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שמיטה שבת הארץ
גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
מה עניין שמיטה להר סיני שמצוות שמיטה מקפלת בתוכה אמונה וקדושה
ורתת שהיו בשעה שנגלה כבודו והדרו יתברך על סיני .יען כי במצות שמיטת
קרעק ושמיטת כספים בזאת תבחנו .כלום ראית אדם מניח שדהו בור ופרדסו
טעון פירות ומפקיר הכל לעניים? כלום ראית מי שנותן כספו ומעותיו ויודע
שקרבה שנת השמיטה ואין כספו מושב אליו? הדא הוא דכתיב גבורי כוח עושי
דברו .מי יעמוד במחיצת שומרי שביעית מקדשי שביעי .שופר של יובל נשמע
לפניהם במרום לפני כסאו יתברך ומכריז ,פנו דרך לשומרי שביעית .נמצאת
שמיטה מרוממתם ומגדלתם ונעשין שרביטו של מלך מלכי המלכים המפרסמים
מלכותו ואמונתו בעולם.

שבת שבתון יהיה לארץ
כשם שבשעת הדלקת הנר בערב שבת יורדת קדושה ומנוחה לעולם ,כך
בשעת בין השמשות של ערב שמיטה מחילה חופפת קדושה יתירה ,היא קדושת
שביעית הנסוכה על אדמת ארץ הקודש ועל שומריה.
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שנת השמיטה שבת הארץ

"וציוויתי את ברכתי לכם" שנת השמיטה תשע"ה
אל מנהלי בתי הספר
הרמי"ם המחנכים והמורים
שלום וברכה!
הננו שמחים להגיש לכם את הספר ,שבת הארץ לשנת השמיטה .פרקי לימוד ועבודות לתלמיד .אנו תקווה
ותפילה שספר זה יהיה בידכם כלי מחזיק ברכה ,להוסיף ולהעמיק בלימוד מצוות השמיטה שורשיה,
טעמיה ורובי ההלכות התלויות בה .הספר הזה נמסר לידיכם לחיזוק האמונה התמימה אשר בע"ה תהיה
נטועה על ידכם באהבה בלב תלמידנו .בדור מבוכות זה בו תלמידים שרויים בעולמות מורכבים,
ש הנהתנות העכשוויות ,הזוהר והחיצוניות קנו את בהם הבמה ,אנו נדרשים לחינוך לאמונה בבורא
יתברך אשר במאמרו מעשה בראשית ,שמצוות השמיטה היא היסוד המעמיד בו .בסיבת ביטולה גלינו
מארצנו ובסיבת קיומה נתקדש בה ונגאל אדמותינו.
ספר זה יוצא לאור במסגרת מאמצי המכללה למסור לידי המורים המחנכים ספרי עזר שיהיו
בידיהם לממש תוכניות קניין התורה והאמונה בדרכים המקרבות הנושאים לדעת התלמידים ,באופנים
המתיישבים על הלב .גם העבודות והמטלות נועדו לשרת מטרה זו .אנו מקוים שבע"ה ערב השמיטה
ובמהלכה נוסיף להעביר אליכם עוד רעיונות ופרקים להעקמת הלימוד .אתר המכללה ומנו"ף פתוחים
ומשדרים כל העת ,ראו אותם ותמצאו בהם בע"ה עוד דעה.
שנת השמיטה היא עמוד גדול ויסוד חזק באמונה .מצוה המבטאת את נתינת התורה מסיני לכל
דקדוקיה ופרטיה .מקיימיה הם גיבורי כוח עושי דבר ה' המפרסמים בעולם את מלכותו ותורתו .במובן
זה ,אתם המנהלים הרמי"ם המחנכים ,המורות והגננות ,בדור הזה ,אתם הם גיבורי כוח עושי דברו,
אתם מקדשי שם ה' הנוטעים אמונה בלב התלמידים ומפרסמים מלכות ה' בעולם.

בברכה

צוות מנו"ף מכללה ירושלים
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מכללה בית וגן ירושלים

מנו"ף

פיתוח והכשרת מנהלים והשתלמות מורים

אל ציבור המורים והמחנכים
בתחומי
המכללה בית וגן שוקדת מזה שלושה עשורים על הוצאה לאור של ספרות תורנית
פרשנות התורה והנביאים ,בתחומי ההלכה וההגות .ספרי פרשנות התורה מפרי עמלו של מו"ר רבנו
הרה"ג יהודה קופרמן ,ספרי הגות ומחקר תורני של צוות המרצים בחוגים השונים .ספרי חקר המשנה
והתלמוד כמו כן ספרות מגוונת בתחומי חקר החינוך למקצועותיו .עתה הננו שוקדים על סדרה של ספרי
לימוד וחוברות עזר בנושאי יהדות הלכה מועדים והיסטוריה של עמנו על טהרת הקדש .במנוף מכון
לפיתוח והכשרת מנהלים והשתלמות מורים ,הוציאו לאור את הספר שבידיכם .שבת הארץ לשנת
השמיטה .בספר זה הושקע עמל ושיקולי דעת פדגוגיים דידקטיים ,וכן בירורי הלכה לתלמיד .מגמתנו
חינוך לאמונה ,חינוך לאהבת תורה וקיום מצוותיה .כי תכלית המכללה ,מפעלנו יהיה המנוף לקידוש
שמו יתברך בעולם.
קיום מצוות השמיטה כהלכתה ,הוא הביטוי הנשגב ביותר לאמונה בה' יתברך ,לאמונה בנתינת
התורה הקדושה לכל פרטי מצוותיה בהר סיני.
בברכה
פרופ' דבורה רוזנווסר
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שנת השמיטה שבת הארץ
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שנת השמיטה שבת הארץ
פרקי לימוד ועבודה לתלמידים

דברים אל המורים והמחנכים

הגורם המזמן של ערב השנה השביעית ,מחייב אותנו המחנכים לעסוק במצוה יקרה זו .מצות השמיטה,
אשר ישיבתנו על אדמתנו בארץ ה' תלויה בקיומה .על כן יש ללמד הלכותיה טעמיה ופרטיה ביד רמה.
צוק ות הזמן של עמנו בגלויות בארצות העמים ,גרמו שמצוה יקרה זו כמעט ונשתכחו ענייניה .דורות על
דורות ,עסקו במצות השמיטה לעיון ולא למעשה ,יען כי כולנו היינו מנותקים מאדמתנו בהיותינו בארצות
הגלות .עתה עם ישראל מתנער מהגולה ושב לארצו .וקיום מצוות השמיטה מוחש ומתקיים ממש
לעינינו .לפיכך ,עלינו לשקוד על הוראת מצות השמיטה שממנה עמוד וממנה יתד לחינוך לאמונה,
לחינוך לכבודה ואהבתה והבנת מעלתה של ארץ הקדש .כי בקיום מצות השמיטה בדקדוקיה אנו מחזקים
אחיזתנו בה ומתקיימים עליה בקדושה.
פרטיה של מצות השמיטה מרובים והלכותיה סבוכות לרוב ענפיה .חובתנו ללמד התלמידים בשיקול
דעת פדגוגי לפי השגתם ,ולהקיף הנושא עד היכן שהיד מגעת .כי רק בעוד שבע שנים נשוב לתחושת
הגורם המזמן .על כן יש לנצל שנה זו בתכנון נאות של הוראת הפרקים ללימוד מצוה שבסיבתה ושורשיה
משוקעת האמונה בבורא יתברך ,בהשגחתו ובקיום הבטחותיו הגדולות" .וציוותי לכם את ברכתי".
המנהלים והמורים מנסים לשקע את מחרשתם בשדה החינוך לאמונה ומתקשים במשימה זו .והנה
לפנינו ההזדמנות הנאותה אחת לשבע שנים לחרוש ולזרוע ולהשקות לב התלמידים באמונה ובאהבת ה'
יתברך ,שכל מושג החסד העולמי נחשף במצות השמיטה .על כן הספר הזה נכתב בשיקולי דעת
פדגוגיים פסיכולוגיים לא לסבך את העניינים שבלאיו הכי אינם פשוטים ואינם מוסכמים .השתדלנו בכל
נושא לתת מסגרת לפר קיו ,ומדי פעם לשוב לעניין בהרחבה נוספת .אחר לימוד במסגרת ,שבנו לכמה
פרטים .עניינים קשים במיוחד הפנינו לתלמידים מצטיינים הרוצים להרחיב.כמו כן השתדלנו להביא את
המקורות העיקריים ודברי החכמים ,מבלי לוותר על ההיסטוריה של תולדות החכם המדבר אל התלמיד.
כך יחוש התלמיד מעלתם וידבק בעוצם קדושתם וחכמתם.
הזיקה לאדמת ארץ ישראל וכבוד מצוותיה ,תפסו מקום בספר באופן שמושג קדושת הארץ ,קדושת
האדם ,קדושת פרי השביעית ,יטפטפו אל ליבו של התלמיד ויעשו שם רושם .כי תכליתנו לגדל
התלמידים אל היעד הנכסף הזה ,חיים של קדושה .הבנת טעמיה של המצוה כפי שהוצגו על ידי חכמי
ישראל כל חכם מכיוון אחר ,חשוב לחזק בלב התלמיד את מעלתה של התורה כתורת חיים .את מושג
החסד והרחמים כפי שהבורא יתברך שהוא הוא החנון והרחום נוטע אותם בלב לומדי תורה .באמצעות
לימוד המצווה יוצקים בנשמת הילדים את המושג חסד ואת המושג "חברה" כפי שהתורה רואה אותה.
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עיניכם הרואות ,הושקעה עבודה גדולה בצילומים כדי לתת לתלמידים את המימד היותר קרוב
להבנת פרטים ,אשר כל הסבר בעל פה או בכתב לא יכיל אותם .התמונות מקרבות להבנת ענפי המצוה,
כתוספת נלווית יש השפעה של הנופים והמראות של ארץ ישראל לקרב אהבתה ולתת הביטחון שרק
עליה אפשר ליהודי להתקיים בקדושה .רק עליה אפשר לקיים רוב המצוות .הגלות אינה לשום תכלית.
הדבקות והאהבה לארץ ישראל ,לא יושגו בדבורים ובהטפה ,כי אם בהבנת עומק מצוות התורה והקדושה
החופפת על קיומן .במובן זה ,מצוות השמיטה היא מהגדולות שבהן .שכל קיומה מדאורייתא מותנה
בישיבת כל עם ישראל עליה ,כשבית המקדש קיים בנוי ופועל ,שנזכה לכך ברצות ה' יתברך.
הספר מחולק לשני חלקים .החלק הראשון עוסק במצוה לענפיה ,הכרת מושגיה ,הבנת מעט מטעמיה,
וכן כמה סיפורים ממעשים שהיו במסירות נפש על קיומה ,אף זאת למטרתנו העיקרית ,חינוך לאהבת
תורה מתוך לימוד מצוותיה .החלק השני עוסק בכמה בעיות לא פשוטות של קדושת פירות שביעית ,היתר
מכירה ,פתרון בעיות חממות כי"ב .חלק ראשון ליסודי חלק שני לעל יסודי .ושניהם נתונים לכם לפעול
לפי שיקול הדעת הניהולי תכנוני של כל מורה.
שימו לב ,לאורך כל הספר ,צויינו בכתב זעיר מודגש כמה משימות "לתלמידים מצטיינים" .מטרתן ,בירור והעמקה של כמה
סוגיות מורכבות שאין באפשרותנו לעסוק בהם בהרחבה בספר מפאת מורכבות וחומרות ההלכות ,ומקוצר היריעה והמשיג.

נכון ומומלץ ללמד את הספר בצידה של המשנה מסכת שביעית .וכן לא לוותר על לשון הזהב של
הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל המקבילות על דרך כלל למשניות .כך מצטבר אוצר גדול של מושגים ,וכן
נסולה הדרך ללימוד המשנה בסיוע תיאורים חיים מן השטח .גם בעיות תקופת החקלאות המודרנית
מתבהרות ,והלימוד עושה את התורה לתורת חיים שפסוקיה דברו בסיני גם לחיינו בשעה זו.
תפילה ותקוה שחפץ ה' בידינו יצלח ,לזכות להיות מ"גיבורי כוח עושי דברו" .אשר חכמים אמרוהו
על שומרי שביעית ,ומעתה יהיה נאמר גם על המחנכים שומרי משמרת ה'.
בברכת "וציוויתי לכם את ברכתי"
ד"ר ישעיהו שפירא
מנו"ף
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הרב מאיר מיארה
ירושלים

שנת השמיטה
וציוויתי את ברכתי לכם

לרבנים למחנכים ולמורים
השימוש הנאות והמועיל בספר זה יהיה בליווי המשנה מסכת שביעית
מומלץ בפרקים נלוים מתוך הלכות שמיטה ויובל של הרמב"ם
בספר זה הובאו פרקי הגות בצד פרקי הלכה .ההלכות הם לעיון וללימוד
בכל מקרה של פסיקת ההלכה חשוב לפנות תמיד לרב מוסמך.
נרגיל תלמידינו להיות ממבקשי התורה מפי חכמים
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מצות שמיטה שבת הארץ
בספר ויקרא פרק כה' פסוק א'-ז' כתוב:

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת
אליהם .כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת
לה' .שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את
תבואתה .ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' .שדך
לא תזרע וכרמך לא תזמר .את ספיח קצירך לא תקצר ואת ענבי
נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ .והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל"
חכמי ישראל בכל הזמנים הקדישו למצוות השמיטה את מחשבתם וליבם ,כדי להבין
את טעמיה ואת חשיבותה של המצווה הגדולה הזאת .שכל המקיימים את מצוות השמיטה,
נקראים גיבורים העושים את דבר ה' יתברך.
בפסוקים שקראנו מצאנו כמה איסורים בעבודת האדמה-החקלאות בשנת השמיטה.
השלם את האיסורים מתוך הכתוב בפסוקים שראנו.

________________________
שדך
________________________
וכרמך
את ספיח קצירך ________________________
ואת ענבי נזירך ________________________

כל עבודה אסורה בשדה ,הן עבודת כפיים ,או עבודה בכלים.
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מצוותיה של השנה השביעית שנת השמיטה
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל
כדי להכיר את גודלה וטעמיה של מצוות השמיטה,
נקדים ללימודנו את עיקר מצוותיה של השנה השביעית .
נעיין בראש דבריו של הרמב"ם .
הרמב"ם ילווה אותנו במהלך לימודינו כל השנה .כי הרב
לא הניח נושא שלא עסק בו .ראה בהלכות שמיטה ויובל.

הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל ,פרק א' משנה א' ב'
מצוות עשה לשבות בשנה שביעית מעבודת הארץ ועבודת האילנות
שנאמר ,ושבתה הארץ שבת לה' .ונאמר בחריש ובקציר תשבות .וכל העושה
מלאכה מעבודת הארץ או האילנות ,ביטל מצוות עשה ,ועבר
אינו לוקה מן התורה אלא ,על הזריעה או על הזמירה,
על מצוות לא תעשה.
ועל הקצירה או על הבצירה
מדברי הרמב"ם למדנו:
כי יש לנו שש מצוות של השביעית .שתיים מהם מצוות עשה ,וארבע מצוות לא תעשה

שתי מצוות עשה
א .לשבות מעבודת הארץ [ .מהכתובים" :ושבתה הארץ"  "...בחריש ובקציר תשבות"]
ב .להשמיט ולהפקיר את הפרי [ .מהכתוב" :והשביעית תשמטנה ונטשתה"]

ארבע מצוות לא תעשה
א.
ב.
ג.
ד.

שלא לעבוד העבודה בשדה[ .מהכתוב" :שדך לא תזרע"]
שלא לעבוד עבודת האילנות[ .מהכתוב":כרמך לא תזמור"]
שלא לקצור כדרך הקוצרים[ .מהכתוב" :את ספיח קצירך לא תקצור"]
שלא לבצור כדרך הבוצרים [ .מהכתוב":ואת ענבי נזירך לא תבצור"]
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שדה זו עובדה והוכנה לזריעה .ברגע האחרון נפגשנו עם החקלאי מקיבוץ הבוצרים,
הסברנו לו את ערך מצוות השמיטה ,הוא החליט להפסיק העבודה .מה אמרנו לו?

מלאכות אסורות מדאורייתא
נבאר עתה את ארבע המלאכות שהרמב"ם מנה על פי הפסוקים
א .שדך לא תזרע

כל זריעה אסורה .ובכללה זריעת זרעים של דגן חיטה ושעורה ודומיהם ,או זריעת זרעי ירקות
ודומיהם .כך אסורה זריעת גרעיני פירות לסוגיהם .ובכלל זריעה אסורות מלאכות הדומות לה.
כמו שתילת שתילי ירקות ,או נטיעת שתילי עצים ,או כל מלאכה המצמיחה ומשביחה ומגדלת
העץ .כך גם זריעה בעציצים נקובים וכדומה .גם השקייה היא איסור ,שהרי בסיבתה יגדל העץ.
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מה כלול במלאכת "שדך לא תזרע"?
א_____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________ .

והשביעית תשמטנה ונטשתה מה פירוש המילים תשמטנה ונטשתה
כתוב דוגמאות
תשמטנה

מלשון :הכוס נשמטה מידו נפלה ונשברה.
הגרזן נשמט מידו בחוזקה ונפל,
האיש השתמט מלשלם את הכסף

א____________________ .
ב____________________ .
ג____________________ .

ונטשתה

מלשון :הרועה נטש את הצאן בשדה.
הבית היה נטוש במשך שנים.
אל תיטוש את חברך לבדו בדרך.

א____________________ .
ב____________________ .
ג____________________ .

איסור זריעה כולל כל מיני צורות

איסור זריעה אינו מכוון רק לירקות או לאילנות לצורך מאכל .יש איסור זריעה לכל מטרה.
וכמובן שתילה לצורותיה גם למטרות פרסומת יערות (קק"ל) .גם זו מלאכה אסורה בשנה השביעית.
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ב " .וכרמך לא תזמור"

כרמך לא תזמור ,כל צורת זמירה אסורה ,הן לצורך דילול הענפים ,הן לצורך
השבחת האילן .ובכלל הזמירה כל צורות גיזום עצים אחרים ולא רק עץ הגפן .הזמירה גורמת לצמיחת
ענפים חדשים עליהם יצמח הפרי.
ג".את ספיח קצירך לא תקצור"
איסור קצירה מצוי אמנם מאד בקציר חיטים או שעורים ,אך איסור זה חל על כל
צורת קצירה ,גם קצירה של ירק ,כמו קציר ירק אספסת או פטרוזיליה וכדומה .כך
גם איסור קצירה אסור הן במגל הן במכונת דיש .כל קצירה לאיסוף גדול אסורה.
איסור קצירה כולל גם קטיף ירקות כגון עגבניות או מלפפונים.

את ספיח קצירך לא תקצור כדרך הקוצרים בכלי או במכונת דיש.
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הנה לפנינו צורת קצירה מותרת בשדה ספיחים .מראים לפועל
המחזיק במגל ,כי אין לקצור בכלי ,אלא לקצור ביד מעט לאכילה בלבד ,ולא לאיסוף.

איסור קצירה
מאיסור תורה לקצור ולבצור כדרך הקוצרים והבוצרים בכל שנה .אולם כשקוצר או בוצר
מעט לצרכי ביתו ובשנוי[ .ולא בכלים המיוחדים לכך] אין בכך איסור תורה.

מכונת הדיש  ,הקומביין הזה קוצר חיטה מהשדות הסמוכות לקיבוץ סעד .שטחי א"י.
גם הקצירה במכונת דיש האוטומטית אסורה .וגם אם ימציאו שיטה שהמכונה שלפנינו,
מכונת הקציר [הקומביין] תפעל על ידי מחשב ,גם אז עבודת הקצירה אסורה.
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מה כולל איסור קצירה?
איסור קצירה כולל א___________________________________.
ב___________________________________.
היתר קצירה בתנאי א___________________________________.
ב___________________________________.

האיכר הזה חי בכפרי עבר הירדן
יש לו חלקות אדמות באיזור רבת
עמון .רחוק מעבר הירדן המזרחי.
חיטים אלה מותרות באכילה בשמיטה
אין עליהן קדושת שביעית.
החיטים גדלו בחוצה לארץ ,בידי גוי
ואין להם שום דין שביעית.

לפנינו שתי קטפות של כותנה.
קטפות אלה עוברות בשדות הכותנה
ושואבות את צמר הגפן למיכלים.
מה האיסור בעבודה זו? הרי
המכונות קוטפות כותנה ולא תפוזים.
הכותנה היא לא מאכל אדם ולא
מאכל חיה .אז מה האיסור?

_____________________
_____________________

גידולי בעל

גידולי שלחין

בהזדמנות זו ,נלמד שני מושגים בחקלאות .ודאי ראית גידולים בשדות פתוחים ,כמו במרחבים
הגדולים של נגב ,או כמו בשדות העמקים בצפון .למשל שדות חיטה ,שדות תירס .שדות אלה נקראים
גידולי בעל -שדות אלה מקבלים מים מתת שמים מגשמי הברכה .לא משקים אותם גם לא בממטרות.
גידולי שלחין  -הם שדות הזקוקים להשקייה על ידי צינורות או ממטרות .שדות אלה "לאים" מיובש.
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ד.

ואת ענבי נזירך לא תבצור

שים לב הוא זומר את הגפן בכלי המזמרה המיוחד לכך .עבודה זו אסורה בשביעית.
איסור זמירה חל כאשר:
א .זומרים למטרת השבחת העץ כדי שיגדל טוב יותר.
ב .כאשר העבודה נעשית במקצועיות כדרך שנראית לפנינו.
ג .כאשר הזמירה ,נעשית במועד כדרך החקלאים המכינים הכרם לעונתו.

מלבד מצוות אלה שהרמב"ם מנה ,יש עוד מצוות שחכמים למדו בדרכים שונות.

א .איסור סחורה פירות שביעית.
ב .איסור הפסד פירות שביעי.
ג .מצוות ביעור פירות שביעי

[אסור למכור ולסחור בפירות הקדושים]
[אסור לזלזל בפרי ולהפסידו בפחי אשפה]
[ לסיים אכילת הפרי ולא לשמור לשנה הבאה]

דברי עיון למצטיינים
יש דיון האם מצות שמיטה היא מצוה החלה על בעל השדה ,הגבר החקלאי (.מצות גברא) או שהמצוה חלה גם
על הארץ ,על אדמת ארץ ישראל .והאדמה מחוייבת להיות בשביתה( .שתשבות מצד עצמה) ואז יש איסור
גידולי חקלאות בכל צורה .יש לדעת גם את המושג "אפקעתה דמלכא" מתייחחסת לדין הפקר פירות כלומר יש
כאן הפקעת אדמה ע"י המלך-ה' ית' ומכאן גם נבין את המחמירים לאסור גידולי מים או חממות .וכמובן שגם
הפעלת כלי חקלאות ע"י מחשבים או כלים ב שלט רחוק ,יהיו אסורים בגלל החומרא שהארץ צריכה לשבות
מצד עצמה ,ומצד אפקעתא דמלכא.
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נראה עתה לפנינו את המצוות כפי שהרמב"ם מפרט את סוגיהן
סחורה הפסד וביעור בם איסורים מן התורה אלא שאין הם בכלל עשה נפרד אלא פרט
במצות בשמיטה ,לדעת הרמב"ן זה עשה נפרד.
לפי שעה נראה רק את סוגי האיסורים .ובע"ה מאוחר יותר נלמד פרטים

איסור סחורה בפירות שביעית

שים לב בעל השדה .אינו שומר שביעית .הוא מסדר את הפרי יפה ומציע אותו למכירה לצרכנים.
הירקות האלה יפים מאד ,אך הם אסורים כל מלאכתם נעשתה באיסור .אל תקנה מהחנות הזאת.

שים לב הפרי בארגזים הללו מוכן מיד להעברה לצרכנים .זו תחנת חלוקה במרכז שכונה
בירושלים בפירות אלה לא עושים סחורה .האיש עם הציציות בחוץ מתקשר לאנשים
שיגיעו לתחנת החלוקה .הוא מזרזם שהפרי לא יתקלקל בחום .לפירות יש קדושת שביעית.
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איסור הפסד פירות שביעית

ר' משה בן מנחם הוא הירקן שלנו בשכונת נחלת אבות .הוא זהיר מאד .פירות שלא
נשארו טריים ,ויש חשש שיזרקו אותם לאיבוד .נאספים בקרטונים מתחת למדף החנות.
את הירקות האלה הוא מציע חינם לעניים לבישול .הוא כבר יודע למי לשלחם בלילה.
בפני איזו בעייה ניצב ר' משה הירקן?_________________________________
איזה פתרון הוא מצא לבעייה? _____________________________________

מצות ביעור פירות שביעית

יש להזהר באופן קיום מצוות הביעור ע"י הקצאת מקום והשגחה כדין.
במחסני מזון מהדרין ,הסדירו סימון מסודר על מדפי הפרי והירק כדי לדעת מתי כל
פרי או ירק מתבערים ,כלומר מתכלים מהשדה ומהחנויות .כאן גם דואגים לחלק את
הפרי והירק במשלוחים כדי שהכל יסתיים בזמן הנכון של הביעור כלומר של הכלוי.
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מצוה דאורייתא

מצוה דרבנן

מדי פעם אנו שומעים מפי הרב בדרשתו ,מצווה זו היא מדאורייתא ...מצווה זו היא מדרבנן...
אולי שמעת על" :שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו למשה מסיני" .כלומר תרי"ג מצוות הן
מצוות מדאורייתא ,נאמרו למשה מסיני ,והן הכתובות ,או הנלמדות בדרך לימוד חכמים מפסוקי התורה,
מלבד תרי"ג מצוות שמהתורה,
וחכמים מנו אותן ברשימת תרי"ג מצוות.

יש עוד מאות רבות של מצוות שהן מדברי חכמים -מדרבנן.
לפעמים יש מצווה מדאורייתא -שהיא כתובה בתורה ,אך היא נשארת
מדאורייתא -מהתורה ,רק בתנאים מסויימים .כך היא מצוות השמיטה.
כתוב בתורה ויקרא פרק כה':
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת
אליהם .כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת
לה' .שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את
תבואתה .ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'.
שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך  .וגו'.
כתוב במדרש ,ילקוט שמעוני פרשת בהר סיני:
"כי תבואו" יכול משבאו לעבר הירדן ,תלמוד לומר" ,אל הארץ" ,אל ארץ המיוחדת.
יכול אפילו באו לעמון ומואב ,תלמוד לומר" ,אשר אני נותן לכם" ולא לעמון ומואב .כבשו את הארץ ועדיין לא
חלקו ,או חלקו למשפחות ועדיין לא חלקו לבתי אבות ,או חלקו לבתי אבות ועדיין אין כל אחד מכיר את שלו.
יכול יהיו חייבים בשמיטה? תלמוד לומר" ,שדך"" ...כרמך" .עד שיהא כל אחד מכיר את שדהו ומכיר את
כרמו .נמצאת אתה אומר ,כיון שעברו את הירדן ונכנסו לארץ ,נתחייבו בחלה ובערלה ובחדש ...אחר ארבע
עשרה שנה התחייבו בשמיטה ,אחר ששים וארבע שנים נתחייבו ביובל.
מהכתוב בתורה "כי תבואו" למדו חכמים ,רק בביאת כולכם ,כשכל עם ישראל יושבים בארץ ישראל
כולם ,רק אז המצווה תהיה שלימה מדאורייתא .ששנת שמיטה היא מדאורייתא רק כאשר יש
קיבוץ גלויות שלם ובית המקדש קיים כמובן כשכל יושביה עליה.
מכאן למדנו שכאשר בית המקדש קיים וכל ישראל על אדמתם כמו בימי כניסת יהושע לארץ ,ובימי
בית המקדש הראשון .אז המצווה היא מדאורייתא .אבל מאז ,המצווה היא מדרבנן.
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קרא את פסוקי התורה וכתוב:

א .מאילו מילים למדו חכמים שהמצווה תהיה מדאורייתא?
______________________________________________________
______________________________________________________
ב .מה למד המדרש בילקוט שמעוני מהמילים:
כי תבואו
אל הארץ
אשר אני נותן לכם
שדך כרמך
ג .כמה שנים עברו מהכניסה לארץ עד שקיימו את מצוות שמיטה?
______________________________________________________
______________________________________________________
הנה למדנו שיש תנאים מיוחדים לקיום מצות השמיטה ,עתה נראה מה ההלכה
בימינו .האם היום המצווה מהתורה או מדברי חכמים?
רבנו יעקב בעל הטורים ,פסק הלכה ,בטור יורה דעה סימן של"א.
רבנו יעקב בעל הטורים ,הוא הפוסק בנו של רבנו אשר,
אשר ברחו מגרמניה מפני המלכות ,ובאו לספרד .רבנו
יעקב בעל הטורים קבץ את כל ההלכות וסידר אותן
בארבעה טורים לפי נושאים .היה זה לפני כ 722שנה.
לפי ארבעת הטורים סידר רבי יוסף קארו את שלחן ערוך.

כך פוסק רבנו יעקב

ובשביעית היא שמיטה .אסור בחרישה ובזריעה ובכל
עבודת קרקע .ובארץ ישראל האידנא= בזמן הזה מדרבנן.
חשוב להדגיש.
שגם בזמן הזה ,ששמיטת הקרקעות היא מדרבן ,יש לה חומרות של איסור מהתורה במלאכות שמהתורה .ורק מלאכות
מדרבנן ,מותרות להצלת הצמח לפי הכלל :לאוקמי או לאברויי .ובספיחין {צמחים זרעים ,קטניות וירקות} שגדלו
בשמיטה ,אסור לעשות גם מלאכות שמדרב נן .כגון השקאה ,זיבול ,ריסוס .אפי' במקום שיאבדו צמחים ,כי אסורים הם.
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תרגיל
לפניך טבלה ומתחתיה רשימת מצוות.
מצוות מדאורייתא -מהתורה

כתוב כל מצווה במקום המתאים בטבלה.
מצוות מדרבנן -מדברי חכמים

תקיעת שופר .נר חנוכה .ישיבה בסוכה .מקרא מגילה .שבת.
תפילין.
אכילת מצה.
תענית תשעה באב.
תענית יום כיפור.
הדלקת נר שבת .ציצית.
שמיטה .איסור חמץ .צדקה לעניים.
אנו נלמד עתה את המלאכות האסורות בשמיטה,אך בפרקים הבאים מאוחר יותר ,נלמד
בע"ה הרבה יותר פרטים ודינים מעניינים של מצווה הגדולה הזאת.
לפיכך מהכתוב בתורה למדו חכמי על מלאכות האסורות בשמיטה (מדאורייתא)
א .זריעה.

שדך לא תזרע

זו דרך הזריעה הפשוטה והידועה .היא איסור גמור ,אף אם זורע לנוי ולא לצורך הירקנים,
אין הבדל אם הזריעה בשדה ,בגינה,או בבית ,כמו כן אין הבדל אם הזריעה במכונת הטרקטור
או זריעת הגרעינים ביד .הכל הוא בגדר האיסור "שדך לא תזרע".
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כל שתילה בשדה או בעציץ היא בכלל זריעה

האיש מחזיקה שתיל פרחים לשתילה בגינה .גם השתילה היא בכלל הזריעה.
על כן ,כפי שאסור לזרוע כך אסור לשתול .גם למטרות נוי.

לפנינו מכונת שתילה אוטומטית השותלת בעת ובעונה אחת  8שורות ירק .הפועלים לא
שותלים ביד .הכל נעשה אוטומטי על ידי מחשב .הפועלים רב עוקבים אחר השתילה .ובכל
זאת מלאכה זו אסורה מדאורייתא.
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זריעה ושתילה בעציצים

כתוב בתורה" :שדך לא תזרע"

מכאן למדו חכמים ,התורה אסרה לזרוע בשדה .אך מה עם זריעה בבית? מה עם זריעה בחממות?
מה עם זריעה על המים? מה עם זריעה על נסורת עץ וכי"ב?

מה דין זריעה בעציצים?
תמיד חשוב לשמור על הכלל .שלא תהיה מלאכת עבודה בקרקע ,באדמה ,ולא גלויה לשמים למעלה.
מה נעשה עם העציצים?
נבחין בין :עציץ נקוב אסור תמיד לזרוע או לשתול בעציץ נקוב ,השורשים יונקים דרך הנקב.
עציץ שאינו נקוב אפשר לשתול בעציץ שאינו נקוב ,אם הכל נעשה בתוך בית.
עציץ מחרס יש חוששים שעציץ מחרס יונק בכל מצב .שהרי הוא סופג ממש כקרקע.
עציץ מפלסטיק דק או מעץ יש מקילים כי אינו יונק בודאות אבל בד"כ השיח נוקבו

הנה ההוכחה לדברי חכמים .עציץ נקוב אסור ,שימו לב השורשים יצאו מהנקב ויונקים ישר מהקרקע.
לידיעתינו ,החכמים הפוסקים אומרים שלא משנה היכן הנקב ,ויש מחמירים מאד אפילו בנקב זעיר.

השתילה בעציצים שאינם נקובים בטוחה .השתיל לא יפרוץ את המתכת או את עציץ השיש האיטלקי.
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העציצים מימין ודאי הם כגידולי אדמה .הם על הקרקע ויונקים מהקרקע .ואפילו מושקים בצנרת ככל
גידול .השמאליים הם עציצים דקורטיביים ממתכת ומפורצלן מחוסם .הם מצויים בבית ומעליהם יש גג.
לאילו עציצים תיתן היתר בשמיטה? ___________________________________________

עיצוב יפה של הבית והסביבה .אך בשמיטה ,עציצים אלה ,למרות שהם באדניות פלסטיק .כמו כן העץ
בעציץ הרי הוא כגידולים רגילים .הם חשופים לאויר ,יונקים וגדלים יפה .אסור לנטעם בשמיטה .שים
לב העציץ של העץ ,הוא גדול .העציצים הענקיים הם למעשה בית גידול כמו קרקע ונחשב נקוב ואסור.

נא לא לקנות עציצים בשנת שמיטה
למורה רבקה מחנכת כתה ו' בנות נולד נכד .שמחה וששון ,וסיבה טובה לבטל כמה שיעורי
מתמטיקה .המורה הביאה עוגה מקושטת והשמחה בביטול הלימודים החלה" .יפה מצד המורה ,אמרו
התלמידות" והחליטו לקנות מתנה לביתה של המחנכת .הבנות החליטו לקנות שני עציצי פרחים יפים ,כך
יאחלו למחנכת המשך פריחה ושגשוג.
אבל הבנות לא ידעו שבכוונה הטובה טמונות הרבה בעיות ,כי שנת שמיטה היום.
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" איזו בעייה יש בקניית עציצים"? מה כבר אסור בעציץ פרחוני קטן?
א .גם צמחי נוי אסורים בזריעה ושתילה בשמיטה .הם נעשו באיסור ,ולכן אין לקנותם.
ב .בעציצים של פרחים ריחנים יש בעיה ממש כמו בשמים שיש בהם קדושת שביעית.
ג .לכמה פוסקים .גם מי שנוטע בשביעית באיסור ,חייב לעקור ולזרוק.
ד .אסור לקנות צמחים ופרי מעם הארץ .אסור לסייע לעוברי עבירה .לחזק ידי חוטאים.
ה .כמעט בטוח שהעציץ נשתל בשמיטה כי בד"כ הם חיים לזמן קצוב קצר.
האם קבלתן תשובה מספקת לא לקנות את העציצים למורה? מוטב תקנו משהו אחר.

אז מה נעשה עם העציצים בבית ?
כבר אמרנו שיש להקל  .כי בבית בנוי ומקורה ,ועם ריצפה ,אין חומרות שמיטה .לכן אנו נמשיך לטפל
בעציצים ,להשקות אותם .להשביחם על ידי תוספות זיבול וכדומה .אבל אסור להעבירם מהבית
למרפסת או החוצה כי בכל הגבהה מהקרקע יש ניתוק ושוב בהחזרתם למקום ,הרי לנו זריעה .אמנם
בתוך הבית המרוצף אין חומר איסור ,אבל בהוצאתם החוצה יש בעיות .לפיכך אסור להוציא את
העציצים לגינה לשמש ,לטיפול ולהחזרה הביתה .בציצים שעומדים מחוץ לבית בין נקובים בין אינם
נקובים ,מותר להשקות .אך השאר בדרך כלל אסור כי אינו הכרח לקיום הצמחים .עציצים שאינם נקובים
הנמצאיםן בתוך הבית מותר לטפל .יש אומרים שכל עציצים העומדים על מרצפות נחשבים כאינם נקובים
כי המרצפות חוצצות.
חשוב להסביר :אסור לדשן עציצים .צמחים מטפסים לא לקשור שיגדלו מעלה .לא לתמוך צמח העציץ במקלון שיעמידנו .לא
להסיר עלים שהצהיבו ,לא להוציאו לשמש כדי שישתבח או שפרחיו ייפתחו .לא לקטוף את פרחיו על
מנת לדרבנו לצמוח יפה .יש לזכור לא להעבירו מהבית למרפסת ולהיפך .אם נפל עציץ אל תחזיר לו את האדמה.

לפניך עציץ תלוי מחוץ לבית ,רחוק מהקרקע .ולצידו עציצים על ריצפת חדר האורחים בתוך הבית.
כתוב שלושה דינים שלמדת בנושא עציצים ,ומהם אתה תלמד אותנו את ההבדלים ביניהם.
א .דין בעניין המקום __________________________________________________
ב .דין בעניין היניקה__________________________________________________
ג .דין בעניין הטיפול__________________________________________________
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חרישה בחריש ובקציר תשבות
חרישה לא כתובה עם ארבע המצוות המפורטות בפסוקים ,אך חכמים מנו חרישה
בכלל המצוות הגדלות של השמיטה ,שהיא איסור מדאורייתא.
חרישה .למדנו מהכתוב בספר שמות פרק לד' כא'
בחריש ובקציר תשבתו.

מה היא חרישה? כל עבודה המכשירה קרקע לזריעה או שתילה ,ע"י חפירה בכלי
או בטרקטור או בכל דרך שגורמת לריכוך הקרקע ,לרפיון הקרע ,הוא בגדר חורש.

כל עבודה המכשירה קרקע ,או מטיבה עם האילן בעידור היא בגדר חורש

חריש הקרקע באיזור הר חברון .גם כאן החריש אסור נועד להכשיר הקרקע לזריעה.
הפלאח הערבי לא למד את האיסור שכולנו יודעים.
מה האיסור בצורת חרישה בבעלי החיים כפי שנראה כאן? מה הסיבה?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ד .זמירה .כרמך לא תזמור.

יש מחלוקת חכמים ,האם זמירה מהתורה ,היא דווקא בגפן ,בכרם ,כמו שלפנינו ,או בכל
זמירת עצים .יש הסוברים שהתורה התכוונה דווקא לגפן ,כי בגפן הזמירה היא תנאי לפרי
טוב ,וגם תנאי לקיום העץ .ויש פוסקים הסוברים שהזמירה היא בכל העצים מדאורייתא.
"כרמך לא תזמור" הפועל התאיילנדי הזה ,זומר את ענפי הגפן בכרם של משפחת כהן במושב
שבי ישראל .עבודה זו חשובה כדי לטייב את העץ למתן ענבים משובחים יותר.

מדוע אסור לעשות עבודה זו? וכי התאיילנדי הזה מצווה על שמירת שביעית?
____________________________________________________
____________________________________________________
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האיסור "כרמך לא תזמור" אין כוונתו רק לזמירת הכרם .האיסור חל על כל צורות
הזמירה ,הדילול של הענפים מעצי הפרי ומעצי הגן .וכמובן שהאיסור חל כי תאיילנדי
מעבד שם חקלאות על קרקע של ארץ ישראל ,אדמה העומדת בקדושתה.

