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ברכת הרב אברהם כהנא שפירא זצ”ל
הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב
כ”ה באלול תשמ”ה
מכתב ברכה
הובאו לפני חוברת הדרכה לקראת שנת השמיטה ויסודות דיני תרו”מ ,פרי יגיעתו ונסיונו של הרב המובהק רבי
צבי שינובר שליט”א ,על מנת שידעו ויכירו בני הנוער את העניינים ההלכתיים במצוות התלויות בארץ ,ובפרט
לקראת השמיטה הבעל”ט ,אשר לצערנו אין כלל הציבור מודע לכך ,במידה מספיקה ודבר בעתו מה טוב ,וכבר
איתמה גברא שנים רבות בהדרכה וחינוך ובפרט לבני הנוער ע”פ הדרכות חז”ל ורבותינו הגדולים.
והריני מברכו כי יוסיף כהנה וכהנה להורות הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ,הן בכתב והן בע”פ ,ויזכה
להגדיל תורה ולהאדירה.
הכו”ח לכבוד התורה ,בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל
אברהם שפירא
הרב הראשי לישראל
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ברכת הרב הרב יעקב אריאל  -רב העיר רמת גן
כ”ב אייר תשע”ד
לכבוד
הרב צבי שינובר שליט”א
שלומך ישגא
עם צאת המהדורה החדשה של ספרך “השמיטה לאור המקורות”
הרשני לברכך על הספר המקרב את התלמיד למקורות העוסקים בנושא השמיטה.
ובפרט עתה ,ערב שנת השמיטה ,הלימוד בספר זה הוא צורך השעה.
קרבה שנת השבע והלימוד בהלכות שביעית
יעמיק את התודעה ויניע את המעשים .ודבר בעתו מה טוב.
ה’ ישלח ברכה והצלחה בכל עבודתך החינוכית ועשייתך הגדולה.
בברכת התורה והארץ
הרב יעקב אריאל
רמת גן

“ב ָח ִר ׁיש ּו ַב ָ ּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ ֹת”
ֶּ
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(שמות ל”ד ,כ”א)
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משרד החינוך

למורי החמ”ד ,התלמידים והתלמידות היקרים!
אחת המגמות החינוכיות העיקריות העומדות לפני מנהיגי החינוך בתפקידיהם השונים היא לחשוף את המסרים
הערכיים והרעיוניים העומדים בתשתית ההלכות ומצוות התורה .חשיפה זו עוזרת להפנמת ההלכות ולחיבור
הנפשי “לב לדעת” – הנדרש לקיום המצוות מתוך רצון והזדהות.
שנת השמיטה מאפשרת לנו לחזור אל הטבע ,להתבונן בעולם הצומח ולהקשיב לחיבור היחודי של עם
ישראל לארץ ישראל כדברי ריה”ל“ :שלא ככרם העושה ענבים במקום אחר אין עם הסגולה יכול להידבק
בענין האלוקי כי אם בארץ הזאת” (מאמר שני ,סעיף י”ב) .בשנה זו נחנך את עצמנו למידות טובות של ענווה
והסתפקות במועט ,נדיבות והענקה לזולת וחיזוק האמונה והביטחון בבורא עולם.
ספר זה ישמש כבסיס איתן להבנת ההלכות והרעיונות הטמונים בדיני השמיטה ,על ידי העיון והדיון במקורות
המובאים לפניכם בצורה מאירת עיניים מלווה בתמונות ואיורים המקלים על הבנת והסברת הנושא.
בהמשך ליוזמות שאנו מובילים להחדרת ערכים אלו ,נקיים בשנה הבאה עלינו לטובה חידון ארצי על ספר זה
המונח לפניכם.
אנו מאחלים לכל תלמידנו הצלחה וברכה לקראת מאמץ רוחני זה ולוואי ונזכה כולנו להיות “גיבורי כח עושי
דברו” (תהילים קג’) – בשומרי שביעית הכתוב מדבר.
באהבה רבה,
אברהם ליפשיץ
מנהל מינהל החה”ד

יוחאי רודיק
מפמ”ר מחשבת ישראל
יו”ר ועדת השמיטה

“וְ ִצ ִּו ִיתי ֶאת ִ ּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם”
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(ויקרא כ”ה ,כ”א)
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בס”ד
ברכת הרב פרופ’ נריה גוטל  -ראש מכללת ‘אורות ישראל’
שמיטה ציונית דתית
האפשרות ש’שנת השמיטה’ לא תעמוד בלב העשייה החינוכית בתשע”ה ,כלל אינה עומדת על הפרק .לא זו בלבד שהיקרות
נדירה  -יחסית זו [אחת בלבד בתקופת הישיבה התיכונית והאולפנא] מחייבת הקדשת תשומת לב ,היא גם מאפשרת מינוף של
רכיבים חינוכיים עקרוניים ומהותיים ביותר .הלכה? פשיטא; השקפת עולם? פשיטא; חינוך? פשיטא; ועל כל אלה הרי קיימת
ספרות ענפה ,זמינה ונגישה.
אלא שעל זה דומה כי ראוי להוסיף ולהדגיש נדבך נוסף ,העובר כבריח התיכון במכלול עניינה של שמיטה ,וודאי בעידנה
הנוכחי :משנתה ההלכתית של הציונות הדתית.
רבים מאתנו רגילים להתייחס למשנת הציונות הדתית כאל מרחב חברתי ותרבותי .מעטים מאתנו עוד מוסיפים לכך  -בהשקפתם
ובעשייתם החינוכית  -גם רכיבים אמוניים .ברם ,בודדים מעגנים ומוסיפים ,משכללים ,מדגישים ומבליטים את העובדה (כן,
עובדה) שלציונות הדתית יש משנה הלכתית לכל דבר ועניין ומשנה הלכתית זו אינה אופציונאלית אלא מחויבת .כן ,ממש חובה,
כזו שמי שאינו נוהג כמותה  -עבריין.
נכון הוא שדבר זה אינו ייחודי דוקא לשנת השמיטה ,ומי שלמשל כופר בטובה ואינו מודה לקב”ה על החסדים הנפלאים שעשה
עימנו ,הרי הוא עבריין ,ועוד לא מעט כיו”ב .ואולם ,כאמור ,שנת השמיטה ולדוגמא היחס לשאלת התוצרת החקלאית המגודלת
בארץ  -אם על ידי שומרי תורה ומצוות ומקפידים על קלה כבחמורה ,הן אלה הנוהגים מנהג משקי פא”י לשעבר והן אלה
הנוהגים מנהג משקי הקיבוץ הדתי ,ואף אלה השומרים פחות תורה ומצוות ( - )...שאלה זו אינה ענין חברתי אלא עניין הלכתי.
הדברים נוגעים לשורש וליסוד ,לעומק השיתין ,והם מבדילים הבדלה ברורה בינינו לבין אחינו המייבאים (במקרה “הטוב”)
והצורכים גידולי נוכרים (במקרה המצוי).
לא ניתן ואסור לעבור לסדר היום בעניין זה ומן הראוי ,לענ”ד ,שסוגייה זו תובלט בשנה זו כקצה קרחון המשקף את “המלוא”:
משנתה הבהירה והמוצקה של הציונות הדתית ,זו שתיאמר בקול צלול ורם.
ולמען הסר ספק ,אל לנו להסתפק בהצהרות אווריריות .מן האמור לעיל נובע פועל יוצא ברור ומיידי ,ביחס לתשע”ה הבעל”ט
 היכן מותר לאכול  -בחינת “כשר” גרידא ,והיכן ראוי לאכול  -בחינת “מהדרין”! יופתעו אולי קימעא תלמידינו ,וכנראה כמהמהוריהם ,קרוביהם וידידיהם ,אך המהדרין שבינינו עומדים להימנע מלאכול בשנה זו תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק
“מהדרין” ,ולהעדיף על פניה תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק “כשרות רבנית” גרידא ,בהיותה “בסך הכול” ‘אוצר בית דין’
של רבנים “ציוניסטיים” .ונפקא מינה לחדר האוכל של כל אחד ואחד ממוסדותינו ,לקייטרינג באירועים אליהם נוזמן ואותם
נארגן ,להנהגתנו באולמות שמחה וכו’.
בשורה התחתונה והמעשית ,היפוך יוצרות זה צריך שיפקח עיניים ,לשעה ולדור.
מי לד’ אלינו!
לקראת החידון הארצי בנושא השמיטה ,המחדד דברי תורה ומביא לשינונם על ידי תלמידינו ,אני שמח לברך את תלמידינו-
בנינו להגדיל תורת ארץ ישראל ולהאדירה .יישר כוחו של העושה -המעשה ,ידידינו הרב היקר הרב צבי שינובר הי”ו ,איש חי
רב פעלים לתורה ולתעודה ,אשר ממנף ביד רמה את עניינה של השמיטה ,שקיומה כהלכה הוא מסימני הגאולה ,בב”א.

