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ם אָֹתם  ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 קדושת שביעית
 

קדושים בקדושת שביעית.  –הגידולים החקלאיים השייכים לשנה השביעית, כל אחד לפי דינו המיוחד 

 .לידי ביטוי בכמה הלכות עיקריותקדושה זו באה 

 

 ממנו היא נלמדת. רמקוההתאם בין ההלכה לבין  :משימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הנוהגים בפירות שביעית דינים נוספים

 

 .אסור לאכול פירות שביעית בצורה שאינה מקובלת 

 

 .אסור לעבד פירות שביעית )בישול, סחיטה וכדו'( בצורה שאיננה מקובלת 

 

 אך אסור דומה לאכילה )כגון: הדלקת הנר(, מותר להשתמש בפירות שביעית שימוש ה

 להשתמש בהם לכל שימוש שאינו דומה לאכילה )כגון: רפואה או כביסה(.

 

  יש להפקיר את מה שנשאר  –בו אוזלים הפירות מאותו מין בשדה או במטע בהגיע הזמן

 בבית מאותו המין. זוהי מצוות הביעור.

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 פירות :עתלדחשוב 

השביעית פטורים 

 !מתרומות ומעשרות

 

פירות וירקות הקדושים 

ת שביעית הם הפקר בקדוש

 לכל אדם מישראל

שמטנה "והשביעית ת
 ונטשתה, ואכלו אביוני עמך"

 (א"ג, י"שמות כ)

אסור לעשות מסחר בפירות 

 שביעית

והיתה שבת הארץ לכם "
)ויקרא  ולא לסחורה. –לאכלה" 

 ('ו ,ה"כ

ות וירקות אסור להשחית פיר

 הקדושים בקדושת שביעית

"והיתה שבת הארץ לכם 

)ויקרא ולא להפסד.  - לאכלה"

 ('ו, ה"כ

אסור לייצא פירות שביעית 

 לחו"ל

בארצך תהיה כל תבואה "

 ('ז, ה")ויקרא כ לאכול".

 איסור מכירת פירות שביעית

 לנכרי.

ולא  -שנאמר: "לכם 

 (בהר –)ספרא לאחרים". 
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ם אָֹתם ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 קדושת שביעית
 

 :הבאים קדושת שביעית נוהגת רק בתנאים

 . היבול גדל בארץ ישראל.1

 המלאכה נעשו על ידי גוי(.. הקרקע שייכת ליהודי )ואפילו אם העבודה וגמר 2

 . זהו מין שקדושת שביעית נוהגת בו.3

 . שלב הגידול הקובע את הקדושה באותו מין חל בתוך שנת השמיטה.4

שמן סויה, . קדושת שביעית אינה נוהגת בתוצרת חקלאית המיובאת מחו"ל )כגון: אורז, סוכר, 5

רץ ישראל שנכבשו בזמן הבית הראשון אך תוצרת חקלאית שגדלה בשטחי א ,תבלינים שומנים וכדו'(

יש לנהוג בה קדושת  –)"כיבוש עולי מצרים"( אך לא נכבשו בזמן הבית השני )"כיבוש עולי בבל"( 

 שביעית.

. קדושת שביעית אינה נוהגת במה שגדל בקרקע של גוי והוא הדין לקרקע שנמכרה לגוי על פי 6

 היתר המכירה.

 

 של אלירזמכולת ה

 

 

 

 

 

 

 .הסיבה ש ופרט אתבקדושת שביעית / לא קדו קדוש: נא כתוב על כל שקא

 

 הסיבה קדוש / לא קדוש הסחורה

   אורז יסמין

רעיני עפולה על פי "היתר ג

 המכירה"

  

-צימוקים מחברון "מחמוד אבו

 נימר"

  

תמרים "אוצר  !מעתלית טרי

 בית דין"

  

יבוץ "עין צורים" תפוזים מק

 "אוצר בית דין"

  

   הברית-סוכר טרי מארצות

 ו את המטעים שלהם ב"היתר המכירה"הערה: "עין צורים" לא הכליל*

 

סחורה רבה בחנות. על חלקה חלה קדושת  ול, יש תקווה-הוא בעל חנות מכולת בפתח זאליר

ידעו האם יש עזרו לו לסמן את התוצרת על פי הדין הנכון כדי שהלקוחות שביעית ועל חלקה לא. 

 לשמור קדושת שביעית או לא.


