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פתח דבר
ה...״ )דברים טו, ט( ִמָטּ ַנת ַהְשּׁ ַבע ְשׁ ַנת ַהֶשּׁ ״ָקְרָבה ְשׁ

אנ״ש  קהל  בפני  להגיש  שמחים  הננו  יתברך,  לה׳  בשבח והודי׳ 
חסידי חב״ד את הספר ׳הלכה למעשה׳ – שמיטה, לקראת 

שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה – ה׳תשפ״ב. 

כבר נודעה בשער בת רבים סדרת הספרים המפוארת ׳הלכה למעשה 
– מועדים׳1, המהווה מדריך מקיף לכל ההלכות הנוגעות למעשה, בשפה 

ברורה ובאופן שווה לכל נפש.

אנ״ש  קהל  של  לבקשותיהם  נעתרנו  השמיטה,  לשנת  התקרבנו  עם 
המדקדקים במצוות ומחזרים אחר ההלכות והמנהגים לפרטיהם, על מנת 
׳לדעת את המעשה אשר יעשון׳2, ונתעוררנו ללקט ולסדר דבר דבור על 
אופנו את כל ההלכות הנוגעות למעשה: טיפול בגינות פרטיות ושיתופיות, 
ביעור,  מצות  שביעית,  קדושת  דיני  השמיטה,  בשנת  מהודרת  צרכנות 
מפורט  לקט  לצד  פרוזבול,  ודיני  כספים  שמיטת  מצות  ספיחים,  איסור 

מהוראות הרבי לשנת הקהל.

כל זאת, על מנת להקל על הלומד למען ירוץ בו ויתבארו הדינים בצורה 
ברורה ומעשית.

* * *

פרטי הדינים והמנהגים הנוגעים למעשה – רבים ומגוונים הם, והרוצה 
להקיף את כל ההלכות כולן, יזדקק לעיין בכמה וכמה ספרים של רבותינו 
אלו  כל  על  ונוספו  שותים,  אנו  מימיהם  אשר  והאחרונים  הראשונים 

)מנחם־אב  תשרי  ה׳תשע״ח(;  )אדר  פסח  לחגים:  למעשה׳  ׳הלכה  ספרי  יצאו  כה  עד   )1
ה׳תשע״ח, ומהדורה שנייה ומתוקנת יצאה לאור במנחם־אב ה׳תש״פ(; חג השבועות וימי בין 

המצרים )ניסן ה׳תשע״ט(; חנוכה ופורים )כסלו ה׳תשפ״א(.
2( ולהעיר שלבני משפחה שסבלו מעניין בריאותי כתב הרבי: ״בטח שגגו באכילת דעניני 

שמיטה״ )לקו״ש חל״ו ע׳ 298(.
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פתח דבר2

הנהגות והוראות מעשיות המכוונות למציאות ימינו. אשר על כן פרשנו 
משנה סדורה בספר זה, על מנת להקל על הלומד את המעשה אשר יעשה.

לכל לראש, ספר זה מיוסד על ספרי פוסקי הדורות. בנוסף לכך, שולבו 
בקובץ זה פסקי רבני חב״ד שבדור האחרון – בעניינים שונים המתעוררים 

ובאים בהתאם למצב והזמן3. 

 – מובהקת  תורנית  בשפה  ההלכה  ספרי  כתובים  כלל  ובדרך  מאחר 
הדברים  מסקנת  ואת  ומשאלו,  חפצו  את  להבין  הלומד  מתקשה  פעמים 
וקולחת,  בהירה  בשפה  באה  זה  בספר  ההלכות  עריכת  למעשה.  הלכה 
המגישה את ההלכה כשולחן הערוך לכל החפץ ללמוד ולהבין את מצוות 

השמיטה המעשיות. 

בליוויים  בהכוונתם,  נעשתה  זה  בספר  והעריכה  הכתיבה  עבודת 
ובהדרכתם של כמה וכמה מרבני מכון הלכה חב״ד, אשר במהלך הכתיבה 
וליבנו נושאים רבים הנוגעים להלכה ולמעשה, בכדי שיתאפשר  אף דנו 
ובסיום מלאכת הכתיבה  זה עם הכרעה ברורה ומעשית,  להגישם בספר 

עברו ביסודיות בהגהה מדוקדקת על פרטי ההלכות שנכתבו בו.

לשני  מקום  ויש  הפוסקים  גדולי  בהם  שנחלקו  דברים  ישנם  זאת,  עם 
הצדדים, ו״דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד״. במקרים אלו הוצגו בספר 
וכל  רב״4,  לך  ״עשה  חכמים  אמרו  וכבר  הכרעה,  ללא  השונות  השיטות 

אחד יעשה כהוראת רבו.

מלך  אד״ש  כ״ק  שהציב  הכלל  את  לעצמנו  נקטנו  הספר  עריכת  בעת 
המשיח בנוגע ללימוד הלכות התלויות בארץ – ״הנה אין לו לדיין אלא מה 

שעיניו רואות, ובמילא ישתמש בספר הנמצא ומצוי בסביבתו״5.

״הלכה  בספרי  וכדרכנו  בספרים,  העיון  מתוך  הוכרעו  רבים  דברים 
ומקורי  שורשי  את  רק  אלא  הדברים,  אריכות  את  הבאנו  לא  למעשה״ 
הדינים הנוגעים למעשה, ולעיתים הסתפקנו בציון לספרים המצויים בלבד 

3( וראה מכתב הרבי מכ״א שבט תשי״א לרבו של כפר חב״ד, הגה״ח הרב שניאור זלמן 
הקיבוצים  כאן  שנתקבלו  הידיעות  כפי   – שביעית  בענין  השמיטה:  שנת  אודות  ע״ה,  גרליק 
החרדים שבאה״ק ת״ו בדעתם שלא לסמוך על קולות ולשמור שביעית כהלכתה )אג״ק ח״ד ע׳ 

קנד. וראה בהרחבה ׳התקשרות׳ גיליון תרפב(.
4( אבות פ״א מ״ו.

5( אגרות קודש חי״א ע׳ קעג.



3 פתח דבר

ולא מעבר לכך. יתכן ששגינו באיזהו מקומן בהבנת הדברים, ושגיאות מי 
יבין.

רבני  והוראות  לפסקי  לציין  מגעת,  שידנו  היכן  עד  השתדלנו,  כן  כמו 
ע״ה,  אשכנזי  והגרמ״ש  גרליק  הגרש״ז  נאה,  מהגרא״ח  החל  אנ״ש. 

ויבלחט״א רבני ופוסקי דורנו שליט״א.

וזאת למודעי – דיני שנת השמיטה בהתאמה פרקטית למציאות ימינו, 
מפורטים ומורכבים הם. על כן ספר זה הגיע לידיהם של רבנים ומורי הוראה 

המתמחים בתחום, וכל הספר כולו עבר את הגהותיהם המדוקדקות6.

בהזדמנות זאת ברצוננו להודות לרבני המכון למצוות התלויות בארץ 
בראשות הגאון הרב שניאור זלמן רווח שליט״א; וכן לרבני מכון התורה 
והגאון החסיד הרב  יהודה עמיחי שליט״א;  והארץ בראשות הגאון הרב 
והקדישו  שסייעו  קוממיות;  גאב״ד  שליט״א  מנדלזון  מאיר  יוסף  משה 
מזמנם היקר בהדרכה מעשית אודות נושאים שונים שנידונו בספר, ואף 
העניקו לנו מניסיונם הרב למען הבהרת סוגיות השמיטה במציאות ימינו.

שיחי׳  דהן  נתן  שרגא  הרב  הגה״ח  לרבנים  להודות  ברצוננו  כן  כמו 
חב״ד;  הלכה  מכון  חברי   – שיחי׳  רוזנבלט  חיים  יוסף  הרב  והגה״ח 

שהשקיעו רבות בהגהת הספר ותרמו מניסיונם הרב בתחום. 

בספר שילבנו מפסקיו והוראותיו במצוות שנת השמיטה, של הגה״ח, 
כפר  דאתרא  מרא  ע״ה  אשכנזי  שמואל  מרדכי  הרב  הפוסקים,  מגדולי 
חב״ד. פסקים אלו נמסרו לנו ע״י בנו – יבלחט״א – שזכה לשמשו ולכתוב 
ומו״צ בעיר כפר  שד״ב אשכנזי שיחי׳, רב  רבים מפסקיו – הרה״ח הרב 

סבא. מלאכת שילוב הפסקים וניסוחם נעשתה על ידינו.

* * *

יוכל לגשת לשנת  זה  בטוחים אנו, כי בעזרת ה׳, הלומד כראוי בספר 
יצליח, בסיעתא  וכך  ויסודית של הלכותיה,  ידיעה טובה  השמיטה מתוך 

דשמיא, לשמור את מצוותיה כהלכתן.

זכות נפלאה היא לנו לאפשר לקהל החסידים ליישם בזה את הוראת 
ההלכות  את  המלקטים  במדריכים  לעיין   – המשיח  מלך  אד״ש  כ״ק 

אחרים  ומוסדות  האנשים  עם  דברים  בקישור  בא  בטח  תמח:  ע׳  ח״ד  אג״ק  וראה   )6
המתעסקים בעניין לימוד הלכות שמיטה ועובד עמהם יחד.
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מזכרת נצח

מהדורה זו מוקדשת
 לעילוי נשמת ה”קטר”, יושב ראש אגודת חסידי חב”ד באה”ק,
יושב ראש וועד כפר חב”ד, חייל נאמן של הרבי מלך המשיח, 

הרב שלמה בן ר' צבי הירש ע”ה

וזוגתו הרבנית רוזה בת הרב יצחק מאיר ע״ה

מיידנצ’יק

 אשר במשך למעלה מיובל פעל ללא הרף להרמת קרן
חב”ד באה”ק, בהתמסרות “למעלה מגדר אנושי”

ת.נ.צ.ב.ה.

הקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם תיכף ומיד ממש.

 * * *

נתרם ע”י נכדו הרה”ח ר' ישראל נח בליניצקי שי'

לזכות ישראל נח בן מרים עטיל
ורעייתו שרה רחל בת יענטא נורית

והילדים: רוזה, מושקא, סטערנא, דבורה לאה, מנחם מענדל, יוסף יצחק

 יהי רצון שיזכה הוא ומשפחתו בתוך כלל ישראל לקבל פני משיח צדקנו
בקרוב ממש מתוך בריאות נכונה ושמחה אמיתית

פתח דבר

הנצרכות7; ובייחוד, הוראת קדשו על דבר הנחיצות בלימוד והפצת דיני 
שביעית וענייני המצוות התלויות בארץ הקודש8.