ש ֶד ָך”
“ש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ָ ׂ
ֵׁ
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(ויקרא כ”ה ,ג’)
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בס”ד
ָ ּב ֲרכ ּו ה’ ַמלְ ָאכָ יו ִ ּג ֹּב ֵרי כ ַֹח ע ֵֹשׂי ְד ָברוֹ לִ ְׁשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל ְ ּד ָברוֹ

תהילים ק”ג ,כ’

דבר העורכים
תלמידים יקרים!
על הפסוק מספר תהילים המעטר את ראש עמוד זה ,נאמרו שני מאמרי חז”ל המתייחסים לשתי קבוצות שונות.
המאמר האחד מתייחס לבני ישראל ב”מעמד הר סיני” ,כאשר הקדימו “נעשה” ל “נשמע”:
שה וְ נִ ׁ ְש ָמע” שמות כ”ד ,ז’
ֹאמר ּו כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ה’ נַ ֲע ֶ ׂ
“ ...וַ ּי ְ
מי הם גיבורי הכוח עליהם מדבר משורר תהילים? אלו בני ישראל המקדימים נעשה לנשמע.
המאמר השני מתייחס לאלו המקפידים על שמירת מצוות השמיטה אחת לשבע שנים ומיהם אלו גיבורי הכוח
עליהם מדבר משורר תהילים? אלו שומרי השמיטה.
לכולנו זכורים דברי רש”י בפתיחת פרשת בהר על דברי התורה המצווה על שמירת השמיטה ומסמיכה אותם
לדברי ה’ אל משה בהר סיני ,שואל רש”י :מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
הנה חכמינו זיכרונם לברכה חיברו באמצעות דברי דוד המלך בתהילים את שתי הקבוצות והעניקה להם את
התואר המרומם של גיבורי כוח עושי דברו לפני לשמוע בקול דברו.
גם שומרי השמיטה הם גיבורים ובעלי דרגה גבוהה בדיוק כמו בני ישראל במעמד הר סיני ,גם הם מאמינים
ובוטחים בבורא יתברך שמו וסומכים על הבטחתו להצמחת היבול ולברכתו המיוחדת:
שת ֶאת ַה ְּתב ּו ָאה לִ ׁ ְשל ֹׁש ַה ׁ ּ ָשנִ ים” ויקרא כ”ה ,כ”א
“וְ ָע ָ ׂ
החקלאי הגיבור מאמין ועושה – עושי דברו מפני שהוא שומע בקול דברו.
גם אנו שאיננו חקלאים נוכל ללמוד מתוך הספר הנמצא לפנינו על הלכותיה וטעמיה של מצוות השמיטה,
ובעיקר במה היא נוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו.
השתדלנו בע”ה לבאר ולהמחיש עניינים אלו בדרך קלה ומאירת עיניים על מנת להקל על הלומדים ולקרב את
ליבם להיות שותפים ל”גיבורי כוח עושי דברו”.
ולניגשים לחידון!
אמרו חז”ל“ :ושיננתם לבניך” – שיהיו דברי תורה משוננים ומחודדים בפיך .הלימוד לקראת החידון יוסיף ידע
לשנים רבות ויתרום להרחבת ולהעמקת דברי התורה שיהיו משוננים ומחודדים בפיכם.
עלו והצליחו
צבי שינובר ואברהם פרנס

ש ֶדה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ ”
“וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בוּלָ ּה וְ ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
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(ויקרא כ”ו ,ד’)
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חלק א’
השמיטה לאור המקורות
עיון ובירור ענייני השמיטה
על פי המקורות
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דרש ר’ שמלאי:
מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ
ישראל וכי לאכול מפריה או לשבוע מטובה
הוא צריך? אלא ,כך אמר משה :הרבה מצוות
נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ,
אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.
(סוטה י”ד א’)
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פרק א’
מן המקרא

ויקרא כ”ה
ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם
א .וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ הוָ ה ֶאל-מ ׁ ֶֹשהּ ְ ,ב ַהר ִסינַ י לֵ אמֹר .ב .דַּ ֵ ּבר ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהםִּ ,כי ָתבֹא ּו ֶא ָ
ָ
ת-תבו ָּא ָת ּה .ד .ו ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעתַ ׁ ,ש ַ ּבת
וְ ׁ ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרץַ ׁ ,ש ָ ּבת לַ ה’ .גֵ ׁ .ש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע שָׂ ֶד ָך ,וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמך; וְ ָא ַס ְפ ָּתֶ ,א ְּ
ת-ע ְ ּנ ֵבי נְ זִ ֶיר ָך לֹא ִת ְבצֹר:
ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ ׁ ַש ָ ּבת ,לַ ה’ :שָׂ ְד ָך לֹא ִתזְ ָרע ,וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹר .הֵ .את ְס ִפ ַיח ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹ ר ,וְ ֶא ִ
ׁ ְשנַ ת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ,יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ .ו .וְ ָהיְ ָתה ׁ ַש ַ ּבת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם ,לְ ָאכְ לָ ה לְ ָך ,וּלְ ַע ְבדְּ ָך וְ לַ ֲא ָמ ֶת ָך; וְ לִ שְׂ כִ ְיר ָך ,וּלְ תוֹ ׁ ָש ְב ָךַ ,ה ָ ּג ִריםִ ,ע ָּמ ְך .ז.
ל-תבו ָּא ָת ּה ,לֶ ֱאכֹל.
וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּת ָך וְ לַ ַח ָ ּיהֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ֶצ ָךִּ :ת ְהיֶ ה כָ ְּ
ת-ס ִפ ֶיח ָיה ,וְ לֹא ִת ְב ְצר ּו ֶאת-נְ זִ ֶר ָיה .יבִּ .כי יוֹ ֵבל ִהוא,
יא .יוֹ ֵבל ִהואְ ׁ ,שנַ ת ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם; לֹא ִתזְ ָרע ּו וְ לֹא ִת ְק ְצר ּו ֶא ְ
ת-תבו ָּא ָת ּה.
ן-ה ּ ָׂש ֶדה ּתֹאכְ לוֶּ ,א ְּ
ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם; ִמ ַ
ֹאמרוַּ ,מהּ -נֹאכַ ל ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעתֵ :הן לֹא נִ זְ ָרע ,וְ לֹא
יש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטחָ ,עלֶ ָיה .כ .וְ כִ י ת ְ
יט .וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ּ ִפ ְריָ ּה ,וַ ֲאכַ לְ ֶּתם לָ שׂ ַֹבע; וִ ׁ ַ
ת-ה ְּתבו ָּאה ,לִ ׁ ְשל ֹׁשַ ,ה ּׁ ָשנִ ים .כב .וּזְ ַר ְע ֶּתםֵ ,את
ת-תבו ָּא ֵתנוּ .כא .וְ ִצ ִ ּו ִיתי ֶא ִ ּ
נֶ ֱאסֹף ֶא ְּ
ת-ב ְרכָ ִתי לָ כֶ םּ ַ ,ב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ִש ּׁ ִשית; וְ ָעשָׂ תֶ ,א ַ
ן-ה ְּתבו ָּאה יָ ׁ ָשן; ַעד ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ְּת ׁ ִש ִיעתַ ,עד-בּ וֹ א ְּתבו ָּא ָת ּה ּתֹאכְ לוּ ,יָ ׁ ָשן.
ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִמינִ ת ,וַ ֲאכַ לְ ֶּתםִ ,מ ַ
שמות כ”ג
ָ
ָ
ת-תבו ָּא ָת ּה .יא .וְ ַה ּׁ ְש ִב ִיעת ִּת ׁ ְש ְמ ֶט ָ ּנה וּנְ ַט ׁ ְש ָּת ּה וְ ָאכְ ל ּו ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמך וְ יִ ְת ָרם ּתֹאכַ ל ַח ַ ּית
ת-א ְר ֶצך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶא ְּ
י .וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ֶא ַ
ָ
ָ
ָ
ָ
ן-ת ֲעשֶׂ ה לְ כַ ְר ְמ ָך לְ זֵ ֶיתך .יבֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעשֶׂ ה ַמ ֲעשֶׂ יך ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִּת ׁ ְשבּ ֹת לְ ַמ ַען יָ נו ַּח ׁשוֹ ְרך וַ ֲחמ ֶֹרך וְ יִ ָ ּנ ֵפ ׁש ֶ ּבן-
ַה ּ ָׂש ֶדה ֵּכ ַּ
ֲא ָמ ְת ָך וְ ַה ֵ ּגר.
שמות י”ד
כאֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִּת ׁ ְשבּ ֹת ֶ ּב ָח ִר ׁיש ו ַּב ָּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ ֹת.
דברים ט”ו
ת-ר ֵעה ּו וְ ֶאת-
ע-שנִ ים ַּת ֲעשֶׂ ה ׁ ְש ִמ ּ ָטה .ב .וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה ׁ ָשמוֹ ט ָּכ ַ ּ
ל-ב ַעל ַמ ּׁ ֵשה יָ דוֹ ֲא ׁ ֶשר יַ ּׁ ֶשה ְ ּב ֵר ֵעה ּו לֹא-יִ גּ ֹשׂ ֶא ֵ
אִ .מ ֵּקץ ׁ ֶש ַב ׁ ָ
ת-א ִח ָיך ַּת ׁ ְש ֵמט יָ ֶדךָ.
ָ
ת-ה ָ ּנכְ ִרי ִּתגּ ֹשׂ וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ך ֶא ָ
י-ק ָרא ׁ ְש ִמ ּ ָטה לַ ה’ .גֶ .א ַ
ָא ִחיו ִּכ ָ
ת-ה ּׁ ֶש ַבע ׁ ְשנַ ת ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח ָיך ָה ֶא ְביוֹ ן וְ לֹא ִת ֵּתן לוֹ
טִ .ה ּׁ ָש ֶמר לְ ָך ּ ֶפן-יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם-לְ ָב ְב ָך ְבלִ ַ ּי ַעל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ׁ ְשנַ ַ
ל-מ ֲעשֶׂ ָך
וְ ָק ָרא ָעלֶ ָיך ֶאל-ה’ וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵח ְטא .י .נָ תוֹ ן ִּת ֵּתן לוֹ וְ לֹא-יֵ ַרע לְ ָב ְב ָך ְ ּב ִת ְּת ָך לוֹ ִּכי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה יְ ָב ֶרכְ ָך ה’ ֱא -ל ֶֹה ָיך ְ ּבכָ ַ
ו ְּבכֹל ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶד ָך.
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עיונים במקרא
מתוך העיון במקראות ניווכח שדיני השמיטה כוללים ארבעה ציוויים עיקריים:
שביתת הארץ – שתשבות הארץ מעבודת השדה.
א.
השמטת היבול – להפקיר כל תנובת השדה והאילנות באותה שנה.
ב.
קדושת הפירות – לנהוג קדושה בפירות וביבול.
ג.
שמיטת כספים – לוותר בסוף השמיטה על החזר כספים המגיעים לך בעקבות הלוואות.
ד.
נבדוק כיצד ציוויים אלו משתקפים במקורות:

א  -שביתת הארץ
•
•
•
•

“ושבתה הארץ שבת לה’”.
“ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה’ שדך לא תזרע”.
“שנת שבתון יהיה לארץ”.
“בחריש ובקציר תשבות”.

ב  -השמטת היבול
•
•

“את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור”.
“והשביעית תשמטנה ונטשתה”.

ג  -קדושת הפירות
•
•

“והייתה שבת הארץ לכם לאכלה”.
“תהיה כל תבואתה לאכול” (לאכילה בלבד! ולא לסחורה ,ולא להפסד).

ד  -שמיטת כספים
•	“וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו ,לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי
קרא שמיטה לה’ “.
“ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך”.
•
ארבעה ציוויים עיקריים אלו נחלקים לנושאי משנה,
הבאים לידי ביטוי בלשון הרמב”ם ב”מנין המצוות”,
בפתיחה להלכות שמיטה ויובל.
הרמב”ם מונה את הציוויים הבאים:
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מצוות השמיטה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה.
שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו.
שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו.
שלא יקצור הספיח כדרך הקוצרים.
שלא יבצור הנזירים כדרך הבוצרים.
שישמט מה שתוציא הארץ.
שישמט כל הלוואתו.
שלא יגוש ולא יתבע את הלוה.
שלא ימנע מלהלוות קודם שמיטה כדי שלא יאבד ממונו.

נדייק בלשון הכתוב ,ונמצא את הציוויים שמנה הרמב”ם לפי הסדר הבא:
מצוה א“ .ושבתה הארץ”“ ,בחריש ובקציר תשבת”
מצוה ב“ .שדך לא תזרע”
מצוה ג“ .כרמך לא תזמר”
מצוה ד“ .את ספיח קצירך לא תקצור”
מצוה ה“ .את ענבי נזירך לא תבצור”
מצוה ו“ .והשביעית תשמטנה ונטשתה”
מצוה ז“ .שמוט כל בעל משה ידו”
מצוה ח“ .לא יגוש את רעהו ואת אחיו”
מצוה ט“ .השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך
האביון ולא תתן לו...וגו’ “
לצורך הדיון נפריד בין “שמיטת הקרקעות” – ל “שמיטת הכספים”.
הרמב”ם מונה את סוגי העבודות שהוזכרו בתורה ,שהן :זריעה ,זמירה ,קצירה ,ובצירה ,ומסבירם בהרחבה
בהלכותיו .מלבד עבודות אלו ,ישנן עבודות שלא הוזכרו בתורה ,ובקשר להן מתנהל דיון:
מה מקור איסורן? האם איסורן מוחלט?
בבירורים בכל המלאכות – אלו המפורשות בתורה ואלו שלא ,נעסוק בפרק הבא.

הרמב”ם – רבי משה בן מיימון
מגדולי רבותינו הראשונים .מפורסם ביותר
כמחבר הספר “משנה תורה – הי”ד החזקה”
חיבור הלכתי מקיף את כל תחומי ההלכה .מכונה
“הנשר הגדול” .היה גם פילוסוף ,מדען ורופא.
נפטר בכ’ טבת ד’ תתקס”ה (.)1204

18

צילום הדף הראשון מתוך הלכות שמיטה ויובל של הרמב”ם,.
המצוות השונות עליהן מבוססות ההלכות נמצאות בראש הדף.

הערה :סיכומי ההלכות בכל הספר הם על פי המקורות בתורה ועל פי פסיקת ההלכה .בימינו על פי פסיקת
הרבנות הראשית אנו סומכים על “היתר המכירה” כהוראת שעה.
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פרק ב’

המלאכות האסורות בשביעית

הקדמה
היות שמצוות השמיטה קשורה לעבודת האדמה ,הרי ידיעת המונחים החקלאיים הם יסוד בהבנת דיניה.
הצמחים עליהם חלים דיני השמיטה מתחלקים לשני סוגים:
פרי האדמה – ירקות הצומחים מזרעים שנזרעים בכל פעם מחדש.
א.
ב	.פרי האילן – עצים הנותנים פירותיהם מאליהם מידי שנה לאחר שתילה ,או נטיעה ראשונה,
כגון תפוחים או תפוזים.
גם העבודות השייכות לצמחים ,מתחלקים לשני סוגים:
עבודות הקשורות להכנת הצמח ,כגון :חרישה ,זריעה ,זיבול ,השקייה וכדומה.
א.
ב	.עבודות הקשורות לאיסוף היבול לאחר הצמיחה והבשלת הפרי ,כגון :קצירה ,בצירה ,קטיף
וכדומה.
התורה התייחסה במילותיה הקצרות לכל הסוגים השונים.
בפרי האדמה – נאסרה מן התורה “הזריעה” כפעולה להכנת הצומח ,ו “הקצירה” כפעולה לאיסוף היבול:
“שדך לא תזרע” ו”את ספיח קצירך לא תקצור”
בפרי האילן – נאסרה מן התורה “הזמירה” כפעולה להטבת הגפן כתנאי לצמיחה מועילה יותר( ,דבר המקביל
ל “זריעה” בפרי האדמה) ו “הבצירה” כפעולה לאיסוף היבול:
“כרמך לא תזמור” “ואת ענבי נזירך לא תבצור”
התורה ריכזה במילים מועטות את כל העבודות השייכות לשדה ,בהשתמשה בסוגי העבודות הנזכרות “זריעה”
“זמירה” “קצירה” ו “בצירה” כאב טיפוס ליתר העבודות.
אולם היות ובכל אופן ,כתבה התורה רק ארבע מלאכות אלו ,הסכימו המפרשים ,כי חיוב עונש “מלקות” חל רק
על מי שעבר ועבד אחת מהעבודות הנזכרות במפורש בתורה .מי שיעבור ויעבוד עבודה האסורה מן התורה,
אך אינה מפורשת בתורה ,לא יתחייב בעונש “מלקות”.
וכך כתב הרמב”ם:
“אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה ,או על הזמירה,
ועל הקצירה או על הבצירה”
(פרק א’ מהלכות שמיטה ויובל הלכה ב’)
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בהמשך הלכה זו הוסיף הרמב”ם משפט הטעון הסבר,
“ואחד כרם ,ואחד שאר אילנות”
כוונת הרמב”ם לומר :התורה השתמשה במטע ה”כרם” רק כדוגמא לעבודת האילן,
ולכן אין הבדל בין “כרם” לבין “שאר אילנות”.
וממשיך הרמב”ם בהלכה ג’ בשאלה:
“וזמירה בכלל זריעה ,ובצירה בכלל קצירה! ולמה פרטן הכתוב?”

הרמב”ם מקשה על הניסוח בפסוק – מדוע כופלים את סוגי המלאכות ,והרי “זמירה” ו”בצירה” הם פעולות
הדומות ל”זריעה” ו”קצירה” ,וניתן ללמוד אחת מן השניה ,ולשם מה הכתוב מפרט אותן?
על כך עונה הרמב”ם:
“...לומר לך :על ב’ תולדות אלו בלבד חייב ,ועל שאר האבות שלא נתפרשו
בעניין זה אינו לוקה עליהם ,אבל מכין אותו מכת מרדות”.

