ĦđČĤģĚ

ĦĕĞĕčĥ
.Đă ĦĀ ČăĀ đčĦøă ĦČþ ĦĀă Ġø ĝÿ ČĀ øđ ĀĖ þĢĤø Čÿ ĦČþ ĞĤÿ øĒĦüă ęĕüĜĥĀ Ĉ ĥĈ ĥý Ĉ øđ"
ęĤĀ Ħø üĕ øđ ĀĖĚþă İÿ ĕýĜāĕčø Čþ đă Ęėø ČĀ øđ Đă ĦĀă ĥø Ĉ ĔøĜă
ÿ đ ĐĜăĀ Ĕþ Ěø ĥø Ĉ Ħüă Ħİĕ
ü čü ĥø ă Ĉ Đÿ øđ
.(Čĕ-ĕ,Ďė ĦđĚĥ) " ĀĖĦĕþ ýĒĘø ĀĖĚø Ĥø ėÿ Ęø Đĥĉ þ İú Ħÿă ěėăý Đďþ ĥĉ Ā ă Đÿ Ħ ÿňēÿ ĘėČā
ÿ Ħă
ĘČý ĤĀ ĥüĕ
ĉ ø ĕýĜčă ø ĘČþ Ĥčă ý ÿăď :ĤāĚČĘý ĕÿĜĕĝü ĤĐÿ čă ø Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ 'Đ Ĥčă ý ďøĕÿ ÿđ"
ęėþ ĘĀ ěĦāý Ĝ ĕüĜČú Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ đă ČāčĦĀ ĕėăü ęĐþ Ęý Čú ĦĀă Ĥø Ěÿ ČĀ øđ
ĥĈ ĥý Ĉ øđ ĀĖďþ ĥĉ Ā ĞĤÿ øĒĦüă ęĕüĜĥĀ Ĉ ĥĈ ĥý Ĉ .'ĐĘÿ Ħčă Ā ĥÿ Ĉ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĐĦĀ čø ĥĀ Ĉ øđ
Ħİĕü čü ĥø ă Ĉ Đÿ ĐĀĜĥĀ ă Ĉ čăÿ đ .Đă ĦĀ ČăĀ đčĦøă ĦČþ ĦĀă Ġø ĝÿ ČĀ øđ ĀĖĚþ Ĥø ėăÿ ĤāĚ øĒĦüă ęĕüĜĥĀ Ĉ
ĀĖĚø Ĥø ėÿ øđ ĞĤĀ øĒĦü Čā Ę ĀĖďø ĥĉ Ā 'ĐĘÿ Ħčă Ā ĥÿ Ĉ ġĤþ ČĀ ĘĀ ĐþĕĐüĕø ěŖĦčă Ā ĥÿ Ĉ Ħčă ÿ ĥÿ Ĉ
ĀĖĤĕþ üĒøĜ ĕčý Ĝăø İü ĦČþ øđ ĤŖĢģø Ħü Čā Ę ĀĖĤĕø üĢģø ēĕũ Ġü ĝø ĦČý .ĤāĚ øĒĦü Čā Ę
ġĤþ ČĀ ĐĀ Ħčă ÿ ĥÿ Ĉ ĐĦĀ øĕĐĀ øđ .ġĤþ ČĀ ĘĀ ĐþĕĐüĕ
ø ěŖĦčă Ā ĥÿ Ĉ Ħ ÿĜĥø Ĉ ĤāĢčø Ħü Čā Ę
ĀĖčø ĥŖĦ
Ā Ĉ Ęăø đ ĀĖĤĕø ėü ĥĉ ø Ęü øđ ĀĖĦþ ĚĀ Čú Ęÿ øđ ĀĖ øăďčø İÿ Ęăø đ ĀĖĘø ĐĘĀ ėø ČĀ Ęø ęėþ ĘĀ
ĘėĀ ĐþĕĐø Ħüă ĀĖ þĢĤø Čÿ čă ø Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĀňēÿ Ęÿ øđ ĀĖĦøă Ěø Đþ čø Ęü øđ . øĖĚĀă İü ęĕĤü Ďă Ā Đÿ
.(Ē-Č,Đė ČĤģĕđ) "ĘāėČù Ęþ Đă ĦĀ ČăĀ đčĦøă
Čā Ę øđ ĞĤĀ øĒüĜ Čā Ę ěĐý Ħİĕ
ü čü ĥø ă Ĉ Đÿ Đ ĀĜĥĀ ă Ĉ čă ÿ ĘėČā
ÿ ăĜ ĐĚÿ đă ĤĚČā
ø Ħ ĕėü øđ"
Đ ĀĜĥĀ ă Ĉ čă ÿ ęėþ ĘĀ ĕĦü ėĀ Ĥø čă ü ĦČþ ĕĦĕ
ü đüă Ģü øđ .ăđĜĦý ČăĀ đčĦøă ĦČþ ğāĝČù þĜ