איזו מלאכה אסורה נעשית כאן בתמונה לפנינו? _____________________
מאילו מילים מהפסוק אנו לומדים איסור זה? ________________________

מה ששיך לקדושת שביעית ,הוא מה שלפנינו שהמטרה היא יופי ולא גידולי פרי ,ועם
זאת משום קדושת שביעית יש להזהר בזה.
הגנן שלפנינו ,מטפל בשיח הנותן ריח בשמים נפלא .הוא עובד עם מכונה אוטומטית
ולא בידיים .מה הבעייה? הרי הוא לא עושה עבודה בידיו .המכונה היא שזומרת את האילן.
מה תסביר לגנן שלפנינו? __________________________________________
דינם של פרחים ריחניים ,כמו ורדים וכדומה ,הם בגדר האיסור כפרי מאכל .מדוע?_____
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זמירה = כריתת ענפים או עצים
זמירה האסורה מהתורה במפורש היא רק בגפן .כי בגפן מוכח שהיא היא דרך חיותו וגידולו .אבל
בשאר אילנות ,הזמירה אמנם אסורה ,אך איסורה מדרבנן .לכן אסור לזמור כל עץ שכוונתנו
לתועלתו .אבל הכורת עצים ביער להסקה או לכל תשמיש אחר ומתכוון לעצים ,מותר מפני שמוכח
ממעשהו וכך רואים ,שלהסקה הוא כורת .הנה לפנינו.

יש להבחין בין איסור כריתת עצי
פרי שבודאי אסור ,לבין כריתת
עצי סרק ,שגם אסור ,אך לצורך
היסק לתבשילו ,או לקורות ביתו
יש להתיר.
לא חבל לכרות עץ סרק זה לצורך
ההסקה? צריך לנהוג בו כבוד גם
אם אינו עץ פרי.

לכתחילה ראוי היה שלא
יכרתו עצים אפילו להסיק
תחת תבשילם ,שהרי מעמידין
הארץ בשיממון.
אך להלכה ,אין איסור בשנת
השמיטה לכרות עצים לצורכו,
ואינו עובר משום זומר.
הרי מה שלפנינו מלמד שהעצים
נועדו להסקה ולא להטיב עם
העץ ממנו נכרתו.

לא כל זמירה וכריתת עצים אסורה התורה היא תורת חיים
האנטישמיות ,רדיפת בני עמנו על תורתם ואמונתם ,הגיעה בימינו גם לעיר "המודרנית"" ,,,התרבותית"
פריס בצרפת .לפני שבועיים נרצח בחור צעיר בשעת בקר מוקדמת בלכתו לבית הכנסת למניין ראשון.
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היהודים מרגישים כי קרקע הגלות בוערת מתחת לרגליהם .על כן ההודעה על הגעת  4522משפחות
מצרפת ,שמחה את כולנו .דאגנו מה יהיה לאחים בצרפת למה עוד ממתינים שם? עם ישראל התארגן
להכשיר קרקעות ,ולבנות  7522בתים בצפון מזרח ירושלים .כך נחזק את הבירה .עתה נמצא איזור
מתאים ,אך נטוע פרדס זקן שמזה שנים לא מניב כראוי .החלטנו לכרות את הפרדס.

כאן תקום בתוך שנה שכונת מגורים לעולי צרפת .כאן הם יבנו את ארץ ישראל .איזו בעייה יש
לנו עם השמיטה? לאור מה שלמדנו .אתה תהיה הרב ותפסוק לנו מה ההלכה?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

יש איסורים בשמיטה מדאורייתא ,ויש איסורים מדרבנן.
איסורי עבודת האדמה בשמיטה נחלקים לשלושה סוגים
מלאכות האסורות מדאורייתא.
א .מלאכות האסורות מדרבנן.
ב .מלאכות המותרות רק כדי להציל את העצים
בדף הקודם למדנו על עבודות האסורות בשמיטה ,עבודות שלמדנו איסורן ממש
מהכתוב בפסוקים ,מדאורייתא .אך חכמים למדו על עוד איסורים בעבודות החקלאות
בשמיטה ,מדרבנן .איסורים אלה לומדים במסכת שביעית ,היא המשנה העוסקת
בענייני שנת השמיטה ,וכן למדו במסכת מועד קטן ,היא המסכת המלמדת על איסורי
מלאכה בחול המועד.
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מדברי חכמים= מדרבנן ,אסורה כל מלאכה בשדה ובגן .כגון:
א .עידור שהיא כל פעולה המרככת את הקרקע ומטייבת אותה לזריעה או
לצמיחה טובה של הגידולים .אם כי בתמונה רואים עידור לא כ"כ חרישה.

נחלקו חכמים אם איסור חרישה הוא מהתורה ,או מדרבנן .כי באמת לא מצאנו בפסוקי שמיטה
שכתוב בפירוש איסור חורש .יש פוסקים שחורש אסור מהתורה ,או מהלכה למשה מסיני .ויש
שפסקו שאיסור חרישה הוא מדרבנן .ויש שהבחינו בין חרישה המועילה לגידול העץ ,כמו בתמונה,
ואילו חרישה שנועדה ליפות הקרקע אינה אלא מדרבנן.

ב.סיקול אבנים

אסור לסקל אבנים בשנת השמיטה משטחים חקלאיים ,בין אבנים גדולות ,בין אבנים קטנות.
מלאכה זו היא מלאכה מדרבנן ,והיא תולדה של מלאכת חורש .כל הרואה את הפועלים האלה
על רקע אדמה חקלאית ,יאמר כי מלאכה בשדה הם עושים .וסיקול האבנים נועד לחקלאות.
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מסכת שביעית מקדישה משניות שלימות לבעייה זו .כי יש חשש להערמות ,לרמאות.
שביעית פרק ד' משנה א'
בראשונה היו אומרים :מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו ,כדרך שהוא
מלקט מתוך של חברו ,את הגס הגס .משרבו עוברי עברה ,התקינו שיהא זה מלקט
מתוך של זה ,וזה מלקט מתוך של זה.

מדוע אסור לסקל אבנים מתוך השדה לפי ההדגשה במשנתנו?
_______________________________________________________________________________
_____________________________ __________________________________________________

לקבלן חברת הבניין ,מר שמואלי יש בעייה .האם הוא לא יוכל להכשיר את המגרשים לבניה
שמא יחשדוהו כעובר עברה? מה יעשה הקבלן?
המשנה פתרה את הבעייה של הקבלן מר שמואלי .נראה את התמונות ונבין.

משנה :לא יפתח אדם מחצב בתחילה תוך שדהו .מדוע?

משנה:הבונה גדר בינו לבין רשות הרבים .מה דינו?

אין שום בעייה למר שמואלי הקבלן ,אם הוא עושה עבודת גדרות אבן ,הכל מבינים שלצורך
בניין הם עובדים .לכן המשנה מדגישה בפרק ג' משנה י' .הבונה גדר בינו ובין רשות הרבים,
וכן פרק ג' משנה ח' משנה ט'.
מה אומרות לנו משנית אלה על בעיות בניה הנראות כהכשרת האדמה לחקלאות?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

שים לב בתמונה השמאלית נראות שלוש אבנים זו על זו ,גובהן בערך אמה וחצי .האם מי שיראה
אותנו מתעסקים בהם ,יחשוב שאנו מסקלים אבנים לצורך החקלאות?
האם העובד במחצבת אבנים צריך לחשוש מה יאמרו עליו כעובר שמיטה? קרא פרק ג' משנה ה'.
מה אומרות המשניות על בעייה זו?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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החרישה בכלים הראויים לכך ,אם במחרשה הנגררת לטרקטור ,אם בחרישת הקרקע על ידי בהמות,
הרוב פוסקים שהן בגדר חרישה באיסור דאורייתא .וגם עידור וחפירה ביד הם תולדה של איסור זה.
רק עידור לצורך שמירת האילן מפני אובדנו ביובש או מנזקים אחרים יהיה מותר.

זיבול וריסוס
הזיבול בדשנים מכל סוג ,והריסוס בחומרים מכל סוג ,אסורים בשמיטה ,כי מטרתם להשביח
את הקרקע על ידי הדשנים ,או לחזק צמיחת העץ ע"י הריסוס המאפשר התפתחות טובה יותר של
העלים.
אבל ,אם המלאכה נעשית להצלת הפרדס ,או גן הירק .כגון שהריסוס נועד להשמיד מזיקים אשר
ודאי יביאו להרס טיב האדמה לשנים רבות .עדיף שהוספת החומרים הכימיים ,או האורגניים
לחלקת האדמה ,תעשה בשעת ההשקייה ,וכך בפעולה אחת חוסכים שתי פעולות ,וממעטים
במלאכות.
בעיות הזיבול והריסוס לא פשוטות .צריך תמיד לברר ההלכה .שח"ו לא יהיו התחכמויות....

ערימת זבל אורגני סמוך לרפת ,לצד הדרך .זבל זה
לא נמצא סמוך לשדה .הזבל פונה מהרפת כדי
לאפשר לפרות להמשיך לחיות בלא הפרעה .זבל
זה נמצא בצבירה ליד ערימת הקש מימין .הערימה
נמצאת סמוך לרפת של מר חצרוני.

לפנינו מצבור זבל בצד שדות האבטיחים .ערימות אלה
מסודרות לאורך בתפזורת ליד השדה לרוחבה .שים לב
ערימות הזבל נמצאות בשדות של מר טבעוני
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במשנה שביעית פרק ג' משנה א' כתוב:
מאימתי מוציאין זבלים לאשפתות ,משפסקו עובדי עבודה ,דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר :משייבש המתק ,רבי יוסי אומר משיקשור.

קרא את המשנה ,העזר בפירוש ,והסבר את דברי שלושת התנאים.
רבי מאיר______________________________________________ :
רבי יהודה ______________________________________________:
רבי יוסי________________________________________________:
התבונן בשתי התמונות וכתוב ,מי לדעתך שומר שביעית ומי מערים ,מר חצרוני או מר טבעוני?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ד.השקייה
א .ההשקייה בשנת השמיטה היא מלאכה אסורה מדרבנן ,בין השקייה ידנית ,בין השקייה
דרך צנרת או ממטרות .אבל בנושא ההשקייה יש לתת הדעת ,אם יש חשש לאבדן
השדה ,לייבושו ,לאבדן הפרי ,או לנזק לעצים ,רק אז מותר להשקות.
ב .כמובן שחובה לזכור ,ששדות ספיחים שגדלים מאליהם ממה שנשר בשנה שעברה ,אין
להשקות .שם מדובר בשדות הפקר שגדלו מאליהם( .נלמד על כך בע"ה בנושא ספיחים)
ג .מי ששוטף את המכונית בחצר ,והמים זרמו לערוגות הגינה ,אין בכך כלום ,הוא לא מכוון
כלל להשקייה .וכן מים הנוטפים מהמזגנים על צמחים שבפינות בחוץ ,אין בכך כלום.

ההשקייה אסורה בכל צורה שהמים יגיעו וישביחו את הפרי .לכן גם להשקייה מבריכה
ותעלה טבעית אין היתר ,אסור לפתוח את מעבר המים לתעלות .וגם הדליה מבריכה
והעברה לשדה אסורה.
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השקייה תולדה של "שדך לא תזרע"

גם ההשקייה בממטרות לזירוז הצמיחה של הירקות ,אסורה .כי היא בכלל מלאכת זורע.
מתי יהיה מותר להשקות גינה מיוחדת זו? ....עוד נשוב אליה בפרקים הבאים.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

הקב"ה זיכה אותנו להתיישב בארץ הקדש .כאן פתחנו חקלאות מודרנית המתקדמת בעולם.
הנה לפנינו ,שיטת השקיית שדה בהשקייה אוטומטית על ידי המחשב .כשמכוונים אותו בשנה השישית.
שים לב .ליד מיכל המים המסומן במספרים ,יש מחשבים המחוברים לצינורות .המחשבים פותחים את
המים לפי הצורך כאשר יש סכנת ייבוש בשדה .השדה הזו עלולה להיות
שדה מלוחה שלא תיתן פרי שנים רבות.
האם מותר להפעיל מערכת השקייה של המחשב לשנת השמיטה ,כדי לשמור על השדה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ההשקייה היא לפעמים דבר הנתון ללב
במצוות רבות יש חשש מראית עין .ההשקייה היא בדרך כלל דבר גלוי לעין העוברים
ושבים ,אשר נוטים לומר ,כי המשקה שדהו חשוד על השביעית .מה גם ,שהמשקה שדהו,
רק הוא יודע כמה מים נחוצים לקיום הצמחים .ואם אינו איש ירא ה' עלול הוא לנטות
אחר רצונותיו ולהשקות השקייה מרובה.
עם זאת ,בהשקיית טפטפות ,איש לא רואה ולא יודע ובעל השדה יכול להשקות כתאוות
ליבו .לכן בהשקיה יש להיות ערים וזהירים בחשש זורע בשביעית.

היום יש שיטת השקייה חסכונית .שיטת השקייה בטפטפות ,מתוך צינורות מהם נוטפים המים
טיפות טיפות וחודרים לשורשי הצמחים .גם ההשקייה בשיטה שלפנינו ,אסורה .שים לב ,הורדים
הריחניים שבתמונה ,פורחים ,כי מזרימים להם מים בטפטפות.
האם מותר לעשת זאת בשנת השמיטה? __________________________________
מדוע?________________________________________________________

ד .ריסוס
יש האוסרים לרסס את האילנות להשמדת המזיקים ואפילו שהמלאכה מכוונת להציל את
העץ ולא לגרום לטיובו והשבחתו .זאת מפני שהמלאכה נעשית ישר על גוף העץ .וכל מלאכה
הנעשית על גוף האילן אסורה.
כשהריסוס נועד נגד מזיקים רגילים בטבע ,או פגעים רגילים בטבע ,כנימות ושאר חרקים מצוים,
זבובים ,יתושים וכדומה ,המצויים בטבע ,ריסוס כזה אסור ,כי הוא במסגרת עבודה חקלאית רגילה.
רק כשיש סכנה שהצמח ייפגע בלי תקנה ,אזי מותר.
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האם נראה לך שהריסוס בתמונה ,מותר? (שים לב העלים נראים תקינים) הסבר תשובתך.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

כל צורת ריסוס שנועדה להשמיד מזיקים מצויים ורגילים ,אסורה .לפנינו מכונות ריסוס לחומרים מאד
מסוכנים שמטרתם להבטיח שהמטע לא יינזק באופן שאין לו תקנה .לכן מותר להשתמש במכונות אלה כדי
להציל את גוף העצים .גם ריסוס ע"י מטוסי ריסוס אסור .כי מטרתו להשביח הגידולים או לשומרם
שימשיכו לצמוח ולהניב.
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מה מותר ומה אסור בשמיטה
לאוקמי אילנא לאברויי אילנא
מה כתוב בכותרת?
חכמינו ז"ל ידעו יפה יפה ,שתורתנו הקדושה היא תורת חיים .ומצוות השמיטה צריכה להתקיים
כפרטיה ודקדוקיה .אך עם זאת ,התורה לא מצווה אותנו להרוס את החקלאות ,התורה לא מצווה לנטוש
את הפרדסים והכרמים עד שהכל יתייבש וימות בצמא .התורה לא מצווה לנטוש את גן הפרי שהכל ימות
בלי שיוכל להמשיך להתקיים אחרי שנת השמיטה .ולכן ,חכמים לימדו אותנו כלל גדול באיסור
שמיטה .כל מה שנחוץ לשמור שהעץ לא ימות ,מותר לעשותו בשמיטה .וכל מלאכה שהיא מסייעת
ומשבחת ומוסיפה לעץ כוח וגדילה ,מלאכות אלה נשארות אסורות לפי הכלל:

כל עבודה שהיא לאוקמי אילנא מותרת
פירוש :כל עבודה( ,ואפילו מלאכה האסורה מהתורה) שהיא לקיים האילן ולשמור
על העץ שלא ימות ,שלא יתייבש ,שלא יקמול ,היא מלאכה מותרת.

כל עבודה שהיא לאברויי אילנא אסורה
פירוש :כל עבודה (ואפילו מלאכה פשוטה או קלה) שהיא להבריא האילן ,לחזקו או
להוסיף לגידולו ולהשביחו ,היא מלאכה אסורה

הפרדס הזה לא קבל מים מתחילת שנת השמיטה .לפתע מצאנו כמה עצי הדר,
שהאחד כמעט התייבש לחלוטין ועלול למות ,האחרים עדיין מחזיקים מעמד.
מה מותר לנו לעשות בשנת השמיטה? __________________________
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לאברויי אילנא לאוקמי אילנא
ענה על השלות הבאות?
א .בחלקת מטע האפרסקים של מושב יונתן ,החלו הפירות לנשור מהעצים ,המדריך החקלאי אמר שיש
חשש שהמטע יתייבש והעצים אבודים .הכל בגלל החום והשרב שהיו באותו היום .איזו מלאכה
מותר לעשות במטע זה?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ב .מר יוסף חקלאי ,יצא מבית המדרש לכיוון ביתו ,הוא שם לב שעצי התפוחים בחלקת
המטעים שלו ,התמלאו חרקים מוזרים ,הנמלים והג'וקים מטפסים לאלפיהם על ענפי האילנות.
יש חשש גדול לאבדן העצים .מה מותר למר יוסף חקלאי לעשות?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ג .מחצית מגן הירק של מר יצחקי ,נתן פרי יפה וגדול ,המחצית השניה ,לא קבלה מספיק מים,
לכן העגבניות היו מצומקות וקטנות .מר יצחקי חשב להשקות את החלק שלא גדל יפה כדי
שהפרי יבשיל ויהיה מה לשווק לירקנים בשוק .האם מותר לו להשקות את הגן?
_________________________________________________________________
מדוע? ___________________________________________________

ד .השדה שלפנינו נזרעה שבועיים לפני ראש השנה של שנת השמיטה .שים לב ,ממתינים לגשם ,אך
השרב נמשך .מה אתה מציע לחקלאי לעשות? הדגן נחוץ למאפיות .הסבר לו את ההלכה .שים לב
זה יהיה אסור באיסור ספיחים.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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לאוקמי אילנא לאברויי אילנא

ה .יצחק בן משה ,נטש את שדהו בשנת השמיטה ,הוא נמצא כעת בבית המדרש .אך בשדהו העצים
החלו לנטות וליפול בגלל חוסר השקייה וטיפול .האם מותר לו לטפל בעץ הזה?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

מה הן מצוות התלויות בארץ?
בכמה מצות מקדימה התרה את המילים ,כי תבואו אל הארץ ,או את מילים,

כי תבואו אל ארץ אחוזתכם ,או כפי שבמצוות השמיטה שלנו כתוב:
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ,ושבתה הארץ שבת
לה' ...שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור
ואת ענבי נזירך לא תבצור ,שנת שבתון יהיה לארץ.
יש לזכור דברי הגמרא בקידושין אומרת שזה לא תלוי במה שכתוב בפסוק" ,כי תבואו" ,
אלא מצוה בקרקע או בגידוליה.
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מכאן ,מהפסוק למדנו שמצוות השמיטה היא מצווה התלויה בארץ .כלומר ,רק בארץ הקדש ,רק בארץ
ישראל באדמה הקדושה ,אפשר לקיים מצווה זו .אבל בחוץ לארץ ,אין דין מצוות שמיטה חל כל עיקר.
ושם בארץ העמים ,באמריקה ,באנגליה,בתוניסיה ,בצרפת ,לא נחים בשנה השביעית .בחוץ לארץ אין
קדושה כארץ ישראל ,שם ימשיכו לעבוד בלי הפסקה.

ארץ ישראל ,ירושלים ,מקודשות מכל הארצות

מצוות התלויות בארץ
לפניך למטה כתובות כמה מצוות ,העתק כל מצווה למקומה הנכון ,האם היא מצווה התלויה
בארץ ,או היא מצווה הנוהגת בכל מקום?

מצוות הנוהגת בכל מקום בעולם

מצוות התלויות בארץ ישראל

א____________________ .
ב____________________ .
ג____________________ .

א___________________ .
ב___________________ .
ג___________________ .

מצוות סוכה ,מצוות תרומות ומעשרות ,מצוות אכילת מצה .מצוות שבת,
מצוות הפרשת חלה ,מצוות נטילת לולב ,מצוות הבאת ביכורים ,מצוות ציצית,
מצוות מילה,
מצוות תפילין ,מצוות הבאת העומר ,מצוות שמיטת קרקעות,
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נלמד עוד כמה משניות במלאכת שביעית
קרא את המשניות במסכת שביעית וכתוב מה למדים מהמשנה בקשר לתמונה.
קרא את המשנה שביעית פרק ב' משנה ה' .מה מלמדת המשנה
בקשר לאיסור הנלמד בתמונה זו?

______________________________
________________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק ב' משנה א' .מה מלמדת
המשנה בקשר למלאכה שאנו רואים בתמונה זו?

______________________________
________________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק א' משנה ו' .מה מלמדת
המשנה בקשר לגודל שדה אילן לחרישה שאתה רואה כאן?
_______________________________________
_______________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק ד' משנה ה' .מה למדים
מהמשנה בעניין קציצת אילנות בשביעית?
_______________________________________
_______________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק ד' משנה ו' .העץ הזה חולה,
אילן שנפשח .מה מלמדת המשנה בעניין העץ הזה?
שים לב אין זה נפשח החל להשבר.
_______________________________________
_______________________________________
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מצוות התלויות בארץ
ראינו שמצוות שמיטה היא מצוה התלויה בארץ .ידועות לנו עוד מצוות התלויות בארץ .כמו מצוות
תרומות ומעשרות .והשאלה ,האם מצוות אלה נוהגות גם בשנת השמיטה?

פירות וירקות של שמיטה פטורים ממצוות תרומות ומעשרות
פירות וירקות של שביעית פטורים מתרומות ומעשרות כי הם הפקר .ולכן חקלאי שלא הפקיר את
שדהו ,והעמיד שמירה ושערים נעולים ,יהיה חייב במעשר עני( .ולא מעשר שני)
וכן ,פירות של גוי שגדלו בשדה בארץ ישראל וטופלו ונקטפו ונארזו בידי ישראל ,וכגון שמהענבים
המיועדים ליין עשה יין( ,שגמר מלאכתם על ידי ישראל) ,חייבים בתרומות ומעשרות כשאר שנים.
ובהפרשות תרומות ומעשרות אלו ,לא יברך כי הכל בגלל הספק .שכן אנו בשנת שמיטה.

הסבר את הכתוב על הכתוביות שבתמונה .מדוע חייבים? ומדוע פטורים?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

א .למדנו שפירות שחנטו וגדלו בשנה השישית ,הם כפירות של שנה רגילה .ולא חלה עליהם
קדושת שביעית .מה יהיה דינם לעניין תרומות ומעשרות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מה יהיה דינם של פירות שחנטו בשנת השמיטה ,אך היו קטנטנים ,ונקטפו רק בשנה השמינית?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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שבחה ומעלתה של ארץ ישראל
מצות שמיטה מיוחדת לארץ ישראל בלבד
הרמב"ן ,רבנו משה בן נחמן ,חי ופעל לפני כ 822שנה
בספרד .שם היה גדול החכמים ומנהיג לעמו .שם נאבק
והתווכח עם הנוצרים לפני המלך .הוא רופא ,פרשן ופוסק
הלכות .הרמב"ן חיבב את ארץ ישראל לרוב אהבתו אותה.

מרוב אהבתו של הרמב"ן לארץ ישראל ,הוא אמר דבר מרחיק לכת .שעיקר קיום כל
המצוות ,הוא רק בארץ ישראל ,אבל בחוץ לארץ ,קיום המצוות הוא רק לזכרון ,זאת שמא
נשכח את עיקר קיומן .כמו כן הרמב"ן חלק על הרמב"ם והכניס את מצוות ישוב ארץ
ישראל למניין תרי"ג מצוות מהתורה .עוד בהיותו בברצלונה ,התפלל לרגע שיוכל לעלות
לארץ ישראל .לרוב בהילותו ,עלה לארץ בלי משפחתו ,ובא לנשק את אבניה ואת עפרה
וזכה לבנות בה בית כנסת ומקום של תורה.

הרמב"ן רבנו משה בן נחמן ,הוא הדוגמא לחכם שנתן את ליבו ומחשבתו על מעלתה וכבודה של ארץ
ישראל .הוא עלה כמעט בבריחה ובבהלה מספרד לארץ ,הגיע לעכו ומשם לירושלים .כאן
בנה את בת הכנסת על חורבה עזובה שמצא לא רחוק מהכתל המערבי .האם ידוע לך היכן מצוי
בית הכנסת של הרמב"ן בירושלים?______________________________________
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כדי להבין את מושג מצוות התלויות בארץ ,עלינו להבין מה מעלתה של ארץ ישראל.
בגמרא במסכת כתובות דף קי' עמוד ב' כתוב:
ת"ר :לעולם ידור אדם בארץ ישראל ,אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים,
ואל ידור בחוץ לארץ ,ואפילו בעיר שרובה ישראל .שכל הדר בארץ
ישראל דומה כמי שיש לו אלוה ,וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין
לו אלוה ,שנאמר לתת להם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים .וכי כל
שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך כל הדר בחוצה לארץ כאילו
עבד עבודת כוכבים.

קרא את דברי הגמרא וענה על השאלות
א .איזה ציווי אנו מצווים בקטע שקראנו?
______________________________________________________
______________________________________________________
ב .הגמרא מלמדת ,שעדיף לגור בעיר של גויים בארץ ,מאשר לגור בעיר שכולם
יהודים בחוץ לארץ .האם אין פחד שהגויים בארץ יפריעו ליהודי לחיות?
______________________________________________________
______________________________________________________
ג .למי השוו חכמים את מי שמעדיף לחיות בניו יורק במקום לחיות בירושלים?
______________________________________________________
______________________________________________________
חכמים הוסיפו עוד שבחים למי שגר באדמת הקודש ,כדי שנבין את הקשר לשמיטה נקרא את הקטע.
אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן :כל המהלך ארבע אמות בארץ
ישראל ,מובטח לו שהוא בן העולם הבא .אמר רבי אלעזר :כל הדר בארץ
ישאל שרוי בלא עוון( .שעוונותיו נמחלים מכח מחשבתו על מעלת וקדושת ארץ
ישראל) רבי שמעון בר יוחאי פתח ואמר :מדד הקב"ה את כל הארצות ,ולא
מצא ארץ שראויה ליתן לישראל אלא ארץ ישראל .אמר הקב"ה :חביבה עלי
כת קטנה שבארץ ישראל ,מסנהדרין גדולה שחוצה לארץ.
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הסבר את דברי שלושת החכמים
א .רבי ירמיה בר אבא
ב .רבי אלעזר
ג .רבי שמעון בר יוחאי

עוד על סגולת ארץ ישראל שהשמיטה מקויימת רק בה
כדי שנבין מדוע כמה מצוות תלויות רק בארץ ישראל ,נלמד עוד על מעלתה
נקרא את דברי רבי יהודה הלוי האומר:
ראה כמה השתדלו האבות לגור בארץ בעודנה בידי "עובדי עבודה זרה" (בזמן האבות שלטו
עמי הכנענים בארץ)  .כמה השתוקקו אליה ברחקם ממנה ,עד שדאגו להעלאת עצמות אליה.
כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף( .שהשביע לבני ישראל להעלות עצמותיו ממצרים) וזכור גם
כמה התחנן משה לראותה ומה קשתה בעיניו הגזרה בהימנע הדבר ממנו ומה גדול בעיניו החסד
כאשר ה' נתן לו אחר כך לראותה מראש הפיסגה .ורק אנחנו נמנעים מזה מחמת הגלות
והשעבוד שאנו נתונים בהם( .......ועוד הוסיף) ירושלים לא תבנה רק כאשר ישתוקקו אליה
כל בני ישראל תכלית התשוקה ,עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה.

רבי יהודה הלוי כותב שלושה נימוקים למעלתה של ארץ ישראל הסבר אותם.
א .בקשר לאבות ______________________________________
ב .בקשר לעצמות ______________________________________
ג .בקשר למשה ______________________________________
איך מסביר רבי יהודה הלוי את סיבת עיכובו מלעלות לארץ ישראל בימיו?
___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

מה הסיבה המעכבת את בניין ירושלים?
___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי
כבר למדנו שמצוות "שמיטה" נקראת גם "שבת הארץ" וגם בשם "שביעית"
האם שמת לב ,שכל השיעורים אנו לומדים את מצוות השמיטה רק מתוך משניות?
מדוע אין אנו מוצאים גמרא למסכת שביעית?
מה לדעתך ההסבר לשלושת השמות האלה?
א .שמיטה

______________________________

ב .שבת הארץ ______________________________
ג .שביעית

______________________________

כפי הידוע לנו על כל מסכת במשניות יש גמרא .כלומר ,על דברי התנאים
המדברים במשניות ,יש הסבר ודיון של דברי האמורים המדברים בגמרות.
את כל דברי התנאים ,כתב וסידר רבנו הקדוש ,הוא רבי יהודה הנשיא ,אשר
חתם את ששה סדרי משנה .ואת כל דברי האמורים בגמרות ,סכמו וסדרו שני
החכמים האמוראים ,רבינא ורב אשי אשר חתמו את התלמוד הבבלי-הגמרא.
אבל אל תשכח ,יש לנו שני תלמודים ,תלמוד בבלי שכאמור נחתם על ידי רבינא
ורב אשי ,בבבל (בעירק של ימינו) ויש תלמוד של ארץ ישראל ,הוא התלמוד
הירושלמי ,הוא אמנם נקרא ירושלמי ,אבל אל תטעו ,התלמוד הירושלמי בכלל
לא נכתב ולא נחתם בירושלים ,התלמוד הירושלמי ,נחתם על ידי רבי יוחנן
בישיבה בטבריה .אבל משום כבודה של ירושלים קראוהו ירושלמי.
בתלמוד הבבלי לא נמצא גמרות לכמה מסכתות -למשניות העוסקות במצוות
התלויות בארץ ישראל .כי שם בבל לא עסקו בעניינים האלה .את הגמרות
למצוות תלויות בארץ ,כמו שמיטה ,מעשרות ,פאה ,וכדומה ,נמצא בתלמוד
ירושלמי .התלמוד ירושלמי יותר קצר .הלשון שבו יותר קשה להבנה.
תרגיל למצטיינים
לפניך שמות של כמה מסכתות כתוב לאיזה תלמוד שייכת כל מסכת ,לתלמוד בבלי ,או לתלמוד
ירושלמי ,או אולי בשני התלמודים נמצא את הגמרא הזאת .העזר בהכוונת הרב.
המסכתות :מעשר שני ,זבחים ,פאה ,בבא מציעא ,ברכות ,טהרות ,חלה ,סנהדרין,
שבת ,קידושין .פאה ,יומא ,סוכה ,ראש השנה.
נזיר ,שביעית,
_____________________________________________________________

____________________________________________________
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תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי
היום אנו רגילים ללמוד את התלמוד הבבלי שבו יש  62מסכתות ,אבל אין לנו בו גמרות
למצות התלויות בארץ ,כמו למצוות שמיטה שאנו עוסקים בה .אמרנו שהתלמוד הירושלמי
יותר קצר וחסרות בו גמרות רבות .זאת מפני שעם ישראל נרדפו על ידי הרומים ששלטו
כאן ,ולא היתה לחכמי ישראל מנוחה ושלוה לכתוב את דבריהם כפי שהיה לחכמי עמנו
האמוראים שישבו בבבל .חכמי ארץ ישראל האמוראים ,שקדו ללמוד המסכתות הנוגעות
למצוות ארץ ישראל והמקדש .טוב לדעת ,שלמרות שבתקופה ההיא של האמוראים ,ארץ
ישראל ,לא היתה בגדולה ,לא היתה בתפארתה .ירושלים נשלטה ע"י הרומאים ,ואח"כ ע"י
הביזנטים .לא היה בה יישוב יהודי .הנוצרים אסרו ישיבה בירושלים .התורה התקיימה
בצפון בגליל .הישיבה הגדולה היתה בטבריה .שם פעל רבי יוחנן חותם התלמוד הירושלמי
חכמים קראו למסכתנו בעניין השמיטה בשם "שביעית"
את המשנה סידר וחתם
את התלמוד הבבלי סידרו וחתמו
את התלמוד הירושלמי סידר וחתם
כתוב שלושה הבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי
הבדל ראשון
הבדל שני
הבדל שלישי

א .מדוע אין אנו מוצאים בתלמוד בבלי ,גמרא למסכת שביעית?
______________________________________________
______________________________________________
ב .מדוע התלמוד הירושלמי קצר ואין לו גמרות לרוב המסכתות?
______________________________________________
______________________________________________
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שבת בראשית ושבת הארץ
כל השביעיות חביבים
בימים ,שביעי חביב.
שנאמר" :ויברך אלוהים את יום השביעי"
בחדשים ,שביעי חביב.
שנאמר" :בחדש השביעי באחד לחדש"

בשנים ,שביעי חביב
שנאמר" :והשביעית תשמטנה ונטשתה"

בשמיטין ,שביעי חביב
שנאמר" :וקידשתם את שנת החמישים"

באושפיזין ,שביעי חביב
שנאמר" :ויהי דוד לכל דרכיו משכיל"

בבנים ,שביעי חביב
שנאמר" :וישראל אהב את יוסף מכל בניו"

לפניך שש מילים השייכות לשש השביעיות התאם כל תיבה למקומה הנכון.
יובל.
תשרי.
סוכה.
שמיטה.
שבת.
חלומות.
נחזור לפסוקים שלמדנו בתחילת הספר:
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת
אליהם .כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת
לה' .שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את
תבואתה .ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' .שדך
לא תזרע וכרמך לא תזמר .את ספיח קצירך לא תקצר ואת ענבי
נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ .והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל"
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כתוב ,כמה פעמים מופיעה המילה או הצירוף ,שבת ? __________________
כמה פעמים מופיעה המילה שבע או שביעית ? ______________
מה אנו יכלים ללמוד מכך על הקשר בין שבת המלכה לשנת השמיטה?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

שני החקלאים נטשו את אדמותיהם ,הם עסוקים עתה בלימוד תורה בצל עצי המטעים שלהם.
שאלנו את הרב גבריאל ,איך הוא מתפרנס בשנת השמיטה ,הרי שדותיו מופקרים .ענה לי
הצדיק הזה ,הלואי והייתי יכול להמשיך כל ימי בלמוד תורה בצל העצים ,במקום לרוץ כל
היום אחרי הטרקטורים והפועלים" .אתה יודע מה זה תענוג לימוד תורה" שאל אותי ר' גבריאל?

שבת בראשית שבת הארץ
אחר ששת ימי העמל במשך השבוע ,מגיע יום השבת .את שבת המלכה אנו מקבלים
בלבוש נאה ,בהדלקת נרות ובפיוט לכה דודי .שבת זו נקראת שת בראשית .כי קבועה
ונתונה היא מבריאת העולם מששת ימי בראשית .שבת בראשית לא זזה ממקומה.
אחר שש שנות עבודה בשדה ,מגיעה השנה השביעית היא שנת השמיטה ,שבת זו נקראת,
שבת הארץ ,וכן גם בשם שביעית.
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שבת הארץ

שבת בראשית

שנת השמיטה

שבת המלכה

מה הבדלים
_________________
הבדל א__________________.
___________________
הבדל ב__________________.
מה המשותף
____________________
דמיון א__________________.
____________________
דמיון ב__________________.

שבת ושביעית
ידוע מה שאמרו חכמינו" ,לא נתנו שבתות וימים טובים לישראל ,אלא כדי שיעסקו
בהם בתורה" .ולזה טעם נתינת "שבת הארץ" בשנה השביעית כדי לעסוק בתורה .וכמו שבקידוש לשבת
אנו אומרים "ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו ,זיכרון למעשה בראשית ,תחילה למקראי קדש ,זכר
ליציאת מצרים" כך גם בשמיטה אנו יוצאים מן השעבוד לאדמה אל החירות לעסוק בתורה .וכמו ששבת
מברכת את ימי השבוע ,כך שמיטה מברכת את שנות העבודה .וכמו שאנו מוסיפים מן החול לקודש ,
בכניסת שבת ,ומאחרים להבדלה עד לחשיכה גמורה ,כך גם לשמיטה יש תוספת שביעית לפניה לאחריה
כדי להרחיקנו מן האיסור .וכמו שאנו עסוקים בהכנות לשבת ובתכונה גדולה לערוך הכל לפני הדלקת
הנר ,כך לפני שמיטה ממהרים להכין הכל ולסיים כל עבודות השדה והגינות טרם תחל שנת השמיטה.
יודעים אנו כי המועדים והחגים תלויים בקידוש החדש ונקבעים על ידי בית הדין בירושלים .השבת
והשמיטה לא תלויים בקידוש החודש השבת קבועה ועומדת ,ולא זזה ממקומה ,כך גם שנת השמיטה לא
זזה ממקומה ,כל שבע שנים מתקיימת במועדה .כמו שהשבת מכריזה על האמונה בה' כבורא עולם ,כך
שמיטה מכריזה עליו כאדון העלם .וכמו שבשבת יש לנו אבות מלאכות ותולדותיהן ,כך בשמיטה יש
מלאכות האסורות מדאורייתא ,ויש מלאכות הדומות להם כתולדותיהן ואסורת בשמיטה.
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קרא את הכתוב בעניין הדמיון בין שבת לשמיטה ,וכתוב במה דומה
שבת לשמיטה בנושאים הבאים( :לעזרתך הנושאים מצויינים בצבע)
בנושא לימוד תורה
זכר למעשה בראשית
השמיטה מביאה ברכה
תוספת מן החול על הקדש
בעניין הכנות לשבת
השבת לא תלויה בבית הדין
הכרזה על האמונה בה'

האם האדמה מדברת ואומרת לנו משהו?
תתפלאו ,רבי יצחק אברבנאל אומר שהאדמה כאילו מכריזה ומודיעה לעולם
שה' ברא אותה ,ברא את העולם.
ר"י אברבנאל מסביר:
רבי יצחק אברבנאל ,היה מנהיג יהודי ספרד ,שר
האוצר של הממלכה ,המקורב ביותר למלכות .למרות עיסוקיו
כמנהיג ושר .לא הפסיק לרגע מלימוד תורה וכתיבת פירושיה.
ר"י היה מנהיג גולי ספרד ,וגלה עם בני עמנו לפני  522שנה.

כאשר כל יהודי ,מפסיק כל מלאכתו ,שובת ומקיים את השבת כהלכתה ,הרי הוא כאילו יוצא לשוק,
צועק ומכריז :שבת היום לה' .וכך מכריז כי ה' הוא בורא עולם.
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" בדיוק כך "כאילו הארץ עם
היותה בלתי מדברת (אפילו שאנו לא שומעים) בכל זאת הארץ תעיד מה שיעיד העם היהודי בשבתות".
מה חידש לנו רבי יצחק אברבנאל בפירושו לטעם מצות השמיטה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
[ בשיעורים הבאים נלמד בע"ה שאדמת ארץ ישראל אפילו כועסת ,וביטול מצוותיה גורם לעם ישראל גלות .רש"י מדברי הגמרא]
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מה עניין שמיטה אצל הר סיני?
קראנו בפסוקים בפרק הקודם:
וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ,כי
תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה''.
שמיטה והר סיני ,נראים רחוקים מאד זה מזה .הר סיני נמצא שם במדבר ,ומצוות שמיטה נמצאת
כאן בתוך ארץ ישראל .שאלו חכמים:

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

והלא כל המצוות נאמרו מסיני?

התשובה :מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כל המצוות נאמרו כללותיהם
ודקדוקיהם מסיני .כל מצווה הכתובה בתורה לימד הקב"ה למשה כל פרטיה בהר סיני.
ועוד הוסיפו חכמים הסבר:
הר סיני מלמד על קבלת התורה ,על קבלת עול מלכות שמים ,על אמונה בה' יתברך ,על מה שאמרנו
לפניו ,נעשה ונשמע .על הר סיני נגלה ה' לעולם כולו .משם יצאה התורה וההוראה לכל העולם .משם
יצאה האמונה בה' יתברך ובמצוותיו .שמיטה היא סמל לקבלת עול מלכות שמים .קיום מצוות השמיטה,
נטישת הקרקעות ,נטישת השדות ,נטישת הפרי על העצים ,עזיבת כל העבודה בשדה ,ובמקומה הולכים
ללמוד תורה בבית המדרש ,כל אלה מחייבים אמונה חזקה .קשר גדול ואמיץ למצוות התורה הקדושה.
אמונה גדולה שהפרנסה ,הדגן והפרי יבואו מברכת ה' יתברך .מצוות השמיטה היא הסמל לאמונה בה' .כי
בנטישת האדמה בשנת השמיטה ושנת היובל ,יוצא שאנו נמצאים בלי מזון שלוש שנים .אנו מאמינים
בתורה מן השמים .נותן התורה הוא נותן הפרנסה .ה' יתברך הבטיח בתורה:
איזו סיבה נוספת למדנו מקטע זה לקשר בין שמיטה להר סיני?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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ספר ויקרא פרק כה' פסוק כ'-כב'
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ,הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו.
וציויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ,ועשת את התבואה לשלוש השנים.
וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית ,עד
בא תבואתה תאכלו ישן.

