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בס"ד
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נו ֵֹׂשא :הַ שָּׁ בּועַ נ ְַת ִחיל לִ לְ מֹד ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה .מַ ִהי ְש ִמטָּׁ ה? מָּׁ הֵ ם הַ ִדינִים הַ ְמיֻחָּׁ ִדים ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ זֹאת? ַמה ֹנאכַל ִאם
ִאי אֶׁ פְ שָּׁ ר ַל ֲעבֹד אֶׁ ת הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה הַ שָּׁ נָּׁה? עַ ל ְשאֵ לוֹת אֵ ּלּו וְ עוֹד ַנ ֲענֶׁה בַ הֲ לָּׁכָּׁה הַ ּיו ִֹמית בַ ְתקּופָּׁ ה הַ ְקרוֹבָּׁ ה .בְ ִמ ְסג ֶֶׁׁרת
הַ הֲ לָּׁכָּׁה הַ ּיו ִֹמית נִלְ מַ ד לְ הַ כִ יר אֶׁ ת הַ ִדינִים וְ אֶׁ ת הַ מֻ ָּׁשגִ ים הָּׁ עִ ָּׁק ִרּיִים ֶׁשל ָּׁשנָּׁה זוֹ.

הלכה

יום

ִּ דינֵי ְׁש ִּמ ָּטה

א

ָארץ?
יטב אֶ ת הַ ִּמצְׁ ווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
מַ דּועַ צ ִּריְך לִּ לְׁ מֹד הֵׂ ֵׂ
ָארץ -
נ ְַסבִ יר בְ עֶׁ זְ ַרת מָּׁ ָּׁשל 0אֶׁ ת חֲ ִשיבּותָּׁ ן ֶׁשל הַ ִּמ ְׁצווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
ִמ ְצווֹת ֶׁש ְמ ַקּיְ ִמים אוֹתָּׁ ן ַרק בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל .
ַארמוֹן הַ מֶׁ לְֶׁך לִ פְ נֵי ֶׁשהּוא יִ לְ מַ ד אֵ יְך ִמ ְתנַהֲ גִ ים בַ חֲ צַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך? הַ ִאם
ָאד ם יָּׁעֵ ז לְ ִה ָּׁכנֵס לְ ְ
הַ ִאם ָּׁ
נִימּוסים הַ ְמיֻחָּׁ ִדים ֶׁשל הַ מֶׁ לְֶׁך?
ִ
הּוא יִ ְסתוֹבֵ ב לְ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך לִ פְ נֵי ֶׁשהּוא מַ כִ יר אֶׁ ת הַ חֻ ִקים וְ הַ
ַארמוֹן זֶׁ ה חַ ּיָּׁב לְ הָּׁ כִ ין אֶׁ ת
ָאדם הַ בָּׁ א לְ ְ
ָּׁ
ַארמוֹנ ֹו ֶׁשל הַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא.
אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ִהי א ְ
ָארץ .הַ ָּׁשנָּׁה ִהיא ְשנַת ְש ִמטָּׁ ה וְ עָּׁ לֵינּו
עַ ְצמ ֹו וְ לִ לְ מֹד הֵ יטֵ ב אֶׁ ת כָּׁל ִדינֵי הַ ִמ ְצווֹת הַ ְתלּויוֹת בָּׁ ֶׁ
לִ לְ מֹד וְ ל ַָּׁדעַ ת אֶׁ ת הַ ִדינִ ים ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ ְמיֻחֶׁ ֶׁדת הַ ֹזאת ְבאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.

ב

ָארץ חֲ שּובוֹת בְׁ עִּ קר ַלחַ ְׁקל ִּאים?
אּולַי בְׁ עֶ צֶ ם ִּמצְׁ וַת ְׁש ִּמטה וְׁ הַ ִּמצְׁ ווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
לְ ַאחַ ר ַאלְ פֵ י ָּׁשנִים בַ ג ֹולָּׁה ,חֵ לֶׁק גָּׁדוֹל מֵ עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל זָּׁ כָּׁה לָּׁשּוב לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ּולְ ִה ְתי ֵַשב בָּׁ ּה.
לָּׁנּו ,תו ָֹּׁשבֵ י אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ,הַ זְ כּות הַ גְ ד ֹולָּׁה וְ הַ ְמיֻחֶׁ ֶׁדת לְ ַקּיֵם אֶׁ ת הַ ִמ ְצווֹת הַ ְתלּויוֹת בְ אֶׁ ֶׁרץ
יִ ְש ָּׁראֵ ל ּובָּׁ הֵ ן – ִמ ְצוַ ת הַ ְש ִמטָּׁ ה .זֶׁ ה נָּׁכוֹן ֶׁש ִמ ְצווֹת הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמי ָֻּׁשמוֹת בְ עִ ָּׁקר עַ ל יְ ֵדי חַ ְקל ִָּׁאים,
ירקוֹת ִב ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה,
אֲ בָּׁ ל חֵ לֶׁק ִמ ִמ ְצווֹת הַ ְש ִמטָּׁ ה חֲ שּובוֹת גַם לְ ִמי ֶׁשק ֹונֶׁה וְ א ֹוכֵל פֵ רוֹת וִ ָּׁ
ּומחַ ֶׁנכֶׁת אוֹתָּׁ נּו ַל ֲע ָּׁרכִ ים
וְ חֶׁ לְ ָּׁקן חֲ שּובוֹת גַם לְ בַ ֲעלֵי גִ נוֹת נוֹי .בְ נוֹסָּׁ ף ,הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמלַמֶׁ ֶׁדת ְ
יק ִרים אֲ פִ ּלּו ִאם אֵ ינֶׁנּו חַ ְקל ִָּׁאים 4.גַם ִמי ֶׁשע ֲַדיִ ן ֹלא זָּׁ כָּׁה לְ ִה ְתגו ֵֹרר בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל
חֲ שּובִ ים וִ ָּׁ
יָּׁכ ֹול לִ לְ מֹד מֵ ִהלְ כוֹת ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ֲע ָּׁרכִ ים ֶׁשּיְ כוֹלִ ים לְ הַ ְשפִ יעַ ְבאֹפֶׁ ן ִחּיּובִ י עַ ל חַ ּיָּׁיו וְ עַ ל
מַ ע ֲָּׁשיו.

ג

מַ דּועַ ֵׂיש לנּו ְׁשנַת ְׁש ִּמטה?
ָאנּו ְמ ַקּיְ ִמים אֶׁ ת ִמ ְצווֹת ה' כִ פְ קֻ ַדת מֶׁ לְֶׁך ַ -גם ִאם אֵ ינֶׁנּו ְמבִ ינִים אוֹתָּׁ ן.
ל ְַמרוֹת ֹזאת ,מֻ ָּׁתר לְ עַ ֵּין בַ ִמ ְצווֹת ֶׁשה' ִצּוָּׁה ּולְ נַּסוֹת לְ הָּׁ ִבין מַ דּועַ ה' ִצּוָּׁה אוֹתָּׁ נּו
לְ ַקּיֵם ִמ ְצווֹת אֵ ּלּוּ ,ומַ ה נִ ָּׁתן לִ לְ מֹד מֵ הֶׁ ן .הַ ְרבֵ ה ְטעָּׁ ִמים נִ ְתנּו ל ִַמ ְצווֹת הַ ְמיֻחָּׁ דוֹת ֶׁשל הַ ְש ִמטָּׁ ה.
ל ְַמרוֹת ֶׁשרֹב ִמ ְצוֹות ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ִמ ְת ַקּיְ מוֹת עַ ל יְ ֵדי הַ חַ ְקל ִָּׁאים ,כָּׁל עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל צָּׁ ִריך לִ לְ מֹד
אֶׁ ת (הַ ִדינִים וְ אֶׁ ת) הַ ְמסָּׁ ִרים הַ ְטמּונִים בָּׁ הֶׁ ןִ .ה ֵנה חֵ לֶׁק מֵ הַ ְטעָּׁ ִמים לְ ִמ ְצו ֹות הַ ְש ִמטָּׁ ה:
ָארץ וְ הּוא נָּׁתַ ן לָּׁנּו ,לְ עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל ,אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל1.
ירה לָּׁנּו ֶׁשה' אֲ דוֹן הָּׁ ֶׁ
הַ ְש ִמטָּׁ ה מַ זְ כִ ָּׁ

.0
 .4הַ חַ ְקלַאי עָּׁ לּול לִ ְטעוֹת וְ לַחֲ שֹב ֶׁשהַ בְ ָּׁרכָּׁה בַ ּיְ בּול בָּׁ ָאה ַרק בִ זְ כּות עֲבו ָֹּׁדת ֹו הַ ָּׁק ָּׁשה .הַ ְש ִמטָּׁ ה
ּומלַמֶׁ ֶׁדת אוֹתָּׁ נּו אֱ מּונָּׁה ּובִ טָּׁ חוֹן בַ ה' .עַ ל יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת
ָארץ וִ יבּולָּּׁה הֵ ן בִ ְרכַת ה'ְ 2
ירה ל ֹו ֶׁשהָּׁ ֶׁ
מַ זְ כִ ָּׁ
שּיְ כַלְ כֵל אוֹתָּׁ נּו7.
הַ ְש ִמטָּׁ ה ָאנּו מַ ְר ִאים ֶׁשאֲ ַנ ְחנּו סו ְֹמכִ ים עַ ל ה' ֶׁ
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בס"ד
ד

הלכה יומית -שבוע פרשת נח

עמוד 2

מַ דּועַ ֵׂיש לנּו ְׁשנַת ְׁש ִּמטה (ב')?
הַ ּיוֹם נ ְַמ ִשיְך לְ פָּׁ ֵרט חֵ לֶׁק ִמטַ עֲמֵ י ִמ ְצוַת הַ ְש ִמטָּׁ ה.
ָאדם ִמ ְת ַרגֵל לְ כְָּׁך ֶׁשהַ ָּׁש ֶׁדה
ּוַת ָּׁרנּות וְ לִ ְדָאגָּׁה לַנִ ְצ ָּׁרכִ יםָּׁ .
 .1הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמחַ ֶׁנכֶׁת אוֹתָּׁ נּו לְ ִמ ַדת הַ ְ
א ֹו הַ מַ טָּׁ ע וִ יבּולָּׁם הֵ ם ֶׁשּלוֹ ,בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה הּוא ְמחֻ ּיָּׁב לְ ַאפְ ֵשר ַלאֲ חֵ ִרים לָּׁבוֹא וְ לֶׁאֱ כֹל מֵ הֶׁ ם
וְ עַ ל יְ ֵדי זֶׁ ה הּוא לוֹמֵ ד לָּׁתֵ ת לָּׁאֲ חֵ ִרים9.
ַק ְר ַקע ִהזְ ַד ְמנּות לְ ִה ְתחַ ְדשּות5.
 .2הַ ְש ִמטָּׁ ה נוֹתֶׁ ֶׁנת ל ַ
"שבָּׁ ת לַה'" .בְ יוֹם זֶׁ ה ָאנּו עו ְֹס ִקים בַ עֲבו ַֹדת ה'
ָ .7אנּו עוֹבְ ִדים ִש ָּׁשה י ִָּׁמים ּובַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י ַ -
בִ ְתפִ ּלָּׁה ,בְ לִ מּוד תו ָֹּׁרהּ ,ובִ זְ ִמירוֹת .בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה הַ חַ ְקלַאי יָּׁכוֹל לְ ִה ְתעַ ּסֵ ק בַ עֲבו ַֹדת ה'
ּולְ ִה ְתמַ ּסֵ ר לְ לִ מּוד תו ָֹּׁרהָּׁ ,דבָּׁ ר ֶׁש ָּׁק ֶׁשה ל ֹו ַלעֲשוֹת בַ ָּׁשנִ ים ֶׁשבָּׁ הֶׁ ן הּוא עָּׁ סּוק בָּׁ עֲבו ָֹּׁדה הַ ָּׁק ָּׁשה ֶׁשל
הַ חַ ְקלָּׁאּות4.

ה

מהֵׂ ן הַ ִּמצְׁ ווֹת ֶשל ְׁשנַת הַ ְׁש ִּמטה?
ַארבַ ע ִמ ְצווֹת עִ ָּׁק ִרּיוֹת ּולְ ָּׁכל ַאחַ ת
כָּׁל ָּׁשנָּׁה ְשבִ יעִ ית ִהיא ְׁשנַת ְׁש ִּמטהִ .ב ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה י ְֶׁשנָּׁן ְ
מֵ הַ ִמ ְצווֹת הָּׁ אֵ ּלּו פְ ָּׁר ִטים ַרבִ ים .בַ ּי ִָּׁמים הַ ְקרוֹבִ ים נ ְַס ִביר אֶׁ ת הַ ִמ ְצווֹת הָּׁ אֵ ּלֶׁה:

ָארץ
ְׁ .1שבִּ יתַ ת ה ֶ
ָאסּור ַל ֲעבֹד אֶׁ ת
הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה כְ פִ י
שֶׁ עו ִֹשים בִ ְשָאר
הַ שָּׁ נִים.

 .2הַ ְׁשמטַ ת הַ יְׁ בּול
יֵש לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת כָּׁל
הַ ּיְ בּול שֶׁ ל ְשנַת
הַ ְש ִמטָּׁ ה9.

ְׁ .3קדֻ ַשת הַ פֵׂ רוֹת
יֵש לִ ְנהֹג ְקדֻ שָּׁ ה
בַ פֵ רוֹת הַ גְ ֵדלִ ים
בְ שָּׁ נָּׁה זוֹ.

ְׁ .4ש ִּמ ַטת כְׁ ס ִּפים
בְ סוֹף ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה הַ לְ וָּׁ אוֹת בְ טֵ לוֹת.
ָאדם ֶׁש ִהלְ וָּׁ ה כֶׁסֶׁ ף
זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרתֶׁ ,ש ָּׁ
ְמצֻּוֶׁ ה לִ ְשמֹט ֶׁאת הַ הַ לְ וָּׁ ָאה ,כְ לוֹמַ ר,
לְ בַ טֵ ל אֶׁ ת הַ חוֹב וְ ֹלא לִ גְ בוֹת ֶׁאת הַ כֶׁסֶׁ ף.

א' ראש חודש מַ ְרחֶ ְשוָ ן

ו

ִּאם ָאסּור ַל ֲעבֹד אֶ ת האֲ דמה בִּ ְׁשנַת הַ ְׁש ִּמטה ,מַ ה נֹאכַל?
ֹאמרּו מַ ה נֹאכַל בַ שנה הַ ְׁשבִּ יעִּ ת הֵׂ ן ֹלא נִּ זְׁ רע וְׁ ֹלא נֶאֱ סֹף
ְשאֵ לָּׁה ז ֹו מוֹפִ יעָּׁ ה בַ תו ָֹּׁרה" :וְׁ כִּ י ת ְׁ
יתי אֶ ת בִּ ְׁרכ ִּתי לכֶם בַ שנה הַ ִּש ִּשית וְׁ עשת אֶ ת
אֶ ת ְׁתבּוָאתֵׂ נּו?" 01הַ תו ָֹּׁרה ע ֹונָּׁה" :וְׁ צִּ ּוִּ ִּ
הַ ְׁתבּוָאה לִּ ְׁשלש הַ שנִּ ים 00":כְ לוֹמַ ר :ה' מַ בְ ִטיחַ לִ ְבנֵי יִ ְש ָּׁראֵ ל ֶׁשּלִ פְ נֵי הַ ְש ִמטָּׁ ה הֵ ם יִ זְ כּו
לִ בְ ָּׁרכָּׁה בַ ּיְ בּול ,וְ ֹלא י ְֶׁחסַ ר לָּׁהֶׁ ם גַם בַ ָּׁשנָּׁה הַ בָּׁ ָאה.
ירה לָּׁנּו
זֶׁ ה ַאחַ ד הַ ְדבָּׁ ִרים ֶׁש ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמלַמֶׁ ֶׁדת אוֹתָּׁ נּו :לִ ְבטֹחַ בַ ה'ְ .שנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה מַ זְ כִ ָּׁ
ֶׁשה' הּוא הַ ְמכַלְ כֵל אוֹתָּׁ נּו וְ ֶׁשאֲ נ ְַחנּו ְתלּויִ ים בְ ַרחֲ מָּׁ יו.
ירקוֹת ֶׁשמֻ ָּׁתר לֶׁאֱ כֹל בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ,וְ עַ ל כְָּׁך נִלְ מַ ד בַ הֶׁ ְמ ֵשְך.
בְ נוֹסָּׁ ף י ְֶׁשנָּׁן כַ מּובָּׁ ן פֵ רוֹת וִ ָּׁ
ָארץ הַ טוֹבה...
ה ֶ
המֹת יֹצְׁ ִּאים בַ בִּ ְׁקעה ּובהר.
ּות ֹ
ֹלקיָך ְׁמבִּ יאֲ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵׂי מיִּ ם עֲינֹת ְׁ
כִּ י ה' אֱ ֶ
ּותאֵׂ נה וְׁ ִּרמוֹן אֶ ֶרץ זֵׂית ֶשמֶ ן ּו ְׁדבש .אֶ ֶרץ אֲ ֶשר ֹלא בְׁ ִּמ ְׁסכֵׂ נֻת תֹאכַ ל
ּושעֹרה וְׁ גֶפֶ ן ְׁ
אֶ ֶרץ ִּחטה ְׁ
ֹשת .וְׁ ָאכַלְׁ ת וְׁ שבעְׁ ת
בּה לֶחֶ ם ֹלא תֶ ְׁחסַ ר כֹל בּה אֶ ֶרץ אֲ ֶשר אֲ בנֶיה בַ ְׁרזֶל ּומֵׂ הֲ ר ֶריה ַת ְׁחצֹב נְׁ ח ֶ
ָארץ הַ טֹבה אֲ ֶשר נתַ ן-לְך .דברים ח':ז'-ט'
ֹלקיָך עַ ל ה ֶ
ּובֵׂ ַרכְׁ ת אֶ ת ה' אֱ ֶ

מקורות דיני שמיטה הם מהרמב"ם אא"כ צויין אחרת
 .0משל של רבי אברהם דנציג ,תק"ח ( -)1441תקע"א (ְׁ ,)1121מחַ בֵׂ ר הַ ְׁספ ִּרים
הַ חֲשּובִּ ים וְׁהַ יְׁ דּועִּ ים "חַ יֵׂי ָאדם" וְׁ"חכְׁ מַ ת ָאדם" .אֶ ת הַ משל הּוא כתַ ב בַ מבוֹא
יִּשראֵׂ ל לְַׁאחַ ר
"שע ֲֵׂרי צֶ דֶ ק" כְׁ הֶ ְׁסבֵׂ ר לְׁהַ ְׁחלטתוֹ לִּכְׁ תֹב סֵׂ פֶ ר עַ ל ִּמצְׁ ווֹת אֶ ֶרץ ְׁ
לְׁס ְׁפרוֹ ַ
ִּ
ָארץ.
ֶשהּוא ִּקבֵׂ ל עַ ל עַ צְׁ מוֹ ַלעֲלוֹת ל ֶ
 .4מספר החקלאים נמצא בירידה מתמדת בעקבות התפתחויות טכנולוגיות
המאפשרות למעט אנשים לגדל כמות גדולה של יבול .במדינת ישראל 1.1%
מהאוכלוסייה מוגדרים כעובדים מקצועיים בחקלאות .הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
 .1מהר"ם אלשיך ,תורת משה פרשת בהר (וכן בקיצור אלשיך) .ספרא בחוקותי
פרק ז'.
 .2רבנו בחיי ויקרא כ"ה:ב' .ספר החינוך מצווה פ"ד.
 .7ספר החינוך מצווה פ"ד .כלי יקר ,ויקרא כ"ב:ב'.
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 .9ספר החינוך מצווה פ"ד.
 .5רמב"ם מו"נ ג':ל"ט.
 .4ספורנו ויקרא כ"ה .אֶ ת הַ הַ ְׁשוָאה בֵׂ ין הַ ְׁש ִּמטה ל ַַשבת עוֹ ֶֹשה ה ְׁרָאי"ה
ָארץ" :אֶ ת אוֹתּה הַ ְׁפעּולה ֶשהַ ַשבת פוֹעֶ לֶת עַ ל כל י ִּחיד,
לְׁשבַ ת ה ֶ
בַ הַ ְׁקדמה ַ
פוֹעֶ לֶת ִּהיא הַ ְׁש ִּמטה עַ ל האֻ מה בִּ כְׁ ללּה .צ ֶֹרך ְׁמיֻחד הּוא לְׁאֻ מה זוֶֹ ,שהַ יְׁ צִּ ירה
יִּת ַגלֵׂה בְׁ תוֹכּה הַ מאוֹר
ֹלקית נְׁטּועה בְׁ ִּק ְׁרבּה בְׁ אֹפֶ ן בוֹלֵׂט וְׁנִּצְׁ ִּחי ,כִּ י ִּמזְׁ מַ ן לִּזְׁ מַ ן ְׁ
האֱ ִּ
ֹלקי ֶשלּה בְׁ כל ְׁמלוֹא זהֳ רוֹ "...עמ'  92במהדרות מכון התורה והארץ.
האֱ ִּ
 .9לדעת המהרי"ט ההפקר בא מאליו ,ולדעת הבית יוסף חייבים להפקיר את
 .01ויקרא כ"ה:כ'.
היבול.
 .00ויקרא כ"ה:כ"א .למה היבול של השנה השישית צריך להספיק לשלוש
שנים? רש"י על פסוק זה מסביר שהיבול צריך להספיק לסוף השנה
השישית ,לשנה השביעית (שנת השמיטה) ,וכן לשנה השמינית עד שזורעים
וקוצרים.
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נספח שמיטה 1

הטעם
ירה לָּׁנּו שֶׁ ה'
 .0הַ ְש ִמטָּׁ ה מַ זְ כִ ָּׁ
ָארץ וְ הּוא נָּׁתַ ן לָּׁנּו ,לְ עַ ם
אֲ דוֹן הָּׁ ֶׁ
יִ ְש ָּׁראֵ ל ,אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
 .4הַ חַ ְקלַאי עָּׁ לּול לִ ְטעוֹת
וְ לַחֲ שֹב שֶׁ הַ בְ ָּׁרכָּׁ ה בַ ּיְ בּול בָּׁ ָאה
ַרק בִ זְ כּות עֲבו ָֹּׁדת ֹו הַ ָּׁקשָּׁ ה.
ָארץ
ירה ל ֹו שֶׁ הָּׁ ֶׁ
הַ ְש ִמטָּׁ ה מַ זְ כִ ָּׁ
ּומלַמֶׁ ֶׁדת
וִ יבּולָּּׁה הֵ ן בִ ְרכַת ה'ְ ,
אוֹתָּׁ נּו אֱ מּונָּׁה ּובִ טָּׁ חוֹן בַ ה' .עַ ל
יְ ֵדי ִמ ְצוַ ת הַ ְש ִמטָּׁ ה ָאנּו מַ ְר ִאים
שֶׁ אֲ נ ְַחנּו סו ְֹמכִ ים עַ ל ה'
שֶׁ ּיְ כַלְ כֵל אוֹתָּׁ נּו.
 .1הַ ְש ִמטָּׁ ה נוֹתֶׁ נֶׁת ל ַַק ְר ַקע
ִהזְ ַד ְמנּות לְ ִה ְתחַ ְדשּות.