המושגים“ :אבות” ו “תולדות” לקוחים מהלכות השבת וכוונתם היא שישנם סוגי מלאכות שהן עיקריות בעבודת
האדמה והן נקראות “אבות” לעומת עבודות שהן נלוות לעבודות המרכזיות והן נקראות “תולדות”.
על עבודות “זמירה” ו “בצירה” ישנו עונש מלקות למרות היותם “תולדות” ,אך על כל סוגי העבודות האחרים,
אבות או תולדות ,גם כאלו האסורים מן התורה ,אין עונש מלקות מן התורה.
והרמב”ם מפרט בהלכה ד’:
“כיצד? החופר ,או החורש לצורך הקרקע ,או המסקל ,או המזבל ,וכיוצא
בהן משאר עבודות הארץ ,וכן המבריך ,או המרכיב ,או הנוטע וכיוצא בהן
מעבודות האילנות ,מכין אותו מכת מרדות מדבריהם”.

(מכת מרדות היא עונש הניתן על ידי בית הדין על מי שאיננו נשמע להוראותיו ,עונש זה איננו קצוב ,בשונה
מחיוב מלקות מן התורה).
הרמב”ם מונה כאן סוגי עבודות שאינן מוזכרות בתורה – ולכן אין עליהן חיוב עונש מלקות מן התורה.
לצורך הבנת המושגים החקלאיים המוזכרים ברמב”ם נעיין במילון.

21

הסברת המושגים
זריעה
הטמנת זרעים באדמה כדי שיגדלו מהם
צמחים חדשים.

זמירה
כריתת או קציצת זמורות בגפנים על
מנת שיגדלו הגפנים יותר טוב.

קצירה
כריתת וקטיפת שבלים בשדה ,במגל
או בחרמש או במכונת קצירה (כגון
קומביין).
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פרק ה’

קדושת פירות שביעית
“כי יובל ִהוא קודש תהיה לכם”
(ויקרא כ”ה י”ב)

מה היא קודש ,אף תבואתה קודש.
(ירושלמי פרק ד הלכה א)

הקדמה
בפירות ובירקות המותרים באכילה בשנת השמיטה ,קיים דין קדושה.
עד עתה בררנו את צורת העבודה המותרת בשביעית והגענו למסקנות הבאות:
א	.פירות האילן מותרים באכילה ואין בהם חשש ספיחים .יש לאספם מן הפרדס בשינוי מן הדרך הרגילה,
או להשתמש באוצר בית דין ,ואז אפשר גם לאספם בדרך המקובלת.
ב	.ירקות ופרי האדמה = יש לברר לגבי כל ירק וירק ,את זמן גידולו ,ואפילו אם נלקט בשביעית ,אם גדל
בשישית ,מותר לאוכלו.
תבואה וקטניות = אם הגיעו לשליש גידולם בשישית ,מותר לקוצרם ,ולאוכלם בשביעית.
ג.
פירות וירקות אלו מותרים באכילה ובהם יש לנהוג קדושת שביעית.
קדושת שביעית מתחלקת לכמה תחומים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אדם חייב להפקיר את כל היבול הגדל בשדהו ולתת אפשרות לכל מאן דבעי לקחת מפירותיו.
אסור לסחור בפירות שביעית.
אסור לגרום הפסד (קלקול) לפירות ויש לאכלם בלבד.
אסור למכור לנכרי מפירות שביעית או להוציאם לחוץ לארץ.
קיימת חובת “ביעור” הפירות.
קיימת קדושה בדמי פירות שביעית.
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מקור הדין
הירושלמי לומד מהמילה “היא” בפסוק “כי יובל היא קודש וכו’ “  -ששנת היובל נקראת קודש ,ואף גידוליה
נקראים קודש .היות ושנת היובל ושנת השמיטה הושוו בדיניהם ,הרי יש לנהוג קדושה בפירות שביעית.
“...דין היובל בשביתת הארץ ודין השמיטה אחד הוא לכל דבר ,כל שאסור
בשביעית מעבודת הארץ אסור בשנת היובל .וכל שמותר בשביעית מותר
ביובל”...
(רמב”ם הלכות שמיטה ויובל פרק י’ הלכה ט”ו)

המכילתא
המכילתא – “מידה” בארמית  -היא אוסף מדרשי הלכה
על ספר שמות מתקופת התנאים .המכילתא נערך על
ידי רבי ישמעאל ובית מדרשו ונקרא גם “מכילתא
דרבי ישמעאל” .מדרשי ההלכה מחברים בין התורה
שבכתב לתורה שבעל פה ולומדים את הלכות התורה
שבעל פה מתוך המילים שבפסוקי התורה שבכתב.

עתה נברר כל סעיף בדיני קדושת שביעית לפרטיו

 - 1הפקר
מדברי המכילתא:
שלא תאמר; מה אמרה תורה ,שיאכלו אותה עניים( ,אל תאמר שמכיון
שמטרת התורה היא אכילת העניים) הרי אני מכניסם (את הפירות) לביתי,
ומחלקם לעניים (מביתי) .תלמוד לומר“ :ונטשתה” מגיד ,שפורץ בה
(בשדהו) פרצות ,ומשאירה פתוחה וכל מי שרוצה יבוא ויטול .אלא שגדרו
חכמים מפני תיקון העולם (לאחר זמן התירו חכמים שלא לפרוץ פרצות,
מפני המקלקלים).
(מכילתא על הפסוק בשמות פרק כ”ג פסוק י’“ :והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך”)

על פי הפשט בפסוק המטרה של השביעית היא להאכיל את העניים ואם כך ,אאסוף את היבול ,אביא אותו אל
ביתי ומשם אחלק לעניים ובכך יתקיים מה שנאמר “ואכלו אביוני עמך”.
אלא שבפסוק נאמר “תשמטנה ונטשתה” כשהמובן הוא לנטוש את השדה לחלוטין והעניים יבואו לקחת
בעצמם ללא התערבות בעל השדה.
מכאן למדו חכמים שיש להפקיר את השדה לכל דכפין.
וכך כתב הרמב”ם:
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...מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית ,שנאמר
“והשביעית תשמטנה ונטשתה” וכל הנועל כרמו או סג (שם סייג) שדהו
בשביעית ביטל מצוות עשה.
(רמב”ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד’ הלכה כ”ד)

מדין תורה ראוי לפרוץ פרצות בגדר השדה על מנת לאפשר לכל מאן דבעי להיכנס וליטול מן היבול .כאשר
ראו חכמים שבעקבות כך נגרמים לבעל השדה נזקים כבדים בשדהו תיקנו שיוכל לקבוע סדרים לגבי כניסת
אנשים לשדהו .יש אומרים שעצם נתינת הרשות להיכנס לשדה היא ה “הפקר” אך הרידב”ז מחייב אמירה
בפה שהשדה הפקר.

הרידב”ז  -הרב יעקב דוד בן זאב וילובסקי
כיהן כרב באירופה ובארצות הברית ,עלה ארצה
והיה לרבה של העיר צפת .כתב פירוש על
הירושלמי ועסק רבות בהלכות התלויות בארץ.
נפטר בא’ תשרי ה’ תרע”ד ( .)1913התמונה
באדיבות מכון ירושלים.

גם אם בעל הבית לא הפקיר את היבול ,היבול מופקר ויכול כל אדם לקחת ממנו ,ואפילו אם בעל הבית מוחה.
הסיבה לכך היא שמצוות השביעית מוגדרת בהלכה כ “אפקעתא דמלכא” שפירושו :המלך (שהוא הקב”ה)
מפקיע את הבעלות של האדם על שדותיו בשנת השמיטה על מנת לאפשר לנצרכים לפרנס את עצמם בלא
קושי.
ישנם החולקים ,ובראשם רבי יוסף קארו ,בעל השלחן ערוך ,וסוברים כי ההפקר על דעתו של בעל הבית הוא
תנאי הכרחי המאפשר לאחרים לקחת מן היבול.

הרב יוסף קארו
נודע בכינויים שונים וביניהם ה “בית יוסף” על שם פירושו על הטור וכן
“מרן” .נודע גם בכינוי “המחבר” בעקבות חיבורו השולחן ערוך ,הספר
הבסיסי בהלכה עד עצם היום הזה .כתב גם פירוש על הרמב”ם בשם
“כסף משנה” .גדלותו בתורה היתה כה גדולה עד שחכמי דורו נתנו לו
הסמכה מיוחדת לרבנות הנחשבת להסמכה רציפה דרך הדורות עד משה
רבנו .עלה ארצה וחי בצפת ,שם נפטר בי”ג ניסן שנת ה’ של”ה (.)1575