ęĦþă İø Ĥÿ øĒăđ .ęĕüĜĥĀ ă Ĉ Đÿ ĥāĈ Ęĥø Ĉ Ęü ĐČăĀ đčĦøă Đÿ ĦČþ Ħĥĉ Ā İĀ øđ Ħĕĥü ă Ĉ ĥü ă Ĉ Đÿ
ĐĀĜĥĀ ă Ĉ Đÿ ďİÿ ěĥĀĕ
Ā Ĉ ĐČăĀ đčĦøă Đÿ ěĚü ęĦþă Ęø ėÿ Čú ÿđ Ħ üĜĕĚü ĥø ă Ĉ Đÿ ĐĀĜĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČý
.(čė-ė,Đė ČĤģĕđ) "ěĥĀ Ĉ Āĕ đă ĘėČā
ø Ħă Đă ĦĀ ČăĀ đčĦøă ČŖčă ďİÿ Ħİĕ
ü ĥü Ĉ Ħøă Đÿ

ĐĚĀă ĥÿ Ĉ Đû ĕĚý øĕ Ęāėă Đĕ
Ā Ħāþ Ħčă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ ġĤþ ČĀ ĐĀ Đ þĢĤø Ħüă ĒČ"
Ā
ĦČþ Ħ ĀĢĤø Đü øđ ġĤþ ČĀ ĐĀ Ħčă ÿ ĥø Ĉ Ħüă ĒČĀ ęėĕ
þ čøĕāý Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦþă Čÿ øđ
ĐĦĀ čø ĥĀ Ĉ Čā Ę Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý Ħāčă ĥø Ĉ Ħüă ĐĚĀă ĥÿ ă Ĉ ĐĀ ĕĚý øĕ ĘėăĀ .Đĕ
Ā Ħāþ Ħčă ø ĥÿ Ĉ
.(ĐĘ-ďĘ,đė ČĤģĕđ) "Đĕ
Ā Ęþ İĀ ęėþ Ħøă čø ĥü Ĉ čă ø ęėĕ
þ Ħāý Ħčă ø ĥÿ Ĉ čă ø
ĔŖĚĥĀ Ĉ ĐĔĀă Ěü ĥø ă Ĉ Đÿ Ĥčÿ øăď ĐþĒ øđ .ĐĔĀă Ěü ĥø Ĉ Đĥĉ þ İú Ħÿă ęĕüĜĥĀ Ĉ Ğčÿ ĥþ Ĉ ġģă ý Ě"
ü
đă Đİý Ĥý ĦČþ ĥāĉ ăĎüĕ Čā Ę đă Đİý Ĥý čă ø Đĥþ ă Ĉ ÿĕ Ĥĥþ Ĉ Čú Ŗď Āĕ Đĥý ă Ĉ Ěÿ Ęİÿ čă ÿ ĘėăĀ
Ĥĥþ Ĉ Čú ÿđ ĥāĉ ăĎĦüă ĕĤü ėø ĜăĀ Đÿ ĦČþ .'ĐĘÿ ĐĔĀă Ěü ĥø Ĉ ČĤĀ ģĀ ĕėăü đĕēü ČĀ ĦČþ øđ
.(Ď-Č,đĔ ęĕĤčď) " ĀĖďþ Āĕ ĔĚý ĥø Ĉ Ħÿă ĀĖĕēü ČĀ ĦČþ ĀĖĘø ĐþĕĐüĕ
ø
ęĕďü čĀ İú Ęÿ đĕĀĜčĀ Ęăø đ ŖĘ đă ĕĐüňø ÿđ Ęčþ čă Ā ĘČþ čĤþ ēþ Đÿ ěĚü ĦĕĤü Čý ĥø ă Ĉ Đÿ Ę þĎ þň ÿđ"
ďİÿ đă Đ ĀĕĚø Ĥø üĕ ĕĠü čă ø 'Đ Ĥčÿ øăď ĦđČā Ęă Ěÿ Ęø .ĝĤĀ ĠĀ ă ĦăđėĘø Ěÿ Ėāø ĘĚø ďİÿ
ĐĦĀ čĀ ĥĀ Ĉ ĐĚĀă ĥÿ ă Ĉ ĐĀ ĕĚý øĕ ĘėăĀ Đĕ
Ā ĦŖĦ
þ čă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĐĦĀ Ģø ĤĀ
.(Čė-ė,đĘ č ęĕĚĕĐ ĕĤčď) "Đ ĀĜĥĀ Ĉ ęĕİü čø ĥü Ĉ ĦđČā ăĘĚÿ Ęø

ĦĕĞĕčĥ ĦėĝĚĘ ĐĚďģĐ
מכת שביעית ,כשמה ,מוקדשת לשנה
השביעית ,היא שנת השמיטה ,הקרויה בתורה