 .2הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמחַ ֶׁנכֶׁת אוֹתָּׁ נּו
לְ ִמ ַדת הַ ּוַ ְת ָּׁרנּות וְ לִ ְדָאגָּׁה
ָאדם ִמ ְת ַרגֵל לְ ָּׁכְך
ַל ִנ ְצ ָּׁרכִ יםָּׁ .
שֶׁ הַ שָּׁ ֶׁדה א ֹו הַ מַ טָּׁ ע וִ יבּולָּׁם הֵ ם
שֶׁ ּלוֹ ,בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה הּוא ְמחֻ ּיָּׁב
לְ ַאפְ שֵ ר לַאֲ חֵ ִרים לָּׁבוֹא וְ לֶׁאֱ כֹל
מֵ הֶׁ ם וְ עַ ל יְ ֵדי זֶׁ ה הּוא לוֹמֵ ד
לָּׁתֵ ת לָּׁאֲ חֵ ִרים.
ָ .7אנּו עוֹבְ ִדים ִששָּׁ ה י ִָּׁמים
ּובַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י " -שַ בָּׁ ת לַה'".
בְ יוֹם זֶׁ ה ָאנּו עו ְֹס ִקים בַ עֲבו ַֹדת
ה' בִ ְתפִ ּלָּׁה ,בְ לִ מּוד תו ָֹּׁרה,
ּובִ זְ ִמירוֹת .בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה
הַ חַ ְק ַלאי יָּׁכוֹל לְ ִה ְתעַ ּסֵ ק
בַ עֲבו ַֹדת ה' ּולְ ִה ְתמַ ּסֵ ר לְ לִ מּוד
תו ָֹּׁרהָּׁ ,דבָּׁ ר שֶׁ ָּׁקשֶׁ ה ל ֹו ַלעֲשוֹת
בַ שָּׁ נִים שֶׁ בָּׁ הֶׁ ן הּוא עָּׁ סּוק
בָּׁ עֲבו ָֹּׁדה הַ ָּׁקשָּׁ ה שֶׁ ל הַ חַ ְקלָּׁאּות.
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המסר לנו
אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ִהיא ַמ ָּׁתנָּׁה יְ ָּׁק ָּׁרה
ְמאֹד מֵ ה'.

עָּׁ לֵינּו לְ ִה ְתאַ מֵ ץ וְ ַל ֲעבֹד – אֲ בָּׁ ל כָּׁל
הַ טוֹב ֶׁשּיֵש לָּׁנּו הּוא בְ ָּׁרכָּׁה ֵמה'.

מר עַ ל הָּׁ ע ֹולָּׁם ֶׁשהַ ָּׁקדוֹש
עָּׁ לֵינּו לִ ְש ֹ
בָּׁ רּוְך הּוא נ ַָּׁתן לָּׁנּו וְ ֹלא לְ נַצֵ ל אוֹת ֹו
בְ אֹפֶׁ ן הַ ְר ָּׁסנִי.

מל חֲ סָּׁ ִדים .עָּׁ לֵינּו לִ ְדאֹג
עָּׁ לֵינּו לִ גְ ֹ
לַאֲ חֵ ִרים ּולְ וַ ֵתר ּולְ חַ ּלֵק עִ ם אֲ חֵ ִרים
אֶׁ ת הַ בְ ָּׁרכָּׁה ֶׁשה' נ ַָּׁתן לָּׁנּו.

ירה לָּׁנּו ֶׁשּל ְַמרוֹת
הַ ְש ִמטָּׁ ה מַ זְ כִ ָּׁ
ּסּוקים הָּׁ ַרבִ ים ֶׁש ָּּׁלנּו ָאנּו חַ ּיָּׁבִ ים
הָּׁ עִ ִ
לְ הַ ְק ִדיש זְ ַמן ַלעֲבו ַֹדת ה' – לַתו ָֹּׁרה,
ל ְַתפִ ּלָּׁה וְ ַל ִמ ְצווֹת.
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בס"ד

שבוע פרשת לך לך
במוצאי שבת אפשר לומר ברכת הלבנה לפי כל המנהגים.

נו ֵֹׂשא :הַ ָּׁשבּועַ נ ְַמ ִשיְך ַל ֲעסֹק בְׁ ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה.

יום

הלכה

א

ָארץ?
ַארבַ ע ִּמצְׁ ווֹת בִּ ְׁש ִּמטה .אֵׂ יְך ְׁמ ַקיְׁ ִּמים אֶ ת ִּמצְׁ וַת ְׁשבִּ יתַ ת ה ֶ
למַ ְׁדנּו ֶשיֶ ְׁשנן ְׁ
ָארץ ַשבת לַה'" 0,וְ גַם
כָּׁתּוב בַ תו ָֹּׁרה" :וְׁ שבְׁ תה ה ֶ

שבֹת"4.
"בֶ ח ִּריש ּובַ קצִּ יר ִּת ְׁ

ָארץ ּומֵ עֲבו ַֹדת הָּׁ ִאילָּׁן בַ ָּׁשנָּׁה
סּוקים אֵ ּלֶׁה ָאנּו לְ מֵ ִדים ֶׁשּיֵש ִמ ְצוַ ת ע ֲֵשה לִ ְש ֹבת מֵ עֲבו ַֹדת הָּׁ ֶׁ
ִמפְ ִ
הַ ְשבִ יעִ ית.
סּוקיםּ :ובַ שנה הַ ְׁשבִּ יעִּ ת ַשבַ ת ַשבתוֹן יִּ ְׁהיֶה
ַארבַ ע ְמלָּׁאכוֹת ,כְ פִ י ֶׁשכָּׁתּוב בַ פְ ִ
ָאס ָּׁרה ְ
הַ תו ָֹּׁרה ְ
כַר ְׁמָך ֹלא ִּתזְׁ מֹר :אֵׂ ת ְׁס ִּפיחַ ְׁקצִּ ְׁירָך ֹלא ִּת ְׁקצוֹר וְׁ אֶ ת עִּ נְׁ בֵׂ י
ָארץ ַשבת לַה' ש ְׁדָך ֹלא ִּתזְׁ רע וְׁ ְׁ
ל ֶ
ָארץ1:
ירָך ֹלא ִּתבְׁ צֹר ְׁשנַת ַשבתוֹן יִּ ְׁהיֶה ל ֶ
נְׁ זִּ ֶ
סּוקים הָּׁ אֵ ּלו הֵ ן :זְׁ ִּריעה ,זְׁ ִּמירהְׁ ,ק ִּצירה ּובְׁ צִּ ירה 2.לְ ַדעַ ת
ַארבַ ע הַ ְמלָּׁאכוֹת הַ מֻ זְ כָּׁרוֹת בַ פְ ִ
ְ
סּורה מֵ הַ תו ָֹּׁרה .נִלְ מַ ד מָּׁ הֵ ן הַ ְמלָּׁאכוֹת הָּׁ אֵ ּלּו בַ הֲ ָּׁלכָּׁה הַ בָּׁ ָאה.
ישה אֲ ָּׁ
פ ֹו ְס ִקים ַרבִ ים גַם חֲ ִר ָּׁ

ב

ַארבַ ע הַ ְׁמלאכוֹת האֲ סּורוֹת ִּמ ְׁדאוֹריְׁ תא בִּ ְׁשנַת הַ ְׁש ִּמטה?
מהֵׂ ן ְׁ
 .1זְׁ ִּריעה -
כ ֹו ֶׁללֶׁת זְ ִריעָּׁ ה
ּוש ִתילַת
ְ
ְצמָּׁ ִחים9
(וַ אֲ פִ ּלּו זְ ִריעַ ת
לנוֹת)7
ִאי ָּׁ

ג

 .2זְׁ ִּמירה  -כְ ִריתַ ת
זְ מוֹרוֹת [ ֲענָּׁפִ ים]
בַ גְ פָּׁ נִים א ֹו ִקצּוצָּׁ ם,
עַ ל ְמ ָּׁנת ֶׁשהַ גְ פָּׁ נִים
יִ גְ ְדלּו טוֹב יוֹתֵ ר5.

 .4בְׁ צִּ ירה -
ְׁ .1קצִּ ירה ִ -היא
ירה ִהיא
בְ ִצ ָּׁ
ְק ִצ ַ
ירת הַ ִשבֳּלִ ים ְק ִטיפַ ת פְ ִרי הַ גֶׁפֶׁ ן,
בַ שָּׁ ֶׁדה כְ ֵדי לֶׁאֱ סֹף
ֲענָּׁבִ ים.
אוֹתָּׁ ם.

חָּׁ שּוב ל ַָּׁדעַ ת
ירה
ֶׁש ְק ִצ ָּׁ
ירה
ּובְ ִצ ָּׁ
אֲ סּורוֹת בְ כָּׁ ל
סּוגֵי הַ גִ דּולִ ים
כַאֲ ֶׁשר הֵ ן
ַנעֲשוֹת בַ ֶׁד ֶׁרְך
הָּׁ ְרגִ ילָּׁה ּובְ כַ מּות
גְ ד ֹולָּׁה4.

הַ ִּאם מֻ תר ַלעֲשוֹת ְׁמלאכוֹת חּוץ ִּמזְׁ ִּריעה ,זְׁ ִּמירהְׁ ,קצִּ ירה ּובְׁ צִּ ירה?
ַארבַ ע ְמלָּׁאכוֹת בַ עֲבו ַֹדת הַ ַק ְר ַקע הָּׁ אֲ סּורוֹת ִמ ְדאו ָֹּׁריְ תָּׁ א בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ הְ .שָאר
לָּׁמַ ְדנּו ֶׁשּי ְֶׁשנָּׁן ְ
הַ ְמלָּׁאכוֹת ֶׁשל עֲבו ַֹדת הַ ַק ְר ַקע אֲ סּורוֹת ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁןְ .מלָּׁאכוֹת אֵ ּלּו ,הָּׁ אֲ סּורוֹת ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁן מֻ ָּׁתר ֹות
שר הָּׁ ִאילָּׁן יָּׁמּות א ֹו יִ ָּׁנזֵ ק ִאם ֹלא ַיעֲשּו אוֹתָּׁ ן9.
כַאֲ ֶׁשר הֵ ן ְדרּושוֹת לְ ִקּיּום הָּׁ ִאילָּׁן ,כְ לוֹמַ ר כַאֲ ֶׁ
נִק ָּׁרא לְׁ אוֹקוֹמֵׂ י ִּאילנֵׂי.
בִ לְ שוֹן חֲ כָּׁמֵ ינּו זִ כְ ר ֹונָּׁם לִ בְ ָּׁרכָּׁהִ ,קּיּום הָּׁ ִאילָּׁן ְ
ְמלָּׁאכוֹת ֶׁשהֵ ן לְׁ ַאבְׁ רוֹיֵׂי ִּאילנֵׂי ,כְ לוֹמַ ר לְ הַ ְשבִ יחַ אֶׁ ת הָּׁ ִאילָּׁן ,אֲ סּורוֹת.
יקה
לְ דֻ גְ מָּׁ א( :א) ָאסּור לְ זַ בֵ ל א ֹו לְ ַד ֵשן אֶׁ ת הַ מַ טָּׁ עִ ים בַ ְשבִ יעִ יתִ .אם ִמ ְתבָּׁ ֵרר עַ ל יְ ֵדי בְ ִד ָּׁ
ֻמצֶׁ מֶׁ ת עַ ל ְמ ָּׁנת לְ הַ ִציל אֶׁ ת הָּׁ עֵ ץ01.
צּורה ְמצ ְ
יְ סו ִֹדית ֶׁשּיֵש צ ֶֹׁרְך בְ זִ בּול א ֹו בְ ִדשּון ,מֻ ָּׁתר לְ ַד ֵשן בְ ָּׁ
(ב) ָּׁש ֶׁדה הַ זָּׁ קּוק לְ הַ ְש ָּׁקיָּׁה כְ ֵדי לְ ַקּיֵם אֶׁ ת הַ צוֹמֵ חַ ב ֹו  -מֻ ָּׁתר לְ הַ ְשקוֹת ֹו ַ(רק בְ כַמּות הֶׁ כְ ֵר ִחית)
בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה00.
סּורה ִמ ְד ַרבָּׁ ָּׁנן ִתגְ רֹם לְ ִקלְ קּול הַ פְ ִרי ,אֲ בָּׁ ל הָּׁ עֵ ץ ֹלא
מַ ה ּיִ ְהיֶׁה הַ ִדין כַאֲ ֶׁשר ְמנִיעַ ת ְמלָּׁאכָּׁה הָּׁ אֲ ָּׁ
שָאסּור9.
יִ פָּׁ גַע? בְ ִדין זֶׁ ה נֶׁחֶׁ לְ קּו הַ פו ְֹס ִקים .יֵש סוֹבְ ִרים ֶׁשמֻ ָּׁתר וְ יֵש סוֹבְ ִרים ֶׁ
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ד

הַ ִּאם ִּמצְׁ וַת הַ ְׁש ִּמטה ִּהיא ִּמ ְׁדאוֹריְׁ תא (מֵׂ הַ תוֹרה) אוֹ ִּמ ְׁד ַרבנן ( ַתקנַת חֲ כ ִּמים)?

עמוד 2

ִממַ בָּׁ ט ִראשוֹן ְשאֵ לָּׁה ז ֹו נִ ְראֵ ית מּוזָּׁ ָּׁרה ,כִ י הֲ ֵרי ָּׁר ִאינּו ֶׁש ִמ ְצוַת הַ ְש ִמטָּׁ ה כְ תּובָּׁ ה בַ תו ָֹּׁרה!
בּורים ֶׁש ִמ ְצוַת הַ ְש ִמטָּׁ ה מֵ הַ תו ָֹּׁרה חָּׁ ָּׁלה ַרק ִב ְתקּופָּׁ ה
וְ זֶׁ ה בֶׁ אֱ מֶׁ ת נָּׁכוֹן ,אֲ בָּׁ ל פו ְֹס ִקים ַרבִ ים ְס ִ
בּורים ֶׁשאֵ ין ִמ ְצוַת ְש ִמטָּׁ ה בְ יָּׁמֵ ינּו
ֶׁשבָּׁ ּה נוֹהֶׁ גֶׁת גַם ִמ ְצוַת הַ ּיוֹבֵ ל 04.לְ פִ י הַ פו ְֹס ִקים ֶׁש ְּס ִ
כָּׁמים ְ -ד ַרבָּׁ נָּׁן.
מֵ הַ תו ָֹּׁרה ,בְ כָּׁל זֹאת ָאנּו מַ ְמ ִשיכִ ים לְ ַקּיֵם אֶׁ ת ִמ ְצוַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ִמ ַת ָּׁק ַנת חֲ ִ
מַ דּועַ זֶה חשּוב ִּאם הַ חוֹבה ִּהיא ִּמ ְׁדאוֹריְׁ תא אוֹ ִּמ ְׁד ַרבנן? י ְֶׁשנ ֹו כְ לָּׁל בַ הֲ ָּׁל ָּׁכה ֶׁשכַאֲ ֶׁשר יֵש
סָּׁ פֵ ק בְ ִדין ִמ ְדאו ָֹּׁריְ תָּׁ א (מֵ הַ תו ָֹּׁרה) ָאז מַ ְח ִמ ִירים ,וְ כַאֲ שֶׁ ר יֵש סָּׁ פֵ ק בְ ִדין ִמ ְד ַרבָּׁ ָּׁנן – ְמ ִקּלִ ים.
זֶׁ ה נוֹתֵ ן לְ חַ כְ מֵ י דו ֵֹרנּו אֶׁ פְ ָּׁשרּות לְ ִה ְתחַ ֵשב בְ כְָּׁך ֶׁש ְמדֻ בָּׁ ר בְ ִדין ְד ַרבָּׁ ָּׁנן ּולְ עִ ִתים לְ הָּׁ ֵקל
שּורה ל ְַש ִמטָּׁ ה.
יקת הֲ ָּׁלכָּׁה הַ ְק ָּׁ
בִ פְ ִס ַ
חָּׁ שּוב לְ צַ ּיֵן ֶׁשאֵ ינֶׁנּו ְמזַ לְ זְ לִ ים ,חַ ס וְ ָּׁשלוֹם ,בַ ִדינִ ים ֶׁשחֲ כ ִָּׁמים ִת ְקנּו ,אֶׁ ּלָּׁא ֶׁשהַ כְ לָּׁלִ ים אֲ ֶׁשר
לְ פִ יהֶׁ ם פו ְֹס ִקים ִדינִ ים ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁן שוֹנִ ים ְקצָּׁ ת מֵ הַ כְ לָּׁלִ ים אֲ ֶׁשר פו ְֹס ִקים לְ פִ יהֶׁ ם ִדינִ ים
ִמ ְדאו ָֹּׁריְ תָּׁ א.

ה

מתַ י חלִּ ים ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה?
הַ ִדינִים הַ שוֹנִ ים ֶׁשל ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה חָּׁ לִ ים ִבזְ מַ נִים שוֹנִ ים:
של ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה01,
 מֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת אֶׁ ת הַ ְמלָּׁאכוֹת הָּׁ אֲ סּורוֹת בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה עַ ד רֹאש הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁ
נְטיעָּׁ הְ ,ש ִתילָּׁה ּוזְ ִריעָּׁ הֶׁ ,שאֲ סּורוֹת ְקצָּׁ ת לִ פְ נֵי ְת ִחּלַת הַ ְש ִמטָּׁ הִ .מי ֶׁשעוֹסֵ ק בִ זְ ִריעָּׁ ה
ִמּלְ בַ ד ִ
לעֲשוֹת ֵכן02.
נְטיעָּׁ ה צָּׁ ִריְך לְ בָּׁ ֵרר עַ ד מָּׁ תַ י מֻ ָּׁתר ַ
ּובִ ִ
אשית הַ בְ ָּׁש ַלת הַ פְ ִרי
ְ קדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית חָּׁ לָּׁה עַ ל כָּׁל ְׁפ ִּרי ֶׁשחָּׁ נַט ִב ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה .חֲ נִיטָּׁ ה ִהיא ֵר ִ
ַאחֲ ֵרי הַ פְ ִריחָּׁ ה.
שנָּׁה הַ ִש ִשית07.
ְ קדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית חָּׁ לָּׁה עַ ל יְׁ רקוֹת ֶׁשנִלְ ְקטּו בַ ְשבִ יעִ יתַ ,אף עַ ל פִ י ֶׁשצָּׁ ְמחּו בַ ָּׁ
ְ ש ִמטַ ת כְׁ ס ִּפים חָּׁ לָּׁה ַרק בְ סוֹף ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה09.