ממש  בקרוב  נזכה  שביעית,  הלכות  בלימוד  העיסוק  שע״י  רצון  ויהי 
 – מפיו  חדשה  תורה  ונשמע  המשיח,  מלך  אד״ש  כ״ק  בהתגלות  לראות 
כולל גם בהלכות התורה, ש״אינן בטלות לעולם״9. ״וחוזרין כל המשפטים 
בימיו כשהיו מקודם. מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה 
עם  קשורה  השמיטה  שמצות  הידוע  פי  על  ובפרט  בתורה״10.  האמורה 
הגאולה, שכן ביטול מצות השמיטה היא אחת הסיבות לגלות11, וע״י קיום 
את  מבטלים  ממילא  ובדרך  הגלות,  סבת  את  מבטלים  השמיטה  מצות 
הגלות המסובבת ממנה, ונזכה לקיום מצות השמיטה מן התורה במהרה 

בימינו ממש12.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חג הגאולה י״ב־י״ג תמוז, ה׳תשפ״א

מכון הלכה חב״ד

7( ראה שיחת יום ב׳ דר״ה תשנ״ב: ״דבר נכון ביותר הוא שכל אחד ואחד יעיין בלוחות 
הנ״ל ]דהיינו, לוחות שמלקטים את ההלכות הנצרכות[, באופן שכל ההלכות דימים אלו יחקקו 
להפסיק  שאסור  ומצב  במעמד  נמצאים  בזה,  שאלה  כשמתעוררת  שלפעמים  מפני  בזכרונו, 

ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו – לפעמים אינו יודע כלל שצריך לשאול״.
8( ראה אג״ק ח״ד ע׳ תמז־ח: ״קבלתי מכתבו . . בו מעורר ע״ד הנחיצות ללמוד דיני שביעית 
אשר  את  עושה  בטח  כי  לאורייתא,  חיילי׳  יישר  ת״ו.  אה״ק  מרחבי  בכל  זה  לימוד  ולהפיץ 
ביכולתו לעורר גם באופן ישר את הנחיצות באה״ק ת״ו בלימוד זה, ומובן אשר החסידים ואנ״ש 

שי׳ יהיו עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה״.
וראה מכתב הרבי )מיום כ״ח מנ״א תשי״א( אל רבו של כפר חב״ד, הגה״ח הרב שניאור 
הלכות  בלימוד  ברבים  שיעורים  לסדר  במאד  שמהנחוץ  לעוררו  ״באתי  ע״ה:  גרליק  זלמן 
הקשורים בשביעית הן בהכפר וכן בכל המקומות שהשפעתו מגעת ולמותר להדגיש נחיצות 

העניין״ )ספר ״התמים הראשון״ ע׳ 386(.
יצוין, כי התוכן הרוחני שבשנת השמיטה, קדושתה והיותה ״שבת לה׳״, והדרישה להוסיף 
בלימוד התורה וכו׳ – בתוקפם עומדים אף בנוגע ליהודים המתגוררים בחו״ל. וראה לקו״ש 

חי״ט ע׳ 613. שיחת ח״י אלול תשל״ט )שיחות קודש תשל״ט ח״ג ע׳ 674(. ועוד.
9( ירושלמי מגילה פ״א ה״ה. הובא להלכה ברמב״ם פ״ב מהל׳ מגילה הי״ח. וכידוע שעצם 
הגברת העיסוק בלימוד ההלכה, מזרזת את הגאולה, וכפי שאמרו חז״ל ״אין הגלויות מתכנסות 

אלא בזכות המשניות״ )ויקרא רבה פ״ז, ג(.
10( רמב״ם הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי״א ה״א.

11( ראה ויקרא כו, לד־ה. אבות פ״ה מ״ט. מדרש תהלים על תהלים פה, ב. 
12( שיחת ש״פ ראה מבה״ח אלול ה׳תשמ״ו. נדפסה בלקו״ש חכ״ט ע׳ 278-9.



מזכרת נצח

מהדורה זו מוקדשת
 לעילוי נשמת ה”קטר”, יושב ראש אגודת חסידי חב”ד באה”ק,
יושב ראש וועד כפר חב”ד, חייל נאמן של הרבי מלך המשיח, 

הרב שלמה בן ר' צבי הירש ע”ה

וזוגתו הרבנית רוזה בת הרב יצחק מאיר ע״ה

מיידנצ’יק

 אשר במשך למעלה מיובל פעל ללא הרף להרמת קרן
חב”ד באה”ק, בהתמסרות “למעלה מגדר אנושי”

ת.נ.צ.ב.ה.

הקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם תיכף ומיד ממש.

 * * *

נתרם ע”י נכדו הרה”ח ר' ישראל נח בליניצקי שי'

לזכות ישראל נח בן מרים עטיל
ורעייתו שרה רחל בת יענטא נורית

והילדים: רוזה, מושקא, סטערנא, דבורה לאה, מנחם מענדל, יוסף יצחק

 יהי רצון שיזכה הוא ומשפחתו בתוך כלל ישראל לקבל פני משיח צדקנו
בקרוב ממש מתוך בריאות נכונה ושמחה אמיתית



 ספר הלכה למעשה - שמיטה 
מוקדש לזכות 

הרבי מה"מ מהרה יגלה

לזכות 
התמים מנחם מענדל הלוי, שיינא שיחיו

חיילי צ"ה 
 ישראל הלוי, רבקה, מלכה, 

לוי יצחק הלוי, יוסף הלוי שיחיו

ולכל משפחת 

 גלייזר 
להצלחה בגשמיות וברוחניות 

•

לע"נ 
עדינה בת שלמה ע"ה 

חנה בת גרשון ע"ה 
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יעקב מאיר שטרן
זצ"ל ואזנר  הגר"ש  דמרן  בבי"ד   דומ"צ 
ויזניץ דקהילת  צדק  ומורה   דיין 
יעקב ואמרי  הסופר  משנת   מח"ס 

רב אב"ד קהילות יעקב - בני ברק

ב״ה ד׳ תמוז תשפ״א לפ״ק

הן הובא לפני ספר בשם הלכה למעשה על הלכות שמיטה ולאחר 
בו  שנעשה  ראיתי  הפנאי  מיסת  לפי  קל  בעיון  מעט  בו  שעברתי 
רבים  מספרים  דינים  פרטי  המון  בו  שנאספו  חשובה  מלאכה 
על  דבור  דבר  מופתי  בסדר  נסדרו  והדברים  ואחרונים  ראשונים 
בהיקף  הדברים  מקור  תחתיו  נפתח  והלכה  הלכה  כל  ועל  אופנו 
רחב מפי סופרים וספרים כך שכל המעיין יוכל לדעת איה שורש 

ההלכה ולעיין במקום הדברים.

מקיפות  ידיעות  לקבל  החפצים  לכל  תועלת  אי״ה  יביא  זה  וספר 
הנוגעים למעשה לשנת השמיטה הבא לקראתנו, והגם שודאי דאין 
בידי לקבל אחריות על תוכן החיבור שהרי לא עברתי על כולו מ״מ 
לא אמנע מלכתוב דברי שבח וחיזוק לחיבור זה ומחברו שיש בו 

זיכוי לישראל ותועלת לכל המעיינים בו.
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שניאור ז. רווח
רב ק"ק משכן התורה אלעד

עש״ק פר׳ בלק תשפ״א וראש המכון למצוות התלויות בארץ 

דברי המלצה וברכה

רם  ידידנו  מעלת  בראשות  חב״ד׳  הלכה  ׳מכון  רבני  צוות  כבוד  מעלת  אלי  שלחו  הנה 
המעלה חריף ובקי הרב החסיד רבי משה קורנווייץ שליט״א, את החיבור החשוב ׳הלכה 
למעשה – הלכות שמיטה׳, אשר הולך וסובב על יסודות דיני השמיטה, בהלכה ובדרוש, 

בטעמי מצוות השמיטה ועניני המדרשים על מצווה חשובה זו .

ועברתי על רוב הדינים הנזכרים בספר, ואף ישבנו יחד בשבת אחים כמה שעות, ועברנו 
על הנכתב בספר, וראיתי שהנהיגו בכתיבת הספר מנהגם של תלמידי חכמים אמיתיים, 
המקורות  את  ומציינים  אחרונים,  גם  ראשונים  הפוסקים  דיעות  מגוון  מביאים  אשר 
נ״ע  דורינו  מגדולי  שנאמרו  פה  בעל  הוראות  הביאו  ואף  ממש.  היסודות  מן  ולעיתים 
ממעלת  שהביאו  המקורות  מן  כמה  ראיתי  ובתו״ד  שליט״א,  דורינו  מגדולי  ויבדל״א 
בבית  כיהן  שמיטות  שכמה  זכינו  אשר  זצ״ל,  אשכנזי  שמואל  מרדכי  רבי  הגדול  הגאון 
בדיני  ממנו  קיבלנו  רבות,  והכרעות  ותשובות  המכון,  שע״י  הדין׳  בית  ׳אוצר  של  הדין 

השמיטה השונים.

וכאשר ישבנו בשבת אחים יחד, הערתי להם כמה ענינים וראיתי שחלקם תיקנו, ומכל 
מקום אזכיר כמה ענינים שלענ״ד אינם מוסכמים להלכה.

א. מה שכתבו בפרק א סעי׳ יא, שיש להפריש בלי ברכה מהיבול שגדל בעולי מצרים, אין הדבר נכון 
להלכה, כיון שלהלכה הגדל שם קדוש בקדושת שביעית, וממילא חלילה מלהפריש שם תרו״מ, ולא 
מיבעיא לדעת השו״ע שהאיש הוא המפקיר, ממילא ברור שזה פטור כדי הפקר, אולם גם בלא״ה 
זה פטור, וכבר כתבתי בשו״ת חלקת השדה )בכמה מקומות, ראה כדוגמא בחלק א סי׳ א ב, לבאר 
הסוגיות סביב דין זה( וכן מנהג כל העוסקים בעבודת קודש של שמיטה בא״י שמעולם לא הפרישו 

תרו״מ בשביעית גם בגבולות עולי מצרים, ולא שמענו מדבר זה.

ב. מה שכתבו שם, שרמת הגולן נכללת בתחום עולי בבל, לענ״ד זו טעות, כיון שאין חולק שאין זה 
כך ובוודאי לא כל שטח רמת הגולן, והדברים מבוארים ברמב״ם בפ״ד הכ״ח, ובראב״ד שם, וגם לפי 
ביאור נו״כ שם, יתכן שיש מקומות שנכבשו גם על ידי עולי בבל. רק שנחלקו האחרונים אם מקומות 
כיון  גוונא  בכל  עו״ב  מרמת  שיורד  או  עו״ב  של  מקומות  כשאר  דינם  יהיה  עו״ב  ידי  על  שנכבשו 
שנכבש לפני א״י, וכדיעה אחרונה כ״כ הרחיד״א זצ״ל, ופליג על דעת האור החיים הקדוש ]שהיום 
יום ההילולא דיליה[ שלא חש להא שנכבש קודם כיבוש א״י כיון שהוא ע״פ ה׳ כמבואר שם. וכבר 
הארכנו בזה מאד בספר גבולות השדה בפרק על עבר הירדן, אולם לומר בפשטות שזה נכלל בגבול 
עולי בבל זו טעות וכמבואר ברמב״ם הנז׳. ומה שיש שרצו לחלק בין מקומות בגולן ולומר שאינם 
מכלל עבר הירדן, כבר כתבתי בשביתת השדה )פ״ב הערה 21(, שכל דבריהם תמוהים מן המקורות 
ומן המציאות, ראה מה שכתבתי שם. וברור שהנכתב כאן איננו מדויק כלל. ]ומה שציטטו בהערה 
אינו נוגע לכאן, שהרי בכל גוונא קדו״ש ודאי שיש כאן, ולא גרע מעולי מצרים, וכלשון הרמב״ם הנז׳ 

לעיל[, ודוק כי קיצרתי, וראה בארוכה במקורות הנז׳ מה שכתבתי בזה.

ועוד כמה הערות והארות, ראיתי במקומות נוספים, אולם לצערי אין עיתותי בידי, והזמן עושק את 
אשר הלב חושק. ועוד חזון למועד.

ומעין הפתיחה אסיים בברכה לרבני המכון בראשות ידידי 
אלו,  חשובים  דינים  לברר  שזכו  שליט״א,  המכון  ראש 
ואחרונים.  ראשונים  הפוסקים  ורבותינו  הש״ס  ממקורות 
בהם  ויהיה  להם  תעמוד  הקד׳,  רבותינו  שזכות  רצון  יהי 
ולהגדיל  ויזכו להמשיך  ולזכות את הרבים,  הכח להמשיך 
ונהורא  גופא  בריות  ונחת,  שלווה  מתוך  ולהאדירה  תורה 
בברכה ובהצלחה מעליא, אמן. 
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משה יוסף מאיר מנדלזון
בלאאמו״ר הגה״ח ר׳ מנחם מנדל זצוק״ל

רב ואב״ד קוממיות ת״ו

יום רביעי כ״ט סיון תשפ״א

לכבוד מכון הלכה חב״ד המוציאים לאור לאחר יגיעה ועמלות ספרי 
הלכה למעשה לתועלת הציבור הרחב.

אחדשה״ט כיאות!

