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 בענין יסוד מצות שמיטה 
 

 הקדמה א.  

 
 ויקרא פרק כה  שמות פרק כג 

ּה: ִנים ִתְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ְוָאַסְפתָׁ ֶאת ְתבּוָאתָׁ ש שָׁ  )י( ְושֵׁ
ּה)יא( ְוַהְשִביִעת  ם  ְוָאְכלּו  ִתְשְמֶטנָׁה ּוְנַטְשתָׁ ֶאְבֹינֵׁי ַעֶמָך ְוִיְתרָׁ

ֶדה יֶתָך:   ֹתאַכל ַחַית ַהשָׁ ן ַתֲעֶשה ְלַכְרְמָך ְלזֵׁ  כֵׁ

אֹמר: )א( וַ  ק ֶאל ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני לֵׁ ר ְיֹקוָׁ  ְיַדבֵׁ
ָאֶרץ   ֹבאּו ֶאל הָׁ ֶהם ִכי תָׁ ל ְוָאַמְרתָׁ ֲאלֵׁ אֵׁ ר ֶאל ְבנֵׁי ִיְשרָׁ )ב( ַדבֵׁ

ֶכם   ן לָׁ קֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵׁ ת ַליֹקוָׁ ָאֶרץ ַשבָׁ ה הָׁ ְבתָׁ  :ְושָׁ
ִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפתָׁ ֶאת   ש שָׁ ֶדָך ְושֵׁ ִנים ִתְזַרע שָׁ ש שָׁ )ג( שֵׁ

ּה:  ְתבּוָאתָׁ
נָׁה קַהְשִביִעת  )ד( ּוַבשָׁ ת ַליֹקוָׁ ָאֶרץ ַשבָׁ תֹון ִיְהֶיה לָׁ   ַשַבת ַשבָׁ

ע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר ְדָך ֹלא ִתְזרָׁ  : שָׁ
י ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר)ה(  ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְנבֵׁ   אֵׁ

ָאֶרץ תֹון ִיְהֶיה לָׁ  : ְשַנת ַשבָׁ
ה  ְיתָׁ ָאֶרץ)ו( ְוהָׁ ֶכם ַשַבת הָׁ ֶתָך    לָׁ ה ְלָך ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאמָׁ ְלָאְכלָׁ

ְך: ִרים ִעמָׁ ְבָך ַהגָׁ  ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹושָׁ
ּה ֶלֱאֹכל ל ְתבּוָאתָׁ ה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה כָׁ  :  )ז( ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחיָׁ

 

 טעם המצוה ב.  
 
 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק לט . 1

ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו שאמר ואכלו  
 אביוני עמך ויתרם תאכל וגו', ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה 

 
 ספר החינוך פרשת אם כסף מצוה פד. 2

משרשי המצוה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חדוש העולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ  
ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ  ..]שמות כ', י"א[, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו.

בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא  
 אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. 

קנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא  ועוד יש תועלת נמצא בדבר ל
בזה האדם שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת  

בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט  אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק 
 הבטחון. 

 

 חסרון בעלות .  ג 
 

 דיני קצירה
 
 רמב"ן ויקרא פרק כה פסוק ה . 3

יקצור אותם, והענבים הצומחים בכרם מבלי עבודה לא יבצור אותן,  והנה אמר הכתוב כי הספיח הנולד מאליו בשדה לא 
ופירוש הלאוים, שלא תקצור אותן אתה לבדך לצורך עצמך ולא תבצור אותן לעצמך, אבל תהיה שנת שבתון לארץ מן הזריעה  

 ולחיה ולבהמה: והזמירה, ותהיה "שבת הארץ" כל אשר תוציא בשביתתה מן הספיח והנזיר לכולכם יחד לאכלה, לך ולענייך 
 
 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה רכב . 4

ומה שתצמיח הארץ ממה שזרע בה בשנה הששית והוא שיקרא ספיח מותר לאכלו מן התורה בשנה שביעית אבל אינו מותר  
לנו לקצור אותו אלא בשינוי מעניינו הידוע. והוא אמרו יתעלה )שם( את ספיח קצירך לא תקצור. אינו רוצה בו שלא יקצור  

ואולם ירצה בו לא תקצור אותו כמו שתקצור אותו בכל שנה  כי הוא כבר אמר )שם( והיתה שבת הארץ לכם לאכלה,   אותו כלל, 
 ו(:  - כמו שנבאר )מ' רכג ורכה   אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר בלי הכנה ובלתי תיקון 
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 סימן יב אות חשביעית חזון איש . 5
 
 
 
 
 
 
 
 

 אוצר ב"ד 
 
 יקרא פרק כה פסוק ז רמב"ן ו. 6

ועשו להם תקנות מדבריהם, בראשונה היו בית דין עושין אוצר בכל עיר ועיר, מתחילת יציאת הפירות היו נוטלין אותם מיד  
מביאיהן ומכניסין אותן לאוצר, וכשיבא זמן לקיטת כל אותו המין כגון שבא זמן של )קציר( ]קיץ[ ועת הבציר הגיע, ב"ד  