ז' מַ ְרחֶ ְשוָ ן  -שוֹאֲ לִ ין אֶ ת ַהגְ ָש ִמים ְבאֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ ל

ו

כֵׂ יצַ ד נוֹהֲ גִּ ים בַ פֵׂ רוֹת הַ ְׁקדו ִֹּשים ֶשל ְׁשנַת הַ ְׁש ִּמטה?
לכֶם…"05

"כִּ י יוֹבֵׂ ל ִּהוא ק ֶֹדש ִּת ְׁהיֶה
ָאנּו לְ מֵ ִדים ִמפָּׁ סּוק זֶׁ ה ֶׁשּיֵש בְ פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית ְקדֻ ָּׁשהְ .קדֻ ָּׁשה ז ֹו ְמחַ ּיֶׁבֶׁ ת אוֹתָּׁ נּו
לִ נְ הֹג בַ פֵ רוֹת ְבאֹפֶׁ ן ְמיֻחָּׁ ד .הַ ִדינִים הָּׁ עִ ָּׁק ִרּיִ ים ֶׁשל ְקדֻ ַשת פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית הֵ ם:
כל ִמפֵ ר ֹות ְש ִביעִ ית04.
א .יֵש א ֹו ְמ ִרים ֶׁש ִמ ְצוָּׁ ה ֶׁלאֱ ֹ
ָאדם יָּׁכוֹל לֵהָּׁ נוֹת ִממֶׁ נּו).
ב .יֵש לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת הַ פֵ רוֹת (הֶׁ פְ ֵקר = ָּׁדבָּׁ ר ֶׁשאֵ ין ל ֹו בְ עָּׁ לִ ים ,וְ כָּׁל ָּׁ
גָ .אסּור לִ ְסחֹר בַ פֵ רוֹת ,כְ לוֹמַ ר ָאסּור לִ ְמ ֹכר פֵ רוֹת ְש ִביעִ ית בָּׁ אֹפֶׁ ן הָּׁ ָּׁרגִ יל.
ד .יֵש לִ ְשמֹר אֶׁ ת פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית מֵ הֶׁ פְ סֵ דָ .אסּור לִ גְ רֹם לְ כְָּׁך ֶׁשהֵ ם יִ ְת ַקלְ ְקלּו ,וְ ָאסּור לִ נְ הֹג
בָּׁ הֶׁ ם בְ זִ לְ זּול.
בַ הֶׁ ְמ ֵשְך נִלְ מַ ד עוֹד עַ ל הַ ִדינִ ים הָּׁ אֵ ּלּו( .פְ ָּׁר ִטים נוֹסָּׁ פִ ים עַ ל ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית ֶׁשבַ פֵ רוֹת בַ הֶׁ עָּׁ רוֹת).
מקורות דיני שמיטה הם מהרמב"ם אא"כ צויין אחרת.
 .0ויקרא כ"ה:ב' .4 .שמות ל"ד:כ"א .1 .ויקרא כ"ה:ד'-ה'.
 .2העושה מלאכה ממלאכות אלו מבטל מצות עשה ועובר על לא תעשה .במלאכת
החרישה הרדב"ז מסביר שיש שלושה סוגי חרישה .לתקן את הקרקע אסורה רק
מדרבנן ,אבל חרישה לחפות את הזרעים וחרישה מסביב לעצים הן אסורות
מדאורייתא ,רדב"ז ה':קצ"ו .יש סוברים שגם חרישה להכשרת הקרקע אסורה
מדאורייתא ,אבל בעשה .ראה מצוות הארץ כהלכתן ,פרק ג'.
 .7מנחת חינוך שכ"ז .ספר השמיטה לגרי"מ טוקצ'ינסקי ג':א':ט'.
 .9מצוות הארץ כהלכתן ,פרק שלישי ,זריעה:א'.
 .5בשאר אילנות ישנה מחלוקת אם מלאכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן .מהרמב"ם
א':ב' משמע שזהו איסור מדאורייתא ,אך יש מפרשים גם בדבריו שהאיסור הוא
מדרבנן .עיין ספר השמיטה ודרך אמונה שם.
 .4ספר השמיטה ומצוות הארץ כהלכתן .אמנם לגבי שינוי בדרך הקצירה והבצירה עיין
דרך אמונה ד:כ"ג ס"ק קס"ב.
 .9יש מקילים ומתירים מלאכה שמטרתה למנוע כל קלקול ,גם אם אין חשש שהאילן
ימות ,ספר השמיטה לגרי"מ טוקיצינסקי .כאשר מדובר במלאכות שנועדו למנוע קלקול
הפרות ,החזו"א התיר ,קיצור דיני שמיטת קרקעות לר"י נויברט .הגראי"ה קוק אסר,
והתיר רק לאוקומי אילנא ממש .וסברתו היא שהפרי מופקר ואינו שייך לאדם
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כלל שיהיה רשאי לעשות מלאכה לקיים אותו ,שבת הארץ פרק א' הלכה ה'.
 .01מצוות הארץ כהלכתן ,הל' שמיטה "זיבול ודישון" ,קיצור דיני שמיטת קרקעות.
 .00פרט לספיחין שכוללים פרות האדמה ,ה' מיני דגן וכדומה.
 .04על פי הבנה ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל י':ט' .הראי"ה מבוא לשבת הארץ ,פאת
השולחן פרק כ"ג ס"ק כ"ג.
 .01בזמן המקדש דין תוספת שביעית (שמקורה הלכה למשה מסיני) ,ואסור לעשות
את המלאכות האסורות  31יום לפני ר"ה של השמיטה .כל דין תוספת שביעית
מדאורייתא ומדרבנן אינו שייך בזמן הזה.
 .02אסור לטעת עצי פרי לאחר ט"ו אב וי"א ט"ז ,קטיף שביעית פרק ז' ובהערות.
 .07בתבואה ובקטנית הדבר תלוי בשליש גידולם .נוהגים קדושת שביעית באתרוג
שנלקט בשנת השמיטה ,אע"פ שחנט בשישית .קיצור דיני שמיטת קרקעות.
 .09ישנן דעות ששמיטת כספים חלה בערב שנת השמיטה ,כלומר בערב ראש השנה
תשע"ה .יש מחמירים שערכו פרוזבול גם אז.
 .05ויקרא כ"ה:י"ב .חז"ל דרשו :קודש תהיה לכם ,מה היא קודש אף פירותיה
קודש ,ירושלמי שביעית ד:א .איסורים נוספים הנובעים מקדושת פרות שביעית:
אסור למכור פרות שמיטה לגוי .יהודי המארח גוי בביתו מותר להאכילו מפרות
שביעית  -פאת השולחן .אסור להוציא פרות שביעית לחוץ לארץ.
 .04דעת הרמב"ן .ראה מגילת אסתר הוספות למ"ע ג'.
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בס"ד

שבוע פרשת וירא
נו ֵֹׂשא :הַ ָּׁשבּועַ נ ְַמ ִשיְך לִ לְ מֹד ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה.

יום

א

הלכה
מַ ה כוֹ ֶללֶת ִּמצְׁ וַת הַ ְׁשמ ַטת הַ יְׁ בּול ֶשל ְׁשנַת הַ ְׁש ִּמטה?
שתּה…"0
"וְׁ הַ ְׁשבִּ יעִּ ת ִּת ְׁש ְׁמ ֶטנה ּונְׁ ַט ְׁ

פָּׁ סּוק זֶׁ ה ְמל ְַמ ֵדנ ּו ֶׁשּיֵש לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת פֵ רוֹת ְשבִ יעִ יתִ .מ ְצוָּׁה ז ֹו ְמחַ ּיֶׁבֶׁ ת לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת כָּׁל גִ דּו ֵלי
הַ ְשבִ יעִ ית :בַ ָּׁש ֶׁדה ,בַ פַ ְר ֵדס א ֹו בַ כ ֶֶׁׁרם .כְ לוֹמַ ר ,בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶׁדה ,הַ פַ ְר ֵדס א ֹו הַ כ ֶֶׁׁרם ,צָּׁ ִריְך לְ ַאפְ ֵשר
ָאדם צָּׁ ִריְך לוֹמַ ר
לְ כָּׁל ִמי ֶׁשרוֹצֶׁ ה ,לְ ִה ָּׁכנֵס לְ ִש ְטח ֹו וְ לִ טֹל אֶׁ ת פֵ רוֹת הַ ְשבִ יעִ ית .יֵש או ְֹמ ִרים ֶׁש ָּׁ
ֶׁשפֵ רוֹת הָּׁ ִאילָּׁן ֶׁשּל ֹו הֵ ם הֶׁ פְ ֵקר 4.וְ יֵש נוֹהֲ גִ ים לִ ְתלוֹת ֶׁשלֶׁט הַ מו ִֹדיעַ ֶׁשהַ פֵ רוֹת הֵ ם הֶׁ פְ ֵקר.
ָאדם אֵ ינ ֹו צָּׁ ִריְך לִ פְ רֹץ אֶׁ ת גִ ְדרוֹת ָּׁש ֵדהּוּ ,וכְ ֵדי לְ ַקּיֵם אֶׁ ת הַ ִמ ְצוָּׁ ה מַ ְספִ יק
חֲ כ ִָּׁמים ָּׁקבְ עּו ֶׁש ָּׁ
ש ֶׁדה בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה1.
וַדאי ָאסּור לְ ַג ֵדר אֶׁ ת הַ ָּׁ
ישה חָּׁ פְ ִשית ל ַָּׁש ֶׁדה ,אַ ְך בְ ַ
לְ ַאפְ ֵשר גִ ָּׁ

ב

הַ ִּאם בַ עַ ל הַ ש ֶדה יכוֹל לִּ טֹל מֵׂ הַ פֵׂ רוֹת ֶשבְׁ ש ֵׂדהּו?
ָאסּו ר לְ בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶׁדה לֶׁאֱ סֹף אֶׁ ת הַ ּיְ בּול בְ כַמֻ ּיוֹת גְ דוֹלוֹת ּובַ ֶׁד ֶׁרְך הָּׁ ְרגִ ילָּׁה .מֻ ָּׁתר ל ֹו
לִ טֹל מַ ְספִ יק פֵ רוֹת לְ צָּׁ ְרכֵי בְ נֵי בֵ יתוֹ.
גַם ְשָאר אֲ נ ִָּׁשים הַ נִכְ נ ִָּׁסים ל ַָּׁש ֶׁדה א ֹו לַמַ טָּׁ ע לִ טֹל מֵ הַ הֶׁ פְ ֵקר יְ כוֹלִ ים לִ טֹל ַרק אֶׁ ת
שהֵ ם רו ִֹצים2.
הַ כַמּות הַ ְנִד ֶׁר ֶׁשת לָּׁהֶׁ ם וְ לִ ְבנֵי בֵ יתָּׁ ם וְ ֹלא כַמָּׁ ה ֶׁ

ג

מַ הּו ה ִּאסּור לִּ ְׁסחֹר בְׁ פֵׂ רוֹת ְׁשבִּ יעִּ ית?
ירקוֹת ֶׁשל ְשנַת ְש ִמטָּׁ ה בַ ֶׁד ֶׁרְך הָּׁ ְרגִ ילָּׁה .מֻ ָּׁתר לִ ְמכֹר ְמעַ ט פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית
ָאסּור לִ ְמכֹר פֵ רוֹת וִ ָּׁ
אמֶׁ ד בִ לְ בַ דְ .בנוֹסָּׁ ף
ֶׁשֹּלא כְ ֶׁד ֶׁרְך הַ ּסוֹחֲ ִרים :בְ לִ י לִ ְשקֹל ּובְ לִ י לִ ְמדֹד ּובְ לִ י לִ ְספֹר אוֹתָּׁ ם ,אֶׁ ּלָּׁא בְ ֹ
מּורת מָּׁ זוֹן בִ לְ בַ דָ .אסּור לִ ְמכֹר פֵ רוֹת
מּורת כֶׁסֶׁ ף א ֹו ְת ַ
ירה ְצ ִריכָּׁה לְ הֵ עָּׁ שוֹת ְת ַ
לְ כְָּׁך הַ ְמכִ ָּׁ
ְשבִ יעִ ית ְתמּו ַרת חֵ פֶׁ ץ כָּׁלְ ֶׁשהּו.
אמֶׁ ד) ,צָּׁ ִריְך
ַארנּו (בְ ֹ
מּורת כֶׁסֶׁ ף ְמעַ ט פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית בַ ֶׁד ֶׁרְך הַ מֻ ֶׁת ֶׁרת כְ פִ י ֶׁש ֵת ְ
ָאדם הַ מ ֹוכֵר ְת ַ
ָּׁ
ש ִקבֵ ל7.
לִ ְקנוֹת מָּׁ זוֹן בַ כֶׁסֶׁ ף ֶׁ

ד

מַ ה מֻ תר ּומה ָאסּור ַלעֲשוֹת בְׁ פֵׂ רוֹת ְׁשבִּ יעִּ ית?
מֻ ָּׁתר ֶׁל אֱ כֹל פֵ רוֹת ְש ִביעִ ית ְב ַד ְרכָּׁם הָּׁ ְרגִ ילָּׁה ,זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרת ,בַ ֶׁד ֶׁרְך ֶׁש ְרגִ ילִ ים
לֶׁאֱ כֹל אוֹתָּׁ ם .לְ מָּׁ ָּׁשל :מֻ ָּׁתר לְ הַ כְ נִיס גֶׁזֶׁ ר לְ מָּׁ ָּׁרק ,מֻ ָּׁתר לִ כְ בֹש ְמלָּׁפְ פוֹנִ ים
יתים ,מֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת יַיִ ן וְ ֶׁשמֶׁ ן ,מֻ ָּׁתר לִ ְסחֹט פֵ רוֹת הָּׁ ָּׁדר ִאם ְרגִ ילִ ים לִ ְסחֹט
וְ זֵ ִ
אוֹתָּׁ ם 9,אֲ בָּׁ ל ָאסּור לְ בַ ֵשל ָּׁדבָּׁ ר ֶׁשבְ ֶׁד ֶׁרְך כְ לָּׁל נֶׁאֱ ָּׁכל חַ י ,וְ כֵן לְ הֶׁ פֶׁ ְך.
ָאדם לְ צָּׁ ְרכֵי
כְ מ ֹו כֵן ָאסּור לְ ִה ְש ַתמֵ ש בְ פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית הָּׁ ְראּויִ ים לַאֲ כִ ילַת ָּׁ
נִסחַ ט
ָאדם אֲ חֵ ִרים כְ גוֹן לְ נִקּוי ּולְ כִ בּוס 5.לְ מָּׁ ָּׁשלָ :אסּור לְ הו ִֹריד כֶׁתֶׁ ם ִמבֶׁ גֶׁד עִ ם ִמיץ לִ ימוֹן ֶׁש ְ
ָּׁ
ִמּלִ ימוֹן ֶׁשּיֵש ב ֹו ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית.
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בס"ד
ה

עמוד 2

הלכה יומית -שבוע פרשת וירא

הַ ִּאם מֻ תר לְׁ הַ אֲ כִּ יל בְׁ הֵׂ מה בִּ ְׁשאֵׂ ִּריוֹת ֶשל מזוֹן ֶשיֵׂ ש בהֵׂ ן ְׁקדֻ ַשת ְׁשבִּ יעִּ ית?
חַ ּיִ ים4.

ָאדם ֶׁשּיֵש בָּׁ הֶׁ ם ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית ,אֵ ין לְ הַ אֲ כִ יל בָּׁ הֶׁ ם בַ ֲעלֵי
פֵ רוֹת הַ ְמיֻחָּׁ ִדים לְ מַ אֲ כַל ָּׁ
ָאדם ,וְ ִאי אֶׁ פְ ָּׁשר לְ הַ חֲ זִ יר אֶׁ ת הַ מַ צָּׁ ב לְ ַק ְדמּות ֹו ּולְ הַ חֲ זִ יר
נִמאֲ סּו וְ נִפְ ְסלּו ִממַ אֲ ַכל ָּׁ
אֲ בָּׁ ל ִאם ְ
ָאדם ,מֻ ָּׁתר לָּׁתֵ ת אוֹתָּׁ ם לִ בְ הֵ מָּׁ ה9.
אֶׁ ת הַ מַ אֲ כָּׁל לְ מַ צָּׁ ב ֶׁשּיִ ְהיֶׁה ָּׁראּוי לַאֲ כִ ילַת ָּׁ
יחים אֶׁ ת
ּוקלִ פוֹת (כְ גוֹן בַ ִקבּוץ)ְ ,מנִ ִ
בְ מָּׁ קוֹם ֶׁש ְרגִ ילִ ים לְ הַ אֲ כִ יל אֶׁ ת הַ בְ הֵ מוֹת ג ְַרעִ ינִים ְ
שהֵ ם ֹלא יִ ְהיּו ְראּויִ ים גַם לְ מַ אֲ כַל בְ הֵ מָּׁ ה01.
הַ ְקלִ פוֹת וְ הַ ג ְַרעִ ינִים עַ ד ֶׁ

ו

סלֶת פֵׂ רוֹת ְׁשבִּ יעִּ ית  -בַ ג ְַׁרעִּ ינִּ ים ,בַ ְׁקלִּ פוֹת ּובַ ְׁשאֵׂ ִּריוֹת?
מה עו ִֹּשים בִּ ְׁפ ֹ
ָארץ לכֶ ם לְׁ ָאכְׁ לה…"00
"וְׁ היְׁ תה ַשבַ ת ה ֶ

מֵ הַ כָּׁתּוב "לְׁ ָאכְׁ לה" ָאנּו לְ מֵ ִדים ֶׁשפֵ רוֹת אֵ ּלּו ְמיֹעָּׁ ִדים ַלאֲ כִ ילָּׁה וְ ֹלא
ֶׁשָאסּור לְ הַ פְ ִסיד פֵ רוֹת ְש ִביעִ ית ,כְ לוֹמַ ר לִ גְ רֹם לְ ִקלְ קּולָּׁם.

לְ הֶׁ פְ סֵ ד04.

ָאנּו לְ מֵ ִדים

ּושאֵ ִרּיוֹת ֶׁשל פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית הָּׁ ְראּויִ ים ַלאֲ כִ ילָּׁה
ָאסּור לְ הַ ְשלִ יְך ְקלִ פוֹת וְ ג ְַרעִ ינִים ְ
לַפַ ח.
ַניְ ל ֹון01

עו ְֹטפִ ים אֶׁ ת הַ ְשאֵ ִרּיוֹת ,הַ ְקלִ פוֹת וְ הַ ג ְַרעִ ינִים ֶׁשל פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית בְ ַש ִקית
ָאדם .לְ ַאחַ ר ֶׁשהַ פֵ רוֹת
נִיחים בִ כְ לִ י ְמיֻחָּׁ ד עַ ד ֶׁשהֵ ם י ֵָּׁר ְקבּו וְ יִ פָּׁ ְסלּו מֵ אֲ כִ ילַת ָּׁ
ּומַ ִ
ְנִר ָּׁקבִ ים וְ אֵ ינָּׁם ְראּויִ ים לַאֲ כִ ילָּׁה ,מֻ ָּׁתר לִ זְ רֹק אוֹתָּׁ םְ .מ ִּסבָּׁ ה ז ֹו נוֹהֲ גִ ים לְ הַ ְחזִ יק
סלֶׁת ֶׁשּיֵש בָּׁ ּה ְקדֻ ַשת ְש ִביעִ ית.
"מֵׂ כַ ל ְׁשבִּ יעִּ ית" לִ פְ ֹ

אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל ּו ְׁשבִּ יעִּ ית
ָּׁתנּו ַרבָּׁ נָּׁןְ ,של ֹו ָּׁשה ְדבָּׁ ִרים נ ְִתנּו לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל עַ ל ְתנַאי,
וְ אֵ ּלו הֵ ן :מַ לְ כּות בֵ ית ָּׁדוִ דּ ,ובֵ ית הַ ִמ ְק ָּׁדש ,וְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל...
ַארצוֹת גוֹיִּ ם ַועֲמַ ל לְׁ אֻ ִּמים
אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ִדכְ ִתיב (תהילים ק"ה:מ"ד-מ"ה) :וַיִּ ֵׂתן להֶ ם ְׁ
יִּ ירשּו .בַ עֲבּור יִּ ְׁש ְׁמרּו חֻ קיו וְׁ תוֹרֹתיו יִּ נְׁ צֹרּו .ז ֹו תו ַֹרת ְשבִ יעִ ית....
מר לָּׁהֶׁ ן
משה לְֵך וֶׁ אֱ ֹ
מּורה כָּׁל כְָּׁך ָאמַ ר הַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא לְ ֶׁ
הָּׁ א לְ פִ י ֶׁש ִמ ְצוַ ת ְשבִ יעִ ית חֲ ָּׁ
לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל ֶׁשֹּלא ִהכְ נ ְַס ִתי אוֹתָּׁ ן לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל אֶׁ ּלָּׁא עַ ל ְמנָּׁת ֶׁשּיְ ַקבְ לּו ֲעלֵיהֶׁ ן ִמ ְצוַ ת ְשבִ יעִ ית.
משה בְׁ הַ ר ִּסינַי לֵׂאמֹרַ :דבֵׂ ר אֶ ל בְׁ נֵׂי יִּ ְׁשראֵׂ ל
ִמנַיִ ן? ִממַ ה ֶׁש ָּׁק ִרינּו בָּׁ עִ נְ יָּׁןַ :ויְׁ ַדבֵׂ ר ה' אֶ ל ֶ
ָארץ ַשבת ַלה':
ָארץ אֲ ֶשר אֲ נִּ י נֹתֵׂ ן לכֶ ם וְׁ שבְׁ תה ה ֶ
וְׁ ָאמַ ְׁרת אֲ לֵׂהֶ ם כִּ י תבֹאּו אֶ ל ה ֶ
מדרש הגדול
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בס"ד

שבוע פרשת חיי שרה
נו ֵֹׂשא :הַ ָּׁשבּועַ נ ְַמ ִשיְך לִ לְ מֹד ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה.