ברור כי כיום ,כאשר אנו חיים בסביבה רב תרבותית ,יש להיזהר שלא להיכנס לשדות זרים אף בשנת השמיטה
אם כניסה כזו תגרום ל “חילול ה’” .בעל השדה עצמו יכול לקחת משדהו כפי צרכי בני ביתו ולא יותר ,כדי שלא
ייראה כעומד לעשות סחורה בפירות ,וכשהמלאי בביתו אוזל ,ייקח שוב באותה מדה.
וכך כותב הרמב”ם:
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בהוצאת מכון מופ”ת
מושב נחלים  49950טלפון,03-9331479 :
mofet1@gmail.com

beitelwinery.com

תודות ליקב בית אל
על הסיוע בעצה טובה ובבחירת התמונות

עימוד ועיצוב :סטודיו דראור 0547-689263
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ברכת הרב אברהם כהנא שפירא זצ”ל
הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב
כ”ה באלול תשמ”ה
מכתב ברכה
הובאו לפני חוברת הדרכה לקראת שנת השמיטה ויסודות דיני תרו”מ ,פרי יגיעתו ונסיונו של הרב המובהק רבי
צבי שינובר שליט”א ,על מנת שידעו ויכירו בני הנוער את העניינים ההלכתיים במצוות התלויות בארץ ,ובפרט
לקראת השמיטה הבעל”ט ,אשר לצערנו אין כלל הציבור מודע לכך ,במידה מספיקה ודבר בעתו מה טוב ,וכבר
איתמה גברא שנים רבות בהדרכה וחינוך ובפרט לבני הנוער ע”פ הדרכות חז”ל ורבותינו הגדולים.
והריני מברכו כי יוסיף כהנה וכהנה להורות הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ,הן בכתב והן בע”פ ,ויזכה
להגדיל תורה ולהאדירה.
הכו”ח לכבוד התורה ,בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל
אברהם שפירא
הרב הראשי לישראל
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ברכת הרב הרב יעקב אריאל  -רב העיר רמת גן
כ”ב אייר תשע”ד
לכבוד
הרב צבי שינובר שליט”א
שלומך ישגא
עם צאת המהדורה החדשה של ספרך “השמיטה לאור המקורות”
הרשני לברכך על הספר המקרב את התלמיד למקורות העוסקים בנושא השמיטה.
ובפרט עתה ,ערב שנת השמיטה ,הלימוד בספר זה הוא צורך השעה.
קרבה שנת השבע והלימוד בהלכות שביעית
יעמיק את התודעה ויניע את המעשים .ודבר בעתו מה טוב.
ה’ ישלח ברכה והצלחה בכל עבודתך החינוכית ועשייתך הגדולה.
בברכת התורה והארץ
הרב יעקב אריאל
רמת גן

“ב ָח ִר ׁיש ּו ַב ָ ּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ ֹת”
ֶּ
6

(שמות ל”ד ,כ”א)
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משרד החינוך

למורי החמ”ד ,התלמידים והתלמידות היקרים!
אחת המגמות החינוכיות העיקריות העומדות לפני מנהיגי החינוך בתפקידיהם השונים היא לחשוף את המסרים
הערכיים והרעיוניים העומדים בתשתית ההלכות ומצוות התורה .חשיפה זו עוזרת להפנמת ההלכות ולחיבור
הנפשי “לב לדעת” – הנדרש לקיום המצוות מתוך רצון והזדהות.
שנת השמיטה מאפשרת לנו לחזור אל הטבע ,להתבונן בעולם הצומח ולהקשיב לחיבור היחודי של עם
ישראל לארץ ישראל כדברי ריה”ל“ :שלא ככרם העושה ענבים במקום אחר אין עם הסגולה יכול להידבק
בענין האלוקי כי אם בארץ הזאת” (מאמר שני ,סעיף י”ב) .בשנה זו נחנך את עצמנו למידות טובות של ענווה
והסתפקות במועט ,נדיבות והענקה לזולת וחיזוק האמונה והביטחון בבורא עולם.
ספר זה ישמש כבסיס איתן להבנת ההלכות והרעיונות הטמונים בדיני השמיטה ,על ידי העיון והדיון במקורות
המובאים לפניכם בצורה מאירת עיניים מלווה בתמונות ואיורים המקלים על הבנת והסברת הנושא.
בהמשך ליוזמות שאנו מובילים להחדרת ערכים אלו ,נקיים בשנה הבאה עלינו לטובה חידון ארצי על ספר זה
המונח לפניכם.
אנו מאחלים לכל תלמידנו הצלחה וברכה לקראת מאמץ רוחני זה ולוואי ונזכה כולנו להיות “גיבורי כח עושי
דברו” (תהילים קג’) – בשומרי שביעית הכתוב מדבר.
באהבה רבה,
אברהם ליפשיץ
מנהל מינהל החה”ד

יוחאי רודיק
מפמ”ר מחשבת ישראל
יו”ר ועדת השמיטה

“וְ ִצ ִּו ִיתי ֶאת ִ ּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם”
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(ויקרא כ”ה ,כ”א)

9
בס”ד
ברכת הרב פרופ’ נריה גוטל  -ראש מכללת ‘אורות ישראל’
שמיטה ציונית דתית
האפשרות ש’שנת השמיטה’ לא תעמוד בלב העשייה החינוכית בתשע”ה ,כלל אינה עומדת על הפרק .לא זו בלבד שהיקרות
נדירה  -יחסית זו [אחת בלבד בתקופת הישיבה התיכונית והאולפנא] מחייבת הקדשת תשומת לב ,היא גם מאפשרת מינוף של
רכיבים חינוכיים עקרוניים ומהותיים ביותר .הלכה? פשיטא; השקפת עולם? פשיטא; חינוך? פשיטא; ועל כל אלה הרי קיימת
ספרות ענפה ,זמינה ונגישה.
אלא שעל זה דומה כי ראוי להוסיף ולהדגיש נדבך נוסף ,העובר כבריח התיכון במכלול עניינה של שמיטה ,וודאי בעידנה
הנוכחי :משנתה ההלכתית של הציונות הדתית.
רבים מאתנו רגילים להתייחס למשנת הציונות הדתית כאל מרחב חברתי ותרבותי .מעטים מאתנו עוד מוסיפים לכך  -בהשקפתם
ובעשייתם החינוכית  -גם רכיבים אמוניים .ברם ,בודדים מעגנים ומוסיפים ,משכללים ,מדגישים ומבליטים את העובדה (כן,
עובדה) שלציונות הדתית יש משנה הלכתית לכל דבר ועניין ומשנה הלכתית זו אינה אופציונאלית אלא מחויבת .כן ,ממש חובה,
כזו שמי שאינו נוהג כמותה  -עבריין.
נכון הוא שדבר זה אינו ייחודי דוקא לשנת השמיטה ,ומי שלמשל כופר בטובה ואינו מודה לקב”ה על החסדים הנפלאים שעשה
עימנו ,הרי הוא עבריין ,ועוד לא מעט כיו”ב .ואולם ,כאמור ,שנת השמיטה ולדוגמא היחס לשאלת התוצרת החקלאית המגודלת
בארץ  -אם על ידי שומרי תורה ומצוות ומקפידים על קלה כבחמורה ,הן אלה הנוהגים מנהג משקי פא”י לשעבר והן אלה
הנוהגים מנהג משקי הקיבוץ הדתי ,ואף אלה השומרים פחות תורה ומצוות ( - )...שאלה זו אינה ענין חברתי אלא עניין הלכתי.
הדברים נוגעים לשורש וליסוד ,לעומק השיתין ,והם מבדילים הבדלה ברורה בינינו לבין אחינו המייבאים (במקרה “הטוב”)
והצורכים גידולי נוכרים (במקרה המצוי).
לא ניתן ואסור לעבור לסדר היום בעניין זה ומן הראוי ,לענ”ד ,שסוגייה זו תובלט בשנה זו כקצה קרחון המשקף את “המלוא”:
משנתה הבהירה והמוצקה של הציונות הדתית ,זו שתיאמר בקול צלול ורם.
ולמען הסר ספק ,אל לנו להסתפק בהצהרות אווריריות .מן האמור לעיל נובע פועל יוצא ברור ומיידי ,ביחס לתשע”ה הבעל”ט
 היכן מותר לאכול  -בחינת “כשר” גרידא ,והיכן ראוי לאכול  -בחינת “מהדרין”! יופתעו אולי קימעא תלמידינו ,וכנראה כמהמהוריהם ,קרוביהם וידידיהם ,אך המהדרין שבינינו עומדים להימנע מלאכול בשנה זו תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק
“מהדרין” ,ולהעדיף על פניה תוצרת חקלאית המכונה שלא בצדק “כשרות רבנית” גרידא ,בהיותה “בסך הכול” ‘אוצר בית דין’
של רבנים “ציוניסטיים” .ונפקא מינה לחדר האוכל של כל אחד ואחד ממוסדותינו ,לקייטרינג באירועים אליהם נוזמן ואותם
נארגן ,להנהגתנו באולמות שמחה וכו’.
בשורה התחתונה והמעשית ,היפוך יוצרות זה צריך שיפקח עיניים ,לשעה ולדור.
מי לד’ אלינו!
לקראת החידון הארצי בנושא השמיטה ,המחדד דברי תורה ומביא לשינונם על ידי תלמידינו ,אני שמח לברך את תלמידינו-
בנינו להגדיל תורת ארץ ישראל ולהאדירה .יישר כוחו של העושה -המעשה ,ידידינו הרב היקר הרב צבי שינובר הי”ו ,איש חי
רב פעלים לתורה ולתעודה ,אשר ממנף ביד רמה את עניינה של השמיטה ,שקיומה כהלכה הוא מסימני הגאולה ,בב”א.