"שבת הארצ" .שנת השביעית )השמיטה(
אמנמ אינה מוזכרת פעמימ רבות בתורה ,אכ
היא תופת מקומ חשוב מאוד בדיני התורה
ואזהרותיה.
למנ דברי התורה עד לדברי התנאימ
והאמוראימ מופיעה "שבת הארצ" כמקבילה
לשבת של ימי השבוע .וכמה פנימ להקבלה
זאת.
כמו יומ השבת ,שמעצמ הימצאותו מחלק
את הזמנ לקטעימ קצובימ ומוגדרימ ,של
שבועות — כמו כנ ,בהיקפ של שנימ ,שנת
השמיטה מחלקת את הזמנ ליחידות מוימות
ומוגדרות )הנקראות בדברי חז"ל תמיד
בשמ 'שבוע' ,להבדיל מנ השבוע של הימימ,
שכרגיל נקרא 'שבת'( .וכשמ שיש בדר
ימי השבוע רק חלוקה של יומ ראשונ ,שני
וכו' בשבת ,ככ בדר השנימ ,השבת ,בארצ
ובזמנ ,היא היחידה שיש לה שמ לעצמה,
ושאר יחידות הזמנ נקראות על שמה .אינ
לשנימ שמות לעצמנ ,אלא הנ מוגדרות לפי
מרחקנ משנת השמיטה ,ומחזורי הזמנ בנויימ
תמיד במעגלימ קבועימ של שש השנימ שבינ
שמיטה לשמיטה.
בשנת השמיטה ,כמו בשבת ,מוחזרימ דברימ
רבימ למצבמ הביי .כשמ שביומ השבת
בטלה מלאכת היצירה ,ככ בשנת השמיטה
בטלה העבודה החקלאית .וכמו בשבת ,ככ

בשמיטה ,העולמ חוזר למצב הבראשיתי,
בטרמ היות אדמ לעבוד את האדמה .לפיככ,
האיור הביי בשנת השמיטה הוא להימנע
מעבודת האדמה.
אמנמ ,בתורה אינ הדברימ כתובימ ככ במפורש ,ויש שמ
רק דוגמאות מעטות של הדברימ האורימ בשמיטה.
אכ בדרכי מדרש ההלכה מורחבימ הדברימ וכוללימ גמ
מלאכות שאיננ נזכרות במפורש .יתר על כנ ,גמ חכמימ
הויפו וגזרו דברימ שיש בהמ הרחבה של איורי
השמיטה שבתורה .עמ זאת אפשר לכמ כי בפועל
המצווה היא להימנע מכל עבודה באדמה ובצומח
ממנה ,כאשר זו היא עבודה חקלאית ,הבאה להצמיח
דברימ באדמה ,במישרינ או בעקיפינ .עמ זאת מותרת
מלאכה שיש בה רק כדי להחזיק את חייהמ של אילנות
הצומחימ בקרקע .וכל שכנ שאינ איור בעבודות של
בניינ או גידור ,למרות שהנ נעשות בקרקע.