יום

א

ב

הלכה
למַ ְׁדנּו ֶשמֻ תר לִּ טֹל ַרק אֶ ת כַ מּות הַ פֵׂ רוֹת הַ נִּ ְׁד ֶר ֶשת לָאדם וְׁ לִּ בְׁ נֵׂי בֵׂ יתוֹ וְׁ ָאסּור לִּ ְׁסחֹר בהֶ ם.
מַ ה יֹאכְׁ לּו בַ ְׁשבִּ יעִּ ית אֵׂ לֶה ֶשאֵׂ ין להֶ ם גִּ ישה לְׁ פַ ְׁר ֵׂד ִּסים ּולְׁ שדוֹת (?)2 - 1
 .0פֵׂ רוֹת ִּש ִּשית  -כְ בָּׁ ר לָּׁמַ ְדנּו ֶׁשאֵ ין ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית בַ ּיְ ָּׁרקוֹת ֶׁשּלִ ְקטּו אוֹתָּׁ ם לִ פְ נֵי ְשנַת
הַ ְש ִמטָּׁ ה .בְ יָּׁמֵ ינּו י ְֶׁשנָּׁם אֶׁ ְמצָּׁ עִ ים לִ ְשמֹר חֵ לֶׁק מֵ הַ ּיְ ָּׁרקוֹת וְ הַ פֵ רוֹת לְ א ֶֹׁרְך זְ מַ ן בְ ֵקרּורָּׁ .לכֵן כָּׁל
נִשמָּׁ ִרים וְ ַקּי ִָּׁמים ,אֶׁ פְ ָּׁשר לֶׁאֱ כֹל גַם מֵ הֶׁ ם.
זְ מַ ן ֶׁשּיְ ָּׁרקוֹת ּופֵ רוֹת הַ ָּׁשנָּׁה הַ ִש ִשית ְ
כָּׁרגִ יל כִ י אֵ ין בָּׁ הֶׁ ם ְקדֻ ַשת ְש ִביעִ ית.
ּובפֵ רוֹת אֵ ּלּו ָּׁ
ירקוֹת ְ
מֻ ָּׁתר לִ ְמכֹר ,לִ ְקנוֹת ּולְ ִה ְש ַתמֵ ש בִ ָּׁ
 .4פֵׂ רוֹת מֵׂ אֲ זו ִֹּרים ֶשהֵׂ ם ִּמחּוץ לִּ גְׁ בּולוֹת הַ ְׁש ִּמטה  -לְ פִ י ִשיטוֹת ְמסֻ ּיָּׁמוֹת ,י ְֶׁשנָּׁם ְמקוֹמוֹת
בִ ְמ ִדינַת יִ ְש ָּׁראֵ ל ֶׁשהֵ ם ִמחּוץ לַגְ בּולוֹת ֶׁשבְ ת ֹוכָּׁם חָּׁ לָּׁה ְקדֻ ַשת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בְ יָּׁמֵ ינּו לְ עִ נְ יָּׁן
ְש ִמטָּׁ ה .לְ פִ י ִשיטוֹת אֵ ּלֶׁה ,בַ ְמקוֹמוֹת הַ ּלָּׁלּו ֹלא חָּׁ לִ ים ִדינֵי ְש ִמטָּׁ הּ ,ומֻ ָּׁתר לְ ג ֵַדל ָּׁשם פֵ רוֹת
ירקוֹת כ ָָּּׁׁרגִ יל.
וִ ָּׁ
שת ְשבִ יעִ ית ּומֻ ָּׁתר לִ ְמכֹר אוֹתָּׁ ם כ ָָּּׁׁרגִ יל0.
בַ פֵ רוֹת הַ גְ ֵדלִ ים ָּׁשם אֵ ין ְקדֻ ַ
מה אוֹכְׁ לִּ ים בַ ְׁשבִּ יעִּ ית (?)3
 .1אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין  -כְ ֵדי לְ חַ ּלֵק אֶׁ ת הַ תוֹצֶׁ ֶׁרת הַ חַ ְקל ִָּׁאית הַ מֻ פְ ֶׁק ֶׁרת ִב ְשנַת
הַ ְש ִמטָּׁ ה ,מֻ ָּׁתר לֶׁאֱ סֹף ּולְ חַ ּלֵק פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית עַ ל יְ ֵדי אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין4.
יחים לִ ְקצֹר ,לִ ְבצֹר ּולְ טַ פֵ ל
מַ הּו "אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין" ? לְ בָּׁ ֵתי הַ ִדין מֻ ָּׁתר לְ מַ נוֹת ְשלִ ִ
נִיסים אֶׁ ת הַ פֵ רוֹת לָּׁאוֹצָּׁ ר
יח ִידים .מַ כְ ִ
בִ יבּול ְשבִ יעִ ית ,גַם בְ אֹפֶׁ ן ֶׁשהַ ָּׁדבָּׁ ר ָאסּור לִ ִ
ּומחַ ּלְ ִקים אוֹתוֹ.
(מַ ְחסָּׁ ן) -אוֹצַ ר בֵ ית ִדין ,וְ ַאחַ ר כְָּׁך הַ ּיְ בּול נִלְ ָּׁקח ְ
הֱ יוֹת וְ ָאסּור לִ ְסחֹר בְ פֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית ,בֵ ית הַ ִדין אֵ ינ ֹו גוֹבֶׁ ה ַת ְשלּום עֲבּור הַ פֵ רוֹת עַ ְצמָּׁ ם ,אֶׁ ּלָּׁא
ְסכּום ֶׁש ְמכַּסֶׁ ה אֶׁ ת כָּׁל הָּׁ ֲע ֻלּי וֹת הַ ְקשּורוֹת לַּיְ בּול :הַ כֵלִ ים ,הַ ִטפּול בַ פֵ רוֹת ,הַ הוֹבָּׁ לָּׁה לַשּוק,
יחים וְ לַפ ֹועֲלִ ים ,וְ כֵן ְש ָּׁאר הוֹצָּׁ אוֹת נִלְ ווֹת1.
ַת ְשלּום ל ְַשלִ ִ
הג בָּׁ הֶׁ ם כְ פִ י ֶׁשּלָּׁמַ ְדנּו.
בְ פֵ רוֹת אוֹצַ ר בֵ ית ִדין ֵיש ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית וְ חַ ָּּׁיבִ ים לִ נְ ֹ
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מה אוֹכְׁ לִּ ים בַ ְׁשבִּ יעִּ ית (?)4
ירה לַחַ ְקל ִָּׁאים
אשית לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל מַ ִת ָּׁ
 .2הֶ ֵׂתר ְׁמכִּ ירה  -בְ נוֹסָּׁ ף לְ אוֹצַ ר בֵ ית ִדין ,הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
קּוקים לְ כְָּׁך לִ ְמכֹר אֶׁ ת ְשדוֹתֵ יהֶׁ ם לְ מֶׁ ֶׁשְך ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה לְ גוֹיִ ים .חֵ לֶׁק מֵ הַ ְמלָּׁאכוֹת
הַ זְ ִ
הָּׁ אֲ סּורוֹת בַ ָּׁש ֶׁדה בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה מֻ ָּׁתרוֹת בְ ָּׁש ֶׁדה ֶׁשל גוֹי.
נִק ָּׁרא הֶ ֵׂתר ְׁמכִּ ירה ,וְ ֵיש חוֹלְ ִקים
הַ הֶׁ ֵתר ַל ֲעבֹד בְ ָּׁש ֶׁדה ֶׁשמָּׁ כְ רּו אוֹת ֹו לְ גוֹי לִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ְ
ירתָּׁ ּה לְ גוֹי2.
וְ סוֹבְ ִרים ֶׁשאֵ ין לְ הַ ִתיר עֲבו ָֹּׁדה בַ ַק ְר ַקע עַ ל יְ ֵדי ְמכִ ָּׁ
אשּיִ ים לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל בִ ְמַאת הַ ָּׁשנִים הָּׁ ַאחֲ רוֹנוֹת.
הַ הֶׁ ֵתר הּוא י ָָּּׁׁשן ,וְ סָּׁ ְמכּו עָּׁ לָּׁיו כָּׁל הָּׁ ַרבָּׁ נִים הָּׁ ָּׁר ִ
הּוא נוֹעָּׁ ד לְ חַ זֵ ק אֶׁ ת הַ ּיִ שּוב בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ לּ ,ובִ זְ כּות ֹו חַ ְקל ִָּׁאים ַר ִבים ֶׁשבְ לִ י הַ הֶׁ ֵתר ֹלא הָּׁ יּו
מּורים.
ּסּורים חֲ ִ
שו ְֹמ ִרים ְש ִמטָּׁ ה כְ לָּׁל ,נִ ְמנָּׁעִ ים ִמ ַּל ֲעבֹר עַ ל ִא ִ
שת ְשבִ יעִ ית7.
ירה כְ אֶׁ ל פֵ רוֹת ֶׁשאֵ ין בָּׁ הֶׁ ם ְקדֻ ַ
נוֹהֲ גִ ים לְ ִה ְתיַחֵ ס לְ פֵ רוֹת הֶׁ ֵתר ְמכִ ָּׁ
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הלכה יומית  -שבוע פרשת חיי שרה

עמוד 2

מה אוֹכְׁ לִּ ים בַ ְׁשבִּ יעִּ ית (?)5
 .7מַ צע ְׁמנֻתק ֶׁ -ד ֶׁרְך נוֹסֶׁ פֶׁ ת ְמעַ נְ ֶׁינֶׁת לְ ג ֵַדל יְ ָּׁרקוֹת בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ִהיא עַ ל גַבֵ י
יצים הַ מּונ ִָּׁחים עַ ל
ּורה ּובַ ע ֲִצ ִ
מַ צע ְׁמנֻתקְ .מג ְַדלִ ים אֶׁ ת הַ ּיְ ָּׁרקוֹת בְ תוְֹך חֲ מָּׁ מָּׁ ה ְסג ָּׁ
גַבֵ י ִמ ְשטָּׁ ח אֲ ֶׁשר מַ פְ ִריד בֵ ין הֶׁ עָּׁ ִציץ לְ בֵ ין הַ ַק ְר ַקע.
ַגם לְ גִ דּולִ ים אֵ ּלּו אֵ ין ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית ּומֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת אֶׁ ת כָּׁל הַ ְמלָּׁאכוֹת
הַ ְדרּושוֹת לְ גִ דּולָּׁם וְ גַם לִ ְמכֹר אוֹתָּׁ ם כ ָָּּׁׁרגִ יל9.
מה אוֹכְׁ לִּ ים בַ ְׁשבִּ יעִּ ית (?)6
ירקוֹת ֶׁשבַ ֲעלֵי ַק ְר ַקע גוֹיִ ים גִ ְדלּו בַ ָּׁשדוֹת ּובַ פַ ְר ֵד ִסים
 .9גִּ דּולֵׂי נכְׁ ִּרי  -מֻ ָּׁתר לֶׁאֱ כֹל פֵ רוֹת וִ ָּׁ
ֶׁשּלָּׁהֶׁ ם בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בַ ָּׁשנָּׁה הַ ְשבִ יעִ ית .יֵש סוֹבְ ִרים ֶׁשּיֵש בְ פֵ רוֹת אֵ ּלּו ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית וְ יֵש
סוֹבְ ִרים ֶׁשאֵ ין בָּׁ הֶׁ ם ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית .הַ ִמנְהָּׁ ג הַ ְמקֻ בָּׁ ל בְ רֹב אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל הּוא ֶׁשאֵ ין בְ פֵ רוֹת
שת ְשבִ יעִ ית5.
ירקוֹת אֵ ּלּו ְקדֻ ַ
וִ ָּׁ
ל ְַמרוֹת ֶׁשמֻ ָּׁתר לֶׁאֱ כֹל פֵ רוֹת ֶׁשל גוֹי בַ ְש ִמטָּׁ ה ,צָּׁ ִריְך לְ ִהזָּׁ הֵ ר ְמאֹד ֹלא לִ פְ ֹגעַ בְ פַ ְרנָּׁסַ ת חַ ְקל ִָּׁאים
הּודים ֶׁשג ַֻדל בְ ֶׁד ֶׁרְך הַ מֻ ֶׁת ֶׁרת בִ ְשנַת
הּודּיִ ים עַ ל יְ ֵדי ְקנִ ּיַת יְ בּול ֶׁשל גוֹיִ ים בִ ְמקוֹם יְ בּול ֶׁשל יְ ִ
יְ ִ
הַ ְש ִמטָּׁ הּ .ובִ ְמיֻחָּׁ ד יֵש לְ ִהזָּׁ הֵ ר ֹלא לְ חַ זֵ ק ּולְ פַ ְר ֵנס אֶׁ ת אוֹיְ בֵ י עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל4.
יחים?
מהֵׂ ם ְׁס ִּפ ִּ
יחים הֵ ם גִ דּולִ ים ֶׁשנִזְ ָּׁרעִ ים מֵ עַ ְצמָּׁ ם,
ירה ָּׁלנּו ֶׁלאֱ ֹכל פֵ ר ֹות ְשבִ יעִ יתְ .ספִ ִ
ָּׁלמַ ְדנּו ֶׁשהַ ת ֹו ָּׁרה מַ ִת ָּׁ
יחים ַל ְמר ֹות ֶׁשהֵ ם
ָאסרּו לְ ל ֵַקט וְ ֶׁלאֱ ֹכל אֶׁ ת הַ ְּספִ ִ
לְ מָּׁ ָּׁשל :יְ ָּׁרק ֹות ּופְ ָּׁר ִחים ֵריחָּׁ נִּיִ ים .חֲ ָּׁכ ִמים ְ
צָּׁ ְמחּו מֵ עַ ְצמָּׁ ם ִב ְש ַנת הַ ְש ִמטָּׁ ה.
יחים? ִמפְ נֵי ע ֹובְ ֵרי ֲעבֵ ָּׁרה ֶׁשהָּׁ יּו ז ֹו ְרעִ ים בִ ְש ַנת הַ ְש ִמטָּׁ ה בַ ּסֵ תֶׁ ר
מַ דּועַ חֲ כ ִּמים ָא ְׁסרּו אֶ ת הַ ְׁס ִּפ ִּ
שהַ גִ דּולִ ים ָּׁג ְדלּו מֵ עַ ְצמָּׁ ם9.
וְ א ֹו ְמ ִרים ֶׁ
ידית!
אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל  -מַ תנה ְׁת ִּמ ִּ
ָארץ ַשבת ַלה' -מַ דּועַ כָּׁתּוב :אֲ ֶשר אֲ נִּ י נֹתֵׂ ן,
ָארץ אֲ ֶשר אֲ נִּ י נֹתֵׂ ן ל ֶכם וְׁ שבְׁ תה ה ֶ
כִּ י תבֹאּו אֶ ל ה ֶ
בִ לְ שוֹן הֹוֶׁ ה? הַ ְשפַ ת אֱ מֶׁ ת מַ ְסבִ יר שֶׁ ִמ ְצוַ ת הַ ְש ִמ ָּׁטה ְמלַמֶׁ ֶׁדת אוֹתָּׁ נּו ֶׁשאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ִהיא ַמ ָּׁתנָּׁה
לְ עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ לּ ,ובְ ָּׁכל ְש ִמטָּׁ ה הַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא נוֹתֵ ן מֵ חָּׁ ָּׁדש ֶׁאת הַ מַ ָּׁתנָּׁה.
בּוסי
וְ כֵן ָּׁכתּוב :וְׁ כרוֹת עִּ מוֹ הַ בְׁ ִּרית לתֵׂ ת (אֶ ת אֶ ֶרץ הַ כְׁ ַנעֲנִּ י ַה ִּח ִּתי האֱ מ ִֹּרי וְׁ הַ ְׁפ ִּרזִּ י וְׁ הַ יְׁ ִּ
וְׁ הַ גִּ ְׁרג ִּשי) לתֵׂ ת (לְׁ ז ְַׁרעוֹ) ...מַ דּועַ כָּׁתּוב "לָּׁתֵ ת" פַ עֲמַ יִ ם? כִ י הַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא נוֹתֵ ן וְ חוֹזֵ ר
ּושנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ְמלַמֶׁ ֶׁדת אוֹתָּׁ נּו עִ נְ ָּׁין זֶׁ ה.
וְ נוֹתֵ ן לָּׁנּו אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ לְ ,

 .0עיין קטיף שביעית פ"ד ,מצוות הארץ כהלכתן פרק שני של הל' שמיטה.
 .4מוסד זה אף מפקח על פעולות נדרשות לקיום הפרות ,קצירה ,בצירה ,אחסון הפרי וגם על
תעשיית השמן והיין .מקור דין אוצר בית דין בתוספתא שביעית פרק ח' .הפרטים שהבאתי הם
על פי :מצוות הארץ כהלכתן ,הלכות שמיטה פרק ט"ז ,אוצר בית דין.
 .1היות והתשלום אינו עבור הפרי ,אין קדושה נתפסת במה שמשלמים עבור יבול אוצר בית דין.
 .2היתר המכירה אינו חדש ,אלא נערכו חוזי מכירה לגויים כבר בשנת תרמ"ט (.)1111-1111
בשנת תרנ"ו ( )1115-1116נערכו חוזי מכירה על פי עצת הרב יצחק אלחנן ספקטור ,הרב שמואל
מוהליבר ,הרב יהושע מקוטנא ,הרב שמואל זנוויל ,הרב יהושע דיסקין והרב שמואל סלנט
(שניים האחרונים סברו בראשונה לאסור) .בשנים הבאות הצטרפו רבנים נוספים (הרב אליהו
דוד רבינוביץ-תאומים והרב קוק) ליסוד ההיתר .במשך כל התקופה הזאת הייתה התנגדות
חריפה להיתר (הרב יוסף דוב סולוביצ'יק בעל בית הלוי והרב יעקב דוד וולובסקי [הרידב"ז] ועוד
היו בין המתנגדים) ,אך הרבנים שהזכרנו החליטו להתיר את המכירה בגלל המצב הקשה של
היישוב בארץ ישראל .גם המתירים הסכימו כי אין לראות בהיתר פטור מלחפש דרכים לקיים
את מצוות השמיטה ללא הפקעה (הראי"ה קוק ,משפט כהן ס"ד) .הרבנים הראשיים שכיהנו
אחרי הרב קוק המשיכו לפעול על פי היתר המכירה .הנוהגים כחזו"א אינם סומכים על ההיתר
כלל .סיכום על פי ספרו של הרב צבי שינובר ,השמיטה לאור המקורות ,ומאמרו של הרמ"צ נריה
המובא שם "לתולדות קיום מצות השמיטה" .לפני שמיטת תשס"ח הרבנות הראשית לישראל
פרסמה שבכוונתה להמשיך בהיתר המכירה אך לצמצם את השימוש בה עד כמה שאפשר על ידי
עידוד ההצטרפות להסדר אוצר בית דין .מכתב וועדת השמיטה של הרה"ר לחקלאי ישראל
מתאריך י' שבט תשס"ז.
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 .7עיין בהמשך בדין גידולי נכרי .לפי דעת החזון איש המובאת שם ,גם בפירות היתר
מכירה יש קדושת שביעית.
 .9הגרע"י ,משא עובדיה ,כינוס תושבע"פ ,תש"ס" ,בדין חממות בשביעית" .עיין
קטיף שביעית פרק י"ח פרטים רבים בנושא זה ,וכן מה יהיה הדין של גידול
בחממה סגורה בתוך הקרקע או מתחת השמים על גבי מצע מנותק .ועיי"ש
שיש מחמירים גם למכור את קרקע העציצים לגוי ,ובזה אין איסור של "לא
תחנם" .ויש פוסקים שאינם שמחים בגידולי מצע מנותק ,כי במקרים רבים
החממה מהווה תנאים אידיאלים לגידול .משפטי ארץ שביעית  -נספחים
"בדין חממות בשביעית – דעת הגרי"ש אלישיב" ,ב' .וגם על ידי זה עלול
להתבטל כל ענין השמיטה .שבט הלוי ט':רל"ז-רל"ח.
 .5חזו"א שביעית ט':י"ח פסק שנוהגים קדושת שביעית בפירות גוי ,לפי דעת
המבי"ט .אמנם פאת השולחן כ"ג:י"ב ,הראי"ה שבת הארץ ד':כ"ט ,הגרע"י יביע
אומר יו"ד ג':י"ט ועוד פוסקים לפי דעת מרן השו"ע ,שאין בפירות הגוי קדושת
שביעית .ומש"כ שכן המנהג ברוב א"י עיין יבי"א שם שמוכיח שכן היה המנהג וכך
נשאר.
 .4אגרות הראי"ה א':שט"ז .בעיה נוספת ביגודלי נכרים הוא שיש יהודים
שמוכרים את היבול שגידלו באיסור בשמיטה לערבים .הערבים מוכרים את היבול
הזה ליהודים ,כאילו הם ,הערבים גידלו את זה .שמיטה מן המקורות ועד להלכה
למעשה ,הרב יוסף צבי רימון ,מהדורת תשס"ח ,עמ' 459.
 .9איסור זה אינו כולל פרות העץ .כמו כן הוא אינו כולל ירקות ופרחי ריח שנזרעו
והנביטו בשנה השישית .ספר השמיטה על פי ר"ש ורמב"ן ,שלא כמו הרמב"ם
בפ"ד.
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נספח שמיטה 2

מה אוכלים
בשמיטה?
פֵׂ רוֹת ִּש ִּשית

השיטה

בְ יָּׁמֵ ינּו י ְֶׁשנָּׁם אֶׁ ְמצָּׁ עִ ים
לִ ְשמֹר חֵ לֶׁק ֵמהַ ּיְ ָּׁרקוֹת
וְ הַ פֵ רוֹת לְ א ֶֹׁרְך זְ ַמן בְ ֵקרּור.

אֵׂ ין ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית.

למתירים פתרון מהודר.

אֵׂ ין ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית.

יחים
לְ בָּׁ ֵתי הַ ִדין מֻ ָּׁתר לְ מַ נוֹת ְשלִ ִ
לִ ְקצֹר ,לִ בְ צֹר ּולְ טַ פֵ ל בִ יבּול
ְשבִ יעִ ית ,גַם בְ אֹפֶׁ ן ֶׁשהַ ָּׁדבָּׁ ר ָאסּור
יח ִידים .השליחים גם מחלקים
לִ ִ
את היבול.

זוכים לאכול יבול הקדוש
בקדושת שביעית! מאפשר
לחקלאים להתפרנס
בשמיטה על ידי עיסוק
באיסוף וחלוקה.

יֵׂש ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית.

ירה
אשית לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל מַ ִת ָּׁ
הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
קּוקים לְ כְָּׁך לִ ְמכֹר
לַחַ ְקל ִָּׁאים הַ זְ ִ
אֶׁ ת ְשדוֹתֵ יהֶׁ ם לְ מֶׁ שֶׁ ְך ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה
לְ גוֹיִ ים .חֵ לֶׁק מֵ הַ ְמלָּׁאכוֹת
הָּׁ אֲ סּורוֹת בַ שָּׁ ֶׁדה בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה
מֻ ָּׁתרוֹת בְ שָּׁ ֶׁדה שֶׁ ל גוֹי.

ההיתר נותן אפשרות
לחקלאים שאחרת לא היו
שומרים שמיטה ,לשמור
שמיטה .יש פוסקים
שחולקים על האפשרות
לערוך היתר מכירה.

אֵׂ ין ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית.
יֵש סוֹבְ ִרים
ֶׁשּיֵש בְ פֵ רוֹת
אֵ ּלּו ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית.

ְמג ְַדלִ ים אֶׁ ת הַ ּיְ ָּׁרקוֹת בְ תוְֹך חֲ מָּׁ מָּׁ ה
יצים הַ מּונ ִָּׁחים עַ ל גַבֵ י
גּורה ּובַ ע ֲִצ ִ
ְס ָּׁ
ִמ ְשטָּׁ ח אֲ שֶׁ ר מַ פְ ִריד בֵ ין הֶׁ עָּׁ ִציץ
לְ בֵ ין הַ ַק ְר ַקע.

למתירים פתרון מהודר .יש
פוסקים שמצריכים גם
למכור את הקרקע
שבעציצים ,ויש פוסקים
שאינם שבעי רצון מפתרון
זה.