ש ֶד ָך”
“ש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ָ ׂ
ֵׁ
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(ויקרא כ”ה ,ג’)

11

בס”ד
ָ ּב ֲרכ ּו ה’ ַמלְ ָאכָ יו ִ ּג ֹּב ֵרי כ ַֹח ע ֵֹשׂי ְד ָברוֹ לִ ְׁשמ ַֹע ְ ּבקוֹ ל ְ ּד ָברוֹ

תהילים ק”ג ,כ’

דבר העורכים
תלמידים יקרים!
על הפסוק מספר תהילים המעטר את ראש עמוד זה ,נאמרו שני מאמרי חז”ל המתייחסים לשתי קבוצות שונות.
המאמר האחד מתייחס לבני ישראל ב”מעמד הר סיני” ,כאשר הקדימו “נעשה” ל “נשמע”:
שה וְ נִ ׁ ְש ָמע” שמות כ”ד ,ז’
ֹאמר ּו כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר-דִּ ֶ ּבר ה’ נַ ֲע ֶ ׂ
“ ...וַ ּי ְ
מי הם גיבורי הכוח עליהם מדבר משורר תהילים? אלו בני ישראל המקדימים נעשה לנשמע.
המאמר השני מתייחס לאלו המקפידים על שמירת מצוות השמיטה אחת לשבע שנים ומיהם אלו גיבורי הכוח
עליהם מדבר משורר תהילים? אלו שומרי השמיטה.
לכולנו זכורים דברי רש”י בפתיחת פרשת בהר על דברי התורה המצווה על שמירת השמיטה ומסמיכה אותם
לדברי ה’ אל משה בהר סיני ,שואל רש”י :מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
הנה חכמינו זיכרונם לברכה חיברו באמצעות דברי דוד המלך בתהילים את שתי הקבוצות והעניקה להם את
התואר המרומם של גיבורי כוח עושי דברו לפני לשמוע בקול דברו.
גם שומרי השמיטה הם גיבורים ובעלי דרגה גבוהה בדיוק כמו בני ישראל במעמד הר סיני ,גם הם מאמינים
ובוטחים בבורא יתברך שמו וסומכים על הבטחתו להצמחת היבול ולברכתו המיוחדת:
שת ֶאת ַה ְּתב ּו ָאה לִ ׁ ְשל ֹׁש ַה ׁ ּ ָשנִ ים” ויקרא כ”ה ,כ”א
“וְ ָע ָ ׂ
החקלאי הגיבור מאמין ועושה – עושי דברו מפני שהוא שומע בקול דברו.
גם אנו שאיננו חקלאים נוכל ללמוד מתוך הספר הנמצא לפנינו על הלכותיה וטעמיה של מצוות השמיטה,
ובעיקר במה היא נוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו.
השתדלנו בע”ה לבאר ולהמחיש עניינים אלו בדרך קלה ומאירת עיניים על מנת להקל על הלומדים ולקרב את
ליבם להיות שותפים ל”גיבורי כוח עושי דברו”.
ולניגשים לחידון!
אמרו חז”ל“ :ושיננתם לבניך” – שיהיו דברי תורה משוננים ומחודדים בפיך .הלימוד לקראת החידון יוסיף ידע
לשנים רבות ויתרום להרחבת ולהעמקת דברי התורה שיהיו משוננים ומחודדים בפיכם.
עלו והצליחו
צבי שינובר ואברהם פרנס

ש ֶדה יִ ֵּתן ּ ִפ ְריוֹ ”
“וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בוּלָ ּה וְ ֵעץ ַה ּ ָ ׂ
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חלק א’
השמיטה לאור המקורות
עיון ובירור ענייני השמיטה
על פי המקורות

14

דרש ר’ שמלאי:
מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ
ישראל וכי לאכול מפריה או לשבוע מטובה
הוא צריך? אלא ,כך אמר משה :הרבה מצוות
נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ,
אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.
(סוטה י”ד א’)
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פרק א’
מן המקרא

ויקרא כ”ה
ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם
א .וַ יְ ַד ֵ ּבר יְ הוָ ה ֶאל-מ ׁ ֶֹשהּ ְ ,ב ַהר ִסינַ י לֵ אמֹר .ב .דַּ ֵ ּבר ֶא ְ ּ
ל-בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהםִּ ,כי ָתבֹא ּו ֶא ָ
ָ
ת-תבו ָּא ָת ּה .ד .ו ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעתַ ׁ ,ש ַ ּבת
וְ ׁ ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרץַ ׁ ,ש ָ ּבת לַ ה’ .גֵ ׁ .ש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע שָׂ ֶד ָך ,וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ מֹר ַּכ ְר ֶמך; וְ ָא ַס ְפ ָּתֶ ,א ְּ
ת-ע ְ ּנ ֵבי נְ זִ ֶיר ָך לֹא ִת ְבצֹר:
ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ ׁ ַש ָ ּבת ,לַ ה’ :שָׂ ְד ָך לֹא ִתזְ ָרע ,וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ִתזְ מֹר .הֵ .את ְס ִפ ַיח ְק ִצ ְיר ָך לֹא ִת ְקצוֹ ר ,וְ ֶא ִ
ׁ ְשנַ ת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ,יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ .ו .וְ ָהיְ ָתה ׁ ַש ַ ּבת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם ,לְ ָאכְ לָ ה לְ ָך ,וּלְ ַע ְבדְּ ָך וְ לַ ֲא ָמ ֶת ָך; וְ לִ שְׂ כִ ְיר ָך ,וּלְ תוֹ ׁ ָש ְב ָךַ ,ה ָ ּג ִריםִ ,ע ָּמ ְך .ז.
ל-תבו ָּא ָת ּה ,לֶ ֱאכֹל.
וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּת ָך וְ לַ ַח ָ ּיהֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ֶצ ָךִּ :ת ְהיֶ ה כָ ְּ
ת-ס ִפ ֶיח ָיה ,וְ לֹא ִת ְב ְצר ּו ֶאת-נְ זִ ֶר ָיה .יבִּ .כי יוֹ ֵבל ִהוא,
יא .יוֹ ֵבל ִהואְ ׁ ,שנַ ת ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם; לֹא ִתזְ ָרע ּו וְ לֹא ִת ְק ְצר ּו ֶא ְ
ת-תבו ָּא ָת ּה.
ן-ה ּ ָׂש ֶדה ּתֹאכְ לוֶּ ,א ְּ
ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם; ִמ ַ
ֹאמרוַּ ,מהּ -נֹאכַ ל ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעתֵ :הן לֹא נִ זְ ָרע ,וְ לֹא
יש ְב ֶּתם לָ ֶב ַטחָ ,עלֶ ָיה .כ .וְ כִ י ת ְ
יט .וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ּ ִפ ְריָ ּה ,וַ ֲאכַ לְ ֶּתם לָ שׂ ַֹבע; וִ ׁ ַ
ת-ה ְּתבו ָּאה ,לִ ׁ ְשל ֹׁשַ ,ה ּׁ ָשנִ ים .כב .וּזְ ַר ְע ֶּתםֵ ,את
ת-תבו ָּא ֵתנוּ .כא .וְ ִצ ִ ּו ִיתי ֶא ִ ּ
נֶ ֱאסֹף ֶא ְּ
ת-ב ְרכָ ִתי לָ כֶ םּ ַ ,ב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ִש ּׁ ִשית; וְ ָעשָׂ תֶ ,א ַ
ן-ה ְּתבו ָּאה יָ ׁ ָשן; ַעד ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ְּת ׁ ִש ִיעתַ ,עד-בּ וֹ א ְּתבו ָּא ָת ּה ּתֹאכְ לוּ ,יָ ׁ ָשן.
ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִמינִ ת ,וַ ֲאכַ לְ ֶּתםִ ,מ ַ
שמות כ”ג
ָ
ָ
ת-תבו ָּא ָת ּה .יא .וְ ַה ּׁ ְש ִב ִיעת ִּת ׁ ְש ְמ ֶט ָ ּנה וּנְ ַט ׁ ְש ָּת ּה וְ ָאכְ ל ּו ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמך וְ יִ ְת ָרם ּתֹאכַ ל ַח ַ ּית
ת-א ְר ֶצך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶא ְּ
י .וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע ֶא ַ
ָ
ָ
ָ
ָ
ן-ת ֲעשֶׂ ה לְ כַ ְר ְמ ָך לְ זֵ ֶיתך .יבֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעשֶׂ ה ַמ ֲעשֶׂ יך ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִּת ׁ ְשבּ ֹת לְ ַמ ַען יָ נו ַּח ׁשוֹ ְרך וַ ֲחמ ֶֹרך וְ יִ ָ ּנ ֵפ ׁש ֶ ּבן-
ַה ּ ָׂש ֶדה ֵּכ ַּ
ֲא ָמ ְת ָך וְ ַה ֵ ּגר.
שמות י”ד
כאֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִּת ׁ ְשבּ ֹת ֶ ּב ָח ִר ׁיש ו ַּב ָּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ ֹת.
דברים ט”ו
ת-ר ֵעה ּו וְ ֶאת-
ע-שנִ ים ַּת ֲעשֶׂ ה ׁ ְש ִמ ּ ָטה .ב .וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה ׁ ָשמוֹ ט ָּכ ַ ּ
ל-ב ַעל ַמ ּׁ ֵשה יָ דוֹ ֲא ׁ ֶשר יַ ּׁ ֶשה ְ ּב ֵר ֵעה ּו לֹא-יִ גּ ֹשׂ ֶא ֵ
אִ .מ ֵּקץ ׁ ֶש ַב ׁ ָ
ת-א ִח ָיך ַּת ׁ ְש ֵמט יָ ֶדךָ.
ָ
ת-ה ָ ּנכְ ִרי ִּתגּ ֹשׂ וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ך ֶא ָ
י-ק ָרא ׁ ְש ִמ ּ ָטה לַ ה’ .גֶ .א ַ
ָא ִחיו ִּכ ָ
ת-ה ּׁ ֶש ַבע ׁ ְשנַ ת ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח ָיך ָה ֶא ְביוֹ ן וְ לֹא ִת ֵּתן לוֹ
טִ .ה ּׁ ָש ֶמר לְ ָך ּ ֶפן-יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם-לְ ָב ְב ָך ְבלִ ַ ּי ַעל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ׁ ְשנַ ַ
ל-מ ֲעשֶׂ ָך
וְ ָק ָרא ָעלֶ ָיך ֶאל-ה’ וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵח ְטא .י .נָ תוֹ ן ִּת ֵּתן לוֹ וְ לֹא-יֵ ַרע לְ ָב ְב ָך ְ ּב ִת ְּת ָך לוֹ ִּכי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה יְ ָב ֶרכְ ָך ה’ ֱא -ל ֶֹה ָיך ְ ּבכָ ַ
ו ְּבכֹל ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶד ָך.

