
  

 

 
ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה בַׁ  ְוָהְיָתה שַׁ

 קריאה לאכילת יבול הקדוש בקדושת שביעית
 

 אנו קוראים לציבור 
 להעדיף אכילת פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית 

 הבעל"ט , שנת תשפ"במאוצר בית דין בשנת השבע

 2קדוש בקדושת שביעית 1יבול שנת השמיטה  בקרקע ישראל בארץ ישראל. 

 5יש באכילת פירות או ירקות הקדושים בקדושת שביעית, 4, ולפחות זכות מיוחדת3מצווה. 

  יש חשיבות גדולה וזכות לסייע לחקלאים השומרים שמיטה באדמותיהם ומעבירים את הטיפול
 בשדותיהם לבית הדין. 

 
 כיצד נוהגים בפירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית? 

 .)לכתחילה יש להשתדל לאכול את הפירות ו/או הירקות עד תומם )אך אין בכך חובה 

 .שאריות יש לשים בשקית ניילון ומותר להשליכן לפח  

  מאכל שהתבשל עם פירות או ירקות הקדושים בקדושת שביעית וקיבל את טעמם, מקבל כולו דין של
 קדושת שביעית.

  6או לסחוט בשאר השניםניתן לבשל ולסחוט כל פרי שרגילים לבשל. 

  לסיכום, השימוש ביבול הקדוש בקדושת שביעית, איננו קשה, ובוודאי שווה את הזכות העצומה
  באכילתו.

 
 הרב דב ליאור

 רב העיר קרית ארבע, חברון
 

 

     

                                                           
 לפי הגבולות המוגדרים בהלכה.  1
לדעת מיעוט הפוסקים גם יבול שגדל על ידי יהודים בקרקע של גוי בארץ ישראל קדוש בקדושת שביעית )עיינו לאור ההלכה, הגרש"י זוין   2

 ע' קיב ואילך(.
 רמב"ן על ספר המצוות, שכחת העשין מצוה ג'. מהרי"ט אלגזי.  3
ין אכילת פירות מארץ ישראל )ב"ח על טור שו"ע או"ח סי' ר"ח( וק"ו עיינו שבת הארץ קונטרס אחרון סי' כא. עיינו גם בדברי השבח בעני  4

פירות הקדושים בקדושת שביעית )שד"ח ח"ג קמא כלל לולב סי' לב ערוך השולחן, הפלאה(. בימנו זו הדרך היחידה ליהנות מאוכל שיש 
 בו קדושה.

 גם מי שסובר שאין מצווה או זכות מודה שיש עניין רב בכך.  5
פוסקים ביחס לסחיטת פירות שביעית, כיוון שהחזון איש הקל שמותר לסחוט כל פרי שרגילים לסחוט, מותר לרסק פירות, גם נחלקו ה  6

 למבוגרים וגם לילדים.

 הרב אליעזר איגרא
 בית הדין הגדול

 הרב רא"ם הכהן
רב הישוב וראש 

 ישיבת עתניאל

 הרב זאב ויטמן
 רבה של
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 הרב יוסף כרמל
 ראש כולל
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 הרב יוסף צבי רימון
 ראש הישיבה

 ורב המרכז האקדמי לב