ירקוֹת שֶׁ בַ ֲעלֵי ַק ְר ַקע גוֹיִ ים
פֵ רוֹת וִ ָּׁ
גִ ְדלּו בַ שָּׁ דוֹת ּובַ פַ ְר ֵד ִסים שֶׁ ּלָּׁהֶׁ ם
בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בַ ָּׁשנָּׁה הַ ְשבִ יעִ ית.

צָּׁ ִריְך לְ ִהזָּׁ הֵ ר ְמאֹד ֹלא לִ פְ ֹגעַ
הּודּיִ ים
בְ פַ ְרנָּׁסַ ת חַ ְקל ִָּׁאים יְ ִ
עַ ל יְ ֵדי ְקנִ ּיַת יְ בּול ֶׁשל גוֹיִ ים
הּודים
בִ ְמקוֹם יְ בּול ֶׁשל יְ ִ
ֶׁשג ַֻדל בְ ֶׁד ֶׁרְך הַ מֻ ֶׁת ֶׁרת בִ ְשנַת
הַ ְש ִמטָּׁ ה .ולא לְ חַ זֵ ק ּולְ פַ ְרנֵס
אֶׁ ת אוֹיְ בֵ י עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל.

ּיְ ָּׁרקוֹת ּופֵ רוֹת הַ שָּׁ נָּׁה הַ ִש ִשית.

לְ פִ י ִשיטוֹת ְמסֻ ּיָּׁמוֹת ,י ְֶׁשנָּׁם
ְמקוֹמוֹת בִ ְמ ִדינַת יִ ְש ָּׁראֵ ל שֶׁ הֵ ם
ִמחּוץ לַגְ בּולוֹת שֶׁ בְ ת ֹוכָּׁם חָּׁ לָּׁה
ְקדֻ שַ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בְ יָּׁמֵ ינּו לְ עִ ְניָּׁן
ְש ִמטָּׁ ה .לְ פִ י ִשיטוֹת אֵ ּלֶׁה,
בַ ְמקוֹמוֹת הַ ּלָּׁלּו ֹלא חָּׁ לִ ים ִדינֵי
ְש ִמטָּׁ הּ ,ומֻ ָּׁתר לְ ג ֵַדל שָּׁ ם פֵ רוֹת
ירקוֹת כ ָָּּׁׁרגִ יל.
וִ ָּׁ

פֵׂ רוֹת
מֵׂ אֲ זו ִֹּרים
ֶשהֵׂ ם
ִּמחּוץ
לִּ גְׁ בּולוֹת
הַ ְׁש ִּמטה
אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין

הֶ ֵׂתר ְׁמכִּ ירה

מַ צע ְׁמנֻתק

גִּ דּולֵׂי נכְׁ ִּרי
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שבוע פרשת תולדות
השבת מברכים את חודש כסלו .ראש חודש יחול ביום א' הבא.

מד עַ ל אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל
נו ֵֹׂשא :הַ שָּׁ בּועַ נְסַ ּיֵם אֶׁ ת ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטה בְׁ ִּדינֵׂי ְׁש ִּמטַ ת כְׁ ס ִּפים ,וְ ַנ ְת ִחיל לִ לְ ֹ
ָארץ הַ ְקדו ָֹּׁשהֶׁ .ד ֶׁרְך הַ ּלִ מּוד ְננ ֶַּׁסה לְ הָּׁ ִבין מַ דּועַ עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל
ּוקדֻ שתּה וְ עַ ל מַ ֲעלָּׁתָּׁ ּה הַ ְמיֻחֶׁ ֶׁדת שֶׁ ל הָּׁ ֶׁ
ְׁ
לְ דוֹרוֹתָּׁ יו ָאהַ ב אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ,וַ אֲ פִ ּלּו דוֹרוֹת ֶׁשכְ לָּׁל ֹלא זָּׁ כּו לִ ְראוֹת או ָֹּׁתּה.

יום

א

הלכה
מַ ִּהי הַ חוֹבה לְׁ בַ עֵׂ ר פֵׂ רוֹת ְׁשבִּ יעִּ ית?
מֻ ָּׁתר לֶׁאֱ כֹל ִמפֵ רוֹת ְשבִ יעִ ית כָּׁל זְ מַ ן ֶׁשאוֹת ֹו הַ ִמין מָּׁ צּוי בַ ָּׁש ֶׁדה ,כְ לוֹמַ ר בְ ע ֹונַת גִ דּולוֹ .כַאֲ ֶׁשר
הַ ִמין הַ זֶׁ ה נִגְ מָּׁ ר בַ ָּׁש ֶׁדה א ֹו בַ פַ ְר ֵדס ,חַ ּיָּׁבִ ים לְ בַ עֵ ר אוֹת ֹו מֵ הַ בַ יִ ת 0.הַ בִּ עּור ַנע ֲֶׁשה עַ ל יְ ֵדי כְָּׁך
ֶׁשהָּׁ ָא ָּׁדם מַ פְ ִקיר אֶׁ ת הַ פֵ ר ֹות 4.בְ מַ הֲ לְָּׁך ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה (וְ ַאחֲ ֶׁריהָּׁ !) יֵש ל ִָּׁשים לֵב לַהו ָֹּׁדעוֹת לְ גַבֵ י
וָּׁמין וְ כֵיצַ ד יֵש לִ נְ הֹג בָּׁ הֶׁ ם.
זְ מַ ן הַ בִ עּור ֶׁשל כָּׁל ִמין ִ
לְ מָּׁ ָּׁשלִ :מי ֶׁשּל ָָּּׁׁקח ַּייִ ן ֶׁשל אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין  -יֵש ב ֹו ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית ,וְ הּוא יִ ְצטָּׁ ֵרְך לְ ה ֹו ִציא אֶׁ ת
הַ ַּייִ ן ִמבֵ ית ֹו ּולְ הַ פְ ִקיר ֹו בְ הַ גִ יעַ ע ֹונַת הַ בִ עּור ֶׁשל הָּׁ ֲע ָּׁנבִ ים .ע ֹונָּׁה ז ֹו ִת ְהיֶׁה בְ מֶׁ ֶׁשְך ְשנַת תשע"ו,
כִ י ְמדֻ בָּׁ ר בַ ֲע ָּׁנבִ ים ֶׁשחָּׁ נְ טּו בְ סוֹף ְש ַנת הַ ְש ִמטָּׁ ה תשע"ה .הָּׁ ָא ָּׁדם י ֹו ִציא אֶׁ ת הַ ַּייִ ן ִמבֵ ית ֹו,
יַפְ ִקיר ֹו בִ פְ ֵני ְשלו ָֹּׁשה אֲ ָּׁנ ִשים ,וְ ָאז ָּׁכל ָא ָּׁדם יּוכַל לִ זְ כוֹת ב ֹו .גַם הָּׁ ָא ָּׁדם ֶׁש ִהפְ ִקיר אוֹת ֹו יּוכַ ל
לַחֲ זֹר וְ לִ זְ כוֹת ב ֹו1.

ב

הַ ִּאם מֻ תר לְׁ ַטפֵׂ ל בְׁ גִּ נַת נוֹי בִּ ְׁש ַנת הַ ְׁש ִּמטה?
כְ פִ י ֶׁש ָּּׁלמַ ְדנּוֶׁ ,י ְש ָּׁנן ְמ ָּׁלאכ ֹות הָּׁ אֲ סּור ֹות בְ ָּׁכל אֹפֶׁ ן בַ ְש ִמטָּׁ הְ .מ ָּׁלאכ ֹות כְ מ ֹו זְ ִריעָּׁ ה וְ גִ זּום לְ ֹצ ֶׁרְך
יחים וְ הָּׁ עֵ ִצים אֲ סּור ֹות גַם בְ גִ נַת הַ נ ֹוי .לְ ֻעמַ ת ֹזאת ,י ְֶׁשנָּׁן ְמ ָּׁלאכ ֹות הַ מֻ ָּׁתרוֹת ִאם
גִ דּול הַ ִש ִ
מַ ְט ָּׁרתָּׁ ן ִהיא לְ ַשמֵ ר אֶׁ ת הַ ַקּיָּׁם ,לְ אוֹקוֹמֵ י ִאי ָּׁל ָּׁנאּ ,ופְ ֻעּל ֹות אֵ ּלּו מֻ ָּׁתרוֹת גַם בְ גִ נַת נ ֹוי .יֵש לִ ְדאֹג
לְ כְָּׁך ֶׁשהַ ִטפּול יִ ְה ֶׁיה ַרק כְ ֵדי ֶׁשהַ גִ נָּׁה ִת ָּׁשמֵ ר ,וְ ֹלא כְ ֵדי לְ הַ ְשבִ יחָּׁ ּה.
ָּׁל ֵכן חָּׁ שּוב ְמאֹד לְ ִה ְתיַעֵ ץ עִ ם ַרב וְ עִ ם ַג ָּׁנן כְ ֵדי לִ ְקבֹעַ כֵיצַ ד יֵש לְ טַ פֵ ל בַ גִ נָּׁה בִ ְש ַנת הַ ְש ִמטָּׁ ה בָּׁ אֹפֶׁ ן
הַ מֻ ָּׁתר לְ פִ י הַ הֲ ָּׁלכָּׁה.



ש ִמ ַּט ת ְׁכ סָ פִ ים
ְׁ

ג

מַ ִּהי ִּמצְׁ וַת ְׁש ִּמ ַטת כְׁ ס ִּפים?
"וְׁ זֶה ְׁדבַ ר הַ ְׁש ִּמטה שמוֹט כל בַ עַ ל מַ ֵׂשה ידוֹ אֲ ֶשר י ֶַשה ְׁב ֵׂרעֵׂ הּו
ָאחיו…"2
ֹלא יִּ גֹש אֶ ת ֵׂרעֵׂ הּו וְׁ אֶ ת ִּ
שה ְדבָּׁ ִרים7:
ִמ ְצוַת ְש ִמטַ ת כְ סָּׁ פִ ים כ ֹו ֶׁללֶׁת ְשל ֹו ָּׁ

(שמוֹט כָּׁל בַ עַ ל מַ ֵשה יָּׁדוֹ).
א .עַ ל הַ מַ לְ וֶׁ ה לְ בַ טֵ ל אֶׁ ת הַ חוֹבוֹת ֶׁשחַ ּיָּׁבִ ים ל ֹו ָּׁ
בָ .אסּור לַמַ לְ וֶׁ ה לִ ְתבֹעַ אֶׁ ת הַ חוֹבוֹת ֶׁשעָּׁ בְ ָּׁרה ֲעלֵיהֶׁ ם ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה (ֹלא יִ גֹש אֶׁ ת ֵרעֵ הּו).
שֹּלא נַפְ ִסיק לְ הַ לְ ווֹת כְ סָּׁ פִ ים לִ פְ נֵי הַ ְש ִמטָּׁ ה9.
גָ .אנּו ְמצֻּוִ ים ֶׁ
נִקבַ ע מֵ רֹאש לְ ַאחֲ רי ְשנַת
ְש ִמטַ ת כְ סָּׁ פִ ים אֵ ינָּּׁה חָּׁ לָּׁה בְ הַ לְ וָָּׁאה ֶׁש ַתאֲ ִריְך הַ פֵ ָּׁרעוֹן ֶׁשּלָּּׁה ְ
נִקבַ ע ַתאֲ ִריְך
הַ ְש ִמטָּׁ ה ,אֶׁ ּלָּׁא בְ חוֹב ֶׁשזְ מַ ן פִ ְרעוֹנ ֹו הּוא לִ פְ נֵי סוֹף ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ,א ֹו ֶׁשֹּלא ְ
לְ פִ ְרעוֹנ ֹו ּובְ הַ גִ יעַ סוֹף ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה הּוא טֶׁ ֶׁרם נִפְ ַרע5.
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עמוד 2

הַ ִּאם מֻ תר לַלוֹוֶה לְׁ ַשלֵׂם אֶ ת חוֹבוֹ גַם לְׁ ַאחַ ר ֶשהַ מַ לְׁ וֶה וִּ ֵׂתר עַ ל הַ חוֹב?
הַ ּלוֹוֶׁה יָּׁכ ֹו ל לְ ַשּלֵם אֶׁ ת חוֹב ֹו ִאם יִ ְרצֶׁ ה ,גַם ִאם הַ מַ לְ וֶׁה ִה ְש ִמיט אֶׁ ת הַ חוֹב ַכ ִדין .הַ מַ לְ וֶׁה
אוֹמֵ ר" :מַ ְש ִמיט אֲ נִיּ ,וכְ בָּׁ ר נִפְ טַ ְר ָּׁת ִממֶׁ נִי!"  -כְ לוֹמַ ר ,אֵ ינְָך צָּׁ ִריְך לְ ַשּלֵם! הַ ּלוֹוֶׁ ה ע ֹו ֶׁנהַ" :אף
עַ ל פִ י כֵן ְרצוֹנִי ֶׁש ְת ַקבֵ ל!"
חז"ל ִשבְ חּו אֶׁ ת הַ ּלוֹוֶׁה ֶׁשעו ֶֹׁשה כֵן עַ ל כְָּׁך ֶׁשאֵ ינ ֹו רוֹצֶׁ ה לֵהָּׁ נוֹת ִמכ ְַספָּׁ ם ֶׁשל אֲ חֵ ִרים ,וְ גַם אֵ ינ ֹו
ירים יַפְ ִסיקּו לְ הַ לְ ווֹת כֶׁסֶׁ ף4.
רוֹצֶׁ ה לִ גְ רֹם לְ כְָּׁך ֶׁשע ֲִש ִ

ה

מַ הּו ְׁפרוֹזְׁ בוֹל?
נִמנָּׁעִ ים ִמּלְ הַ לְ ווֹת זֶׁ ה ָּׁלזֶׁ ה ִמפְ נֵי
ַכאֲ ֶׁשר ִהּלֵל הַ זָּׁ ֵק ן ָּׁרָאה ֶׁש ְבנֵי יִ ְש ָּׁראֵ ל עוֹבְ ִרים עַ ל ִאּסּור וְ ְ
ש ַּיעֲשּו פְ רוֹזְ ב ֹול9.
ְש ִמטַ ת כְ סָּׁ פִ ים ,הּוא ִת ֵקן ֶׁ
מַ הּו פְ רוֹזְ ב ֹול? הַ מַ לְ וֶׁה חוֹתֵ ם עַ ל ְשטָּׁ ר בִ פְ נֵי ְשל ֹו ָּׁשה ַד ָּּׁינִ ים .בַ ְשטָּׁ ר הּוא מוֹסֵ ר אֶׁ ת חוֹבוֹתָּׁ יו
נִמ ְסרּו לְ בֵ ית ִדין .מַ לְ וֶׁה ֶׁשעָּׁ ַרְך
(מבַ טֶׁ לֶׁת) חוֹבוֹת אֲ ֶׁשר ְ
לְ בֵ ית ִדין וְ הַ ְש ִמטָּׁ ה אֵ ינָּּׁה ְמ ַשמֶׁ טֶׁ ת ְ
שחַ ּי ִָּׁבים לוֹ01.
ְשטַ ר פְ רוֹזְ בוֹל ַר ַשאי לְ הַ ְמ ִשיְך לִ גְ בוֹת אֶׁ ת הַ חוֹבוֹת ֶׁ



ִש ָראֵ ל ו ְׁק ֻד ָש ָתה
אֶ ֶרץ י ְׁ

ו

מבוֹא
אשית
אשית ,הַ פוֹתֵ חַ בְ פָּׁ ָּׁר ַשת בְ ֵר ִ
לִ פְ נֵי ִמ ְספַ ר ָּׁשבּוע ֹות ִה ְתחַ לְ נּו לִ ְק ֹרא אֶׁ ת סֵ פֶׁ ר בְ ֵר ִ
אֲ ֶׁשר ְמסַ פֶׁ ֶׁרת עַ ל בְ ִריַאת הָּׁ ע ֹולָּׁםַ .ר ִש"י שוֹאֵ ל :מַ דּועַ הַ תו ָֹּׁרה מַ ְת ִחילָּׁה ִמ ִּספּור
אשית וְ ֹלא מֵ הַ ִמ ְצוָּׁ ה הָּׁ ִראש ֹונָּׁה ( ִמ ְצוַ ת "הַ ח ֶֹׁדש הַ זֶׁ ה לָּׁכֶׁם")?
מַ ע ֲֵשה בְ ֵר ִ
אשית כְ ֵדי לָּׁתֵ ת מַ ֲענֶׁה לְ אֻ מוֹת הָּׁ ע ֹולָּׁם ֶׁשט ֹועֲנוֹת
ַר ִש"י מַ ְסבִ יר ֶׁשהַ תו ָֹּׁרה מַ ְת ִחילָּׁה ִמבְ ֵר ִ
יִש ָּׁראֵ ל .לָּׁהֶׁ ם נּוכַל לוֹמַ ר ֶׁשהַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא
יִש ָּׁראֵ ל) גָּׁזַ לְ נּו אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ ְ
ֶׁשאֲ נ ְַחנּו (בְ נֵי ְ
אשית-
בָּׁ ָּׁרא אֶׁ ת הָּׁ ע ֹולָּׁם וְ הָּׁ ע ֹולָּׁם ַשּיְָּׁך לוִֹ .מ ִּסבָּׁ ה ז ֹו הַ תו ָֹּׁרה מַ ְת ִחילָּׁה בְ מַ ע ֲֵשה בְ ֵר ִ
יִש ָּׁראֵ ל.
לְ לַמֵ ד ֶׁשכָּׁל הָּׁ ע ֹולָּׁם ֶׁשל הַ ָּׁקדוֹש בָּׁ רּוְך הּוא ,וְ הּוא נָּׁתַ ן לָּׁנּו אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ ְ
ִּמצְׁ וַת הַ ְׁש ִּמטה -חֶ ֶסד וְׁ ַאהֲ בה
ַארצָּׁ ּה לַה' ,וְ הּוא אֲ ד ֹונָּּׁה
בְ ִקּיּום ִמ ְצוַ ת הַ ְש ִמטָּׁ ה מו ִֹדיעָּׁ ה אֻ מָּׁ ה ְשלֵמָּׁ ה קֳּ בָּׁ ל ע ֹולָּׁם ,כִ י ְ
הָּׁ אֶׁ חָּׁ ד וְ הַ ּי ִָּׁחיד וְ הָּׁ אֲ ִמ ִתי :בִ ְשנַת הַ ְשבִ יעִ ית ִהיא מו ֶֹׁשכֶׁת אֶׁ ת י ָָּּׁׁדּה ִמּלְ ִה ְש ַתמֵ ש בִ זְ כּות
ָארץ.
ַאדמָּׁ תָּׁ ּה לַאֲ דוֹן הָּׁ ֶׁ
ירה אֶׁ ת ְ
בַ עֲלּותָּׁ ּה עַ ל הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ הּ ,ובְ ֶׁרגֶׁש ֶׁשל כְ נִ יעָּׁ ה ִהיא מַ חֲ זִ ָּׁ
ָארץ .בַ עֲשוֹתָּׁ ּה כֵן ִהיא מַ כְ ִריזָּׁ ה עַ ל
ַאדמָּׁ תָּׁ ּה לַאֲ דוֹן הָּׁ ֶׁ
ירה אֶׁ ת ְ
בַ עֲשוֹתָּׁ ּה כֵן ִהיא מַ חֲ זִ ָּׁ
ֹאשם .גַּסֵ י
ּומ ָּּׁיד י ְַרכִ ינּו ֵג ִאים ר ָּׁ
ַאדמָּׁ תָּׁ ּה ֶׁשּלָּּׁהִ ,
עַ ְצמָּׁ ּה כְ עַ ל " ֵג ִרים וְ תו ָֹּׁשבִ ים" עַ ל ְ
הָּׁ רּוחַ ֶׁשהָּׁ יּו יו ְֹשבִ ים בֶׁ טַ ח עַ ל אֲ חֻ זוֹתֵ יהֶׁ ם ,וְ הָּׁ יּו נוֹהֲ גִ ים בִ ְמחֻ ְּס ֵרי ְרכּוש בַ אֲ ִטימּות הַ ּלֵב
ּובַ הֲ ָּׁרמַ ת י ַָּׁדיִ ם ,עַ ָּׁתה יִ נְ הֲ גּו ֶׁד ֶׁרְך חֶׁ סֶׁ ד וְ ַאהֲ בָּׁ ה בַ ג ִֵרים ּובָּׁ עֲנִ ּיִ ים ,וְ גַם חַ ּיַת הַ ָּׁש ֶׁדה ֵתחָּׁ ֵשב
ַאדמַ ת ה'ֶׁ ,שעָּׁ לֶׁיהָּׁ ֻכּלָּׁם יו ְֹשבִ ים יַחַ ד.
כִ יצּור בַ עַ ל זְ כֻּי ֹות ,כִ י ָאכֵן ַאחַ ת ִהיא ְ
רש"ר הירש

מקורות-
 .0וכן חייב לבער גם כסף או מזון שקיבל תמורת פרות שביעית.
אדם שלא ביער פרות שביעית בזמן ,הפרות אסורים באכילה .אין
צריך לבער פרות שברשות בית דין (לצורך אוצר בית דין).
 .4קיצור דיני שמיטת קרקעות ,על פי שיטת הרמב"ם בביעור.
 .1דרך הפקרה זו היא לפי הדעה המקובלת להלכה .ספר
השמיטה ומצוות הארץ כהלכתן .בהגיע זמן הביעור מותר להניח
בבית מספיק פרות לשלוש סעודות לכל אחד מבני הבית.
 .2דברים ט"ו:ב'.
 .7ראה ספר החינוך מצוות תע"ה ,תע"ז ,ת"פ.
יִּהיֶה דבר ִּעם לְׁ ב ְׁבָך ְׁבלִּ יַ עַ ל לֵׂאמֹר ק ְׁרבה ְׁשנַת
ִּ .9הש ֶמר לְָׁך פֶ ן ְׁ
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ָאחיָך האֶ ְׁביוֹן וְׁ ֹלא ִּת ֵׂתן לוֹ וְׁקרא
ַה ֶשבַ ע ְׁשנַת ַה ְׁש ִּמטה וְׁ רעה עֵׂ ינְָׁך ְׁב ִּ
עלֶיָך אֶ ל ה' וְׁהיה ְׁבָך חֵׂ ְׁטא :דברים ט"ו:ט.
 .5רמב"ם שמיטה ויובל ט:ט .וכן בהלוואה הניתנת עם משכון,
שם הל' י"ד.
 .4מלאכת שלמה ומשנה ראשונה שביעית י:ט.
 .9משנה שביעית י:ג.
 .01איך הלל תיקן פרוזבול ,אם הפרוזבול מבטל מצוה מדאורייתא
לשמוט חובות? הגמרא והרמב"ם מסבירים שהלל תקן את
הפרוזבול היות ושמיטה בזמן הזה היא רק מדרבנן ,גיטין ל"ו.
ורמב"ם שמיטה ויובל ט:ט"ז.
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ּוקדֻ שתּה.
מד עַ ל אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל ְׁ
נו ֵֹׂשא :הַ ָּׁשבּועַ נְסַ ּיֵם לִ לְ ֹ

הלכה

יום
ראש חודש כסלו

א

ָארץ?
מהֵׂ ן הַ ִּמצְׁ ווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
יִש ָּׁראֵ ל א ֹו בַ ּיְ בּול
ָארץ הֵ ן הַ ִמ ְצווֹת ֶׁשאֶׁ פְ ָּׁשר לְ ַקּיְמָּׁ ן ַרק בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
הַ ִּמצְׁ ווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
ּותרּומוֹת
יִש ָּׁראֵ ל .בֵ ין הַ ִמ ְצווֹת הָּׁ אֵ ּלּו יֵש אֶׁ ת ִמ ְצוַ ת ְש ִמיטָּׁ הְ ,
הַ ג ֵָּׁדל בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
ירקוֹת וְ עוֹד.
ישים ִמפֵ רוֹת וִ ָּׁ
ּומַ עַ ְשרוֹת ֶׁשמַ פְ ִר ִ
ָָּׁארץ,
י ְֶׁשנָּׁן ִמ ְספַ ר ִמ ְצווֹת הַ ְקשּורוֹת לְ פֵ רוֹת הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה אֲ ֶׁשר חוֹבָּׁ ה לְ ַקּיְ מָּׁ ן גַם בְ חּוץ ל ֶׁ
לְ מָּׁ ָּׁשל עָּׁ ְרלָּׁה.

