




 ויקרא פרק כה 

ר ד( א)  :לֵּאֹמרֶאל ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני ' ַוְיַדבֵּ
ל ְוָאַמְרָת ( ב) ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶהםַדבֵּ    ֲאלֵּ

ם  ָתֹבאּוִכי  ֶֶ   ֶאל ָהָאֶר  ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ  ָל
 אדם ואדמה

 שמות פרק לד 

ֶשת ָיִמים ַתֲעֹבד( כא)  שֵּ
 ִתְשֹבתּוַבּיֹום ַהְשִביִעי 

 ויקרא פרק כה 

ש ָשִנים( ג) ש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְושֵּ  שֵּ
 :ִתְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה

 ַשַבת ַשָבתֹו  ַהְשִביִעתּוַבָשָנה ( ד)
ָשְדָך ' ִיְהֶיה ָלָאֶר  ַשָבת ַלד

ְרְמָך  ֶַ ְו
ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ( ה) אֵּ

י ְנִזיֶרָך  ְוֶאת ִעְנבֵּ
 :ְשַנת ַשָבתֹו  ִיְהֶיה ָלָאֶר 



 ויקרא פרק כה 

 ( ו)
יְרָךְלָך  ִֶ  ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְש

 :ּוְלתֹושְבָך ַהָגִרים ִעָמְך
 ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך( ז)

ל ֶֹ ל ְתבּוָאָתּה ֶלֱא ֶָ  : ִתְהֶיה 

 אדם והיבול

  כגשמות פרק 

ש ָשִנים ִתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך( י)  ְושֵּ
 :ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה

( יא)
לּו  ְֶ  ַעֶמָך ֶאְבֹינֵּיְוָא
ל ַחַּית ַהָשֶדה ְוִיְתָרם ֶַ  ֹתא

יֶתָך ְרְמָך ְלזֵּ ֶַ  :כֵּ  ַתֲעֶשה ְל



 אדם ואדם

 דברים פרק טו 

 :ִמקֵּ  ֶשַבע ָשִנים ַתֲעֶשה ְשִמָטה( א)
 ְוֶזה ְדַבר ַהְשִמָטה( ב)

הּו  ַיֶשהֲאֶשר  עֵּ הּוְברֵּ עֵּ  ֶאת רֵּ
 :'ְוֶאת ָאִחיו ִכי ָקָרא ְשִמָטה ַלד

ִריֶאת ( ג) ְֶ  ִיְהֶיה ְלָך  ַוֲאֶשר ִתֹגש ַהָנ
טָאִחיָך ֶאת   :ָיֶדָך ַתְשמֵּ

 לאדברים פרק 

 ִמקֵּ  לֵּאֹמרַוְיַצו ֹמֶשה אֹוָתם ( י)
ד ְשַנת ָשִנים ֶשַבע   ַהְשִמָטה ְבֹמעֵּ
כֹותְבַחג   :ַהסֻּ

ָראֹות ֶאת( יא) ל לֵּ ל ִיְשָראֵּ ֶָ  ְבבֹוא 
  ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבָחרֱאֹלקיָך' ְפנֵּי ד

 ִתְקָרא ֶאת ַהתֹוָרה ַהֹזאת
ל ְבָאְזנֵּיֶהם   :ֶנֶגד ָכל ִיְשָראֵּ
( יב)



 האדם

 האדמה

 



ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצוֹר ְוֶאת ִעְנֵבי  
תוֹן ִיְהֶיה   :לָָּאֶרץְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְשַנת ַשבָּ

ה ְיתָּ ָאֶרץ  ְוהָּ ֶכםַשַבת הָּ  לָּ

  ְלָאְכלָּה





 שליש הבשלה -גרגרים 

 חנטה -פרי עץ 

  לקיטה -ירקות 

  אםהקובע השלב 
 הם גדלו בשמיטה









 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור



 כו-ויקרא פרק כה

ת ( ה) ְסִפיַח ְקִציְרָך אֵּ
י ְנִזיֶרָך -ְוֶאת   ִעְנבֵּ
  .ִיְהֶיה ָלָאֶר , ַשָבתֹו ְשַנת 

ם ְוָהְיָתה (ו) ֶֶ , ַשַבת ָהָאֶר  ָל
 ג' ספרא ויקרא כה פרשה הל

 ,ואת ענבי נזיריך לא תבצור
 ,  מ  השמור באר  אי  אתה בוצר

פרשת בהר פרק אספרא 

של  תאינים: מיֶ  אמרו
שביעית אי  קוצים אותם 

אבל קוצה אותה  , במוקצה
 בחורבה









 שבת הארץ לכםוהייתה 
 לאכלה

 :ו, ויקרא כה

 ולא לסחורה

 ’ב ’עמב ”בכורות  דף י



 מסכת שביעית פרק ח תוספתא
 

 דין בית שלוחי היו בראשונה
  מי כל עיירות פתחי על יושבין

 נוטלין ידו בתוך פירות שמביא
  מזון מהן לו ונותנין ממנו אותן

 מכניסין והשאר סעודות שלוש
 ...שבעיר לאוצר אותו

  דין בית שלוחי זיתים זמן הגיע
  ועוטנין אותן ומוסקין פועלין שוכרין

  בחביות אותן וכונסין הבד בית אותן
  שבעיר לאוצר אותן ומכניסין
  אחד כל שבתות ערבי מהן ומחלקין

