
121

רועיתה ריצקת

תקציר השיעור
לצילה)ריצקתהמסה1(ה רבאתהאילקהמלאכקרהנכללקרהבאיסקתהצר ה'קרבר ה אתץ',האםה איסקתה קאהתוהלצרקרה

אחרהמאתבצהמלאכקרהבלבדהאקהרכלקלקרהבקהגםהמלאכקרה אסקתקרהמדתבנןהכבכלה רנים.הה

דיקןהנקסףהירנקהב גדתרהמעקק הזק,האםהמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהמעקק ה מקטלרהצלה אדם,הרעתיךה קאה

לרבקרהקל ימנצהמלצבקדהבותוצה–ה'חקברה אדם,הקתוהאםהצבדה קאהבותוצהצקבתהצלהמעקרהצר הקרבר ה

 אתץ',האקהר מעקק הכללירהיקרת,הר אדםהעתיךהלדאקגהר אדמ הררבקרהממלאכ ה–ה'חקברה ותוצ',הקאףה

אםהאינקהצקר הבצעמקהארה מלאכ הבותוצהאךהאחתיםהצקבדיםהבותוצהרלק,המבטלה קאהמעקקרהצר הרלה

'קרבר ה אתץ'.המביתקתהז הנקבצקרהכמ ה רלכקרהמצריקר.

בלרקןה רקת הירה בדלהביןהמעקקרה צר ה'קרבר ה אתץ'הקביןה לאקקיםה'לאהרזתצ',ה'לאהרזמקת',ה'לאהרועקת'ה

'קלאהרבעקת'.הארהאיסקתיה לאקקיםהנוט ה רקת הבלרקןהנקכח,האךהארהמעקקרה צר ה'קרבר ה אתץ'הנוט ה

 רקת הבלרקןהנסרת.ה אםהירה בדלהמ קריהביןהמעקקרהאלק?

ושבתה הארץ - חובת קרקע אף אם נעבדת על ידי גוי א. 

ב לכקרהרברהחלוקהבירהרמאיהקבירה ללהאםהירהמעקקרהרביררהכלים,האךה סכימקהרירהמעקקרהרביררהב מ ,ה

גקיהצקר הצימ המלאכ ,ה בצליםהצקבתיםהצלה קאףהאםה ר אדםהמעּוק הרב מרקהררבקרהממלאכ הברבר,ה

מעקק הזק.ה גמתאהבמסכרהצבקד הזת המרקק המעקקרהרביררה רד הברביצירהלמעקקרהרביררהב מ הברבר.ה

ברביצירה רביררה רד ה רמעקקרה זקה בסקגי ה למדקה מןה פקסויםה קחלוה ק אחתקניםה  פתרניםה תארקניםה

מקטלרהצלהבצלה ותוצהכמעקקרהרביררהב מ הברברה מקטלרהצלה בצלים,הקצקבתהצלי הגםהכארתהאחתים,ה

קאפילקהגקיים,הצקבדיםהברד ק.הה

'קרבר ה לאתץ'ה י י ה רברקןה 'רברה בלרקןה פסקויםה דיקוה לכךה קאה ר מוקתה לבאתה חינקךה קסיףה  מנחרה

 אתץ',הרגזיתרה כרקבהר אתץהררבקר.

'ושבתה הארץ' – חובת האדם, איסור עשה הנוסף לעובר על הלאווים ב. 

  בחנ הרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברהותוצ,הקראיןהל רכיתהרד קהלגקיהכפיהרנפסוהב לכקרהרברה

לגביהרביררהב מ ,הלאה קזכת הבתמב"םהב לכקרהרמיט הקיקבל.הקלכאקת הנתא הר תמב"םהסקבתהרמעקקרה

'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה אדםהקלאהחקברה ותוצ.ה מנחרהחינקךהרמ הר תמב"םהלאה זכיתה לכ הזק,האךה

כרבהרבקקדאיהסקבתהכן.הלצקמרקה אדת"רהנראתהבפליא המדקצהלאה קזכתהדיןהז הבדבתיק.ה

קיקבל,הרנוטהלרקןה'רררבקרה אתץ',הנירןה י ה מלרקנקהבפיתקטהמנייןה מעקקרהב ודמרקהל לכקרהרמיט ה

