
 
 קדושת פירות שביעית –מערך שיעור 

 מטרת השיעור:   
 להמחיש לתלמיד את הדרך בה צריך לנהוג בפירות שביעית.

 

 מקורות מרכזיים: 
 ויקרא פרק כה 

 .שבת הארץ לכם לאכלה" "והיתה
 

   תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נב עמוד ב
 !לְְָאכְלְָה אמר רחמנא, ולא להפסד 

 
   מוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד אתל

  ולא למשרה, ולא לכבוסה -לְְָאכְלְָה 
 

   תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד א
 פואה( )ר לְְָאכְלְָה ולא למלוגמא

 
   תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד א

   מי שהנאתו וביעורו שוה -ם דומיא דלאכלה לְָכ  
 .סיכה ושתיה והדלקת הנר שהנאתו וביעורו שמתבער מן העולם באין כאחד, כגון כלומר, -שהנאתו וביעורו שוה  : רש"י

 
 

 ול ומהלך שיעור: רגת
 :מבנה השיעור

 פירות שביעית נועדו לאכילה. –מקור ההלכה  .א
 השימושים הדומים לאכילה מותרים )מאור וסיכה(. . ב 
 השימושים השונים מאכילה אסורים )כביסה ורפואה(.  .ג
 איסור הפסד פירות שביעית וטיפול בשאריות שלהם:   .ד

 מותרת. –השארת שאריות מפירות שביעית  -
 ק.מותר לזרו –שאריות לא אכילות  -
 אסור לזרוק אלא יש לתת לבהמה.  –שאריות הראויות למאכל בהמה  -
 מותר להשאיר פירות שביעית או שאריות במקום שירקבו מעצמם.  -

 רק אכילה בצורה המקובלת מותרת בפירות שביעית אבל לא אכילה שאינה רגילה.  –משחק ותרגול  .ה

 
   ההנאה המותרת מפירות שביעיתל: תרגו

 . המילה לְְָאכְלְָה ממעטת שימושים שאינם אכילה



 , ם מרבה שימושים הדומים לאכילההמילה לְָכ  
 יעית.מותרת מפירות שב  (כמו באכילה) מכאן שכל הנאה הנגרמת לאדם בזמן שהפרי מתכלה 

 
  הנאה לאדם  הפרי י כילו  האדם נהנה מיד  הדין

 לה אכי + + + מותר
 סיכה  + + + מותר
 ה ארפו + - - אסור 
 סהכבי  + + - אסור 
 מאור  + + + מותר

 ה( לא אותתת לתלמידים למ)אפשר להשאיר את העמודה האחרונה ריקה ול
 

 תרגול: הפסד פירות שביעית
  !"לְְָאכְלְָה אמר רחמנא, ולא להפסד "אסור להפסיד פירות שביעית 

 אסור להאכיל בעל חיים בפרי הראוי למאכל אדם
  .שאריות של פרי מותר להאכילם לבעלי חיים או להניחם עד שירקבו

 שאריות של פרי אסור לזרקם לפח האשפה.  
 . אשפה למאכל בהמה מותר לזרקם לפחיות ורא ןאם אינ

 המקרה                             הדין                               
 האכלת בהמה בפירות הראויות למאכל אדם 

 השלכת גרעיני פרי לפח אשפה  
 השארת שאריות מאכילת פרי 
 השלכת שאריות פרי לפח אשפה  
 האכלת שאריות פרי לבהמה 
 השלכת פירות לפח אשפה  

 
 אכילה בדרך המקובלתתרגול: 

 כל שנה: ם ב רק בדרך שמקובל לאכול אותמותר לאכול פירות שביעית  

לגרר   של בל פות לא
 ה פומפיב

סק  לר לסחוט 
בד  במע

 מזון 
 

להשליך   להחמיץ
לפח 

 האשפה 

  לאכול חי 

 תפוז         
 תפוח         
 אבוקדו        
 צנון         
תפוח          

 אדמה
 כרוב        
 מלפפון        

 

 קישורים שימושיים

 דושת שביעית בנושא דף לימוד משותף  ✓
 טהיבוד מזון בשמי א עדף לימוד משותף בנוש ✓
 שימוש בפירות שביעית   -ומדה חק ל מש ✓
 מסעדה צמחונית -משחק  ✓

 הוצאת פירות שביעית לחו"ל  –משחק   ✓

https://www.toraland.org.il/media/5272012/sh_nisan75.pdf
https://www.toraland.org.il/media/5272013/sh_iyar75.pdf
https://www.kids.toraland.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.kids.toraland.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/
https://www.kids.toraland.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94/

