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ם אָֹתם  ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 פירות השביעית וקדושתם
 

 מהי הברכה בפירותיה של השנה השביעית?

 

 

 

 

 

 

 

 בעיון וענה:ים אנא קרא את הקטע

 . כיצד אתה חש בסעודת ליל שבת?1

____________________________________________________________ 

 . מי "הכניס" קדושה בפירות?2

____________________________________________________________ 

 יזכה ל...  –. האוכל פירות שביעית 3

____________________________________________________________ 

 מהם? _________כן/לא   . האם ידוע לך על עוד פירות וירקות שחלה עליהם קדושה? 4

 _______ _וירקות הקדושים ומותרים רק לכהן? מהם ______ . האם ידוע לך על פירות5

 ______________________? הקדושים רק ללוי, מהםהאם ידוע לך על פירות וירקות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרמב"ן דורש את המילים: "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה".

הראיה לדבר ולא לסחורה". ישנה מצווה מיוחדת לאכול את פירות השנה השביעית.  –"לאכלה 

ווה ג( כי הפסוק מנוסח )=ההוכחה(, הרמב"ן כותב בהשגותיו ל"ספר המצוות" של הרמב"ם )מצ

לאביוני  –ואכלו אביוני עמך". אם לא היתה מצווה לאכול את הפירות, היה הכתוב אומר במילים: "

 עמך תעזוב אותם. אך, היות והתורה כתבה: "ואכלו", מכאן הוכחה שזו מצוות עשה!

 

 :מהם פירות שביעיתשלושה כללים המלמדים אותנו ם ישנ

 

 

 

 

 בס"ד

"פירות השביעית יכניסו בהם )בישראל( קדושה מצד 

השם יתברך, כי פירות שביעית יש בהם קדושה, כמו 

שכתוב בגמרא "אוכלו בקדושת שביעית" ולמדנו 

 שאין מועיל בהם פדיון מלשון הכתוב: "כי קודש הוא"

 )סוכה דף מ' ע"א( .ותוספת דמיהם

והפירות יכניסו קדושה בלב האוכל 

'. שביעית דומה לשבת גם כן וכו

ואכילת פירות שביעית מכניסה 

כמו אכילת  –קדושת שבת בלב 

 ()בשם "פרי צדיק" .שבת"

מופרש. כמו אדם  ,הקדוש ברוך הוא, הוא מקור הקדושה. קדוש = פירושו מובדל
שה הרי הוא מבדילה ומפרישה לעצמו מכלל הנשים בעולם. לאחר יהמקדש א

שקידש אותה, אסור לה להתקדש למישהו אחר. הקב"ה, קידש את עם ישראל מכל 
את ארץ ישראל מכל הארצות. עם ישראל נקרא גוי קדוש. ארצנו נקראת והעמים 

הארץ הקדושה. כך זה בכל שנה ושנה רגילה. על אחת כמה וכמה בשנה נפלאה 
וקדושה זו, השנה השביעית, בה משפיע הקב"ה שפע של קדושה בפירותיה של 

 שנלמד בהמשך.ארצנו הקדושה, נזכור לאכלם ולשמור על קדושתם כפי 

של ארץ  גדלו בשטחה א.

 ישראל, בגבול עולי מצרים

גדלו בבעלותו ב. 

 של יהודי

גדלו בשנת ג. 

 השמיטה
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ם אָֹתם ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 פירות השביעית וקדושתם
 

 

 :ת האילן, לירקות, ולקטניותישנו הבדל בין פירו -' לגבי כלל ג

 

 

 אילן:הפירות 

 חלה עליו קדושת שביעית. סוף השנה, עד , ושנת השמיטהבכל פרי שחנט מא' בתשרי 

 

 

 

 

 :ירקות

 חלה עליו קדושת שביעית.סוף השנה, עד , ושנת השמיטהבמא' בתשרי שנלקט  כל ירק

 

 גרעיני מאכל:

 חלה עליהם קדושת שביעית. –בתשרי אם הבשילו שליש מגידולן לאחר א' 

 

 ממתי חלה קדושת שביעית על התוצרת החקלאית של "השביעית"?כתוב ם: וכיסל

 ________________________________________________. על הפירות 1

 . על הירקות ________________________________________________2

 ____________________________________________גרעיני מאכל _. על 3

 

 בתשובה הנכונה Vסמן  :משימה

חלים דיני  

 השמיטה

לא חלים דיני 

 השמיטה

   לפני השמיטה םששליש הבשלתחמנייה גרעיני 

   תירס ששליש הבשלתו בשמיטה

   תפוז שחנט בשמיטה

   אבוקדו שחנט בשמיטה

   שזיף שחנט לפני השמיטה

   תפוח שחנט בשמיטה

   מלפפון שנקטף בשמיטה

   תפוח אדמה שנקטף בשמיטה

   עגבנייה שנקטפה לפני השמיטה

   צנון שנקטף בשמיטה

   לפני השמיטהכרוב שנקטף 

   כרוב שנקטף בשמיטה

 

זהו השלב בו הפרחים ? מהי חנטה

 .של עלי הגביע נבלו ונוצר פרי קטן