נתכבדתי ע״י בספר ״הלכה למעשה – שמיטה״ העומד לפני הדפסה, 
עיתותי  היה  שלא  כי  ואם  הספר  על  לעבור  תרבנו  ובענוותנותכם 
בידי לעבור על כל הספר, אבל מהחלק שעברתי, ראיתי שירדו לכל 
שאין  התוס׳  שכתבו  וכידוע  וענין.  ענין  בכל  פרטים  ופרטי  הפרטים 
מספר לדינים ואיסורים על פירות שביעית וזה רק בפירות, מלבד זה 
יש הרבה פרטים בענייני עבודה וגבולות וכו׳ ועל הכל נעשה עבודה 

מושלמת.

ישראל  גדולי  בין  ויכוחים  הרבה  היו  שביעית  שבענייני  לציין  יש 
בדברים  או  בדיעבד  רק  התירו  ומה  שונות  הנהגות  על  לדורותיהם 
וכו׳, והיום ב״ה בחלק מהדברים אכשר דרא  הגובלים בפיקוח נפש 
בהידור  שביעית  מצות  לקיים  האפשרויות  כל  את  ויש  כולם  לדעת 
ללא שום היתרים. ובפרט לאלה שנתחנכו ע״י רבותיהם זי״ע לעשות 
מודעים  בודאי  ולילה,  יומם  בזה  ועוסקים  הגאולה  לקירוב  פעלים 
לזה שחז״ל אמרו שבעון שמיטה גלו ובזכות קיומה נגאל, ע״כ צריך 
לעשות הכל שיתרבו שומרי שביעית בדרך הלכתחילה ולא להזדקק 

חלילה להיתרים שנתנו אז בזמנים קשים.

שתזכו  לב,  בכל  אברככם  ולסיום, 
להמשיך במפעלכם החשוב ולהפיץ עוד 
ועוד ספרים בהלכה למעשה וזה מצטרף 
לשרשרת הפצת החסידות שע״ז היתה 
תשובת משיח צדקנו לשאלת הבעש״ט 
מעיינותיך  לכשיפוצו  מר,  קאתי  אימתי 

חוצה במהרה דידן אמן.
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בס״ד יום רביעי כ״ב סיון תשפ״א לפ״ק

שמיטה״  הלכות  על   – למעשה  ״הלכה  הספר  לפני  הובא  הן 
שחיברו האי יקירא חריף ובקי ת״ח מופלג ה״ה הרב הגאון ר׳ משה 
קורנווייץ שליט״א ואיתו עמו הרבנים שליט״א חברי מערכת מכון 

הלכה חב״ד.

והנה דבר גדול עשו הרבנים הגאונים שמבארים היטב את מצות 
יוכל כל  ידה  ועל  שמיטה הלכה למעשה באופן השווה לכל נפש 
בר בי רב ללמוד ולדעת הל׳ שמיטה פרטיה ודקדוקיה וסידרו את 
כל ההלכות והמנהגים דבר דבור על אופנו ע״פ דברי הראשונים 

והאחרונים והנו״כ כדי להבין היטב את הלכות החמורות אלו.

וידוע גודל ענין לימוד הלכות אלו ובמיוחד אלו הדרים בארה״ק 
)שער האותיות( ״באתי להיות כמזהיר בדינים  כמבואר בשל״ה הק׳ 
לדור,  לארה״ק  לבוא  כמוני  תזכו  באם  ישראל,  בארץ  הנהוגים 
כדי שתדעו מה לעשות ולזרז אתכם שתהיו מאד מדקדקים בהם 

לבלתי תחטאו״.

אשר ע״כ אף ידי תיכון עמם להפיץ חיבורם ברבים לזכות בהן בני 
וכבוד  התורה  כבוד  ולהרבות  חוצה  מעיינותיהם  ויפוצו  ישראל 
שמים בהרחבת הדעת ולהגדיל תורה ולהאדירה ובזכות קיום הל׳ 

שמיטה נזכה לביאת גוא״צ בקרוב בבאכי״ר.

וע״ז באעה״ח למען כבוד התורה ולומדי׳

MOSHE BRANDSDORFER  
  

RABBI OF  
  

HEICHAL HORO'OH  
 
  

JERUSALEM  
  

3 ZONNENFELD ST, TEL. 972-2-5322775 
HOME: 972-2-5370033  
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מבנה הספר

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי לימוד 
דיני שביעית ומצוותיה באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים 
שונים המרכיבים ביחד תמונה שלימה ומקיפה, המביאה את הלומד לידי 

ידיעה בהירה ביסודות ההלכה, ולהתמצאות רחבה בפרטי ההלכה. 

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות שביעית

הלכתיים  פרטים  להן  אשר  ייחודיות,  במצוות  עשירה  השמיטה  שנת 
מצוות  את  לקיים  ניתן  כראוי,  ההלכות  בידיעת  למעשה.  הנוגעים  רבים 
שנת השמיטה כהלכתן; המעיין ימצא אפוא ליקוט מסודר הכתוב בצורה 
מפורטת וברורה, החל מימי ההכנה לשנת השמיטה, דיני שביעית למעשה 
בשנת השמיטה וההשלכות לתקופה שאחריה, וכן מנהגי שנת הקהל על 

פי הוראות כ״ק אד״ש מלך המשיח.

הקדמות להלכות

כדרכנו בספרי ״הלכה למעשה״ הקודמים, גם בכרך זה נעשתה עבודה 
גדולה וייחודית, והיא ההקדמות להלכות. כך שמעבר להלכות הנצרכות 
והדברים הנוגעים למעשה המובאים בכל ספרי ההלכות והליקוטים, ניתן 
דגש בספר זה על מאמר רבותינו ״לעולם ישלש אדם שנותיו . . שליש במשנה 
ושליש בתלמוד״1. היינו, שאין להסתפק בלימוד ה׳משנה׳ – ההלכה, אלא 
יש ללמוד את ׳התלמוד׳ – שהם טעמי ההלכות, ובכך ניתן להבין היטב את 

ההלכה, ואף קל יותר לזכור אותה ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.

השביעית  דיני  פירוט  לפני  מפורטת  הקדמה  נכתבה  זו,  מטרה  לשם 
בתורה  המצוות  ביאורי  לצד  ההלכה,  יסודות  את  המסבירה  ומצוותיה, 

1( קידושין ל, א. והובא להלכה – רמב״ם הל׳ ת״ת פ״א הי״א־יב. טושו״ע יו״ד סרמ״ו ס״ד. 
הל׳ ת״ת לאדה״ז רפ״ב, ושם: ״כי אם אינו יודע טעמי ההלכות אינו מבין גופי ההלכות לאשורן״.
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רבותינו  ביאורי  וכמובן,  האחרונים;  הפוסקים  לספרי  ועד  פה,  שבעל 
נשיאינו בעניינים אלו.

מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על 
ההקדמות ללימוד ההלכות. לימוד זה ייתן טעם וחיות מיוחדת בכל קיום 
הלכות שנת השמיטה, ויאפשר ללומד להסביר את טעמי ההלכות לעצמו, 
זה להגביר את שמירת הלכות  ידי  ועל   – לילדיו הקטנים  ועד  לבני ביתו, 

שביעית בהידור בביתו ובמשפחתו – כרצון ה׳ יתברך.
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חיזוק האמונה והביטחון בה׳

אני  אשר  הארץ  אל  תבואו  ״כי  בתורה:  נאמר  השמיטה  שנת  אודות 
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, 
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך 
ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול״1.  ולבהמתך  הגרים עמך, 
וכן נאמר: ״והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל 

חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך״2.

בנוסף למצות השביתה מעבודת הקרקע בשנת השמיטה, ישנן מצוות 
נוספות: הפקרת הפירות שצומחים בשמיטה, וכן זהירות בפירות שביעית 
כיוון שהם מקודשים לאכילה בלבד, ואסור להפסידם או לסחור בהם. כמו 

כן מצוה לשמוט חובות, כלומר לוותר על החובות שלא שולמו3.

כיוון שניסיון קיום מצוות השמיטה הינו קשה מאוד, שכן עיקר הפרנסה 
שדותיהם  ממלאכת  שישבתו  התורה  וצוותה  האדמה,  מעבודת  היתה 
שנה שלימה, על כן דרשו חכמים על שומרי שביעית את הפסוק: ״ברכו 
זו  שמצווה  מפני  דברו״4.  בקול  לשמוע  דברו  עושי  כח  גיבורי  מלאכיו  ה׳ 
אינה כניסיון רגעי, אלא נסיון המתמשך שנה שלימה, יום אחר יום, חודש 
אחר חודש, כשבעלי הקרקעות רואים את שדותיהם מופקרות ושעריהם 
פרוצים, ואילנותיהם מופקרים ופירותיהם נאכלים, והם כובשים את יצרם 

ושותקים5, והכובש את יצרו נקרא ״גיבור״6. 

1( ויקרא כה, ב־ז.

2( שמות כג, יא )וראה מורה נבוכים להרמב"ם ג, לט, שמפסוק זה למדים שטעמה של 

מצות השמיטה היא "לחמלה על בני אדם"(.

3( כאמור: "וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוׂש את 

רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'" )דברים טו, ב(. 

4( תהלים קג, כ.

5( ויק"ר פ"א, א. תנחומא ויקרא א, א.

6( אבות פ"ד מ"א.
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בטעם מצות השמיטה נאמר בגמרא: ״אמר הקב״ה לישראל: זרעו שש 
בעבודת  העיסוק  מרוב  היא״7.  שלי  שהארץ  שתדעו  כדי  שבע,  והשמיטו 
הארץ קיים חשש פן ירום לב האדם וישכח עול מלכותו8, ועל כן משביתים 

לשנה אחת את הארץ, ובכך מראים שהיא שייכת לה׳.

שיזכור  ״כדי  ה׳חינוך׳:  שכתב  וכפי  זו,  למצוה  נאמרו  נוספים  טעמים 
בכוחה  לא  ושנה  שנה  בכל  הפירות  אליו  שמוציאה  הארץ  כי  האדם 
וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה״9. כך ששנות השמיטה 
מזכירות את ימי בריאת העולם, והפקרת הפירות נועדה להזכיר שהקב״ה 

הוא אדון הקרקע. 

טעם נוסף כותב החינוך: ״ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה, שיוסיף האדם 
בטחון בשם ברוך הוא״10. כלומר, השמיטה נועדה לחזק את הביטחון בה׳ 
שיזמין לו פרנסה. וכפי שכותב הכלי יקר, שכמו שמצינו בירידת המן שירד 
מן שמספיק רק ליום אחד ״כדי שיהיו עיניהם נשואות אל ה׳ תמיד ויבטחו 
בו תמיד, כך ענין השמיטה שלא יעבדו האדמה כל שנה שביעית אין זרע 

ואין קציר ויסמכו על הנס״11.

מצות השמיטה – האפשרות להשקיע ברוחניות

הבטלה  השנה  כל  ״שתהיה  השמיטה  מצות  בטעם  כתב  הספורנו 
באמרו  בראשית  בשבת  שכיון  כמו  לעבודתו,  מוכנת   – האדמה  מעבודת 
וכן  ה׳13.  בעבודת  לעיסוק  פנוי  זמן  נותנת  שהשמיטה  כך  לה״א״12.  שבת 

7( סנהדרין לט, א.

8( רש"י שם ד"ה כדי שתדעו.

9( מצוה פד.

10( חינוך שם.

11( כלי יקר ויקרא כה, ב. וראה לקו"ש ח"ב ע' 547, שמצות השמיטה היא עניין אלוקי 

שלמעלה מדרכי הטבע ולמעלה מההיגיון האנושי, ומביאה עמה תזכורת שהצלחתו תלויה 

בעיקר בברכת ה', וכאשר יהודי ממלא את ציווי ה' – הוא מקבל ברכה ושפע למעלה מדרך 

הטבע, והשכר ניתן לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה.

12( ספורנו ויקרא כה, ב. וכפי שנאמר בתנא דבי אליהו רבה )פ"א( לגבי שבת: "אמר 

להן הקב"ה לישראל: בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי )יהושע א, ח(: "לא ימוש ספר התורה 

הזה מפיך", אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששה ימים יום השבת יעשה כולו תורה". 