ללמקדהרייחסהמעקק הזקהלותוצהקלאהלאדם,האךהכנגדהדיקוהז הירהלדייוהבלרקנקהבספתה מעקקרהקב לכקריקה

לסרית ה וקוה אחתקןה רייחסה תאי" ה בוקנטתסה ברברה אתץה חקברה אדם.ה רמרמצקרקה 'לרבקר'ה רכרבה
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החקברה ותוצ תהחקברה אדםהאק ה קרבר ה אתץ' ' המעקקרה : 8ה

בלרקןה תמב"םהקביאתהרדצרה תמב"םה יאהרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה אדםהבלבד.הלפיה תאי" ה

וקו,המוקתהלריט הזקה קאהדצרהת'היקס הביתקרלמיה)כלאים(.ה

גםה חזקןהאירהנוטהכןהבדצרה תמב"ם.ה

ושבתה הארץ – חובת קרקע שנעבדה באיסור, ורק על ידי ישראל ג. 

ירה מבאתיםהרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהאכןהחקברה ותוצ,האךהעתיךהרררבקרהמצבקד האסקת ,הכלקמתה

מצבקד הרנצרירהצלהידיהירתאלהבתהחיקבא,האפילקהירתאלהאחת.האךהאיןהחקב הרררבקרהמצבקדרהגקיהבותוצ,ה

ראיןה גקיהחייבהבמעקקרהקלאהנצרר הבותוצהרקםהצבת .ה תאי" הוקוה קכיחהכןהבדצרה רקספקר,הקרמ הצלה

ריטרהמנחרהחינקךהרחרבהלכלקלהבאיסקתהז האףהצבקדרהגקיהבותוצהרלהירתאל,הצדהרנתא ה'ק נ ה קאהיקרבה

קדקתרהבז הכמר המפיה גבקת '.

ושבתה הארץ – חובת קרקע, אפילו בקרקע של גוי וגוי עובד בה ד. 

 נעי"בהבפיתקרקהלרקת ה תחיבהארהמעקקרה'קרבר ה אתץ'האףהלותוצהבבצלקרהגקיהק גקיהצקבדהב ,הרמקטלהצלה

כללהירתאלהלגאקלה ותוצהמידה גקיהרלאהריצבדהברביציר,הקדייוהזארהמלרקןה פסקויםהבוללקרהקבמעקקרה

גאקלרהותוצהרבספתהקיותא.הלצקמרהזארה תאי" הוקוהבוקנטתסהאחתקןהרללה בנ התחב הכציןהזק.ה

פסיקת ההלכה ה. 

לדצרה תמב"םהמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה אדםהקתוה צקבתהצלהאחדהמןה לאקקיםהצקבתהגםהכןהצלה

מעקקרהצר ה'קרבר ה אתץ'.ה תאי" הוקוהברברה אתץה ביאהצקדהארהרריה דצקר.ה אחר,הראםהגקיהצקבדה

בותוצהרלהירתאלה–הצקבתה ירתאלהצלהמעקקרהצר הרלה'קרבר ה אתץ'.הקדצ הרניי ,הרתוהאםהצקבדהארה

 ותוצהירתאלהבתהחיקבא,הצקבתהבצלה ותוצהצלהמעקקרה'קרבר ה אתץ'.ה חזקןהאירהחררהלדצ הרמעקקרה

ידיהגקי.הקמלרקןהדתךה ידיהבתהחיקבאהאקהאףהצלה 'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה ותוצהקלאה רבאתהאםהתוהצלה

אמקנ המרמצהראףהאםהגקיהצבדהבותוצהצקבתה בצליםהצלהמעקקרה'קרבר ה אתץ'.

השלכות מעשיות אם מצוות שבת הארץ היא חובת הקרקע ו. 

