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Shemitta Part 2 
Sacred Fruits: The Laws of Shemitta Produce 

 

Rabbi Postelnek, Young Israel Shomrai Emunah 

 
 הכ קרפ ארקיו ,רהב תשרפ )1(
ְו )ו  #ְָךל ה'ְָלכׇאְל #ֶםָכל ץֶר#ָאָה ת#ַּבַׁש ה#ְָתיָה#
ִכְִׂשְלו ָך#ֶתָמֲַאְלו #ָךְּדְַבְעלּו  #ָךְב#ָׁשֹוְתלּו #ָךְרי#
 ׃ְך#ִָּמע םי#ִָרּגַה
ָּיַח'ְַלו 'ָךְּתְמֶהְב'ְִלו )ז ֶצְרַאְּב ר'ֶׁשֲא ה' ֶיְהִּת ָך'  ה'
 ׃ל'ֹכֱאֶל ּה'ָתָאּובְּת־לׇכ

6. But you may eat whatever the land during its sabbath will 
produce—you, your male and female slaves, the hired and 
bound laborers who live with you, 
7. and your cattle and the beasts in your land may eat all its 
yield. 

 

 ז הכלה ד קרפ תיעיבש תכסמ )אנליו( ימלשורי דומלת )2(
 שדוק התאובת ףא שדוק איה המ 'וגו םכל היהת שדוק איה לבוי יכ ]בי הכ ארקיו[ ביתכ

 

 ג הוצמ ןישעה תחכש ם"במרל תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה )3(
 אלו הלכאל ושרדו הלכאל םכל ץראה תבש התיהו )רהב פ"ר( תיעיבש תוריפב הרות הרמאש תישילש הוצמ
 םתוא בוזעת ךמע ינויבאל רמא אלש .ךמע ינויבא ולכאו )גכ 'יטפשמ( 'תי ורמאב הוצמה תאז הלפכנו ... הרוחסל
 ... םוקמ לכב בותכה םהב ריכזמ הליכא ןושל לבא ,החכשו טקלב םתוא בוזעת רגלו ינעל )םישודק פ"ר( רמאש ומכ

 
What and When 

 
 יסוי יברכ ןאמכ ה׳׳ד :מ הכוס י׳׳שר )4(
 תגהונ ץראה תבש התיהו יכה ימנ היל ןנישרדד הוש ורועיבו ותאנהש רבדב אלא תיעיבש אגהנ אל ןנברלד
 ... הוש ורועיבו ותאנהש הלכאלד אימוד םכל אוהש רבדב
 

	ב דומע גי ףד הנשה שאר תכסמ )5(
 הנשה שאר ירשתב דחאב[
 תולבוילו ןיטימשלו םינשל
 הבר רמא ]... תוקרילו העיטנל
 הטנח רתב ןליאב ןנבר רומא
 שילש רתב םיתיזו האובתג
	הטיקל רתב קריד

The first if Tishrei is the new year counting years, calculating Sabbatical 
Years and Jubilee Years, for planting, for determining the years 
of orla, and tithing vegetables, as vegetables picked prior to that date 
cannot be tithed together with vegetables picked after that date … 
Rabba said: Say that the Sages said that the tithe year of a tree 
follows the time of the formation of its fruit, that of grain and olives 
follows the time that they reach one-third of their growth, and that 
of vegetables follows the time of their picking. 

	
(1) Eating & Treating 

 

	ב דומע בנ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת )6(
 אתיינפכ ץק יאעליא יבר
 ?יכה דיבע יכיה .תיעיבשד
 אלו ,אנמחר רמא הלכאל
 !דספהל

 

The Gemara continues to discuss the halakhot of the Sabbatical 
Year: Rabbi Elai chopped down a palm tree containing unripe dates of 
the Sabbatical Year. The Gemara asks: How did he do this? The Merciful 
One says: “And the Sabbatical produce of the land shall be for you to 
eat”, to eat and not to destroy! 
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	ז קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר )7(
 לכ תיעיבשב ורמא לודג ללכ
 לכאמ וא םדא לכאמ אוהש
 םא ןיעבוצה ןיממ וא המהב
 ול שי ץראב םייקתמ וניא
 רועיבב בייחו תיעיבש וימדלו
	וימדו אוה

They said an important principle with regard to the seventh year: 
Anything that is food for humans or animal food, or a species [of plants 
used for] dyeing, and cannot be preserved in the soil – it and its money 
(proceeds) have [the holiness] of the seventh year and require 
elimination, it and its money.  