הקב"ה מבטיח ,שנה שישית לפני השמיטה ,נקבל בשדות יבול תבואה שיספיק לנו
לשלוש שנים .רק אנחנו המאמינים בלב שלם יכולים להראות וללמד לעולם כולו ,שאנו
נוטשים את אדמתנו ,ובטוחים וסומכים על ה' יתברך שיתן לנו די מחסורנו.

שדה החיטה שלפנינו שייך לרבי יצחק אפרתי .הוא כלל לא התכוון לזרוע חיטה .התחזיות
החקלאיות של המומחים היו נגד רעיון הזריעה .אבל רבי יצחק החליט לזרוע בשדות שבין
חלקות יער ירושלים .היה זה לפני שנת השמיטה .המומחים אמרו לו שהוא מפזר כספו בעפר.
רבי יצחק נשא עיניו לקב"ה ואמר" .ריבונו של עולם ,אני שמור את שלך ואתה ברוב חסדיך
תרחם ותשמור את שלי .באותה שנה ,ירדו גשמי ברכה .חלקות החיטים נתנו יבול פי ארבעה.
המומחים משרד החקלאות התעניינו אצל רבי יצחק אפרתי" ,במה זיבלת את השדה" "..סוד!"
רבי יצחק ענה למומחים" ,אני זיבלתי את השדה בדמעות התפילה שלי לבורא עולם".
מה לימד רבי יצחק אפרתי את המומחים ממשרד החקלאות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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קרא את הכתוב בראש העמוד הקודם וכתוב ארבע סיבות לקשר בן מצות שמיטה
להר סיני.
סיבה ראשונה:
סיבה שניה:
סיבה שלישית:
סיבה רביעית:

א .מה הקשר של תמונה זו לנושא לימודנו?
______________________________________________
______________________________________________
ב .מניין לנו שהחקלאים בתמונה ,הוא מגיבורי הכוח העושים דבר ה' באמונה?
______________________________________________
______________________________________________
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גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו
בספר תהילים פרק קג' פסוק כ' כתוב:
"ברכו ה' מלאכיו ,גיבורי כוח עושי דברו  ,לשמוע בקול דברו"
מי הם הגיבורים האלה? מי הם בעלי הזכות לברך את ה'? בתור גיבורים? על איזו גבורה
מדברים בפסוק? אנשי חיל חזקים ,בריונים?
במה הכתוב מדבר? אמר רבי יצחק :בשומרי שביעית הכתוב מדבר .בנוהג שבעולם
אדם עושה מצוה ליום אחד ,לשבת אחת ,לחדש אחד .שמא לשאר ימות השנה?
וזה ,שומר השביעית ,רואה שדהו בור [שדה נטושה בלי חריש וזריעה] ושותק.
יש לך גיבור גדול מזה?

כיצד מבהיר רבי יצחק במדרש זה ,את גבורתם של שומרי שביעית?___________________________

רבי מאיר אמזלג ממושב רחוב שדה תרומות ,גיבור כוח
היה זה בשנות השישים ,רבי מאיר עלה מהגלות למושב "רחוב" בעמק בית שאן .נשק לאדמה והחל
לעבד שדותיו .עבודה בחלקות העגבניות סחטה את כל כוחותיו .העבודה בשדות היה תנאי להשיג כיכר
לחם לילדים .המדינה נאבקה בחדירת המחבלים הפידאיונים למושבי הגבול .ביום עבודת פרך ובלילה
שמירה על חלקות העגבניה מפני הפידאיונים מירדן.
השנה ערב שמיטה .המדריך החקלאי מהקיבוץ חפציבה ,הגיע כרגיל לתת הוראות לרבי מאיר בעניין
עיבוד השדות" .יש להכין את הצנרת ,לחרוש ,ולהתחיל לעבד את הקרקע לקראת זריעה בחדש חשון".
כך אמר עוזי המדריך .רבי מאיר הסתכל עליו בעיניים יוקדות" .השתגעת"...והמשיך בקול רוטט "מה
אתה חושב ,באתי ממרוקו לארץ לחלל את האדמה הקדושה"" .אני מודיע לך ,החלקות שלי מושבתות
בשמיטה .אין עבודה .אף אחד שלא יעיז להתקרב לאדמה שלי" "שמעת קיבוצניק צעיר ,שמעת"? "אצלי
אין חוכמות .בשמיטה הכל שובת".
לאחר שבוע ,התקבל מכתב אל רבי מאיר אמזלג ,ובו איום" .הרינו מודיעים לך שאתה עובר על תקנות
האיזור החקלאי שלנו .אתה תשא בהוצאות בבית המשפט .עליך לעבד את האדמה כפי שהנך נדרש ע"י
עוזי המדריך האיזורי של משרדנו .ולא ,תתבע על פגיעה בתהליך החקלאי של המועצה האיזורית עמק
בית שאן" .כעבור יומיים הגיע עוזי לביתו של רבי מאיר" .באתי להודיע לך ,שמצאנו פתרון לדתיים
כמוך ,אנחנו מוכרים את הקרקע במכירה לפי התורה שלכם"" .תשמע עוזי" ענה לו רבי מאיר" :אני אף
פעם לא פגעתי בכבוד שלך ,לך תמכור עגבניות בשוק .את האדמה שלי לא מוכרים בשום צורה .היא של
ה' יתברך .ולא שלך" "...עוזי לך בבקשה לענייניך" "עזוב אותנו בשקט .אנחנו שומרי שביעית .לא באתי
בשעת מנחה בבית הכנסת הגיעו כמה מושבניקים לשכנע את רבי
ממרוקו לחלל את קדושת הארץ".
מאיר שלא יפעל נגד "הממשלה" "אתה עולה חדש אל תעשה בעיות ,ילדיך ואשתך יגוועו ברעב".
רבי מאיר התבונן בהם בתמיהה" .השתגעתם"? " ...לעבוד בשמיטה"? "תרחמו על האדמה הקדושה".
הזמן חלף ,רבי מאיר זרע את שדהו וסיים הכל לפני ראש השנה ,ותכנן לחלק את היבול דרך אוצר
בית דין .שאר החקלאים ,המשיכו לעבוד בשנת השמיטה לפי הוראות המדריך עוזי .כל החלקות במושב
גדלו צמחים וציפו לפרי .החקלאים המשיכו להשקות ולזבל ולטפל .רק החלקה של רבי מאיר אמזלג
נטושה וצומחת בלי שיראה אותה .והנה הגיעו חדשי החורף חדש טבת בשער .החזאי הודיע על גשמים,
וכולם שמחו עוד יותר .ביום עשרה בטבת ,הקור חדר לעצמות .כולם בשדות ,ורבי מאיר בבית הכנסת
של המושב עוסק בתורה .בליל עשרה בטבת ,ירדו הטמפרטורות לקור נורא ,כל חלקות הירקות של
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עמק בית שאן הוכו מכה קטלנית של קרח מכת קרה .הכל ירד לטמיון .רבי מאיר ,ישב על ספר הזוהר
כהרגלו בבית הכנסת .עוזי המדריך וכמה חקלאים עימו הפתיעוהו" .ברוכים הבאים ,עוזי בוא תלמד קצת
תורה ,היא תועיל לך נגד הלב הקר"  ...החקלאים שאלו את רבי מאיר בבקשה תגלה לנו את הסוד
המקצועי ,איך שמרת על החלקה של מפני מכת הקרה .הרי בכל עמק בית שאן נותרו לפליטה רק
רבי מאיר הרים את ספר הזוהר ואמר להם" .רבי שמעון בר יוחאי טיפל בלילה
חלקות הירק שלך.
בחלקות שלי"...

הנה החלקות של רבי מאיר בעמק בית שאן .שים לב השדות הסמוכים באופק קמלו הכל הצהיב.
ענה על השאלות הבאת
א .במה היתה גבורתו של רבי מאיר אמזלג? האם עליו כתוב" ,גיבורי כוח עושי דברו?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .האם אפשר להאשים את עוזי המדריך במה שקרה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ג .איך התקדש שם שמים על ידי רבי מאיר?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ד .מה הסיכון שלקח עליו רבי מאיר בעניין פרנסת ילדיו?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ה .האם רעיון מכירת הקרקעות לגויים בשמיטה ,מקובל על רבי מאיר? מדוע?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

59

החקלאי התמים ממושב כפר שמואל
גיבורי כוח עושי דברו הגיבורים האמיתיים הם המאמינים בתמימות
מושב כפר שמואל ידוע במומחיותו לגדל חציר דגנים .העבודה בעיצומה .כל האיכרים חרשו וזרעו.
ההמתנה לגשם היתה בכיליון עיניים .אך גשם אין .שנת השמיטה בעיצומה .המומחים החקלאים הציעו
להציל את המצב ,לחרוש ולזרוע מחדש ,לפני רדת הגשמים ,אחרת אין תקוה .המומחים הבהירו החובה
לזרוע מחדש ,כי הגרעינים נרקבו והתפצלו בתוך האדמה .החקלאים מהרו לשדות ,עמלו בזיעת אפם
חרשו וזרעו מחדש .רק הצדיק מכפר שמואל ,נשאר בסירובו" .זרעתי לפני השמיטה ,מה שיגדל יגדל".
המומחים לגלגו לאיכר ,חבריו חייכו בציניות לשכן התמים .אך בינתיים ,הציפיה לגשם היתה לשוא,
מלבד היורה הראשון ,לא היה גשם .כולם במתח .הייאוש התגנב לליבם .השנה החקלאית אבודה.אך
למרבה התדהמה מכל גרעין דגן ,צמחו בשדהו של האיכר התמים שני גבעולים .היבול היה פי ארבעה.
גובה החציר היה למעלה ממטר עד שקשה היה לקצור .שדות כל החקלאים מסביב לא הניבו דבר ,נראו
כמגרש כדורגל חלק ...הסיפור לא נגמר .החציר עמד בקומתו .אך לצדיק אין בכלל מחסנים לכמויות
האלה .אם ירדו גשמים לפי הודעת החזאים ברדיו ,אז כל החציר ילך לאיבוד וירקב במי הגשם .הצדיק
המשיך באמונתו .וכך אמר לאנשי המושב" :מי שנתן את השפע מידיו יתברך ,הוא יגן עליו מפני כל נזק".
הגשמים החלו ,הפלא עצום .על מושב יד רמב"ם ועל העיר רמלה ירדו גשמים .רק על המושב כפר
שמואל ,דילג הגשם .ערימות החציר נותרו בשדות יבשות ומוכנות לחבילות .היבול היה בשפע המספיק
לפרנסה לכמה שנים.
בשלושה דברים דומה סיפורו של רבי מאיר לחלקת הצדיק מכפר שמואל.

א .הדמיון באמונה ___________________________________
___________________________________
ב .הדמיון בניסים
___________________________________
ג .הדמיון בניסיון
ד .הדמיון בתוצאות ___________________________________
האם לדעתך שני האיכרים המאמינים סמכו על הנס או פעלו מתוך אמונה?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

א .איזו אפשרות אחרת עמדה בפני שני החקלאים?
______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ב .מה לדעתך עבר במוחם וליבם של שאר המושבניקים השכנים ,בשני הסיפורים?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

האיכר הצדיק ,הציל את רפתות איזור
רמלה ויד רמב"ם מרעב .כמויות הדגן
שצמחו בברכת שנת השמיטה ,הניבו
כמויות שסיפקו את תצרוכת הבקר.
תראו איך ראש הפרה טבול בשפע חציר
הדגן משדותיו של הציק התמים.
סיפור זה היה מעשה שהתפרסם בעיתונים ובתקשורת .כי נס
דילוג הגשמים מעל שדותיו ,היה גדול מנס צמיחת הגרעינים.
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גיבורי כוח עושי דברו
חברי קיבוץ חפץ חיים ,הם חפצי חיים של קדושה ותורה .קיבוץ חפץ חיים ,כמו מושב קוממיות ,מושב
יסודות ,ועוד .הם גיבורי כוח עושי דברו .את הטרקטורים משביתים מהחקלאות ,הנה לפנינו טרקטור
שהושבת מעבודת האדמה ,והפך להיות רכבת טיולים לתלמידים .ברכבת הטיולים הזו מלמדים את הילדים
את נושא הזהירות בדרכים.

תיאטרון הגויים בשמיטה ,לצחוק על עם ישראל
לא פעם שמענו מי שהוא בא ואומר לנו" :אני ממש לא מבין אתכם ,אני לא מבין את מצוות התורה
שלכם" .ויש מי שמרחיק לכת ואומר" :מה העבודה הזאת לכם..מצחיק" אל תתפלאו .האנשים האלה
באמת אינם מבינים .כי לא תמיד אנחנו מבינים .וכבר קדמו הגויים בשאלות כאלה בזמן חכמינו התנאים.
בזמן שלטון רומי בארץ ישראל ,תקופת הנציבים הרומאים וחייליהם היו מבזים את עם ישראל .כך
מתאר המדרש.

כתוב בפסוק" :ישישו בי יושבי שער ונגינות שותי שיכר".
כנסת ישראל ,עם ישראל ,הרגישו שהגויים יושבי השער ,יושבי בתי הקפה ,יושבי קרנות ,היו יושבים
ומספרים ומתלוצצים ומתבדחים .בדיחות על עם ישראל .לפעמים נלוו לבדיחות גם שירים ,נגינות של
שיכורים שותי שיכר.

האנשים הללו השיכורים יושבי בתי הקפה ,יושבי קרנות מתבדחים על ישראל.
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אמרו חכמים:
כתוב :ישישו בי יושבי שער ונגינות שותי שיכר" .מה היו עושים הרומיים הללו ,היו נוטלין
גמל אחד ,ומלבישין אותו מרדעות ,ומעטרין אותו ביבלאות הציבעוניים ,ומקשטין אותו במיני
קישוטין של ליצנות .ומעמידין אותו בתרטיאות (תיאטרון) שלהם.
וראש שלהם צועק ואומר" :מפני מה גמל זה עומד אבל ופניו אבלים" והכל עונים לו:
"מפני שיהודים הללו ,עושים שמיטה ,ובטלים כל השנה ,ואוכלים לו ספיחים שלו .והוא רעב"

מה למדנו מסיפור זה על מסירות נפשם של אבותינו בזמן התנאים ,על קיום מצות שמיטה?
מה אתה למד על יחסם של הגויים לתורת ישראל? האם זו קנאה? שנאה? תחרות? רשעות?

שומרי שביעית נאמני ה' גיבורי כוח
סיפורו של הגאון הצדיק רבי בנימין מנדלסון זצ"ל רבה של קוממיות.
היה זה אחרי שנת השמיטה תשי"ב ,המדינה עוד נתונה במלחמות .איכרי המושב לא רצו בשום אופן
להשתמש בחיטים שגדלו בשמיטה .מה עושים ,לא נזרע ,נמות ברעב? חפשו בכל הארץ ולא מצאו חיטים
לזריעה .הזמן רץ ,הגשם קרב .והנה מצאו בקיבוץ השכן חיטים מבוקעות ,רובם מתולעות" .חבל לכם
לקנות אותן" ,אמר מזכיר הקיבוץ" ,הן מיועדות לרפת הפרות" אבל אנשי המושב ,החליטו לקנות.
מזכיר הקיבוץ ,חקלאי מומחה ,אמר להם" :חברה ,השתגעתם? אם יצמחו שערות בכף ידי ,אז יצמחו
לכם חיטים מהזבל הזה שלקחתם" ...החקלאים לקחו את החיטים המבוקעות ופנו לשדות בלב דואג.
בליווי תפילה חרישת בלב .הם זרעו לפי תומם ,תפילה ודמעות בבית הכנסת יעשו משהו .ה' הבטיח...
ה' יעזור .ר' יחיאל מנהל שדות הפלחה של קוממיות ,עשה לפי הוראות הרב .זרעו והתפללו.
באותה שנה ,מהחיטים המבוקעות והמתולעות ,שלא היה שום סיכוי שיצמח מהם דבר ,באותה שנה צמחה
חיטה והניבה יבול פי שלושה משנה רגילה .סיפור יבול החיטים המתולעות עשה כנפיים בכל הסביבה.
הקיבוצניקים לא האמינו ,חשבו שהדתיים ממושב קוממיות ,מדמיינים .בכל זאת באו לבקר ולראות.
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הנה השדות של מושב קוממיות שנזרעו חיטין מבוקעות .הקיבוצניקים הזמינו את מומחי משרד
החקלאות להבין מה קרה .הרב הסביר להם " :שמעתם על שמיטה? זה שכרה של האמונה בה'".

" דוד חסיד ,תשמע לי .לא יצא לך מזה כלום"
דוד חסיד חקלאי פשוט ממושב רווחה ,ליד קרית גת .עיבד מזה שנים את אדמותיו .ערב שנת השמיטה,
שנת תשנ"ז,החליט" .מספיק ,די ,אני אשמור את שנת השמיטה בכל מחיר" והוסיף" אני אמסור את
נפשי כדי לזכות במצוות השמיטה" כך עשה .את שקי החיטה שתכנן לזרוע ,הניח במחסן ,והלך לרב
לשאול היכן יש שיעורי תורה.
שנת השמיטה הסתיימה .מספר דוד חסיד" .הלכתי לראות את שקי החיטים במחסן ,הרוב מבוקעות,
התולעים חוגגות על מה שהאירו העכברים .בקיצור יש שקים אבל אין חיטים ,הכל מתולע .אבל הזמן
דוחק ,אין מה לעשות ,החלטתי לזרוע .מה שיצא יצא .הגשם ירד ,השדה הצמיח חיטה .הזמנתי את הערבי
עם הקומביין ,מכונת הקציר .והוא אמר" :חביבי ,אני לא קוצר ,אין כאן מה לקצור .. .אתה רוצה שאני
אשבור מכונה של מליון שקל בשדה שלך שאין בו רק קרחות של אדמה"" .תשמע יא חואג'ה" ענה לו
יוסף" .תתחיל ואללה יעזור ,מה קשה לך ,אני משלם לך לפי דרישתך" .הקומביין נכנס לשדה .כעבור
שורה אחת ,התמלא המיכל גרעינים והחל גולש .הערבי השתגע .עוד שורה ,ושוב המיכל התמלא ,רוקנו
אותו למשאית וכך המשיך .המשאית התמלאה ,וגם הנהג התחיל בטענות" ,המשאית עמוסה ,בקושי
אפשר לזוז .מה קורה פה"? הלכנו למאזני גשר בקרית גת .כל שנה שקלנו שלושה טון ,השנה עשרה טון.
מה זה? הערבי צעק "בחיי כל זה מן אללה"  "..אתם היהודים  ,האלוהים אוהב אתכם".והוסיף" ,זו פעם
ראשונה שקורה לי דבר כזה עם הקומביין .ואללה יוסף ,אתה צדיק" "יש לך כבוד אצל אלוהים"
א .מה המשותף ומה הנבל בין סיפור מושב קוממיות לסיפור יוסף הצדיק ממושב רווחה?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ב .איך לדעתך השפיעו שני הסיפורים על החקלאים השכנים ,שאינם שומרי מצות?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ג .כיצד ראינו קידוש שמו של ה' יתברך בסיפורים?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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האדמו"ר החלוץ רבי ישעיהו שפירא
באדמות כפר פינס
הימים ימי אחיזה בארץ הקדש .האדמו"ר החלוץ הצדיק רבי ישעיהו שפירא ,הניח עסקו בתל אביב ,והחליט לגאול
את אדמת הקדש ולהחיותה .בואו לכפר פינס עשה רושם ככניסת צדיק לעיר .הכל ראו בצדיק העניו קיר נחמה
ומשען לצוק העיתים .פניו המאירות האירו חשכת הלבבות של החקלאים באזור .סביב הדמות המופלאה נכרכו
עובדי אדמה אשר דבקו באישיותו כדמות מופת .האיכר הותיק ,רבי שאלתיאל הכהן היה קשור בעבותות אהבה
לאדמו"ר החלוץ .שנת השמיטה בשער .רבי שאלתיאל החליט למסור נפשו על קיומה בדקדוקיה .האדמו"ר החלוץ
חיזק את רוחו .חקלאים מהאזור אפילו לא חשבו על נטישת הקרקע" .השתגעת ר' שאלתיאל? מה תאכיל את
ילדיך ואת אשתך ,אבנים"? ....רבי שאלתיאל בשלו" .מצוות ה' חובה לקיים"" .ומה עם המטעים הצעירים"
שאלהו האיכרים" .נטעת על מנת לאבד....,שאלתיאל ,כלום כסיל אתה המאבד ימיו ופרנסת אנשי ביתו"?
האדמו"ר החלוץ ,ראה פניו של ר' שאלתיאל ,שמע מצוקתו ,חיזק רוחו ואמר" :ר' שאלתיאל ,קיום מצוות שמיטה
הוא התנאי לישיבתנו כאן .הסר דאגה מליבך" והוסיף בעיניים טובות" .הקב"ה לא מקפח שכר אוהביו ושומרי
מצוותיו .הלואי שנזכה להיות אוהביו ונמסור נפשנו על אהבתו יתברך" "...ר' שאלתיאל ,בטחון בה' ,בטחון ואמונה
הם כלי העבודה שלנו בשמיטה" .דברי האדמ"ור נכנסו לליבו של ר' שאלתיאל כמי מרפא .שנת השמיטה קרבה.
ר' שאלתיאל עשה כל ההכנות וסיים כל הנחוץ למטע טרם ראש השנה .מטעי האפרסקים רוססו ,הפרדס הצעיר
הוכן .כל כלי העבודה הועברו למחסן.
החקלאים ראו את מטעיו של "הבטלן" כך קראוהו לר' שאלתיאל .הם המשיכו בעבודתם.השכם מנץ החמה הם
יוצאים לעמלם המפרך במטעים ,ור' שלתיאל לבית הכנסת של הכפר .שם שקד על התורה .החורף החל ,השדות
רוויים גשמי ברכה .עצי המטעים באיזור חנטו ,האויר מלא ריח פריחת האילנות .ניסן ,אנחנו יוצאים לברכת
האילנות  ,והחלקאים לעבודת השדות .עצי המטעים טעונים פריחה מדהימה בריחה ויופיה .אחד החקלאים ,מוקי,
פנה לר' שאלתיאל "בטלן ,רוץ לרסס את העצים ,אתה תאבד הכל" .ר' שאלתיאל בשלו" .שמיטה היום .הכל בידי
שמים"" .ומה תתן לאשתך וילדיך לאכול ,תתן להם שמיטה" כך קרה מוקי לעבר ר' שאלתאיל .שהשיב לו "מוקי,
יש בורא עולם"" .אולי אקח אותך לאדמו"ר החלוץ לחזק רוחך מעט"?
ערב פסח ,ר' שאלתיאל יצא עם האדמו"ר לביעור חמץ ,התכונה לקראת ליל הסדר בעיצומה .מזג האויר מבשר
רעות .רוחות עזות מנשבות .גשם בערב פסח ...למחרת בבקר התגלו תוצאות סערת מזג האויר .בחול המועד,
נראו פני החקלאים חפויות .כל העמל ירד לטמיון הרוחות הסוערות חיסלו את הפריחה .העצים ערומים .לא נשאר
פרח פרי אחד במקומו .ר' שאלתיאל נשאר בשלוותו .עבר החג ,ויצא לאמוד את הנזקים .התדהמה אחזה בכל.
מטעי הפרי של ר' שאתיאל עומדים בפריחתם כמי שלא שמעו על מזג האויר .הסערה כאילו פסחה מעליהם.
החקלאים נצבו נדהמים מול מטעיו של ר' שאלתיאל .מוקי התחיל" ...אתה מוכרח לומר ,באלו דשנים דשנת את
המטעים" עוזי הוסיף "זה משהו לא נורמלי""...במה הדבקת את הפריחה לעץ"? באותה שנה ,נוצר מחסור אדיר
בפירות טריים .מטעיו של רבי שאלתיאל הניבו פרי פי ארבעה משנים דשנות .לר' שאלתיאל היה פרי כדי לפרנס
את כל חקלאי הכפר .ואמנם מאוצר בית דין של המושבה ,לקחו כמה וכמה משפחות מאותם חקלאים שלעגו לו.
בהיותו בבית האריזה ,פנה אליו מנהל האיזור הקיבוצניק איצ'ה "אמור לי מר שאלתיאל ,מה הסוד המקצועי
החקלאי שלך...זה חשוב לעתידנו במקום" ר' שאלתיאל ענה לו בעיניים אוהבות" .תדביקו את הפרחים בדבקות
באדמו"ר החלוץ ,ותמהלו את הדבק בדמעות של בית הכנסת" והוסיף "תדעו ,שמיטה זה משהו נגד הטבע".

לפנינו חלקות המטעים של ר' שאלתיאל .בחזית מטע ההדרים הצעיר ,ובאופק מטע האפרסק שבו היה נס פסח
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נס פסח של שמיטה בזכות האדמו"ר החלוץ

שימו לב לניסי ה' עם אוהביו :לפנינו חלקות המטעים .רואים בבירור את ההבדל בין המטעים של ר' שאלתיאל בחלק
האחורי ,הם צבעוניים בפריחתם .לבין המטעים הקדמיים הירוקים בלי פרחים .עתה נפנה ונראה את התוצאות.

מתנובת מטעי האפרסקים האלה התפרנסו כמה וכמה משפחות איכרים אשר למדו מה מעלת השמיטה.
ענה על השאלות:
א .מה הקשר של סיפור האדמו"ר החלוץ לפסוק" :גיבורי כח עושי דברו?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ב .מה הקשר בין ליל פסח לסיפורו של ר' שאלתיאל?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ג .כתוב גיבורי כח עושי דברו .מי הוא הגיבור בסיפור? מי היה מחולל השינוי בדעתו של ר' שאלתיאל?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ד .בכמה ניסיונות עמד ר' שאלתיאל ? (ראה את סיפור הגמל בפרקנו)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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הארבה דילג על שדותיו של ר' רחמים בן חיים
חקלאי מושב "רתמים" בנגב עבדו בשדות הנגב מבקר עד לילה ,כדי לספק מכסת חציר הקטניות לפרות בקיבוצי הסביבה.
שנת השמיטה בעיצומה ,ורוב החקלאים ממשיכים בעבודתם .הם מחוייבים למזכיר הכללי של הקיבוץ ,מר לובה .חציר
הקטניות של מושב רתמים ידוע באיכותו ובמחירו הגבוה .הקיבוצים מוכנים לשלם בתנאי שהחקלאים יעמדו בחוזה העבודה.
"אני לא אקבל שום תירוצים" הזהיר לובה המזכיר את חקלאי המושב .שנת השמיטה בעיצומה ,החקלאים יוצאים משעת שחר
מוקדמת עד הלילה כדי להספיק לעבד השדות" .איך נפרנס את משפחותינו"? כך הצדיקו את חילול שנת השביעית .ר' רחמים
בן חיים ,נטש את שדהו למרות אזהרותיו של מזכיר הקיבוצים מר לובה" .אתה תשלם ביוקר על בטלנותך ...מהיום והלאה אין
לך שום סיכוי למכור לקיבוץ את החציר שלך"  ...והוסיף ,בשנה הבאה חפש לך קונים ,לנו אין עסק עם בטלנים" .הדברים
ציערו את ר' רחמים ,הוא המשיך בשתיקתו ובשביתתו .חבריו צעקו לעברו"...רחמים ,אל תסתבך עם הקיבוצים..מה תיתן
לילדיך לאכול"? "ה' יעזור" והוסיף" ,לא הפרות ולא הקיבוצניק יושיעו אותי .אני לא אחלל את שבת הארץ".
שנת השמיטה עברה ,ושנת חריש וזריעה חדשה החלה .החקלאים כדרכם ,עמלים ,חורשים זורעים ,התכונה רבה לקראת
הגשמים .גם ר' רחמים שב לאדמותיו אחר שנת חופשה ...השדות נזרעו והיבול מרנין את הלב .החציר גדל בכל שדות המושב
כשדה ירקרק מדהים ביופיו" .למי תשווק את הסחורה לגלגו לעברו אברהמל'ה ויצחק השכנים" .והוסיפו" ,הרי הקיבוצים
לא יקנו ממך גרגיר ,הם רציניים" ....ר' רחמים עשה עצמו חרש" .ה' ירחם" .כך חזר ואמר לעצמו .החום של חדש אייר הורגש
היטב .ההודעות ברדיו מבשרות רעות .נחילי הארבה במצרים מכסים את השמש ,ונעים לכיוון הנגב .הפחד אחז את כל
החקלאים .הדאגה והמתח נסרו באויר .הרדיו מודיע על דאגה במשרד החקלאות .השעות נוקפות ,נחילי הארבה התקרבו
לאיזור שדות החיטה והחציר .עד שעת הערב ,לא היה מה להציל ,כל שדות האיזור כולל מושב רתמים חוסלו במכת הארבה.
כל החקלאים חפויי ראש .יוצאים לראות גודל האסון .אך למרבה הפלא ,שדותיו של ר' רחמים ומקצת שדות לידו נותרו
בקומתם" .הארבה דילג על החציר של רחמים" כך אמרו זה לזה .מזכיר הקיבוצים ,מר לובה ,רץ בבהלה לראות הנזקים ,ולא
ידע נפשו בראותו את שדותיו של ר' רחמים בקומתם" .ריססת בחומר חזק ,שאל? "לא ריססתי ולא השקיתי" ענה רחמים.
פניו הנפולות של לובה אמרו הכל" .הפרות ימותו ברעב" הוסיף מזכיר הקיבוץ" .באמת ,הפעם יש לכם בעייה " .ענה ר'
רחמים בקול נמוך .הנה שדות החציר של ' חמים .אפילו הטרקטור לא מסוגל להיתמודד עם כמויות היבול

באותה שנה הניבו שדותיו של ר' רחמים יבול פי ארבעה משנה רגילה .הנה חבילות החציר לפניך .מזכיר
הקיבוצים ,לובה ,הפתיע את ר' רחמים כשעוד היה בשדה" .אנחנו מציעים לך מחיר כפול על התוצרת"" .אני מביע
צער על מה שהיה" .והוסיף "נשלם פי שניים ,יש חשש שהפרות יגוועו והחליבה תושבת" והמשיך בטון מתחנן...
"לא רק אני אודה לך ,אלא כל צרכני החלב" ...ענה לו ר' רחמים "שמע ידידי ,אל תודה לי ,לך אמור לכולם שיודו
לה' בורא עולם ולא לי .אני רק חקלאי פשוט " והמשיך "אני לא צריך את התשלום הכפול שלכם .תשלם כמו בכל
שנה ,אבל תלמדו פעם אחת ,...בשמיטה השדות שלי לא עובדות".

ערוך השוואה בין סיפור האדמו"ר החלוץ לסיפור ר' רחמים ,כתוב שלושה הבדלים ושני דברים משותפים
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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מה קרה לאניה המצרית?
השנה תשי"ט ,המלחמה עם המצרים לא נגמרת .המתח בארץ לא יורד .והנה נוספו בעיות חוסר בתפוחי אדמה .בשנת
השמיטה לא עיבדו את כל החלקות .מה עושים? מה יאכלו החיילים בחזית .הרי תפוחי אדמה הוא המצרך הבסיסי .מה עושים?
ספינת משא מצרית ענקית ,נושאת מטען תפוחי אדמה מאירופה לכיוון פורט סעיד .סערה בים ,האניה מתחילה להיטלטל
ולהיסחף לתוך הים התיכון .המלחים הערבים שחששו ליפול בשבי בידי סירות חיל הים .הורידו סירת הצלה ,והחליטו
להימלט על נפשם לכיוון איסמאעילייה .האנייה הענקית נעה בלי מלחים לכיוון המזרח .כעבור כמה שעות נגררה לחוף
אשדוד .השלל פתר את בעיית אספקת תפוחי אדמה לחדשיים.

הנה ספינת המטען המצרית .עמוסה
מטען תפוחי אדמה לחיילים המצרים החונים
ליד אלכסנדריה במצרים .הפרי נשלח מעירק
כסיוע במאמץ המלחמתי של הליגה הערבית
נגד ישראל .שנת השמיטה בעצומה .בארץ
תקופת הצנע של דוב יוסף .בשדות אין
תפוחי אדמה .חקלאי הנגב שמרו שמיטה
והקב"ה שלח את המתנה ,,,ממצרים.

בזכות מי נפתרה בעיית המחסור במזון? _________________________________________

מתי תגיע שנת השמיטה?
בכל שבוע אנו מצפים מתי תגיע השבת המלכה ,יום המנוחה והקדושה .ואמנם ,בכל יום אנו אומרים
שיר של יום ,היום יום אחד בשבת ,היום יום שני בשבת ,היום יום שלישי בשבת וכו'.

א .כולנו יודעים מתי תגיע שבת המלכה.
ב .כולנו יודעים לפי לוח השנה מתי יגיע ראש השנה.
ג .כולנו יודעים מתי יחול יום הולדתנו ,כדי להודות לה'.
אבל ,איך יודעים מתי תחול שנת השמיטה?
איך מחשבים מתי החקלאים ישמיטו את האדמה וישבו לעסוק בתורה?
תשובה לשאלה
לפני כחמש מאות שנה שאלו את רבי לוי בן חביב.
פ

רבי לוי בן חביב היה ,פוסק הלכה ,היה ממגורשי
ספרד לפני כ 522שנה בזמן רבי יוסף קארו מחבר
השלחן ערוך .הוא הגיע לירושלים וכתב פסקי
הלכה השיב תשובות לשאלות רבות מתפוצות עמנו
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מתי תחול שנת השמיטה? ענה להם" :ועל דבר מתי היא שנת שמיטה ששאלתם אותי ,ולמען
לא תצטרכו לשאול על זה פעם אחר ,אתן לכם כלל אחד יפה עד מאוד ,בדרך מתנה .והוא:
שתחלקו השנים שיש לבריאת העולם עד היום בשביעיות ,וכפי השנים שישארו בידך שלא
יגיעו לשבעה .בכך שנים אתה נמצא לפני השמיטה .ואם יתחלקו כולם לשבעה ,הנך עמד בשנת
השמיטה .אף על פי שלא היתה התחלת השמיטות מבריאת העולם ,בכ"ז החשבון יוצא
אמיתי".
שו"ת רבי לוי בן חביב ,סימן קח'

נעשה חשבון

(אנו הולכים לפי שיטת הגאונים ,לא לקחנו בחשבון את שנת היובל)

אנו בשנת תשס"ח לבריאת העולם

תשס"ח = 0068

חלקנו את השנים מבריאת העולם עד היום ב  7וקבלנו מספר שלם של שמיטות
0068 : 0 =865
מבריאת העולם עם היום עברו  824שמיטות.
לפנינו טבלה שתסייע לנו לראות את סדר השמיטות האחרונות

א
תשנ"ה

ב
תשנ"ו

תשס"ב תשס"ג

ג
תשנ"ז

ד
תשנ"ח

ה
תשנ"ט

תשס"ד תשס"ה תשס"ו

שמיטה

ו
תש"ס

תשס"א

תשס"ז

תשס"ח

ענה על השאלות הבאות:

א.
ב.
ג.
ד.

באיזו שנה תחול השמיטה הבאה?
_________________________________________________
הכותל המערבי שוחרר בשנת תשכ"ז .איזו שנה היתה זו לשמיטה?
_________________________________________________
איזו שנה היתה לפני שבע שמיטות?
_________________________________________________
איזו שנה למחזור השמיטה תהיה כאשר אתה תגיע בע"ה לגיל שמונה עשרה?
_________________________________________________

מתי מתחילה שנת השמיטה ומתי מסתיימת?
כתוב במשנה במסכת ראש השנה פרק א' משנה א'
ארבעה ראשי שנים הם ,באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים ,באחד
באלול ראש השנה למעשר בהמה ,ר' אליעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי.
באחד בתשרי ראש השנה לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות.
מתי תתחיל שמיטה לפי המשנה שלפנינו?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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היום בזמננו כשאין בית המקדש קיים
השמיטה היא מדרבנן ומתחילה בא' בתשרי [בראש השנה] ומסתיימת
ביום כט' באלול היום האחרון לשנה.
בזמן שבית המקדש היה קיים וכל ישראל היו בארץ ישראל

נהגו תוספת שביעית
מה פירוש תוספת שביעית?
כתוב בתורה" :ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות ,בחריש ובקציר תשבות"
מהכפילות בפסוק הזה ,למדו חכמים על חריש של ערב שמיטה שנכנס לתועלת השדה בשמיטה ,שיהיה
אסור .וכן קציר של שביעית שנמשך אחרי זמן שביעית שגם יהיה אסור.
ראש השנה ,חכמים קשרו את השמיטה
בזמן בית המקדש ,הוסיפו איסור עבודה עוד לפני
לניסוך היין על המזבח .ולכן כשהמזבח בבית המקדש קיים ופועל,כך השמיטה מתקיימת בכל חומרותיה.
כי כל הרואים את החקלאי עובד ,יבינו שהוא מכין את אדמתו לעיבוד בשנת השמיטה .לכן הוסיפו
חכמים זמן איסור עוד לפני שהחלה שנת השמיטה .תוספת זמן זה ,נקראת תוספת שביעית.להרחיק
החקלאי מן העברה.כמו שאנו מכניסים את השבת לפני השקיעה.

היום בזמננו אין תוספת שביעית
דברי עיון למצטיינים
היום אנו מחשבים את שנת השמיטה ל פי שיטת הגאונים .שיטה של חלוקת שנות בריאת העולם למספר שבע.
אבל עלינו לדעת שהנושא מסובך .יש מחלוקת בעניין זמנה המדוייק של שנת השמיטה בגלל שנת היובל שהיא
כרוכה וקשורה בשמיטה .יש להבחין בין שיטת הגאונים ,רבנו תם ואחיו הרשב"ם .שהשמיטה היא בתשס"ח.
יש שיטת רש"י ,שהשמטה שנה קודם תשס"ז .ויש שיטת הרמב"ם שהזמן בכלל שונה ,בגלל היובל .כי אם כל
ארבעים ותשע שנה ,נוסיף עוד שמיטה (ככתוב בתורה) אז החשבון משתנה לגמרי( .ראה אור לציון עמ' יב')
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המשנה הראשונה במסכת שביעית פותחת בנושא שלנו.
עד מתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית ,בית שמאי אומרים כל זמן שהוא
יפה לפרי ,ובית הלל אומים עד העצרת [שבועות]
עד מתי חורשין בשדה הלבן ערב שביעית ,עד שתכלה הליחה .כל זמן שבני
אדם חורשים ליטע במקשאות ובמדלעות .אמר רבי שמעון נתת תורת כל אחד
ואחד בידו .אלא בשדה הלבן עד הפסח בשדה האילן עד עצרת.

כבר במשנה האשונה של פרק א' ובמשנה ראשונה של פרק ב' ,אנו עוסקים בתוספת שביעית
כדי להרחיק את החקלאים מכל עברה.

עד מתי מותר לחרוש שדה האילן ?

משנה ראשונה במסכת שביעית :עד מתי חורשין בשדה האילן
המשנה מלמדת אותנו ,שאת שדה האילן= [מטעי עצים] חורשים עד שבועות שלפני השמיטה .ומאז
אסור לחרוש ,כי הכל חושבים שהוא מכין את השדות לזריעה בשנת השמיטה
ואת שדה התבואה= [שדה הלבן] עד שתכלה הליחה ,שרואים יובש באדמה ואין ליחה.

היום אין לנו תוספת שביעית ,אין אנו נוהגים לפי שתי משניות אלה .כי רבן גמליאל
ובית דינו נמנו ובטלו את תוספת השביעית .בימינו שנת השמיטה מתחילה ומסתיימת
בראש השנה ,משנה לשנה.