ן ומוסקין ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסקין בגת ובבית הבד כדרך שאר השנים, ונותנים לאוצר  שוכרים פועלים ובוצרי 
שלהן, ואלו הפירות המכונסים לאוצר בית דין אינן צריכין ביעור אחר שכבר מבוערין הם מן הבית, ואחד עניים ואחד עשירים  

נה והטורח של ב"ד, מפני חשד שלא יבאו לעכבם או לעשות  מותרין לאחר הביעור לקבל מהם מיד ב"ד ולאכלן. וכל זו התק
 מהם סחורה: 

 
 חזון איש שביעית סימן יב אות ו . 7

 
 
 
 
 

 

 תת שביעיפירו
 
 רש"ר הירש ויקרא פרק כה פסוק ו . 8

כל דרך ההנאה מעידה על בעלות מוגבלת: פירות שביעית ניתנו רק "לאכלה", ולא להפסד; ואסור לאבד פירות שביעית 
ים נב ע"ב(. ובסופו של דבר: פירות שביעית ניתנו רק "לאכלה", ולא לסחורה: אין סוחרים בפירות  הראויים "לאכלה" )פסח

 שביעית, ואין משתמשים בהם לצורך הפקת רווחים )שביעית פ"ז, מ"ג; פ"ח, מ"ג ועוד(.
 

 הפקר
 
 שו"ת מבי"ט חלק א סימן יא . 9

אבל פירות גוי שאינו מפקירם יהיו חייבים לא היא דאטו יש' שגדר כרמו ולא הפקירה בשנת השמיטה יתחייב במעשר הא  
 שירים ולכך אין שום חיוב מעשר כ"ש בגוי רחמנ' אפקרי' לארעי' לעניי' ולע 

 
 שו"ת אבקת רוכל סימן כד . 10

ומה שטען אטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקיר' כו' יש לומר שזהו כמודיע הדבר בסתום ממנו דאיכא למימר בהא אין הכי נמי  
מימר שאני התם  שהיא חייבת אף על גב דרחמנא אפקירה כיון דאיהו לא אפקרי' ואפי' אם תמצי לומר דפטורה איכא ל

 דרחמנא אפקרי' מה שאין כן בשל גוי כו'. 
 

 שבת לה' .  ד 
 

 לט עמוד א  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף. 11
אמר ליה: השתא אמינא לכו מילתא דשויא לתרוייהו. אמר הקדוש   -אתא ההוא תלמידא, אמר ליה: מאי טעמא דשביעתא? 

 ברוך הוא לישראל: זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא 
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 רש"ר הירש ויקרא פרק כה פסוק ד . 12
כנגד זה השביעית מבטאת את הכניעה לה', שאדמת ארץ ישראל קנויה לו; ולשם כך די לשעבד את האדמה לשלטון ה'. אדם  

מישראל זוכר, שאדמתו קנויה לה', ואילו הוא רק גר ותושב עם ה'; באותה שעה אין הוא עובד את אדמתו ולא אוסף את  
וכשאין הוא קוצר את הפרי שגדל מאליו כדי להביאו   -אתה כדי להבטיח את קיומו. וכשהוא שובת מזריעה ומזמירה  תבו

שוב אין אדמתו מספקת את מזונו באותה שנה )ראה להלן פסוק כ(; ונמצא, שחותמת של הפקר טבועה באדמת כל   -לביתו 
ו. וכך אמרו בסנהדרין לט ע"א: "אמר הקדוש ברוך הוא  הארץ; ושנה שלמה מכרזת בפרהסיא, שישראל איננו אדון לארצ 

 לישראל, זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא".
 

 פרי צדיק ויקרא פרשת בהר  -ר' צדוק הכהן מלובלין . 13
כי הכל של ה' יתברך וכמו שנאמר אחר כך ביובל כי לי הארץ כי גרים ותושבים וגו'    כי עיקר מצות השביעית היא שידע האדם

ודרש בתורת כהנים )פרשה זו ד'( אם שלכם שלי אז שלי שלכם ואם אין שלכם שלי די לעבד שיהיה כרבו והיינו אם תשמרו  
ם שלי ולא תשמרו שביעית אז דיו  מצות שביעית ותכירו שלכם שלי אז יהיה שלי שלכם ואתן לכם את הארץ. ואם אין שלכ

לעבד שיהיה כרבו, וגרים ותושבים אתם עמדי ואני ואתם נלך בגולה כמו שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה ועל זה היה  
גלות בבל, ואף שזה נאמר ביובל חז"ל )שם בגמרא( למדו שמיטה מיובל מפסוק כי קודש הוא דכתיב ביובל והיינו דשביעית 

 ד ויובל ענינם אח 
 

 שפת אמת ויקרא פרשת בהר . 14
והנה מצות השמיטה אינה מצוה פרטית אבל כפי האחדות שיש בבנ"י יכולין לקיים זאת המצוה. כמ"ש בזמן שכל יושבי' עלי'  

 כו'. וכמו בשבת מתיחדין בו ברזא דאחד ע"י השבת. ושמיטה תלוי' בבנ"י ובקידוש ב"ד. 
 
 
 