ב

ּומיֻחֶ ֶדת לנּו ַרק בִּ גְׁ לַל הַ ִּמצְׁ ווֹת ֶשאֶ ְׁפשר לְׁ ַקיֵׂ ם ַרק בּה?
הַ ִּאם אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל ְׁקדוֹשה ְׁ
יִש ָּׁראֵ ל אֵ ינָּּׁה
יִש ָּׁראֵ ל ,אֲ בָּׁ ל אֶׁ ֶׁרץ ְ
זֶׁ ה נָּׁכוֹן ֶׁשּיֵש ִמצְ ווֹת ֶׁשאֶׁ פְ ָּׁשר לְ ַקּיֵם ַרק בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
ְקד ֹו ָּׁשה ַרק בִ גְ לַל זֶׁ ה.
יִש ָּׁראֵ ל נ ְִת ַק ְד ָּׁשה ִמכָּׁל הָּׁ אֲ ָּׁרצוֹת כְ בָּׁ ר ִמבְ ִריַאת הָּׁ ע ֹולָּׁם ,עוֹד לִ פְ נֵי שה' נָּׁתַ ן לָּׁנּו
אֶׁ ֶׁרץ ְ
שתָּׁ ּה ְתלּויָּׁה בְ ִמ ְצווֹת0.
אֶׁ ת הַ תו ָֹּׁרה וְ אֶׁ ת הַ ִמצְ ווֹת ,וְ אֵ ין ְקדֻ ָּׁ

ג

הַ ִּאם מֻ תר לצֵׂ את מֵׂ אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל?
ָָּׁארץ.
יִש ָּׁראֵ ל לְ חּוץ ל ֶׁ
יִש ָּׁראֵ ל ִהיא זְ כּות גְ ד ֹולָּׁה וְ ָאסּור לָּׁצֵ את מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְ
הַ ְש ִהּיָּׁה בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
ָאמרּו ֶׁשמֻ ָּׁתר לָּׁצֵ את כְ ֵדי
יִש ָּׁראֵ ל .חז"ל ְ
ַרק בְ ִמ ְק ִרים ְמיֻחָּׁ ִדים מֻ ָּׁתר לָּׁצֵ את מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְ
ִשּואין( .יֵש עוֹד ִמ ְספַ ר ִסבוֹת
לִ לְ מֹד תו ָֹּׁרה ,לְ ִה ְתפַ ְרנֵס ,וְ כֵ ן כְ ֵדי לִ ְמ ֹצא בֶׁ ן זּוג לְ נ ִ
יִש ָּׁראֵ ל).
ֶׁשבִ גְ ָּׁללָּׁן מֻ ָּׁתר לָּׁצֵ את מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל ,וְ ֹלא
יְציָאה זְ מַ נִית מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְ
כָּׁ ל הַ ִּסבוֹת הָּׁ אֵ ּלּו מַ ִתירוֹת ִ
ָָּׁארץ4.
ירה (עַ ל ְמנָּׁת לְ ִה ְתי ֵַשב) בְ חּוץ ל ֶׁ
יְציָאה כְ ֵדי לִ ְקבֹעַ ִד ָּׁ
ִ

ד

הַ ִּאם ִּמצְׁ וַת יִּ שּוב אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל כוֹ ֶללֶת ְׁדב ִּרים נוֹס ִּפים ִּמלְׁ בַ ד הַ יְׁ ִּשיבה בּה?
יִש ָּׁראֵ ל ,נ ְִצטַ ּוֵ ינּו בַ תו ָֹּׁרה ֹלא לְ הַ ְש ִאיר אֶׁ ת
בְ נוֹסָּׁ ף ל ִַמ ְצוָּׁ ה לָּׁגּור בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל ְשמָּׁ מָּׁ ה ,וְ כֵן ֹלא לְ מָּׁ ְס ָּׁרּה לְ אֻ מוֹת אֲ חֵ רוֹת1.
אֶׁ ֶׁרץ ְ
בּורי הַ נָּׁאוֹת ֶׁשל
ּורּה הַ ִצ ִ
חז"ל ִה ְקפִ ידּו ְמאֹד עַ ל ִטפּוחָּׁ ּה ,יָּׁפְ יָּּׁה וְ ִסד ָּׁ
2
יְשיבָּׁ תָּׁ ּה ,וְ כֵן לָּׁמַ ְדנּו ִמפָּׁ ָּׁר ַשת
יִש ָּׁראֵ ל כְ ֵדי לְחַ בְ בָּׁ ּה ּולְ הָּׁ ֵקל אֶׁ ת ִ
אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל.
לְהזָּׁ הֵ ר ִמּלְ סַ פֵ ר ְדבָּׁ ִרים ָּׁרעִ ים עַ ל אֶׁ ֶׁרץ ְ
הַ ְמ ַרגְ לִ ים כַמָּׁ ה צָּׁ ִריְך ִ


14

כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבא
לפרטים צבי האריס tzvi@halachayomit.com 054-6584409

תדפיס מתוך "הלכה יומית תשע"ה" בעריכת צבי האריס
© כל הזכויות שמורות  4102 7557מותר לצלם ולהשתמש
למטרות חינוך  -ללא מטרות רווח  "as is" -ללא שינויים

בס"ד

הלכה יומית  -שבוע פרשת ויצא

עמוד 2

ה

ִּשבְׁ חּה ֶשל אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל-
יִש ָּׁראֵ ל וְ אֶׁ ת הַ ּיו ְֹשבִ ים בָּׁ ּה:
חז"ל ִה ְרבּו לְ ַשבֵ חַ אֶׁ ת הַ בָּׁ ִאים לְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
שהּוא בֶׁ ן הָּׁ ע ֹולָּׁם הַ בָּׁ א"7.
יִש ָּׁראֵ ל מֻ בְ טָּׁ ח ל ֹו ֶׁ
ַארבַ ע אַ מוֹת בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
"כָּׁ ל הַ ְמהַ ּלְֵך ְ
ָָּׁארץ
יִש ָּׁראֵ ל אֲ פִ ּלּו בְ עִ יר ֶׁשרֻ בָּׁ ּה עוֹבְ ֵדי כוֹכָּׁבִ ים וְ ֹלא בְ חּוצָּׁ ּה ל ֶׁ
ָאדם בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
"יִש ֶׁרה ָּׁ
ְ
יִש ָּׁראֵ ל ְשקּולָּׁה כְ ֶׁנגֶׁד כָּׁ ל
ּיְשיבַ ת אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ לְ -מלַמֵ ד ֶׁש ִ
אֲ פִ ּלּו בְ עִ יר ֶׁש ֻכּלָּּׁה ְ
הַ ִמ ְצווֹת"9.
"מפְ נֵי מָּׁ ה ָּׁש ְרתָּׁ ה רּוחַ הַ ק ֶֹׁדש (בֵ ית הַ ִמ ְק ָּׁדש) בְ חֶׁ לְ ק ֹו ֶׁשל בִ ְני ִָּׁמין? ֶׁשכָּׁל הַ ְשבָּׁ ִטים
ִ
יִש ָּׁראֵ ל"5.
ָָּׁארץ ּובִ ְני ִָּׁמין נ ֹולָּׁד בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
נוֹלְ דּו בְ חּוצָּׁ ּה ל ֶׁ

ו

עוֹד ִּמ ִּשבְׁ חּה ֶשל אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל-
ַרב אַ ִמי וְ ַרב אַ ִּסי ל ְָּׁמדּו יַחַ ד ּובִ ימֵ י הַ חַ מָּׁ ה (הַ ַקיִץ) הָּׁ יּו יו ְֹשבִ ים בַ צֵ ל
ּובִ ימֵ י הַ ִצנָּׁה (הַ קֹר) הָּׁ יּו יו ְֹשבִ ים בַ ֶׁשמֶׁ ש ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְת ַרעֲמּו עַ ל אֶׁ ֶׁרץ
יִש ָּׁראֵ ל ,כְ גוֹן "חַ ם כָּׁאן"
(שֹּלא יַגִ ידּו ְדבָּׁ ִרים בִ גְ נּותָּׁ ּהֶׁ -של אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל ֶׁ
ְ
יִש ָּׁראֵ ל" וְ כַ דוֹמֶׁ ה)ִ .מכָּׁאן ָאנּו לְ מֵ ִדים לְ ִהזָּׁ הֵ ר ִמּלְ ַדבֵ ר ְדבָּׁ ִרים ָּׁרעִ ים
"קר בְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
א ֹו ַ
יִש ָּׁראֵ ל.
עַ ל אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל א ֹו
ַרבִ י אַ בָּׁ א הָּׁ יָּׁה ְמנ ֵַשק אֶׁ ת הַ ְּסלָּׁעִ ים ֶׁשל עַ כ ֹו ( ַכנ ְִראֶׁ ה בְ צֵ את ֹו מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְ
יִש ָּׁראֵ ל4.
יִש ָּׁראֵ ל)ָּׁ ,דבָּׁ ר הַ מַ ְראֶׁ ה ִחבַ ת חֲ כָּׁ ִמים לְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
בְ שּוב ֹו לְ אֶׁ ֶׁרץ ְ
חֲ ִּשיבּותּה ֶשל אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל בְׁ עֵׂ ינֵׂי הַ תוֹרה

הּודי יָּׁכ ֹול ָּׁלגּור בְ כָּׁל ָּׁמקוֹם בָּׁ ע ֹולָּׁם ֶׁשהּוא רוֹצֶׁ ה? ָאנּו
יהּודים? אּולַי יְ ִ
ִ
עַ ד כַמָּׁ ה אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל חֲ שּובָּׁ ה ָּׁלנּו כִ
יהּודים  -וְ אַ ֶׁתם ַתחֲ לִ יטּו…
ִ
נ ְִסקֹר בִ ְקצָּׁ ָּׁרה אֶׁ ת ְמקוֹמָּׁ ּה שֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בְ חַ ּיֵינּו כִ
ּומ ְצוָּׁ ה כְ ֵדי
יוֹתֵ ר ִממַ חֲ ִצית ִמ ְצווֹת הַ תו ָֹּׁרה נ ִָּׁתנוֹת לְ ִקּיּום ֵרק בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל! ֵאין צ ֶֹׁרְך לִ ְמנוֹת כָּׁל ִמ ְצוָּׁ ה ִ
לְ ִהּוָּׁ ַכח בָּׁ זֶׁ ה .אֶׁ פְ שָּׁ ר פָּׁ שּוט לִ ְסקֹר אֶׁ ת שֵ שֶׁ ת ִס ְד ֵרי הַ ִמ ְשנָּׁהִ .מתוְֹך ֵש ֶׁשת הַ ְּס ָּׁד ִרים ,י ְֶׁש ָּׁנם ְשל ֹו ָּׁשה ְס ָּׁד ִרים
אֲ שֶׁ ר עו ְֹס ִקים בְ רֻ בָּׁ ם הַ מַ כְ ִריעַ בְ ִדינִים הַ ְתלּויִ ים ְבאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל:
סֵׂ דֶ ר קד ִּשים ִ -דינֵי בֵ ית הַ ִמ ְק ָּׁדש וְ הַ ָּׁק ְרבָּׁ נוֹת.
כִ ְמעַ ט כֻּל ֹו עוֹסֵ ק בְ ִמ ְצווֹת ּובְ ִדינִים ֶׁשנ ִָּׁתן לְ ַקּיְ מָּׁ ם ַרק ְבאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
ָארץ.
סֵׂ דֶ ר זְׁ רעִּ ים ִ -דינֵי הַ ִמ ְצווֹת הַ ְתלּויוֹת בָּׁ ֶׁ
כִ ְמעַ ט כֻּל ֹו עוֹסֵ ק בְ ִמ ְצווֹת ּובְ ִדינִים ֶׁשנ ִָּׁתן לְ ַקּיְ מָּׁ ם ַרק ְבאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
סֵׂ דֶ ר ְׁטהרוֹת ִ -דינֵי טֻ ְמָאה וְ טָּׁ הֳּ ָּׁרה .כִ ְמעַ ט כֻּל ֹו עוֹסֵ ק בְ ִמ ְצווֹת ּובְ ִדינִים ֶׁש ִנ ָּׁתן לְ ַקּיְ מָּׁ ם ַרק בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
ַגם חֵ לֶׁק גָּׁדוֹל מֵ הַ ִמ ְצווֹת ּומֵ הַ ִדינִים שֶׁ ל סֵׂ דֶ ר מוֹעֵׂ ד ָּׁתלּוי בְ ֶׁא ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
לְ מָּׁ שָּׁ ל :רֹב מַ ּסֶׁ כֶׁת פְ סָּׁ ִחים עוֹסֶׁ ֶׁקת בְ ָּׁק ְרבַ ן פֶׁ סַ ח ,וְ רֹב מַ ּסֶׁ ֶׁכת יוֹמָּׁ א עוֹסֶׁ ֶׁקת בַ עֲבו ַֹדת הַ כֹהֵ ן הַ גָּׁדוֹל ְביוֹם
פּורים.
הַ כִ ִ
יקין עוֹסֵ ק בַ ּסַ נְ הֶׁ ְד ִרין ,אֲ שֶׁ ר פ ֹועֵ ל ֵרק בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
חֵ לֶׁק ִּמסֵׂ דֶ ר נְׁ זִּ ִּ
ָָּׁארץ ,נִ ְתנּו כְ ֵדי לְ ַקּיְ מָּׁ ן בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
חֲ זַ "ל ְמל ְַמ ִדים שֶׁ אֲ פִ ּלּו הַ ִמ ְצווֹת שֶׁ נ ִָּׁתן לְ ַקּיְ מָּׁ ן בְ חּוץ ל ֶׁ
הַ חַ גִ ים שֶׁ ל עַ ם יִ ְש ָּׁראֵ ל ְמבֻּסָּׁ ִסים עַ ל עוֹנוֹת הַ ָּׁשנָּׁה שֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל .אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁר ֵאל ִהיא כָּׁל כְָּׁך חֲ שּובָּׁ ה,
ָָּׁארץ
ָאדם יִ ְחיֶׁה בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל בְ עִ יר שֶׁ ֹרב תו ָֹּׁשבֶׁ יהָּׁ עוֹבְ ֵדי כ ֹו ָּׁכ ִבים מֵ אֲ ֶׁשר בְ חּוץ ל ֶׁ
שֶׁ חֲ זַ "ל לִ ְמ דּו שֶׁ עָּׁ ִדיף שֶׁ ָּׁ
הּודים.
בְ עִ יר שֶׁ ֹרב תוֹשָּׁ בֶׁ יהָּׁ יְ ִ

סָּׁ ַק ְרנּו ַרק ְמעַ ט מֵ הַ ְמקוֹרוֹת בְ נוֹשֵ א אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ,אֲ בָּׁ ל ָּׁר ִאינּו מַ ְספִ יק כְ ֵדי לְ הַ ְת ִחיל לְ הָּׁ בִ ין אֶׁ ת חֲ ִשיבּותָּׁ ּה
ָארץ בְ עֵ ינֵי הַ תו ָֹּׁרה.
שֶׁ ל הָּׁ ֶׁ

מבוסס על "מרכזיותה של ארץ ישראל ביהדות" ,הרב ארי שבט ,מאהלי תורה ,תשמ"ד
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נספח שמיטה 3

בֵׂ ית הַ ִּדין
ְׁממַ נֶה
שלִּ יחַ

בֵ ית הַ ִדין ְממַ נֶׁה ָּׁשלִ יחַ לְ פַ ֵקחַ
ּולְ טַ פֵ ל בַ ּיְ בּול .בְ אֹפֶׁ ן זֶׁ ה מֻ ָּׁתר
לֶׁאֱ סֹף אֶׁ ת הַ ּיְבּול בְ כַמֻ ּיוֹת
גְ דוֹלוֹת ּובַ ֶׁד ֶׁרְך הָּׁ ְרגִ ילָּׁה ָּׁ -דבָּׁ ר
הָּׁ ָאסּור לַחַ ְקלַאי הַ פְ ָּׁר ִטי.

העֲבוֹדה
בַ ש ֶדה

הַ ְממֻ נֶׁה (בְ ֶׁד ֶׁרְך כְ לָּׁל בַ עַ ל
הַ פַ ְר ֵדס) ְמטַ פֵ ל בַ פַ ְר ֵדס וְ אוֹסֵ ף
אֶׁ ת הַ פֵ רוֹת עֲבּור בֵ ית הַ ִדין.
הּוא ְמבַ צֵ עַ ַרק אֶׁ ת הָּׁ עֲבוֹדוֹת
הַ מֻ ָּׁתרוֹת בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה.

חֲ ל ַֻקת
הַ יְׁ בּול

הַ ְממֻ נֶׁה ִמטַ עַ ם בֵ ית הַ ִדין
ַאחֲ ַראי גַם לְ הוֹבָּׁ לַת הַ ּיְבּול
וְ ַלחֲ ל ָֻּׁקתוֹ .הַ ּיְבּול אֵ ינ ֹו נ ְִמכָּׁ ר
בַ ֶׁד ֶׁרְך ֶׁשמוֹכְ ִרים פֵ רוֹת ְרגִ ילִ ים.

הַ ַת ְׁשלּום

הַ ַת ְשלּום עֲבּור פֵ רוֹת ֶׁשבְ פִ קּוחַ
אוֹצַ ר בֵ ית הַ ִדין אֵ ינ ֹו כ ֹולֵל ֶׁרוַ ח,
אֶׁ ּלָּׁא הּוא ְמחֻ ָּׁשב לְ פִ י הָּׁ ֲעלֻּיוֹת
ֶׁשל :הָּׁ עֲבוֹדוֹת בַ ָּׁש ֶׁדה ,הַ פִ קּוחַ ,
הַ ָּׁק ִטיף ,הָּׁ ִא ְחסּון ,הַ הוֹבָּׁ לָּׁה
וְ הַ חֲ ל ָֻּׁקה.

ְׁקדֻ ַשת
ְׁשבִּ יעִּ ית

יֵש לִ נְ הֹג ְקדֻ שַ ת ְש ִביעִ ית בְ פֵ רוֹת
אוֹצַ ר בֵ ית ִדין.
מֻ ָּׁתר לְ ִה ְש ַתמֵ ש בַ פֵ רוֹת ַרק בַ ֶׁד ֶׁרְך
הָּׁ ְרגִ ילָּׁה ,וְ צָּׁ ִריְך לְ הַ ְקפִ יד שֶׁ ֹּלא
לִ נְ הֹג ֶׁד ֶׁרְך ִבזָּׁ יוֹן בַ ְשאֵ ִרּיוֹת
וְ לִ פְ עָּׁ ִמים גַם בַ ְקלִ פוֹת.
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נספח שמיטה 4

ה ַרבנּות
ֹכֶרת אֶ ת
מו ֶ
הַ ַק ְׁר ַקע אוֹ
אֶ ת העֵׂ צִּ ים

ְׁש ַטר הַ ְׁרשָאה

כַ אֲ ֶׁשר אֵ ין בְ ֵר ָּׁרה וְ יֵש חֲ ָּׁשש
אשית
לַפַ ְרנָּׁסָּׁ ה ,הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
ְמַאפְ ֶׁש ֶׁרת ַלחַ ְקל ִָּׁאים לִ ְמכֹר
אֶׁ ת ְשדוֹתֵ יהֶׁ ם א ֹו
פַ ְר ְדסֵ יהֶׁ ם לְ נָּׁכְ ִרים לְ מֶׁ ֶׁשְך
ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה.