ומעבר לככ ,ההגדרה הביית המופיעה
בתורה לגבי שבת )הנכונה הנ לגבי שבת
בראשית והנ לגבי שבת הארצ( ,היא שהשבת
יעי ַש ָּבת לַ ה'
)"ויֹומ ַה ְּש ִב ִ
היא "שבת לה'" ְ
ֹלהיָכ" ,שמות כ,י"ְ .ו ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרצ ַש ָּבת
ֶא ֶ
לַ ה" ,ויקרא כה,ב( .בימי השבוע יומ השבת
חוזר להיות שייכ כולו לה' ולכבודו ,ובשבת
הארצ — חוזרת הארצ לבעלות הראשונית
שלה ,שהיא בעצמ אדמת ה' ,בטרמ היותה
מקומ משכנו של האדמ .המשמעות ההלכתית
של תפיה זו היא ,שיש הפקעת השלטונ
הגמור של האדמ על האדמה והחזרתו למצב
הראשוני ,כאשר לכל תושבי הארצ — הנ בני
האדמ שבה ,והנ כל שאר היצורימ ,בהמות
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וחיות ,עופות ורמשימ — לכולמ יש זכות שווה
ליהנות מכל מה שמניבה האדמה.
למעשה ,מותר לכל אדמ )בינ שהוא בעל השדה ובינ
שאינו( לקטופ מפירות האדמה ,ואפילו לאחנמ
בביתו .אלא שיש להיתר זה גבול של זמנ; מותר לאדמ
להחזיק בביתו פירות ומוצרימ של שנת השמיטה כל
עוד המ מצויימ לכול ובפרט לבעלי החיימ אבל לאחר
שכלתה התבואה מנ השדות והמטעימ )בכל מינ לפי
זמנו ומקומו( חלה 'מצוות הביעור' .שצריכ לבער את
פירות השמיטה מנ הבית .כלומר ,יש להוציאמ מנ המקומ
השמור ולהפקירמ לכול.

פועל יוצא של ההכרה בשנת השמיטה כי "לה'
הארצ ומלואה" ,וגמ פירותיה ותבואתה של ה'
המ ,הוא שהאדמ אינו רשאי לעשות בפירות
השמיטה כבשלו ,אינו רשאי לעשות בהמ
חורה ,ולא להשתמש בהמ אלא למטרות
הרגילות כגונ אכילה )שלו של בהמתו(.
מצוות השמיטה ,על אפ היוד הכללי שלה,
ַ
חלה על עמ ישראל ,עמ ה' ,ורק על ה'נחלה
הפרטית' של הקב"ה ,על ארצ ישראל .אפ
כי כל העולמ הוא נחלת ה' ,מכל מקומ ארצ
ישראל היא הארצ הנבחרת והמיוחדת של
הקב"ה .ובשנת השמיטה )וביתר שאת בשנת
היובל( הוא חוזר ומזכיר לנו ,שהוא בעל
הבית ,ואנחנו איננו אלא 'בעלי זכות החזקה'.
ולפיככ אנו חוזרימ ומשיבימ אותה למצבה
הראשוני — בינ בעלי הקרקעות ,ובינ חרי
האדמה ,בינ בני האדמ המושלימ בעולמ ,ובינ
היצורימ החיימ רק בחדי ה' — נעשימ שווימ
זה לזה בהנאה ממה שאדמת ארצ ישראל
נותנת לנו .על החשיבות שיש בשמיטה
בהקשר זה ועל הייחודיות שלה ,מעידימ
הכתובימ המדגישימ את הקשר בינ אי קיומ
השמיטה לבינ הגלות מנ הארצ ,ואת חזרת עמ
ישראל לארצו כאשר עוונ זה מתכפר )ראה
ויקרא כו,ד .דברי הימימ ב לו,כא(.
הגדרתה של מצות השמיטה כמצווה התלויה
בארצ ,מצריכה להגדיר מה המ גבולות ארצ
ישראל .לעניינ זה ,כמו לשאר המצוות
התלויות בארצ .בשל המאורעות והתהפוכות
בהיטוריה היהודית ,יש כמה הגדרות שונות.
