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  שביעית לנכרי–האכלת פירות 

 
 שגדלו מן האדמה  הן אלה שגדלו על העצים והן אלה–כל יבולי השביעית המצויים בשדה 

או לתת , הנוטלם רשאי לָאכלם; )בטרם גזרו על איסור ספיחים( הם הפקר לכול –כספיחים 
להעניק לנכרי מֵפרות , האם רשאי הנוטל מן הפרי: כאן יש מקום לשאול. אותם לכל אשר יחפוץ

 . מתברר שבנושא זה ההלכה מסויגת? השביעית שליקט
לך , והיתה שבת הארץ לכם לאכלה: "ו נאמר, ויקרא כהב. נפתח תחילה בפסוק ובדרשה שעליו

פרשת " (תורת כהנים"על פסוק זה נאמרה ב". ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
,  מן הגוי–" ולתושבך",  מן הגוי–" ולשכירך... " ולא לאחרים–" לכם: "הדרשה הבאה) ו, בהר א

 . לרבות את האכסניא–" הגרים עמך"
, ולא לנכרים:  דהיינו-" ולא לאחרים: "תחילה נאמר.  הנראית סותרת את עצמהלפנינו דרשה

שלדעת חלק , ואף לאכסניא, לתושב, כי מותר להאכיל ֵפרות שביעית לגוי, ולאחר מכן נאמר
שהיו מתאכסנים בבתי היהודים והיו סמוכים על " חיילות המלך הנכרים -מהפרשנים משמעה 

 ".שולחנם
כי הנאמר , קבע) ו-אותיות ה, סימן תמה, חלק ב, יורה דעה" (אבני נזר"ת "ובש, רבי יוסף רוזין

אסור , )פרט לאכסנאי(כל גוי , אך לגוי, "מן הגרים: "ויש להגיה, טעות היא" מן הגוי"בדרשה 
הכותב על , ו, י בפירושו לויקרא כה"ככל הנראה זו גם כוונת רש. להעניק מפרות שביעית

ומתוך הדרשה עולה כי , תיקון זה מסלק את הקושי"! אף הגרים: "'ולשכירך ולתושבך'המילים 
 .כל נתינה לנכרי אסורה

, הרחיבה את מעגל הזכאים לאכול מֵפרות שביעית) כא, שביעית ה(התוספתא , אולם
 ):גרסת כתב יד וינה ודפוס ראשון( והבחינה בין שני סוגי נכרים כדלהלן

 
ן מאכילין לא את הגוי ולא את השכיר פירות מאכילין את האכסניא מפירות שביעית ואי

או שקצצו מזונות , שכיר שבוע, שכיר שנה, שכיר חודש, ואם היה שכיר שבת, שביעית
 .  מאכילין אותו פירות שביעית-עליך 

 
 :פסק בהתאם לנאמר בתוספתא) יג, שמיטה ויובל ה(ם "אף הרמב
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ואם היה שכיר שבת או ,  לשכירלגוי ולא לנכרי ולא) פירות שביעית(ואין מאכילין אותן 
הרי הוא כאנשי ביתו ומאכילין את , שכיר שנה או שכיר חודש או שקצץ מזונותיו עליו

 .האכסנאי שביעית
 

 -לכם : "והלכה זו היא הדרשה, כי אין להאכיל ֵפרות שביעית את הנכרי, מכאן עולה
" מוטל"יום והוא אף לא לזה שהוא שכיר , לישראל ולא לנכרים: דהיינו, "ולא לאחרים

, את חובו מפירות שביעית, כביכול, כי בכך אדונו פורע, על כתפיו של אדונו היהודי
אולם השכירים ). ד, ח' שבי" (שאין פורעין חוב מדמי שביעית", ומשנה מפורשת היא

 וכן אלה שהאדון התחייב -חודש או שנה ,  שבוע-העובדים עבודה קבועה לטווח ארוך 
,  אלה מותרים באכילת ֵפרות שביעית- חילות המלך -וכן האכסניא , בכלפיהם מזון קצו

 .והסתירה שבתורת כוהנים נפתרה
: ואולי צמודה לה, כי הלכה זו נגזרת מדרשה אחרת, להסברת איסור זה נציע ונאמר