מצות שמיטה גדולה וחמורה מאד .בקיומה תלויה ישיבתנו בארץ ישראל
מניין למדנו שמצוות שמיטה חמורה כל כך שביטולה גורם לגלות ישראל מהארץ?
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כתוב בפרשת הקללות שבספר ויקרא ,פרק כו' פסוק לד'.
"אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ,ואתם בארץ אויביכם ,אז
תשבות הארץ והרצת את שבתותיה .כל ימי השמה תשבות את אשר לא
שבתה בשבתכם עליה"

הפסוקים אומרים בפירוש .שאדמת ארץ ישראל רוצה ודורשת שנקיים את השמיטה .ואם חס
ושלום לא מקיימים שמיטה ,אז הארץ דוחה אותנו לגלות .וכך ממש היה .כי ישראל היו בגלות
שבעים שנה ,כנגד שבעים שמיטות שזלזלו בהיותם על הארץ בזמן בית המקדש הראשון.
שאלת אתגר למצטיינים
איך יודעים שישראל בטלו בדיוק שבעים שמיטות? את התשובה שתמצא ברש"י לפסוק שלנו.
___________________________________________________________________________________
________________________ ___________________________________________________________

מה הקשר של תמונה זו לנושא תוספת שביעית
ענה על השאלות הבאות

א.
ב.
ג.
ד.

מה ההבדל בין קיום מצוות השמיטה בזמן בית המקדש ,לקיומה בימינו?
______________________________________________________
______________________________________________________
מה פירוש תוספת שביעית? מה מוסיפים?
______________________________________________________
______________________________________________________
מדוע הוסיפו חכמים את תוספת השביעית? הלא השנה מתחילה בראש השנה.
______________________________________________________
______________________________________________________
מה הקשר בין תוספת שביעית לזמן הדלקת הנר בערב שבת?
______________________________________________________
______________________________________________________
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השמיטה מצווה מעולה אך חמורה
ודאי למדנו פעם מה פירוש סמיכות פרשיות .כאשר כתובים פסוקים סמוכים זה לזה ,בנושאים
שונים .אנו מנסים להבין ,מדוע התורה הביאה את העניינים בסמיכות זו? מדוע הפרשיות
סמוכות זו לזו.
קרא את פרק כה' בספר ויקרא ,ושים לב מה הפרשיות -העניינים הסמוכים למצוות השמיטה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
עתה נראה מה למדו חכמים מסמיכות העניינים( .בגמרא מסכת קידושין כ)
"בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית .אדם נושא ונותן בפירות שביעית(,סוחר בפרי
שמיטה) לסוף מוכר את מטלטליו .לא הרגיש( ,התעלם ממה שקורה לו) לסוף מוכר את
שדותיו .עד שמוכר את ביתו ,ואת בתו .ומפני הדוחק לווה בריבית עד שמוכר את עצמו
לעבודה זרה".
תרגיל למצטיינים
קרא את הפסוקים של הפרשיות הסמוכות למצוות שמיטה בספר ויקרא פרק כה .וכתוב
לפי סדר ,כיצד נופל האיש ממדרגה למדרגה ,עד שחס ושלום מוכר עצמו לעבד לעבודה זרה.
אנו נסייע לך בהתחלה:
פסוק כה' כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו________________________________...
פסוק כט' ואיש כי ימכור בית מושב_________________________________....
פסוק ..................וכי ימוך______________________________________....

אסור להשכיר או למכור כלי עבודה חקלאיים
השמיטה כל כך חשובה וחמורה ,עד כדי כך שחכמים אסרו במשנה במפורש:
אלו כלים שאין האמן רשאי למכרם בשביעית .מחרשה וכל כליה ,העול והמזרה
והדקר .אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ,ועגלה וכל כליה .זה הכלל :כל (כלי)
שמלאכתו לעברה ,אסור.

אסור להחזיק בידי עוברי עברה
החקלאי יצחק זבולוני הוא שכנו של הרב שמעוני ממושב היוגבים .שני שכנים טובים .הרב
שמעוני שומר בכל מאודו את השמיטה .אך שכנו ,שאינו שומר מצוות ,מעבד שדותיו ככל שנה.
הרב שמעוני ניסה כמה וכמה פעמים לקרבו ולדבר על ליבו .אך זבולוני ,נשאר זבולוני .שנת
השמיטה בעיצומה .ערביים משכם ,פשטו בלילה ,גנבו את כל כלי החקלאות של זבולוני .הצער
גדול .הבעייה עוד יותר ,מה יעשה לשדותיו? מר זבולוני פנה לרב שמעוני" .אני בבעייה ,מכור
לי את כלי העבודה החקלאיים .אתן לך מחיר כפול" .לא ידידי היקר .אסור לי" ?
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מדוע לדעתכם אסור לרב שמעוני לתת לשכנו הטוב את הכלים?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
תן דוגמא של איסור לעזור ולסייע לעוברי עברה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
אם מר זבולוני יזדקק לעזרה רפואית ,האם הרב שמעוני צריך לתת לו?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
אם כן ,אז מה ההבדל בין מסייע לעוברי עברה ,לבין הסיוע הרפואי?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

אין מחזיקין בידי עוברי עברה
"אלו כלים שאין האומן רשאי למוכרם" כך פותחת המשנה בנושא איסור לסייע לעוברי עברה
העובדים בשביעית .המשנה מציינת כמה וכמה כלים מתקופתה .אף אנו מצאנו כמה וכמה כלים
שעשו היסטוריה בתקופה בה ייבשו ביצות ומסרו נפשם על יישוב אדמת ארץ ישראל ומצוותיה.
הבאנו מקצת תמונות כלים אלה ,אשר שבתו במשך כמה שמיטות לפני שנים.

על הטרקטור שלט .שמיטה ,לא להשכרה.

אסור להשאיל את המחרשה גם לחבר הטוב...

הטרקטורים שעשו היסטוריה

73

המחסן החקלאי של ר' יצחק נעול ומושבת בשמיטה

מזרעה שזרעה שדות חיטה בעמק יזרעאל

הכלי מושבת ולא ניתן להשאלה או השכרה

טעמי מצוות שמיטה
הניסיון הקשה של מר משה נאמן
אולי רק הילדים הגרים במושבים ,שלהוריהם יש משק ואדמה חקלאית ,יבינו עד
כמה קשה לקיים את מצוות השמיטה .לדוגמא מר משה נאמן גר במושב שדה גליל,
הוא מתפרנס ממטעי האפרסקים והתפוחים ,וכן מגן הירק ,עגבניות ופלפלים,
המשווקים לבתי מלון בתל אביב .בשנה זו שנת השמיטה ,הוא לא מעבד את
האדמות ,אין לו משכורת ,אשתו מאוד דואגת .כל יום שואלת" :מה יקרה? ממה
נאכיל את הילדים"? מר משה נאמן החליט למכור את הטרקטור שלו לחברת
בניה ,כדי שיהיה לו מעט כסף לפרנס את ילדיו .בשנת השמיטה הוא לא עובד ,אלא
עוסק בתורה מתוך דוחק ,אך מתוך אמונה .הוא סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור לו גם
השנה ,מתפלל לעבור בשלום את קשיי הפרנסה של שנת השמיטה .אין זו הפעם
הראשונה שהוא עובר קשים כאלה .כבר ארבע שמיטות הוא מקיים ,בלי לעבד את
השדות .למרות הניסיונות הקשים הוא ממשיך בדרכו.
כתוב בפסוק" :גיבורי כוח עושי דברו" הם שומרי שביעית.
א .מה הקשר של פסוק זה לסיפור על מר משה נאמן?
__________________________________________________________________________________________

ב .באיזה ניסיון עמד החקלאי מר משה נאמן?
__________________________________________________________________________________________

ג .מה הקשר בן שמו של החקלאי לבין הסיפור?
__________________________________________________________________________________________
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הנה הוא ר' משה נאמן ,עובד בשדהו בשנים שלפני השמיטה .את השדה והיבולים היפים האלה,
הוא לא יראה בשנת השמיטה .הוא סומך ובוטח בה' יתברך שימציא לו ולבני ביתו פרנסתם.

שמיטה שביתה

הנה הטרקטור של ר' משה נאמן ,מנותק מהעגלה ,ולידו השלט .שנת השמיטה .רבי
משה נאמן ,עוזב הכל ומשקיע זמנו בלימוד תורה במשך כל השנה .זו מטרת המצוה
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"וכי תאמרו מה נאכל"?
את השאלה שכל חקלאי יכול לשאול כבר שאלה התורה בפסוקים:
ויקרא פרק כה ,פסוקים כ'-כב'.

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את
תבואתנו ! וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ,ועשת את התבואה
לשלוש השנים .וזרעתם את השנה השמינית ,ואכלתם מן התבואה ישן
עד השנה התשיעית ,עד בוא תבואתה תאכלו ישן.

א .מה השאלה שכל חקלאי עלול לשאול לפני השמיטה?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ב .מה התשובה שהתורה מבטיחה?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ג .בפסוקים כתובות השנים ,שנה שישית ,שביעית ,שמינית ,תשיעית,
מה יקרה בכל שנה לפי הכתוב בתורה?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

השדה חרושה ומוכנה לזריעה ,אך בינתיים נכנסה שנת השמיטה והחלקה הזו תמתין עד
השנה הבאה .החקלאי יכול לסמוך רק על הברכה שניתנה לו בשנה השישית .הוא לא יוכל
לסמוך על הטענה ,שאת מלאכתו התחיל בהיתר והכל מוכן ,לכן אולי יש היתר לסיים?...
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טעמי מצוות השמיטה
קיום מצוות השמיטה אינו פשוט ואינו קל .נלמד עתה את טעמי המצווה
הקב"ה מחדש העולם ואדון הארץ
ספר החינוך מסביר את סיבות השמיטה.

את ספר החינוך חיבר רבנו אהרן הלוי ,לפני
כ  822שנה .הוא היה תלמידו של הרמב"ן ,וכתב
גם חידושים על התלמוד ,וכן פירושי הלכות

א .משורשי המצווה,לקבוע בליבנו ולצייר ציור חזק במחשבותינו עניין חידוש העולם.
שהעולם נברא ולא קדמון .זיכרון אמונה זו בא מששת ימי בראשית ימי השבוע,
ושביתה ממלאכה ביום השבת .וכדי לחזק עוד אמונה זו ,נצטווינו גם לעבוד השדה
והאילן שש שנים ובשביעית נשבות ממלאכה.
ב .בשנת השמיטה אנו מפקירים את השדות ,אנו מפקירים את הפירות והירקות בשדה.
וכך נראה שאין אנו האדונים על הארץ ,כי אם ה' יתברך הוא האדון על הארץ.
ג .כשאנו מפקירים הפירות והירקות בשדה ,אנו לומדים את מדת הוותרנות ,מידת
הנדיבות ,מדת הנתינה .כמו כן אנו עוקרים מלבנו את מדת הקמצנות.

שים לב ,הפרי נטוש על העץ ומתחת לעץ .מוצע לכל מי שחפץ יבוא ויזכה בפירות.
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כתוב בתורה בספר שמות פרק כג' פסוקים י' יא'.
ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה .והשביעית
תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ,ויתרם תאכל חיית
השדה .כן תעשה לכרמך לזיתיך.
נלמד לפרש את הפסוקים העוסקים בשמיטה

א .כיצד למדנו מפסוקים אלו את טעמי המצווה שכתב רבי אהרן הלוי
בספר החינוך?
______________________________________________________
______________________________________________________
ב.מאיזה מילים בפסוק למדנו מצוות הפקרת השדה?
______________________________________________________
______________________________________________________
ד .מאלו מילים בפסוק לומדים את מידת הוותרנות והרחמנות?
______________________________________________________
______________________________________________________

טעמי השמיטה של רבנו בחיי
רבנו בחיי בן אשר היה חכם ממפרשי התורה,
הוא נולד בספרד ,לפני כ  752שנה .רבנו בחיי
היה תלמידו של הרשב"א .יש להבדיל בינו לבין
רבנו בחיי בן יוסף ,החכם שחי לפני  922שנה

רבנו בחיי מסביר טעמי המצווה.

א .שתהיה הארץ בטלה מכל מלאכת אדם בשנה השביעית ,ולא ישתדל כלל בעבודת
הקרקע ,לא בחרישה ולא בזריעה .ואפילו מה שצמח מעצמו בשדה אסור לקצור והכל
יהיה הפקר .וזאת כדי שיהיה בטל כל מיני ממשלה ואדנות ובעלות על הארץ.
ב .השנה השביעית רומזת לאלף השביעי שהוא העולם הבא וקיומה של השמיטה מורה
על אמונה בעולם הבא .והמבטל שמיטה כופר בעולם הבא .ולכן החמירה התורה בעונש
מבטלי שמיטה .שבגלל ביטול השמיטה ,ישראל מתחייבים גלות[ .כי אם לא שומרים
מצוות הארץ ,גולים מן הארץ] יען כי הקב"ה קידש ימים [ימי השבוע] קידש שנים
[שנת השמיטה] וקדש את כל החיים כל חמישים שנה [שנת היובל]

קרא שוב את דברי ספר החינוך וכתוב את שלוש הסיבות למצוות שמיטה
א .סיבה ראשונה
ב .סיבה שניה
ג .סיבה שלישית
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רבנו בחיי בן אשר ,הוסיף שני טעמים לקיום מצוות השמיטה.
טעם ראשון
טעם שני

טעמי המצווה של רבי יהודה הלוי והרמב"ם
מלבד הסיבה של קדושת הארץ ,הרמב"ם מוסיף גם סיבות לתועלת האדמה[ .אמנם,היו הרבה
חכמים שלא הסכימו לדברי הרמב"ם .כי אנו מקיימים המצוות רק לשם ה' יתברך]
הרמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק ג' פרק לט.

הרמב"ם מגדולי עמנו שבכל הזמנים ,חי ופעל
לפני כ  822שנה .היה רופא המלך במצרים .פעל
בספרד ,במצרים ,במרוקו ,ובסוף הגיע לארץ ישאל.
פירש את המשנה ,כתב את מורה הנבוכים ,וכתב את
היד חזקה על כל ההלכה בכל תחומי החיים.

אבל כל המצוות אשר מנינום בהלכות שמיטה ויובל ,יש מהם חמלה וחנינה על כל בני אדם ,כמו
שאמר" ,ואכלו אביוני עמך ,ויתרם תאכל חית השדה" .וכדי שירבה יבול האדמה ,והאדמה
תתחזק בהבראתה( .הקרקע תנוח ותיתן פרי יותר משובח) ומהם מהמצוות האלה ,תהיה חמלה
לעבדים ולעניים ,כלומר השמטת כספים והשמטת עבדים( .שיוצאים ביובל)

הרמב"ם מונה שלוש סיבות לתועלת
תועלת ראשונה
תועלת שניה
תועלת שלישית
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אנו מחפשים אחר טעמים שונים למצות
השמיטה .יש טעמים חברתיים ,ויש אפילו
טעמים חקלאיים של טובת האדמה כמו
שכותב הרמב"ם .יש טעמים של אמונה
ודבקות בה' יתברך .וזה הטעם היותר נבחר
מכל הטעמים .שאין לך שמחה ומתיקות
כאדם האוהב אהבה עזה לדבר חשוב וגדול.
במה מבהירה התמונה לפנינו את טעם
מצות השמיטה?
_________________________
_________________________

טעמי המצוה של רבי יהודה הלוי
רבי יהודה הלוי כתב בספר הכוזרי.

רבי יהודה הלוי בן רבי שמואל ,נולד ופעל בחבל
אנדלוסיה בספרד .הוא גדול משוררי עמנו .פיוטיו
מהווים פרקי תפילה לימים הנוראים .הוא כתב את
ספר הכוזרי לחזק האמונה בה' ובקדושת הארץ

לאדמת ארץ ישראל ,יש מעמד מיוחד ,מעלה מיוחדת שהקב"ה העניק לה .לאדמת
ארץ ישראל יש קדושה מיוחדת והיא נבדלת מכל האדמת בעולם .ארץ זו שייכת
לקב"ה באופן מיוחד .וה' יתברך נתן אותה לעם קדוש .עפר האדמה של ארץ ישראל
דורש קדושה ושמירה מעולה .לכן כתוב "ושבתה הארץ שבת לה'" .כביכול שייכת
לה' יתברך .על כן ציוה שאנו נשמור מלקצור ולחרוש בשביעית .כי היא צריכה
לשבות ,כמו שהאדם שובת ביום השביעי .לכן גם אסור למכור את אדמות ארץ
ישראל לצמיתות ( במוחלט לתמיד) "כי לי הארץ" ודע כי מועדי ה' ושבתות ה'
תלויים אך ורק בנחלת ה' .כי את זמן המועדים קובע בת דין שבארץ ישראל בלבד.
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אסור למכור אדמות ארץ ישראל לגויים

במה מבהירה תמונה זו את איסור מכירת קרקעות ארץ ישראל לגוי? מה הקשר של תמונה
זו לרבי יהודה הלוי? ________________________________________________

א .מה למד רבי יהודה הלוי מהכתוב " ושבתה הארץ שבת לה' "?
___________________________________________________
___________________________________________________
ב .מדוע אסור למכור את אדמות ארץ ישראל לגויים?

כלי יקר ,הביטחון בה' יתברך ולא לסמוך על כוחי ועוצם ידי
רבנו שלמה אפרים אב בית הדין של פראג ,כתב
את פירושו לתורה בשם "כלי יקר" המפרש את
את התורה לחיזוק האמונה ,ולהבנת טעמי מצוותיה

הכלי יקר,רבנו שלמה אפרים מלונצ'יץ אב בית דין פראג ,ידע יפה את תכונות האדם,
אשר יסמוך על כוחותיו ועל אדמתו וממונו .ובראותו את פרי האדמה ,את היבול משדותיו,
את עושרו החקלאי ,ודאי יאמר" ,כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" במקום לבטוח בה'
יתברך ,יסמוך האדם על כוחותיו וממונו .על כן באה שנת השמיטה ,להשיב לו את חוזק
אמונתו בה' .כי יעבוד האדמה שש שנים ,ובשנה השישית יראה את הפלא הגדול ,יבול
המספיק לשלוש שנים .כך תתגלה על ידי השמיטה האמונה הגדולה בה' יתברך .לכן גם
מובן גודל עונש מבטלי השמיטה ,בהראותם חוסר אמונתם בה' יתברך.
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מה הקשר של תמונה זו לעניין הביטחון בה' בשנת השמטה?

א .מפני מה חושש "הכלי יקר" בפירושו לסיבת השמיטה?
_________________________________________________
_________________________________________________
ב .איך קונים ביטחון ואמונה בה' על ידי קיום השמיטה?
_________________________________________________
_________________________________________________
ג .איך תתגלה האמונה בה' בשנה השישית של השמיטה?
_________________________________________________
_________________________________________________
השמיטה היא מצוות האמונה התמימה
חכמי ישראל מצאו טעמים רבים למצוות השמיטה .אך הסיבה היותר עיקרית ,היא
האמונה בבורא יתברך .מידו החיים והפרנסה לאדם.
רבי פינחס מפרנקפורט אומר
הפסוק הקדים "ושבתה הארץ שבת לה'" ואחר כך כתוב "שש שנים תזרע שדך".
ללמדנו כי ברכת ששת השנים בעבודה בשדך ,נובעת ויוצאת משמירת השביעית.
שעל ידי קיום השמיטה שנה אחת ,יתברכו לכם כל שש השנים בשפע .ממש כמו
שכל ששת ימי השבוע ,מתברכים ומוארים מכוח השבת.
א .כיצד למדנו מכאן ,שהשמיטה היא מצוות האמונה?
_________________________________________________________
ב .מה הקשר והדמיון בין שבת בראשית לבין שבת הארץ?
_________________________________________________________
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ארץ אשר עיני ה' אלוהיך בה .הקב"ה שולח ברכה באדמת ארץ ישראל כל שעה שישראל
שומרים אותה במצוותיה.
מה הקשר של התמונה לדברי רבי פנחס מפרנקפורט?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

רבי יעקב חיים סופר בעל כף החיים אומר:
כתוב" :כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם" .לשם מה התוספת "אשר אני נותן לכם"
וכי חוששים לדברי ה' ? אלא לומר לך ,אם תשמור מצוותי ,אם תקיים שמיטה כהלכתה,
אזי ,אל תדאג ,אל תחשוש לפרנסתך ,לשדותיך ,כי "אני נותן לכם" .ואל תשכח ,אני נתתי
לכם את הארץ בניסים גלויים ,הן ניסים במצרים ,והן ניסים בכניסה לארץ .לכן תהיה
בביטחון כי אני ה' נותן לכם.
שאלה למצטיינים.

קרא שוב את דבריו של רבי פינחס מפרנקפורט ,וכתוב במה דומים דבריו
לדברי רבנו יעקב חיים סופר?
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הראי"ה קוק והרב עוזיאל
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ,שהיו הרבנים הראשיים
לישראל ,התמודדו עם קיום מצוות השמיטה בתנאים הקשים של היישוב היהודי הדל בארץ
ישראל ,בימים שהערבים לחמו ביישוב ארץ ישראל .קיום מצוות השמיטה לא היה פשוט .להבדיל,
בזמננו הארץ מתקיימת ומתפרנסת מתעשיה משגשגת ,ממפעלי אלקטרוניקה ומדע .אבל בימי הרב קוק
והרב עוזיאל ,היישוב היהודי התקיים רק מעבודת האדמה .מה עוד ,שהיה הכרח גדול עד מאד ,להחזיק
באדמות ולעבד אותן .שני החכמים הקדישו הרבה לקיום המצווה ,ונתנו לה טעמים.

לפנינו בתים מהיישוב הישן ,מלפני כ  75שנה .בימים ההם ,יושבי בתים אלה היו
החקלאים של ארץ ישראל .הם נאבקו נגד הערבים על יישוב הארץ ועל עיבוד שדותיה.
קיום השמיטה היה כרוך בכמה קשיים.
באלו קשיים? ______________________________________________________________
_______________________________________________

אומר הראי"ה קוק זצ"ל בספרו "שבת הארץ"
מצוות שמיטה פועלת פעולות רבות באמונות ובמידות .הפקר השדות משווה את כל האנשים
בזכויות לקבל משלחנו של אדון כל המעשים .ככל שקדושת ה' משתרעת מתפשטת על העם
והארץ ,כך שלימה היא מצוות השמיטה .מצות השמיטה מנעימה את עבודת האדמה על האדם
בהזכירה לחקלאי ל ידע את קדושתה .חש הוא שידיו עודרות ועושות בקדושה .כך האדמה
מעלה את העובד עליה לאוירת קדושה.
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רבנו בן ציון מאיר חי עוזיאל ,בספר השמיטה והיובל במשנת הרב.
הידיעה ש"הארץ שלי היא" ,והוא טעם שנתנו חז"ל למצוות השמיטה ,היא יסוד אמוני חזק
מאוד .והיא הבסיס לכל תורת ישראל .ההכרה במצוות השמיטה מרימה את האדם אל יוצרו,
ומקרבת אותו אל שלחנו [של ה'] בשנה זו משתחרר האדם מעבודתו וממידת האנוכיות שממנה
בא כל חטא ועוון .ובה כולם שווים ונהנים מברכת ה' בעולמו .שנת שמיטה היא רמז ודוגמא
לאחרית הימים[ .כי אז הכל שווים ונהנים מזיו ה' תברך]

קרא את דברי שני הרבנים הראשיים לישראל הרב עוזיאל זצ"ל והרב קוק זצ"ל
וכתוב שלושה דברים משותפים שנכתבו מפיהם בעניין סיבת השמיטה.
סיבה ראשונה
סיבה שניה
סיבה שלישית

ארץ ישראל אמצע העולם
רבנו מנחם רקנאטי אומר:
רבנו מנחם רקנאטי מגדולי החכמים באיטליה
לפני כ 752שנה .פרשן ומקובל .כתב את פירושו
לתורה על דרך סודות .בהשפעת הרמב"ן ורבי
יהודה החסיד שקדמו לו.

ארץ ישראל היא אמצע היישוב [העולם] ומכוונת כנגד ירושלים של מעלה .על כן יש מצוות הנוהגות
בארץ ישראל ואינן נוהגות בחוצה לארץ .ולכן אמר יעקב לבניו בבואו אל הארץ [בשובו מחרן מבית
לבן] "הסירו את אלוהי נכר" .וכן כתבו בספרא במדרש" :ולא תקיא הארץ אתכם" ארץ ישראל אינה
כשאר ארצות ,אינה מקיימת עוברי עברה .ועוד כתוב "ואין עימו אל נכר" .שלא יהיה רשאי אחד משרי
האומות לבוא ולשלוט עליהם [על ישראל ,וכך עינינו רואות עד היום].
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רבנו מנחם נתן שתי סיבת לקיום שמיטה בארץ ישראל
סיבה ראשונה
סיבה שניה

מפה מפורסמת ובה נראית ירושלים ,ארץ ישראל ליבו של העולם .נסה לקרוא את הכתוב
על שלושת עלי התלתן[ .שמה של המפה מפת התלתן] מה קראת? היכן אמריקה?

רוב טובה ואריכות ימים בארץ ישראל
כך מבטיח הרד"ק בפירושו.
הרד"ק ,רבי דוד קמחי שנולד לפני כ  852שנה בנרבונה בצרפת,
היה הפרשן ראש המדקדקים בדקדוק לשון הקדש .כתב ספרי
דקדוק ,וכן פירושים לספרי נביאים .פירושיו יסודיים וחשובים

ורוב טובה ואריכות ימים יהיו בארץ ישראל .ובהלל לראש חדש אנו אומרים:
"אתהלך לפני ה' בארצות החיים" .כי ארץ ישראל היא ארץ החיים ששכינתו שם.
והיושבים בה אם ילכו בתורתו יהיו חיים ובריאים .כי אוירה טוב מכל הארצות
ואמרו חכמים ,שמתיה יהיו הראשונים לקום בתחיית המתים.
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הרמב"ן רבנו משה בן נחמן הבטיח שהגויים לא יוכלו לעולם לשלוט ולחיות בארץ ישראל
על סמך הכתוב בפרשת הקללות" :ושממו עליה אויביכם" .וזו בשורה טובה וראיה גדולה,
שאין ארץ טובה ורחבה שנושבה מעולם ,ונחרבה .והנה עינינו רואות שכל הגויים וכל
המלכים נאבקים ומשתדלים בכל כוחם וצבאם לשלוט ולהתיישב בה ,ואין לאל ידם .כמה
שליטים ועמים שלטו כאן ,ונעלמו מן העולם .ועוד תדע שרבות מצוות נוהגות רק בארץ ,או
שעיקר כל המצוות רק בארץ.

ענה על השאלות הבאות
א .שתי מעלות למד הרד"ק מהפסוק על א"י" ,אתהלך לפני ה' בארצות החיים"
מעלה ראשונה
מעלה שניה
ב .מה למד הרמב"ן מהכתוב בפרשת הקללות" .ושממו עליה אויביכם"?
______________________________________________________
______________________________________________________
ג .שאל את אחד המתפללים הזקנים בבית הכנסת שלכם ,האם הוא ראה זאת?
האם הוא יכול לספר לך שראה ושמע על כך שהגויים לא יכלו לחיות בארץ?
______________________________________________________
______________________________________________________

תפילה מיוחדת לאומרה בארץ ישראל כל יום
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעזרנו על דבר כבוד שמך ,לחבב את
ארץ ישראל בכל לבב ,בכל עת ובכל שעה ובכל רגע לקיים המצווה של ישיבת ארץ
ישראל .כמו שכתוב "וישבתם בה" .ואהיה תמיד שמח ביישובה ,ובתשוקה גדולה כבן
המשתוקק אל אימו .כמו שהיה אברהם אבינו עליו השלום משתוקק אליה .ואני גם כן
מיוצאי חלציו זכני למידה זו ,כדי שיכופרו בזה כל חטאתי וכל שגיאותי ,ואהיה שלם.
ותשפיע לי מאור קדושת ארץ ישראל על נפשי רוחי ונשמתי ,להתעלות בקדושתה
ולראות פני האדון ה' אלוהי ישראל בבית ה' בירושלים .וזכני לשבת בארץ ישראל על
התורה ועל העבודה להתפלל אליך בלב שלם בלי טרדת עולם הזה .וזכני להיות אוירה
של ארץ ישראל מחכים אותי  ,להיות יראתך על פני תמיד וזכני לעשות רצונך בזריזות
בלי רפיון ועצלות .וזכני לקיים בה את תרי"ג מצוותיך .ולזכות בכך לנחול את הארץ.
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תפילה מיוחדת לאומרה בארץ ישראל
אמור את תפילה לארץ ישראל וכתוב מה אנו מבקשים בתפילה זו בעניין:

א.חיבת הארץ
ב .ישוב הארץ
ג .תשוקה לארץ
ד .אור וקדושה
ה .תורה בארץ
ו .חכמת הארץ
ז .מצוות בארץ

כתוב שני עניינים בהם יש קשר בין התמונה לנושא הפרק שאנו לומדים
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ספיחין
כתוב בתורה:

"שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה.
ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' .שדך לא תזרע
וכרמך לא תזמר .את ספיח קצירך לא תקצר ואת ענבי נזירך לא
תבצר שנת שבתון יהיה לארץ .והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך
ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה
אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל"
מה הם ספיחים?

ספיחים הם תבואת השדה אשר גדלה מאליה ,בלי חרישה ובלי זריעה .תבואה זו
גדלה מאליה בשדה ,ממה שנשר בשעת הקציר או איסוף הפרי .מגרגירים שנשרו
או ירק שנשכח בשדה .היום אנו מתייחסים לשדות ירקות כספיחין ואוסרים.

הנה לפנינו שדה ספיחים .בשנה שעברה היתה זו חלקה יפה מעובדת ובה גדל השומר ,ירק טעים
הנמכר טרי בחנויות ירקות .בשדה זו ,נפלו גרגירי זרעים ,מהם צמח מאיליו מחדש שדה שומר
המופקר בשנה השביעית .ספיחים אלה אסורים .הנך רואה בעיניך שהכל נראה כשדה רגילה.
וכל הרואה מן הצד אולי יבין שיש כאן הערמה .שהחקלאי זרע ,ועכשיו מספר לנו שהשדה ספיחים.
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הרמב"ם מסביר על עניין הספיחים
כל שתוציא הארץ בשנה השביעית ,בין מן הזרע שנפל בה מאליו מקודם שביעית,
בין מן העיקרים (השורשים) שנקצרו מקודם וחזרו וצמחו ועשו ,ושניהם נקראו
ספיח .בין מן העשבים והירקות שעלו מאליהם בשביעית ,ואין להם זרע ,הכל מותר
לאוכלו מן התורה ,שנאמר" :והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה" ואפילו שדה שנטייבה
(שנחרשה ונעשתה טובה) בשביעית וצימחה פרות מאיליה ,מותרים באכילה.
ומה שכתוב את ספיח קצירך לא תקצור ,שלא יקצור כדרך שקוצר כל שנה...
אלא קוצר מעט מעט ואוכל.
נעיין בדברי הרמב"ם על הספיחים ונענה לשאלות.

א .איזה כלל קבע לנו הרמב"ם בעניין ספיחים?
______________________________________________________
______________________________________________________
ב .אלו שתי דוגמאות של ספיח כותב הרמב"ם בתחילת דבריו?
______________________________________________________
______________________________________________________
ג .מאילו מילים מהפסוק לומד הרמב"ם את דבריו על הספיחים?
______________________________________________________
______________________________________________________
ד .מה אנו שומעים במילה ספיחים? מה פירוש המילה ספיח?
______________________________________________________
______________________________________________________

שליחי בית הדין יוצאים לבדוק את השדות ולבצע רישום לפני השמיטה .הם יבחינו בין שדות תבואה
ל לשדות קטניות ,בין מטעים לבין כרמים .הכל יירשם לצורך מעקב כדי שהציבור לא יוטעה.

92

סיפור הירקן הרמאי
בחנות הירקות של מר שקרוני ,התנוססה המודעה הבאה:
חנות שומרת שמיטה
ירקות טריים מהספיחים
של שדות הנגב

כל האנשים בשכונה הגיעו לחנותו של הירקן מר שקרוני .הכל האמינו כי הירקן החרוץ
מצא ספיחין לרוב בשדות הנגב .הרב יצחק הכהן ,חשש והחליט לבדוק ,כיצד זה שבכל
שבוע מצליח מר שקרוני לשווק ירקות טריים בטענה שהם נאספים בשדות הנגב כספיחים
מופקרים .לא יתכן שיש כל כך הרבה ספיחים ...צריך לבדוק את העניין .הרב כהן פנה
לירקן מר שקרוני בבקשה כי יתלווה אליו להראות לו את שדות הספיחים לא צריך היה
להתמהמה ,אחרי דין ודברים הודה הירקן חומד הממון שהוא מוכר ירקות שמגדל בשמיטה
בשדהו ,אך הוא מספר סיפור כי בידיו ספיחים המותרים מהתורה .פרשת הירקן הרמאי
התפרסמה חיש מהר .הירקן כלל לא ידע שהספיחין אסורים בשמיטה...
חבל שלפעמים נמצא אנשים שלא מקפידים על ההלכה
לא רק בימינו יש בעיות כאלה .חכמי ישראל בזמנים שעברו ידעו שתהיה בעייה קשה.
תמיד יש רמאים ,אלה אשר בחמדת ממון ,הולכים וזורעים את שדותיהם בלי שאיש יראה
וישים לב ,הם זורעים ירקות וקטניות ,אחר כך באים עוברי עברה האלה ומשווקים את
התבואה באמתלה שמדובר בספיחי שביעית.

שים לב :על פירות האילן אין איסור ספיחים
מה עשו חכמים נגד הרמאים עוברי עברה ?
תשובה לשאלה זו נראה במשנה במסכת שביעית.
משנה מסכת שביעית ,פרק ט' משנה א'

רבי שמעון אומר :כל הספיחים מותרים חוץ מספיחי כרוב.
וחכמים אומרים כל הספיחים אסורים
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לפנינו חלקה נטושה בשדות בור אשר גדלו בה ספיחים.
לשדה זו יכול כל אחד להיכנס ולקחת מהתבואה מעט לפי צורך אכילתו ,בתנאי שלא יקצור במכונה ,ולא
יאסוף למכירה ולמסחר .שדה זו הפקר שהכל יהיו שוים בה ,עשיר ועני.

לאור זאת ,האם השדה עונה לתנאי השמיטה?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ענה על השאלות הבאות
א .קרא שוב את הסיפור על הירקן מר שקרני .מה הקשר בין הסיפור לדברי
חכמים במשנה ,שכל הספיחים אסורים?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ב .מדוע אסרו חכמים את כל הספיחים בשנה השביעית ,הרי לא החקלאים
זרעו אתם בשדה?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

שאלה לתלמידים מצטיינים

ג .כשקראנו את דברי הרמב"ם ראינו שלדבריו ,מהתורה כל הספיחים מותרים
באכילה .וכשראינו את המשנה מצאנו כתוב :שחכמים אוסרים את ספיחים.
איך אפשר לקבוע מה תהיה ההלכה?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

בעניין ספיחים חובה לשנן ולהבין
חכמים אסרו ספיחים בחומרה מיוחדת .כי טבעו של אדם לנסות ולעקוף את האיסור .לכן ,יש להזהר בעיקר בירקות ובצמחי
תבלין לסוגיהם .חכמ ים אסרו עד כדי כך שחייבו לעקור ולהניח .ולכן יש בעיות עם צמחי בר הראויים לאדם .לדוגמא :מה
תעשה עם מי שאוכלים את הכובזה הידועה מימי הצנע והמצור של ירושלים? או מה דין כוזברה ופטרוזילית שדות הבר?
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נקרא עתה את דברי הרמב"ם הלכות שמיטה ד' ב'
ולמה גזרו חכמים על הספיחים? מפני עוברי עברה .שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות
וזרעוני גינה בתוך שדהו בסתר ,וכשיצמחו יאכל מהם ויאמר :ספיחים הם.
לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית .מדברי סופרים [חכמים] שיהיו כל
הספיחים נאסרים באכילה בשביעית.

ד .האם קבלנו תשובה ברורה לאיסור הספיחים בשמיטה?
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ה .ציין מהרשימה הבאה ,על מי חל איסור ספיחים בשביעית? תפוחים ,תירס,
אפרסקים ,אבטיחים ,עגבניות ,תפוזים אדומים ,חיטה ושעורה ,שקדים.
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

"ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" .האיכר כבר חורש את השדה ,התבואה כלתה מן החלקה,
הצאן מלחכים את המעט שנשאר .על כן זה הסימן שיש לסיים ולבער את התבואה גם מן הבית
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שנת השמיטה
שבת הארץ

חלק שני
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צריך לדעת היכן קונים ירקות ופירות בשביעית

במקום זה אפשר לסמוך ולקנות בלי להסתבך בבעיות ספיחין או פירות שמיטה
שים לב לתעודות המאשרות שהכל בפיקוח באישור כבוד הדיינים

הדינים בפירות שביעית
צריך לדעת איך להתנהג! כך לפעמים אומר המורה בכיתה....
באמת צריך לדעת איך להתנהג ביחס שלנו אל האדם אך חשוב ללמוד איך להתנהג עם פרי...
בפרקים הבאים נלמד בע"ה פרטים מעניינים בנושא צורת ההתנהגות שלנו בפירות שביעית.
אף זאת משום קדושת עם ישראל .ומשום קדושת ארץ ישראל ,ומשום קדושת שנת השמיטה,
צורך גדול ללמוד מה עושים עם פירות שביעית.
בפרקים הבאים נלמד בע"ה את הנושאים הבאים,

א.
ב.
ג.
ד.

חובת הפקרת פירות שביעית לכל הרוצה בהם.
איסור להפסיד ,לקלקל את פירות השביעית.
איסור סחורה בפירות אלה כדרך הסוחרים.
חובת הביעור ,ההוצאה של הפירות מהבית.
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א .הפקר פירות שביעית
כתוב בתורה בספר שמת פרק כג' פסוקים י'-יא'
ושש שנים תזרע את ארצך ,ואספת את תבואתה .והשביעית
תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה
כן תעשה לכרמך לזיתיך.

מהכתוב בפסוקים אנו לומדים

הפקרת פירות שביעית אנו לומדים מהמילה
את סיבת ההפקר הפרי אנו לומדים מהכתוב
עיקר המצוה להורות על הפקרת שדותיו של החקלאי ,ואז הפרי נטוש ומיועד
לעניים ,ככתוב" :ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה".
בספר המצוות להרמב"ם מצוה קל"ד ,אנו לומדים על נושא זה.
"הציווי שנצטוינו להפקיר כל מה שהצמיחה האדמה בשנת השמיטה ,ולהתיר,
להפקיר ,כל צמחי שדותינו לכל ,והוא אומרו יתעלה והשביעית תשמטנה
ונטשתה".
והרמב"ם מסביר:
ועניין דבר זה כמו שאסביר לך ,שאמרו "תשמטנה" כולל הפקרת כל הצומח
בשנה השביעית :ענבים ,ותאנים ,ואפרסקים ,ורימונים וחיטים ושעורים וזולתם.
יוצא מדברינו הכל מצות עשה .אחר כך פרט ואמר" :כן תעשה לכרמך לזיתיך"
והרי אלו הם בכלל כל מה שצומח מהאדמה? אלא מפני שהזהיר במיוחד על
אסיפת תבואת הכרם .והוא אומרו" :ואת ענבי נזירך לא תבצור".
(הרמב"ם אמנם דבר שם ל שתי מצוות .אחת עשה ואחת לא תעשה ,אבל יש רק מצות עשה)

ובהלכות שמיטה ויובל כתב:
מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית ...וכל הנועל כרמו ,או
סג שדהו בשביעית ,ביטל מצות עשה ,וכן אם אסף את פירותיו לתוך ביתו ,בטל
מצות עשה.
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הרמב"ם אומר:לא ינעל כרמו ולא יסג שדהו

השערים פתוחים הכרם מופקר כדין הלכות שמיטה (יש אפילו הודעות בכתב)
כל הרוצה יבוא ויטול ענבים לפי אוכלו .אך לא יבצור כדרך הבוצרים.
במה מבררת תמונה זו את ההלכה?_____________________________

נעיין שוב בדברי הרמב"ם ונענה על השאלות
א.
ב.
ג.
ד.