תה רכתרהבירהצםהגינ הלאינקהרקמתהרמיט .ה ה

צבקדקרהבגינ העיבקתירהקדיןהגינקרהמרקרפקר.ה תה ה

תה ירתהגתמאהברביציר. ה

תה ופד הרלאהר י הוליטרה זתצהבאדמ הברביציר,הרכנקןהקכיקקןה פצלרהממטתקרהוקדםה רמיט .ה ה

חקברה ררדלקרהלוייםהמעקקרה'קרבר ה אתץ'. תה ה
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מקורות לשיעור 8
מצוות 'ושבתה הארץ' - חובת האדם או חובת הקרקע

לצילה)ריצקתהמסה1(ה רבאתהאילקהמלאכקרהנכללקרהבאיסקתהצר ה'קרבר ה אתץ',האםהחייבהתוה צקר האחרה

מאתבצהמלאכקרהבלבדהאקהאףה צקבדהמלאכקרה אסקתקרהמדתבנןהכבכלה רנים.הה

דיקןהנקסףהירנקהב גדתרהמעקק הזק,האםהמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהמעקק ה מקטלרהצלה אדם,הרעתיךה קאה

לרבקרהקל ימנצהמלצבקדהבותוצהתה'חקברה אדם'ה,קתוהאםהצבדה קאהבותוצהצקבתהצלהמעקקרהצר ה'קרבר ה

'חקברה –ה ממלאכ ה ררבקרה ר אדמ ה לדאקגה רצלה אדםה ק כקקנ ה יאה יקרתה כללירה ר מעקק ה אקה  אתץ',ה

אינקהצקר הבצעמקהארה מלאכ הבותוצהאלאהאחתיםהצקבדיםהבותוצהרלק,המבטלה קאה קאףהאםה  ותוצ',ה

מעקקרהצר הרלה'קרבר ה אתץ'.הקכמ ה רלכקרהמצריקרהיקעאקרהמביתקתהז .

  ויקרא פרק כה, א-ה

ַהר ִסיַני ֵלאמֹר. ה ּבְ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ )א(  

ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'. י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ )ב(  

בּוָאָתּה. ְרֶמָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת  ּתְ ְזמֹר ּכַ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ׁשֵ )ג(  

ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר. ִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' ׂשָ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּוַבּשׁ )ד(  

ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעּנְ )ה(  

בלרקןה רקת הירה בדלהביןהמעקקרה צר ה'קרבר ה אתץ'הקביןהאיסקתיה לאקקיםה'לאהרזתצ'ה'לאהרזמקת'ה'לאה

רועקת'הק'לאהרבעקת'.הארהאיסקתיה לאקקיםהנוט ה רקת הבלרקןהנקכח,המעקק הארה אדם,האךהארהמעקקרה צר ה

'קרבר ה אתץ'הנוט ה רקת הבלרקןהנסרתהק רייחס הלותוצ.ה אםהירה בדלהמ קריהביןהמעקקרהאלק?

א. ושבתה הארץ – חובת הקרקע אף אם נעבדת על ידי גוי

בהלכות שבת חלקו בית שמאי ובית הלל אם יש מצוות שביתת כלים, אך לכל הדעות יש מצוות שביתת 

הבעלים  מלאכה  עימה  עושה  גוי  אם  ואף  בשבת  ממלאכה  תשבות  שבהמתו  מצּווה  שהאדם  בהמה, 

עוברים על מצווה זו. והגמרא במסכת עבודה זרה משווה את מצוות שביתת השדה בשביעית למצוות 

שביתת בהמה בשבת.

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף יח עמוד א

אמר רב אסי: מאן תנא שביתת כלים דאורייתא – בית שמאי היא ולא בית הלל.



124

החקברה ותוצ תהחקברה אדםהאק ה קרבר ה אתץ' ' המעקקרה : 8ה

  רמב"ם הלכות שבת פרק ו הלכה טז

מותר להשאיל כלים ולהשכירן לגוי ואף על פי שהוא עושה בהן מלאכה בשבת מפני שאין אנו מצווים 
על שביתת הכלים, אבל בהמתו ועבדו אסור מפני שאנו מצווין על שביתת בהמה ועבד.

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמו סעיף א

מותר להשאיל ולהשכיר כליו לאינו יהודי, ואף על פי שהוא עושה בהם מלאכה בשבת, מפני שאין 
אנו מצווים על שביתת כלים...

  שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמו סעיף ג

על  שאדם מצווה  כדי שיעשה בה מלאכה בשבת,  יהודי  לאינו  או להשאיל בהמתו  אסור להשכיר 
השבת  קודם  לו  להחזירה  עמו  והתנה  יהודי,  לאינו  השכירה  או  השאילה  ואם  בהמתו...  שביתת 
ועיכבה בשבת, יפקירנה בינו לבין עצמו קודם השבת, או יאמר בהמתו קנויה לאינו יהודי, כדי שינצל 
מאיסורא דאורייתא. הגה: ואם רוצה, יכול להפקירה לפני ג' בני אדם כדין שאר הפקר, ואפילו הכי אין 

שום אדם יכול לזכות בה דודאי אין כוונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור שבת...

  משנה ברורה סימן רמו ס"ק י

אסור להשכיר וכו' – אפילו ביום ראשון ואפילו בהבלעה.

 גמתאהבמסכרהצבקד הזת המרקק הארהמעקקרהרביררהב מרקהברברהלמעקקרהרביררה רד הברביציר.

  גמרא  עבודה זרה דף טו ע"א–ע"ב

רב הונא זבין ההיא פרה לעובד כוכבים, אמר ליה רב חסדא: מ"ט עבד מר הכי? אמר ליה: אימור 
החורשת  פרה  אדם  ימכור  לא  בש"א:  דתנן,  גוונא?  האי  כי  דאמרינן  תימרא  ומנא  זבנה.  לשחיטה 
בשביעית, וב"ה מתירין, מפני שיכול לשוחטה. אמר רבה: מי דמי? התם אין אדם מצווה על שביתת 
בהמתו בשביעית, הכא אדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת! א"ל אביי: וכל היכא דאדם מצווה 
אסור? והרי שדה, דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית, ותנן, בש"א: לא ימכור אדם שדה ניר 
בשביעית, וב"ה מתירין, מפני שיכול להובירה! מתקיף לה רב אשי: וכל היכא דאין אדם מצווה שרי? 
והרי כלים, דאין אדם מצווה על שביתת כלים בשביעית, ותנן, אלו הן כלים שאין אדם רשאי למוכרן 
בשביעית: המחרישה וכל כליה, העול והמזרה והדקר! אלא אמר רב אשי: כל היכא דאיכא למיתלא 

תלינן ואע"ג דמצווה, וכל היכא דליכא למיתלי לא תלינן אע"ג דאינו מצווה.

  רש"י מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב 

אדם מצווה על שביתת שדהו – שנת שבתון יהיה לארץ.

  רמב"ם הלכות שבת פרק כ הלכה ג

אסור לישראל להשאיל או להשכיר בהמה גסה לגוי שלא יעשה בה מלאכה בשבת והרי הוא מצווה 
על שביתת בהמתו, ואסרו חכמים למכור בהמה גסה לגוי גזירה שמא ישאיל או ישכיר...
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  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ח הלכה ו

ומוכר לחשוד פרה חורשת בשביעית שהרי אפשר לשוחטה, ומוכר לו שדהו שהרי אפשר שיובירה, 
אבל לא ימכור לו שדה האילן אלא אם כן פסק עמו על מנת שאין לו באילן...

הגמרא השוותה את מצוות שביתת שדהו בשביעית למצוות שביתת בהמתו בשבת, ודנה אם יש לגזור 

אף על מכירת שדה כפי שגזרו על מכירת בהמה, והכריעה שאין לגזור ולאסור מכירת שדה בשביעית. 

בשביעית  השדה  שביתת  שמצוות  זו  בסוגיה  למדו  הפוסקים  מן  וחלק  ואחרונים,  ראשונים  הפרשנים, 

כאשר  גם  עליה  ועובר  הבעלים,  על  המוטלת  בשבת  בהמה  שביתת  כמצוות  הקרקע  בעל  על  מוטלת 

אחרים, ואפילו גויים עובדים בשדהו )כגון שמשכירה או פועל עובד עבורו(.  

  תוספות רבנו אלחנן עבודה זרה

והשתא פריך שפיר והרי שדה וכ"ו דאע"ג דאם יהיה ברשות ישראל זה כשאחר חורש בה בשביעית 
הווה עליו איסורא דאורייתא, ולא החמירו חכמים משום גנאי זה שלא להתיר למכור ע"י תליה ...