 ביתו לפי ואחד

 ז ,כה פרק ויקרא ן"רמב
 

 בית של והטורח התקנה זו וכל
  יבואו שלא חשד מפני ,דין

 סחורה מהם לעשות או לעכבם



 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 



 לא להשחית

 שבת הארץ לכם והיתה
 לאכלה

 :ו, ויקרא כה

 ולא להפסד
 ב ’עמפסחים דף נב 



 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 
 לא לייצא



 יג”ה ה”ם הלכות שמיטה ויובל פ”רמב

  שביעיתפירות "
 ...לארץאותן מהארץ לחוצה  מוצאין אין

 "...ם "לעכו מאכילין ואין



 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 
 לא לייצא

  רק שימוש
 מקובל



 באופן לא לאכול
 שאינו מקובל

 באופן לא לעבד
 שאינו מקובל

 שבת הארץ לכם והיתה
 לאכלה

 :ו, ויקרא כה

 ולא ישנה פירות מבריתן
 ג”הה ”ם הלכות שביעית פ”רמב



 מותר הפירות אם אוכלים את



 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 
 לא לייצא

  רק שימוש
 מקובל

  דומה שימוש
 לאכילה



 שבת הארץ לכם והיתה
 לאכלה

 :ו, ויקרא כה

 ’:א’ עמ’ סוכה דף מ

 וביעורו שווהשהנאתו  דלאכלה דומיא
 משרה וכביסה שהנאתן אחר ביעורןיצאו 



 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 
 לא לייצא

  רק שימוש
 מקובל

  דומה שימוש
 לאכילה

 לבער



  העונההסתיימה כאשר 
  בשדהואין כבר פירות 

  יש להוציא את הפירות
  הנמצאים בבית

  .ולהפקירם בפני שלושה

 :ו, ויקרא פרק כה

 אשר בארצך ולחיהולבהמתך "
 "לאכולתהיה כל תבואתה 

  :ספרא

  לחיה שבשדה כלה"
 "שבביתלבהמתך  כלה





 קדושת  
 שביעיתפירות 

 לא לסחור

 להפסידלא 
 לא לייצא

  רק שימוש
 מקובל

  דומה שימוש
 לאכילה

 להפקיר לבער



 יא, כגשמות פרק 

  תשמטנהוהשביעית "
 "ונטשתה



 מן הראוי לבקש רשות







 ב"ה, מסכת ערלה פרק א, תלמוד ירושלמי

 !ובשביעית צריכה
 "'שבת לה הארץושבתה : "דכתיב
 "לא תזרע וכרמך לא תזמור שדך: "וכתיב

 ינאי' יוחנן בשם ר' ר
 ופטור מן המעשרותחייב בערלה בתוך הבית אילן שנטעו 

 "השדהעשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא : דכתיב



 גידול במצע מנותק
 בתוך בית

 מותר

 גידול במצע מנותק
 בשטח פתוח
 אסור מדרבנן

 גידול בקרקע  
 בתוך בית

 ספק איסור תורה

























 חצבה

 ספיר יהב עין
 צופר

 פראן

 יהל

 קטורה לוטן

 אילת

 - ’א גישה

 נחל נקרות

 - ’גישה ב

 0  30קו רוחב  

 - ’ג גישה

 חוף אילת

 הגבול הדרומי של עולי מצרים





 

 ם הלכות שמיטה ויובל פרק ו הלכה ה"רמב
 
 

במידה ל שנכנסו לארץ לא יהיו נמכרים "פירות חו
,  אכסרהכפירות הארץ אלא  ,במנייןאו במשקל או 

 .מותרל "מחושהם  ניכריןואם היו 
 
 





 שמיטה גלינו מארצנובעוון •

 קיום המצוות, חשיבות ארץ ישראל•

 ם להפקיע”לעכו קניין אין•

 איסור לא תחנם•

 מכירה ללא טאבו•

 הערמה ופיקציה•



 בזמן הזה דרבנןשביעית •

 י אין קדושת שביעית”הגדלים בא נכריבפירות •

 מכירה לזמן•

 מכירה לתועלת הישוב•

 דאגה לכלל הציבור•

 מכירה תקפה גם ללא טאבו•

 הערמה במצוות דרבנן•





 אין קדושה

 קארו יוסף' ר

 יש קדושה

 ט"המבי

 אין קדושה -המנהג המקובל 



 אסורים

 ספיחין

C:/מצגות/מצגת שמיטה/ספיחין.ppt#1. ללא כותרת שקופית






 הצמח

 שנתי -חד 

 הסיבה

  שמא יזרע
 בסתר
 ויאמר

 שגדלו לבד

 הדין

 אסור
  באכילה
  מדברי

 חכמים

 השלב

  נבט: ירק
 בשמיטה

 שליש: גרגר
  הבשלה

 בשמיטה

 :ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד הלכה ב"רמב

 ?  ולמה גזרו עליהם, באכילה אסוריןכל הספיחים שיהיו ומדברי סופרים 

,  בתוך שדהו בסתר גנה וזרעוניתבואה וקטניות שלא ילך ויזרע , מפני עוברי עבירה

 וכשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחים הן 



 צמח בר

 צמח הגדל בשדה בור

 צמח הגדל בשדה של גוי

 לגבול עולי בבל מחוץצמח הגדל 





 דיןאוצר בית 1.

 מצע מנותק2.

 דרום הערבה3.

 ייבוא4.

 היתר מכירה5.

 נכרים6.



 אין       אין  יש     אין   יבול שישית
 אין       יש  יש     יש  בפירות ד"ביאוצר 
 מעט     יש  יש     יש  בירקותד "ביאוצר 

 אין       מעט  יש     אין   מצע מנותק
 מעט     יש  יש     אין  דרום ערבה מכירה

 אין      יש  יש     אין  בפירותהיתר מכירה 
 יש      הרבה  יש     אין  בירקותהיתר מכירה 

 אין      אין  אין     אין    ייבוא
  יש      אין  אין     אין    נכרי

 קדושה
  חיזוק

 יהודים
 הלכתיים ספקות

 לצרכן לחקלאי


