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ם אָֹתם  ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 השבת והשמיטה
 

 

 

 

 

 

 

                               השמיטה = שבת הארץ                                            השבת = שבת בראשית 

 

 והשלם את החסר:קרא בעיון את שני המקורות על השבת והשמיטה 

  _____________________________ .1 . ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך1

 הארץ _______ _______ ה. ושבת2 ויום ____________________ .2

 . שדך _______ _______ _______3 ______  _______. לא תעשה 3

 _______ _______ _______ _______ 

 _______ _______ _______ _______ 

 _______ _______ _______ _______ 

 ______________________. ובשנה 4 . כי ששת ___________________4

___________________________ _____________________________ 

 

 ח:-ויקרא פרק כה פסוקים א -עיין במקור השני 

 . ספור כמה פעמים מוזכר השורש שבת: _____________________________1

 . כמה פסוקים ישנן בקטע זה? ____________________________________2

 . לפי דעתך מה מרמזים המספרים הללו? _____________________________3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . במה דומה ארץ ישראל לעם ישראל? _______________________________1

 _________________________. מה הרעיון המרכזי לשמיטה לדעת האברבנאל? 2

__________________________________________________________ 

 . למי שייכת ארץ ישראל? _______________________________________3

 . באילו מילים בפסוק מובע רעיון זה? ________________________________4

 מיטה? ________________________. מהו העונש, חס וחלילה, על אי שמירת ש5

 בס"ד

ת י   שֶׁ לשֵׁ ִשית  כ  ֲעבֹד, ְוע  . ִמים תַּ ך  אְכתֶׁ   ְמלַּ
ְשִביִעי :-ְויֹום, הַּ יך  יהו ה ֱאלֹהֶׁ ת, לַּ ב  -לֹא  שַּ

ל ה כ  ֲעשֶׁ ְבְד -תַּ , עַּ ך  ה ּוִבְנך  ּוִבתֶׁ ה ַאת  אכ  ך  ְמל 
 , ך  ְמתֶׁ ְתך  ּוְבהֶׁ יך  וֲַּאמ  רֶׁ ר ִבְשע  , ֲאשֶׁ ִכי  .ְוגְֵׁרך 

ת שֶׁ ת-שֵׁ ה ְיהו ה אֶׁ ש  ת-י ִמים ע  ִים ְואֶׁ מַּ ש  -הַּ
ת ץ, אֶׁ ָארֶׁ ם, וַּי נַּח-ה  ר ב  ל ֲאשֶׁ ת כ  י ם ְואֶׁ , הַּ

ל ְשִביִעי; עַּ יֹום הַּ ת-בַּ ְך ְיהו ה אֶׁ רַּ ן, בֵׁ יֹום -כֵׁ
ת ב  שַּ הּו-הַּ ְדשֵׁ , 'כ)שמות                         .וְַּיקַּ

 י"א(-'ט

יהו ה."... ת לַּ ב  ץ, שַּ ָארֶׁ ה ה  ְבת  ך   ְוש  דֶׁ ע ש  ִנים ִתְזרַּ ש ש  ששֵׁ  , ְושֵׁ
ת , אֶׁ ְפת  ; ְוָאסַּ ך  ְרמֶׁ ִנים ִתְזמֹר כַּ ְשִב -ש  נ ה הַּ ש  ּה. ּובַּ יִעת, ְתבּוָאת 

ץ ָארֶׁ תֹון ִיְהיֶׁה ל  ב  ת שַּ בַּ יהו ה:-שַּ ת, לַּ ב  ע,   שַּ ְדך  לֹא ִתְזר  ש 
ְרְמך  לֹא ִתְזמֹר. ת ְסִפיחַּ ְקִציְרך  לֹא ִתְקצֹו ְוכַּ תאֵׁ י -ר, ְואֶׁ ִעְנבֵׁ
ך  לֹא ִתְבצֹר: ץ  ְנִזירֶׁ ָארֶׁ תֹון, ִיְהיֶׁה ל  ב  ת  .ְשנַּת שַּ בַּ ה שַּ ְית  ְוה 

ה ם, ְלָאְכל  כֶׁ ץ ל  ָארֶׁ ; ְוִלְשִכיְרך  --ה  ך  תֶׁ ֲאמ  ְבְדך  ְולַּ , ּוְלעַּ , ְלך 
ְך  ג ִרים, ִעמ  , הַּ ְבך  ְמְתך  ּוְלתֹוש  ר -. ְוִלְבהֶׁ י ה, ֲאשֶׁ חַּ ְולַּ

: ך  ל  ְבַאְרצֶׁ ֱאכֹל-ִתְהיֶׁה כ  ּה, לֶׁ  ('ז-ויקרא כ"ה א')  .ְתבּוָאת 

 )ויקרא פרק כה פסוק א( טעם השמיטה לפי האברבנאל
"ארץ ישראל נבחרת ונחמדת לפניו יתברך מכל הארצות, כמו שעם ישראל נבחר מכל העמים. ומפני זה רצה 

י, ותעיד על בריאת העולם וחידושו, כך הקב"ה, כמו שהאומה בכללה תעשה זכר בשביתת היום השביע
 הארץ הנבחרת, תעיד על בריאת העולם וחידושו בשמיטתה בשנה השביעית.

ולכן חתם למצווה זו בפרשת: "והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ובכל 
אל בהחלט, כי לה' הארץ ומלואה. ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ". וביאר בזה כי הארץ אינה נתונה לישר

ולכן לא יוכלו למכרה לצמיתות. ולכן ראוי שיתנהגו לבה כרצונו וייתנו לה גאולה, שאם לא יעשו כן, תבוא 
 עליהם גלות".
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ם אָֹתם ֶּ ְדת  ַּ  ְוִלמ 
 להורים וילדים בנושא השמיטה משותף דף לימוד

 השבת והשמיטה
 

 סיכום:ל

השמיטה דומה לשבת הן במצוותיה ובאיסוריה והן ברעיונותיה. נסח, לפי דעתך אילו רעיונות דומים 

 לשתיהן:

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 

 

 

 אם תמלא נכון את כל התשובות, תקבל בטור הראשון מימין, משימה: 

 מלמעלה למטה אחד הפסוקים המדמים את השמיטה לשבת. 

  

 

 

 שנת השמיטה חלה תמיד בשנה ה_______ .1

 אחד הטעמים לשמיטה, להקנות מידת ה_______ .2

 אוספים אותי שש שנים. .3

 אחד הכינויים לשמיטה. .4

 מלאכה האסורה מהתורה בשמיטה. .5

 כרמך לא _______ .6

 _______ הארץ שבת לה'. .7

 בשנת השמיטה כל החקלאים ________ .8

 אחד מאבותינו שארץ ישראל הובטחה לו. .9

 ארץ ישראל שלנו בכוחה של _______ .11

 ה' מבטיח בשנה השישית פי שלוש _______ .11

 בארץ  צוות _______מהשמיטה היא אחת מה .12

 מטעמי השמיטה: בשביל שתדעו כי _______ הארץ. .13

 דין.-ל ידי ביתאת יבול השמיטה ומחלקים לצבור ע המקום בו אוגרים .14

 ילדים. 12ין אני הבכור ב .15

 מטעמי השמיטה: לחנך למצוות _______ .16

 ויתרם תאכל חיית ה_______ .17

 ואמתך ו_______.... לא תעשה כל מלאכה  .18

 ספרו של נעים זמירות ישראל .19

 "_______ הארץ ומלואה". .21

 

 

 _____________________________________________ הפסוק שקיבלתי:

 __________________________________________________________ 
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