  תוספות רי"ד מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

קשיא לי טובא ומי דמי ציווי דשביתת שדהו בשביעית וציווי דשביתת בהמתו בשבת ציווי דשביתת 
על  לחשוד  שדהו  השכיר  אם  אבל  בשדהו  מלאכה  הוא  יעשה  שלא  אלא  אינו  בשביעית  שדהו 
לגוי  ולהשכיר שדהו  עור לא תתן מכשול  ולפני  בו אלא משום  ואין  עובר המשכיר  אינו  השביעית 
בשביעית אין בו איסור תורה כלל דלא נצטוו ישראל על שביתת קרקע אלא שלא יעשו בהם מלאכה 
למען  קרא  מזהיר  קא  דהכי  התורה  מן  אסור  גוים  ע"י  בין  ידו  על  בין  בשבת  בהמתו  שביתת  אבל 
תדע דלא  ינוח שורך וחמורך כמוך חייב ליתן לו נייח שלא יעשה בהם מלאכה אפילו על ידי גוים. 
דמיא שביתה דשבת לשביתה דשביעית דהא שביתת כלי' בשבת שריא כדמוכח ביציאת השבת וה"נ 
אמרי' דאין אדם מצווה על שביתת כלים בשביעית , ולא דמי להדדי דבשביתת כלים דשבת דשריא 
הכי שריא להשכירן לגוים אבל לא שיעשה הוא בהם מלאכה אבל בשביעית שריא לגמרי שיעשה 
בהמה  לשביתת  דומה  אינה  בשביעית  דאסורה  קרקע  שביתת  הה"נ  בשביעית,  מלאכה  בהם  הוא 
בשבת, ששביתת בהמה הוא מצווה אפי' ע"י אחרים ושביתת קרקע אינה אלא על ידו. תדע דהכי 
הוא דהא שביתת שדה בשבת חמורה משביעית, ואם השכיר שדהו לגוי ועשה בה מלאכה בשבת 
אינה עובר דדוקא בבעלי חיים אזהר רחמנא שינוחו בשבת ולא יעשו מלאכה אפילו על ידי גוים אבל 
כלים וקרקעות לא וכיון שנתברר ששביתת שדה בשביעית אינה אלא לעצמו אבל ע"י גוים שרי וע"י 
ישראל אינו אלא משום דלפני עור וגומר מש"ה כי איכא למיתלי תלינן אבל שביתת בהמתו בשבת 
דאפילו על ידי גוים עובר על דברי תורה יש לומר דאע"ג דאיכא למיתלא לא תלינן והיכי מצי ר"ה 
ויש לומר דבשביתת קרקע הזהרנו בשביעית כדפירש  למילף שריותא דשבת משריותא דשביעית 
המורה )רש"י( דנפקא לן משבת שבתון יהי' לארץ ואסור להשכיר שדהו לגוי בשביעית אבל בשבת 

לא הוזהרנו על שביתת קרקע...
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  פסקי ריא"ז, שיטת הקדמונים ע"ז שם

בה  לחרוש  לגוי  בהמתו  להשכיר  ויכול  בשביעית  בהמתו  שביתת  על  מצווה  אינו  שאדם  אעפ"י 
בשביעית, אבל לא ישכירנה לישראל החורש בה בשביעית מפני שעובר משום ולפני עור לא תתן 
מכשול. ולא ישכיר שדהו בשביעית אפילו לגוי שאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית שנא' שבת 

שבתון יהיה לארץ.

  שו"ת המבי"ט ח"ב סי' סד

...וישראל שמשכיר לגוי שדה שלו או שכר מגוי שדה והשכירו לגוי קודם שנת שביעית לכמה שנים 
מותר דהוי כשוכר לגוי לכמה ימים לעשות מלאכה דיכול לעשות אפילו בשבת. אבל להשכיר שדה 
לגוי בשביעית אסור אבל שורו מותר להשכיר בשביעית דאינו מצווה על שביתת בהמתו בשביעית 
וכתב רבינו ישעיה מטראני בפסקיו שם וז"ל אעפ"י שאדם מצווה על שביתת  כדאיתא פ"ק דע"ז. 
בהמתו בשבת אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית ויכול להשכיר לגוי לחרוש בו בשביעית 
אבל לא ישכירנה לישראל החשוד לחרוש בה בשביעית מפני שעובר על לפני עור וכולי ולא ישכור 
שדהו בשביעית אפילו לגוי שאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית שנא' שבת שבתון יהיה לארץ 
עכ"ל ונראה מכאן דדוקא בשנת שביעית עצמו או מקודם לצורך שביעית הוא דאסור להשכיר לגוי 
אבל בהבלעה כמה שנים שרי אפילו עובדה בשנת השמיטה דאיפשר שלא יעבוד בה שנת שביעית 
אפילו שדה ששכר ישראל מגוי נראה דלא שרי להשכירה לגוי אחר בשנת שביעית עצמה או לצורך 
שנת שביעית נראה דה"ה בזרעים שיכול למכור או להשאיל לגוי שיזרע בשביעית כמו בשור דאינו 