וראה טואו"ח סר"צ: "אמרה תורה לפני הקב"ה רבש"ע כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו 

וזה רץ לשדהו ואני מה תהא עלי, אמר לה יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו שהם בטלים 

ממלאכתם ויכולין לעסוק בך". וראה שו"ע אדה"ז שם ס"ה.

13( וראה לקו"ש חי"ט ע' 603. חכ"ד ע' 314, שבשנת השמיטה צריך להוסיף בלימוד 
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כתב האברבנאל: ״שהחי יתן אל לבו שימי שנותיו הם ע׳ שנה. ושלא יוציא 
אותם לריק . . בשנה השביעית שהוא רמז לעשרת השנים האחרונים מימיו 
. ולכך שבת שבתון יהיה לארץ ושבת לה׳, כי אז   . אין ראוי שיעבוד עוד 

תדבק הנפש עם בוראה ותעזוב העסקים הגשמיים״14.

כמו כן מצינו בספר ה׳עקידה׳: ״ענין שבת הארץ וטעמו הוא כדי שיודע 
לכם  שיצטרך  מה  רק  עסקיך  שאר  ומכל  מעבודתה  לך  המכוון  שאין  לך 
לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך שהם אביוני 
העם . . והיותר מזה ראוי להחרימו״. היינו שמצוה זו עניינה להזכיר לנו, 

שמטרתנו בכל השנים היא לעסוק ברוחניות, ולא לצבור עושר וממון15.

משמעותה של שנת השמיטה על פי פנימיות העניינים

מעניינים  להתנתק  היא  השמיטה  במצות  שהמטרה  מבאר16  הרבי 
גשמיים וחומריים שלא בערך מיתר השנים. שכן, במשך שש השנים בהן 
עוסקים בעבודת האדמה – נרגשת בעלותו של האדם: הוא החורש, הוא 
משדהו  שאוסף  היבול  על  בעה״ב  הוא  הרי  ובמילא  הקוצר,  והוא  הזורע 
שהתבואה  כיוון  ומעשרות,  תרומות  לחיוב  גם  שנוגעת  בעלות  ומכרמו, 
והפירות שייכים אליו. ואילו בשנת השמיטה ישנה גזירת מלך שהתבואה 

והפירות הם הפקר לכל, וישנה בעלותו של הקב״ה בלבד.

תורה, הידור במצוות, תפלה וגמילות חסדים )וכן יש להוסיף בעניינים ש"בין אדם לחבירו" 

– ראה שיחות קודש תשל"ט ח"ג ע' 728(. ויש להתחיל בכך כבר בחודש אלול של השנה 

השישית, לקו"ש ח"כ ע' 399-400. חכ"ד ע' 314. ועוד.

ובטעם הדבר שלא מצינו בספרים שיעוררו על כך שבשנת השמיטה צריך להוסיף בלימוד 

התורה, מבאר הרבי בשיחת ח"י אלול תשל"ט שהטעם פשוט, כיוון שאפילו מי שעוסק רוב 

ומפני שבעבר רוב  דין בשו"ע לנצל כל רגע פנוי.  פי  יומו בלימוד התורה, מחויב הוא על 

העיסוק של יהודי היה סביב עבודת האדמה כפי שרואים בריבוי הפסוקים ובמאמרי חז"ל, 

אלא שבדרך כלל לא היה פנאי כ"כ לעסוק בתורה, אך בהגיע שנת השמיטה ונאסר בה יהודי 

לעבוד את עבודת האדמה, מתפנה זמן רב בכל יום וממילא מנצל זמן זה ללמוד התורה מבלי 

שיצטרכו לצוות אותו ע"כ )שיחות קודש תשל"ט ח"ג ע' 673(. גם יהודי שעד עתה למד תורה 

בכל רגע בזמנו הפנוי, כנדרש, הרי בשנת השמיטה עליו להפחית מעיסוקיו הנדמים בעיניו 

להכרחיים, ואת הזמן הזה שהרוויח ינצל להוספה בלימוד התורה )ראה שם ע' 675(. כמו כן 

יש להוסיף במיוחד בלימוד פנימיות התורה )לקו"ש חכ"ה ע' 318(.

14( אברבנאל ויקרא כה, כד.

15( עקידה שער סט, פרשת בהר. וע"ע מטעמי מצות השמיטה בספר ילקוט השמיטה 

פ"א ופ"ג.

16( שיחת יום ד', י"ט תשרי, ג' דחוה"מ סוכות תשי"ג.



מבוא28

עוד זאת, שצמיחת התבואה במשך שש השנים שבהן עוסקים בעבודת 
האדם היא כמנהגו של עולם, שנמשך אלפי שנים, הן אצל בני ישראל, והן – 
להבדיל – אצל אומות העולם. ואילו בשנת השמיטה בה שובתים מעבודת 
האדמה ע״פ ציווי ה׳, נראית בגלוי ברכתו של הקב״ה בצמיחת התבואה 
והפירות, כמו שנאמר: ״וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע 
ולא נאסוף את תבואתנו, וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את 
התבואה לשלש השנים״17, למעלה מהטבע. כך ששנת השמיטה מעוררת 
ישראל בכל הקשור להרגשת בעלותו של  בני  עוז את  וביתר  ביתר שאת 

הקב״ה על כל הארץ וברכתו בכל העניינים הגשמיים18.

תכלית שש השנים

הפסוקים  מסדר  אף  ללמוד  ניתן  השמיטה  לשנת  ייחודית  משמעות 
במצות השמיטה; בתחילת הציווי על השמיטה נאמר ״כי תבואו אל הארץ 
. . ושבתה הארץ שבת לה׳״19, למרות שעל פי סדר הדברים תחילה באות 
התרחשו  גם  וכך  השמיטה20,  שנת  באה  אחר־כך  ורק  עבודה  שנות  שש 
הדברים בפועל – אחרי ארבע־עשרה השנים של כיבוש הארץ וחלוקתה 

לשבטים, באו שש שנים של עבודת האדמה, ורק אחר־כך עשו שמיטה21.

17( ויקרא כה, כ.

18( תורת מנחם ח"ז ע' 64-6. וראה שם, שמסיבה זו, כאשר יוצאים משנת השמיטה אל 

השנה שלאחריה, בה יתחילו שוב לעסוק בכל עבודות האדמה כרצון ה' – יש צורך בהקדמה 

בשנת  כמו  בתקפה  והיא  בעולם,  הקב"ה  של  בבעלותו  משתנה  לא  דבר  ששום  והבהרה, 

השמיטה. ולכך נועד מעמד הקהל שבמוצאי שנת השמיטה, בו קורא המלך בתורה בפרשיות 

שתוכנן הוא קבלת "עול מלכות שמים" ו"עול מצוות", כמודגש בקריאת "שמע" ו"והיה אם 

שמוע" על ידי המלך, ובהמשך לזה – "ואספת דגנך ותירושך ויצהרך", היינו, שגם אסיפת 

וגו'",  תשמעו  שמוע  אם  ב"והיה  תלוי'  הגשמיים(  העניינים  כל  )כללות  והפירות  התבואה 

ועד ל"עשר תעשר" – שיהודי פועל בעצמו ענין של מסירת נפש, ליטול דבר שהתייגע עליו 

בשביל "חיי נפשו", וליתנו לצדקה, ללא שום תכלית.

19( ויקרא כה, ב ואילך.

20( וכפי שהקשה בלקו"ת )בהר לט, ג ואילך(: "הנה משמעות הכתוב כי מיד כי תבאו 

אל הארץ ושבתה קודם שיתחילו השש שנים". ובסה"ש תשמ"ח )ח"ב ע' 455 הע' 21(: אבל 

בפשוטו של מקרא י"ל שסומך על הפירוט בכתוב שלאח"ז, "שש שנים תזרע שדך גו' ובשנה 

הקדים  מדוע  מיותר(:  )וגם  מובן  אינו  שאעפ"כ  אלא  לארץ",  יהי'  שבתון  שבת  השביעית 

הכתוב "ושבת הארץ שבת לה'". 

21( ובשיחת ש"פ בהו"ב תשמ"ח, מבאר הרבי את מאמר חז"ל )בתו"כ, והובא בפירוש 
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״כי תבואו אל הארץ״  בזה מלמדת התורה, כי התכלית והמטרה של 
והעבודה בשש השנים של החרישה והזריעה היא ש״ושבתה הארץ שבת 
לה׳״. אף שלמעשה סדר הדברים הוא, שתחילה באות שש שנות העבודה 
העבודה  שכל  עת  בכל  לזכור  מאתנו  נדרש  אבל  השמיטה;  אחריהן  ורק 
בשש השנים לא באה אלא בכדי להגיע לשנה השביעית, שנת השמיטה, 
שנה של קדושה ורוחניות. בכדי שנכניס את הקדושה – את ה״שבת לה׳״ 

– לתוך חיי המעשה.

וכך גם בחייו של יהודי מידי יום, אף שרוב שעות היום מנוצלות לעניינים 
גשמיים שונים ולצורכי הפרנסה, יש לזכור שהתכלית היא ה׳שבת׳ שבכל 
יום – שעות התורה והתפילה הן התכלית האמיתית של כל עבודת היום22.

ברכת ה׳

בשנה  נאכל  מה  תאמרו  ״וכי  להתעורר:  שעלולה  לשאלה  באשר 
התורה:  מבטיחה  תבואתנו?״23  את  נאסוף  ולא  נזרע  לא  הן  השביעית, 
לשלוש  התבואה  את  ועשת  השישית  בשנה  לכם  ברכתי  את  ״וציוויתי 

השנים״24.

המצות  כל  והלא  סיני,  הר  אצל  שמיטה  ענין  "מה  "בהר־סיני":  עה"פ  בהר(  פ'  ריש  רש"י 

נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו 

כללותיהן ודקדוקיהן מסיני" – שיש להבין מפני מה נבחרה דווקא מצות שמיטה כדי ללמד 

עניין זה, והרי מצוה זו רחוקה מאד מ'הר־סיני', שכן היא חלה רק לאחר שש שנים של עבודת 

אדמה בארץ־ישראל, וגם כל עניין עבודת האדמה היה רחוק מאד מ'הר־סיני', כאשר בני־

ישראל היו במדבר ללא קשר לחרישה וזריעה. 

אלא שדווקא משום כך נבחרה מצות שמיטה ללמד על כל המצוות, בקל־וחומר: אם 

מצוה כה 'רחוקה' מ'הר־סיני' נאמרו כל פרטיה מפי ה', כל־שכן שכל המצוות האחרות ניתנו 

על כל פרטיהן בהר־סיני. ובכך יתבונן האדם לפני קיום כל מצוה, ויתאר לעצמו את מעמד הר־

סיני, עם הקולות, הברקים, האש וקול ה', ויחשוב שבהר־סיני זה ניתנו כל פרטיה ודקדוקיה 

של המצוה שהוא עומד לקיים – יקיים את המצווה במלוא היראה וההכרה המתחייבת מכך. 

)סה"ש  להר־סיני  כיום  מקיים  שאדם  מצוה  בין  החיבור  את  ממחישה  שמיטה  שמצות  כך 

תשמ"ח ח"ב ע' 455(.

22( סה"ש תש"נ ח"ב ע' 471 ואילך.

23( ויקרא כה, כ. 

24( שם פסוק כא. וראה ספרא בהר עה"פ: "וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית – אין 

תלמוד  מניין?  לחברתה  משנה  ובשנית,  בשלישית  וברביעית,  בחמישית  בשישית.  אלא  לי 

היא  שהכוונה  זאת,  ביאר  ההפלאה(  בעל  )להר"פ  יפות"  וב"פנים  השישית".  בשנה  לומר 
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של  בהגדה  ה׳חכם׳  הבן  שאלת  כעין  היא  זו  ששאלה  הרבי,  ומבאר 
פסח25, שאינו מערער על עצם רצון ה׳ אלא מחפש את המשמעות הרוחנית 
של המצוה, ורצונו לדעת באיזו צורה תבוא הברכה האלוקית שמאפשרת 
לבני ישראל לשבות מעבודת האדמה במשך שנה תמימה; האם ה׳ יוריד 
ִמן השמים, או יעשה נס אחר לשם כך. הרי משנה לשנה נחלשת  ָמן  לנו 
האדמה, ובפרט בשנה השישית בה הקרקע בשיא חולשתה, וכיצד ייתכן 
שדווקא אז תצליח להצמיח תבואה לשלוש שנים26? ועל כך בא המענה, 
תשושה  היא  הטבע  שבדרך  שהאדמה  ה׳,  מאת  מיוחדת  ברכה  שזוהי 

וחלשה, תצליח להצמיח תבואה לשלוש השנים.

ומכאן ההוראה לדורנו זה, על פי הידוע, ששש שנות העבודה הן כנגד 
כנגד  היא  השמיטה  ושנת  הנוכחי,  העולם  של  קיומו  שנות  אלפי  ששת 
השישי,  האלף  את  אפוא  מסמלת  השישית  שהשנה  כך  השביעי27,  האלף 
שדווקא  ייתכן  כיצד  היא,  והשאלה  המשיח.  ביאת  מתחוללת  שבסופו 
בשיא החולשה וירידת הדורות, בסוף האלף השישי שבו אנו חיים, נדרש 

שבכל שנה נתנה הארץ יבול גדול בשישית מכדי צרכם, ואת השישית הזו היתירה היו חוסכים 

ושומרים לשנה השביעית. 

וכפי שמצינו חילוק בין הנהגת שמאי להלל, לעניין ההכנה לשבת. ששמאי הזקן היה 

זו לשבת, מצא אחרת  ואומר:  נאה לוקחה  כיצד? מצא בהמה  ימיו לכבוד שבת,  כל  אוכל 

נאה הימנה לוקחה ומניחה לשבת, ואוכל את הראשונה בחול – נמצא אוכל לזו כדי שהיפה 

ָאֵכל לשבת. אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו, שהיה אומר: "ברוך ה' יום יום יעמס לנו"  ּתֵ

)תהלים סח, כ(. ואף הלל מודה שכדברי בית שמאי יותר נכון לעשות – אלא שהיה בוטח 

בה', שבודאי יזמין לו לשבת מנה יפה מכל הימים )ביצה טז, א. הובא בשו"ע אדה"ז או"ח 

סרמ"ב ס"י(.

היטב  היא ההנהגה הראויה לעשירים, שמתכננים  יפות, שהנהגת שמאי  בפנים  ומבאר 

את מעשיהם ועסקיהם. וכפי שעולה מהלכות שבת, הנהגת שמאי היא ההנהגה הראויה לכל 

יחיו כעשירים "שיזכור בכל  "וצויתי את ברכתי לכם", שישראל  וזוהי ברכת התורה  אדם. 

שנה שהברכה היא בשביל שנה שביעית שהיא שבת לה'" )פנים יפות עה"ת ויקרא כה, כא(.

25( שכן, שאלה זו נמצאת רק לאחר הפירוט של כל דיני שמיטה ויובל. והרי אם הייתה 

זו שאלה הנובעת מחוסר אמונה, היה מקומה של שאלה זו בתוך דיני השמיטה, ולא לאחר 

פריה  "ונתנה הארץ  ה':  מופיעה ברכת  זו  ובפרט שקודם לשאלה  היובל,  דיני  הפירוט של 

ואכלתם לשובע" )שם פסוק יט(, אלא ודאי שזוהי שאלת הבהרה.

26( שכן, זו אחת הסיבות לשביתת האדמה בשביעית, בכדי לאפשר לקרקע לנוח ולצבור 

כוח. כך, שבשנה השישית שרויה הקרקע בשיא חולשתה )מו"נ ח"ג פל"ט. וראה לקו"ש ח"ב 

ע' 549-548(.

27( ראה סנהדרין צז, א. רמב"ן עה"ת ויקרא כה, ב. ועוד.
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בסוף  ה׳  עבודת  ידי  שעל  התורה,  מבטיחה  כך  על  הגאולה?  את  להביא 
האלף השישי – מתוך מסירות־נפש, נותן לנו ה׳ נתינת כח שלמעלה מטעם 

ודעת להביא את הגאולה, תיכף ומיד ממש28.

בין שש השנים לשנה השביעית

נאמר בגמרא, שההבדל בין יהודי לנכרי מתבטא גם בעבודת האדמה. 
כיוון שיהודי הזורע באדמה הוא ״מאמין בחי־העולמים – וזורע״29, ואינו 
רואה בכך דבר המחויב מצד טבע העולם, אלא הוא זורע אך ורק משום 
פרנסתו  את  לו  שישלח  תקוותו,  את  בו  ותולה  בקב״ה  מאמין  שהוא 

באמצעות הזריעה.

האדם  מייחס  כמה  עד  רמות,  שתי  יש  עצמה  זו  באמונה  שגם  אלא 
חשיבות לאמצעים הטבעיים שעל־ידם הוא מקבל את השפע מה׳:

יש הבוטחים בה׳ שיתמיד בהנהגת הטבע, תוך ידיעה ברורה שה׳ הוא 
הקובע את חוקי הטבע, באופן של ״זרע וקציר . . לא ישבותו״30, ולכן הוא 

מאמין שימשיך להנהיג כך את הטבע, וממילא יצליח בזריעתו.

על  כלל  סומכים  שאינם  אלו  אצל  קיימת  באמונה,  יותר  גבוהה  רמה 
את  בורא  שה׳  ביודעם  חשיבות,  שום  להם  מייחסים  ואינם  הטבע  דרכי 
כלל,  מציאות  להם  אין  הטבע  וחוקי  ליש,  מאין  ורגע  רגע  בכל  העולם 
והסיבה שבכל זאת הוא זורע, אינה אלא משום שה׳ ציווה עליו לזרוע את 

28( עפ"י לקו"ש חכ"ז ע' 183 ואילך.

29( שבת לא, א. תוד"ה אמונת – שבת שם. וכ"ה במדרש תהלים יט, ח. במדב"ר פי"ג, 

טז. וראה שיחת חג הפורים תשכ"ז )תו"מ חמ"ט ע' 201(: איתא בתוס' )בביאור השייכות 

אינו  דלכאורה   – וזורע"  העולמים  בחי  שמאמין  בירושלמי  "מפרש  ל"זרעים"(  ד"אמונת" 

מובן: מהי ההוספה שבדברי הירושלמי – שהסיבה לכך שיהודי "זורע" היא בגלל ש"מאמין 

בחי העולמים"? העובדה שרואה מסביבו מאה מיליון אינם־יהודים שזורעים ללא אמונה בחי 

העולמים ואעפ"כ יש אצלם צמיחה – אינה שייכת ליהודי, כי, "מאותות השמים אל תחתו" 

)ירמי' י, ב. וראה סוכה כט, א(, וכשם שאין ליהודי להתיירא מ"אותות השמים" . . כשהם 

נגדו, כמו"כ אין לו לתלות תקוה בחוקות הטבע, כשהם לטובתו.

בשעה שיהודי מקבל ברכתו של הקב"ה ע"י תפלתו, לימוד התורה וקיום המצוות, אזי 

צריך לעשות את ה"כלי", שזוהי העשי' בדרך הטבע. וזהו החילוק בין יהודי לאינו־יהודי – 

שאינו־יהודי הוא תחת חוקי הטבע, ואילו יהודי הוא למעלה מחוקי הטבע, אלא שהקב"ה 

רצה שילבישו זאת בלבושי הטבע.

30( בראשית ח, כב.
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את  ה׳  לו  ישלח  זו  שבדרך  בטוח  וממילא  זאת  עושה  הוא  ולכן  האדמה, 
ברכתו. אמונה זו הינה אמונה שלמעלה מהשכל.

שנת  בהגיע  אך  השנים,  בכל  קיימות  באמונה  אלו  רמות  שתי  אמנם 
שנות  בשש  שכן  לגמרי.  אחרת  לרמה  בה׳  האמונה  מגיעה  השמיטה 
טבעית  עשייה  ישנה  עדיין  השנייה,  האמונה  רמת  פי  על  גם  העבודה, 
שעלולה להעלים את האמונה בכך שהברכה באה מה׳ לבדו. בתוך נפשו 
אכן האדם מאמין בה׳ לבדו ואינו מייחס לדרכי הטבע שום חשיבות, אך 
בשנה  דווקא  האדמה.  מעבודת  לחמו  את  מפיק  שהוא  נראה  חוץ  כלפי 
ללימוד  ומתמסר  האדמה  מעבודת  לחלוטין  שובת  הוא  בה  השביעית, 
התורה בלא שום דאגות, מתגלה לעיני כל אמונתו העצומה בה׳, אמונה 
טהורה שעומדת למעלה מכל מגבלות השכל האנושי. ואמונה זו נדרשת 

מכל יהודי באשר הוא במשך שנת השמיטה31.

שבת לה׳ 

את שנת השמיטה מכנה התורה ״שבת לה׳״32, שכן יש דמיון בין השבת 
הימים  מששת  יותר  מקודש  השביעי  שהיום  כשם  השמיטה33.  שנת  ובין 
שלפניו, כך יש לקדש את השנה השביעית יותר משש השנים שלפניה34. 

31( לקו"ש חל"ב ע' 159-160.

32( ויקרא כה, ב.

33( וראה זח"ג )קעא, ב( ש"בכל שמיטה ושמיטה כרוזא נפיק אתכנישו גוברין ונשין וכל 

אינון בני מהימנותא וסליקו כדין כולהו מתפשטין דכורין ונשין וסלקין וכל אינון ינוקי מחלב 

עאלין לגו מתיבתא )ס"א אתכנישו בני מהימנותא גוברין ונשין וכל אינון ינוקי מחלב וסליקו 

כדין כולהו מתפשטין דכורין ונשים וסלקין וכלהו עאלין לגו מתיבתא( דרקיעא וחדאן חדוה. 

ועלויא דלהון ותמן חדו על חדו. וההוא נער דמפתחן דמאריה בידיה קם ואמר לון כמה מלין 

חדתין ועתיקין וכלהו חמאן חדוה דלית חדוה כההיא חדוה" )בכל שמיטה ושמיטה, כרוז 

יוצא בגן עדן ואומר: התאספו גברים ונשים, וכל אותם בני אמונה, ותעלו מגן עדן התחתון 

לגן עדן העליון, ואז כולם מתפשטים מלבושיהם החיצוניים . . ועולים ונכנסים לישיבה של 

רקיע, ושמחים שם בהתעלותם – שמחה על שמחה, ואומרים שם דברי תורה חדשים וישנים, 

וכולם שם שמחים בשמחה שאין כמותה(.

34( ראה ספרא בהר א, ב: "כשם שנאמר בשבת בראשית שבת לה', כך נאמר בשביעית 

שבת לה'". וראה במדב"ר ג, ח: "אמר רבי לוי . . דברים הרבה ברא הקב"ה בעולם, ובירר לו 

אחד מהם. ברא ז' ימים, ובחר הקדוש ברוך הוא בשבת, שנאמר )בראשית ב(: ויברך אלקים 

את יום השביעי ויקדש אותו. ברא שנים, ובירר לו אחד מהם, שנאמר )ויקרא כה(: ושבתה 

הארץ שבת לה'. ברא שבועות, ובירר לו א' מהם, שנאמר )שם(: וקדשתם את שנת החמשים 
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״בכל  כאמור  הם,  קדושים  החולין  שנות  ושש  החול  ימי  ששת  שגם  אף 
דרכיך דעהו״, עם זאת השבת התקדשה בקדושה רבה יותר מבימי החול. 
בשנה  לה׳״:  שבת  הארץ  ״ושבתה  לקיים  יש  השביעית  השנה  בהגיע  וכן 
זו יש להתקדש עוד יותר, לא לעסוק בעניינים ארציים ובעבודת האדמה, 
אלא יש לנצל את הזמן שהתפנה כדי להתמסר לעניינים אלוקיים, ענייני 

קדושה35.

השוואה נוספת בין מצות השמיטה לשבת מבאר הרבי, שכשם שהשבת 
מקיפה את כל מציאותו של היהודי, גם את צרכיו הגשמיים, עד שהצטווינו 
אכילה  בענייני  גם  אלא  ותפילה,  תורה  בענייני  רק  לא  השבת  את  לענג 
ושתייה, כיוון שקדושת השבת חודרת גם לחייו הגשמיים של האדם עד 
שהעונג הגשמי עצמו נעשה עניין של מצוה וקדושה – כך גם שנת השמיטה 
נועדה לקדש את החיים הארציים והגשמיים, שפירות שנת השמיטה חלה 
וכמה הלכות שנועדו לשמור על קדושתם של  ויש כמה  עליהם קדושה, 
הפירות. וכך גם בחייו של יהודי, עבודת ה׳ צריכה להיות באופן של ״בכל 

דרכיך דעהו״ – תוך החדרת הקדושה בכל העשייה הגשמית36.

מצוות התלויות בארץ

לידי  באה  קדושתה  לאבותינו,  שניתנה  הקדושה  הארץ  ישראל,  ארץ 
בין  ההבדלה  שקיימת  כשם  בה37.  רק  הנהוגות  המצוות  בקיום  גם  ביטוי 

שנה. ברא ארצות, ובירר לו אחד מהם א"י, שנאמר )דברים יא(: תמיד עיני ה' אלקיך בה . . 

ברא אומות, ובירר לו אחת מהם, אלו ישראל, שנאמר )דברים יד( ובך בחר ה' להיות לו לעם 

סגולה".

ולהעיר מן המנהג לגבי תיקון חצות )שחלקו הראשון נקרא "תיקון רחל", ועיקרו הוא 

בכי וצער על החורבן. ועל כן אינו נאמר בשבת, בחג, בראש חודש וכדומה( שבארץ ישראל 

)כה"ח  רחל"  "תיקון  את  ולא  לאה"  "תיקון  רק  אומרים  כל השנה  בשנת השמיטה, במשך 

או"ח ס"א סקי"ב(.

35( לקו"ש ח"ב ע' 547.

36( לקו"ש חי"ב ע' 113.

37( כך עולה להדיא מערכין לב, ב ורמב"ם הל' תרומות פ"א ה"ה, שחיוב המצוות תלוי 

בקדושת הארץ.

אבל להעיר מכלים פ"א מ"ו: ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה, 

)ולא  הארצות  מכל  כן  מביאין  שאין  מה  הלחם,  ושתי  והביכורים  העומר  ממנה  שמביאים 

הזכירה המשנה את שאר המצוות התלויות בארץ(. וראה אנציקלופדי' תלמודית ח"ב ערך 

ארץ ישראל סי"א )ע' רטו(.
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ובהתאם  לארץ,  לחוץ  הקודש  ארץ  בין  ההבדלה  קיימת  כך  לחול,  קודש 
בארץ  המצוות  לקיום  לארץ,  שבחוץ  המצוות  קיום  בין  חילוק  ישנו  לכך, 
ועוד,  זאת  בה39.  התלויות  במצוות  התייחדה  ישראל  ארץ  וכן  ישראל38, 
 – אחריו  ולזרעו  ע״ה  אבינו  לאברהם  הקב״ה  מאת  במתנה  ניתנה  הארץ 

בעבור קיום התורה והמצוות40.

המצוות התלויות בארץ הן המצוות הנעשות בקרקע ובגידוליה, וכפי 
בח״ל,  בין  בארץ  בין  נוהגת  הגוף  חובת  שהיא  מצוה  ״כל  חז״ל41  שאמרו 

חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ״.

אמרו חכמים ״מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, וכי 
לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך, אלא כך אמר משה, 
ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, אכנס אני  הרבה מצוות נצטוו ישראל 

לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי״42.

לאחר  רק  בהם  החיוב  חל  בארץ,  התלויות  המצוות  ברוב  למעשה, 
ארבע עשרה השנים של כיבוש הארץ וחלוקתה43, כלומר, כיבוש וחילוק 
הארץ הם הגורמים שיתחייבו במצות אלו )אם משום שעד אז חסר עדיין 
התלויות  אלו  מצות  של  חיובן  הפועלת  שהיא  הארץ,  קדושת  בשלימות 

תשמ"א:  אלול(  כ'  תבוא  )ש"פ  לעשות  מצווך  ה"א  הזה  היום  ד"ה  מאמר  וראה   )38

דשלימות קיום המצוות היא בארץ ישראל, לפי שאינו דומה קיום המצוות בחו"ל לקיומן 

בארץ אשר גו' תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

39( משיחת אחרון של פסח תשמ"ג )התוועדויות תשמ"ג ח"ג ע' 1343(.

40( אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב נ"ע ח"ד ע' קפא.

ולהעיר מדעת הסמ"ג בהל' ברכות )מ"ע כז( כפי שהובא בטור או"ח סי' רח: ויש אומרים 

]בברכה מעין ג'[ ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאמרו, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה 

וטובה אלא לקיים המצות התלויות בה.

41( קידושין לז, א.

42( סוטה יד, א. ראה תניא קו"א ד"ה להבין מ"ש בפע"ח )קנה, ב(: "ולזה ביקש משה 

רבינו ע"ה מאד לקיים המצות מעשיות התלויות בארץ שהן תכלית ההשתלשלות להמשיך 

אור א"ס ב"ה לברר הכלים דז"א דבי"ע שבהן הן הרפ"ח ניצוצין ע"י תו"מ מעשיות שבבי"ע 

דוקא". ובדיוק הלשון "שיתקיימו כולן על ידי" מבואר, שרצונו היה לא רק שהוא יקיים את 

יכול  רבינו  יותר, כפי שמשה  נעלה  ייעשו באופן  ישראל  – שהמצוות דארץ  המצוות, אלא 

לעשותם שהוא שלא בערך לגבי אופן עשייתם ע"י מישהו אחר )לקו"ת דרושי חג הסוכות 

פא, סע"ב ואילך. אוה"ת ואתחנן ע' צג. שיחת י"ג תמוז, תשי"א )תורת מנחם ח"ג ע' 213((.

43( וא"כ שנת השמיטה הראשונה היתה עשרים שנה לאחר הכניסה לארץ – ראה להלן 

הערה 51.
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בארץ, או שהחיוב של מצות התלויות בארץ תלוי בקנין כל הארץ44(. יוצאת 
מן הכלל היא מצות חלה, בה נתחייבו מיד כאשר נכנסו לארץ45.

חלק מהמצוות התלויות בארץ, נוהגות מדברי סופרים גם בחו״ל46.

חישוב שנות השמיטה

לכם  נותן  אני  אשר  הארץ  אל  תבואו  ״כי  נאמר:  השביעית  מצוות  על 
כרמך  תזמור  שנים  ושש  שדך  תזרע  שנים  שש  לה׳;  שבת  הארץ  ושבתה 
ואספת את תבואתה; ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה׳״47. 
ודרשו חכמים: ״׳שדך׳ – שיהא כל אחד ואחד מכיר שדהו. ׳כרמך׳ – שיהא 
כל אחד ואחד מכיר את כרמו״48. כלומר, מצות השמיטה מן התורה חלה 
בעת שכל עם ישראל יושב על אדמתו, כל שבט בנחלתו49. אלא שגם כאשר 
בטלה חובת שביעית מן התורה, מקיימים את מצוות השביעית מדרבנן50. 

לכן החלו למנות שנים לשביעית וליובל רק לאחר ארבע עשרה שנה 
ששבע  מפני  יהושע;  כיבוש  בזמן  הקודש  לארץ  ישראל  בני  כניסת  מעת 
הנחלות  בחלוקת  עסקו  שנים  שבע  ועוד  הארץ,  בכיבוש  עסקו  שנים 
לשבטים ולמשפחות, ורק כשסיימו את חלוקת הארץ, התחייבו במצוות 
שביעית ויובל והחלו למנות לצורך כך את השנים51. ושבעה עשר יובלים 

44( לקו"ש חל"ד ע' 149. ובגדר חיוב ביכורים לאחרי ירושה וישיבה ראה שם, ובלקו"ש 

ח"ט ע' 154-155.

45( ספרי פרשת שלח טו, יח. כתובות כה, א. ב"מ פט, א.

46( ראה קידושין לו, ב ואילך. 

47( ויקרא כה, ב־ד.

48( ספרא עה"פ שם.

49( ראה ערכין לב, ב.

50( ראה רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ו סוף הט"ז.

51( ראה רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"י ה"ב. ואמרו חכמים )קידושין מ, ב(: "גדול 

וארבע, לשמיטים ששים  תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה, לתרומות ולמעשרות חמשים 

ואחת, ליובלות מאה ושלש"; ופירש רש"י )שם ד"ה גדול(: "כשיצאו ממצרים נתנה להם 

תורה בחדש השלישי, ובחלה לא נתחייבו עד שנכנסו לארץ . . ובתרומות ומעשרות לאחר 

כיבוש וחילוק דכתיב תבואת זרעך שיהא כל אחד מכיר חלקו והן י"ד שנים הרי נ"ד, ומשם 

התחילו למנות שמיטין כדאמרינן בערכין )יב, ב(, ועשו שמיטה לסוף שבע הרי ס"א שנים, 

ולסוף נ' עשו יובל הרי ק"ג".

)אף שתחילת שנת השמיטה היתה עשרים שנה לאחר הכניסה לארץ, ששים שנה לאחר 
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מנו52 ישראל משנכנסו לארץ ועד חורבן בית ראשון, שהיה במוצאי שנת 
השמיטה החמישית במחזור היובל השבעה־עשר53. 

כשחרב בית המקדש הראשון בטל המניין משך שבעים שנות הגלות54. 
וכשנבנה בית שני החל עזרא הסופר למנות מחדש את השנים55 ומנו שבע 
היובל  מצות  נוהגת  הייתה  שלא  אעפ״י  החמישים.  שנת  וקדשו  שמיטות 

בבית שני, היו מונים יובלות בכדי לקדש שמיטות56.

למניין  היובל  שנת  את  החשיבו  הבית  בזמן  האם  תנאים  נחלקו 
השמיטות; לדעת רבי יהודה נמנית שנת היובל במניין השמיטות )כלומר, 
שנת היובל היא הראשונה במחזור השמיטה הבא(, ואילו לדעת חכמים אין 

בסיום  נוהגת  כספים  מצות שמיטת  כי  ואחת",  "לשמיטים ששים  חז"ל  נקטו   – תורה  מתן 

וחותם שנת השמיטה – ראה להלן פרק י"ט סעיפים ב'־ג'(.

52( אך לא היו בפועל י"ז שנות יובל, אלא מניין לי"ז יובלות, דהיינו שהיו שש עשרה 

יובלות, והחלו למנות שני היובל במחזור השבעה עשר.

53( ערכין יב, ב.

54( רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ג.

55( בשנה השביעית מבניינו עלה עזרא והיא הביאה השנייה, ומשנה זו התחילו למנות 

מניין אחר ועשו שנת י"ג לבנין בית שני שמיטה. ערכין יג, א. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י 

ה"ג.

יושביה  כש"כל   – מצבים  שלושה  ישנם  היובל  למצות  שביחס  כך  ב.  לב,  ערכין   )56

עליה", שאז מקדשים ומקיימים את שנת היובל; בימי בית שני לעומת זאת רק מנו וקידשו את 

שנת היובל, אך לא קיימוה; ואילו לאחר חורבן בית שני – אין סופרים כלל את שנת היובל.

]ולדעת תוס' גיטין לו, א ד"ה בזמן, היובל אמנם חל מהתורה בימי בית המקדש השני, 

מפני שדי שיהיו אחדים מכל שבט במקומם כדי שיחול היובל, וירמיהו החזיר מקצתם בימי 

יאשיהו, ומהם שחזרו עם עולי בבל. וראה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 74 הע' 45[.

ביטול תחושת  עניינה  'שמיטה'  ד(  מב,  )בהר  בלקו"ת  פי המבואר  הרבי, שעל  ומבאר 

הישות – אף שמרגיש את עצמו, מתבטל הוא לה'. ואילו 'יובל' – זו דרגה עליונה יותר, של 

חירות מכל המגבלות )לקו"ת ר"ה ס, ב( בדוגמת החירות שתהיה לעתיד לבוא. משום כך 

השמיטה נוהגת )מדרבנן( גם בזמן הזה, ואילו מצות היובל הייתה רק בבית ראשון, שכן רק 

בעזרת הסיוע האלוקי )כפי שהאיר בימי בית המקדש הראשון( ניתן להגיע לדרגת ביטול זו.

לעומת זאת, בימי בית המקדש השני כבר לא היה הגילוי האלוקי של הבית הראשון, אך 

הייתה לפחות השגה מסוימת בדרגה הרוחנית של היובל. לכן אף שלא קיימו את מצות היובל, 

קידשו את השנה. ואילו לאחר החורבן, כאשר אותה ההשגה הסתלקה, פסקו גם למנות את 

היובל במניין שנות השמיטה. כך שכיום נותרה רק העבודה של קבלת־עול וביטול הרגשת 

הישות. אלא שבפנימיות העניינים, ישנו יתרון דווקא בקבלת עול בדורותינו אנו – שדווקא 

על ידה מגיעים לעצם הנפש. וזו ההכנה לשמיטה שתהיה לעתיד לבוא, בביאת משיח־צדקנו, 

יבוא ויגאלנו בקרוב ממש )לקו"ש ח"ז ע' 170(.
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שנת היובל נחשבת )כלומר, השנה הראשונה במחזור שבע השנים הבאות 
– היא השנה שאחרי היובל(, ופסק הרמב״ם כמותם שלא החשיבו את שנת 
היובל במניין השנים57. אמנם לגבי המניין שלאחר החורבן, הביא הרמב״ם 
תחילה את החשבון כדעת חכמים, ואף כתב שכך מסתדר יותר למנות58, 
אלא שלמעשה כיוון שישנה מסורת מאת הגאונים לחישוב שנות השמיטה, 
ביטל הרמב״ם את דעתו לדעת הגאונים מפני ״שהקבלה והמעשה עמודים 
בידי  שהייתה  המסורת  פי  ועל  להיתלות״59.  ראוי  ובהם  בהוראה  גדולים 
הגאונים, במשך שבעים השנים שבין חורבן בית הראשון ובניין בית שני 
מנו שמיטות בלבד ללא יובל, וכן לאחר חורבן בית שני לא מנו את שנת 

החמישים אלא שבע שנים בלבד60. 

לאחר חורבן בית שני

מעבר לכך קיימת מחלוקת אחרת, לגבי שנת החורבן המשמשת נקודת 
היה  השני61  הבית  שחורבן  חכמים  אמרו  שכן  הזה,  בזמן  לחשבון  מוצא 
החורבן  רש״י  לפי  לשמיטה.  הראשונה  שנה  כלומר:  שביעית62,  במוצאי 
היה בשנת 420 לבניינו ושנה זו הייתה השנה הראשונה לשמיטה63. ושנה 

57( הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ז.

אבל הרא"ש )ע"ז פ"א סי' ז( פסק כרבי יהודה.

58( וכך למעשה פוסק הראב"ד )הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ו(.

59( רמב"ם שם ה"ו.

60( רמב"ם שם ה"ה. ובהסבר שיטת הגאונים ראה חידושי רבינו חיים הלוי )הל' שמיטה 

ויובל, פ"י( שאין היובל נקבע אלא על ידי ספירה וקידוש, "ושתי מצוות אלו מסורין לבי"ד 

הגדול בלבד" )רמב"ם שם, פ"י ה"א(. ולפיכך בבית שני אפילו לסוברים שלא נהג בו יובל, 

לפי "שאין כל יושביה עליה", הרי זה לעניין הדינים התלויים ביובל בלבד, אבל אפשר היה 

להם לספור ולקדש את שנת היובל לשם חשבון השמיטות, כיוון שבי"ד הגדול היה קיים, מה 

שאין כן לאחר החורבן, שחסרים הספירה והקידוש, עצם השנה אין עליה שם יובל. 

61( וכן הראשון.

62( תענית כט, א.

63( ראה רש"י ע"ז ט, ב, ד"ה "נטפי חדא שתא": "כשחרב הבית בראשונה מוצאי שבת 

אתחלתא  דחורבן  שתא  אלמא  בשניה,  וכן  היה,  באב  ותשעה  היתה  שביעית  ומוצאי  היה 

דשמטה למהדר הוות, ומאן דמני לשני חורבן לא מני לההיא שתא בהדי שני דחורבן אלא 

בהדי שני דקם ביתא הואיל ונפק ליה רובא בט' באב, הלכך מאן דבעי לממני שמטה לוספה 

לשנת חורבן על מניין שני דבתר חורבן".
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זו היא שנת ג׳ אלפים תתכ״ט לבריאה64. לפי זה שנת השמיטה היא שנה 
היא  השמיטה  שנת  לשיטתו  דוגמא,  )ולשם  שלנו  ממניין  קודמת  אחת 
בשנת תשפ״א ולא שנת תשפ״ב(. אולם לדעת רבינו תם וסייעתו65 הבית 
חרב בשנת תכ״א לבנינו, שהיא שנת ג׳תת״ל לבריאה, והיא הייתה מוצאי 

שביעית )כך ששנת השמיטה היא תשפ״ב(.

דעת הרמב״ם היא כעין תווך בין שיטת רש״י ור״ת וסייעתו. מחד סובר 
הרמב״ם שחרב הבית בשנת ת״כ, כרש״י, אבל לדעתו התחילו למנות את 
שנות החורבן משנת תכ״א, ועל השנה תכ״א הוא שאמרו שמוצאי שביעית 
וסייעתו לרמב״ם, שניהם  רבינו תם  בין  אין אפוא הבדל  הייתה. למעשה 
לשמיטה.  ראשונה  השנה  היא  תת״ל  אלפים  ג׳  ששנת  למעשה  סוברים 
ו״חשבון זה ידוע ומפורסם אצל הגאונים ואנשי ארץ ישראל״ ו״על זה אנו 
סומכין וכפי חשבון זה אנו מורין״66. וכן היא הדעה הרווחת למעשה כיום 

כפי שכתב הרמ״א67.

לעתיד לבוא יתחילו למנות שמיטין ויובלות מחדש, שנאמר: ״והביאך 

64( ל"מולד תוהו" )ממולד זה אנו מונים שנות הבריאה, והיא שנה לפני הבריאה(.

65( דעת ר"ת היא בתוס' בע"ז שם ד"ה "האי מאן". וראה טור חו"מ סס"ז. רמ"א שם 

ס"א. סמ"ע שם סק"ה.

66( רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פ"י ה"ו.

67( חו"מ סס"ז ס"א. וראה שו"ע אדה"ז חו"מ הל' הלוואה סל"ו.

ולהעיר, כי יש שכתבו שלשיטה זו ניתן לחשב חשבון פשוט לפי שנות העולם )ראה או"ת 

סס"ז סק"ג, שהביא את שיטת חישוב זו(: שאם נחלק את שנות הבריאה לשבע שבע ויהיה 

את תשפ"ב  נחלק  באם  דוגמא,  )ולשם  שנת השמיטה  זו  שנה  תהא  בלי שאריות,  החשבון 

)5782( שנות עולם ל־7 התוצאה תהייה בדיוק 826, כאילו מניין השמיטות מתחיל משנה 

הראשונה לבריאת עולם(.

]ואף שבבריאת העולם לא היה כל מניין של שמיטות, ואפילו לאחר מתן תורה לא נהגה 

שמיטה – עד אחר ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילוק )ערכין יב, ב(. השמיטה הראשונה 

הייתה רק בשנת העשרים ואחת לכניסתם לארץ )תוספתא מנחות, פ"ו. רמב"ם, שמיטה, פ"י 

ה"ב(. וכן בבית שני החלו למנות מניין חדש, אלא שבהשגחה פרטית כך יצא הדבר שהמניין 

שאנו נוהגים כיום מתחלק בדיוק ל־7 מעת הבריאה וכך נקל לחשב[.

שיטת  ר"י,  בשם  סקל"ה  התרומה  בספר  מובא  וכן  ב(,  ט,  )ע"ז  המאור  בעל  ולשיטת 

חישוב זו היא השיטה המוזכרת בגמ' בע"ז שם: "האי מאן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא 

עומד, ניטפי חד שתא ונחשוב כללי ביובלי ופרטי בשבועי ונשקל ממאה תרי ונשדי אפרטי 

ונחשובינהו לפרטי בשבועי וידע כמה שני בשבוע", אלא שיתר הראשונים מפרשים בצורה 

שונה את דברי הגמ' שם.
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לירושת  ירושתך  ״מקיש  וירשתה״68,  אבותיך  ירשו  אשר  הארץ  אל  ה״א 
אף  האלו,  הדברים  כל  בחידוש  נוהג  אתה  אבותיך  ירושת  מה  אבותיך: 

ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו״69.

חיובן של הנשים במצוות השמיטה 

פטורות״70.  נשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  ״כל  חכמים:  אמרו  ככלל 
נשים  אף  האם  השאלה  עולה  השמיטה,  בשנת  השביתה  מצות  אודות 
חייבות בה. למעשה במצות שמיטה ישנן גם ׳מצוות עשה׳ – שצריך לשבות 
שבשדה;  הפירות  להפקיר  שצריך  מצוה  וכן  השדה,  ולהשבית  ממלאכה 
בה.  ולזרוע  לחרוש  הקרקע,  את  לעבוד  שאסור  תעשה׳,  לא  ׳מצוות  וגם 
לגבי מצוות ׳לא תעשה׳ פשוט הוא שהאשה חייבת בהן, כשם שהיא מצווה 
יש  השמיטה  שנת  של  עשה׳  ׳מצוות  לגבי  אך  תעשה׳,  ה׳לא  יתר  כל  על 
לדון האם גם להן יש את הפטור של מצוות עשה שהזמן גרמא, שכן מצות 

שמיטה באה אחת לשבע שנים והזמן גורם למצוה זו.

למעשה כתב בעל ספר החינוך71 לגבי מצות הפקרת השדה בשביעית 
– ״ונוהגת בזכרים ונקבות״. ובביאור הטעם לכך שבמצוות עשה של שנת 
כתבו  גרמא,  שהזמן  עשה  מצוות  של  הפטור  את  לאשה  אין  השמיטה 
אחרונים, שהאשה פטורה במצוות עשה שהזמן גרמא רק במצוות שאינן 
גבי אחר,  על  תלויות בדבר אחר, אבל במצוות שציוותה התורה לעשות 
כגון מצות מילת הבן, לא שייך בזה הפטור לאשה מפני שהזמן גרמא. והיות 
ממלאכת  לשבות  מצוה  רק  אלא  שבגופה,  מצוה  אינה  השמיטה  ומצות 

השדה – לכן גם האשה מחויבת בה72. 

ובמשמעותה הפנימית של שנת השמיטה, מבאר הרבי שישנה דווקא 

68( דברים ל, ה.

ומלך  ומלחמותיהם  מלכים  הל'  וראה  הט"ז.  פי"ב,  ויובל  שמיטה  הלכות  רמב"ם   )69

המשיח פי"א ה"א. ובטעם הדבר, ראה חידושי רבינו חיים הלוי )על הרמב"ם שם( שהוא 

מפני שלעתיד לבוא תחולק הארץ בחלוקה חדשה ויהיה אז דין ירושה מחדש.

70( ברכות כ, ב.

71( חינוך מצוה פד.

72( מנחת חינוך מצוה קיב. וראה עוד בשו"ת חתם סופר )או"ח סק"נ(, שכתב שהאשה 

חייבת במצות איסור סחורה בפירות שביעית וחובת הביעור, ומבאר שמצוות עשה שהזמן 

גרמא מהן נפטרו הנשים הן רק מצוות המתקיימות ב'קום ועשה' כגון מצות תפילין, אך לא 

בשב ואל תעשה. זאת משום שהכלל שמצוות עשה שהזמן גרמא נאמר באותן מצוות של קום 
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מעלה בעבודתן של הנשים על פני זו של האנשים. שכן, החילוק בין שנת 
השמיטה לשש השנים הוא – בנוגע לעבודה בשדה ובכרם, ״שש שנים תזרע 
שדך ושש שנים תזמור כרמך . . ובשנה השביעית . . שדך לא תזרע וכרמך 
לא תזמור״73, כלומר, חילוק שניכר בעבודתם של האנשים שעבודתם היא 
מלך  בת  כבודה  ״כל  הנשים,  של  לעבודתן  בנוגע  משא״כ  ובכרם;  בשדה 
פנימה״74, העבודה דהנהגת הבית, הכנת המאכלים והלבושים, נקיון הבית 
וכיו״ב – הרי, עבודה זו נמשכת גם בשנת השמיטה, ואדרבה – באופן נעלה 
בראשית״75(  בשבת  שנאמר  כשם  לה׳,  )״שבת  השבת  יום  בדוגמת  יותר, 
שהנהגת הבית, מאכלי השבת, לבושי השבת, והניקיון והאור ביום השבת, 
אור״76( הם  ותורה  ״נר מצוה  גם התוכן הרוחני,  )כולל  קודש  נרות שבת 

בעילוי שבאין ערוך לגבי ימות החול.

זאת ועוד: מכיון שהאנשים פנויים מעבודת השדה וכרם – מצטרפים 
גם הם לעבודתן של הנשים בהנהגת הבית, שיהיה חדור ב״נר מצוה ותורה 
אור״. אמנם, מכיון שהנשים רגילות בעבודה זו, להיותן עסוקות בעבודה זו 
גם במשך שש השנים בהן האנשים עוסקים )בעיקר( בעבודת השדה וכרם 
– קודמות הן לאנשים, ומראות להם ״דוגמא חיה״ כיצד להאיר את הבית 

ב״נר מצוה ותורה אור״77.

לימוד דיני השמיטה

בלימוד  ובפרט  בכלל78,  התורה  בלימוד  להוסיף  יש  השמיטה  בשנת 

עשה, ועל כן חל הוא רק עליהן, ולא על מצוות ללא עשייה, כגון מצות השביתה בשביעית 

והמסתעף ממצוה זו.

ועיין שו"ת פני מבין יו"ד סר"ה, שאיסור פירות שביעית אינו חשוב לאו הבא מכלל עשה 

שהזמן גרמא, כיוון שהפירות אסורים לעולם. ליתר הדעות בזה ראה הנסמן באנציקלופדיה 

תלמודית ערך "לאו הבא מכלל עשה" – "כשהזמן גרמא" )חל"ה ע' שה־ו(, ובהנסמן שם.

73( ויקרא כה, ג־ד.

74( תהלים מה, יד. הובא ברמב"ם הל' אישות פי"ג סהי"א.

75( פירוש רש"י ויקרא כה, ב.

76( משלי ו, כג. וראה לקו"ש חי"ז ע' 143.

77( משיחת כ"ב אלול תשמ"ז לנשי ובנות חב"ד )התוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 368. וראה 

שם בהע' 55 שבזה מודגש גם עניין האחדות – שהאנשים והנשים עוסקים באותה עבודה(.

78( לקו"ש חי"ט ע' 603. ח"כ ע' 399-400. חכ"ד ע' 314. ועוד.

מצינו  לא  מדוע   ,)673 ע'  ח"ג  תשל"ט  קודש  )שיחות  תשל"ט  אלול  ח"י  שיחת  וראה 

בספרים שיעוררו על כך שבשנת השמיטה צריך להוסיף בלימוד התורה.
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ענייני השמיטה בתורה79.

כדי  למעשה,  הלכה  השמיטה  דיני  את  ללמוד  קיימת  מיוחדת  חובה 
לדעת את האסור והמותר80.

באופן כללי עורר הרבי שיש להנהיג בכל מקום לימוד ברבים, ״שיעור 
בחיי  למעשה  הנוגעים  המצויות  בהלכות  רגעים,  איזה  של  על־כל־פנים 
היום יומים;״ ולהדרים בארץ־הקודש תבנה ותכונן גם מהלכות הנוהגות 
בארץ בזמן הזה. ״וגודל הנחיצות בזה אינו דורש ביאור, והרי סוף־סוף הרי 

זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור״81.

חיוב שביעית בזמן הזה 

לענין מצות שביעית בזמן הזה, נחלקו התנאים האם היא מדאורייתא או 
מדרבנן82 – לדעת רבי, מצות השמיטה בזמן הזה אינה נוהגת מן התורה, 
השמיטה  דיני  שמדרבנן  אלא  התורה,  מן  נוהג  היובל  אין  שכיום  כיוון 
נוהגים גם בזמן הזה83. ולדעת חכמים החולקים על רבי, אף בזמן הזה מצות 

השמיטה נוהגת מן התורה.

79( שיחת ו' תשרי תשמ"ז )התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 65(.

ולהעיר שהלומדים רמב"ם במסלול פרק אחד ליום – ילמדו בעז"ה בימים הראשונים של 

שנת השמיטה תשפ"ב הבע"ל את הלכות שמיטה ויובל.

80( ראה אגרות קודש ח"ד ע' תמז־תמח. שו"ת כפי אהרן )עזריאל( ח"ב יו"ד ריש סי' יא.

וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"ט, שאדם שכחן בטבעו צריך שיהיה כל לימודו בלימוד 

המביא לידי מעשה, שהן הלכות הצריכות לכל אדם לידע אותן לקיים המצות כהלכתן וליזהר 

מלהיכשל באיסורים חס ושלום, וילמד כל הלכה ברורה בטעמה מהתלמוד ומפרשיו, ויחזור 

עליהן לעולם. וגם מי שדעתו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבע"פ, יש לו ללמוד 

ולחזור תחלה הלכות הללו הצריכות למעשה, כי יש להן דין קדימה על שאר כל ההלכות 

שא"צ למעשה כ"כ. ע"כ. וראה שיחת ש"פ משפטים תשמ"א )שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 

351(, שצריך ללמוד את ההלכות הקשורות בעניינים המיוחדים של השנה.

ולכאורה לפי זה מי שבכל השנים אינו עוסק בעצמו בעבודת השדה והאילן, אינו מחויב 

ללמוד דיני איסור מלאכה בשביעית; אמנם גם הוא נדרש ללמוד העניינים השווים בכל אדם, 

כגון דיני קדושת שביעית בפירות, שמיטת כספים, וכו'.

התלויות  במצוות  ובפרט  )בכלל,  במצוות  מדקדק  ואינו  ישראל  בארץ  שמתגורר  ומי 

בארץ( – ראה חומרת הדבר בתשב"ץ )קטן( סי' תקנט. ס' חרדים סוף פנ"ט. לקו"ש ח"ב ע' 

648. ודעת לנבון נקל, אשר מבלי ללמוד היטב את ההלכות לא ניתן לדקדק במצוות.

81( אגרות קודש ח"ז ע' קפג.

82( מועד קטן ב, ב.

'וזה דבר  83( ובירושלמי מבואר טעמו של רבי שמדמים שמיטה ליובל עפ"י הפסוק: 
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ומצינו בדברי הראשונים שנחלקו הדעות בזה: יש מהראשונים שפסקו 
כחכמים ששביעית מן התורה84; לעומתם יש קצת מהראשונים הסוברים 
שבזמן הזה אין שמיטה נוהגת כלל, אפילו מדבריהם, אלא מ״מדת חסידות״ 
בלבד85, אלא שדעתם נדחתה להלכה86. אולם לדעת רוב הראשונים הלכה 
כרבי, שבזמננו אין היובל נוהג מן התורה87, וכדעה זו נקטו רוב הפוסקים 

להלכה88.

השמיטה שמוט' – "רבי אומר שני שמיטין הללו שמיטה ויובל, בשעה שהיובל נוהג שמיטה 

נוהג דבר תורה, פסקו יובלות שמיטה נוהגת מדבריהן" )שביעית פ"י, ה"ב(.

נוהגת מן התורה, מפני שקדושה הראשונה  נוספים לכך שאין שביעית  ומצינו טעמים 

שנתקדשה ארץ ישראל אינה אלא עד החורבן, ומהחורבן אין קדושת ארץ ישראל עליה מן 

התורה )ספר התרומות שער מ"ה ועוד(; ויש שנימקו טעם נוסף שבשמיטה כתוב 'כי תבואו', 

ונלמד בגמ' שצריך שיהיה ביאת כולכם אבל אם אין כל בני ישראל באים ביחד אין חיוב מן 

התורה, ולכן אין חיוב שביעית מן התורה )מהרי"ט ח"א סכ"ה. וע"ע חידושי רבינו חיים הלוי 

שמיטה פי"ב, הט"ז(.

84( ראה ראב"ד הל' שמיטה ויובל )פ"א הי"א ופ"ב הט"ו(. ועוד.

85( כיוון שהלכה כרבי ששמיטה תלויה ביובל, ולכן בזמן שיובל מן התורה אף שמיטה 

מן התורה, ובזמננו שאין היובל נוהג גם מדרבנן אין שביעית נוהגת מדרבנן )כן הביא בעל 

התרומות שער מה בשם הרז"ה(.

86( וכפי שכתב האורים ותומים )תומים סס"ז סוף סק"א(: רבו עליו דברי חכמי הדור 

וממש רובם ככולם קיימו וקיבלו כפי פשוטא ומשמעות דברי הגמ', דנוהגת אף בזמן הזה מן 

התורה או מדרבנן.

87( ראה תשובות הרשב"א סתשע"ה. ריטב"א גיטין לו, א. סמ"ג עשין קמח ולאוין רעא. 

סמ"ק סרנ"ח. יראים השלם, קסד. ועוד.

כן מדבריו  )ולמדו  כך אף בדעת הרמב"ם שסובר ששביעית מדרבנן  ורבים המפרשים 

בהלכות שמיטה ויובל פ"ט ה"ב ופ"י ה"ט ופי"ב הט"ז(.

שביעית  )שהשווה  הט"ז  סוף  פ"ו  הבחירה  בית  בהל'  הרמב"ם  מדברי  גם  עולה  וכך 

למעשרות, ובמעשרות כ' )הל' תרומות פ"א הכ"ו( שאין חייבין בזמן הזה אלא מדבריהם( 

ובהל' מלכים פי"א ה"א )ראה לקו"ש חי"ח ע' 277 והערה 49(. וכ"ה להדיא בהל' שמיטה 

יובל פ"י ה"ט לפי נוסח ספרים מדוייקים: ובזמן שאין היובל נוהג . . נוהגת שביעית בארץ 

מדבריהם וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם ]ולפי זה אין מקום לספק שהתעורר לפי 

בארץ  משביעית  חוץ  אלו  מכל  אחד  נוהג  אינו  ]נוהג[  היובל  שאין  "ובזמן  הדפוסים  נוסח 

והשמטת כספים בכ"מ מדבריהם", האם "מדבריהם" קאי גם א"שביעית בארץ"[. 

88( ראה שו"ע חו"מ סס"ז ס"א, שכתב שבזמננו אין שמיטת כספים מן התורה מפני שאין 

היובל נוהג, ולמדו מדבריו שגם לענין שמיטת קרקע אינו נוהג מן התורה )ראה שו"ת אבני 

נזר יו"ד סתנ"ח. שו"ת מהרש"ם )ח"ב יו"ד סל"ט( פאת השולחן )סכ"ו((. ועוד.

מצות השמיטה - 
מקומה וזמנה

שער

פרק א

פרק ב

השמיטה בארץ ישראל

יבול שביעית