מה כוללת מצוות הפקר פירות שביעית?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
למי מפקירים את פירות השביעית?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
האם הפקר פירות שביעית היא מצוות עשה או לא תעשה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
מה דינו של מי שנועל את השדה ,או אוסף הפרי לתוך ביתו?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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למי מפקירים פירות שביעית
אפשר ללמוד התשובה מהפסוק עצמו ,כתוב" :ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית
השדה".
לפי הכתוב ,פירות ההפקר מיועדים לעניים.
שאלה :מה דין העשירים ,הרי גם עליהם חלה שמיטה ואין להם פרי?
את התשובה נלמד ממקום אחר ,מהמשנה ,מסכת פאה ,פרק ו'
בית הלל אומרים אינו הפקר עד שיפקיר אף לעשירים כשמיטה.
הרי שמצוות הפקרת השדה למצוות פאה ,לומדים מהמצוה שלנו מצות שמיטה [דרך השוואה]
המשנה אומרת בפירוש ,שההפקר צריך שיהיה מוחלט ,כל מי שרוצה יבוא ויקח .ואין ללמוד
מכאן שגם הגוי יכול לבוא לקחת .לפיכך ,מצות הפקר לא תכלול פתיחת שערי הכרם והשדה אם
יבואו גויים לבוז ולקחת .למרות שלהלכה אסור לישראל להעמיד שומר על שדהו שימנע כניסת
יהודי ,אך אם יש חשש גויים ,יכול להעמיד שמירה .שתמנע מהגויים כניסה .כמו כן למרות
כתוב" ,ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" .בכל זאת ,אם יש חשש שחיות ובהמות
יחבלו וידרסו ויקלקלו בשדה .מותר לנעול בפניהם.
הרמב"ם אומר על כך:
מי שהפקיר לעניים ולא הפקיר לעשירים ,אינו הפקר עד שיפקיר לכל.
ענה על השאלות
א .למי מפקירים את השדות בשמיטה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ב .מה למדנו מדברי בית הלל במסכת פאה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ג .אנו יודעים שיש מצוות מתנות עניים ,כמו שכחה ,לקט ,פאה ,מה המשותף בין
מצוות מתנות העניים שבכל שנה ,למצווה שלנו ,הפקר פירות שביעית?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ד .מה דין גויים בהפקר פירות שביעית ,האם ישאיר שדהו הפקר גם להם?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ה .יש חשש שהפרות של קיבוץ סעד הרועות בשדות הנגב ,יכנסו לשדות המושב .מה הדין?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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הפקר פירות שביעית
פירות שביעית אלה ,הם הפקר לעשירים ולעניים ,שים לב ,בעל הבית לקח כמות
פרי רק לפי צורך אוכלו .שאר הפירות נשרו וממתינים לעניים שיבואו לזכות בהם.

הפקר פירות שביעית ,סכנה האויבים באים !
המחבלים נכנסו לשדות המושבים בגבול הצפון!!!
ר' יוסף בן יעקב ,הגר במושב אהבת אחים שליד גבול לבנון ,שומר מצוות שמיטה בכל נפשו .את
מטע האפרסקים הפקיר ,כך גם את שדה הפלפלים הירוקים ,הפקיר .והנה .בוקר אחד ,נשמעו הצופרים
של ניידת הבטחון של המושב מיד התברר שלשדות הנטושים של ר' יוסף בן יעקב ,חדרו כפריים מגבול
לבנון .הם ראו שאין איש נכנס לעבד השדות ,ונכנסו לגבול ישראל ואספו מכל הבא ליד.הם אפילו,
עקרו את צינורות ההשקייה והממטרות שהיו בשדה מלפני השמיטה .הפחד היה גדול .אנשי הבטחון כתרו
את המושב והצבא הגיע לטפל בכפריים שחדרו למושב" ,בודאי יש ביניהם מחבלים" אמר יצחק בן
אפרים שכנו של ר' יוסף בן יעקב" .תפסיק כבר עם השמיטה שלך ,תראה מה עשית" .ענה לו ר' יוסף,
"אני אמשיך לקיים המצוות ,הקב"ה יסייענו גם בצרה הזאת" .למחרת הגיע הגאון הרב צפניה לוי,והסביר
לר' יוסף החקלאי ,כי יש פתרון לפי ההלכה שבמשנה  ,בתוספתא מסכת שביעית.
בתוספתא מסכת שביעית פרק ד' כתוב:
"עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר [לגבול] מושיבין עליהן
שומר ,כדי שלא יפוצו נוכרים ויבוזו פירות שביעית"

99

הרמב"ם מוסיף בהלכות שמיטה ויובל ,הלכה יג'.

"פירות שביעית אין מאכילין אותן לגוי"

עיין שוב במה שלמדנו ,ענה על השלות הבאות:
א .איזו בעייה קשה יצרה מצוות הפקר השדות באיזורי הגבול של הארץ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .מניין ידענו שר' יוסף בן יעקב ,לא ידע בדיוק את ההלכה בעניין הפקר שדה בגבולות?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ג .איך פתרנו את בעיית הגויים לפי הרמב"ם?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

שדה פרי מופקר ,שים לב הפרי
בשל לגמרי ,והחקלאי הרב יצחקי
ממושב רוויה ,השאיר שדהו
פתוח לכניסת כל הרוצה ליטול
פירות.

ב .איסור הפסד פירות שביעית
החקלאי ר' יוסף בן יעקב נמצא שוב בצרות...
מה קרה הפעם לחקלאי הצדיק שלנו?
היה זה יום נפלא ,השמש זרחה והשדות הרחוקים מזכירים לר' יוסף את הימים
היפים כשהיה יוצא בזריזות אחר התפילה הישר לשדותיו האהובים .אבל השנה,
שנת שמיטה .רבי יוסף עסוק בלימוד תורה .הוא צריך לשנן הרבה מהלכות השמיטה.
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והנה ,הוא יושב בבית המדרש ,ואשתו מגיעה בבהלה ובקול רועד צועקת :יוסף ,,,יוסף ,,,,צא
מהר ,בוא מיד ,כל מטע האפרסקים הלך לאיבוד .גם המטע הצעיר של עצי המנגו נהרס
לחלוטין" ...הניחי לי ,רחל שמיטה היום לא קרה כלום" .ואשתו בצעקה ובלב רוטט ממשיכה.
"בוא מיד" "עדר הפרות של קיבוץ בלעם ,נכנס למטעים .הפרות הגדולות רמסו דרסו ,והרסו
את המטע .ענפי העצים נשברו ,מטע המנגו חוסל כמעט כולו בשיניהם הגדולות של הפרות.
ר' יוסף יצא בבהלה לכיוון ההר לכיוון המטעים ,והנה חשכו
העדר הענק הרס את המטעים".
עיניו .הכל הרוס .עדר הפרות של הקיבוץ ,כילה את כל עמלו .השערים של המטעים היו
פתוחים לרווחה ,גם הגדרות נשארו פרוצות ,כי ר' יוסף הפקיר הכל עקב שמיטה.

א .איזו בעייה יצרה שוב ,מצוות הפקרת פירות שביעית?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ב .האם יש לדעתך פתרון לבעייה זו? מה אתה
מציע?_________________________________________ ___________________________
___________________________________________________________________________

נראה האם יש פתרון בהלכה.
כתוב" :והיתה שבת הארץ לכם לאכלה"
מכאן למדו חכמים ,לכם ולא לגויים ,לאכלה ולא לקלקל ,ולא לאיבוד .בודאי שאין
התורה מתירה להרוס את הבנוי ולעקור את הנטוע .ולכן יש אפילו תשובות בהלכה,
שאם גדר השדה נפרצה ,רשאי לתקנה מפני המזקין.
אפשר ללמוד זאת מהכתוב בתוספתא וברמב"ם
פירות המיוחדים למאכל אדם ,אין מאכילין אותם לבהמה
לחיה ולעופות .הלכה הבהמה מאיליה לתחת תאנה ואכלה,
אין מחייבין אותו להחזירה( .שאם הלכה פרה ואכלה מהתאנה ,הרי
היא אכלה באיסור ,אבל לא מחייבים את בעל הפרה להחזיר את מחיר התאנים)
ענה על השאלות
א .מה למדנו מהמילים לכם לאכלה לפתרון בעיות הפקר פירות שביעית?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ב .בפרקנו כאן למדנו ,שמונעים מהבקר להיכנס לשדה ,והרי כתוב בפסוק בפירוש,
"לך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"? וכי מותר לנו להגביל
את הפרה שלא תכנס לשדה הפקר? הסבר את דבריך.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ג .קרא שוב את דברי התוספתא והרמב"ם שבמסגרת הכחולה .איך פתרנו את בעיית
הפרות בשדהו של ר' יוסף הצדיק?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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על מה חלה המצוה בפירות שביעית
כידוע לכל חקלאי מתחיל .יש להבחין בין גידולי ירקות לגידולי אילנות-עצים.

מה לדעתך ההבדלים בין גידול ירקות לגידולי עצים?
אתה לא צריך להיות חקלאי כדי לדעת לענות על שאלות אלה .נסה את כוחך,
אולי כדאי להתייעץ עם המורה.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

___________________________________
הבדל בצורה
___________________________________
הבדל בזמן הגדולים
___________________________________
הבדל בזמן מתן הפרי
הבדל באורך החיים של הצמח ___________________________________
___________________________________
הבדל בדרך הטיפול בצמח

לאכלה ולא להפסד
יבולי שנת השמיטה מיועדים לנו ,לאכילתנו ,אבל גם לצרכינו במגבלות התורה.
המילה "לאכלה" מלמדת כי אמנם לאכילה מותר ,אבל להפסד אסור.
מה פירוש "לאכילה ולא להפסד"?
פרי המיועד לאדם אסור לתת אותו לבהמה .וכן כל הפחתה בחשיבותו היא הפסד .כמו כן
אסור לעשות שימוש מזלזל בפירות שביעית.

במה מבהירה תמונה זו את איסור השימוש הלא קדוש בפירות שביעית?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

האם מותר למורה ,לתרגל שיעור חשבון בעזרת פירות שביעית ,שהילדים יספרו ע"י פירות?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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כבוד המצוות
אסור לקלקל לזלזל בפירות שביעית ,לכן
אסור להשליכן לאשפה כדרך שנוהג
בשאר השנים .כי משם כבר אף אחד לא
יבוא לאכלם.
מה שאנו רואים כאן אינו ראוי להיות
בשנה השביעית .אלא יש להקצות מקום
לפירות וירקת שביעית ,גם לקליפות.
ולהצניע הכל עד שיאבד מאיליו
ויפסל מאכילת אדם ואז אפשר להשליכו
לאשפה .ויש משום חיבת מצוה להניחו
בשקית ניילון ולהשליכו לאשפה.

היין והשמן

בקידוש על יין שביעית יש להקפיד על שתית כל הכוס .וטוב לנהוג כך תמיד מפני בעיית שיעור רביעית.
לגבי השמן יש משנה מפורשת ששמן שביעית מותר להדלקה שהוא בכלל הנאה מותרת.
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מאכל אדם מאכל בהמה ותרופות
נלמד כמה משניות שיתבהרו בעזרת התמונות הבאות.

א

שיח הסברס הקוצני ,לפנינו .הוא קוצני גם בהלכות
הקשות שלו ,האם הוא עץ ,או שיח ,האם ברכתו עץ
או אדמה .האם הוא מאכל אדם או מאכל בהמה .או
אולי לשניהם .ידוע שהשיח מועיל לרפואות.
קרא את המשנה שביעית ,פרק ז' משנה א' וכתוב מה
הקשר של התמונה למשנה? מה למדנו שם?
__________________________________
__________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק ח' משנה א' וכתוב
מה פירוש המילה "מלוגמא"? מה הקשר של
המשנה לתמונה?
_________________________________
_________________________________

קרא את המשנה שביעית ,פרק ז' משנה ו' ומשנה ז'
ידוע שורדים משמשים לתעשיית בשמים .מה
למדנו במשניות בענין ייצור בשמים מפרחים?.
_________________________________
_________________________________
מה יקרה אם נמכור את הבשמים שהפקנו?
_________________________________
_________________________________

למצטיינים :בנוסף להלכות שלמדנו על קדושת פירות שביעית יש להוסיף
א .יש להחמיר לא לסחוט פירות למיץ .גם בגלל איבוד הפרי ,ובעיקר בגלל שאין זו דרך אכילתו( .מותר רק שמן ויין)
ב .אסור לבשל פירות שביעית למרקחות וממרחים שונים שאין זו דרך אכילתם הרגילה.
ג .ירק או פרי שדר ך אכילתו חי אסור לבשלו .כגון בישול מלפפון .ירק או פרי לאדם אסור להאכיל לבהמה.
ד .פירות שהוחלפו בכסף .אפשר לקנות בכסף מאכלים .למשל אם קנה מי נביעות לשתיה ,לא ישתמש במים לכביסה.
ה .אסור לפרוע חובות בפירות שביעית .למשל להחזיר חוב ע"י כסף שהתקבל ממכירת פרי שביעית.
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מתי מתקדשים הפירות והירקות בקדושת פירות שביעית ?
זו שאלה קשה מאד.
א.
ב.
ג.
ד.

משום שכל פרי חונט ויוצא בזמן שונה מחברו.
יש פירות שהפרי מגיע בלי הפרח .למשל התאנים.
ויש ירקות או דגנים שזמניהם שונים .ויש להמתין שיביאו שליש מגידולם.
יש השפעה של מקום הגדולים ,מה שגדל בגליל שונה מהגדל בנגב.

מה נעשה? אנחנו מבולבלים לגמרי?
כיון שאין אנו חקלאים מקצועיים ,נלמד רק את הכללים הפשוטים .את השאר
נלמד בע"ה כשניקח חופש לשנה שלימה ,נשב בבית המדרש למצוות התלויות בארץ
ובע"ה נדע איך לפסוק הלכות לחקלאים.
ועתה נחזור לשאלה מתי מתקדשים פירות שביעית?
א .פירות האילן מתקדשים משעת החנטה .מה היא החנטה? ודאי ראינו בברכת האילנות
בחדש ניסן ,העצים מוציאים פרחים ,אחר הפרחים מתחיל הפרי .בדיוק
בשעה שרואים את הפרי הקטן [הסמדר] מבצבץ מבין העלים .זו החנטה
ב .פירות האילן רק אם החנטה היתה בשנת השמיטה .אבל אם החנטה היתה בשנה שעברה,
אזי הפירות האלה שייכים לשנה השישית ,ואין בהם קדושת שביעית.
ג .ירקות השדה הולכים לפי זמן לקיטתם .בזמן שקוטפים אותם מהשדה נקבעים לקדושת
שביעית .לא חשוב מתי גדלו .גם אם נזרעו וגדלו לפני השמיטה .העיקר
הוא ,מתי אוספים אותם ,מתי לוקטים אותם.
בשנת השמיטה יש לברר היטב ,מקורה של הסחורה החקלאית מהיכן מגיעה? מי אחראי לשיווק
מהשדה? והאם לא נעשה בה מסחר כדרך כל שנה? שים לב לתעודות החתומות באחריות הרב
המשגיח שהפרי מותר בשמיטה.

השאלה :מתי נלקטו?

השאלה :מתי חנטו?
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פרי האילן הולך אחר חנטה
בדרך כלל הכל הולך אחר חנטת הפירות
הנה לפנינו חנטה של פירות שונים ,רק לדוגמה .אבל להלכה ,חייבים לשאול רב מומחה .ולפי פסק
ההלכה יודעים לחשב פרטים רבים מאד בקשר לזמן הנכון לכל עץ .יש מחלוקת האם חנטה היא תחילת
הפרי אחרי הפרח ,או אולי חנטה היא רק כאשר הפרי מצוי בשליש גידלו.

בגפן רואים את הסמדר הענבים בולטים שליש
גידולם ,ומתחיל להיווצר מיץ בעינב

בתאנים נכר שליש הפרי משעה שמבהיק

התמרים משיבליחו מתחילים להצהיב

הזיתים משיתלחלחו מעט וכאן יש עדיין פרח

החרובים משישרשרו נראים כשרשרת

חנטה של הרימון ,תחילת הפרי כרוך בפרח
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בהלכות שמיטה עולות שאלות רבות שיש צורך בחקירה ושאלת רב

החציל והפלפלים מהוים בעייה ,כי יש
הרואים בהם צמח תלת שנתי ולא ירק
עונתי .אבל שנפסק דינם כירק ,בלקיטה.
התבואה [חיטה שעורה,דגן] משתביא שליש
שיגיעו הגרגירים לשליש גידום

שביעית תופסת את דמיה

[ראה עמ' ]111

למצות השמיטה יש ייחוד משלה על שאר דברים קדושים .מפירות שביעית לא פורחת הקדושה
ולא מתבטלת .אם נמכור פירות שביעית ,או נמיר אותם בכסף .קדושת הפרי בעינה עומדת ,וגם
הכספים נתפסים בקדושת שביעית .לכן יש להיזהר מאד בפירות שביעית.

חשבנו להתחכם ולמכור את הפירות האלה לשכן .הפירות היו עודפים במקרר .אבל התברר שהמכירה
הפכה גם את הכסף לכסף הנתפס בקדושת שביעית .אפשר לקנות בו רק מזון הנאכל כפי שהפרי נאכל.
כבר הסברנו סיבת האסור לסחור בפירות אלה .כי התורה מצווה "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה"
לאוכלה ולא לסחורה .כי כן המסחר מבטל את מצות הביעור בזמן .מה עוד שמסחר זה מבטל את ההפקר.
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שהרי הפירות לא ישארו מופקרים בשדה ,אלא יעברו מיד ליד במסחר לשם תאוות ממון .כל זה הוא נגד
מגמות השמיטה שמיסודותיה הגדולים הוא האמונה ,אין בעלות ,יש התחשבות בעני" .כי לי כל הארץ".

בשנת השמיטה יש לברר היטב ,מקורה של הסחורה החקלאית מהיכן מגיעה? מי אחראי לשיווק
מהשדה? והאם לא נעשה בה מסחר כדרך כל שנה? שים לב לתעודות החתומות באחריות הרב
המשגיח שהפרי מותר בשמיטה,

קדושת פירות שביעית

פ

ארץ ישראל קדושה וניתנה לעם קדוש .ליבולי שנת השמיטה יש קדושה .אינם כפירות של
שנה רגילה .הם מחייבים אותנו בכללי התנהגות הנאותים והמיוחדים להם .לכן יש להבחין בין
פירות של שנה שישית שנכנסו לשנה שביעית ,והם פירות רגילים ככל שנה .יש להבחין בין
פירות המגיעים מגויים ,שנמכרים לנו משדותיהם של הגויים ,יבולים שצמחו בשדות ארץ ישראל.
יש לשים לב לגבולות הארץ ,היכן גדלו הפירות .יש לשים לב הם הפירות הגיעו מחוץ לארץ,
כי יבול המגיע מארצות שמחוץ לגבולות ארץ ישראל ,אין לו שום קדושת שביעית .כמו כן יש
להבחין האם בכלל מדובר בפרי או אולי צמחים המשמשים למטרות אחרות ולא לאכילה .כמו
למשל צמח הקיקיון שאינו לאכילה לא לאדם ולא לבהמה ,כי אם ליצר שמן למנועים למכונות

קרא את הקטע מה עלינו לדעת בעניין פירות שביעית?
א.
ב.
ג.
ד.

יש להבחין בין פירות של_______________________________............
מהיכן הגיעו הפירות_____________________________________.......
מידיו של מי הגיעו פירות__________________________________......
להבחין בטיב הפרי_______________________________________......
נלמד משנה במסכת שביעית פרק ז' משנה א'
כלל גדול אמרו בשביעית :כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין
הצובעים ,ואינו מתקיים בארץ .יש לו שביעית ,ולדמיו שביעית ,יש לו
ביעור ,ולדמיו ביעור .ואיזה הוא? ....

128

נבין כעת את המשנה על ידי שנבאר את חלקיה.
כל שהוא מאכל אדם ,יש ירקות שהם מאכל אדם וגם מאכל בהמה ,והמשנה נותנת לנו
דוגמאות ,כגון עלי הלוף ,העולשין והכרישין ודומיהם.
ומאכל בהמה ,כגון החוחים -הקוצים ,והדרדרים,
וממין הצובעים ,כמו סטיס שממנו עושים צבע ,וקוצה ממנה עושים צבע אדום.

על השולחן עומדים ורדים ריחניים ,פרחי גינה רגילים ,הדסים לארבעה מינים .כיון שהורדים ריחניים,
אסור לזרוק אותם לאשפה .יש להם קדושת שביעית .הם כמו פרי מאכל .ההנאה מהריח משיבה נפש .ולכן
שומרים אותם בקדושתם .אבל אם הורדים הם פרחי חממות שין בהם ריח ,אזי דינם כסתם עשבים .אבל
עם ההדסים הסיפור יותר מסובך .כי אם קטפנו הדסים להריח בהם עצי בשמים ,אז יש להם קדושה .אבל
אם קטפנו אותם לארבע מינים ,אזי הם מיועדים למצווה ולא להנאה .ולכן דינם כסתם צמחים.

כתוב שלושה דינים שלמדנו מתמונת הפרחים וההדסים
א .דין פרחים בשמיטה ______________________________________________
ב .דין הריח בצמחים ______________________________________________
______________________________________________
ג .דין ההדס והלולב
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האם לצמחי תבלין ולצמחי מרפא או פרחים ,יש דין שמיטה?

יש לתת את הדעת מהיכן הפרחים הללו מגיעים .אם מקורם מהולנד ארץ הפרחים ,אז ודאי שאין שום
אלה ,ודינם כפרחים בשאר השנים .אם הפרחים מחבלי ארץ ישראל ,מה שמצוי לרוב .אזי יש לבחון האם
הם רי חניים .אם הם ריחניים יש לנו בעייה כי עושים שהם סחורה .הנה לפנינו ,בחור צעיר שלא למד.
קנה את הפרחים מהקיבוץ ,ומוכר אותם בדמיהם כמו בכל שנה .גם אם הפרחים אינם ריחניים עדיין יש
לנו בעיה כי גדלו בשדות שנעבדו בשמיטה ,נעשו בהן מלאכות שמיטה .על ידי קנייתם אנו חזקים ידי
עוברי עברה על כבוד קדושת השמיטה בארץ הקדש .רק פרחי חממות ,הגדלים על מצעים של פלסטיק,
מנותקים מהאדמה ,ומקבלים מים ומזון מינרליים .רק פרחים כאלה מותרים.
ציין ארבע הלכות שלמדנו בעניין הפרחים.
א .מקום גידולם ? ___________________________________________________
___________________________________________________
ב .סחורה בפרחים? ___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
ג .עבדו בהם?
___________________________________________________
ד .פרחי חממות? ___________________________________________________
___________________________________________________
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ג .על מה חלה קדושת פירות שביעית
כסף קדוש ,שמעתם פעם על כסף קדוש
יש לו שביעית ולדמיו שביעית ,יש חידוש גדול מאוד בשביעית .אם איזה חקלאי יתחכם ויאמר:
"אני לא אוכל פירות שביעית ,אבל אני אמכור אותם לאחרים" .הכסף הזה הופך כסף קדוש.
אי אפשר לקנות בו אלא פרי מאכל ,או לתת אותו לעניים שיקנו בו כדי אוכלם.

נלמד עוד משניות ממסכת שביעית
נראה שגם לסוגי פרחים ריחניים יש קדושת שביעית.
א .קרא במסכת שביעית פרק ז' משנה ב'  ,וכתוב איזה כלל אחר נאמר שם ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
ב .קרא במסכת שביעית שם ,משנה ג' ,וכתוב מה למדנו שם על קדושת יבול שביעית?
________________________________________________________
________________________________________________________
ג .גם לפרחים הריחניים יש קדושת יבולי שביעי .קרא את המשנה ,פרק ז' משנהו'
וכתוב על אלו פרחים מדברת המשנה?
________________________________________________________
________________________________________________________

רפואה טבעית תרופות מצמחים
בזמננו היום ,כולם מעדיפים רפואה טבעית .תרופות מצמחים טבעיים ולא מחומרים
כימיים .הכל מתאוים לצמחי מרפא .אנו מאחלים לכולם בריאות .אבל ,בבקשה לא לייצר
תרופות מפירות מאכל של שנת השמיטה.
נראה מה כתוב במשנה ונבין את הסיבה.
א .קרא את המשנה מסכת שביעית פרק ח' משנה א' .איזה כלל גדול אמרו בעניין פרי,
מאכל אדם שאסור לעשותו לרפואה [ללגום אותו למרפא]?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ב .קרא שם פרק ח' משנה ב' .וכתוב ,מהיכן למדנו שאפשר להשתמש בשמן של שביעית
לסוך [למרוח על העור לבריאות] למרות שאין זו אכילה?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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יבולי חוץ לארץ
אחד מהדרכים שיהיו פירות וירקות שמיטה בלי דיני שמיטה ,הוא יבול חוץ לארץ המגיע
לארץ במסגרת חילופי סחורות עם ארצות חוץ .לפעמים קורה שגם בשנים רגילות יש הכרח
לייבא ירקות ופירות כדי לייצב את השווקים .בשנת השמיטה ,אם יש חשש שיכשילו את הציבור
בפירות שביעית ,או בפירות של שישית שעלולים להאכל בלי תרומות ומעשרות ,אזי פותרים את
הבעיות בפירות מחוץ לארץ .יש להיזהר מאד ,שלא יביאו אותם משטחי ערבים בירדן או בגולן
בטענה שהם מחו"ל.

הפרי קדוש והכסף שניתן תמורתו ,קדוש .אבל רק של ארץ ישראל

ניסינו להתחכם ולהחליף פירות בכסף .הכסף הזה נתפס בקדושת שביעית .מה אפשר לעשות
בכסף זה? יכול לקנות בו פירות ואפילו בשר ודגים .אבל לא זוג נעליים.
יש דעה ,שניתן לתת כסף זה לעניים למחייתם ,לקניית מזונם .אבל כיון שיש חשש שיקנו בו
מה שאינו מותר ,לכן אין ברירה ,אלא להשיח לקנות בו מזון הנאכל.
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היין שלפנינו ,הוא יין מענבים של שנת
השמיטה .יין זה קדוש בקדושת שמיטה.
לכן אי אפשר לסחור בו כיין בשנה רגילה.
על הבקבוק מסומן "אוצר בית דין" כדי
שלא יזלזלו ביין זה וישפכו ממנו.
ניסינו להתחכם ולהחליפו בשמן .אך גם
השמן נתפס בקדושת שביעית.
במקום בעייה אחת יש לנו שתיים .ראשית
את היין שיצא לחולין אפשר לשתות כרגיל.
השמן נתפס בקדושה .וכך אפשר להעביר
ממאכל למאכל.
(צריך לשאול את הרב ,מה עושים עם יין ושמן,
הרי השמן והיין יכולים להחזיק מעמד הרבה
שנים .אז מתי בדיוק יש לבער אותם?)

סחורה בפירות שביעית איך נקנה אתרוג?
הקונה את רוג ,עליו לדעת מהיכן האתרוג .אם מחוץ לארץ ,ישלם וילך בשמחה .אם האתרוג גדל
בארצנו ,יש לברר ,אם גדל בשביעית ,יקנה אותו בסוכות שמינית דרך קניית הלולב ,או שיבליע
אותו בקנייה אחרת .כי אסור לסחור בו .את האתרוג יקבל במתנה דרך קניית דבר אחר .ואם
המוכר מספק רק אתרוגים .יתן לו המחאה-שיק דחוי כתשלום בהקפה ואז לא תחול קדושת
שביעית על השיק[.אולי כדאי דווקא בשיק ולא בכסף] .שים לב ההקפה פותרת רק את הבעייה
של מסירת דמי שביעית אך לא את איסור המסחר.

שים לב שהבעייה היא תמיד עם האתרוג .כי לאחרים לא שייך לדבר על קדושת פרי
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קדושת פירות שביעית
מהתורה
"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה"
מהתורה ,למרות קדושת שביעית ,פירות שביעית ניתנו לאכילה.
מהמשנה
שביעית ניתנה לאכילה ,ולשתיה ,ולסיכה.
מהרמב"ם
פירות שביעית ניתנו לאכילה ,לשתיה ,ולסיכה ,להדלקת הנר ,ולצביעה.
עבודה לתלמידים מצטיינים ,נרחיב מעט ממשניות אחרות.
נלמד את המשנה פרק ח' משנה ב' ונראה מה מוסיפה.
שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה ,לאכול דבר שדרכו
לאכול ,ולסוך דבר שדרכו לסוך .לא יסוך יין וחומץ .אבל סך הוא
את השמן .וכן בתרומה ובמעשר ש ני .קל מהם שביעית ,שניתנה
להדלקת הנר.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מה למדנו מהמשנה בנוסף למה שלמדנו בשיעורנו הקודם?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
מניין למד הרמב"ם את היתר הסיכה והדלקת הנר? (שמן של שמיטה מותר להדליק בו נר)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
מה הקשר של מעשר שני לעניין שמיטה? העזר במורה לכתיבת ההשוואה.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
מה פתאום מותר להדליק נר בשמן שמיטה? וכי הדלקת נר היא כמו אכילה? מה דעתך?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
קרא את המשנה שביעית ,פרק ח' משנה א' וכתוב ,האם מותר להכין תרופות מפרי שמיטה?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
יש אנשים שהתרופה שלהם חשובה יותר מהאוכל .מדוע לא נתיר תעשיית תרופות מפירות
שמיטה ,במקום להפקיר פירות לחיות השדה ,נעשה מפעל תרופות טבעיות?..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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יין של הבדלה סגולה לעניים ולראש

איזו בעיית קדושת פירות שביעית יש לנו בתמונה זו ?
נכון ,יש בעייה מה עושים עם יין הבדלה ,יש אפילו שאומרים שיש להחמיר לא לקחת מהיין לסגולה
ולמרוח על העינים ועל המצח .אבל חכמים אומרים שחיבוב מצוה שלא מקלקל היין אין בעייה .אשר ליין
השפוך ,שים לב שגם במקרה שבתמונה גלש היין .יש להיזהר לא לאבדו אלא לשתותו. .אסור לכבות נר
הבדלה ביין משום הפסד פירות שביעית לא מכבים נר ההבדלה ביין ,אלא שתים אותו לכבוד אליהו
הנביא ,ומברכים ברכה אחרונה .כמו בכל מוצאי שבת .ויש אפילו בפני איזו בעייה עמדנו בהבדלה
בשמיטה? ואיך מוצע לפתור אותה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

יש לשמור קדושת שביעית על השולחן בבית
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יש להקצות קערה מיוחדת לקליפות פירות שביעית ,לא לערבן עם החולין .בקערה זו יונחו פירות או
קליפות ,ולא יושלכו לאשפה .אין זו דרך כבוד בפירות ארץ ישראל של שמיטה .יש להניחם מוצנעים
במקום מסויים בחצר ,עד שיאבדו מאליהם .כך גם שולחן הבית מתמלא קדושה.
שני רווחים הרוחנו בהציבנו קערה מיוחדת לקליפות פרי שביעית
א .רווח בקיום מצוה כהלכה___________________________________________
ב .רווח בחינוך הבית _______________________________________________

זהירות ,בשנת שמיטה לא מאכילים בהמות מירק או דגן שהוא מאכל אדם

לפרות האלה ניתנו אלומות חיטים משדה החיטה של הקיבוץ .אלה פרות חולבות הן דורשות
מזון עשיר ,לכן נתנו להם גם השנה בשמיטה ,חיטים מעורבות בחציר .מה הבעייה?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

מה דין החלב של הפרות האלה? האם לחלב יש איזו קדושה ,הרי הוא אינו גידולי שדה?
אין זו סתם שאלה ,כי בשמיטה תשי"ב דנו בשאלה והתעוררה מחלוקת גדלה על חלב שמיטה.
אבל הפתרון הוא" ,שאזלינן בתר רובא" רוב הפרות מאכילים בחציר או תבן ולכן ברוב רובו
ככולו של החלב אין שום ספקות כאלה.
מה למדנו מעניין זה על ההקפדה והחומרה בשמיטין?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

116

בקיצור:מה עושים היום בזמננו בעניין ביעור?
אמנם ארץ ישראל נחלקת לעניין ביעור לשלוש ארצות ,וזמן הביעור אינו משתווה
למינים שונים בכל המקומות .אך כיון שאין הגבולות מבוררים ,ואין איתנו יודע דיוק קווי
הגבולות מחבל לחבל .וכן גם שכי כעת שמעבירים פירות ממקום למקום בכמויות מרובות
מסחריות לכן אין נפקא מינא למעשה .אין בכך להשפיע מאד להלכה כיצד לנהוג .על כן
יש לבער לסיים לאכול כל מין ומין מן הפירות בכל יום= בכל זמן שיש לנו ספק ,שמא
הגיע זמן ביעור אותו פרי .לכן טוב לעשות לפי לוח שמפרסם ועד השמיטה .והוא מצוי
היום לכל.

אין עושים סחורה בפירות שביעית
כתוב במשנה שביעית,פרק ז' משנה ג'
קליפי רימון והנץ שלו ,קליפי אגוזים והגלעינין ,יש להם שביעית ולדמיהן
שביעית .הצבע לא יצבע בשכר .שאין עושים סחורה בפירות שביעית.
[ואין עושים סחורה] לא בנבלות ,לא בטרפות ,ולא בשקצים ...ולא יהיה
הלוקח ירקות מהשדה ומוכר בשוק...
מהמשנה אנו למדים ,כי בעל השדה לוקח פרי ככל אדם .לוקט לבני ביתו מזון שלוש סעודות.
לא יקח כמויות לסחורה בשוק .גם מכירה שבינו לבין חבריו אסורה בפירות שביעית .הכל למדים
מהכתוב "והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה" .עוד ניתן ללמוד מהכתוב לכם לאוכלה ,ולא לגויים.
אסור למכור גם לגוי .אסור למכור גם למי שיספק לחוצה לארץ .גם אסור למכור במידה ובמשקל.
מותר למכור מעט מעט באומד ,בהערכה ,ולא בדיוק של משקל.
חמשה דברים למדנו ממשנה זו בעניין איסור סחורה בפירות שביעית .הסבר אותם

א .כמות שמותר לבעל השדה ללקוט
ב .בעניין דרך סחורה בשוק
ג .מכירה לגויים
ד .מכירה במידה ובמשקל
ה .מותר למכור רק בדרך
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במה מבהירה תמונה זו את בעיית סחורה בפירות שביעית .שים לב לפנינו [משקל] מאזניים
אלקטרוניים .ומשמאל אגודות ירק הנמכרות לא במשקל אלא באגודות .קרא את הפירוש ונסה להסביר
את המשנה במסכת שביעית ,פרק ח' משנה ג'? ______________________________________

אין עושים סחורה בפירות שביעית
נלמד עוד משנה בנושא פרקנו ,מסכת שביעית פרק ח' משנה ג'
אין מוכרין פירות שביעית לא במידה ,ולא במשקל ,ולא במניין.
ולא תאנים במניין ,ולא ירק במשקל .בית שמאי אומרים אף לא
אגודות .ובית הלל אומרים את שדרכו לאגוד בבית ,אוגדין אותו
בשוק ,כגון הכרישין ונץ החלב.
פירוש:
אין מוכרים פירות שביעית ,אף אלה שמותר למכור ,לא במידה לא במשקל ,לא במניין.
אלא מוכר בערך ,פחות או יותר .וכל זאת ,כדי שיימכר בזול ושיהיה הדבר ניכר .שכל
הרואה את המכירה ,מבין שאין כאן מסחר כדרך הסוחרים .ובכך ניכרת קדושת פירות
שביעית,ע"י זה מתקדש שם שמים ,למען יהיה בידי עניים למצוא כדי אוכלם כעשירים.
ארבע סיבות מנויות בפירושנו למשנה ,מדוע אין לסחור בפירות שביעית .כתוב אותן.

סיבת הערך הכספי
סיבת מראית העין
קדושת שביעית
סיבת העניים
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למצטיינים עוד סיבות לאיסור סחורה בפירות שביעית
רש"י :
רמב"ן:
הנצי"ב:
חכמים:

אם יסחרו בפירות שביעית כמו בכל שנה ,קרוב לודאי ,שלא יבערו אותם בזמן,
כלומר לא יאכלו אותם ,אלא יסחרו בהם ,יצניעו למטרות רווחים ,ישמרו עד
שהמחירים יאמירו ,וכך הפירות לא יאכלו בקדושה .אלא יהיו למטרות רווחים.
קרוב לודאי ,שאם נתיר סחורה בפירות ,הסוחרים ימירו אתם בתחבולות רווח
לתחליפים אחרים שאינם אוכל .ואם כך ,איך נקיים "והיתה לכם לאכלה"
[רבי נפתלי צבי יהודה ברלין] ,מסביר ,איך אפשר בכלל לקיים את מצוות
הפקר פירות שביעית .הרי אם יהיו מותרים בסחורה ,הכל ירוצו לקחת כל השדה
בבעלות למכירה ולעסקי כספים .וכך לא מקימים "דין הפקר".
מיד בשעה שנותנים לאדם ,לחקלאי רשות לסחור ביבולי שדותיו .מיד מתבטל
ליבה ועיקרה של השמיטה .שהרי כל מטרתה של המצווה ,לנסוך בטחון ואמונה.
לתת שיויון בין עשירים לעניים .לתת לאדם חינוך שאין העולם והקרקע שלו.
ואם יסחר בפירות שביעית ,שוב מחזירים אתו לרדיפת הממון.

כתוב במילה אחת את הסיבה של כל אחד מהפרשנים.
רש"י ___________________
הנצי"ב __________________

רמב"ן _____________________________
חכמים _____________________________

צריך לדעת לאן נכנסים לקנות בשנת שמיטה

בחנות זו שומרים שביעית .שים לב השום הארוז בשקיות המיוחדות ,הגיע מחוץ
לארץ בהזמנה מיוחדת לשמיטה .כך אין שום בעייה לשווק אותו .על כל שקית יש אישור
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מאיפה האבטיחים?

האבטיחים האלה מותרים לשמיטה .שים לב ,הפרי הוזמן מחלקות שמחוץ לגבול ארץ
ישראל .לכן אין לאבטיחים קדושת פירות שביעית .מותר למוכרם במידה במשקל ובמניין.
יש אומרים שאבטיחים אלה הגיעו מהקצה הדרומי של איזור הערבה כיוון יוטבתה.

ד .חובת ביעור פירות שביעית
נלמד עתה את מצוות חובת ביעור פירות שביעית .כלומר המצווה לסיים ולאכול ,ולכלות את פירות
השביעית .או להוציא את הפרי העודף מהבית ,ולהציעו לעניים מחוץ לבית ,כדי שהפרי יאכל בזמן.
בדרך כלל ,ביעור הפרי וכילויו מן הבית ,נעשה בזמן שאין פרי לחיה בשדה.
אנו נלמד בע"ה שלושה עניינים במצוות ביעור שביעית.
א .מה? מה פירוש המילה ביעור ,ומהו ביעור שביעית.
ב .מתי? מתי מבערים ביעור שביעית.
ג .איך? כיצד מבערים פירות שביעית
כתוב בתורה ספר ויקרא פרשת בהר סיני ,פרק כה' ו'-ז'
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה ,לך לעבדך ולאמתך ולשכירך
ולתושבך הגרים עמך .ולבהמתך ולחיה אשר בארצך ,תהיה כל
תבואתה לאכול.
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כתוב בפסוק" :והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" .מי כלול במילה לכם?
א____________________________________________ .
ב____________________________________________ .
ג____________________________________________ .
רש"י מביא את דברי המדרש ושואל :כתוב בפסוק "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך" .ושואל :אם
חיה (צבי או איל) אוכלת בשדה ,בהמה (כבשים או פרות) שמזונותיה עליך(.שאתה חייב האכילה
ברפת שלך) לא כל שכן .לשם מה הכפילות חיה ובהמה? מה תלמוד לומר "ולבהמתך"?
המילה ולבהמתך נראית כאילו מיותרת .לכן רש"י מביא את תשובת המדרש( .הספרא)

מקיש בהמה לחיה :כל זמן שהחיה אוכלת מן השדה ,האכל לבהמתך
מן הבית[ .בשעה] כלה לחיה מן השדה ,כלה לבהמתך מן הבית.
למצטיינים :דעת הראב"ד היא שיש שני ביעורים ,שהפרות יכלו מהעיר ותחומיה .ואז מוציא לשוק ומפקיר פירותיו ,וגם הוא יכול לשוב ולזכות בהם.
[רש"י אומר שחייב להניחם במקום שגם חיה יכולה לבוא ולאכול מהם ] .ואז האדם אוכל מהם עד שיכלו מכל הארץ .והשיטה השניה היא שיכלו
לחיה בשדה .ביעור ראשון למד הראב"ד מהמילים "ואכלו אביוניך" .ביעור שני למד מהמילים "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך" .ההלחכה כשיטת
הרמב"ן [תוספתא] מחלק לשכניו ולקרוביו וליודעיו ושמניח פירותיו חוץ לביתו ואומר מי שצריך יבוא ויטול[ .הרמב"ם ביעור= איבוד מן העולם]

שאלה :ר' מנחם בן משה ,ראה שהקיץ החל וזמן הביעור מגיע .יצא לשדות של המושב ,ראה שבמקשת
האבטיחים והדלועים ,לא נשאר פרי .דווקא ראה שם כמה צביי בר מחפשים משהו לאכול .הימים ימי קיץ
של שמיטה ,הכל יבש .אין זכר חלקת השדה .ר' מנחם שב לביתו ,ואמר לאשתו רחל" :את כל
הדלעות והאבטיחים הנמצאים במחסן שליד המטבח ,אני מוציא לכיכר שליד בית הכנסת .היום אני
עושה זאת"" .מה קרה לך מנחם ,מה היום מיומיים"? ומה ישאר לנו ,אני לא כל כך מתכוונת לוותר על
הדלוריות האלה" " ...אתה יודע איזה טעם ואיזה מרק אני מכינה מהם"? "רחל" ענה ר' מנחם
בשקט".שום טעם ...ושום מרק ...אין מה לעשות .הפרי יוצא היום מהבית .הסברים אתן לך כשאחזור,
קדימה לעבודה"
א .איזה הסברים יתן ר' נחמיה בן משה לרעייתו רחל?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מה קרה ,החיה והבהמה יקבעו לנו עד מתי לאכול פירות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

לפרה עדנה מקיבוץ יבנה מגיע לפי הלכות שמיטה לאכול אבטיחים כל זמן שהפרי קיים במקשה בשדות.
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כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית

שים לב ,עדר הכבשים רועה בשדה שחלקה מעובד ,החלק השני חרוש .הדגן כבר כלה מן השדה.