החל מ'גבול ההבטחה' לאברהמ אבינו ,תחומ
שמעולמ לא היה בפועל תחת ידי ישראל ,אל
'גבול יוצאי מצרימ' שהיה בעיקרו בידי ישראל

מזמנ מלכות דוד ודורות רבימ לאחריה ,ועד
'תחומ עולי בבל' המצומצמ בהרבה ,שבו חיו
ישראל בימי הבית השני ולאחריו.
במכת שביעית ובתלמוד מתייחימ בעיקר לתחומ
עולי בבל .אולמ נופ לארצ שבה יש חיוב מלא בשמירת
השמיטה ,היו גמ מקומות רבימ שלא היו בתחומ זה,
ובכל זאת נהגו בהמ במצוות שמיטה בשלמותה או
בחלה ,כגונ וריה ,ואזורימ שונימ בעבר הירדנ.

צד אחר בתחולה של מצוות השמיטה קשור
בזמנימ ובמאורעות הזמנימ .לפי שיטות רבות
אינ חובת השמיטה חלה מנ התורה אלא
מצוות היובל.
ַ
כאשר מקיימימ בפועל את
ומצוות היובל תלויה בזה שיהיו בארצ "כל
ַ
יושביה עליה" )בבלי ערכינ לב,ב( .דבר זה בטל
עוד לקראת ופ ימי הבית הראשונ ,כאשר
הוגלו רוב שבטי ישראל על ידי האשורימ.
ולפי שיטה זו ,אפ שקוימה מצוות השמיטה
בימי הבית השני ,הרי היה זה מדברי ופרימ,
או משומ שישראל קיבלו עליהמ מרצונמ
לקיימה .שינוי נופ בא עמ חורבנ הבית השני,
כאשר הלכות שונות בטלו למעשה )בעיקר
בתקנות חכמימ בעניינ 'תופת שביעית',
שלפיהנ יש איור להכשיר את הקרקע עוד
לפני השביעית( .חלק מנ השאלות הללו לא
הגיעו לכלל פתרונ גמור אפ בזמנ שלנו.
קיומ מצוות השביעית הציב לאורכ כל קיומו של עמ
ישראל בארצ ישראל אתגרימ לא פשוטימ .דברימ
אלו חזרו והתעוררו עמ חזרת עמ ישראל לארצו לפני
למעלה ממאה שנימ ,ופוקי ההלכה נחלקו מאז ועד
ימינו כיצד יש לנהוג למעשה ,כדי לאפשר קיומ יהודי
בארצ ,עד האפשרות לקיימ מצווה זו בשלמותה.
יש שהתירו להתמכ באופנימ מוימימ למכור את
הקרקע החקלאית לנכרימ ,ויש שהקלו יותר בהגדרה
של המלאכות המותרות בשביעית.

נופ למצוות השמטת הקרקע בשנה
השביעית ,יש מצווה נופת בשמיטה ,והיא
'שמיטת כפימ' )שאינה תלויה בארצ ישראל
דווקא( ,כאשר כל החובות שמתחייבימ
אנשימ באופנ פרטי בטלימ בופ שנת
השמיטה .שמיטת החובות הכללית הייתה
לא רק הכבדה גדולה על משא ומתנ בכפימ
)שהלכ ונעשה נפוצ יותר בימי הבית השני(
אלא גמ משומ שעל ידי ככ נמנעו אנשימ
מלהלוות כפימ זה לזה ,דבר שהכביד ביותר
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על עניי ישראל .משומ ככ תיקנ הלל הזקנ
)כמאה שנה לפני חורבנ הבית השני( את
ה'פרוזבול' שפרמ ופישט את הדרכימ
שהחובות ייעשו כחובות המורימ לבית
הדינ ,ולפיככ לא יישמטו .ביומה של מכת
שביעית יש דיונ בדיני הפרוזבול לכל פרטיהמ
המעשיימ.
במכת שביעית עשרה פרקימ ,המודרימ
ככ שלפרקימ אחדימ יש נושא עיקרי אחד.
פרק ראשונ "עד אימתי" עוק באיור
חרישת שדה שיש בו אילנות מוכ לשנת
השמיטה .שלא תהא חרישה זו מביאה
תועלת לצמיחת האילנות בשמיטה עצמה.
הפרק דנ בפרטי ההלכות בנושא זה ,באלו
שדות מותרת החרישה ועד מתי.
פרק שני "עד אימתי" )שני( עוק אפ הוא
באיורי עבודת האדמה והאילנ מוכ
לשמיטה .בחרישה בשדות תבואה ,בזיבול
השדות וכנ בעבודות שונות שעושימ באילנות
לתיקונ האילנ והפירות שיש בו .כנ נידונימ בו
איור נטיעת אילנות וזריעת צמחימ אחרימ
מוכ לשנת השמיטה.
פרק שלישי "מאימתי" עוק באיור להוציא
ולאופ זבלימ בשדה בשנת השמיטה עצמה
לצורכ השנה שלאחר השמיטה ,כאשר יש
לחשוש שייראה הדבר כזיבול השדה בשנה
השביעית עצמה .נושא אחר הוא הוצאת
אבנימ ולעימ )שאינו עבודת האדמה(
בשביעית ,כיצד עוקימ במלאכות אלו ,ככ
שלא לבוא לידי חשד מלאכת האדמה.
פרק רביעי "בראשונה" דנ במקרימ שבהמ
מותר ללקט דברימ מנ השדה כשאינ בדבר
זה משומ עבודת אדמה גמורה .אפ מותר
לעשות דברימ שונימ באילנות ,הנ לצורכ
שימוש בעצימ והנ לצורכ שמירת קיומו של
האילנ .נושא אחר בפרק זה הוא האיור
לאבד פירות ואילנות בשנת השמיטה .ולפיככ
קבעו זמנ מאימתי מותר לאכול פירות לא

בשלימ ,ומתי מותר לקצצ אילנות שאינמ
נותנימ עדיינ פירות.
פרק חמישי "בנות שוח" עוק בשני נושאימ.
האחד הוא במיני צמחימ שגידולמ העיקרי
בשביעית אבל גמר בישולמ הוא לאחר מכנ.
נושא אחר הוא איור מכירה )ובכלל זה גמ
השאלה( של דברימ העשויימ לשמש עוברי
עברה למלאכה אורה בשביעית.
פרק שישי "שלש ארצות" דנ בתחומימ
הגיאוגרפיימ השונימ של ארצ ישראל לעניינ
שביעית ובדינ המקומות המוכימ לה ,שגמ
בהמ חלימ איורי שביעית באופנ חלקי .כנ
דנ הפרק במה מותר ומה אור להוציא מנ
הארצ ולהביא אליה בשנת השמיטה.
פרק שביעי "כלל גדול" עוק בהבחנה מה
המ צמחי תרבות שחלימ עליהמ דיני שביעית,
ומה המ הצמחימ הנחשבימ לצמחי בר )או
גידולימ חרי חשיבות( שאינ עליהמ איור
זה .כנ נידונ בפרק איור חורה בפירות
שביעית )ואגב ככ איור חורה בשאר דברימ
אורימ(.
פרק שמיני "כלל גדול" )שני( עוק באופנ
שבו יש לנהוג בפירות שביעית ,שיש להמ
דינימ מיוחדימ ,שהמ מותרימ רק באכילה
ושאר צרכי הגופ שרגילימ להשתמש בהמ,
ואור לאדמ לעשות בהמ חורה ולהשתמש
בהמ כרכושו.
פרק תשיעי "הפיגמ" דנ במצווה לבער את
פירות השביעית מנ הבית לאחר שכלו מנ
השדה ,ובפירוט ההבדלימ לעניינ זה בינ
מקומות שונימ בארצ ישראל .וכנ הוא נוגע
באיור שארו חכמימ על שימוש בפיחימ
שצמחו מעצממ בשנת השביעית.
פרק עשירי "שביעית" עוק כולו בדיני
שמיטת חובות בשביעית ,ובפירוט בדיני
ה'פרוזבול' שנתקנ על ידי חכמימ לאפשר
לגבות חובות גמ בשביעית.