 

 י ףיעס זי ןמיס תיעיבש שיא ןוזח )8(

	
	

 ה קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר )9(
 ןתיירבמ תוריפ הנשי אלו
 המורתב הנשמ וניאש ךרדכ
 יח לכאיל וכרדש רבד ,ש"עמו
 רבדו ,לשובמ ונלכאי אל
 ןיא לשובמ לכאהל וכרדש
 ןיא ךכיפל ,יח ותוא ןילכוא
 וניאו המהב ילכוא ןיקלוש
 דספנש לישבת לוכאל לפטמ
 וניאש ךרדכ השפעש תפהו
	.רשעמו המורתב לכוא

And one should not alter produce from their characteristic state, in the 
[same] way that one does not alter the priestly tithe and the second 
tithe: He should not eat cooked, something the way of which it is to be 
eaten raw; and he should not eat raw, something the way of which it is 
to be eaten cooked. Hence, we do not boil animal foods and we do not 
exert ourselves to eat food that has gone bad or bread that has molded 
- in the way that one does not [do so] with the priestly tithe and the 
second tithe. 

	
(2) Purchasing 

 

	ב דומע מ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת )10(
 - רשב תיעיבש תוריפב חקל
 ,תיעיבשב ןירעבתמ ולאו ולא
 רשב אצי - םיגד רשבב חקל
 - ןיי םיגדב חקל ,םיגד וסנכנו
 ןייב חקל ,ןיי סנכנו םיגד ואצי
 אה .ןמש סנכנו ןיי אצי - ןמש
 סנכנ ןורחא ןורחא ?דציכ
 .רוסא ומצע ירפו ,תיעיבשב
 

If one purchased meat with Sabbatical-Year produce, both this, the 
produce, and that, the meat, must be removed during the Sabbatical 
Year. The meat may be eaten only as long as the produce in exchange 
for which it was purchased may be eaten, i.e., as long as produce of 
that kind remains in the field. However, if he purchased fish in 
exchange for the meat, the meat emerges from its consecrated 
status, and the fish assumes consecrated status. If he then purchased 
winein exchange for the fish, the fish emerges from its consecrated 
status, and the wine assumes consecrated status. If he purchased oil in 
exchange for the wine, the wine emerges from its consecrated 
status, and the oil assumes consecrated status. How so? The last item 
purchased assumes the consecrated status of produce of the Sabbatical 
Year, and the produce itself remains consecrated and forbidden and 
never loses its consecrated status.  
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	ח קרפ תיעיבש תכסמ הנשמ )11(
	ןדגנכ לכאי חקל םאו תיעיבש ימדמ האמט המהבו תועקרקו םידבע ןיחקול ןיא

	
(3) Biur 

	
	א קרפ תליחת א השרפ רהב ארפס םינהכ תרות )12(

	היחל הלכ ,תיבב תלכוא המהב הדשב תלכוא היחש ןמז לכ היחל המהב שיקמ היחלו ךתמהבלו רמוא אוהשכו
	.תיבבש ךתמהבל הלכ הדשבש
	

 ט קרפ תיעיבש תכסמ הנשמ )13(
 תעש עיגהו תיעיבש תוריפ ול ויהש ימ
 לכל תודועס שלש ןוזמ קלחמ רועיבה
 םיינע דחא רמוא יסוי יבר ... דחאו דחא
	:רועיבה רחא ןילכוא םירישע דחאו

If one had sabbatical produce [at home] and the time of 
removal had come, he may give out food for three meals to 
every one … Rabbi Yosi says: both the poor and the rich may eat 
after the removal. 

	
(4) Israel 

	
	)א׳׳טילש	יקסביינק םייח ר׳׳הגהל( ה קרפ לבויו הטימש תוכלה הנומא ךרד )14(

 רוכמל ול רתומד טעמ רכומבו רוכמל מ"ע אלא איצוהל רוסא ןיאש א"יו )געק( .ל"וחל ץראהמ ןתוא ןיאיצומ ןיא )הצ(
 )דעק( ש"רה םיכסה ןכו רוסא אנווג לכבד א"יו רתומ הליכאל ואיצומ םא לבא רוסא הריכמ םשל ל"וחל איצוהל מ"מ
	:איצוהל רתומ הזד ךרדל הדצ ךירצש הממ ץוח
 רועיבה םדוק ןלכאל 'יפאו )ועק( לוכאל התאובת לכ 'יהת ךצראב ביתכד )העק( .ל"וחל ץראהמ ןתוא ןיאיצומ ןיא )וצ(
 ז"פ ןמקלדכ םוקמל םוקממ םריבעי אלו ןמוקמב ןרעבמ אלא ןריזחהל צ"א ןאיצוה םא דבעידבו )זעק( ןאיצוהל רוסא
 בכרומ יתלב גורתא חולשלו )טעק( ןהב ןיאצויו ןירסאנ תוריפה ןיא מ"מו ל"וחל םיגורתא חולשל ןיא ןכלו )חעק( ב"יה
 השועהמ חקיל אלו ריתהל הטונ תעדה חולשמה רדעהב הוצמה לטביש קפתסהל שיש םוקמב הוצמה םויקל
	:ש"ודק גורתאב גוהנל רהזיו הרוחס