מה פירוש המילה ביעור?
לא כל כך הבנתי את המילה ביעור .בדרך כלל ביעור קשור בבעירה ,בשריפה באש.
יש כמה שיטות לפירוש דברי הפסוק בעניין ביעור פירות שביעית.
השיטה של הרמב"ם ,מבער על ידי שריפה באש.
שיטת רבנו שמשון ,מפקיר בפני שלושה אנשים.
תוספתא ,מחלק לשכניו ולקרוביו ומיודעיו ,מניח ברשות הרבים.
רבנו שמשון מהעיר שנץ בצרפת ,היה מחכמי בעלי התוספות.
הוא חי לפני כ  822שנה .בעלי התוספות הם החכמים שכתבו
פירושים לתלמוד ,והוסיפו על פירוש רש"י ולפעמים חלקו
עליו .פירושיהם נמצאים על דפי הגמרא מסומנים בגדול.

מה פירוש המושג מפקיר בפני שלושה אנשים :ובכן ,כל אדם מישראל ,יכול לקחת חפץ או בגד
או פרי ,מניח אותו ברשות הרבים ,אומר בפני שלושה אנשים [כותב פתק] הודעה ,הריני מפקיר
את החפץ .מיד החפץ מופקר וכל הנוטל אותו ראשון זכה בו .גם בעל הבית שהפקיר יכול לזכות.
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ביעור פירות שביעית
נראה עתה את דברי הרמב"ם בהלכות שמיטה פרק ז' הלכות א' ב'

פירות שביעית אין אוכלין מהם ,אלא כל זמן שאותו המין מצוי
בשדה .שנאמר":ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל
תבואתה לאכול" .כל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה,
אתה אוכל ממה שבבית .כלה לחיה מן השדה ,חייב לבער
אותו מן הבית .וזהו ביעור של פירות שביעית.
כיצד?
הרי שהיו גרוגרות [תאנים מיובשת] שביעית בתוך ביתו ,אוכל
מהן כל זמן שהתאנים באילנות בשדה .כלו תאנים מן השדה
אסור לאכול מאותן של הבית ,אלא מבער אותן.

שים לב התבואה כלתה ממש לבהמה מן השדה .בפרק זמן זה יש לכלות התבואה שבבית.
מה לדעתך טמון ברעיון ,שאנחנו יכולים לאכול רק בתנאי שיש בשדה לבהמות ולחיות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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למצטיינים ענה על השאלות הבאות
א .קרא את הפסוקים שהבאנו בתחילת הפרק וכתוב איך הסביר הרמב"ם את הכתוב :ולבהמתך
ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .למדנו בתחילת השיעור על שתי דרכים לביעור הפירות .שיטתו של הרמב"ם ,לשרוף את הפרי,
ושיטתו של רבנו שמשון ,שאומר לבער פירושו להפקיר ולתת לעניים לקחת .מי מתאים לפסוק?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
נראה עתה מה כתוב בתוספתא במסכת שביעית פרק ח'.

מי שיש לו פירות שביעית ,והגיע זמן הביעור ,מחלק מהן לשכניו ולקרוביו
ולמיודעיו ,ומוציא ומניח על פתח ביתו ,ואומר :אחינו כל בית ישראל ,כל מי
שצריך ליטול ,יטול( .גם בעל הבית מותר לו ליטול ,אבל רק מזון שלוש סעודות)
ג .קרא את דברי התוספתא וכתוב למי מתאימים הדברים ,לרמב"ם או לרבנו שמשון?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ד .כאשר החקלאי מניח את הפרי בחוץ ואומר לאנשים שהכל הפקר ויכולים לקחת .האם גם הוא
יכול לחזור ולזכות מההפקר כמו כולם? [נסה להסביר את דבריך]
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
למצטיינים
מעניין לקרוא את דברי הרמב"ן בענין הביעור( .בפירוש לדברים פרק כו')
"ועניינו שיכלה הפירות מביתו להפקירן ,הוא בעור פירות שביעית שהזכירו
חכמים בכל מקום .ואין עניין שהיו הפירות אסורין בהנאה ובאכילה ,ויהיה
מחוייב לאבדם .ולא מנו חכמים במשנה פירות שביעית לא מן הנשרפים ולא
מן הנקברים .ואינו אלא שצריך לבערם מרשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם.
כעניין "בערתי הקדש מן הבית".
הרב משה [הרמב"ם] והרבה מן החכמים[ ,הראב"ד] סבורים שביעור הוא
בשריפה ,או מפזר וזורה לרוח או מטיל לים .ואינו כן".
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בדברינו הכרנו חכם בשם הראב"ד
הראב"ד ,רבי אברהם בן דוד ,היה מגדולי חכמי ישראל
לפני כ  852שנה .עשיר גדול וגאון גדול .הוא מפורסם
בכך ,שחלק על הרמב"ם בהרבה מההלכות .לכן קראו לו
הראב"ד בעל ההשגות להבדילו מחמיו הראב"ד ,שהיה
אב בית דין נרבונה .הם חיו בדרום צרפת .הרמב"ם אמר
על הראב"ד" :לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת"

א .מה ההבדל בין פירושו של הרמב"ן ,לפירושו של הרמב"ם בעניין צורת הביעור?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ב .איך הוכיח הרמב"ן את דבריו שהביעור אינו שריפה? (שים לב להדגשה בצבע)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ביעור הפירות אינו זמן שווה לכל פרי
אם נצא לחנויות של ירקנים שומרי שביעית ,נשים לב שעל הדלת תלויות מודעות בכתב גדול.
במודעות אלה כתובים שמות הירקות והפירות .כתוב שם עד מתי זמן אכילתם .מתי זמן ביעורם.

מדוע? מה הבעייה?
לכל פרי יש זמן גדילה ,לכל פרי יש אורך חיים ,לכל פרי יש איזור גידול שונה .לכן נראה משניות
רבות העוסקות בשאלה ,עד מתי אוכלים? עד מתי מבערים? יש עוד בעייה שחובה להתחשב בה ,והיא
הבדיקה מתי בכלל גדלו הפירות? האם חנטו לפני השביעית? כמו כן יש לדעת ,אולי פירות אלה באו
מחוץ לארץ ,כי אז אין להם שם קדושה .ואם הפירות בארץ ,אולי הם גדלו על קרקע של ערבים,
והפרי הוא לגמרי של הגוי.

בארבעה דברים עלינו להתחשב בביעור פירות שביעית
א.
ב.
ג.
ד.
אמנם בכל הפירות והירקות יש לבדוק מתי כלים לחיה מן השדה ולפי זה לקבוע.
אבל יש פירות שחכמים קבעו להם זמן( .הרמב"ם פסק לפי הגמרא במסכת פסחים נג')
זיתים ושמן עד העצרת.
ענבים ויין עד הפסח

תמרים עד הפורים
גרוגרות תאנים עד חנוכה
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מתי מבערים פירות שביעית?
למדנו דברי המשנה ודברי הרמב"ם על זמן ביעור פירות .יש לדעת שרק לפירות אלה קבעו זמן
בכל המקומות .אפשר מיוחדים הם לארץ ישראל ,אפשר ,שחכמים קבעו כי כלים הם בכל חבלי הארץ
בערך באותו זמן,
התאם בין פרי העץ לזמן ביעורו.
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חקלאות מודרנית בחממות
מחנך הכיתה הרב ישראלי נכנס כהרגלו בשיעור השלישי ,להמשיך את שיעורי השמיטה .כל
התלמ ידים התיישבו אחר כניסת הרב .אך יצחק בן משה נשאר עומד" .הרב ,הכנתי את שיעורי הבית
בשמיטה .אני לא מוכן שאמא שלי תקנה ירקות מהערבים ".והוסיף" :שכחת מה היה בפינוי
שלנו מגוש קטיף"? מה אתם רוצים שאמא תקנה ירקות מהשטחים שהיו שלנו?
ענה לו משה בן דוד" :איציק ,תשמע ,אני חושב שהפתרון של מכירה לגוי יאפשר לנו לגדל ירקות
עצמנו .כך נפתור בעיית הירקות מעבודה עברית"
"מוישה'לה ...תשמע אותי טוב .אני לא רוצה לשמוע אפילו על מכירת האדמה לערבים".

הרב ישראלי :חבריה היו רגועים ,...יש עוד פתרונות?
כולם" :למשל" .....הרב ישראלי "גידולי מים בחממות"
למדנו פרקים רבים בנושאי השמיטה ואנו חפצים בכל מאודנו לקיים את המצווה כהלכתה .עם זאת יש
חכמים המתנגדים להיתר מכירה .ויש אנשים בציבור שלא מוכנים לקנות סחורה מערבים.
לכן נלמד את פתרון גידולי מים בחממה.

החממה לפניך .מצא שלוש סיבות שמאפשרות לך להתיר את הגידולים בחממה בשנת השמיטה.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

127

קיום המצוה המופלאה של השמיטה בדורנו
שני הבטים לקיום מצוות השמיטה בדורנו .ההיבט האחד מציב לכאורה קשים סביב
שאלה ,כיצד אפשר לנהל משק וכלכלה ואספקה חקלאית ,אם משמטין את הקרקעות?
ההיבט השני הוא .יש פתרונות של חקלאות מודרנית ,יש פתרונות של מסחר בין ארצות,
ניתן להגיע לכל הפתרונות .השאלה המרכזית היא תמיד :עד כמה יש מסירות נפש על קיום
המצוה שהיא תנאי לישיבתנו על אדמתנו בשלום ושובה ונחת .שאלת האמונה.
בכל מקרה יש לסמוך על חכמי הדור ולא על המדריך החקלאי ....רבים מתושבי הארץ ,חפצים בכל
לב לקיים את מצות השמיטה בדקדוקיה .רבים מאד החקלאים שהגיעו לאמונה .שעבודת האדמה בשנה
השביעית קשה על ליבם .הם נוטשים לשם שמים .רבים פונים בשאלות בעיקר בשאלת המכירה
ובשאלת פירות גויים ,אשר מרן השלחן ערוך התירם על פי רמב"ם( .חובה לדעת היכן צמחו)
לפנינו מכתב תשובת הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל לתושבי אשקלון.

קרא את תשובת הרב ,וכתוב ,מה לדעתך היתה שאלת תושבי אשקלון?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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מה יתרונות החממה?
א.
ב.
ג.
ד.

החממה בנויה בדיוק כמו בית מוגנת מכל הצדדים בתקרה ודפנות .ולכן אינן נחשבות שדה.
ריצפת החממה מכוסה ביריעות פלסטיק עבות וכפולות .מצע מנותק
גידולי חממה בד"כ על שלחנות למעלה מעשרה טפחים יותר ממטר מעל פני הקרקע.
הצמחים גדלים בתוך מגשים גדולים או אדניות מלאות נסורת עץ חומר דישון .בלי שום
עפר מן אדמה.

תלמידים אל תשכחו:

א .שמצוות שמיטה היא מדרבנן ולכן יש להקל .גדולי הפוסקים התירו חממות.
ב .איציק ,אל תדאג ,הפעם הערבים עושים את הקטיף והבעלות היא של ישראל.

איציק:הרב ישראלי ,באמת כל הכבוד לפתרונות היצירתיים
המחנך הראה לתלמידים מכתב הסכמה של הרב הגאון הרב שלמה זלמן אוייערבך זצ"ל
ב"ה יום כה אדר תשנ"ה

לכבוד
דגול ומאד נעלה ,הרב הגאון מה"ר קלמן כהנא שליט"א
אחדשה"ט וש"ת בכבוד ויקר.
קבלתי יקרת מכתבו ,גם עברתי על המאמרים ששלח אותם אלי והנני בזה תשובה קצרה.
אילו היינו פוסקים ששביעית בזה"ז מדאורייתא הייתי חושש קצת אם צריך לקבוע לרבים לזרוע
לכתחילה בחממות של זמננו ,אשר הא ממש דרך הזורעים .אך כיון שלמעשה סומכים על הפוסקים
ששביעת בזה"ז רק מדרבנן ,לכן חושבני שנכון מאד לקבוע את הדבר [החממות] למעשה.
וכמ"ש כת"ר יחד עם צירוף של עציץ שאינו נקוב ,גם לעניין ד' העבודות וקדושת הפירות.
ביקרא דאורייתא ובכבוד רב
שלמה זלמן אויערבך
()-

שלושה דברים למדנו ממכתבו של הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך על היתר החממות.
א .אם שמיטה מהתורה ,אזי___________________________________________
ב .אפשר לגדל בחמות כי ____________________________________________
ג .עציץ שאינו נקוב לכן_____________________________________________

בחממות לא משתמשים באדמה ,כי אם בחומרים אחרים ,כמו קש ,נשורת עצים ,סיבים שונים מעורבים
בדשנים .לפניך במחסני החממה החומרים המיוחדים לגידול שלא בקרקע .משמאל מכונת הדשן לטיפול
בצמחים הנתונים בתיבות על המדפים גבוה מעל פני האדמה.
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התבונן בתמונות החממות ,וכתוב ,אילו בעיות פתרה החממה לחקלאים בשנת השמיטה?
_____________________ _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

יש מי שחשבו לגדל בשיטה המאפשרת גידולים על יריעות פלסטיק שהם מצע המנתק את הקשר
ביןהצמח שבעציץ שאינו נקוב ובין הקרקע .כך יש בטחון שהצמח לא יונק כלל מהאדמה .אך אין להתיר
זאת בפשטות ,למרות שבגוש קטיף ראינו כאלה.

לפנינו גידולים על מצע פלסטיק מנותק .יש אמנם המתירים את הגידולים האלה .אך לרוב
דורשים גם כיסוי מלמעלה בגגון .כמו שראינו בחממה למעלה.

הנה הדרך היותר בטוחה .לגדל על מדפים מוגבהים מהקרקע מעט ,המונחים על מצע מנותק
אנחנו דברנו עם החקלאי ,והצענו לו לגדל מתחת לגגון מוצק .כך יהיו גידולים ממש בתוך בית.
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זהירות אל תטעו בחקלאות מודרנית
לא כל מה שיאמרו לנו "חקלאות מודרנית" מיד נסכים שהשמיטה נדחית מפני ה"מודרנית" כי יש
להיזהר ולהבחין בן חממות שה גידלים בהם מותרים בשמיטה .כאמור כשהחממה בנויה כבית ,מקורה
בגגון נאות ,והגידולים מנותקים לגמרי מהקרקע .הנה עוד דוגמא.

שים לב ,בצד שמאל בכניסה לחממה ,יש מכונות לייצוב מזג האויר בחממה .המוגבהת ובנויה על ריצפת
בטון ,האבנים הגדולות מהוות מחסום לבסיס החממה .לעומת זאת ראה למטה את האסור בשמיטה.
זהירות :לא כל פעם שתשמע גידולי שמיטה בחממות תחשוב שמותר .הרבה חממות אסורות בשמיטה

אל יטעו אותך ,אלה אמנם שיטות חקלאות בחממה ,אבל הן אסורות לחלוטין בשמיטה .מימין גדולים
מתחת לפלסטיק ,דווקא כדי להשביח את גדולי הירקות .ומשמאל סככת שמש כדי לשמור על השתילים
לצמיחה יותר טובה ומבוקרת מפני קרני השמש .בשתי החממות יש איסור בשמיטה .על כן לא בכל עת
שנשמע גידולי חממה ,נחשוב שהפרי מותר.
דברי עיון למצטיינים (ראה ירושלמי ערלה פרק א' הלכה ב')
זהירות :אם נזכור מה שלמדנו בפרקים ראשונים בעניין איסור עבודת הקרקע בכלל .הרי גם בחממות מחלוקת ,כי מצוות
השמיטה מחייבת השבתת הקרקע ולא עקיפה בדרכים אחרות( .אל תשכח את המושגים :אפקעתא דמלכא ,איסור גברא).
אלא שהתורה הקדושה נותנת מצוות ובצידן פתרונות על פי ההלכה ,לכן בכ"ז החממות והמצעים אפשרו פתרון מסויים.
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אנחנו בתוך החממה ,ההשקייה ע"י מחשב ,מוסיפה מים לגידולים .בתוך המים מוהלים את הדשנים
הכימיים .וצמח גדל בתוך בית סגור ,מוגבה מן האדמה .אם יש חורים בתיבות אלה ,אזי אסור ,כי יש
יניקה מן האדמה[ .תשובה ביבע"א מצעים מנותקים] יש עוד בעיה שהנפים הנוף יוצא חוץ לתיבות .יש
פוסקים שחששו שגם גידולי מים אסורים {סמכו על הבנה ברמב"ם} אבל רוב ככל החכמים לא מצאו סיבות
לאסור את גידולי המים בחממות .אם יש מצע .שים לב ,הצמחים נתונים בתוך תיבות ממתכת (חלודה!!!)
היום יש תיבות מפלסטיק קשיח ,והם בחינת עציץ שאינו נקוב ,בתנאי שלא יחרגו ולא ינקו מקרקע.

אוצר בית דין
כבר למדנו בפרקים הקודמים ,כי שנת השמיטה היא סמל האמונה בקב"ה שהוא ברא את העולם ,והוא
יתברך מפרנס את האדם .אמנם האדם עובד בשדהו ובכרמו .אך הברכה באה לו משמים .בשנת השמיטה,
נוטש הוא את שדותיו ופירותיו .למדנו כל זאת במצוות הפקר פירות שביעית .כי לחקלאי אין בפירות
האלה זכות יותר מן העניים .ככלות הכל ,זו תכלית השמיטה .האמונה והנתינה.

אבל יש לנו כמה בעיות...
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

יש חשש שיהיה בלגן גדול ...יבואו בעלי כוח ,יכנסו לשדה ויקחו בחוזקה כמויות יותר
גדולות ממה שנחוץ להם .ואולי יבואו הגויים הערבים ויכנסו ,הרי הכל הפקר?
מה יהיה כאשר העצים עמוסים פירות ,או השדות מלאים ירקות? הרי לחקלאי מותר לקחת
רק מעט ,רק מזון שלוש סעודות כמו העניים ,מה עושים עם שאר הפרי?
מה יקרה אם באיזור באר שבע ,אין פירות ,ובאיזור צפת השדות עמוסים .מה יהיה עם
העניים של באר שבע?
מה נעשה אם בעל השדה החליט לנעול את השדה ולקחת קודם לעצמו את רוב הפרי היפה,
ומחליט לעזוב רק מעט ,וכך יערים עלינו?
הרי אסור לקצור כדרך הקוצרים? ועוד ,החקלאי לא ירצה לטפל בכל האריזה והחלוקה
לעניים .הרי הוא חפץ בחופשתו ללכת לבית המדרש ללמוד ולא להישאר עם בעיות הפרי?...
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מספיק ,לפי שעה...יש לנו עוד בעיות על הראש עם פירות שביעית.
מה עושים? איך פותרים את הבעייה? כמו בכל בעייה של ישראל ,הולכים לכבוד הרבנים.

ישבנו לפני כבוד הגאון רבנו יעקב  ,וקבלנו הוראותיו איך לפתור את בעיות אוצר בית דין.
הבאנו לפני כבוד רבנו את כל המסמכים על כמויות הפרי ,וחתימות החקלאים על העברת הכל
לידי בית הדין של רבנו .הרב הנחה אותנו כיצד לפעול לגבי כל סוג פרי וירק.

בפגישה עם כבוד ראב"ד רבנו יעקב
כבוד רבנו יעקב ,הורה לנו לשלוח מיד את שליחי בית הדין לכל השדות ,ולרשום מה גדל בכל
חלקה .כמות הפרי ,וכן לארגן מיד פועלים שיארזו את הפרי .להסדיר שינוע הפרי בהשגחה
למחסנים של בית הדין .המחסנים יהיו אוצר בית הדין" .הכל יעשה על ידי בית הדין אשר ימכור
את הסחורה בפיקוח הדיינים .הסחורה "נמכרת" בשיטה מיוחדת.
על מה מבוסס רעיון אוצר בית דין?
על הבנת התוספתא שביעית פרק ח' משנה א' :בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי
עיירות .כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלין אותן ממנו ונותנים לו מהן מזון שלוש סעודות
והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר .הגיע זמן תאנים ,שלוחי בית דין שוכרין פועלים ועדרים
אותם ועושים אותם דבלה ומכניסים אותם לאוצר שבעיר .הגיע זמן ענבים..וכו'[ .ראה דרך אמונה
אוצר בית דין פ"ו מהלכות שמיטה]

איך מפעילים אוצר בית דין?
שלוחי בית הדין שוכרים פועלים ומשאיות ,אוספים את הפרי ,מעבירים למחסנים ,אורזים את
הפרי .ועושים חשבון מדוייק .מחשבים רק את מחיר ההובלה האריזה והפועלים .אבל לא
מחשבים את מחיר הפרי.
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האיש מתבונן בחותמות שעל הירקות כדי לוודא שהוא לא טועה ,אמנם על המדף יש שלט ,אבל
יש להבחין בין אוצר בית דין ,בין ירקות שנלקטו בשמיטה ,לירקות קפואים מן השנה שישית.
מדוע יש להבחין הבחנה זו?___________________________________________
ענה על השאלות
א .איך מארגנים אוצר בית דין? ______________________________________________
ב .מדוע שהחקלאי עצמו לא יעשה את העבודה?____________________________________
ג .מדוע מעבירים הכל לרשות דייני בית דין וכי הם חקלאים?___________________________
ד .איך מחשבים את מחיר הפרי באוצר בית דין?____________________________________
ה .מדוע לא כוללים את מחיר הפירות בעבודה?_____________________________________

אוצר בית דין בזמן החכמים מתקופת התנאים
היום בשנת השמיטה אנו מארגנים אוצר בית דין בכמה מרכזי חלוקה בירושלים ,בבני ברק,
בצפת ,בבית שאן ,בנתיבות ,ובעוד כמה מקומות .אוצר-מחסן בית דין.

איך עשו זאת בתקופת התנאים?

התנאים הם חכמי המשנה להבחין מהאמוראים חכמי
הגמרא .האמוראים דנו בביאור דברי חכמי המשנה ,אשר
סודרו ונערכו בששה סדרים על כל שטחי החיים.
רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה ,לפני כ  1822שנה
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נחזור לתוספתא .את התשובה מצאנו בדברי התוספתא ,מסכת שביעית פרק ח' משנה א'
בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי העיירות .כל מי שמביא פירות בתוך
ידו ,נוטלין אותן ממנו ,ונותנים לו מהן מזון שלוש סעודות ,והשאר מכניסין אותו לאוצר
שבעיר.
הגיע זמן תאנים ,שלוחי בית דין שוכרים פועלים ,ואורים [קוטפים] אותן,
ועושים דבלה [תאנים מיובשות] ומכניסים אותם לאוצר שבעיר.
הגיע זמן ענבים... ,בוצרים אותן ודורכין אותם בגת ,וכונסין בחביות ,ומכניסין
אותם לאוצר שבעיר.
הגיע זמן זיתים...,מוסקין אותן ,ועוטנין [כובשים,סוחטים] אותן בבית הבד,
וכונסין אותן בחביות ,ומכניסין אתם לאוצר שבעיר.
ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד לפי ביתו.

לפני שנלמד את התוספתא נלמד עברית
לפניך שמות מלאכות הנעשות על ידי האיכרים החקלאים .התאם כל מלאכה למקומה הנכון.

זיתים
ענבים
דלועים
דגן
גפנים
תאנים
תפוזים

קוצרים
אורים
קוטפים
בוצרים
מוסקים
דורכים
עוטנים

[הגרעינים עומדים בקמה ,וחותכים אותם]
[מלשון אור בקר ,קופים אותם עם האור]
[פעולה המתאימה לכל איסוף פרי]
[ענבי נזירך לא תבצור ,אשכולות ענבים]
[לשון מסוק ,הפרי המעולה בראש העץ]
[מלשון דריכה ברגל ,כף יוצא המיץ]
[מלשון עטינים של חלב ,כי השמן נסחט]

אוצר בית דין
עיין בדברי התוספתא ,וענה על השאלות.
א .כיצד פעלו שלוחי בית דין באיסוף הפירות?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .מאילו שורות בתוספתא למדנו שאוצר בית הדין הוא למעשה כמפעל צדקה וחסד?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ג .איך אפשר ללמוד מהתוספתא ,שהיו בעיות והיה צריך להעמיד שמירה ובדיקה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ד .לשם מה היו צריכים לשכור פועלים? וכי אי אפשר לחייב את החקלאי בעל השדה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ה .כתוב בתוספתא שהיו "שוכרים" פועלים .כלומר בשכר .מניין היה בא הכסף למשכורת הפועל?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

כאן רואים בברור שכלה הפרי לחיה מן השדה .ולכן יש לבער מהבית הפרי והירק ,בעונה זו לא מצוי.
ולכן שמים לב,מהיכן יש ירקות בחנות של אבו מאזן בשוק מחנה יהודה? הרי כלה לחיה מן השדה?

בית דין לענייני השמיטה
למצטיינים
בשנת השמיטה יש פניות רבות של אזרחים רבים המבקשים לקיים כהלכה השמיטה .כי לא כולם למדו
כמוכם את הלכות השביעית .יש גם בעיות רבות של ירקנים שאינם שומרי שביעית העלולים להכשיל את
הציבור בגלל רצונם להרוויח .בעייה גדולה היא בעיית הגויים -הערבים אשר לוקחים פירות של חקלאים
ממושבים ומוכרים אותם ברמאות שכביכול הם פירות מאדמתו של הערבי .גם אחרי שנת השמיטה יש
בעייה של פירות שביעית שיוצאים לשוק ממחסני הקירור אחרי השביעית.
ארבע בעיות עם פירות שביעית ,הסבר אותן בעקבות הרמזים.

א.
ב.
ג.
ד.

לימוד תורה
רווח כסף
גויים
מחסני קירור
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ב"ה ז' חשון תשס"ח שנת השביעית

קריאה קדושה
בית הדין האזורי לענייני שמיטה

כל איש ירא ה' אשר התורה הקדושה תשכון בלבבו .וכל אשר ארץ קדשנו ארץ ישראל
אדמת ה' הקדושה יקרה לליבו .יזהר מאד בפירות השביעית .וידריך את אנשי ביתו שיח'
להיזהר בקנותם ירקות מהירקנים .יש לבדוק בעין פקוחה ובתשומת לב רבה מקור הפירות
והירקות ,לבל ייכשלו ח"ו באיסורי שביעית.
קריאת קדש ,לחזק ידי החקלאים גי בורי כוח עושי דברו .הם עבדי ה' הנאמנים אשר תורת
ה' ית' מפעמת בם .אלה אשר שמטו קרקעותיהם והכל מסרו לידינו אנו בית הדין האזורי.
על כן יראי ה' וחושבי שמו יקנו מאוצר בית הדין של אדמת הקדש ,במקומות החלוקה,
תנו עיניכם ולבכם על התעודות החתומות על ידינו

קריאה קדושה לכל בית ישראל
כל איש ידריך אנשי ביתו הי"ו ,לשמור הפירות בקדושת שביעית .להשגיח על הילדים
שלא יפסידו הפרי .ובכל בית יהיה כלי מצוי ומיוחד לכך.
בשכר שמירת שביעית כהלכתה נזכה לגאולה שלימה .לשכון בארצנו ולעבוד אדמתנו
ולקיים עליה מצוות ה' ית' בקדושה ובטהרה.
כל שומע לנו ישכון בטח הוא וב"ב בברכה וכו"ט סלה.

על החתומים ,כאן בית הדין האזורי דשמיטה
הרב יעקב בן משה
חבר בית הדין האזורי

הרב אברהם הכהן
ראש בית הדין לענייני שמיטה

יצחק לוי
מזכיר בית הדין

קריאת בית הדין לענייני שמיטה
כבר הספקתה ב"ה ללמוד הרבה הלכות בענייני שמיטה .ראינו בעמוד הקודם את קריאת כבוד
רבני בית הדין בעניין שמירת השביעית.
כתוב מה בקשו הדיינים בקריאה הקדושה שבכרוז שפרסמו ברחובות העיר ,בעניין:

א.
ב.
ג.
ד.

קיום המצווה
בעניין בני הבית
אוצר בית דין
עזרה לחקלאות
דייני בית הדין התפללו ואיחלו
א_______________________________________________ .
ב_______________________________________________ .
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ב"ה כח' באלול תשס"ז ,ערב השמיטה לשנת תשס"ח

הודעת חקלאי מושב מצפה רשב"י
לבית הדין לענייני שביעית צפת מרום הגליל
אנו החתומים מטה ,חקלאי מושב מצפה רשב"י מועצה אזורית מרום הגליל ,מצהירים ומודיעים
בזאת ,ערב שנת השמיטה תשס"ח ,לבית הדין האזורי לענייני שמיטה ,בראשות מרן הגאון הרה"ג
מורנו הרב מאיר בן חיים שליט"א ולחברי בית הדין ,באמצעות מכתבנו זו לידי מזכיר בית הדין
מר יהודה בן משה הי"ו .שבכל מטעי הפרי וחלקות הירקות שלנו ,נשמור השמיטה בכל פרטיה
ודקדוקיה .אנו מקבלים אלינו באהבה אפקעתא דמלכא ,ומפקיעין מידינו ומרשותינו את בעלותנו
המוחלטת על יבול אדמו תינו .כי אנו עבדי ה' מבטלים משעה זו כל בעלות על הפרי .ואנו הננו רק
שלוחים של בית הדין בהתאם להוראות כבוד הרבנים.
כמו כן אנו משכירים לבית הדין שקבל על עצמו את מטעי האפרסק והדובדבנים ,ואת גני
הפלפל אדום ,והעגבניות מזן תמר ,וכן את חלקת החציל התימני ,משכירים לא את השטחים על
הציוד והצנרת שהם .ובית הדין יעשו כטוב בעיניהם לטובת הציבור למען עניי ישראל.
אנו נפעיל את השדות לפי הוראות בית הדין .ונחשב את ההוצאות הכספיות בלי מחיר הפרי.
תוקף כל השכירויות ,והעברת הבעלויות וההתחייבויות הנ"ל יהיה עד סוף שנת השמיטה.

אנו מקבלים כל הוראת בית הדין בלב שלם .והכל שריר ובריר וקיים
בברכת שנה טובה וכוח"ט
יצחק המאירי גזבר המשק
שמעון גבריאלי מזכיר המושב
מורשה חתימה בחשבונות
מרכז ענף מטעים וענף פלחה

הודעת החקלאים לבית הדין
למצטיינים
החקלאים ממושב מצפה רשב"י העבירו הודעה לבית הדין האזורי לענייני שמיטה .קרא את המודעה
השתדל לעיין יפה בפרטי הודעת החקלאים.
א .מדוע נחוצה הודעה כזאת לבית הדין? זכור את מה שלמדנו בפרק על הפקר פירות שביעית.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .מה אמרו החקלאים לבית הדין?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ג .לשם מה היו צריכים לכתוב את כל הפרטים על סוגי הפרי והירק?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ד .החקלאים הודיעו שהם מעבירים את הבעלות לבית הדין,גם על האדמה וגם על הפירות ,מדוע?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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אוצר בית הדין
פעלנו לפי הוראות הרב ,כל הפרי והירק אוחסנו במחסני אוצר בית הדין .בכל יום שישי מציבים
את פרי השמיטה להעברה למשפחות נזקקות לכבוד שבת .ממש כמו שכתוב במשנה.

אוצר בית דין בפעולה .שים לב מלבד הפרי יש גם יין קדוש בקדושת שביעית היוצא מהמחסנים הישר
לבתי המשפחות .הרב נתן הוראה ,להעביר המצרכים למשפחות ,לא לדפוק בדלת .רק להניח בפתח הבית
ולהסתלק מיד.
כתוב ,כיצד הרווחנו שתי מצוות במעשה אחד?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

את היין של אוצר בית דין מסמנים על המדפים כדי שהציבור לא יטעה .שים לב רק היין שבמדף האמצעי,
משווק בקדושת שביעית .על הבקבוקים כתוב בפירוש מהיכן היו ענבים ,ובאיזה יקב הפיקו את היין .מי
השגיח .ומתי נעשה  .יין זה הרבה יותר זול מיין אחר .כי לא משלמים עבור היין כשנים רגילות .כאן
משלמים רק עבור הבקבוק ,האריזה והוצאות האחסון וההובלה .לכן יין של אוצר בית דין הרבה יותר זול.
אבל הרבה יותר מסובך ,כי קשה מאד לשמור על קדושתו .ומיד כשמקדשים או מברכים ,יש להיזהר
לשתות את הכל לא להשאיר טיפה .לא לשפוך לכיור אפילו טיפה אחת  .כי כאמור קדושתו עליו.
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א .מה המעלה ומה חסרון ביין שמיטה של אוצר בית דין?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מדוע חובה לציין על כל בקבוק שהיין אוצר בית דין?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ג .מדוע היין הרבה יותר זול ,הרי בשמיטה יש מספיק קשיים?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ד .מה תציע למי שלא אוהב יין ,וקונה אותו רק לקידוש ,האם יקנה אוצר בית דין?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

אוצר בית דין של ישובי גוש עציון
עשן הפגזים עוד עולה מעל הגבעות באיזור הר חברון ,החיילים עוד לא התפזרו .משחררי גוש עציון,
עדיין אחוזים באבני המקום בדמעות של שמחה על שובם לארץ אבותינו .מביטים מסביב על השטחים
ונשבעים זה לזה .בדמינו ובזיעת אפינו נחיה מחדש את האדמה הזאת .כאן נקיים את מצוותיה בדיוק כפי
שההורים עשו .הנה כאן יהיו המטעים ,ובחלקה ההיא על ההר יהיו הכרמים .לפני שהלוחמים משחררי
הגוש ,פנו להקים מחסה למשפחותיהם ,החלו לחרוש תלמים ראשונים באדמה הקדושה .ואכן ,זו השיבה
להם אהבה על אהבתם .נתנה יבולה ופריה .השביעה אותם ברכה .עליה בנו את ישובי גוש עציון הנישאים
לתפארת .הם הם חומתה האמיתית של ירושלים .פירות השמיטה של אוצר בית דין של ישובי הגוש,
הגיעו לכמה וכמה בתים נצרכים בערבי שבתות.

מחסני אוצר בית דין .הפרי נשמר לחלוקה

מסמך מישובי גוש עציון מלפני כמה שמיטות

זהירות :אוצר בית דין אינו פתרון פשוט וחלק ,כי הרמב"ם בכלל לא מתייחס לתוספתא שממנה למדו אוצר בית דין[ .גם
אין לנו משנה המדבר על אוצר בית דין רק תוספתא] וכן עינינו רואות שאוצר בית דין לא תמיז זול יותר .ואם לא זול ,אולי
פקע ממנו שם אוצר בית דין .כי מה הרווחנו ממושג החסד בשמיטה?
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גבולות ארץ ישראל לענין השמיטה
כתוב בתורה :ויקרא פרק כה' פסוקים א'-ב'
וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר ,דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם .כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,
ושבתה הארץ שבת לה' .

מניין למדנו בפסוק שמצות שמיטה נוהגת רק בארץ ישראל?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
הדברים בפסוקים האלה נאמרו למשה בהר סיני ,אך קיום המצוה היה רק כאשר עם ישראל נכנסו לארץ
ישראל ,ואחר ארבע עשרה שנה של מלחמות כיבוש וחלוקה ,רק אז החלו לספור למצות השמיטה
כתיקונה בארץ ישראל.
כתב חידה
יהו שע נשלח עם המרגלים לרגל את הארץ כשהוא היה בן ארבעים שנה.
בן כמה היה יהושע כשקיימו את שנת השמיטה הראשונה בארץ ישראל?

ואמנם יש כמה מצוות שמתקיימות אך ורק בארץ ישראל .הם מצוות התלויות בארץ.
כל מצוה שהיא תלויה בארץ ישראל ,אינה נוהגת אלא בארץ ישראל
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ארץ ישראל בקדושתה עומדת
ארץ ישראל נשארת בקדושתה .ושום אומה ולשון לא יפקיעו אותה מיד ישראל .גם אם לפי שעה יש עדיין
אחיזת ידי הגויים בהר ה' ,אין זאת הפקעת קדושה .ויותר מכך ,שאף שהר הבית נתון בידי זרים ,לא זזה
ממנו שכינה .וישראל לא יכולים לעלות בהר ונגוע בקצהו לרוב קדושתו .מכאן אתה למד מה כוח
קדושתה של ארץ ישראל .ומה כוח מצות שמיטה שהיא ההוכחה לאמונה ולאחיזה באדמה הקדושה.

כבר מצאנו כאמור ,כמה מצוות התלויות בארץ ישראל .נעיין עתה בכמה מקומות
בתורה נמצא את המצוות האלה .חפש וכתוב באיזו מצוה עוסקים הפסוקים?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

במדבר טו'
במדבר יח'
במדבר יח'
דברים יד'
דברים כו'

פסוק
פסוק
פסוק
פסוק
פסוק

יז'
יב'
כא'
כב'
א'

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות
בפרקים הקודמים למדנו על שבחה ומעלותיה של ארץ ישראל .במשנה מסכת כלים פרק א' כתוב:

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות
כלום סבורים אתם שרק חכמי המשנה -התנאים ,חשבו כך על ארץ ישראל? כבר ראינו את המפה
העולמית הקדומה מלפני מאות שנים .מפת שלושת עלי התלתן .שציירו הנוצרים" .התלתן" ,במרכז
שלושת העלים מצויה ארץ ישראל ,ומסביבה היבשות .את יבשת אמריקה לא מצאנו במפה זו .כי בעת
שצירו אותה ,עוד לא גילו את אמריקה ,כלל לא ידעו עליה .מלבד מפה זו ,נמצאו מפות פסיפס על רצפת
ארמונות קדומים ,נמצאו מפות מתקופת מרן השלחן ערוך (זמן גילוי אמריקה) שבהן מצויינת ארץ
ישראל כמרכז שהכל כמהים אליו .האם אין פלא ,שחבל ארץ זעי על הגלובוס מהווה יעד לעמים מלכים
ואומות .גם בדורנו נתונים אנו בשאלות בעניין זה.
מה הקשר של דברים אלה לשמיטה?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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שמיטה מהמצוות התלויות בארץ
בעייה גדולה:
עד ימינו אלה ,אנו עוד נאבקים על גבולות ארצנו .עברו דורות על דורות ,ואין שקט ואין
אנו מצויים בגבולות ארצנו .בכל דור יש גבולות שונים לארץ .האם שמעתם פעם על גבולות
הקו הירוק? או על גבולות הקו האדום?יש גם גבולות הקו הורוד...

מה הם גבולות הארץ שבהם חייבים במצות שמיטה?
המשנה במסכת שביעית פרק ו' נותנת תשובה.