16

עיונים במקרא
מתוך העיון במקראות ניווכח שדיני השמיטה כוללים ארבעה ציוויים עיקריים:
שביתת הארץ – שתשבות הארץ מעבודת השדה.
א.
השמטת היבול – להפקיר כל תנובת השדה והאילנות באותה שנה.
ב.
קדושת הפירות – לנהוג קדושה בפירות וביבול.
ג.
שמיטת כספים – לוותר בסוף השמיטה על החזר כספים המגיעים לך בעקבות הלוואות.
ד.
נבדוק כיצד ציוויים אלו משתקפים במקורות:

א  -שביתת הארץ
•
•
•
•

“ושבתה הארץ שבת לה’”.
“ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה’ שדך לא תזרע”.
“שנת שבתון יהיה לארץ”.
“בחריש ובקציר תשבות”.

ב  -השמטת היבול
•
•

“את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור”.
“והשביעית תשמטנה ונטשתה”.

ג  -קדושת הפירות
•
•

“והייתה שבת הארץ לכם לאכלה”.
“תהיה כל תבואתה לאכול” (לאכילה בלבד! ולא לסחורה ,ולא להפסד).

ד  -שמיטת כספים
•
•

“וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו ,לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי
קרא שמיטה לה’ “.
“ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך”.

ארבעה ציוויים עיקריים אלו נחלקים לנושאי משנה,
הבאים לידי ביטוי בלשון הרמב”ם ב”מנין המצוות”,
בפתיחה להלכות שמיטה ויובל.
הרמב”ם מונה את הציוויים הבאים:
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מצוות השמיטה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה.
שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו.
שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו.
שלא יקצור הספיח כדרך הקוצרים.
שלא יבצור הנזירים כדרך הבוצרים.
שישמט מה שתוציא הארץ.
שישמט כל הלוואתו.
שלא יגוש ולא יתבע את הלוה.
שלא ימנע מלהלוות קודם שמיטה כדי שלא יאבד ממונו.

נדייק בלשון הכתוב ,ונמצא את הציוויים שמנה הרמב”ם לפי הסדר הבא:
מצוה א“ .ושבתה הארץ”“ ,בחריש ובקציר תשבת”
מצוה ב“ .שדך לא תזרע”
מצוה ג“ .כרמך לא תזמר”
מצוה ד“ .את ספיח קצירך לא תקצור”
מצוה ה“ .את ענבי נזירך לא תבצור”
מצוה ו“ .והשביעית תשמטנה ונטשתה”
מצוה ז“ .שמוט כל בעל משה ידו”
מצוה ח“ .לא יגוש את רעהו ואת אחיו”
מצוה ט“ .השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך
האביון ולא תתן לו...וגו’ “
לצורך הדיון נפריד בין “שמיטת הקרקעות” – ל “שמיטת הכספים”.
הרמב”ם מונה את סוגי העבודות שהוזכרו בתורה ,שהן :זריעה ,זמירה ,קצירה ,ובצירה ,ומסבירם בהרחבה
בהלכותיו .מלבד עבודות אלו ,ישנן עבודות שלא הוזכרו בתורה ,ובקשר להן מתנהל דיון:
מה מקור איסורן? האם איסורן מוחלט?
בבירורים בכל המלאכות – אלו המפורשות בתורה ואלו שלא ,נעסוק בפרק הבא.

הרמב”ם – רבי משה בן מיימון
מגדולי רבותינו הראשונים .מפורסם ביותר
כמחבר הספר “משנה תורה – הי”ד החזקה”
חיבור הלכתי מקיף את כל תחומי ההלכה .מכונה
“הנשר הגדול” .היה גם פילוסוף ,מדען ורופא.
נפטר בכ’ טבת ד’ תתקס”ה (.)1204
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צילום הדף הראשון מתוך הלכות שמיטה ויובל של הרמב”ם,.
המצוות השונות עליהן מבוססות ההלכות נמצאות בראש הדף.

הערה :סיכומי ההלכות בכל הספר הם על פי המקורות בתורה ועל פי פסיקת ההלכה .בימינו על פי פסיקת
הרבנות הראשית אנו סומכים על “היתר המכירה” כהוראת שעה.
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פרק ב’

המלאכות האסורות בשביעית

הקדמה
היות שמצוות השמיטה קשורה לעבודת האדמה ,הרי ידיעת המונחים החקלאיים הם יסוד בהבנת דיניה.
הצמחים עליהם חלים דיני השמיטה מתחלקים לשני סוגים:
פרי האדמה – ירקות הצומחים מזרעים שנזרעים בכל פעם מחדש.
א.
פרי האילן – עצים הנותנים פירותיהם מאליהם מידי שנה לאחר שתילה ,או נטיעה ראשונה,
ב.
כגון תפוחים או תפוזים.
גם העבודות השייכות לצמחים ,מתחלקים לשני סוגים:
עבודות הקשורות להכנת הצמח ,כגון :חרישה ,זריעה ,זיבול ,השקייה וכדומה.
א.
עבודות הקשורות לאיסוף היבול לאחר הצמיחה והבשלת הפרי ,כגון :קצירה ,בצירה ,קטיף
ב.
וכדומה.
התורה התייחסה במילותיה הקצרות לכל הסוגים השונים.
בפרי האדמה – נאסרה מן התורה “הזריעה” כפעולה להכנת הצומח ,ו “הקצירה” כפעולה לאיסוף היבול:
“שדך לא תזרע” ו”את ספיח קצירך לא תקצור”
בפרי האילן – נאסרה מן התורה “הזמירה” כפעולה להטבת הגפן כתנאי לצמיחה מועילה יותר( ,דבר המקביל
ל “זריעה” בפרי האדמה) ו “הבצירה” כפעולה לאיסוף היבול:
“כרמך לא תזמור” “ואת ענבי נזירך לא תבצור”
התורה ריכזה במילים מועטות את כל העבודות השייכות לשדה ,בהשתמשה בסוגי העבודות הנזכרות “זריעה”
“זמירה” “קצירה” ו “בצירה” כאב טיפוס ליתר העבודות.
אולם היות ובכל אופן ,כתבה התורה רק ארבע מלאכות אלו ,הסכימו המפרשים ,כי חיוב עונש “מלקות” חל רק
על מי שעבר ועבד אחת מהעבודות הנזכרות במפורש בתורה .מי שיעבור ויעבוד עבודה האסורה מן התורה,
אך אינה מפורשת בתורה ,לא יתחייב בעונש “מלקות”.
וכך כתב הרמב”ם:
“אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה ,או על הזמירה,
ועל הקצירה או על הבצירה”
(פרק א’ מהלכות שמיטה ויובל הלכה ב’)
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בהמשך הלכה זו הוסיף הרמב”ם משפט הטעון הסבר,
“ואחד כרם ,ואחד שאר אילנות”
כוונת הרמב”ם לומר :התורה השתמשה במטע ה”כרם” רק כדוגמא לעבודת האילן,
ולכן אין הבדל בין “כרם” לבין “שאר אילנות”.
וממשיך הרמב”ם בהלכה ג’ בשאלה:
“וזמירה בכלל זריעה ,ובצירה בכלל קצירה! ולמה פרטן הכתוב?”

הרמב”ם מקשה על הניסוח בפסוק – מדוע כופלים את סוגי המלאכות ,והרי “זמירה” ו”בצירה” הם פעולות
הדומות ל”זריעה” ו”קצירה” ,וניתן ללמוד אחת מן השניה ,ולשם מה הכתוב מפרט אותן?
על כך עונה הרמב”ם:
“...לומר לך :על ב’ תולדות אלו בלבד חייב ,ועל שאר האבות שלא נתפרשו
בעניין זה אינו לוקה עליהם ,אבל מכין אותו מכת מרדות”.