ַ
א ַנחְ נוּ הַ חֲתו ִ
יםּמ ָּטהּנוֹ ְת ִניםּ
מ
ֲ
ָּ
ְ
ַ
הּגמורָּ ה
אָּ
ש
ר
ְהַ
ו
ּ
חַ
כ
ֹ
ּ
ה
ז
ב
ְ
ֶּ
שיאֵ יּּ
יםּנ ִּ
ְלהָּ רַ ָּב ִניםּהַ ְגאוֹ ִנ
ְ
הָּ רַ ָּבנותּהָּ רָּ ִ
אשית לְ י ְִשרָּ אֵ לּ
שליט"אּ,
יּשיְצָּ ְרפוּעִ ָּ
ִ
לּמ ֶּ
מםּובָּ אֵ יּ
ּוְכָּ
רּב ְ
ֹכחָּ ם ,לִ ְ
מכִ ירָּ
מ ֹכ ִ
הּגמורָּ הּ
ְ
ְ
יּכחָּ םּ,אֶּ ת ָּכלּ
הּ,בכָּ לּיִפו ֹ
וַחֲלוטָּ
הַ ַק ְר ָּקעוֹ תּ,הַ ְצ ָּ
מחִ יםּ,הַ ְנ ִטיעוֹ תּ,
ִ
ֶּ
יםּשיֵשּּ
לּמי ֵני עֵ צִ
אילָּ נוֹ תּוְכָּ
הָּ ִ
לָּ נו ְ
ּבאַ ְרצֵ נוּהַ ְקדוֹ ָּשהּ...

בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶׁדה ְמעַ בֵ ד אֶׁ ת ָּׁש ֵדהּו.
בְ כָּׁ ל ִמ ְק ֶׁרה ָאסּור ַלעֲשוֹת אֶׁ ת
הַ ְמלָּׁאכוֹת הָּׁ אֲ סּורוֹת
מֵ הַ תו ָֹּׁרה ּ -ומֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת ַרק
אֶׁ ת הַ ְמלָּׁאכוֹת הָּׁ אֲ סּורוֹת
ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁן.

העֲבוֹדה
בַ ש ֶדה

חֲ ל ַֻקת
הַ יְׁ בּול
וְׁ הַ ַת ְׁשלּום

כָּׁרגִ יל.
ירה ִמ ְתבַ צְ עוֹת ָּׁ
הַ חֲ ל ָֻּׁקה וְ הַ ְמכִ ָּׁ
ירה
הַ ְמ ִחיר ֶׁשל פֵ רוֹת הֶׁ ֵתר ְמכִ ָּׁ
ִנ ְקבָּׁ ע כָּׁ ָּׁרגִ יל ּולְ בַ עַ ל הַ ָּׁש ֶׁדה מֻ ָּׁתר
לְ הַ ְרוִ יחַ מֵ הַ פֵ רוֹת.

ְׁקדֻ ַשת
ְׁשבִּ יעִּ ית

ירה אֵ ין ְקדֻ ַשת
בְ פֵ רוֹת הֶׁ ֵתר ְמכִ ָּׁ
ְשבִ יעִ ית ּומֻ ָּׁתר לְ ָאכְ לָּׁם ּולְ הָּׁ כִ ין
אוֹתָּׁ ם בְ כָּׁל ֶׁד ֶׁרְך.
יֵש נוֹהֲ גִ ים ְקדֻ ַשת ְשבִ יעִ ית גַם
ירה.
בְ פֵ רוֹת הֶׁ ֵתר ְמכִ ָּׁ

אשית לְׁ יִּ ְׁשראֵׂ ל מַ ִּתירה אֶ ת הַ ְׁמכִּ ירה ,אֲ בל פו ְֹׁס ִּקים ַרבִּ ים או ְֹׁס ִּרים אוֹתוֹ.
ֹלקת  -ה ַרבנּות הר ִּ
הֶ ֵׂתר הַ ְׁמכִּ ירה שנּוי בְׁ מַ חֲ ֶ

ירים
טַ עֲמֵׂ י הַ מַ ִּת ִּ
 הַ ְש ִמטָּׁ ה בַ זְ מַ ן הַ זֶׁ ה אֵ ינָּּׁה חוֹבָּׁ ה ִמ ְדאו ָֹּׁריְ תָּׁ א (מֵ הַ תו ָֹּׁרה)
אֶׁ ּלָּׁא ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁן ,וְ לָּׁכֵ ן יֵש מָּׁ קוֹם לְ הָּׁ ֵקל.
 הַ הֶׁ ֵתר ְמחַ זֵ ק אֶׁ ת הַ ּיִ שּוב בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ לּ ,ובִ זְ כּות ֹו
חַ ְקל ִָּׁאים ַרבִ ים שֶׁ בְ לִ י הַ הֶׁ ֵתר ֹלא הָּׁ יּו שו ְֹמ ִרים ְש ִמטָּׁ ה
מּורים.
ּסּורים חֲ ִ
כְ לָּׁלִ ,נ ְמנָּׁעִ ים ִמ ַּל ֲע ֹבר עַ ל ִא ִ
 מֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת ַרק אֶׁ ת הַ ְמלָּׁאכוֹת הַ מֻ ָּׁתרוֹת ִמ ְדאו ָֹּׁריְ תָּׁ א.
ָארץ לְ עִ נְ יָּׁן
ירה לְ גוֹי יְ כ ֹולָּׁה לְ הַ פְ ִקיעַ אֶׁ ת ְקדֻ שַ ת הָּׁ ֶׁ
ְ מכִ ָּׁ
פְ ט ֹור ִמ ִמ ְצווֹת הַ ְש ִמטָּׁ ה.
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טַ עֲמֵׂ י האו ְֹׁס ִּרים
•ָאסּור לִ ְמכֹר ַק ְר ַקע בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל לְ גוֹי ִמשּום
ִאּסּור "וְ ֹלא ְתחָּׁ נֵם" (דברים ז':ב')
צּורה מַ ְספִ יק טוֹבָּׁ ה.
ירה ֵאינָּּׁה ַנע ֲֵשיתָּׁ בְ ָּׁ
•הַ ְמכִ ָּׁ
ָארץ
ירה לְ גוֹי אֵ ינָּּׁה מַ פְ ִקיעָּׁ ה אֶׁ ת ְקדֻ ַשת הָּׁ ֶׁ
• ְמכִ ָּׁ
לְ עִ ְניָּׁן פְ ט ֹור ִמ ִמ ְצווֹת הַ ְש ִמ ָּׁטה.
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בס"ד

ילקוט מושגים ( )2תשע"ה
נח  -ויצא
בנושא :שמיטה ,קדושת ארץ ישראל

ַדף זֶׁ ה ְמ ַרכֵ ז אֶׁ ת הַ מֻ ָּׁשגִ ים הָּׁ עִ ָּׁק ִרּיִ ים ֶׁש ִנלְ ְמדּו בַ נו ְֹש ִאים הָּׁ ַאחֲ ר ֹונִים.
לְ מֶׁ ֶׁשְך ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה .הֶׁ ֵתר זֶׁ ה הּוא י ָָּּׁׁשן
וְ הּוא נוֹעַ ד בַ מָּׁ קוֹר ,לִ פְ נֵי יוֹתֵ ר ִממֵ ָאה
ָּׁשנָּׁה ,לִ ְמנֹעַ מֵ הַ ּיִ שּוב הַ צָּׁ עִ יר בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל
אשית
לְ ִה ְתמוֹטֵ ט .כַיוֹם הָּׁ ַרבָּׁ נּות הָּׁ ָּׁר ִ
קּוקים
ירה לַחַ ְקל ִָּׁאים הַ זְ ִ
לְ יִ ְש ָּׁראֵ ל מַ ִת ָּׁ
לְ כְָּׁך לְ ֵשם פַ ְר ָּׁנסָּׁ תָּׁ ם לְ הֵ עָּׁ זֵ ר בְ הֶׁ ֵתר זֶׁ ה.
מַ צע ְׁמנֻתק ִ -שיטַ ת גִ דּול פֵ ר ֹות א ֹו יְ ָּׁרק ֹות
יצים הַ מּונ ִָּׁחים
גּורה ּובַ ע ֲִצ ִ
בְ תוְֹך חֲ מָּׁ מָּׁ ה ְס ָּׁ
עַ ל גַבֵ י ִמ ְשטָּׁ ח אֲ ֶׁשר מַ פְ ִריד בֵ ין הֶׁ עָּׁ ִציץ
לְ בֵ ין הַ ַק ְר ַקע .לְ גִ דּולִ ים אֵ ּלּו אֵ ין ְקדֻ ַשת
ְשבִ יעִ ית ּומֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת אֶׁ ת כָּׁל הַ ְמלָּׁאכוֹת
הַ ְדרּושוֹת לְ גִ דּולָּׁם וְ גַם לִ ְמכֹר אוֹתָּׁ ם
כ ָָּּׁׁרגִ יל.
ְׁש ִּמ ַטת כְׁ ס ִּפים  -בִ טּול הַ הַ לְ וָּׁ אוֹת בְ סוֹף
ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה .זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרת ֶׁש ֵּיש ִמ ְצוָּׁ ה
עַ ל הַ מַ לְ וֶׁ ה לִ ְשמֹט אֶׁ ת הַ ח ֹוב ֶׁשחַ ָּּׁיבִ ים ל ֹו.
ְׁפרוֹזְׁ בוֹל ְ -שטָּׁ ר אֲ ֶׁשר ב ֹו הַ מַ לְ וֶׁ ה מוֹסֵ ר
(שהַ ּלוֹוִ ים חַ ָּּׁיבִ ים לוֹ) לְ בֵ ית
אֶׁ ת הַ חוֹבוֹת ֶׁ
ִדין וְ עַ ל יְ ֵדי זֶׁ ה הַ חוֹבוֹת אֵ י ָּׁנם בְ טֵ לִ ים
ִהּלֵל הַ זָּׁ ֵקן ִת ֵקן פְ רוֹזְ ב ֹול
בַ ְשבִ יעִ ית.
כַאֲ ֶׁשר הּוא ָּׁרָאה ֶׁשאֲ נ ִָּׁשים נִ ְמנָּׁעִ ים
ִמּלְ הַ לְ ווֹת כְ סָּׁ פִ ים לִ פְ נֵי ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה
מֵ חֲ ָּׁשש ֶׁשהַ ח ֹובוֹת יִ ְתבַ ְטלּו בַ ְש ִמטָּׁ ה.

ְׁש ִּמטה
ְׁש ִּמטה  -הַ ָּׁש ָּׁנה הַ ְשבִ יעִ יתָּׁ ,ש ָּׁנה ֶׁש ֵּיש בָּׁ ה
ִמ ְספַ ר ִמ ְצווֹת הַ ְקשּור ֹות ַל ֲעבו ַֹדת הָּׁ אֲ ָּׁדמָּׁ ה
וְ לַּיְ בּול.
ירה ֶׁשל זְ מוֹרוֹת
זְׁ ִּמירה  -כְ ִריתָּׁ ה א ֹו ְק ִצ ָּׁ
בַ גְ פָּׁ נִ ים עַ ל ְמנָּׁת ֶׁשּיִ גְ ְדלּו טוֹב יוֹתֵ ר.
ירת הַ ִשבֳּלִ ים בַ ָּׁש ֶׁדה כְ ֵדי
ְׁקצִּ ירה ְ -ק ִצ ַ
סף אוֹתָּׁ ן.
לֶׁאֱ ֹ
בְׁ צִּ ירה ְ -ק ִטיפַ ת פְ ִרי הַ גֶׁפֶׁ ן.
הַ ְׁשמ ַטת הַ יְׁ בּול  -יֵש לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת ָּׁכל
הַ ּיְ בּול ֶׁשל ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה.
ְׁקדֻ ַשת ְׁשבִּ יעִּ ית ְ -קדֻ ָּׁשה ֶׁש ֵּיש בְ פֵ רוֹת
ְקדֻ ָּׁשה ז ֹו
הַ גְ ֵדלִ ים בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה.
ְמחַ ּיֶׁבֶׁ ת אוֹתָּׁ נּו לֶׁאֱ כֹל אֶׁ ת הַ פֵ רוֹת ַרק בַ ֶׁד ֶׁרְך
הָּׁ ְרגִ י ָּׁלה ּולְ ִהמָּׁ נַע ִמּלְ הַ פְ ִסיד אֶׁ ת הַ פֵ רוֹת
ּו ִמּלִ ְס ֹחר בָּׁ הֶׁ ם.
ָאדם
הֶ ְׁפ ֵׂקר ָּׁ -דבָּׁ ר ֶׁשאֵ ין ל ֹו בְ עָּׁ לִ ים וְ כָּׁל ָּׁ
יָּׁכוֹל לֵהָּׁ נוֹת ִממֶׁ נּו .בִ ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה ֵיש
ִמ ְצוָּׁ ה לְ הַ פְ ִקיר אֶׁ ת הַ ּיְ בּול.
לְׁ אוֹקוֹמֵׂ י ִּאילנֵׂי  -לְ צ ֶֹׁרְך ִקּיּום הָּׁ ִאי ָּׁלן.
בַ ְשבִ יעִ ית מֻ ָּׁתר ַלעֲשוֹת אֶׁ ת הַ ְמלָּׁאכוֹת
ֶׁשאֵ ינָּׁן אֲ סּורוֹת מֵ הַ תו ָֹּׁרה עַ ל ְמ ָּׁנת לִ ְמ ֹנעַ
אֶׁ ת ִקלְ קּול הָּׁ ִאי ָּׁלן ,כְ ל ֹומַ ר כְ ֵדי לְ ַקּיֵם
(לְ אוֹקוֹמֵ י) א ֹות ֹו.
לְׁ ַאבְׁ רוֹיֵׂי ִּאילנֵׂי  -לְ צ ֶֹׁרְך הַ ְשבָּׁ חַ ת הָּׁ ִאי ָּׁלן.
בַ ְשבִ יעִ ית ָאסּור ַל ֲעש ֹות אֶׁ ת הַ ְמלָּׁאכוֹת
הָּׁ אֲ סּורוֹת ִמ ְד ַרבָּׁ נָּׁן ִאם הַ מַ טָּׁ ָּׁרה ִהיא
לְ הַ ְשבִ יחַ (לְ ַאבְ ר ֹויֵי) אֶׁ ת הָּׁ ִאילָּׁן.
אוֹצַ ר בֵׂ ית ִּדין  -בֵ ית ִדין יָּׁכ ֹול לְ מַ נוֹת
סף אֶׁ ת הַ ּיְ בּול ,כְ ֵדי ֶׁשהַ ּיְ בּול
יחים לֶׁאֱ ֹ
ְשלִ ִ
יַגִ יעַ לְ כָּׁל דו ֵֹרש.
הֶ ֵׂתר ְׁמכִּ ירה  -הֶׁ ֵתר ַל ֲעש ֹות חֵ ֶׁלק
(מ ְד ַרבָּׁ ָּׁנן) בִ ְשנַת
מֵ הַ ְמ ָּׁלאכ ֹות הָּׁ אֲ סּור ֹות ִ
ירת הַ ַק ְר ַקע לְ גוֹי
הַ ְש ִמטָּׁ ה עַ ל יְ ֵדי ְמכִ ַ
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ּוקדֻ שתּה
אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל ְׁ
ָארץ  -הַ ִמ ְצווֹת
הַ ִּמצְׁ ווֹת הַ ְׁתלּויוֹת ב ֶ
ֶׁשאֶׁ פְ ָּׁשר לְ ַקּיְ מָּׁ ן ַרק בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל ,א ֹו
בַ ּיְ בּול הַ ג ֵָּׁדל בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל.
ְׁקדֻ ַשת אֶ ֶרץ יִּ ְׁשראֵׂ ל ְ -קדֻ ָּׁשה ֶׁשאֶׁ ֶׁרץ
יִ ְש ָּׁראֵ ל נִ ְת ַק ְד ָּׁשה בָּׁ ּה כְ בָּׁ ר ִמבְ ִריַאת
הָּׁ ע ֹולָּׁם ,עוֹד לִ פְ נֵי ֶׁשה' נָּׁתַ ן לָּׁנּו אֶׁ ת הַ תו ָֹּׁרה
וְ אֶׁ ת הַ ִמ ְצווֹתְ .קדֻ ָּׁשה ז ֹו אֵ ינָּּׁה ְתלּויָּׁה
ָארץ.
בַ ִמ ְצוֹות הַ ְתלּויוֹת בָּׁ ֶׁ
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בס"ד

ילקוט מושגים ( )2תשע"ה
נח – ויצא
בנושא :שמיטה ,קדושת ארץ ישראל

לפניך שאלות מכמה סוגים .קרא/קראי היטב את ההוראות ואת השאלות וענה/עני עליהן.
א .בחר\י את התשובה הנכונה (לכל שאלה תשובה אחת נכונה בלבד!) .כדאי לקרוא את כל התשובות
לפני בחירת התשובה הנכונה.

 .1מהן ארבע המלאכות האסורות מהתורה בשמיטה?
א .זריעה ,זמירה ,בצירה וקצירה.
ב .זריעה ,דישון ,השקיה ,ברירה (בורר).
ג .זמירה ,זריעה ,בניה (בונה) ,הבערה (מבעיר אש).
ד .דישון ,סיקול (הסרת אבנים מהשדה) ,סחיטת ענבים וקצירה.
 .2הרוצה למכור פרות שביעית:
א .יכול לעשות כן אם הוא מוכר כמות קטנה.
ב .יכול לעשות כן תמורת כסף או מזון בלבד.
ג .צריך לתת את הפרות באומד ולא במדידה ,בשקילה או במספר.
ד .כל התשובות נכונות.
 .3לווה שרוצה להחזיר את הכסף שלווה אף על פי שההלוואה בטלה בסוף שביעית:
א .אסור לו להחזיר את הכסף!
ב .מותר לו להחזיר את הכסף ,אבל זה אינו רצוי.
ג .מותר לו להשיב את הכסף ,וחז"ל שיבחו את מי שעושה כן!
ד .יכול להחזיר רק חצי ממה שלווה.
 .4גידול במצע מנותק אשר מותר לעַ בדו בשמיטה הוא כאשר:
א .מגדלים את הירקות כרגיל ,רק בתוך חממה.
ב .מגדלים את הירקות בתוך עציצים בשדה פתוח.
ג .מגדלים את הירקות מחוץ לגבולות ארץ ישראל לעִ ניין שמיטה.
ד .מגדלים את הירקות בתוך עציצים ,על גבי משטח מיוחד ובתוך חממה סגורה.
 .5ספיחים הם:
א .ספח של שטר מכירת הקרקע לגוי למשך שנת השמיטה.
ב .ספח של שטר פרוזבול.
ג .תבואה וירקות אשר גדלו מעצמם (בלי שאדם זרע אותם בכוונה).
ד .עצים שאין להם פרות.
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הלכה יומית

שאלות לסיכום הלכות שמיטה ( )2תשע"ה

עמוד 2

ב .נכון או לא נכון – ליד כל משפט סמן\י "נכון" או "לא נכון":

 .6מותר לזרוק גרעינים וקליפות של פרות שמיטה כרגיל.
 .4אסור להפסיק להלוות כספים לפני השמיטה.
 .1ארץ ישראל קדושה רק בגלל המצוות התלויות בארץ.
ג .מקורות -רשום/רשמי ליד כל פסוק את מספר ההלכה הנלמד ממנו (מההלכות שבטור השמאלי))1-13( .

הדין

הפסוק

 .0מכאן שיש קדושה בפרות שביעית

ָארץ ַשבת לַה' _____
וְׁ שבְׁ תה ה ֶ

 .4מכאן מצוות שמיטת כספים

וְׁ הַ ְׁשבִּ יעִּ ת ִּת ְׁש ְׁמ ֶטנה ּונְׁ ַט ְׁשתּה _____
ָארץ לכֶ ם לְׁ ָאכְׁ לה _____
וְׁ היְׁ תה ַשבַ ת ה ֶ
שמוֹט כל בַ עַ ל מַ ֵׂשה ידוֹ אֲ ֶשר י ֶַשה בְׁ ֵׂרעֵׂ הּו ___
כִּ י יוֹבֵׂ ל ִּהוא ק ֶֹדש ִּת ְׁהיֶה לכֶ ם _____

 .1מכאן שאסור להפסיד פרות שביעית
 .2מכאן שיש לשבות מעבודת האדמה והאילן
 .7מכאן שיש מצווה להפקיר פרות שביעית

ד .תשובות קצרות -רשום\רשמי תשובה קצרה לכל שאלה .בחר\י את התשובות מתוך תיבת התשובות
(יש בתיבה מספר תשובות שאינן נכונות!):

תיבת תשובות
אוצר בית דין
לאברויי אילנא
היתר מכירה

הפקר
פרוזבול
לאוקומי אילנא
שמיטת כספים

 .14כדי שלא ימנעו ממתן הלוואות לפני שנת השמיטה ,הלל תיקן

.

מאפשר לכל דורש להשיג פרות בשביעית ,על ידי שליחי בית
.15
דין שמבצעים את העבודה.
 .16לפני שנים רבות הרבנים הראשיים לישראל תיקנו אפשרות למכור את הקרקע
לגוי למשך שנת השמיטה כדי לחזק את הישוב בארץ ישראל וכדי למנוע פגיעה קשה
.
בפרנסת החקלאים .היתר זה נקרא
 .14מותר לעשות את המלאכות האסורות מדרבנן (מדין חכמים) בקרקע ובעצים
.
בשנת השמיטה ,כאשר הן נעשות
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בס"ד

ַה ִּכירוּּ ֶאתּ ְׁשנַ תּתשע"הּ

לַּלּוחַ הָּׁ עִ בְ ִרי יֵש ִמ ְספַ ר " ְׁקבִּ יעוֹת"ְ .קבִ יעוֹת אֵ ּלּו ְמל ְַמדוֹת אוֹתָּׁ נּו עַ ל הַ ָּׁשנָּׁהּ ,ולְ פִ י הַ ְקבִ יעוֹת
נּוכַל ַל ֲערְֹך אֶׁ ת הַ ּלּוחַ הַ ָּׁשלֵם ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה .לִ פְ נֵיכֶׁם הַ ְקבִ יעוֹת ֶׁשל ְׁשנַת תשע"ה וְ הֶׁ ְסבֵ ר ָּׁקצָּׁ ר לְ כָּׁ ל
פְ ָּׁרט בַ ְקבִ יעוֹת .בָּׁ עַ מּוד הַ ֵשנִי תּוכְ לּו לִ ְמצֹא הַ ְרחָּׁ בָּׁ ה לְ חֵ לֶׁק מֵ הַ ְקבִ יעוֹת ּומַ ְשמָּׁ עּותָּׁ ן.

א .הָּׁ אוֹת ה' ְמצַ ֶּׁינֶׁת
לָּׁנּו שֶׁ הַ ּיוֹם הָּׁ ִראשוֹן
שֶׁ ל רֹאש הַ שָּׁ נָּׁה חָּׁ ל
ישי.
בְ יוֹם חֲ ִמ ִ

"כ" -שָּׁ נָּׁה כְ ִס ְד ָּׁרה:
בְ ח ֶֹׁדש מַ ְרחֶׁ ְשוָּׁ ן 49
י ִָּׁמים ובְ כִ ְסלֵו  11י ִָּׁמים.

הָּׁ אוֹת ז' אוֹמֶׁ ֶׁרת
לָּׁנּו שֶׁ הַ ּיוֹם הָּׁ ִראשוֹן
שֶׁ ל פֶׁ סַ ח חָּׁ ל בְ יוֹם
ַשבָּׁ ת.

א .הכ"ז
בְׁ .פשּוטה
ג .ימֶ יה שנ"ד ()354
דַ .שבְׁ תוֹתֶ יה נ"א ()51
ה .שנה י"ח לַמַ חֲ זוֹר קטן ש"ד לַלְׁבנה
ו .שנה ז' לְׁ מַ חֲ זוֹר גדוֹל ר"ז לַחַ מה
ז .שנה ז' ל ְַׁש ִּמטה

בְ .שנַת
תשע"ה אֵׂ ינּה
שָּׁ נָּׁה ְמעֻבֶׁ ֶׁרת.

דַ .קּיָּׁמוֹת ִמ ְספָּׁ ר
אֶׁ פְ ָּׁשרֻ ּיוֹת לְ ִמ ְספָּׁ ר
הַ ַשבָּׁ תוֹת בְ ָּׁשנָּׁה:
 51אוֹ ( 51בְ ָּׁשנִים
פְ שּוטוֹת)
 54אוֹ ( 55בְ ָּׁשנִים
ְמעֻבָּׁ ר ֹות).

ו .חּוץ מֵ הַ מַ חֲ זוֹר ֶׁשל ָּׁ 09שנָּׁה ֶׁשּלָּׁמַ ְדנּו
עָּׁ לָּׁיו ,יֵש "מַ חֲ זוֹר גָּׁדוֹל" שֶׁ ל ָּׁ 44שנִים
הַ ְמבֻּסָּׁ ס עַ ל ִמיקּום הַ ֶׁשמֶׁ ש בְ יַחַ ס
ָארץ .בְ מֶׁ ֶׁשְך ָּׁ 44שנִים ִמ ְס ַתּיֵם
לְ כַדּור הָּׁ ֶׁ
מַ חֲ זוֹר ָּׁשלֵם ,וְ הַ ֶׁשמֶׁ ש נ ְִראֵ ית כְ פִ י
ֶׁשהָּׁ יְ תָּׁ ה נ ְִראֵ ית בִ ְשעַ ת בְ ִריַאת הָּׁ ע ֹולָּׁם.
בְ יוֹם זֶׁ ה ,פַ עַ ם בְ – ָּׁ 44שנָּׁה ָאנּו
ְמבָּׁ ְרכִ ים אֶׁ ת ִב ְרכַת הַ חַ מָּׁ ה.

ג .כַמָּׁ ה י ִָּׁמים יֵש בְ ָּׁשנָּׁה?
 171י ִָּׁמים= ָּׁשנָּׁה פְ שּוטָּׁ ה חֲ סֵ ָּׁרה.
 354י ִּמים = שנה ְׁפשּוטה כְׁ ִּס ְׁדרה.
 177י ִָּׁמים = ָּׁשנָּׁה פְ שּוטָּׁ ה ְשלֵמָּׁ ה.
 141י ִָּׁמים = ָּׁשנָּׁה ְמעֻבֶׁ ֶׁרת חֲ ֵס ָּׁרה.
 142י ִָּׁמים = ָּׁשנָּׁה ְמעֻבֶׁ ֶׁרת כְ ִס ְד ָּׁרה.
 147י ִָּׁמים = ָּׁשנָּׁה ְמעֻבֶׁ ֶׁרת ְשלֵמָּׁ ה.

ז .בְ כָּׁל מַ חֲ זוֹר ֶׁשל ֶׁשבַ ע ָּׁשנִים
ָאנּו מ ֹונִים אֶׁ ת הַ ָּׁשנִים
(שנָּׁה
לִ ְק ַראת הַ ְש ִמטָּׁ ה ָּׁ
ִראש ֹונָּׁה ל ְַש ִמטָּׁ ה וכו') כְ ֵדי
ל ַָּׁדעַ ת אֵ יז ֹו חוֹבַ ת מַ ע ְֲשרוֹת
יֵש בְ אוֹתָּׁ ּה ָּׁשנָּׁה .בְ ָּׁשנִים א',
ישים מַ ע ֲֵשר
ב' ,ד' וְ ה' מַ פְ ִר ִ
ישים
ֵשנִי .בְ ָּׁשנִים ג' וְ ו' מַ פְ ִר ִ
מַ ע ֲֵשר עָּׁ נִי .הַ ָּׁשנָּׁה הַ ְשבִ יעִ ית
ִהיא ְשנַת ְש ִמטָּׁ ה.

ה" .מַ חֲ זוֹר ָּׁקטָּׁ ן" הּוא
מַ חֲזוֹר ֶׁשל ָּׁ 09שנִים.
מַ חֲזוֹר זֶׁה קוֹבֵ עַ אֶׁ ת
הַ ָּׁשנִים הַ ְמעֻבָּׁ רוֹת.
הַ ָּׁשנָּׁה ִהיא הַ ָּׁשנָּׁה הַ י"ח
ֶׁשל הַ מַ חֲ זוֹר הַ ָּׁקטָּׁ ן
הַ נוֹכְ ִחיָּׁ .שנָּׁה י"ח
בַ מַ חֲ זוֹר הַ ָּׁקטָּׁ ן ִהיא
ָּׁת ִמיד ָּׁשנָּׁה פְ שּוטָּׁ ה.

הֶׁ ְסבֵ ִרים לִ ְקבִ יעוֹת ְשנַת תשע"ה

א .הכ"ז :רֹאש הַ שנה בְׁ יוֹם ה' ,שנה כְׁ ִּס ְׁדרה – בְׁ מַ ְׁרחֶ ְׁשון  21י ִּמים ּובְׁ כִּ ְׁסלֵׂו  31י ִּמים ,פֶ ַסח
בְׁ יוֹם ז' ( ַשבת)
ה' וז'  -מַ דּועַ מֵׂ ידע זֶה חשּוב? כַ אֲ ֶׁשר ָאנּו יו ְֹדעִ ים מָּׁ תַ י חָּׁ לִ ים הַ ּי ִָּׁמים הָּׁ ִראש ֹונִים ֶׁשל
רֹאש הַ ָּׁשנָּׁה ּופֶׁ סַ ח ,נּוכַ ל לְ חַ ְשבֵ ן אֶׁ ת הַ ּי ִָּׁמים בַ ָּׁשבּועַ אֲ ֶׁשר יֶׁתֶׁ ר הַ חַ גִ ים חָּׁ לִ ים בָּׁ הֶׁ ם .לִ פְ נֵיכֶׁם
ירה
טַ בְ לָּׁה הַ ְמלַמֶׁ ֶׁדת אֶׁ ת הַ ּי ִָּׁמים בַ ָּׁשבּועַ ֶׁשבָּׁ הֶׁ ם חָּׁ לִ ים הַ חַ גִ ים הַ ש ֹונִים .טַ בְ לָּׁה ז ֹו ַקּלָּׁה לִ זְ כִ ָּׁ
כִ י ִהיא ְמסֻ ֶׁד ֶׁרת לְ פִ י סֵ ֶׁדר א"ת ב"ש ,כְ לוֹמַ ר א' עִ ם ת' ,ב' עִ ם ש'( ...הָּׁ אוֹת הָּׁ ִראש ֹונָּׁה ֶׁשל
האל"ף בי"ת עִ ם הָּׁ אוֹת הָּׁ ַאחֲ ר ֹונָּׁה .הָּׁ אוֹת הַ ְש ִנּיָּׁה עִ ם הָּׁ אוֹת ֶׁשּלִ פְ נֵי הָּׁ ַאחֲ ר ֹונָּׁה וכו').
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עמוד 2

ִּת ְׁשעה בְׁ ָאב יָּׁחּול בְ אוֹת ֹו יוֹם בַ ָּׁשבּועַ ֶׁשחָּׁ ל א' פֶׁ סַ ח (גַם י"ז בְ תַ מּוז).
חַ ג שבּועוֹת יָּׁחּול בַ יוֹם בַ ָּׁשבּועַ ֶׁשחָּׁ ל ב' ֶׁשל פֶׁ סַ ח (גַם יוֹם יְ רּושָּׁ לַיִם).
רֹאש הַ שנה (שֶׁ ל הַ ָּׁשנָּׁה הַ בָּׁ ָאה!) יָּׁחּול בְ אוֹת ֹו יוֹם בַ ָּׁשבּועַ ב ֹו חָּׁ ל ג' ֶׁשל פֶׁ סַ ח.
ָָּׁארץ!) יָּׁחּול בְ אוֹת ֹו יוֹם בַ ָּׁשבּועַ
(ש ְמחַ ת תו ָֹּׁרה ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ בָּׁ ָאה בְ חּוץ ל ֶׁ
ְׁק ִּריַאת הַ תוֹרה ִ
ב ֹו חָּׁ ל ד' ֶׁשל פֶׁ סַ ח.
צוֹם כִּ פּור ( ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה הַ בָּׁ ָאה) יָּׁחּול בַ ּיוֹם בַ ָּׁשבּועַ ב ֹו חָּׁ ל ה' ֶׁשל פֶׁ סַ ח.
(של אוֹתָּׁ ּה ָּׁשנָּׁה) חָּׁ ל בְ אוֹת ֹו יוֹם בַ ָּׁשבּועַ ב ֹו חָּׁ ל ו' פֶׁ סַ ח.
פּורים ֶׁ
חַ ג ִּ
יוֹם העַ צְׁ מאּות יָּׁחּול בְ אוֹת ֹו יוֹם בַ ָּׁשבּועַ ב ֹו חָּׁ ל ז' פֶׁ סַ ח.

ב( .הכ"ז) "ה" -שנה כְׁ ִּס ְׁדרה " -כ"ָּׁ -שנָּׁה כְ ִס ְד ָּׁרה ,מַ ְרחֶׁ ְשוָּׁן הּוא ח ֶֹׁדש חָּׁ סֵ ר
וְ כִ ְסלֵו הּוא ח ֶֹׁדש מָּׁ לֵאִ .ב ְקבִ יעָּׁ ה ז ֹו ֶׁשל הַ ָּׁשנָּׁה י ְֶׁשנָּׁן ָּׁשֹלש אֶׁ פְ ָּׁש ֻרּיוֹת :הַ ָּׁשנָּׁה
יְכ ֹולָּׁה לִ ְהיוֹת ְשלֵמָּׁ ה ,חֲ סֵ ָּׁרה א ֹו כְ ִס ְד ָּׁרּה .לָּׁמַ ְדנּו עַ ל הַ מֻ ָּׁשגִ ים הָּׁ אֵ ּלּו בַ הֲ ָּׁלכָּׁה
הַ ּיו ִֹמית ,וְ ֹלא נְפָּׁ ֵרט יוֹתֵ ר כָּׁאן.
גְׁ .פשּוטה -בְ ָּׁשנָּׁה פְ שּוטָּׁ ה י ְֶׁשנָּׁם  04חֳּ ָּׁד ִשים בִ לְ בַ ד.
ד .ימֶ יה שנ"ד ( - )354לְ עֻמַ ת "הַ ּלּוחַ הַ גְ ֵרגו ְֹריָּׁנִ י"ֶׁ ,שּיֵש ל ֹו ִמ ְספָּׁ ר (כִ ְמעַ ט) ָּׁקבּועַ
ָארץ ְסבִ יב הַ ֶׁשמֶׁ ש ,יְ מֵ י הַ ָּׁשנָּׁה ֶׁשל הַ ּלּוחַ
ֶׁשל י ִָּׁמים הַ ְמבֻּסָּׁ ס עַ ל ִסיבּוב כַדּור הָּׁ ֶׁ
הּודי ִמ ְש ַתנִ ים ִמ ָּׁשנָּׁה לְ שָּׁ נָּׁהִ .מ ְספָּׁ ר הַ ּי ִָּׁמים בְ לּוחַ הַ ָּׁשנָּׁה הָּׁ עִ בְ ִרי נִ ְקבָּׁ ע עַ ל-פִ י ְשנֵי ְדבָּׁ ִרים :א.
הַ יְ ִ
ִאם הַ ָּׁשנָּׁה ְשלֵמָּׁ ה ,חֲ סֵ ָּׁרה א ֹו כְ ִס ְד ָּׁרה .בִ .אם הַ ָּׁשנָּׁה ְמעֻבֶׁ ֶׁרת א ֹו פְ שּוטָּׁ ה .בְ ָּׁשנָּׁה כְ ִס ְד ָּׁרה ,פְ שּוטָּׁ ה,
י ְֶׁשנָּׁם  172י ִָּׁמים.
ידע זֶׁ ה חָּׁ שּוב לָּׁנּו? ִמ ְספָּׁ ר הַ ַשבָּׁ תוֹת קוֹבֵ עַ אֶׁ ת חֲ ל ַֻקת הַ פָּׁ ָּׁר ִשּיוֹת.
הַ .שבְׁ תוֹתֶ יה נ"א ( - )51מַ דּועַ מֵ ָּׁ
בְ רֹב הַ ָּׁשנִ ים יֵש צ ֶֹׁרְך לִ ְקרֹא ְש ֵתי פָּׁ ָּׁר ִשּיוֹת בְ ַשבָּׁ ת ַאחַ ת ִמ ְספָּׁ ר פְ עָּׁ ִמים בְ ָּׁשנָּׁה ,כְ ֵדי ֶׁשנ ְַספִ יק לִ ְקרֹא אֶׁ ת
כֹל  72פָּׁ ָּׁר ִשּיוֹת הַ תו ָֹּׁרה בֵ ין ִש ְמחַ ת תו ָֹּׁרה לְ ִש ְמחַ ת תו ָֹּׁרה ֶׁשּלְ ַאחֲ ֶׁריהָּׁ  .הַ צ ֶֹׁרְך לִ ְקרֹא ִמ ְספָּׁ ר פָּׁ ָּׁר ִשּיוֹת
בְ זּוגוֹת מֻ ְשפָּׁ ע גַם עַ ל יְ ֵדי הַ ּי ִָּׁמים בָּׁ הֶׁ ם חָּׁ לִ ים הַ מ ֹוע ֲִדים ,כִ י בַ ַשבָּׁ תוֹת ֶׁשל הַ חַ גִ ים (רֹאש הַ ָּׁשנָּׁה ,יוֹם
פּורים ,סֻ כוֹת  ,פֶׁ סַ ח וְ ָּׁשבּועוֹת) ָאנּו קו ְֹר ִאים ְק ִריָאה ְמיֻחֶׁ ֶׁדת לַמוֹעֵ ד וְ ֹלא אֶׁ ת הַ פָּׁ ָּׁר ָּׁשה מֵ הָּׁ סֶׁ בֶׁ ב
הַ כִ ִ
הַ ְשנ ִָּׁתי .הַ ָּׁשנָּׁה י ְֶׁשנָּׁן ַ 70שבָּׁ תוֹת.
וְׁ .שנַת י"ח לְׁ מַ חֲ זוֹר קטן ש"ד לַלְׁ בנה  -מַ חֲ זוֹר ָּׁקטָּׁ ן הּוא מַ חֲ זוֹר ֶׁשל ָּׁ 09שנִים .מַ חֲ זוֹר זֶׁ ה קוֹבֵ עַ אֶׁ ת
הַ ָּׁשנִים הַ ְמעֻבָּׁ רוֹת .הַ ָּׁשנָּׁה ִהיא הַ ָּׁשנָּׁה ה ( 04 -י"ח) לְ מַ חֲ זוֹר ָּׁקטָּׁ ןָּׁ ,שנָּׁה ֶׁש ִהיא ָּׁת ִמיד ָּׁשנָּׁה פְ שּוטָּׁ ה.
(מ ְספָּׁ ר הַ מַ חֲ זו ִֹרים
נִמצָּׁ ִאים בְ מַ חֲ זוֹר ש"ד (ִ )112מבְ ִריַאת הָּׁ ע ֹולָּׁםַ .נע ֲֶׁשה חֶׁ ְשבוֹןִ 111 :
ַכּיוֹם אֲ נ ְַחנּו ְ
(מ ְספָּׁ ר הַ ָּׁשנִים בְ כָּׁל מַ חֲ זוֹר) =  .7575נו ִֹסיף ָּׁלזֶׁ ה אֶׁ ת ִמ ְספָּׁ ר הַ ָּׁשנִ ים ֶׁשעָּׁ בְ רּו
ֶׁשהָּׁ יּו) ( Xכָּׁפּול) ִ 09
( )04בַ מַ חֲ זוֹר הַ נוֹכְ ִחי וְ נַגִ יעַ ל ַָּׁשנָּׁה הַ נוֹכְ ִחית.7557 =04 + 7575 :
וְׁ .שנַת ז' לְׁ מַ חֲ זוֹר גדוֹל ר"ז לְׁ חַ מה  -חּוץ מֵ הַ מַ חֲ זוֹר ֶׁשל ָּׁ 09שנָּׁה (הַ קוֹבֵ עַ אֶׁ ת הַ ָּׁשנִ ים הַ ְמעֻבָּׁ רוֹת) ,יֵש
"מַ חֲ זוֹר גָּׁדוֹל" ֶׁשל ָּׁ 44שנִ ים הַ ְמבֻּסָּׁ ס עַ ל ִמיקּום הַ ֶׁשמֶׁ ש בִ לְ בַ ד .בְ מֶׁ ֶׁשְך ָּׁ 44שנִ ים הַ ֶׁשמֶׁ ש ְמסַ ּיֵם
מַ חֲ זוֹר ָּׁשלֵם ,וְ חוֹזֵ ר לַמָּׁ קוֹם ֶׁשהָּׁ ָּׁיה בִ ְשעַ ת בְ ִריַאת הָּׁ ע ֹולָּׁם .בְ יוֹם זֶׁ ה ,פַ עַ ם בְ – ָּׁ 44שנָּׁהָ ,אנּו ְמבָּׁ ְרכִ ים
אֶׁ ת בִ ְרכַת הַ חַ מָּׁ ה .הַ ָּׁשנָּׁה אֲ נ ְַחנּו בְ ָּׁשנָּׁה ז' (ֶׁ )5של מַ חֲ זוֹר ר"ז ( )415לַחַ מָּׁ ה .זֹאת אוֹמֶׁ ֶׁרת419 :
(מ ְספָּׁ ר הַ ָּׁשנִ ים בְ כָּׁל מַ חֲ זוֹר) =  .7594נו ִֹסיף ָּׁלזֶׁ ה אֶׁ ת שֶׁ בַ ע
(מ ְספָּׁ ר הַ מַ חֲ זו ִֹרים ֶׁשהָּׁ יּו) ( Xכָּׁפּול) ִ 44
ִ
הַ ָּׁשנִ ים ֶׁשעָּׁ בְ רּו מֵ הַ מַ חֲ זוֹר הַ נוֹכְ ִחי (מַ חֲ זוֹר ִמ ְספָּׁ ר  )415אֲ ֶׁשר כְ בָּׁ ר חָּׁ לְ פּו ,7557 = 5 + 7594 :הַ ָּׁשנָּׁה
הַ נוֹכְ ִחית.
ַאדמָּׁ ת ֹו ֵשש ָּׁשנִ יםּ ,ובַ ָּׁשנָּׁה הַ ְשבִ יעִ ית –
זְׁ .שנַת ְׁש ִּמטה  -הַ חַ ְקלַאי הַ ּיְ ה ִּודי בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּׁראֵ ל עוֹבֵ ד אֶׁ ת ְ
ְשנַת הַ ְש ִמטָּׁ ה – מַ פְ ִקיר אֶׁ ת הַ ַק ְר ַקע ,וְ אֵ ינ ֹו עוֹבֵ ד כ ָָּּׁׁרגִ יל .הַ ָּׁשנָּׁה ִהיא ְשנַת ְש ִמטָּׁ ה ּובַ הֲ ָּׁלכָּׁה הַ ּיו ִֹמית
נִ לְ מַ ד בְ מֶׁ ֶׁשְך ִמ ְספָּׁ ר ָּׁשבּוע ֹות אֶׁ ת ִדינֵי הַ ְש ִמטָּׁ ה.
ח .בְׁ ִּת ְׁשעה בְׁ ָאב תשע"ה יִּ ְׁמלְׁ אּו  1144שנִּ ים מֵׂ חֻ ְׁרבַ ן בֵׂ ית הַ ִּמ ְׁקדש.
ט 64 .שנה לְׁ יִּ סּוד ְׁמ ִּדינַת יִּ ְׁשראֵׂ ל.
י 41 .שנה לְׁ ִּש ְׁחרּור יְׁ רּושלַיִּ ם העַ ִּתיקה.
י"א .הַ ֵׂשם הַ מלֵׂא ֶשל הַ שנה הּוא ְׁשנַת ה' אֲ ל ִּפים תשע"הֶׁ ,שבְ ִמ ְספָּׁ ִרים זֶׁ ה ָּׁ 7557שנִ ים ִמבְ ִריַאת
הָּׁ ע ֹולָּׁם! אֲ נ ְַחנּו נוֹהֲ גִ ים לְ ַקצֵ ר אֶׁ ת הַ ֵשם וְ קו ְֹר ִאים ל ַָּׁשנָּׁה תשע"ה ֶׁשזֶׁ ה הַ ִ 557 -מתוְֹך הַ ִמ ְספָּׁ ר הַ מָּׁ לֵא.
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