שלוש ארצות לשביעית.
כל שהחזיקו בו עולי בבל ,מארץ ישראל ועד כזיב ,לא נאכל ולא נעבד.
כל שהחזיקו עולי מצרים ,מהנהר ועד אמנה ,נאכל אבל לא נעבד.
מן הנהר ומאמנה ולפנים ,נאכל ונעבד.

משנה זו היא החשובה בהבנת גבולות ארץ ישראל לעניין השמיטה .אך קשה מאד לזהות
היום את פרטי הגבולות .חכמים בכל הדורות עסקו במשנה זו .אנו ננסה ללמוד מעט מהנושא.
תחילה נברר כמה פרטים.

מה פירוש המושגים עולי מצרים ,עולי בבל .האם היו עולים חדשים?
מה פירוש קדושה ראשונה ,קדושה שניה ,האם אפשר לקנות קדושות?
נלמד עתה מה משמעות הדברים האלה?
יהושע נכנס עם בני יוצאי מצרים וכבש את ארץ ישראל .מיד עם נפילת חומות יריחו בנס הגדול ,חילק
את הארץ לשבטים ,באותה שעה נתקדשה הארץ בקדושה ראשונה .אחר שהתיישבו ,בנו את בית
המקדש הראשון .אך לדאבון הלב ,חטאו וזלזלו במצות השמיטה ,בית המקדש נחרב ,וישראל יצאו לגלות
בבל .וארץ ישראל ירדה מגדולתה ,ומעתה ארץ ישראל קדושה ,אך קדושתה לא מספיקה לקיום מצוות
התלויות בארץ .ואף בימי הגלות ארץ ישראל בקדושתה עומדת .אחר גלות בבל ,פעלו נחמיה ועזרא.
חלק מגולי בבל עלו עם עזרא הסופר לארץ ישראל ובנו את ירושלים .וארץ ישראל נתקדשה שוב
בקדושה שניה .ושוב נתחייבו בשמיטה בשטחים שבהם התיישבו הגולים .קדושה זו עומדת ולא בטלה
ולא תתבטל לעולם.
לתלמידים המתעניינים בעוד פרטים
יש הסבר בדברי הרמב"ם ,בהלכות תרומות פרק א' הלכה ה' ,ובהלכות בית הבחירה פרק ו' הלכה טז'.
שם מסביר הרב ,הטעם שקדושה ראשונה בטלה ושניה לא בטלה ,כי "כל שהחזיקו עולי מצרים נתקדש קדושה
ראשונה ,כיון שגלו בטלה קדושתן .שקדושה ראשונה שהייתה מפני הכיבוש בלבד ,קדושה לשעתה ולא לעתיד
לבוא .כיון שעלו בני הגולה [עליית גולי בבל] והחזיקו במקצת הארץ ,קדשוה קדושה שניה העומדת לעולם,
לשעתה ולעתיד לבוא".
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קדושה ראשונה קדושה שניה
אחרי שלמדנו כמה מושגים ראשונים ,נגש להבין את דברי המשנה שהבאנו בראש שיעורנו .הנה לפנינו
צילום קטע גבול על הירדן .אל תטעה ,גבולות שאנו רואים היום עם חומות וגדרות תייל ,לא תמיד
אומרים משהו על הגבולות האמיתיים של התורה.

לדוגמא ,הנה לפנינו גבול ישראל ירדן ,הגבול עובר על הירדן ,שים לב לגדר מערכת הגבול .אפשר
לראות שדות ומטעים משני צידי הגבול ,גם בצד הירדני .גם שם מחוץ לגבול יש קדושת שביעית ,זאת
מפני ששטחים אלה הם חבלי ארץ אבותינו ,כמו שכם ,ג'נין ,רמאלה ועוד ,אחיזת הגויים בשטחים אלה
לא מפקיעה מהם את קדושת שביעית .כי ארץ ישראל ארץ ה' לא נמכרת ולא נמסרת לגויים[ .ולאלה
הנוטים כדעת המבי"ט רבנו משה בן יוסף טראני ,יש לקחת בחשבון שיש הנוקטים שאין שום תוקף
להיתר מכירה]

לעומת קו גבול ירדן שבתמונה הקודמת ,לפנינו קו גבול סמוך לאל-עריש ,קו זה הוא כמעט במדוייק
מתאים לגבול עליו מדובר במשנה" ,שלוש ארצות" ,כי איזור זה לא חשוב ארץ ישראל לעניין שביעית.
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שלוש ארצות לשביעית
נשוב עתה ללמוד את המשנה על שלוש ארצות לשביעית .על אלו ארצות מדובר?
אל דאגה ..יש לנו רק ארץ אחת ....והכוונה כאן לשלושה חבלי ארץ ,שלושה אזורים.

למה מתכוונים בשמות המקומות :כזיב ,אמנה ,הנהר?
התשובה :הישוב כזיב ונחל כזיב,נמצאים באיזור עכו על הים.
אמנה הוא הר הלבנון בצפון .הנהר הוא נהר הליטאני שבדרום לבנון .ויש חכמים חולקים
הטוענים שהנהר הוא דווקא נהר פרת.
קרא את המשנה העתק את הטבלה כשהיא ריקה ,מלא אותה ובדוק האם זכרת את כל הפרטים.
שלוש ארצות לשביעית
חבל ארץ ראשון
חבל ארץ שני
חבל ארץ שלישי

גבולות כל ארץ
מארץ ישראל עד כזיב
מכזיב עד הנהר עד אמנה
מן הנהר ומן אמנה פנימה

איזה עולים
עולי בבל
עולי מצרים
[חוץ לארץ]

אכילה
לא נאכל
נאכל
נאכל

עבודה
לא נעבד
לא נעבד
נעבד

משימת אתגר למצטיינים .האם תוכלו לסמן את הגבולות על המפה?

א .חבל ארץ ראשון ______________________________________________
______________________________________________
ב .חבל ארץ שני
ג .חבל ארץ שלישי ______________________________________________
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שלוש ארצות לשביעית
אחר שאתם ניסיתם לשרטט במפה את גבולות שלוש הארצות שהמשנה לימדה אותנו ,ננסה עתה
ללמוד יותר פרטים בנושא המורכב והקשה הזה( .יש הרבה מחלוקות בסוגיית גבולות שמיטה).
לתלמידים מצטיינים :קרא בספר במדבר פרק לד' .תחילת הפרק פותח במילים:
כי אתם באים אל ארץ כנען ,זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה,
ארץ כנען לגבולותיה.

כתוב משם את ארבעת הגבולות של הארץ לפי הסדר לארבע רוחות השמים.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

תחום עולי מצרים:
בצפון :אמנה ,הוא הור ההר ,הכתוב בתורה

בדרום :מקצה ים המלח עד נחל מצרים ,הנילוס ,או נחל
אל עריש,מדרום לעזה[ויש בכך מחלוקת גדולה]
במערב :הים התיכון.

בצפון :כזיב ,הנמצאת בין עכו לנהריה
במזרח מהחרמון עד נחל יבוק

בדרום :כמו תחום עולי מצרים.
במערב :כמו עלי מצרים.

במזרח :נהר הירדן וארץ עמון ומואב.

תחום עולי בבל:

באופק מעל ים כנרת נראים אזורים שבעבר היו בידי סוריה .לכל השטחים האלה ,שחלקם לא
בידינו יש קדושת ארץ ישראל .כי חבלי סוריה ולבנון אלה הם מן הנהר ומאמנה ולפנים.
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שיעור גיאוגרפיה בזמן שיעור שמיטה
נעמיק טיפה בבעיית גבולות השמיטה .העניין מסובך ,אבל אפשר ללמוד ולהבין .שרטטנו על המפה
את הגבולות הצפוניים והמזרחיים למעלה ,ואת הגבולות הדרומיים ,לפי שלוש דעות.

לתלמידים מצטיינים (פתחו בבית את האטלס שלכם ורישמו את הגבולות בפירוט)
את גבולות הצפון מנהר פרת דרומה ,כבר ראינו בתחילת הפרק במשנה "שלוש ארצות".
עתה נראה שלוש דעות בנושא גבולות השמיטה מעבר הירדן המזרחי ,ושלוש שיטות בגבול הדרומי.
א.
ב.
ג.

בצפון מהחרמון עד נחל יבוק נקרא ארץ סיחון .ונוהגת בה שביעית .למעט איסור ספיחין,
מנחל יבוק עד נחל ארנון ,ארץ מואב שנטהרה בסיחון .כיון שגבול זה שנוי במחלוקת ראשונים ,לכן מחמירים.
מנחל זרד דרומה ,זו ארץ מואב ,דרום ים המלח מצד מזרח .אין בה דין שביעית .שטח מסומן ממזרח לים המלח.

א .בדרום .מקצה ים המלח דרומה עד נחל אל עריש  .חבל ארץ שודאי נוהג בו דין שביעית( .כפתור ופרח)
ב .מים המלח ,לעין יהב ,נחל חלוץ ,קדש ברנע ,עולה לאל עריש .נוהג שביעית (אדמת קדש)
ג .מקצה ים המלח דרומה יורד לערבה  ,גרופית (,רוחב קו  32במפה)עד יובלי נחל אל עריש(.רמב"ם קידוש החדש)
דרומה לשטח זה לרוב הדעות אין קדושת שביעית כולל יוטבתה אילת וסביבותיה ,שהם מחוץ לתחום.
ועל דעות אלה יש חולקים ומחמירים שגבולות ארץ ישראל כוללים הרבה יותר .לדוגמא ,הרב עוזיאל זצ"ל והרב מלצר
זצ"ל כללו את הדרום כולו .אילת וסביבותיה כגבולות ארץ ישראל .ואפילו מקצת דרום לאילת.
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שמיטת כספים ותקנת פרוזבול
כתוב בתורה בספר דברים ,פרק טו' פסוקים א'-י'
"מקץ שבע שנים תעשה שמיטה .וזה דבר השמיטה :שמוט כל בעל משה ידו אשר
ישה ברעהו ,לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה' .את הנוכרי תיגוש ,ואשר

יהיה לך את אחיך תשמט ידך ...השמר לך פן יהיה עם לבבך בליעל לאמר,
קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו ,וקרא
עליך אל ה' והיה בך חטא .נתון תיתן לו ,כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוהיך
בכל מעשיך ובכל משלח ידיך"

שמיטת כספים
רבי יצחק רחמני ,סיים תפילת שחרית ורץ לעסקיו .על שלחנו היו מונחים שטרות כסף ומסמכי הבנק.
ישב מהורהר ,לפתע דפיקה בדלת ,לפניו ניצב מר יוסף חן .בפנים דואגות פתח ואמר" :רבי יצחק ,גג
ביתי דולף בגשמים ,אנא עזרתך ,הלווה לי  22.222שקל לשיפוץ דחוף של הבית .הילדים רועדים
מקור" .רבי יצחק ,התבונן ביוסף כמה שניות ,פתח את המגירה ,ספר שטרות  22.222שקלים ,ומסר
ליוסף חן .הזמן חולף ,השנה עברה  ,והנה אנחנו בשנת השמיטה .רבי יצחק לא הטריד את יוסף חן
הלווה ,לא רצה ללחוץ אותו .שנת השמיטה מתקרבת לסופה ,ויוסף חן טרם החזיר את הכסף .ראש
השנה עבר .רבי יצחק רחמני ,מבין עתה ,שהכסף הזה אבוד .כי שנת השמיטה עברה.
א .מה הקשר של הסיפור לכתוב בפסוקים שקראנו?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מה אתה מציע לרב יצחק רחמני לעשות? ומה תציע ליוסף חן לעשות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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עיקר מצות שמיטת כספים
כתוב "שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו" .התורה מצווה את המלווה ,את רבי יצחק רחמני,
ועוד מזהירה התורה
שיעזוב את החוב בידי יוסף חן ,ולא יחזיק בו להחזיר הכסף .וכך מתבטל החוב.
את רבי יצחק רחמני " .לא יגוש את רעהו ואת אחיו" לא ידחק בו ,לא ילחץ אותו ויתבע אותו כדרך
הנוגשים( .האם זוכר אתה את השוטרים הנוגשים את אבותינו במצרים?)
נעיין בכתוב בפסוקים למעלה ונחליף את המילים שבפסוקים בהסבר הבא:
העתק את פסוקי התורה והחלף את המילים
מקץ = סוף
בתרגום זה שכתבנו לך .האם עתה מובנים
שמוט = לעזוב
ענייני מצוות שמיטת כספים?
ישה = יתבע
תשמט = תפקיר

אהבת הממון ,אהבת הכסף סכנה לאדם.
אחת המצוות המלמדות על מעלתה וקדושתה של התורה שלנו כתורת חיים ,היא שמיטת כספים הכרוכה
בשנת השמיטה .אין אומה בעולם שתוכל להגיע למעלתו של היהודי .רבי יצחק רחמני ,אשר משכים
לעבודתו ולעמלו .עובד ומזיע ,מרוויח את כספו .והנה בראותו את אחיו היהודי ,יוסף חן ,בא ומבקש
הלו ואה של עשרים אלף שקל לתיקון גג דירתו מפני הגשמים .מר רחמני נותן את ההלוואה בשמחה
למרות שאינו עשיר גדול .והנה חלפה שנת השמיטה ומר רחמני מאבד את כספו .שנת השמיטה מוחקת
את החובות .האם אי אפשר להכריח את יוסף חן להחזיר את הלווה ,להחזיר את החוב.
שמיטת כספים היא מצווה נעלה ,אך מצווה קשה עד מאד .כי ממונו של אדם ,כספו ורכושו ,חביבים
עליו מאד .יש אנשים שממונם חביב עליהם יותר מגופם .והנה ,באה השמיטה ,ומוחקת חובות של הלווים.
משאירה את האיש המלווה בלי כספו .הוא עושה טובות ומאבד את הכסף .ועוד ,התורה מזהירה אותו .אל
תהיה איש רע ,בליעל ,ובגלל השמיטה לא תתן הלוואות לעניים .להיפך" ,פתוח תפתח את ידך לאחיך
האביון ולא יהיה בך חטא".

תראו מה קורה פה ,אני עושה טובות ,נותן הלואות ,וזה מה שמגיע לי? מדוע?
מה עלול לקרות בגלל שמיטת כספים? מה האפשרויות? יותר נכון
לומר מה קרה לנו .בלי שזה קרה לא היו מתקנים שום תקנה והיינו מקיימים המצווה כדין
וכהלכתה .הכל קרה בגלל הירידה בכוחנו ירידה ברוחניות ,ירידה בכוח להתמודד ולחיות תוך קיום
המצווה המופלאה הזאת שבסיבתה ישבנו בארצנו בטוב ,ובביטולה נדדנו בגלויות ,וה' ישיבנו אליו.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

העשירים יחששו מהשמיטה ולא יתנו יותר הלואות.
העניים יסבלו חרפת רעב .כי אין מי שילווה גם לאלה שמחזירים.
המלווים ישקרו ויגידו שאין להם כספים להלוות.
הבנקים יחגגו וילוו בריבית .ויעיקו עוד יותר על העניים.
יהודים ילכו לגויים לקבל הלואה ,ויעשירו את הגוי.
אנחנו נחיה בחברה שאין בה צדקה ורחמנות.
מאבדים את האמונה בקב"ה שהוא בעל הממון והכוח.

איזו תשובה היא הנכונה מכל אלה? נכון ,כל התשובות נכונות.
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הסבר מדוע נראה לנו שכל התשובות נכונות?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

מה קורה פה ,אני עושה טובות ,ואני נקרא איש בליעל?
כן ידידי היקר ,אתה עושה טובות ,ועליך להתחנך להמשיך לעשות רק טובות .שנת השמיטה מלמדת
אותך להיות טוב ,לעשות טובות ,לתת הלואות .אל תדאג ,אם לווה לא יחזיר .הקב"ה יחזיר לך כפליים.
רק תמשיך באמונתך וקיים את ציווי ה' יתברך ותראה את הברכה.
מה הקשר בין מצוות שמיטת כספים למה שלמדנו בפרקים הקודמים על האמונה והשמיטה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

שמיטת כספים כוללת מצות עשה אחת ושתי מצוות לא תעשה
נלמד את הרמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל פרק ט'
מצות עשה להשמיט המילוה בשביעית ...והתובע חוב שעברה עליו שביעית
עובר על לא תעשה ...מי שנמנע מלהלוות את חברו קודם שמיטה [ מחשש
שמא יאבד כספו] שמא יתאחר חובו ויישמט ,עבר בלא תעשה.

א .מצוה אחת עשה היא _______________________________________________
ב .מצות לא תעשה היא _______________________________________________
ג .מצוות לא תעשה היא _______________________________________________

מה המיוחד במצוות שמיטת כספים בנבדל משמיטת קרקעות?
א .בניגוד לשמיטת קרקעות הנמשכת שנה שלימה ,מראש השנה עד סוף השנה ,הנה מצוות שמיטת
כספים ,זמנה יום אחד כמעט שעה האחת ,ואולי אפילו פחות .זמנה הוא לפני הדלקת הנר של ערב
ראש השנה שבסוף שמיטה .אם עד אותו רגע ,חזרו הכספים ,אזי המלווה נרגע.
ב .לבעיית מצוה זו יש פתרון ,על ידי תקנת פרוזבול שעוד נלמד אותה .לפי תקנה זו של הלל ,כל אדם
ילווה תמיד את הכסף תמורת שטר כתוב וחתום על ידי הלוה והעדים .ובשעה שהמלווה רואה,
שעלול לאבד את כספו .ימסור את השטרות לבית דין ,וכך יציל את כספו.
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טעמיה של מצוות שמיטת כספים הכל בגלל הכסף!!!
חכמי ישראל כתבו טעמיה של המצוה ,ורוב הסיבות מתחילות ומסתיימות בכסף!!! כך אמרו חכמים.
מה עצומה מצוה זו ויש בה טעם .על ידה עם ישראל מתעלה מעל חמדת הממון .מרחיקה את האדם
מתאוות הכסף אשר בסיבתו ,פעמים שיחטא בשוחד או בשקר .כי אין שלימות אנושית לאדם .ולא יוליכו
להגיע אל שלימותו רק בקיבוץ הקניינים ,לצבור כסף חמרים חמרים .ובסוף ימיו לא ידע למי אוספם.
ולרוב להיטותו לקבוץ עוד כסף ועוד ממון ,ישכח תכלית חייו ,ישכח בניו ובנותיו .וכולו שקוע בכספים.
כל ליבו נתון לעוד חמדת ממון .כי טבע הממון כך הוא ,יאסוף וירעב לו בלי גבול.
גם שעתו לא איתו ,ותפילתו נעלמת למחשבות והרהורים על עוד הון ורווח .הממון יוליכו הרחק
משעה של לימוד תורה .ונמצא משכח עיקר תלמודו ,ואין שעתו פנויה ללמוד אפילו מקצת .נפילתו לבור
הממון גוררתו לדחוק להרוויח עוד יותר ,גם בעושק גם בשוחד .והכסף יעוור עיני שכלו לנטות אחר
לקיחת מה שאינו שלו .וכך מתרחק הוא מאדון העולם .מתרחק מן הרחמנות.
ומה יהיה על העניים? ילכו אל הגוי להעשירו בלוותם ממנו בריבית? ומה יהיה על מי שהשעה דחוקה
להם? מי יחונם ומי יסייעם? ומה יועיל כל כספו לעת בא יומו .כלום ראית אדם הנוטל עימו לקברו
צרור מעות? הכסף נתון לך ,לעשות מעשה בוראך ,חסד מתת חינם .מה הוא בחינם אף אתה תן חינם.
למה תהיה אוהב רק עצמך ו גופך .למה תעלים עין מזולתך מאחיך האביון? כלום אדון כל הארץ אתה?
מה על העולם ,ישאר בשיממון בלי כלכלתו? איך לא תלמד מאבותינו הקדושים ,אשר הלכו הרחק אחר
הצאן למדבר ,כדי להתרחק מן העושק .הן משמיטת הקרעק תלמד האמונה .מוריד הגשם יוריד ברכה,
וממנה תדע כי אם תפתח ידך לאחיך ,ותשמט ידך מחובותיו .מיד ה' תהיה לך הברכה למלא אסמיך שבע
ולבך חדווה ושמחה.

בטעמי מצוות שמיטת כספים מצאנו כמה סיבות.
כתוב אותם לפי הרמזים ברשימה הבאה.

א .תאוות הכסף והממון
ב .שלימות האדם
ג .שוכח עצמו ובניו
ד .דאגה עניים
ה .לימוד תורה
ו .הידמות לדרכי ה'
ז .לימוד מהאבות
ח .חסד ורחמנות
ט .הגוים והריבית

151

שמיטה בזמן הזה
כתוב בתורה "וזה דבר השמיטה ,שמוט כל בעל משה ידו" אמרו חכמים בגמרא ,שמיטה...שמוט...
בשתי שמיטות הכתוב מדבר .אחת שמיטת קרקעות ,ואחת שמיטת כספים .בזמן שאתה משמט קרקע ,תה
משמט כספים .ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים.

[גיטין לו' ,א' .קידושין

יש מחלוקת גדולה ידועה בין חכמים לרבי יהודה .מחלוקת זו מצויה גם בתלמוד בבלי
לח' ,ב' ] וכן בתלמוד ירושלמי [שביעית פרק י' הלכה ב'] רבי יהודה הנשיא ,לומד מהמילים" :וזה דבר
השמיטה שמוט" מה הכפילות" ,שמיטה" "שמוט"? משווה בין מצוות יובל לשמיטת כספים .לדעת
רבי יהודה הנשיא ,בזמן שמצות יובל נוהגת ,גם שמיטת כספים נוהגת .ובזמן שאין מצות יובל נוהגת ,גם
מצות שמיטת כספים אינה נוהגת.

שמיטת כספים צמודה לשמיטת קרקע וגם מותנית בה .וכיון ששמיטת
קרקע בימינו היא מדרבנן ,גם שמיטת כספים היא מדרבנן.
עתה נראה ששמיטת כספים תלויה גם ביובל
מתי נוהג היובל? [עוד נלמד עליו בעתיד בע"ה]
היובל נוהג מן התורה רק כשכל עם ישראל יושבים על אדמתם .אך עם פיזורנו בגלויות בארצות נכר
בטל היובל .וכיון שבטל היובל מהתורה ,הרי גם שמיטת כספים לא נוהגת מהתורה.
כדברי הרמב"ם:
"משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה ,בטלו היובלות .שנאמר:
וקראתם דרוד בארץ לכל יושביה ,בזמן שכל יושביה עליה".

וכמו שהיובל מחזיר את הקרקעות לבעליהן הקודמים ,ומשחרר את העבדים מאדוניהם,
אך כאמור ,כיון שבטלו היובלות
כך שמיטת כספים הקשורה בו ,משמטת את החובות.
גם מצות שמיטת כספים היא רק מדרבנן .כי:

אף על פי שהיום מצות שמיטת כספים אינה מהתורה ,התקינו רבנן (גמרא גיטין לו' ב')
ששנת השמיטה תשמט זכר לשביעית .וזאת כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים.
עלינו לדעת ,מסיבה זו ,היו חכמים שטענו ,שלמרות שיש דעות ששמיטת קרקעות אינה נוהגת כלל
בזמן הזה ,בכל זאת חובה לקיימה ,אחרת חס ושלום תשתכח תורת שמיטה בכלל.

[ אוחזים דרך אמצעית]
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בגמרא במסכת קידושין לח' עמוד ב' ,כתוב:
"השמטת כספים נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ"
על סמך גמרא זו ודברי החכמים ,נפסקת ההלכה ברמב"ם ובשלחן ערוך.
הרמב"ם פוסק בפירוש בהלכות שמיטה ויובל פרק ט' הלכה ג' ,וכמוהו פוסק שלחן ערוך:

ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום כלומר גם
בחוץ לארץ .ואף על פי שאין היובל נוהג ,מקיימים שמיטת כספים כדי שלא
תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל.

ענה על השאלות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים בעניין שמיטת כספים?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
איך למד רבי יהודה מהפסוק ,ששמיטת כספים תלויה במצות היובל?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מדוע אין אנו מקיימים בימינו את מצוות היובל? [עוד שנת שמיטה] כל חמישים שנה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מדוע קבעו שההלכה תהיה כמו רבי יהודה הנשיא ,ובכל זאת נקיים שמיטת כספים מדרבנן?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
מה למדו מהיובל לעניין שמיטת כספים ,ששנת השמיטה תשמט את החובות?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
למדנו שמצות שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ ישראל .היא מצוה התלויה בארץ .והנה ,ראינו
ששמיטת כספים הקשורה בשנת השמיטה ,נוהגת גם בחוץ לארץ? מה ההסבר?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
לתלמידים מצטיינים חוקרים ומעמיקים.
יש הרבה חכמים שחולקים ואומרים שאין שמיטת כספים נוהגת בימינו ,אפילו לא מדרבנן .כמו דברי רבי יהודה
הנשיא בגמרא ,וכן דברי הגאונים ,רב נטרונאי ,הראב"ד על הרי"ף ,רבנו זרחיה הלוי ,המאירי ,הרמ"א על שלחן
ערוך ,פתחי תשובה על שלחן ערוך .וכל הרוצה לחקור ימצא ים של חכמת התורה הקדושה .לאור מה שלמדנו
בעמוד הקודם ,מה יקרה ,אם נקבל את הדעה ,ששמיטת כספים לא נוהגת כלל מדאורייתא ולא מדרבנן?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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תקנת פרוזבול של הלל הזקן
בתחילת הפרק כתבנו עשר סיבות אותם ציינת בעבודתך ,על טעמיה של מצוות שמיטת כספים.
הסיבה העיקרית היא:
שאנשים לא יתנו כספים בהלוואה מחשש שהשמיטה תשמט את החוב .ועולם הכלכלה
החקלאות והעסקים יהיה שומם .לא יהיה אפשר לנהל אף עסק .שהרי אנו עובדים בעולם שבני אדם
קשורים זה לזה בעסקיהם ,בכספים ,בהלאות ,בבנקים ,במשכנתאות על בתים ,בקניית מכונות עבודה,
קבלנות בניין ,קניית חומרים ,גרעינים ,מכשירים ודשנים לחקלאות .כל זה יכול להתמוטט.

תורת ישראל היא תורת חיים .איך נקיים בשלימות מצוות יקרות אלו?
הלל הזקן
הלל הזקן חי בזמן הורדוס המלך ,כשבית המקדש היה קיים ,ורוב ישראל
עסקו בעבודת האדמה .הלל היה מזרע בית דוד ,עלה לישראל למד תורה
והעלוהו כנשיא לרוב חכמתו ולרוב ענוותנותו .הוא היה הסבא של רבן
גמליאל הזקן .שבעה דורות ממנו היה רבי יהודה הנשיא .עשרה דורות
ממנו היה הלל השני של תקופת האמוראים ,שתיקן את לוח השנה.

הלל שחי מאה שנה לפני חורבן בית המקדש ,דאג מאד מבעיות אלה .הוא ראה בעליל שמצוות השמיטה
תגרום להרס החברה והחקלאות אם לא ילוו כספים .כי אנו נועלים דלת בפני לווים.
מה עשה הלל?
כתוב במשנה מסכת שביעית פרק ' משנה ג'
פרוזבול אינו משמט .זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן .כשראה שנמנעו
העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה" ,הישמר לך פן יהיה
דבר עם לבבך בליעל" וגומר .התקין הלל לפרוזבול.

מה פירוש המילה פרוזבול? פרוזבול ,מילה יוונית שפירושה הוא שטר ,מסמך ,תעודה כתב
תביעה לבית הדין ,שבית הדין יהיו במקום המלווה ,והם יהיו הכתובת לגביית חובותיו.
המילה פרוזבול נחלקת לשלוש מילים.

פרוזבול
פרוס
בולי
בוטי

תקנה [ שלא תנעל דלת בפני לווים]
עשירים [שממונם לא יופקע]
עניים [שימצאו הלואות]

מה כתוב בתעודה הזאת ,בשטר הזה ,מה כתוב בפרוזבול?
זהו גופו של פרוזבול:
מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני ,שכל חוב שיש לי
שאגבנו כל זמן שארצה .ובדיינים חותמים למטה ,או העדים.
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בא לפנינו פלוני ומסר לנו שטרי חובותיו....
א .המלווה מצהיר בכתב בשטר( ,או בע"פ) והוא מוסר בשטר לבית הדין את הזכות שלו על הכספים.
הוא מבקש מבית הדין שהם יהיו תחתיו ,במקומו ,והם יגבו את הכסף מהלווה.
ב .והדיינים חותמים על השטר ,וכותבים פלוני בא לפנינו הדיינים ומסר לנו חובותיו .והם חותמים
למטה בשטר .מעתה ללווה יש עסק עם בית הדין ולא עם המלווה.
ג .או העדים חותמים על שטר ,ויכתבו ,בפנינו העדים בא פלוני ומסר חובותיו לבית דין .ומשעה זו
הכל נתון בידי בית הדין ,והלווה חייב להחזיר הכסף לבית הדין.

פרוזבול
א.
ב.
ג.
ד.

קרא את המשניות וכתוב ,מה ראה הלל כסכנה ,ולכן התקין פרוזבול?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
מה פירוש המילה פרוזבול?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
מה כתוב בשטר הפרוזבול?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
איך הציל הלל הזקן את הכלכלה והחקלאות?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

שאלות קשות
א .איך למדו את עניין הפרוזבול? הרי כתוב בתורה ,שיש לשמט החובות ולא לדחוק וללחוץ את
העניים? איך זה עושים תקנות נגד התורה? האם יש כאן עקיפה של מצוות התורה?
ה
ב .אם יש בעייה כה גדולה ,מדוע לא נתקן תקנות כאלה גם למצוות אחרות קשות .למשל למצוות
השמיטה עצמה ,איך אפשר לסגור את כל שטחי החקלאות? מי יתן לנו אוכל?
ג .האם אין חשש שיאמרו שיש כאן הערמה?
ד .מה אנחנו עושים עם החמץ בפסח? האם שורפים את המחסנים?
ובכן :אל תדאגו ,את השאלות שלנו ,שאלה הגמרא מסכת גיטין לו' .כיצד אפשר לבטל מצות תורה?
התשובה :התורה נתנה כוח ביד חכמים לתקן תקנות כדי להציל את התורה עצמה ,את עם ישראל
מקיימי התורה .חכמים יכולים להפקיר ממון כי" :הפקר בית דין הפקר" אל נשכח שמצוות שמיטת
כספים היא בכלל מדרבנן ,ויש חכמים שאומרים לא חלה כלל .על כן חכמים לא יסכימו שהתורה לא
תהיה תורת חיים .כי גדולתם של חכמים היא להבין את עומק פסוקי התורה הקדושה .ולפרש אותם
לקיום התורה עצמה ועם ישראל .וה' נתן לחכמי תורתנ כוח לתקן תקנות לטובת כלל ישראל .כמו
במכירת חמץ ,כמו בקביעת זמן החגים על ידי בית דין שלא יחול יום כיפור בערב שבת ,ונצטרך לעשות
שתי שבתות רצופות .ועוד תקנות.
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קרא את מה שלמדנו עד כה והסבר ,מניין היה להלל הזקן כוח לתקן תקנה נגד מה שכתוב בתורה?
סיבה ראשונה _______________________________________________________
_______________________________________________________
סיבה שניה
סיבה שלישית _______________________________________________________

הלל הזקן ודאי סמך על הכתוב בפסוק ועל המדרש שדרשו חכמים:
כתוב" :ואת אשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך"
מכאן למדו שרק הלוואה שיש לך עם אחיך היא נשמטת .אבל של בית דין אינה נשמטת.
וחכמים למדו עוד מפסוק אחר בעניין ריבית" ,לאחיך לא תשיך" ששמיטת כספים ודאי לא
לא שייכת בגויים .הלוואה לגוי חוזרת .השמיטה לא משמטת אלא של אחיך.

מוסר שטרותיו לבית דין
אחר יום עבודה מייגע ,הגיע מר ראובן יצחקי לבית הכנסת לתפילת מנחה .נגש אליו ,מר משה הלוי
ובקש ממנו הלואה בסך שלושת אלפים שקלים ,עלי לשלם את המשכנתא עוד השבוע הסביר
בבקשתו .מר ראובן יצחקי נענה בחיוב".בשמחה אתן לך את ההלואה ,כי במקרה יש עימי כסף מזומן
פדיון העבודה של השבוע האחרון .אך למען הסדר הטוב ,נכתוב שטר על ההלואה שאני לא אשכח וגם
אתה לא תשכח"" ....בודאי ,ענה משה ,אני מודה לך על עזרתך ,נכתוב שטר".
אחרי תפילת מנחה ,התיישבו בפינה וכתבו שטר.
כב' כסלו ,תשע"ד

ב"ה
אני

שטר הלואה

משה הלוי בן ר' אפרים ,מאשר שקבלתי סך

 0333שקלים

מרבי ראובן יצחקי .כאן בבית כנסת אהבת ישראל ,בית שאן.
חתום :משה בן ר' אפרים הלוי
אנו העדים החתומים על שטר זה מאשרים ההלואה,
דוד

בן אברהם אפרתי

אלעזר בן שמעון

אשרי

האם זה שטר פרוזבול?
לא ,בודאי שלא ,שטר זה הוא שטר ההלואה המעיד שבכלל היתה הלואה בין ראובן למשה.
שטר זה הוא העדות שראובן נתן  3222שקלים למשה ,והעדים ראו וחתמו.
אז מה הבעייה? הנה יש לנו שטר ,יש לנו עדים .מה כבר יכול להיות?
שנת השמיטה מתקרבת .אז שוב מה הבעייה ,הרי יש שטר חתום?
השטר הזה לא יועיל כלום להחזרת החוב כי השמיטה תעבור ,והחוב נשמט ,וראובן יצחקי לא
יקבל חזרה את הכסף.
ואם האדון ראובן יחליט שהוא מלוה את הכסף בתנאי כתוב שהשמיטה לא תשמט והכסף יוחזר לו?
זה לא יעזור לו ,כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה ודבריו בטלים ותנאו בטל והחוב לא יוחזר.
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אז מה עושים ,על איזה שטר דברנו בפרוזבול?
כבר למדנו שהילל הזקן תיקן תקנת פרוזבול ,כדי שהמלווה יקבל כספו חזרה מן הלווה .למרות
השמיטה .אחרי כל מה שלמדנו....

איך עושים זאת?

נכתוב שטר פרוזבול ונמסור אותו לבית דין.
הנה שטר הפרוזבול שראובן היה צריך למסור להבטיח כספו.
המלוה עומד לפני הדיינים היושבים ואומר לפניהם:
מוסרני לכם הדיינים ,הרה"ג ישראל אדרי ,כבוד הרה"ג יצחק ממן כבוד הרה"ג זאב וולף.
כאן בבית הדין קריית חיים ,שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה.
על החתום :ראובן יצחקי

שטר פרוזבול
במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא .ובא לפנינו הר' ראובן ב"ר מנחם יצחקי,
ואמר לנו" :הן שנה שביעית,ויש לי חובות בשטר ובעל פה על כמה אנשים .והריני מוסר
למעלתכם פרוזבול ויהבית לכון במתנה בקניין ד' אמות בארעא דאית לי ועל גביהון
ארשית יתכון למגבי כל למגבי כל חובות דאית לי על אינשי .ומעתה הוו לי דייני
ותגבוהו ותקבלוהו לי .ואם לא תגבוהו אתם ,הרי אני גובה הכל חוב שיש לי עד היום
אצל כל אחד כל זמן שארצה.
ואנחנו בית דין שמענו דבריו וייפינו כוחו דלא תשמט ליה ויגבה כל חובותיו
על ידי פרוזבול זה כתקנת הילל ותכז"ל.
שנת תשס"ז.
ובאנו על החתום פה ירושלים יום כח' לחדש אלול
נאם

הרב ישראל בן מו"ר הר' יצחק אדרי________

נאם

הרב יצחק בן מו"ר הר' עובדיה ממן______

נאם

הרב זאב בן הר'

זליג מנחם וולף______

שמת לב ,את שאר הפרוזבול כתבו בשפה ארמית ,כי זו השפה שהיתה מדוברת בזמנם של חכמים .אבל,
למען האמת ,אפשר לכתוב את השטר בכל שפה .כי הרעיון הוא למסור את החוב לבית דין .השטר
הזה ,מבטיח משעה זו שכל הלווים החייבים לרבי ראובן בן יצחק כסף ,יהיו חייבים להחזיר חובותיהם.
השמיטה לא משמטת .כי הכל נמסר לידי בית דין .וללווים יש כעת בעייה עם בית הדין ולא עם ראובן בן
יצחק המלוה.
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מתי כותבים פרוזבול ומוסרים לבית דין?
כבר למדנו ששנת השמיטה מתחילה מערב ראש השנה עד ערב ראש השנה הבאה סיום השמיטה .לכן
יש לחתום ולסיים עניין הפרוזבול עד ערב ראש השנה .אפשר כמובן לכתוב שטר פרוזבול גם קודם.
חדשיים או שלושה לפני ראש השנה .אבל אז ,כל חוב כספי שיהיה אחרי חתימת הפרוזבול לא יישמט.
לכן עושים את הפרוזבול ברגע האחרון של השנה .וזו מצוה ששעתה קצרה מאד בניגוד לשמיטה שזמנה
שנה שלימה.

בעייה גדולה למר יששכר בינבינשתי
יששכר בינבינשתי הוא איש עסקים ,וגם איש חסד .לכל מי שיש בעייה בשכונתו ,מגיע אליו במוצאי
שבת ומקבל הלואה לכל צורך .בשנה שעברה ,מר בנבנישתי הציל כמה משפחות בזמן משבר הדולרים
של הבנקים .מר בינבינשתי נותן הלואות לעשרות מתושבי שכונתנו.
יששכר נסע לעסקיו לארצות הברית ,אך שכח לטפל בחובות .והנה ,נזכר כמה ימים לפני ראש השנה
של סוף שנת השמיטה ,שיש לו למעלה ממאה אלף דולר בידי בעלי חובות .מה יעשה ,הרי השמיטה
תשמט את כל החובות?
מר יששכר בינבינשתי התקשר לרה"ג ראב"ד ישראל אדרי .והתשובה נתנה במקום" .אל דאגה ,קח
מיד שני אנ שים נאמנים מבית הכנסת שלכם "שערי ציון" שם בברוקלין .שים לב שהעדים לא יהיו קרובי
משפחה .תעמוד בפניהם ותאמר את מה שאני מכתיב לך ,אחר כך תכתוב ותחתים העדים .יש לשים לב
מאד ,שבזמן שמר בינבנישתי נמצא בניו יורק ,כבר הדליקו נרות בירושלים .לכן יעמיד את העדים בניו
יורק לפי הזמן בישראל ,לפני כניסת החג ,ערב ראש השנה בירושלים ,ויכתוב.

אתם עדי

אברהם המתקרא אךלברט שרים,

ויעקב המתקרא ג'קוב לוי,

שאני יששכר בן משה בינבנישתי מר' נחלת משה ירושלים  .שאני

מוסר כל

חובותי לבית דין חשוב ,ביה"ד של הרב קצין בברוקלין .וכמו כן אתם
עדי שנעשה קניין בו הקניתי לכל אחד מבעלי החובות שאין לו קרקע
לזכות בקרקע כל שהוא או בבית שיש לי ברח' נחלת משה..
נאם:

מקס משה זרובבלי עד

נאם:

עקיבא אהרונסון עד

מכאן למדנו כמה הלכות בעניין פרוזבול.
א .פרוזבול כותבים ומוסרים ממש בערב ראש השנה של סוף שנת השמיטה.
ב .אם אין אפשרות שהאדם ילך לבית הדין ,הוא יכול לעשות זאת בפני עדים בלי בית דין.
ג .ומי שנמצא במקום אחר ,גם אם השטרות נמצאים ברומא ,יכול לעשות פרוזבול.
ד .אם שכח ,ונזכר ברגע האחרון לפני הדלקת הנר ,מספיק שיודיע לשני אנשים על חובותיו,
ואחרי ראש השנה יכתוב כעין פרוטוקול על מה שאמר והעידו בערב ראש השנה.
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ה .המלווה לא צריך להראות את שטרי החובות ,בית הדין לא צריך לראות ולדעת על העסקים שלו.
הוא לא חייב להראות כמה כסף חייבים לו .אלא כותב באופן כללי.
ו .אם לא עשה כלום ,והעניין נשכח ,ונזכר אחרי ראש השנה .אין מה לעשות החוב נשמט.
ז .מי שנפל למשכב חולה ואינו יכול לעשות פרוזבול ,ימנה שליח.

