפקר מ"מ כיון 
 . שאין שום אדם יכול לקחת מהפירות אינם פטורים ממעשר

 ם צריך לבקש רשות? הא

בית שמאי אומרים אין אוכלין פירות שביעית    -שביעית ד, ב  משנה   .13
בטובה ובית הלל אומרים אוכלין בטובה ושלא בטובה רבי יהודה אומר  

 . הדברים זו מקולי בית שמאי ומחומרי בית הללחלוף 

אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה כדברי בית    -עדויות ה, א   .14
 . שמאי ובית הלל אומרים אין אוכלים אלא בטובה

ונראה לי טעמייהו דב"ה משום דגזרי שביעית    -עדויות שם  ראב"ד   .15
לא יהא אדם רגיל לכנס בשדה חבירו ובגנתו שבוע כדי ש   שניאטו שאר  

מן   אבל  מדעתו  שלא  דכתיב    התורהובפרדסו  מותר  ובשנה  " ודאי 
 . "השביעית תשמטנה

שם   .16 שביעית  לרמב"ם  בטובה  - פיהמ"ש  ובתודה  -  ענין    ,בתגמולין 
 וכאלו שהוא עושה לו טובה.  

לא יחזיק טובה לבעלים דרחמנא אפקרינהו ואם מחזיק   -שם  רא"ש   .17
 טובה נראה דמן השמור הוא מלקט.

ב   .18 ד,  שביעית  לאכול קציעות מתוך שלו    -ירושלמי  ירד  רבי טרפון 
שמאי   כבית  בטובה  חמא שלא  כד  עלוי  חבטון  ושרון  סנטוריה  חמונ' 

בח לון  אמר  בסכנה  ליה  גרמיה  עתדין  דטרפון  בייתי'  גו  אמרין  ייכון 
תכריכין כד שמעון כן אישתטחון על אפיהון אמרין ליה רבי שרי לן אמר  
לון ייתי עלי על כל חוטרא וחוטרא דהוה נחית עלי הוינא שרי לכון על  

כם  והשיב להם יבא עלי על כל מקל ומקל שירד עלי מחלתי ל)  קדמייא
 (. מקודם. שקבלתי עלי הדין על שעברתי על דברי ב"ה

אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה,    -שמיטה ו, טו  רמב"ם   .19
ן לו פירות שביעית כמו שעשה עמו טובה שנתן לו, או  בטובה כיצד שית

 . שיכניסו לגינתו לאכול כמי שעשה לו טובה

ים שאין אוכלים פירות שביעית אלא  יש אומר  –ו, טו  ץ  ר שבת הא .20
תן רשות  הבית מחויב הוא ליפשוט שבעל  ונראה  על הבית...  ברשות ב 

למנוע   לו  בשביעית.  ואסור  פירותיו  את  מלאכול  שבעולם  אדם  שום 
ף על פי  אברים שלדעה זו אם עבר בעל הבית ולא נתן רשות  ונראין הד

טת הפירות מכל איסורא בזה ועובר משום מראית עין של השמעבד  ש
 רשותו.מקום אסור לעבור על דעתו ולאכול הפירות בלא  

שביעית   .21 להודיע    -דיני  כדאי  המופקרת  לשדה  בשביעית  הנכנס 
על   )הוראת הגרש"ז  לבעל השדה  כך.  לו על  ולהודות  לקיטת הפירות 

 אויערבך(

 הפקר אופן ה

כ  מכילתא   .22 תשמטנה    - משפטים  מגיד,   -והשביעית  ונטשתה, 
 שפורץ בה פרצות אלא שגדרו חכמים מפני תקון העולם. 

יא .23 טו,  יוצ  -  חזו"א  שבעה"ב  י"ל  שו"פ  לקט  לחוץילענין  אבל    ,אן 
הפקר   מצות  ופקע  בהן  לזכות  רשאי  שיתלשן  כיון  שביעית  בפירות 

 ומצותו שתהיינה הפקר במחובר. ,ומניה

ב   .24 ז,  גוונא שאינו מעכב על שום אדם    -מעדני ארץ  נראה דבכהאי 



לשדהו   חוץ  ולהוציאם  פירותיו  כל  לאסוף  הבעלים  רשאי  שפיר 
בכה"ג שאינו מונע שום אדם מלזכות ולהפקירם הפקר גמור לכל אדם,  

בהם. ובפירוש דברי המכילתא נראה שכוונתם לומר שאסור לגדור את  
שדהו ולמנוע דריסת רגל של כל אדם אפילו אם דעתו הוא ע"מ לאוספן 

גמור. אלא שבכל זמן ובכל מקום הרי הם הפקר   ולהפקירן אח"כ הפקר 
 גמור לכל אדם ואין לו רשות למנוע שום אדם אך לשעה אחת. 

בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר ובה"א    -ירושלמי פאה ו, א   .25
אמר ר"ש ב"ל טעמייהו  ...  אינו הבקר עד שיבקור אף לעשירי' כשמיטה  

מה ת"ל ונטשתה יש לך נטישה אחרת שהיא כזו מה   "תשמטנה "דב"ה  
לא לבהמה לישראל אבל  הפקר לאדם אבל    ...זו בין לעניים בין לעשירים

   .ע"ד דר"ש ב"ל אין הפקרו הפקרלא לגוים  

שומרי ספיחים בשביעית נוטלין שכרן משום עומר   -תוס' ר"ה ט.   .26
הלחם צריכים ...  ושתי  היו  דלא  ממש,  שמירה  היה  דלא  לומר:  יש 

לצורך   שהן  יודעין  כשהיו  פורשין  היו  דמאיליהן  אדם,  מבני  לשומרה 
 .ולא היו שומרין אותן אלא מבהמה וחיה ועוףעומר, 

נראה דמותר לנעול שדהו בפני בהמה וחיה    -, ד  יד  זון איש שביעיתח .27
  ואין צריך להפקירה רק לאדם... והרש"ש בהגהותיו הקשה מהא דאמר

ם ולא לבהמה וכו' משמע דשביעית הפקר  דבירושלמי דפאה הפקיר לא 
 אף לבהמה, וי"ל לענין שאם אוכלת תחת התאנה שאין מחזירין אותה.

עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבים    -שמיטה ד, ל רמב"ם  .28
 עליהם נאמן כדי שלא יפוצו עכו"ם ויבוזו פירות שביעית. 

בזמן הזה כיון שהעכו"ם סמוכים   -ל דיסקין דיני שביעית לג  "מהרי .29
על   לשמור  ומותר  לספר  הסמוכות  כעיירות  נדון  הוי  צד  מכל  להם 

 הפירות כדי שלא יבוזו חלילה. 

שומר יש עצה להעמיד  לדעתי    –  זהערת הרידב"  יג  מספר השמיטה ע .30
האילנות ישברו  כוונת    עפ"י,  שלא  שתרצתי  ברמה  ששותוס'  מרו "ה 

 ... מחיה ועוף שלא יחריבו

אם חושש לגניבה רשאי לנעול את החצר   -אור לציון שביעית ד, ד   .31
ויתלה שלט המורה שהפירות הפקר והרוצה לקחת יבוא בשעה פלונית  

 או יקח את המפתח מבעל הבית וכדומה.

אפשר דמותר גם לכתחילה לסגור החצירות,   -בה"ל ז, ד  דרך אמונה   .32
ואטו אם יש לו זרעים או אילן בביתו חייב לפרוץ ולהכניס כולם לביתו?  
כשירצו  רשות  להם  ליתן  שצריך  אלא  הבית?!  כל  את  לו  יגנבו  והרי 

במכילתא: מן התורה פורץ בה פרצות, אלא שגדרו   ליטול... ומה שכתב
חכמים מפני תיקון העולם. יש לומר: דהיינו בשדה שעומדת לזריעה  

אבל בחצר שעומדת לתשמיש, אלא שבמקרה נטע בה נטיעה  ולנטיעה,  
אפשר שאין צריך לפרוץ מן התורה, כדי שלא יחריבו לו את כל הבית,  

 . שזה אינו הפקר

שמענו בשם מרן שיכול לנעול הדלת, ולכתוב פתקא   -  הלכה יח  שם .33
שכל מי שרוצה ליטול יכול לקבל המפתח בבית, ואף על גב שגורם לו  

 טורח יתירא. מיהו, לא התיר זה אלא במקום הצורך.  

ושים בקדושת  לאור הנ"ל מי שיש בחצרו פירות קד  –ארץ    יט שפמ .34
רשאי לנעול את ביתו, אך ישים שלט  שביעית והכניסה לחצר דרך הבית  

בחצ לקטשהפירות  המעונין  וכל  הפקר  הדלת  ר  על  ידפוק  פירות  וף 
 ויכניסוהו לחצר.

 

 

 

 

  