 קרוב לוודאי כי -מאחר שהנכרי אינו מקפיד על קדושת הפרי ". לאכלה ולא להפסד"
-והנכרי אוכל כבן, "מזונותיו עליך"לא כן אם . דו ומלהשחיתוהוא לא יימנע מלהפסי

 .ייזהר וֵידע להוקיר את הפרי שנמסר לו לאכילה, אפשר שבמסגרת זו הוא יישמר, בית
 מפחיתה מן -גם אם מדובר בכמות קטנה , נתינת ֵפרות שביעית לנכרי: הסבר נוסף

 במטעים עבודות בשנה שבה לא מבוצעות. הכמות הפנויה העומדת לרשות ישראל
 לא יהא זה נכון והגון למסור לנכרי מן -והשדות עומדים שוממים , יבול-מקדמות

לא כן כשמדובר בנכרים הנחשבים כחלק מבני ביתו של . הכמות המוגבלת בלאו הכי
כפי שמעניקים ֵפרות , )מחוסר ברירה(לאלה מותר להעניק מֵפרות שביעית , אדונם

 ). ד, שביעית יד, חזון איש(ים על שולחן אביהם שביעית ליתר בני הבית הסמוכ
השייך לתפיסה הלאומית של עם , נוסף לשני הסברים אלה אפשר להציע הסבר נוסף
 . ואדמתו ולקשר שבין אלה למטרות שנת השמיטה

הוא ' כי ה, נועדה שנת השמיטה להקנות לעם ישראל את התודעה, כפי שכבר הוסבר
כי גרים ותושבים  "-לו העם אינו אלא גר ותושב עליה ואי, "כי לי הארץ: "אדון הארץ
היא , לפיכך כאשר התורה ציוותה שכל ֵפרות השדה יהיו בשנה זו הפקר". אתם עמדי

 לסלק מבעל השדה את - והיא העיקרית -האחת : ביקשה להשיג בכך שתי מטרות
חידה מן  לאפשר לכולם ליהנות בצורה שווה ובמידה א-והשנייה , אדנותו על היבולים

 .מבלי שיווצרו בשנה זו מעמדים כלכליים, היבולים שגדלו מאליהם
לתת לרעהו ממה שנותר , רשאי  האיש היורד לשדה ומלקט לעצמו מפירות ההפקר, אכן
שניהם '; בסירה אחת' נמצאים - הנותן והמקבל -שניהם . וזו נתינה חיובית ורצויה, בידו

ואין לנותן כל , "שולחנו של מלך"הם זוכים מושניהם יודעים כי , יודעים שהפרי הפקר
 .עדיפות מבחינה מעמדית על פני המקבל

לרעיונותיה ולתודעה העולה , זה אינו שותף למצוות שמיטה. לא כן כשמדובר בנכרי
זה ממשיך לעבוד בשדותיו וליהנות מיבוליו הנאה טבעית של אדנות בדומה . ממנה

 אם הראשון ייתן לשני פרי שהוא -ודי לנכרי במערכת יחסים זו שבין היה. ליתר השנים
. מרכושו, משלוהוא ייראה בעיני הנכרי כנותן פרי , הפקר וחלה עליו קדושת שביעית

,  הוא לא ייחס לכך כל חשיבות מהותית-גם אם הנכרי יידע שהפרי נאסף מן ההפקר 
. שלושהפרי , בעל רכוש,  אדון-הנכרי תמיד יראה בנותן . שתשנה את יחסו לנותן

מן הייעוד שלו הוא נועד ומן התודעה שפרי , במקרה זה הפקיע הנותן את הפרי לנכרי
, חדל להיות הפקר,  בדמיונו של הנכרי ואולי גם בדמיונו של הנותן-הפרי . זה נושא עמו

ולכך אין התורה , ערכי ומשויך, יחס ומהות של פרי נרכש, "מעמד"והוא מקבל גם 
 . מסכימה

 
 ןר מאיר גרוזמ"ד

 המחלקה לתלמוד
 
 

 
 
 



 3

 
 
 

אילן -הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת . http://www.biu.ac.il/JH/Parasha:  בכתובת
, יש לכתוב שורה אחת בלבד.   אין לכתוב נושא למכתב .listserv@vm.biu.ac.il:  יש לפנות לכתובת, השבוע

 הינם השם הפרטי ושם - last-name ו first-name    כאשר sub parasha-l firstname lastname: בגוף המכתב
 .המשפחה של השולח

 
 

 
 