האבא של משה מנדלסון לא למד הלכות שמיטה
האבא של משה מנדלסון מכיתה ז' ,הוא איש עסקים מצליח בארגנטינה .אבא של משה לא למד
הלכות שמיטה .הוא איש עסקים וגם איש חסד ,נותן הרבה הלואות לאנשי קהילת זיכרון מנחם .והנה
משה למד את הלכות פרוזבול ,והבין שאבא שלו עלול להפסיד את כל ההלואות שנתן.

מה יעשה? יש פתרון.
משה יכול לזכות את אביו ,ע"י שיעשה פרוזבול לכל ההלואות שאביו נתן לכל אנשי זכרון מנחם.
משה לא צריך כלל לדעת ,למי ניתן הכסף ,וכמה כסף ניתן כהלואות .הוא מזכה את אביו בשטר .כמו שאני
יכול לכתוב פתק שבו הנני מודיע כי אני מזכה לך במתנה את האופניים שלי .בלי שאפילו תראה אותם.
כי יש כלל:

"זכין לאדם שלא בפניו"

הבן משה זיכה את אביו בהצלת ההלואות

איך עובדים עם הבנקים בשנת השמיטה?
לפני שנלמד איך עובדים עם הבנקים בשנת השמיטה ,נלמד איך מתעסקים עם הבנקים בשנה רגילה.
רי כולנו יודעים שהבנקים לא פועלים כמו מפעלי הצדקה שנותנים כסף מתנת חינם .אנו גם יודעים
שהבנקים ,לא שומרים לנו על הכסף בחינם .הם מרוויחים ואנחנו מרויחים .הבנקים מרויחים כי
את רוב הכספים שהאזרחים מכניסים לשמירה בבנק ,הבנק משקיע בעסקים ,בבניינים ,במניות,
ובעוד תוכניות מסחריות המכניסות לבנק רווחים .אבל גם מי שמכניס את כספו לבנק ,רוצה להרויח.
מה הוא מרויח .אם הפקיד בבנק  1222שקלים ,הבנק יתן לו כעבור שנה  1122שקלים .זו
הריבית .וכבור שנתיים יתן לו  1222שקלים ,כעבור שלוש שנים יחזיר לו מעל  1522שקלי .כי
הריבית גדלה מדי שנה.
אבל איך עושים זאת ,הרי אסור לקחת ריבית?

הפתרון :עושים היתר עיסקא
מה פירוש היתר עיסקא ? היתר עיסקא הוא שטר שותפות שלי החוסך עם הבנק ,כשותף בעסק .אנו
מפקידים את הכסף כח צי מלוה חצי פקדון .והבנק מחזיר לנו כסף המלוה עם רווחי העסק .כיון
שהבנק אינו עניין פרטי כי אם חברה עיסקית .הבנק הוא חברת עסקים המשקיעה בתוכניות שונות
של בניין ,חקלאות ,בתי חרושת ,שותפות בעסקים בחוץ לארץ ,השקעות בנכסי אדמות ועוד .על כן,
מי שמשקיע את כספו בבנק ,מבצע היתר עיסקא ,שטר חתום של שותף בעסקי הבנק .וכל הרווחים
שהבנק מקבל מעבודותיו בעסקים ,הוא מתחלק עם המשקיעים .לפיכך ,הכספים שאנו מקבלים
מהבנק ,אינם ריבית כי אם חלוקת רווחים של "העסק" שאנו כעין שותפים בו .כי הכסף שלנו נמסר
לבנק חצי פיקדון וחצי הלואה לבנק.
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איך עובדים עם הבנקים בשמיטה?
בשנת השמיטה הבעייה שלנו כפולה מול הבנקים .כי מלבד בעיית ריבית שהבנק לוקח או
נותן ,יש לנו את בעיית שמיטת כספים .איך פותרים את הבעייה?
את בעיות הריבית פתרנו בעמוד הקודם .את בעיית השמיטה נסביר עתה.
יראי ה' יזהרו מאד מפני הערמות של הבנקים .כי יש בנקים שמטרתם רווחים בלי לבצע את
העסקים על פי הלכה .ולכן קבלת הלואה מהבנק ,או השקעת כסף כהלואה לבנק מחייבים אותנו
בשטר פרוזבול.
א .את שיטת היתר העיסקא יש לבצע כרגיל .כי גם בשנת השמיטה יש עסקים ,ויש מעבר כספים
מהחוסכים לבנק ,מהבנק לחוסכים ,וכן מן הבנקים למיניהם.
ב .יש לכתוב שטר פרוזבול.
כבר למדנו בדיני פרוזבול ,שאין צורך לפרט את החובות ,ולא את שמות החייבים .כמו כן,
אין צורך בשטר פרוזבול לכל עיסקא ,לכל הלואה .מספיק שטר אחד על כל הפעולות .ולכן
הבנק כותב שטר פרוזבול על כל החייבים לו .דהיינו על כל מי שקבל מהבנק הלואות.
ג .אמנם ,אנחנו החוסכים בבנק ,או כל מי שעובד עם הבנק בעסקיו ,יש לו "היתר עיסקא" אותו
למדנו בפרק הקודם .אך יש לכתוב פרוזבול של החוסך כלפי הבנק כדי להיות נקי גם
מאפשרות שכביכול אני תובע את הבנק שיחזיר לי הלואות .בעניין זה יש הרבה מאד פרטי
הלכות שאין מקום להיכנס אליהם כאן.

שמיטת כספים של קופות גמ"ח צדקה
הרב מנשה כהן ,עמל במשך כל השנה בגיוס תרומות לקופת הצדקה של הקהל .הוא מחזיק גמ"ח.
קופת גמילות חסדים .אי אפשר לראות את הרב מנשה במנוחה .כל ימיו בהתרוצצות לגייס כספים
לגמילות חסדים .לסייע למשפחות לחגים ולשבתות .לאחרונה הוא עסוק יום ולילה בגיוס כסף לצורך
תרופות לזקנים בבית אבות "נחלת בנים" .רבים מאנשי המושבים באיזור מקבלים ממנו הלואות
למטרות שונות .בשנה שעברה הוא הציל למעלה משישים חקלאים שנקלעו למצוקה מול הבנקים.
הוא נתן הלואות בסכומי כסף גדולים.
שנת השמיטה מגיעה לסופה .הרב מנשה הצדיק לא מוטרד מבעיית שמיטת כספים .מדוע?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

כי קופת הגמ"ח [קופת גמילות חסדים] היא קופה ציבורית .היא לא קופה פרטית של רבי מנשה.
לכן השמיטה לא משמטת חובות הגמ"ח .אבל ליתר בטחון והסרת ספק ,אפשר לכלול את קופת
הגמ"ח בשטר פרוזבול של רבי מנשה .אם הגמ"ח הוא קופת צדקה פרטית בודאי שיש לכתוב שטר
פרוזבול על ההלואות.
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היום אין משכורת
אברהם נחשוני עבד במפעל "מחלבות קיבוץ משמר השדה" .כל חדש קבל את משכורתו מידיו
של מר עפרוני מנהל המפעל .היה זה בשנת השמיטה ,מר נחשוני פנה בר"ח חשון ,למנהל המפעל
לקבל הכסף ,ולתדהמתו ,מר עפרוני נעשה תלמיד חכם ...התחיל בהתחמקות מתשלום המשכורת...
"לפי דעתי" אמר המנהל המתחכם ,אני אמנם חייב לך משכורת .אבל לפי התורה שלך ,הרי זו
שנת השמיטה המשמטת את כל החובות....

האם המנהל מר עפרוני צודק?
בודאי שמר עפרוני לא צודק .אין המשכורת נחשבת כהלואה ,אלא כפיקדון בידי המעביד .והמעביד
משלם תמורת העבודה בפיקדון זה.
[יש כמובן בעיות אחרות ,אם המשכורת מעוכבת על ידי המעביד ,או שהאיש חוייב במשפט בבית דין,
או שהפכו את המשכורת כהלואה .ועוד בעיות דומות שהשמיטה לא משמטת]
וכי אדם שחייבוהו בבית הדין לשלם נזק שגרם לרכב ,יתנגד לשלם בטענה שהשמיטה משמטת?
גם הקונים במכולת מוצרים בהקפה ,והנוהג הוא לשלם למכולת בכל סוף חדש ,אין החוב נשמט.
כי בדרך כלל מקובל שהחנווני ,בעל המכולת ,לא דוחק בצרכנים לשלם לו מיד בסוף החדש .אין
נהוג לפעול בלוח זמנים נוקשה ובלתי מתפשר .החובות למכולת הם כהלואה שלא הגיע זמנה .כי יש
אפשרות לקונה לשלם גם אחרי שמיטה.
אבל ,אם החנווני קבע זמן מדוייק קבוע לתשלום ,יהיה עליו לכתוב פרוזבול .ובדרך כלל החנונים
כותבים פרוזבול על כל עסקיהם.
גם מי שנתן הלואה ,אך ליתר בטחון  ,לקח תמורתה משכון ,השמיטה לא משמטת .וזאת בתנאי
שמחיר המשכון הוא בגובה הלואה ולא פחות .כי אם מחיר המשכון נמוך ,יהיה הכרח
לכתוב פרוזבול לפחות על ההפרש.

כל המחזיר חוב שמיטה דעת חכמים נוחה הימנו
סיפור מהגמרא
רבה בר נחמני היה מגדולי האמוראים שהרביץ תורה והרבה צדקה .בשכונתו חי רב אבא בר מניומי.
שהיה תלמיד חכם מטופל בבנים ודחוק תמיד לפרנסתו .הגיעו ימי חג הפסח ,ובמשפחתו של רב אבא בר
מניומי לא היה א פילו לכדי מצות וארבע כוסות.מה גם שלחתונת בנו לא היתה לו פרוטה .אבא בר מניומי
לקח הלואות מכמה וכמה אנשים .אך לא עמד בהחזר החובות .אחד הנושים שלא היה רגיש ,תבע את
העני לדין .שופטי המלכות ציוו להחזיק את אבא בר מניומי בבית האסורים .רבה בר נחמני שמע שהעני
החכם עצור בבית הסוהר .מיד יצא לשם ,נתן הלואה גדולה לאבא בר מניומי ,חתמו שטר הלואה .והעני
שנת השמיטה בעיצומה ,והעני טרם החזיר את הכסף .ראש השנה עבר ,רבה בר נחמני
יצא לחפשי.
היה בצער שהכסף לא הוחזר ,כי הכסף נחוץ מאד לעוד עניים .אך התנחם בכך שהוא מקיים מצות שמיטת
כעבור חדש תשרי ,הגיע אבא בר מניומי לישיבה של רבה בר נחמני ,וצרור הכסף בידו.
כספים.
"כבוד הרב ,הנה הכסף בצרור שבעת אלפים דינרים" .רבה בר נחמני שיודע את ההלכה ,ענה לו "ברוך
הבא ,אבל משמט אני" מתוך תקוה שהעני יאמר לו "אף על פי כן"  .העני לא הבין ,נטל את הצרור
וחזר לביתו עם הכסף בשמחה .בשעת תפילת מנחה ,פגש אביי את רבה בר נחמני בפנים כעוסות .שאל

161

אביי את רבו ,רבה בר נחמני" .מדוע פני רבי כעוסות" סיפר הרב את המעשה עם העני אבא בר מניומי,
שאמנם החזיר את הכסף ,אבל כשאמר לו משמט אני ,הוא ניצל את האמירה ,לקח הכסף והלך.
אביי הלך מיד לבית העני אבא בר מניומי .ואמר לו "אינך יודע את ההלכה"? הרי כתוב בפירוש.

שהמלווה יאמר "משמט אני" והלוה יאמר לו" :אף על פי כן" ויחזיר את הכסף.
תכף ומיד רץ העני לבית רבה בר נחמני והחזיר את הכסף כדרך המחזירים.

כי המחזיר חוב שמיטה דעת חכמים נוחה הימנו.
א .מה למדנו מסיפור הגמרא על הדרך בה יש להחזיר את ההלואה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .מדוע אמרו חכמים שמחזיר חוב שמיטה ,דעת חכמים נוחה הימנו? הרי נהג לפי מה שתורה נתנה לו?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ד .מה הייתה אומר למי שמנצל את שנת השמיטה ,ולא מחזיר את הכסף למלווה?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ה .מה גורמים אנשים שמנצלים את מה שהתירה התרה ,לא להחזיר חוב שמיטה?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ו .מדוע שמיטת כספים לא מועילה בנושא קופות גמ"ח ובנושא משכורות העובדים?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

היתר מכירה
אחד הנושאים הגדולים והמסובכים בנושא שמיטה ,הוא נושא מכירת הקרקעות לגויים ,ועל ידי כך יש
מתירין לעבד האדמה בשמיטה כבשנים רגילות .על הרעיון הזה ,רעיון מכירת אדמות הארץ לגוי ,כדי
לעקוף את איסור השמיטה ולהתיר לחקלאים לעבוד ,על רעיון זה היו מחלוקות ,שאלות ודיונים קשים.

מה הוא היתר מכירה?
היתר מכירה ,הוא עיסקת מכירת האדמות של ארץ ישראל לגוי .על ידי כך מפקיעים מן האדמה את
קדושתה לעניין מצוות שמיטה התלויה בארץ .בכך יצאה הקרקע מידי ישראל ועברה לידי גוי.
ובכך כביכול אין איסור ליהודי לעבד האדמה.
וכך קבלנו הסבר:

היתר מכירה= היתר הנובע מן המכירה
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חכמים המתירים מכירה סמכו על הסיבות הבאות.
א .יש בעייה כלכלית גדולה .במה נאכיל מליוני יהודים בארץ ישראל ,בלי חקלאות.
ב .מצות שמיטה בזמן הזה היא מדרבנן ולא מדאורייתא ,לכן אפשר להקל.
ג .יש מחכמים ראשנים הסוברים ששמיטה בזמן הזה לא נוהגת כלל.
ד .בימינו יש צבא ובתי חולים המחייבים הספקת ירק ופרי מהירים .מי יתן להם?
ה .בזמן שישראל נתונים בסכנת גבולות ,מלחמות ,טרור .זו שעת דחק גדולה.
ו .הגוי הקונה ,יודע שזו מכירה רק לצורך דתי של יהודים ,כמו מכירת חמץ.
ז .עלולים להפוך את החקלאים במושבים ובקיבוצים ,למובטלים.
ח .החקלאות המודרנית ,עובדת עם שווקים בעולם .ועלולים לאבד את השווקים.
החכמים המתנגדים להיתר מכירה סומכים על הסיבות הבאות
א .כתוב בתורה "לא תחונם" לא תיתן לגויים חן ,לא תיתן להם חנייה בארץ ישאל.
ב .מצוות שמיטה היא לפחות מדרבנן .גם איך נבטל ציווי מפורש של התורה.
ג .אם נתיר מכירה ,אז מצות שמיטה תשתכח מישראל.
ד .בתקופה של טרור ואויבים ,אנו מעודדים את האויבים להאחז באדמת הארץ.
ה .איך נחנך את בני עמנו לאמונה בקב"ה ,איך יתקיימו ברכות השמיטה?
ו .האם נשאיר את אלפי החקלאים בלי אפשרות לצאת שנה אחת לימוד תורה?
ז .אם נשכח את השמיטה ,נשכח את המצוות הקשורות בה ,שמיטת כספים.
ח .אם נתיר מכירה לשמיטה ,למה לא נתיר מכירה ונבטל גם תרומות ומעשרות?
בעיות היתר מכירה
א .מה לדעתך יהיו שתי הסיבות היותר חזקות להיתר מכירה?
סיבה א' _______________________________________________________
סיבה ב' _______________________________________________________
ב .מה יהיו לדעתך שתי הסיבות היותר חזקות להתנגד להיתר המכירה?
סיבה א' _______________________________________________________
סיבה ב' _______________________________________________________

איך אפשר למכור את האדמה הקדושה הזאת הנותנת לי ברכתה ,למוסרה לגוי אפילו לאחיזה לשנה אחת?
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כתוב בתורה:
"כי יביאך ה' אל הארץ אשר אתה בא שמה לרישתה ,ונשל [ושילח] גוים
רבים מפניך ...החרם תחרים אותם ,לא תכרות להם ברית ,ולא תחונם"

מכאן למדו חכמים [בגמרא מסכת עבודה זרה כ']שאסור לתת לגויים שום אחיזה בארץ ישראל.
שם למדו גם איסור לתת להם חן .וכמובן לא לתת להם מתנת חינם.
הרמב"ם לומד שם את הגמרא וכותב:

"אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל ...ואין משכירין להם שדות...
ומפני מה החמירו בשדה ,מפני שיש בה שתיים [שתי סיבות לרעה] מפקיע
מן המעשרות [שדה גוי אין תרומות ומעשרות] ונותן להם חיה בקרקע"
מרן השלחן ערוך רבי יוסף קארו ,פסק כך בשלחן ערוך

[ יורה דעה סימן קנא' סעיף א']

בעד היתר המכירה

מלבד הסיבות שפרטנו בראש פרקנו ,יש להבין את דברי המתירים למכור קרקע לגויים.
א.
ב.
ג.
ד.

מכירה זו היא לתקופה מוגבלת של שנה אחת בלבד ,הגוי עצמו מבין שאין לו כאן שום סיכוי
להאחז ,כי כעבור השמיטה הכל שב לאיתנו הראשון .מכירה שאינה מכירה מוחלטת לצמיתות
אינה נכללת בכלל לא תחונם.
יש חכמים הדנים בשאלה ,מי בכלל גוי שאסור לחון אותו .וקובעים ,שיש הבדל גדול בין גוי
מוסלמי ,ערבי המאמין באלוהים ,לבין נוצרי שיש לו אמונה אחרת .ולכן מכירה לערבי פחות
חמורה ממכירה לנוצרי .וכן בארץ מוכרים למוסלמים .ולא לנוצרי עובד עבודה זרה.
כתוב לא תחונם ,שלא תיתן להם אחיזה .ובאמת ,הרי מכירה לגוי ,לא מוסרת לידיו את הקרקע
לחנות עליה ,כי היהודי הוא שממשיך לעבד את אדמתו .ולכן אפשר לסמוך על המכירה.
הרבה חכמי ישראל ,שראו שהשעה דחוקה לעמנו .והיום יש חשש שבלי שנעבד השדות ונמשיך
לחזק את הארץ ,אזי נשיג בדיוק את ההיפך .שארץ ישראל תישמט חלילה מידינו .ואם אויבינו
יתחזקו ,אז חלילה יש סכנת קיום לאומה .ואין לך חמור מסכנות בטחון ישראל על אדמתו.

יש סומכים על היתר מכירה
כשאנו מעבדים את האדמה על סמך היתר מכירה ,יש להיזהר מאד מאד ,שהמכירה תהיה לפי כללי
המכירה ולא סתם א יזה תרגיל הערמה חס ושלום .כי מכירה זו יש לה משמעות דומה למכירת חמץ של
פסח .והרי חמץ הוא באיסור כרת .ואם בחמץ התרנו ,מדוע לא בשמיטה? על כן כל התהליך יהיה
באמצעות בית הדין .כיום אין מתירין מכירה פרטית של אדם.
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עם טענות אלה יצאנו לבצע היתר מכירה.

יצאנו לשטח כדי לבצע היתר מכירה על הקרע בחלקה המסויימת והמסומנת ,כדי שהגוי יבין יפה
שאנחנו לא מבצעים איתו איזה תרגילים ,אלא שיש כאן מכירה לפי כללי הקניין .אח"כ הולכים לביה"ד

הרב קוק בוכה
רבים מיחסים לרב קוק את הסדרו ומימושו של היתר המכירה .שבהיותו הרב הראשי לישראל פסק
להקל להתיר מכירת הקרקעות לגוי .אך יש לדעת מה הרקע ,ומה עבר בליבם של חכמי הדור.
רידב"ז ,רבי דוד בן זאב מעיד שהרב קוק זצ"ל היה בוכה( .כך בהקדמתו לפאת השלחן)
"ומעיד אני עלי שמים וארץ שהרב דקהילת יפו ,הרב קוק זצ"ל ,בכה לפני בדמעות ,לא כמו בוכה ,אלא
בוכה בדמעות חמים מאד ,ואמר בזה הלשון" :אם היו נותני לי סך ששה נפוליון (מטבעות כסף) או אילו
חמשה מאיזה ישיבה בירושלים ,הייתי עוזב מקומי בשביל זה העניין של שמיטה" והרב העדיף לשבת בין
התלמידים ובלבד שלא יסבול את הסבל של אחריות על היתר המכירה לשמיטה .והגיד שהוא שמח מאד
על שיצאו נגדו חכמי ישראל בקול רעש אדיר וחזק לנגדו .למען שחס ושלום לא ישתקע הדבר ויאמרו
שבאמת הותרה השמיטה חס ושלום".
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ומה אומר הרב קוק בעצמו על כך?
כך כותב הרב קוק ב"שבת הארץ" .נראה שהרב התנגד למכירה ,אך היה מצב חרום.
"ה' יתברך היודע כל תעלומות ,רק הוא יודע את לבבי המר על גורל מצוות השביעית אשר בכל
לבבי ונפשי ובכל חיי רוחי ונשמתי ,הנני משתוקק בצמא להחזיר עטרה ליושנה [והוסיף בתקנה] "חלילה
להפקיע מצווה גדולה וכללית כקדושת השמיטה בלא הכרע גדול הנוגע עד הנפש ,בחיי נפשי ממש ,שלא
יגוועו חס ושלום ברעב נפשות רבות מאין עבודה ומחיה[ .הוסיף] שדרך זה דרך חוק ומסוכן הוא .וראוי
לכל אשר זיק יראת שמים בלבבו להתרחק ממנו ככל יכולתו.

ענה על השאלות הבאות:
א .מה הקשר בין מצוות ביעור חמץ לבין היתר מכירה בנושא השמיטה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב .במה צריכים להיזהר אם כבר מחליטים על היתר מכירה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ג .מה למדים מעדותו של הרדב"ז ,שהיה בימי הרב קוק ,על הבעייה שעמדה בפני הרב קוק?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ד .הרב קוק היה מעדיף לחזור להיות תלמיד בשיבה על פני הצער בנושא שמיטה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ה .הרב קוק מספר שהכל יצאו נגדו והיה רעש גדול .מדוע שמח על הרעש הגדול הזה?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ו .הרב קוק הזהיר מפני בעיית הרעב .האם המצב אז דומה למצב כיום בזמנו?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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הרשאה למכירת קרקע לשמיטה.
אחר שבעיית היתר מכירה נדונה
שנים על שנים.
יש היום חוגים בציבור האיכרים
בחבלי ארצנו השונים ,אשר
סמכים על היתר מכירה.
שטר זה שלפנינו הוא מטעם
הרבנות הראשית לישראל ,אך
אין לראות בו הסכמה מליאה
שכל החקלאים יעבדו בשדותיהם
כבשנים כתיקנן .ההיתר ניתן
רק למקרים שהחקלאות דרושה
להבטחת קיום של יהודים בארץ,
בודאי לא למטרות שאינן לצורך
גדול.
בזמננו יש פתרונות על ידי גידולי
מים או על ידי גידולים בחבלי
ארץ שהם מחוץ לתחום שהמשנה
קבעה ,בשלוש ארצות לשביעית.

הנציב מוולוז'ין
רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין ,ראש הישיבה בוולוז'ן ,בספרו משיב דבר ,אומר:
עלינו למלא אחר מצוות ה' יתברך ,בלי שום הרהור ומחשבה" ...וכמו שקיום האומה הישראלית
תחת זרועות עולם ,ואין קיומם על פי שכל אנושי ,הטבעי ,שאין עם ישראל כשאר אומות ...,כך
משונה היא ארץ ישראל מכל הארצות .ועיקר קיומה אינו על פי טבע הליכות כל ארצות הגויים ,ואינה
תלויה אלא בהשגחת ה' על פי מצותיו ...וכן בקיום מצות השמיטה כמבואר על פי תורתנו הקדושה.
א .מה אפשר להבין מדברי הנצי"ב מוולוזין על היתר מכירת אדמות הארץ בשמיטה?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ב .מה נראה לך ההבדלים בין דברי הרב קוק לדברי הנצי"ב מוולוז'ין?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ג .מה אפשר ללמוד מקיומו של שטר הרבנות הראשית למכירה? האם מתירים בהחלט?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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הטיפול בגינות נוי
כשדברנו בשלחן שבת על מה שנעשה בכיתה ,נשמעה המילה "שמיטה" אמא קפצה ממקומה ואמרה:
"אוי שכחתי לדבר עם עוזי הגנן על העבודה הדחופה בגינה .חבל שבשנת השמיטה כל עבודתי בגינה
הולכת לאיבוד" והוסיפה "כמה היה טיפשי לקנות דווקא עכשיו את עצי הלימון הננסי"
איציק" :מה פתאום ,צריך רק לדעת את ההלכות ,ושום צמח לא ימות ,אפשר להחזיק את המינימום"
זה נכון ,אבל יש לדעת כלל חשוב ,שמה שמותר לחקלאים בעניין מכירה על ידי הרבנות ,מסירה לגוי
ועוד ,כל אלה כאמור לא מותרים לגינה פרטית .לכן ,ארבע מלאכות האסורות בשמיטה ,אסורות בהחלט
על בעל בית המטפל בגינה פרטית.

רבים משקיעים טיפול ואהבה בגינות נוי ,כמו שני הבתים שלפנינו ,הבית השמאלי של חקלאי שבנה
יצירת אמנות ,מסוסו ומחרשתו בימים הראשונים ביבנאל .גינות אלה אסור להמשיך לטפח בשמיטה
אלא למלאכות הנחוצות ביותר לקיום הצמחים .כמו שכבר למדנו .לאוקמי מותר ,לאברויי אסור.
שאלה לבירור הלכה
שני החקלאים האלה ,סומכים על היתר מכירה ,הם מכרו את קרקעותיהם דרך הרבנות של יבנאל .האם
מותר להם ,לעבד את גינות הבית הפרטיות בצירוף לשדות שלהם שכבר מכרו דרך הרבנות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

מה נעשה בגינה שלנו?
בגינה שלנו לא מגדלים שום ירקות או קטניות ,רק פרחים עונתים ומעט ורדים פרחוניים .אנו לא יודעים
כיצד לטפל בגינתנו בשנת השמיטה?

אני מציע לכם לטפל בגינה ,להשקות אותה טוב ,לעשב אותה מכל העשביה ,והכל
לפני ראש השנה.
א .אל תחשבו בכלל למכור במסגרת היתר מכירה .כי ההיתר מועיל רק לחקלאות לאספקת פרי וירק.
ב .אל תרכשו חומרי זיבול וצנרת השקייה ,כי בשמיטה משקים במעט מים לפי צורך קיום הפרי.
ג .לגבי הפרחים העונתיים ,הם בכלל כמו עשבי השדה ,אין להם דין ספיחים ,מותר גם לקטוף אותם.
ד .הוורדים הצבעוניים והפרחוניים ,הם כמו תבלין .לכן הם למעשה פרי .אל תזרקו אותם לאשפה.

168

הטכס יתקיים בגן העיר ,גינות נוי ציבוריות
מה הבעייה שהעיריה תשבור את הראש ...בשביל זה בחרנו את מר יקותיאלי
כראש העיר...
לא יעזור לך כלום .כי בחלקה הזאת של הגן הציבורי בשכונה ,יש לך חלק .הרי אבא משלם לעיריה
הרבה כסף למיסים -לארנונה .ולכן לא כל כך בקלות ,אפשר לומר" :שישברו את הראש"...

יש לנו כאן כמה בעיות .גן העיר נחוץ לילדים ,למנוחת הציבור ,ליופי של העיר .למה לא נמשיך לטפח
אותו? עם כל הכבוד .היופי חשוב .אבל השמחה והכוח ,והעצמה שהתורה נותנת לאדם הם הפרחים
היפים וצבעוניים של הנשמה.
לכן כדאי שנדאג לגן העיר גם בשמיטה .אבל ,אין לעשות עבודה שתשביח את העצים ,אין לזמור את
העצים .כמובן שלא נוסיף דשנים .וההשקייה תהיה רק לפי הצורך.

צריך לשמור על שלום ובטחון הציבור בגנים ציבוריים .לכן...
א .עצים שצמחו פרא ופרצו לכיוון המדרכות ברשות הרבים ,מותר לקצץ אותם ובלבד שלא יתכוון
להשביחם.
ב .מותר לסקל משם אבנים שהילדים לא ימעדו ויפלו .ואין בכך איסור מסקל {מדין חורש}
ג .עצים שנוטים למות מיובש מותר להשקותם מעט מעט.
ד .כל מלאכה שהיא "לאוקמי" לצורך קיום ,תעשה בדרך שממעטת בעבודות ,ופחות מראית עין.
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טיפוח גנים ציבוריים

גיזומו וכיסוחו המתמיד של קיר זה ,גדר יפה ,לא נועד להצמיחו ,אלא לייפותו ולשמור על צורתו הנאה.
בכל זאת ,בשמיטה אסור להמשיך בגיזום .כי בכך משביחו ומצמיחו .יש חכמים שאמרו ,שאם הגיזום
גורם לדיכויו של הצמח כדי שלא ימשיך לצמוח פרא ,ובודאי שאין כוונה להשביחו ,אזי מותר .אולם
נראה שיש לאסור גם משום מראית עין .למה נזלזל חלילה במצווה היקרה שהיא כחיינו ,בגלל יופי זמני?

בעץ הזית השמאלי אין מה לעשות אין מה לטפח .בימני יש רק להוסיף השקייה מועטת .
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מצות יובל
כתוב בתורה בספר ויקרא פרק כה' מפסוק ח'.
וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים ,והיו לך ימי שבע שבתות
השנים תשע וארבעים שנה .והעברת שופר תרועה בחדש השביעי ,בעשור
לחדש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם .וקדשתם את שנת החמישים
שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה .יובל היא תהיה לכם .ושבתם איש אל
אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו .יובל היא שנת החמישים שנה שהיה לכם ,לא
לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ,ולא תבצרו את נזיריה .כי יובל היא תהיה לכם
מן השדה תאכלו את תבואתה .בשנת היובל הזאת ,תשובו איש אל אחוזתו.

יובל הוא קרן איל ,או לשון אחרת שופר.

מה פירוש המילה יובל?
"במשוך היובל המה יעלו בהר".
כתוב במתן תורה ,שמות פרק יט' פסוק יג'.
כתוב בספר יהושע  ,פרק ו' פסוק ה' " .והיה במשוך בקרן היובל"
בפסוקים שקראנו נמצא כמה מצוות ,כמה עניינים.
א .מצוה לספור שבע שנים שבע פעמים .נקבל מספר שנים ארבעים ותשע שנה.
ב .שנת החמישים תהיה שנת יובל .ויתקיימו בה כמה מצוות.
ג .תוקעים שופר ביום הכיפורים של שנת היובל .תקיעות כמו בראש השנה.
ד .בשנת היובל יש לקרא דרור=לשחרר את העבדים.
ה .שנת היובל היא ממש שנת שמיטה נוספת .וכל מצוות השמיטה נוהגות בה.
ו .בשנת היובל ,חוזרות כל האדמות שנמכרו ,לבעליהם הקודמים.
נלמד עתה את דברי הרמב"ם .הלכות שמיטה ויובל ,פרק עשירי.
מצות עשה לספור שנים שבע שבע ולקדש שנת החמישים שנ' וספרת לך
שבע שבתות שנים וגו' וקדשתם את שנת החמישים .ושתי מצוות אלו מסורות
לבית דין הגדול בלבד .ומאימתי התחילו למנות מאחר ארבע עשרה שנה,
משנכנסו לארץ ...עד שכל אחד ואחד מכיר ארצו[ .שכל שבט ושבט במקומו]
שנת יובל אינה עולה ממנין שני [שנות] השבוע .אלא שנת תשע וארבעים,
שמיטה ושנת חמישים יובל ,ושנת אחת וחמישים תחילת שש שנים של שבוע.
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בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו
קרא את פסוקי התורה ,ואחר כך קרא את דברי הרמב"ם .מה הסביר הרמב"ם שלא מצאנו כתוב
בפסוקים בעניין:

א .על מי חל קיום מצוות היובל?
ב .מתי התחילו למנות את השנים?
ג .היובל שנה נוספת לשמיטה?

התלמידים למדו הלכות שמיטה ויובל .וקיימו מסיבת סיום לימוד ההלכות .בה הדגימו את תקיעת היובל.
שאלות אתגר למצטיינים
א .תקיעת היובל שבתמונה ,מבשרת על שני שחרורים .מה משתחרר וחוזר בתקיעה זו?
_________________________________________________________________
ב .מהפסוק ומהרמב"ם לומדים שנקיים שתי שמיטות רצופות .לא קל ,מה התשובה? ויקרא כה' כ'?
_________________________________________________________________
ג .האם גם שמיטת כספים נקיים פעמיים?
_________________________________________________________________
ד .קרא רש"י לפסוק טו' וכתוב בסיוע המורה ,איך מוכרים וקונים אדמות כשהיובל קיים?
_________________________________________________________________
ה .היום אין לנו בית דין ,אין לנו בית מקדש ,האם אנו מקיימים מצות יובל?
_________________________________________________________________
ו .איך אפשר ללמוד מהפסוקים ,ששנת היובל היא בדיוק כמו שנת שמיטה לעניין שביתת קרקע?
_________________________________________________________________
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מצות הקהל
כתוב בתורה ספר דברים,פרק לא' פסוק א'
ויצו משה אותם לאמר ,מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות,
בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוהיך ,במקום אשר יבחר ,תקרא את
התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם .הקהל את העם האנשים הנשים והטף
וגרך אשר בשעריך ,למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוהיכם ושמרו
לעשות את כל דברי התורה הזאת.

אחת לשבע שנים ,במוצאי שנת השמיטה ,בחג הסוכות ,בעלות עם ישראל לרגל לבית המקדש
בירושלים ,בשעה נשגבה זו ,מסתופפים בבית ה' כל עם ישראל ,האנשים ,האמהות הנשים ,גם התינוקות
הפעוטים .כולם עומדים במעמד הקדוש ,לשמוע את דברי התורה ,לראות את מלך ישראל .המלך יוצא
בהדרו ,ומקבל את ספר התורה מידי הכהן הגדל .וקורא תחילת ספר דברים ,ופרשת קריאת שמע ,לקבל
עול מלכות שמים ברוב עם .ההד נשמע למרחוק .המעמד האדיר מרעיד הלבבות .מלך ישראל מראה כי
כפוף הוא לתורה הקדושה ,ועבד הוא לבורא יתברך שהוא מלך מלכי המלכים.

פרשת המלך

הגמרא מסכת סוטה דף מא' מתארת את המעמד:
פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב ראשון של חג ,בשמיני במוצאי שביעית ,עושין לו
בימה של עץ בעזרה ,והוא יושב עליה .שנאמר" :מקץ שבע שנים במועד וגו' .חזן הכנסת
נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותנה לסגן ,והסגן נותנה לכהן גדול,
וכהן גדול נותנה למלך .והמלך עומד ומקבל וקורא וקורא יושב וכו' .וקורא מתחילת אלה
הדברים עד שמע והיה אם שמוע ,עשר תעשר ,כי תכלה לעשר ,ופרשת המלך ( ,שלא
ירבה לו סוסים וכו') וברכות וקללות ,עד שגומר כל הפרשה.
מה הקשר בין מצות הקהל וכן קריאת המלך בספר התורה בהקהל ,לבין מצות שמיטה?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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פרשת הקהל פרשת המלך
שני שמות למצוה :פרשת הקהל כי____________________________________________:
פרשת המלך כי____________________________________________:

מה הקשר של שתי התמונות למה שלמדנו בעמוד הקודם?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
מעניין ומדהים
קבלנו בתורה בסיני ,תרי"ג מצות .המצוה תרי"ב = 612לפני אחרונה היא ,היא מצות הקהל.
המצוה תרי"ג = 613המצוה האחרונה היא מצות כתיבת התורה.
הגמרא במסכת סוטה מוסיפה פרטים שלא נמצאו בפסוקים של התורה למצוות הקהל.
מה הוסיפה הגמרא שלא מצאנו בתורה בענין:

א .מי קורא בתורה?
ב .היכן הוא יושב?
ג .הפרשיות שקורא?
ד .מי מוסר את התורה?
מדוע בימינו אין אנו מקימים מצוה זו?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
מה בדיוק נבקש בתפלתינו לקב"ה שיזכה אותנו לקיים מצוה זו?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ספרים ללימוד נושא שנת השמיטה
א .משניות ,מסכת שביעית עם פירושי רבנו עובדיה מברטנורא ותוי"ט .לתלמידים מומלץ פירושי
הרב קהתי .למורים מומלץ ,משניות שביעית מהדורת רייזמן .מלוקטות בה הלכות הנצרכות
במסגרת מיוחדת מודגשת..
ב .רמב"ם ,הלכות שמיטה ויובל מקביל למשניות.
ג .טור ושלחן ערוך ,הלכות שמיטה ופרוזבול המופיעות ב "חשן משפט" ,סימן סז'( .יש עוד הלכות
בנשוא שמיטה ,פזורות במצוות אחרות התלויות בארץ).
ד.

מסכת שביעית ,משנה ופירושיה ,הרב קלמן כהנא .ירושלים תשנ"ג.

ה .ספר החינוך לרבנו אהרן הלוי .מצות שמיטה ,מצות יובל ,מצות הקהל( .לפי ערכן ,בעיקר טעמי
המצוות)
ו.

ילקוט יוסף" ,שביעית והלכותיה" ,מצוות התלויות בארץ ,כרך א'.

ז" .זמרת הארץ" .ארץ ישראל ,מהותה מצוותיה והלכותיה .בהוצאת המכון למצוות התלויות
בארץ .תשנ"ח.
ח .הראי"ה קוק" ,שבת הארץ" כתבי הרב.
ט" .יביע אומר" .ראה אוצר התשובות לפי מפתח" ,קונטרס השמיטה" וראה שם היתר מכירה,
מתשובה לז' עמ' רנז' עד רצג'.
י .שבת הארץ .מהותה מצוותיה והלכותיה של מצות השביעית .בהוצאת המכון למצות התלויות
בארץ .בית עוזיאל  ,תשס"א.
יא" .אור לציון"  ,שביעית , .הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל.
יב .קדושת הארץ .חלה ,ערלה ושביעית .אוצר דינים ומנהגים מצות התלויות בארץ .הרב דוד
טהרני .מהדורת תשס"ז.
יג .מצוות הארץ ,הרב קלמן כהנא ,מהדורת תשל"ט.
יד .שביעית בהלכה .הרב יחיאל מיכל שטרן .ברורי הלכה בבעיות שביעית .מהדורת תשנ"ג.
טו .מנחת ירושלים ,על ענייני שביעית[ .לקט פוסקים] .ביאור משנה והלכה .בהוצאת בית המדרש
"מנחת יצחק" .תש"ס.
טז .ספר השמיטה .הרב י.מ .טיקוצ'ינסקי .בהוצאת מוסד הרב קוק .ירושלים חלק א'.

175

יז .דיני קדושת שביעית ,שנת השמיטה .הוצאת המכון לחקר החקלאות על פי הלכה .תשמ"א.
יח .מהלכות שמיטת כספים ופרוזבול .הרב עובדיה יוסף" ,קול סיני" .ה' תשכ"ז.
יט" .שנת השמיטה" הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל.
כ .חוברת,הלכה ברורה .חוברת לבתי ספר יסודיים בעריכת הר' ישעיהו שפירא .הרב ש .מן ההר.
בהוצאת בית ספר גוש עציון.
כא .שנת שבתון ,מצות שמיטה ודיניה .כתב פרופ' הרב יהודה אייזנברג .מערכת הרב ש' מן ההר.
בהוצאת מעלות ,תשנ"ג.
כב .הארץ ומצוותיה ,הרב א"ה גולדברג .מהדורת תשמ"ו.
כג" .עוטה אור" הרב עמנואל טולדנו .שביעית בזמן הזה.
כד .דפי הלכה להתיישבות החקלאית .בהוצאת המכון לחקר החקלאות על פי ההלכה{ .עפ"י
נושאים}
כה" .שמעתין" מכלול מאמרים על פי מפתח.
כו.

"תחומין" מכלול מאמרים על פי מפתח.
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