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 הלכות שמיטה ויובל

בו  -הרמב"ם הוא הראשון שכתב קובץ הלכות מרוכז ומסודר על השמיטה. מה שנראה היום 

היה אז מעשה חדשני ומהפכני. בהיותו בגולה, תחת שלטון מוסלמי  -השוק רווי בספרי שמיטה 

טו ישובו -טו-שמיטה ויובל, כאילו אושל מאות שנים, מעלה הרמב"ם על הכתב את הלכות 

 צאצאי שבטי הגולים ויציפו את הארץ.

הלכות שמיטה ויובל אינם רק סיכום הדיונים התלמודיים והכרעתם, אלא בהתבוננות מעמיקה 

הם תשתית מכוננת כדי שהעם היושב בגולה יציב יעד וחזון ממשי למול עיניו. יש תקווה. 

אה להכריע, להתוות דרך. גדולה היא הכרעתו בעניין ספירת הראייה בעלת החזון של הרמב"ם ב

 שנות השמיטה, וכך, בניגוד לחשבון שהגיע אליו, הוא פוסק:

ָרֵאל " ֵשי ֶאֶרץ ִישְׁ ַאנְׁ אֹוִנים וְׁ ֶסֶמת ֵאֶצל ַהגְׁ ֺפרְׁ דּוָעה ִהיא ּומְׁ ִמָטה יְׁ נַת ַהשְׁ ַעל ֶזה ָאנּו  ...ּושְׁ וְׁ

ּבֹון זֶ  ִפי ֶחשְׁ ִכין, ּוכְׁ ָסִפים; סֹומְׁ ָמַטת כְׁ ַהשְׁ ִביִעית וְׁ רֹות ּושְׁ ַין ַמַעשְׁ ִענְׁ ה ָאנּו מֹוִרין לְׁ

ַהַמֲעֶשה  ִהָתלֹות -ֶשַהַקָּבָלה וְׁ דֹוִלים ַּבהֹוָרָאה, ּוָבֶהם ָראּוי לְׁ )שמיטה ויובל  "ַעמּוִדים גְׁ

 .י,ו(

 מתוך מגמה יישומית זו "מכון התורה והארץ" פועל.

 

 ספר זרעים

בתוך משנה תורה של הרמב"ם הוא הספר החותם את המחצית  ספר זרעים

הראשונה של משנה תורה העוסקת ביחיד, וממנה מתחיל החצי השני העוסק 

שאמנם מופנות  -ההלכות האחרונות בספר זרעים  -באומה. כך הם הלכות שמיטה 

ליחיד, אבל תוקפם מן התורה תלוי בכלל ישראל; והיובל הוא מצווה המוטלת על 

ל. זכינו בדורנו, לראות את המעבר הזה מפתרונות יחידים לפתרונות לאומיים הכל

 לשמיטה לפי שעה, ובעזר ה' עוד נגיע ליובל.

הרמב"ם מתחילה התכוון לכתוב ספר המתחיל כתורה מן היסודות, מן החזון שנגזר 

ממנו המעשה להקים את בניינה המפואר של התורה. לכן אינו עוסק רק במה 

כן, ספר "משנה תורה"  ועכשיו אלא גם במה שצריך לשאוף אליו. ל שעושים כאן

אינו פותח בספר זרעים, אלא ספר זרעים הוא שיאה של המחצית הראשונה של ספר 

"משנה תורה", העוסקת ביחיד, המובילה אל המחצית השנייה, העוסקת בחזון 

ולם הלאומי, המקדש והמשפט. כך כל אחד, והכל יחד, יכולים לבנות את הע

היהודי שחלקו הגדול חרב. היהודי מיועד לשוב אל ארץ אבותיו ולחדש בה את 

כדי שלא עבודת האדמה, כשכל מאמציו לפרנסתו יונקים מן התורה ומדברי ה', 

, שמי שנקראים במקרא עם הארץ, כלומר תושבי יהיה עם הארץ עם ארץ ממש

 דעה ובינה והשכל.הארץ, לא יהיו עמי ארצות, כמשמעותו בלשון חכמים, חסרי 

 

 וייחודועל מאמץ הביאור 

ליוזמת "מפעל משנה תורה" והשתתפו בביאור ספר תשתית יסודית היא. ולשם כך נחלצו "מכון התורה והארץ"  -משנתו של הרמב"ם 

והעורך , זרעים, שנחל הצלחה כבירה בין שורות לומדים רבות. הרב דוד אייגנר והרב אהוד אחיטוב, יחד עם הרב עמנואל מזרחי

 הראשי הרב יוחאי מקבילי הביאו את בשורת הספר לקהל רחב של לומדים.

 



]הבנה שטחית[", ומאז פרסומו שימש אבן  ובעל לב קצר]הבנה מעמיקה[ גדול וקטן, איש ואשה, בעל לב רחב הספר נועד לכול, "

ן פרדוקסלי ככל שנכתבו עליו פרשנויות, כך הפך יסוד לחכמים ללומדים ולחוקרים, ונכתבו עליו פרשנויות רבות מספור. אלא שבאופ

 נחלתם של תלמידי חכמים בלבד, היפך כוונת מחברו.

 

נאמן גם לרמב"ם עצמו. הביאור עשיר, הוא איננו רק ביאור למילים קשות, אלא ביאור עניין, מתוך  -שהוא יוזמת הליבה  -הביאור 

שמאפשרת  ספריו השונים של הרמב"ם, בלשון קצרה ובהירה, אך כזו

לתלמידי חכמים לדלות פנינים של הרמב"ם המשלימים את אמירתו מ"מורה 

הנבוכים" או מ"פירוש המשנה" או מאגרותיו ותשובותיו. כל מקורות הביאור 

צוינו. באופן זה הלומד רואה תמונה שלמה על תפיסתו של הרמב"ם, והדבר 

אה כחשוב נכון שבעתיים במקומות בהם מובא רעיון החיוני שהרמב"ם ר

כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר יותר מן ההלכה: "

 " )סוף פירוש המשנה למסכת ברכות(.שאני מלמד

הביאור עשיר בכותרות, המספקות ללומד בהצצה בלבד תמונה רחבה, 

ומעוררות להבין את מאזן החשיבות של המצוות בתורה. הביאור עשיר 

הריאליה של הצומח והחי, שהרמב"ם עצמו החשיב ביותר. בתמונות, בזיהוי 

בסוף כל ספר צורפו נספחים מעשיים, כגון "חוזה השכרת דירה" הנספח 

בספר זרעים צורפו להלכות שכירות, עליית הרמב"ם להר הבית וכדומה. 

נספח תמונות צבעוניות לצומח, נספח חנטה וביעור, נספח הפרשת תרומות 

כך החיבור ות הארץ שנעשה יחד עם "מכון המקדש". ומעשרות, ונספח גבול

הנדרש בין המתואר ברמב"ם לבין זמננו זה, נעשה ריאלי, ממשי, כפי שלא 

נעשה מעולם. האופי החדש והנאמן למקור, שבו עוצבה הנגשת הרמב"ם, 

ד מצליח לראות את התמונה השלמה  תורם תרומה מכריעה לכך שהלומ

  והמדויקת כפי שהרמב"ם רצה.

 

 הלאה 

 

"מכון התורה והארץ" יחד עם עם השלמתו של הביאור על כל משנה תורה, 

"מפעל משנה תורה" שוקדים כעת על השלמה ללומדי ספר זרעים: הצגת 

הלכות שמיטה ויובל  .מחלוקות עקרוניות בהלכה, והפסיקה הנוהגת כיום

 מאמץ זה. ביכורים של המצורפות כאן הם פרי 

 