המושגים“ :אבות” ו “תולדות” לקוחים מהלכות השבת וכוונתם היא שישנם סוגי מלאכות שהן עיקריות בעבודת
האדמה והן נקראות “אבות” לעומת עבודות שהן נלוות לעבודות המרכזיות והן נקראות “תולדות”.
על עבודות “זמירה” ו “בצירה” ישנו עונש מלקות למרות היותם “תולדות” ,אך על כל סוגי העבודות האחרים,
אבות או תולדות ,גם כאלו האסורים מן התורה ,אין עונש מלקות מן התורה.
והרמב”ם מפרט בהלכה ד’:
“כיצד? החופר ,או החורש לצורך הקרקע ,או המסקל ,או המזבל ,וכיוצא
בהן משאר עבודות הארץ ,וכן המבריך ,או המרכיב ,או הנוטע וכיוצא בהן
מעבודות האילנות ,מכין אותו מכת מרדות מדבריהם”.

(מכת מרדות היא עונש הניתן על ידי בית הדין על מי שאיננו נשמע להוראותיו ,עונש זה איננו קצוב ,בשונה
מחיוב מלקות מן התורה).
הרמב”ם מונה כאן סוגי עבודות שאינן מוזכרות בתורה – ולכן אין עליהן חיוב עונש מלקות מן התורה.
לצורך הבנת המושגים החקלאיים המוזכרים ברמב”ם נעיין במילון.
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הסברת המושגים
זריעה
הטמנת זרעים באדמה כדי שיגדלו מהם
צמחים חדשים.

זמירה
כריתת או קציצת זמורות בגפנים על
מנת שיגדלו הגפנים יותר טוב.

קצירה
כריתת וקטיפת שבלים בשדה ,במגל
או בחרמש או במכונת קצירה (כגון
קומביין).
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פרק ה’

קדושת פירות שביעית
“כי יובל ִהוא קודש תהיה לכם”
(ויקרא כ”ה י”ב)

מה היא קודש ,אף תבואתה קודש.
(ירושלמי פרק ד הלכה א)

הקדמה
בפירות ובירקות המותרים באכילה בשנת השמיטה ,קיים דין קדושה.
עד עתה בררנו את צורת העבודה המותרת בשביעית והגענו למסקנות הבאות:
א.
ב.
ג.

פירות האילן מותרים באכילה ואין בהם חשש ספיחים .יש לאספם מן הפרדס בשינוי מן הדרך הרגילה,
או להשתמש באוצר בית דין ,ואז אפשר גם לאספם בדרך המקובלת.
ירקות ופרי האדמה = יש לברר לגבי כל ירק וירק ,את זמן גידולו ,ואפילו אם נלקט בשביעית ,אם גדל
בשישית ,מותר לאוכלו.
תבואה וקטניות = אם הגיעו לשליש גידולם בשישית ,מותר לקוצרם ,ולאוכלם בשביעית.

פירות וירקות אלו מותרים באכילה ובהם יש לנהוג קדושת שביעית.
קדושת שביעית מתחלקת לכמה תחומים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אדם חייב להפקיר את כל היבול הגדל בשדהו ולתת אפשרות לכל מאן דבעי לקחת מפירותיו.
אסור לסחור בפירות שביעית.
אסור לגרום הפסד (קלקול) לפירות ויש לאכלם בלבד.
אסור למכור לנכרי מפירות שביעית או להוציאם לחוץ לארץ.
קיימת חובת “ביעור” הפירות.
קיימת קדושה בדמי פירות שביעית.
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מקור הדין
הירושלמי לומד מהמילה “היא” בפסוק “כי יובל היא קודש וכו’ “  -ששנת היובל נקראת קודש ,ואף גידוליה
נקראים קודש .היות ושנת היובל ושנת השמיטה הושוו בדיניהם ,הרי יש לנהוג קדושה בפירות שביעית.
“...דין היובל בשביתת הארץ ודין השמיטה אחד הוא לכל דבר ,כל שאסור
בשביעית מעבודת הארץ אסור בשנת היובל .וכל שמותר בשביעית מותר
ביובל”...
(רמב”ם הלכות שמיטה ויובל פרק י’ הלכה ט”ו)

המכילתא
המכילתא – “מידה” בארמית  -היא אוסף מדרשי הלכה
על ספר שמות מתקופת התנאים .המכילתא נערך על
ידי רבי ישמעאל ובית מדרשו ונקרא גם “מכילתא
דרבי ישמעאל” .מדרשי ההלכה מחברים בין התורה
שבכתב לתורה שבעל פה ולומדים את הלכות התורה
שבעל פה מתוך המילים שבפסוקי התורה שבכתב.

עתה נברר כל סעיף בדיני קדושת שביעית לפרטיו

 - 1הפקר
מדברי המכילתא:
שלא תאמר; מה אמרה תורה ,שיאכלו אותה עניים( ,אל תאמר שמכיון
שמטרת התורה היא אכילת העניים) הרי אני מכניסם (את הפירות) לביתי,
ומחלקם לעניים (מביתי) .תלמוד לומר“ :ונטשתה” מגיד ,שפורץ בה
(בשדהו) פרצות ,ומשאירה פתוחה וכל מי שרוצה יבוא ויטול .אלא שגדרו
חכמים מפני תיקון העולם (לאחר זמן התירו חכמים שלא לפרוץ פרצות,
מפני המקלקלים).
(מכילתא על הפסוק בשמות פרק כ”ג פסוק י’“ :והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך”)

על פי הפשט בפסוק המטרה של השביעית היא להאכיל את העניים ואם כך ,אאסוף את היבול ,אביא אותו אל
ביתי ומשם אחלק לעניים ובכך יתקיים מה שנאמר “ואכלו אביוני עמך”.
אלא שבפסוק נאמר “תשמטנה ונטשתה” כשהמובן הוא לנטוש את השדה לחלוטין והעניים יבואו לקחת
בעצמם ללא התערבות בעל השדה.
מכאן למדו חכמים שיש להפקיר את השדה לכל דכפין.
וכך כתב הרמב”ם:
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...מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית ,שנאמר
“והשביעית תשמטנה ונטשתה” וכל הנועל כרמו או סג (שם סייג) שדהו
בשביעית ביטל מצוות עשה.
(רמב”ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד’ הלכה כ”ד)

מדין תורה ראוי לפרוץ פרצות בגדר השדה על מנת לאפשר לכל מאן דבעי להיכנס וליטול מן היבול .כאשר
ראו חכמים שבעקבות כך נגרמים לבעל השדה נזקים כבדים בשדהו תיקנו שיוכל לקבוע סדרים לגבי כניסת
אנשים לשדהו .יש אומרים שעצם נתינת הרשות להיכנס לשדה היא ה “הפקר” אך הרידב”ז מחייב אמירה
בפה שהשדה הפקר.

הרידב”ז  -הרב יעקב דוד בן זאב וילובסקי
כיהן כרב באירופה ובארצות הברית ,עלה ארצה
והיה לרבה של העיר צפת .כתב פירוש על
הירושלמי ועסק רבות בהלכות התלויות בארץ.
נפטר בא’ תשרי ה’ תרע”ד ( .)1913התמונה
באדיבות מכון ירושלים.

גם אם בעל הבית לא הפקיר את היבול ,היבול מופקר ויכול כל אדם לקחת ממנו ,ואפילו אם בעל הבית מוחה.
הסיבה לכך היא שמצוות השביעית מוגדרת בהלכה כ “אפקעתא דמלכא” שפירושו :המלך (שהוא הקב”ה)
מפקיע את הבעלות של האדם על שדותיו בשנת השמיטה על מנת לאפשר לנצרכים לפרנס את עצמם בלא
קושי.
ישנם החולקים ,ובראשם רבי יוסף קארו ,בעל השלחן ערוך ,וסוברים כי ההפקר על דעתו של בעל הבית הוא
תנאי הכרחי המאפשר לאחרים לקחת מן היבול.

הרב יוסף קארו
נודע בכינויים שונים וביניהם ה “בית יוסף” על שם פירושו על הטור וכן
“מרן” .נודע גם בכינוי “המחבר” בעקבות חיבורו השולחן ערוך ,הספר
הבסיסי בהלכה עד עצם היום הזה .כתב גם פירוש על הרמב”ם בשם
“כסף משנה” .גדלותו בתורה היתה כה גדולה עד שחכמי דורו נתנו לו
הסמכה מיוחדת לרבנות הנחשבת להסמכה רציפה דרך הדורות עד משה
רבנו .עלה ארצה וחי בצפת ,שם נפטר בי”ג ניסן שנת ה’ של”ה (.)1575

ברור כי כיום ,כאשר אנו חיים בסביבה רב תרבותית ,יש להיזהר שלא להיכנס לשדות זרים אף בשנת השמיטה
אם כניסה כזו תגרום ל “חילול ה’” .בעל השדה עצמו יכול לקחת משדהו כפי צרכי בני ביתו ולא יותר ,כדי שלא
ייראה כעומד לעשות סחורה בפירות ,וכשהמלאי בביתו אוזל ,ייקח שוב באותה מדה.
וכך כותב הרמב”ם:

