בס"ד

ענין שמיטה  -חוויה של לימוד
חוברת עבודה על הלכות שמיטה וערכיה
טעמי השמיטה
מקורות
ספרא בחוקותי פרשה ב ד"ה פרק ז
"אז תרצה הארץ את שבתותיה" אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ומשמטים לי אחת,
בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן ,אלא עמדו וגלו ממנה והיא תשמט
מאיליה כל שמיטים שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ,כל
ימי הושמה תשבות.
(השוואה לשבת)
שמות פרק לא
ְדֹרֹתם ְב ִרית עֹולָׁם
ָׁ
ש ָׁבת ל
ַעשֹות ֶאת ַה ַ
שבָׁת ל ֲ
ָׁאל ֶאת ַה ַ
ִשר ֵ
ְש ְמרּו ְבנֵי י ְ
(טז) ו ָׁ
ְאת ָהָארֶׁץ
ש ַמיִּם ו ֶׁ
שה ד' ֶׁאת ַה ָ
ָמים ָע ָ
שת י ִּ
ש ֶׁ
ָׁאל אֹות ִהוא לְעֹלָׁם כִּי ֵׁ
ִשר ֵ
ּובין ְבנֵי י ְ
(יז) בֵינִי ֵ
ָפש
ש ַבת וַּיִּנ ַ
יעי ָ
ש ִּב ִּ
ּובּיֹום ַה ְ
ַ
מצוות השמיטה כמו השבת מזכירה לנו שהקב"ה ברא את העולם
הטעמים הנלמדים
קדושת הפירות בשמיטה מגלות לנו את קדושה של ארץ ישראל
שנת השמיטה מטיבה עם העניים
השביתה מעבודת האדמה מאפשרת לחקלאים ללמוד תורה
השמיטה מזכירה לנו שהארת שייכת להקב"ה
השבתת עבודות האדמה מחזקת את האמונה והבטחון בהקב"ה
השמיטה מרגילה אותנו להיות נדיבים.
הפעלה
משחק זכרון המגלה טעמים אלו.
קישור למשחקhttp://www.toraland.org.il/flash/game1/index.html :

דיני ההפקר
מקורות
שמות פרק כג י  -יא
בּוָאתּה
ָׁ
ְָאס ְפ ָׁת ֶאת ְת
ֶך ו ַ
שנִים ִתְזרַע ֶאת ַא ְרצ ָׁ
ְשש ָׁ
וֵ
שדֶה
ִתרָׁם תֹאכַל ַחיַת ַה ָׁ
ַמ ָׁך וְי ְ
ש ָׁתּה וְָאכְלּו ֶא ְביֹנֵי ע ֶ
ְט ְ
ש ְמ ֶטנָׁה ּונ ַ
שבִיעִת ִת ְ
ְה ְ
וַ
ֵית ָׁך
ְמ ָׁך ְלז ֶ
ֲשה ְל ַכר ְ
כֵן ַתע ֶ

תשמטנה ונטשתה = הפקר
הדינים הנלמדים
אסור לבנות גדר חדשה סביב הגינה
מותר לגדר כדי שהצמחים לא ינזקו (רמה ב)
אין צורך להרוס את הגדר שהוקמה לפני השמיטה
מן הראוי להפקיר את הפירות בפני שלושה אנשים
מן הראוי לתלות שלט שמותר לקחת פירות
אם יש עצי ערלה בגינה צריך להזהיר על כך (רמה ב)
מותר לנעול את החצר ולציין היכן נמצא המפתח
כשרוצים לקטוף מן הראוי לבקש רשות מבעל הגינה
אין לקטוף בכלי המיוחד לקטיף
מותר לקטוף מעט לצורך אכילה
הפעלה
התאמה בין חפצים למקום המתאים מגלה הלכה.
קישור למשחקhttp://www.toraland.org.il/flash/game2/index.html :

איסור מלאכות מן התורה
מקורות
ויקרא פרק כה
מֹשה ְב ַהר ִסינַי לֵאמֹר
(א) וַיְדַבֵר ד' ֶאל ֶ
ְש ְב ָׁתה ָׁהָארֶץ
נֹתן ָׁלכֶם ו ָׁ
שר ֲאִני ֵ
ֵהם כִי ָׁתבֹאּו ֶאל ָׁהָארֶץ ֲא ֶ
ְת ֲאל ֶ
ְָאמר ָׁ
ָׁאל ו ַ
ִשר ֵ
ַבר ֶאל ְבנֵי י ְ
(ב) ד ֵ
שבָׁת ַלד'
ַ
בּוָאתּה
ָׁ
ְָאס ְפ ָׁת ֶאת ְת
ְמ ָׁך ו ַ
שנִים ִתזְמֹר ַכר ֶ
ְשש ָׁ
ֶך ו ֵ
שד ָׁ
שנִים ִתְזרַע ָׁ
שש ָׁ
(ג) ֵ
ְך
שד ָׁ
שבָׁת ַלד' ָׁ
ִהיֶה לָָׁארֶץ ַ
ש ָׁבתֹון י ְ
שבַת ַ
שבִיעִת ַ
ַשנָׁה ַה ְ
(ד) ּוב ָׁ
תזְמֹר:
ְמ ָך לֹא ִּ
ת ְזרָע וְ ַכר ְ
לֹא ִּ
ִהיֶה לָָׁארֶץ
ש ָׁבתֹון י ְ
שנַת ַ
ת ְבצֹר ְ
ֶך לֹא ִּ
ְבי ְנזִיר ָׁ
ְאת ִענ ֵ
ְך לֹא ִּת ְקצֹור ו ֶ
יח ְקצִיר ָׁ
(ה) ֵאת ְס ִפ ַ
ויקרא פרק כה
ִמ ְך
ְתֹוש ְב ָׁך ַה ָָּׁרִים ע ָׁ
ְך ּול ָׁ
ִשכִיר ָׁ
ַא ָׁמ ֶת ָׁך וְל ְ
ְך וְל ֲ
ַבד ָׁ
ְך ּולְע ְ
ש ַבת ָׁהָארֶץ ָׁלכֶם לְָא ְכלָה ל ָׁ
ְתה ַ
ְהי ָׁ
(ו) ו ָׁ
שמות פרק לד
שבֹת
ַקצִיר ִת ְ
שבֹת ֶׁב ָחרִּיש ּוב ָׁ
ש ִביעִי ִת ְ
ּוביֹום ַה ְ
ָׁמים ַת ֲעבֹד ַ
שת י ִ
שֶ
(כא) ֵ
הכרת הכלים החקלאים והפעולות שהם עושים
מגל ,מזמרה ,מספרי גיזום ,מכסחת דשא ,צינור השקיה ,זרעים ,שתילים ,דשן ,מעדר ,מרסס

הגדרת המלאכות שבפסוקים ומלאכות דומות
זריעה  -הטמנת זרע באדמה
נטיעה  -הטמנת שתיל באדמה (דומה מאוד לזריעה אבל לא מוזכר בפירוש)
זמירה  -קיצור של ענפים כדי שיגדלו ענבים משובחים
פיסוג  -הסרת ענפים שלא רוצים
קציר ובציר  -קטיף היבול.
חרישה  -פילוח קרקע המכשיר אותה לזריעה
הדינים הנלמדים
אסורות מהתורה
זריעה
זמירה
קצירה ובצירה בכמות גדולה

ספק איסור תורה
נטיעה

אינו אסור מהתורה
פיסוג

חרישה
שבַת ָׁהָארֶץ ָׁלכֶם לְָא ְכלָה")
ְתה ַ
ְהי ָׁ
לא כל קטיף אסור .כי מותר לאכול ( "ו ָׁ
מכאן שרק קטיף רגיל בכמות גדולה אסור מהתורה
הרחבה שלא מוזכרת בלומדה
נטיעה אינה מוזכרת בתורה לכן יש הסוברים שהיא אינה אסורה מהתורה (רמב"ם שמיטה
פ"א ה"ד לפי המהר"י קורקוס).אך יש סוברים שאם זמירה שתכליתה הצמחה אסור קל
וחומר שגם נטיעה אסורה מהתורה (ר"ש מסכת שביעית ,פ"א מ"א)
ֶחרִיש
חרישה אסורה מספק בגלל מחלוקת בין ר'עקיבא ור' ישמעאל בהסבר הפסוק "ב ָׁ
שבֹת" (מופיע בבריתא במסכת ראש השנה דף ט עמוד א "רבי עקיבא אומר אינו
ַקצִיר ִת ְ
ּוב ָׁ
צריך לומר חריש וקציר של שביעית  -שהרי כבר נאמר +ויקרא כה +שדך לא תזרע וגו' .אלא
חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית ,וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית .רבי
ישמעאל אומר מה חריש רשות  -אף קציר רשות .יצא קציר העומר שהוא מצוה).
דף עבודה מתאים ללומדה
אסור מהתורה

ספק איסור תורה

אין איסור מהתורה

זריעה
זמירה
חרישה
קטיף בכמות קטנה
נטיעה
פיסוג
קצירה
בצירה בכמות גדולה

קישור לשיעור מהלומדהhttp://toraland.org.il/flash/game3/index.html :

איסור מלאכות מדברי חכמים
חכמים אסרו כל מלאכה שמשביחה את הצמח
הדינים הנלמדים
השקית צמחים המספיקה לקיום הצמח מותרת
השקית צמחים המזרזת צמיחה אסורה
ריסוס נגד מזיקים או עשבים שוטים מותר
ריסוס לזרז צמחיה אסור
כיסוח דשא לא מלא אסור גורם להצמחת דשא חדש
כיסוח דשא מלא מותר כי נעשה כדי שלא תהיה הצמחה
גיזום גדר חיה מלאה מותר כי נעשה כדי שלא תהיה הצמחה
גיזום גדר חיה לא מלאה אסור כי מזרז צימוח ענפים חדשים
פיסוג ענפים מחמת מחלה מותר
פיסוג ענפים לחזק את העץ אסור
דישון למניעת נזק מותר
דישון לזירוז הצמיחה אסור
דף עבודה מתאים ללומדה
איסור תורה

ספק איסור תורה

אסור מדרבנן

מותר

גיזום גדר חיה מלאה
ריסוס למניעת מזיקים
פיסוג ענפים בגלל מחלה
הכשרת קרקע לבניה
בצירה בכמות גדולה
נטיעת עץ פרי
דישון לחיזוק הדשא
גיזום לפינוי קיר או דרך
כיסוח דשא לא מלא

קישור לשיעור מהלומדהhttp://toraland.org.il/flash/game4/index.html :
קישור לשיעור סיכום מהלומדהhttp://toraland.org.il/flash/game5/index.html :

טיפול בעציצים בשמיטה
קישור לשיעורhttp://toraland.org.il/flash/game6/index.html :
א .דיני העציצים בשבת דומים לדיניי עציצים בשמיטה.
בשבת
קטיף פרח מעציץ נקוב אסור מהתורה
קטיף פרח מעציץ שאינו נקוב אסור מדרבנן.
בשמיטה (אותו דין)
גידול צמח בעציץ נקוב אסור מהתורה
גידול צמח בעציץ שאינו נקוב אסור מדרבנן
ב .צמח הגדל בעציץ נקוב נחשב לגדל בקרקע
מהו עציץ נקוב?
אחד מעציצים אלו:
 .1עציץ המונח על האדמה ויש בו נקב קטן בתחתית או בצד
 .2עציץ המונח על האדמה ועשוי מחומר חדיר למים
 .3עציץ קבוע בקרקע
 .4עציץ גדול מאוד -אי אפשר לטלטלו
 .5עציץ שהעלים של הצמח סוככים מעל הקרקע
דין צמח הגדל בעציץ נקוב
אסור מהתורה לגדל בשמיטה בעציץ נקוב.
מותר לעשות בצמחים הגדלים בעציץ נקוב רק מלאכות שאינן מוזכרות בתורה בתנאי
שהמלאכה מהווה צורך קיומי לצמחים.
מהו עציץ שאינו נקוב?
אחד מעציצים אלו:
 .1עציץ המונח על האדמה ללא נקב העשוי מחומר שאינו חדיר למים ,לא כבד  -אפשר
לטלטלו ,והעלים של הצמח אינן סוככים על הקרקע.
 .2עציץ מנוקב שיש מחיצה שאינה לחדירה למים בין העציץ ועליו לבין הקרקע והוא לא כבד
– אפשר לטלטלו.
דין צמח הגדל בעציץ שאינו נקוב
אסור מדרבנן לגדל בשמיטה בעציץ נקוב.
מותר לעשות בצמחים הגדלים בעציץ שאינו נקוב רק מלאכות שאינן מוזכרות בתורה בתנאי
שהמלאכה מהווה צורך קיומי לצמחים.

סיכום
יש מחיצה שאינה חדירה למים
בין העציץ והעלים לאדמה

אין מחיצה שאינה חדירה למים
בין העציץ והעלים לאדמה

אין נקב בעציץ (אפילו לא בצד)

יש נקב בעציץ
העציץ עשוי
מחומר
חדיר למים

העציץ עשוי מחומר
שאינו חדיר למים
העלים סוככים
מעל האדמה

אפשר להזיז
את העציץ

אי אפשר להזיז
את העציץ

מנותק

מחובר

מחובר

מחובר

מחובר

העלים אינם סוככים
מעל האדמה
אי אפשר להזיז
את העציץ

אפשר להזיז
את העציץ

מחובר

מנותק

ג .צמח הגדל בתוך בית על הקרקע
מקורות
תלמוד ירושלמי מסכת ערלה פרק א סוף ה"ב
ר' יוחנן בשם ר' ינאי אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטו' מן המעשרות דכתי' עשר
תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה
ובשביעית צריכה
דכתי' ושבתה הארץ שבת לה'
וכתיב שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור

ויקרא פרק כה ,ב
שבָׁת לַד'
הָארֶׁץ ַ
ְש ְב ָׁתה ָ
ו ָׁ

כולל גם גידול בבית

ויקרא פרק כ ,ד
ְך לֹא ִתזְרָׁע
שד ָׁ
ָׁ
מסקנה

לא כולל גידול בבית
גידול צמח בתוך בית בקרקע ספק איסור תורה

ד .צמח הגדל בתוך בית בעציץ שאינו נקוב
מותר לגדל בתוך עציץ נקוב הנמצא בתוך בית
כי גידול במצע מנותק אסור רק מדברי חכמים
לכן התירו לגדל כך בתוך בית שספק אם קיים בו איסור שמיטה
סיכום -קישור לשיעורhttp://toraland.org.il/flash/game7/index.html :
קישור למשחקhttp://www.toraland.org.il/flash/game8/index.html :
האם במקרים הבאים מותר לגדל בשמיטה כרגיל או שצריך להקפיד רק על מלאכות שאינן
מוזכרות בתורה וומותר לעשותן רק כדי למנוע נזק לצמחים?
מילוי נכון של הטבלה יראה במרפסת ובבית ארבע אסורים ושלושה מותרים המסודרים
בטבלה בהתאמה.
מיקום העציץ

עציצים במרפסת
מקורה למחצה
שרצפתה חדירה
למים
עציצים בבית
שריצפתו אינה
חדירה למים

סוג העציץ
עציץ העשוי מחומר חדיר למים
עציץ נקוב במקום לא מקורה
עציץ מנוקב על גבי משטח שאינו חדיר למים במקום
לא מקורה
עציץ מנוקב על גבי משטח חדיר למים
עציץ מנוקב באוויר על גבי משטח שאינו חדיר למים
עציץ לא מנוקב
עציץ מנוקב על גבי משטח שאינו חדיר למים
עציץ על אדן החלון ,העלים סוככים על הקרקע
עציץ לא נקוב גדול מאוד
העציץ ייצוק לרצפת הבית
הצמחים גדלים באדמה שהונחה על הריצפה
עציץ נקוב באוויר
עציץ נקוב על הרצפה
עציץ נקוב על גבי משטח חדיר למים

מותר

אסור
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

מהם פירות שביעית?
קישור לשיעורhttp://toraland.org.il/flash/game9/index.html :
קישור למשחקhttp://toraland.org.il/flash/game10/index.html :

יוסי מביא ירקות מהירקן ורוצה לסדרם במקום .בין הפירות יש כאלו שחלים עליהם דיני
השביעית .יוסי לומד את הכללים שעל פיהם קובעים האם חלים על הפירות דיני השמיטה.
(בלומדה האטלס מגלה בכל פרי מהיכן הגיע)
(בלומדה הפירות מספרים על עצמם מי גידל אותם)

כלל א גדלו בתוך ארץ ישראל
כלל ב גדלו אצל יהודי
כלל ג גדלו בשנת השמיטה
הכלל הקובע אם גדלו בשביעית שונה בין פרי העץ לבין ירקות ולבין קטניות

פירות העץ
חנטת הפרי קובעת לפירות העץ .פירות שחנטו בשנת השמיטה חלים עליהם דיני השמיטה.
החנטה היא השלב שעלי הגביע של פרחי העץ נובלים ומתחיל להיווצר פרי .פירות שחנטו
לאחר א תשרי חלים עליהם דיני השביעית.
ירקות
פעולת קטיף היבול קובעת לירקות .ירקות שנקטפו לאחר א בתשרי חלים עליהם דיני
השמיטה.
קטניות
השלב בו גריעני הקיטניות מגיעות לשליש הבשלתן קובע בקטניות .קטניות ששליש הבשלתם
החל לאחר א בתשרי חלים עליהן דיני השמיטה.
תרגול
על אלו פירות חלים דיני השמיטה?
חלים דיני השמיטה
חמנייה ששליש הבשלתה לפני השמיטה
תירס ששליש הבשלתו בשמיטה
תפוז שחנט בשמיטה
אבוקדו שחנט בשמיטה
שזיף שחנט לפני השמיטה
תפוח שחנט בשמיטה
מלפפון שנקטף בשמיטה
תפוח אדמה שנקטף בשמיטה
עגבנייה שנקטפה לפני השמיטה
צנון שנקטף בשמיטה
כרוב שנקטף לפני השמיטה
כרוב שנקטף בשמיטה

לא חלים דיני השמיטה

סיכום
פירות שחלים עליהם דיני השמיטה אסור לייצאם לחו"ל .עיין בפרטים המצוינים ליד כל פרי
וקבע האם מותר להוציאם לחו"ל.
הפרי

מקום
גידולו

מי גידלו

דובדבן
שעועית
דלעת
תירס
גזר
תאנה
נקטרינה

רומניה
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

ישראלי
ישראלי
ישראלי
ישראלי
נכרי
ישראלי
ישראלי

חנטה
שביעית
שישית
שישית
שישית
-----שביעית
שישית

שלבי
הגידול
שליש
הבשלה
שביעית
שביעית
שישית
שישית
שביעית
שביעית
שישית

נקטף

אישור
יציאה
מהארץ

שביעית
שביעית
שביעית
שביעית
שביעית
שביעית
שביעית

קדושת פירות שביעית
מקורות
ויקרא פרק כה
ִהיֶה לָָׁארֶץ
ש ָׁבתֹון י ְ
שנַת ַ
ֶך לֹא ִתבְצֹר ְ
ְאת ִענְבֵי ְנזִיר ָׁ
ְך לֹא ִת ְקצֹור ו ֶ
יח ְקצִיר ָׁ
(ה) ֵאת ְס ִפ ַ
ִמ ְך
ְך ַה ָָּׁרִים ע ָׁ
ְתֹושב ָׁ
ְך ּול ָׁ
ִשכִיר ָׁ
ַא ָׁמ ֶת ָׁך וְל ְ
ְך וְל ֲ
ַבד ָׁ
ְך ּולְע ְ
ש ַבת ָׁהָארֶץ לָכֶׁם לְָא ְכלָה ל ָׁ
ְתה ַ
ְהי ָׁ
(ו) ו ָׁ
ֶאכֹל
בּוָאתּה ל ֱ
ָׁ
ֶך ִת ְהיֶה כָׁל ְת
שר בְַא ְרצ ָׁ
ַחיָׁה ֲא ֶ
ְה ְמ ְת ָׁך וְל ַ
(ז) וְלִב ֶ
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נב עמוד ב
לְָא ְכלָה אמר רחמנא ,ולא להפסד!
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד א
לְָא ְכלָה  -ולא למשרה ,ולא לכבוסה
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד א
לְָא ְכלָה ולא למלוגמא
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מ עמוד א
ההוא לָכֶׁם דומיא דלאכלה  -מי שהנאתו וביעורו שוה
רש"י מסכת סוכה דף מ עמוד א
שהנאתו וביעורו שוה  -כלומר ,שהנאתו וביעורו שמתבער מן העולם באין כאחד ,כגון
סיכה ושתיה והדלקת הנר
ההנאה המותרת מפירות שביעית
המילה לְָא ְכלָה ממעטת שימושים שאינם אכילה
המילה לָכֶׁם מרבה שימושים הדומים לאכילה
מכאן שכל הנאה הנגרמת לאדם בזמן שהפרי מתכלה (כמו באכילה) מותרת מפירות שבעית

תרגול

אכילה
סיכה
רפואה
(תחבושת)
כביסה
מאור

הדין

הנאה לאדם

כילוי הפרי

+
+
+

+
+
-

האדם נהנה
מיד
+
+
-

מותר
מותר
אסור

+
+

+
+

+

אסור
מותר

(אפשר לתת לתלמידים מידע מה קורה בסיכה ברפואה בכביסה ובמאור ולבד ימלאו
הטבלה)
אסור להפסיד פירות שביעית (מכאן לרמה א)
לְָא ְכלָה אמר רחמנא ,ולא להפסד!
אסור להאכיל בעל חיים בפרי הראוי למאכל אדם.
שאריות של פרי מותר להאכילם לבעלי חיים או להניחם עד שירקבו.
שאריות של פרי אסור לזרקם לפח האשפה .אם אינו ראיות למאכל בהמה מותר לזרקם לפח
אשפה
תרגול
המקרה
האכלת בהמה בפירות הראויות למאכל אדם
השלכת גרעיני פרי לפח אשפה
השארת שאריות מאכילת פרי
השלכת שאריות פרי לפח אשפה
האכלת שאריות פרי לבהמה
השלכת פירות לפח אשפה
מותר לאכול רק בדרך המקובלת
בדוק את עצמך מותר או אסור
לאכול להשליך להחמיץ
לפח
חי
אשפה
תפוז
תפוח
אבוקדו
צנון
תפוח
אדמה
כרוב
מלפפון

לרסק
במעבד
מזון

הדין

לסחוט

לגרר
בפופיה

לבשל

לאפות

אוצר בית דין
מקורות
ויקרא פרק כה
ִהיֶה לָָׁארֶץ
ש ָׁבתֹון י ְ
שנַת ַ
בצֹר ְ
תְ
ֶך לֹא ִּ
ְאת ִענְבֵי ְנזִיר ָׁ
קצֹור ו ֶ
תְ
ְך לֹא ִּ
יח ְקצִיר ָׁ
(ה) ֵאת ְס ִפ ַ
ִמ ְך
ְך ַה ָָּׁרִים ע ָׁ
ְתֹושב ָׁ
ְך ּול ָׁ
ִשכִיר ָׁ
ַא ָׁמ ֶת ָׁך וְל ְ
ְך וְל ֲ
ַבד ָׁ
ְך ּולְע ְ
ש ַבת ָׁהָארֶץ ָׁלכֶם לְָא ְכלָה ל ָׁ
ְתה ַ
ְהי ָׁ
(ו) ו ָׁ
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סב עמוד א
לאכלה  -ולא לסחורה!
משנה מסכת שביעית פרק ח משנה ד
אין פורעין חוב מדמי שביעית
תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ח הלכה א
בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי עיירות כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלין
אותן ממנו ונותן לו מהן מזון שלש סעודו' והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר הגיע זמן תאנים
שלוחי בית דין שוכרין פועלין עודרין אותן ועושין אותן דבילה וכונסין אותן בחביות ומכניסין
אותן לאוצר שבעיר הגיע זמן ענבים שלוחי בית דין שוכרין פועלין בוצרין אותן ודורכין אותן
בגת וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר הגיע זמן זתים שלוחי בית דין שוכרין
פועלין ומוסקין אותן ועוטנין אותן בית הבד וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר
ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו
א .הקטיף והאכילה
האם מותר לקטוף את היבול הגדל בשנת השמיטה?

לא

ת ְבצֹר
ת ְקצֹור לֹא ִּ
לֹא ִּ
האם מותר לאכול את היבול שגדל בשנת השמיטה?

כן
ש ַבת ָׁהָארֶץ
ְתה ַ
ְהי ָׁ
ו ָׁ
ָׁלכֶם לְָא ְכלָה

איך אוכלים את הפירות אם אסור לקטוף?
מותר לקטוף בשינוי כמות קטנה לצורך אכילה
ב .סחורה בפירות שביעית ודמי שביעית
אסור לסחור בפירות שביעית (לאכלה  -ולא לסחורה!)
מותר למכור פירות שביעית מעטים (זה לא סחורה)
לכסף שניתן עבור פירות שביעית יש קדושה
מותר לקנות בכסף זה דברי מאכל ולאכלם כפירות שיש בהם קדושת שביעית
(לא זורקים לפח ,לא אוכלים בצורה שאינה קובלת ולא נותנים מה שראוי למאכל אדם לבעלי
חיים)
ג כיצד משיגים פירות בשנת השמיטה?
אם מותר לקטוף רק כמות קטנה ואסור לסחור בפירות שביעית
כיצד ישיג פירות מי שאינו גר ליד שטחים חקלאיים?
ד .אוצר בית דין
עיין בפסקה הבאה וענה על השאלות בהמשך.
לפי מה שמוזכר בתוספתא (מובא לעיל) עושים היום את הסידור הבא

*החקלאי מודיע לנציגי הציבור על הפקרת המטע שלו.
* נציגי הציבור שוכרים פועלים או את בעל המטע כדי לטפל במטע כדי שלא יינזק וכדי
לקטוף את הפירות עבור כלל הציבור.
* הפועלים קוטפים את הפירות כרגיל עבור כלל הציבור( .במקום שכל אחד יקטוף מעט
לעצמו הם שליחים של נציגי הציבור וקוטפים הרבה עבור כולם).
* נציגי הציבור מחלקים את הפירות לכל דורש וגובים כסף אך ורק כדי לשלם שכר לפועלים.
שאלות
מדוע לפועלים של נציגי הציבור מותר לקטוף הרבה?
מדוע גביית הכסף אינה נחשבת סחורה בפירות שביעית?
האם לכסף שמקבלים נציגי הציבור באוצר בית דין יש קדושה? מדוע?
האם לפירות המחולקים באוצר בית דין יש קדושה? מדוע?

ביעור שביעית
ויקרא פרק כה
ִמ ְך
ְתֹוש ְב ָׁך ַה ָָּׁרִים ע ָׁ
ְך ּול ָׁ
ִשכִיר ָׁ
ַא ָׁמ ֶת ָׁך וְל ְ
ְך וְל ֲ
ַבד ָׁ
ְך ּולְע ְ
ש ַבת ָׁהָארֶץ ָׁלכֶם לְָאכְלָׁה ל ָׁ
ְתה ַ
ְהי ָׁ
(ו) ו ָׁ
ֶאכֹל
בּוָאתּה ל ֱ
ָׁ
ֶך ִת ְהיֶה כָׁל ְת
ֲשר בְַא ְרצ ָׁ
ַחּיָה א ֶ
ת ָך וְל ַ
ִּב ֶׁה ְמ ְ
(ז) וְל ְ
רש"י ויקרא פרק כה
אם חיה אוכלת בהמה לא כל שכן ,שמזונותיה עליך?
מה תלמוד לומר ולבהמתך?
מקיש בהמה לחיה,
כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמתך מן הבית,
כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית
ביאור המצווה
עיין ברש"י והשלם את הפסקה הבאה בעזרת המילים המופיעות למטה
פירות שביעית
.

מאותו הסוג
באכילה .רק כאשר יש
העונה הסתימה ואין בשדות פירות מסוג זה,
לכולם
להוציא מהבית את הפירות ו

פירות ,בשדות ,מותרים ,כאשר ,להפקירם ,חייבים
איזה מילה מהמילים שבחרת מפרשת את המילה ביעור
ביעור שביעית = להפקיר פירות שביעית
לכל פרי יש זמן ביעור שונה
שסק בסיון של שנה שביעית
לימון בתמוז של שנה שמינית
תאנה בכסלו של שמינית
רימון באדר של שמינית
ביעור הפירות
מוציא את הפירות מהבית
אוסף שלושה אנשים ואומר להם שהפירות מופקרים
אם אף אחד לא לוקח יכול להחזיר את הפירות הביתה ולאכלם בקדושה

גזירת ספיחין
כרוז
עם כל השתדלותנו בחיזוק שמירת השמיטה עדין רבים עוברי עבירה .רבו הרמאים
הזורעים בסתר בשנת השמיטה עצמה ואומרים שהצמחים גדלו לבד .לכן אנו גוזרים על
כל מיני הירקות שנבטו (הציצו מהקרקע) בשנת השמיטה לאחר ראש השנה שאין לאוכלם
כלל בשנת השמיטה.
קרא שוב את דברי הכרוז ובחר בתשובה הנכונה
חכמים גזרו שלא לאכול ...
א .ירקות ופירות בשנת השמיטה
ב .ירקות שהחלו לגדול בשמיטה
ג .ירקות בשנת השמיטה
חכמים גזרו את הגזירה כדי...
א .שלא יאכלו ירקות בשביעית
ב .שרמאים לא ישתלו עצים בשמיטה
ג .שרמאים לא יזרעו ירקות בשמיטה
לפני שחכמים גזרו את הגזירה מותר היה לאכול...
א .ירקות שגדלו מעצמם
ב .רק פירות שגדלו בשמיטה
ג .רק ירקות שנאספו בשנה השישית
ספיחין הם ירקות שגדלים בשמיטה מזרעים שהיו בקרקע לפני השמיטה
חכמים אסרו לאכלם בגלל הרמאים
לפי הבנתך עד כה בחר את המקרים שבהם גזירת ספיחין קיימת
עצים ,ירקות ,ירק בר (חלמית) ,צמח תרבות (תות שדה) ,שטח לא חקלאי ,שטח שלא
מעובד רק בשמיטה ,שדה של גוי ,שדה של יהודי
אם בטיול באחד הוודאיות גדלה עגבנייה ,האם מותר לאכלה?
מותר  -שטח לא חקלאי

היתר המכירה
בשנת תרמ"ט היו בארץ ישראל תשעה יישבוים חקלאיים פתח תקווה ,ראשון לציו ,זיכרון
יעקוב ,עקרון ,יסוד המעלה ,גדרה ,נס ציונה ,באר טוביה וראש פינה .אותה שנה היתה שנת
שמיטה.הפסקת עבודת האדמה בשנה זו היוותה סכנה קיומית על ההתישבות המתחדשת
בארץ ישראל עד מצב של סכנת נפשות .גדולי ישראל דנו בשאלה האם יש דרך שתאפשר
לחקלאים לעבד את הקרקע .היו מגדולי ישראל (צריך לפרט את השמות) שהתירו למכור את
הקרקע לגוי לזמן קצוב ובכך להתיר חלק מעבודות האדמה .מצד שני רבני ירושלים
הרבשמואל ממסלאנט והרב דיסקין התנגדו להיתר זה .לדעתם ישראל גלו מהארץ בעוון
שמיטה וחזרתם לארץ חייבים לעמוד במבחן ולקיים את המצווה ככתבה ללא כל היתר.
רוב המושבות מכרו את הקרקע לגוי מלבד עקרון ופתח תקווה.

טענות האוסרים וטענות המתירים
אוסרים
המכירה מבטלת מצווה

מתירים
המצווה בזמן הזה מדרבנן ובשעת דחק
אפשר לבטל
בכל אופן יש הסוברים שאין קדושה לאחר
הקדושה בפירות השביעית קימת גם לאחר
המכירה ולכן על פי ההיתר מתירים רק
המכירה .גוי לא מפקיע את קדושת השמיטה
מלאכות שאינן מוזכרות בתורה
אם מטרת המכירה חיזוק ההתיישבות
קיים איסור תורה "לא תחנם" האוסר למכור
והמכירה נעשת רק לזמן קצוב איסור לא
קרקע מארץ ישראל לגוי
תחנם לא קיים
יש דוגמאות נוספות של הערמה בשעת דחק
המכירה לגוי נראת כרמאות
שהתירו
ההיתר היה זמני וניתן רק לצרכי חקלאות ולא לגננות.
למה גורם ההיתר?
לפני המכירה
היבול מופקר
מלאכות המזכרות בתורה אסורות וגם
המלאכות שאינן מוזכרות בתורה אם מטרתן
להשביח את הצמח הם אסורות
יש קדושה ביבולי השמיטה אסור לסחור
וחייבים לשמור על קדושתם
אסורים לאכול ירקות גדלו בשמיטה משום
גזרת ספיחין

לאחר המכירה
היבול אינו מופקר
המלאכות המוזכרות בתורה אסורות
המלאכות שאינן מוזכרות בתורה מותרות
אין קדושה בפירות מותר לסחור בהם
מאין גזירת ספיחין באדמת של גוי