מצווה אלא על שביתת קרקע לחוד וכשמשכיר לגוי בהמתו בשנת שביעית יזהר בדין שבת...

  מהרש"ל, חכמת שלמה, ב"מ צ ע"א

תלה  שהשביעית  לפי  בשבת,  שמותר  תאמר  אם  אפי'  בשביעית  לכותי  אמירה  אסור  בוודאי  ...כי 
השי"ת קדושה בארץ דכתי' שבת שבתון יהיה לארץ.

  ערוך השולחן  שמיטה ויובל סי' יט, יט

דכל מה שאסור בשביעית אפילו ע"י עכו"ם אסור ומן התורה ולא דמי לשבת דאמירה לעכו"ם שבות 
דלא דמי דבשבת מלאכה נאסרה ולא שביתת שדה משא"כ בשביעית ששביתת שדה היא המצווה 

א"כ מה לי על ידו או ע"י עכו"ם סוף סוף עובר על שביתת הארץ. 

'ושבתה  יהיה לארץ'  'שבת שבתון  דיוק בפסוקים  זו הוא  חינוך הוסיף לבאר שמקור להבנה  המנחת 

הארץ', שגזירת הכתוב שהארץ תשבות.

  מנחת חינוך פרשת כי תשא מצוה קיב

ודע דשביעית בענין אחד חמור משבת ויו"ט, דבשבת ויו"ט איכא איסור על העושה מלאכה בעצמו 
אבל ע"י עכו"ם הוא רק שבות, אך יש עשה בשבת דבהמתו צריכה לשבות ואם משאיל או משכיר 
לבית  וכן  במלאכה.  אסורה  דבהמתו  דגזה"כ  בעשה  בהמתו  שביתת  משום  עובר  לעכו"ם  בהמתו 
שמאי שביתת כלים דאם הכלי עושה מלאכה עוברים הבעלים בעשה, אך שאר מלאכות כגון חרישה 
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וזריעה עובר אם עושה בעצמו אבל ע"י עכו"ם אין חייב כלל. ובשמיטה אם עושה עבודת הארץ כגון 
שחורש שדהו או זורע או קוצר ע"י עכו"ם נהי דהלא תעשה של עבודת הארץ אינו כי הכל כתוב לנוכח 
שדך לא תזרע, אך בעשה עובר בכל עבודת קרקע אפילו ע"י אחרים דכתיב שבת שבתון יהי' לארץ 
ושבתה הארץ מבואר גזירת הכתוב דהארץ תשבות, וכמו שמצווים על שביתת כלים ושביתת בהמה 
בשבת, כן מוזהרים על שביתת הארץ בשמיטה, והמשכיר לעכו"ם או לישראל השדה עובר המשכיר 
משום שביתת שדהו, הכלל כמו שביתת בהמה בשבת כ"ה שביתת קרקע בשמיטה. ואם כי הדברים 
בעצמם נכונים ש"ס מפורש הוא בעכו"ם דט"ו גבי שביתת בהמה בשבת ואמרינן אין אדם מוזהר על 
שביתת בהמתו בשביעית אמר ליה אביי והרי שדה דאדם מוזהר על שביתת שדהו בשביעית ותנן 
כו' מפורש דבר זה ואין חולק. ועיין רש"י כתב דשבת שבתון יהי' לארץ, אם כן כל הדינים דשביתת 
בהמתו נוהג גבי שביתת שדהו בשמיטה. ואם אחד עושה מלאכה בשדהו עובר וכן המשכיר לעכו"ם 

וכדומה. וקצת צריך עיון שלא מצאנו ברמב"ם דין זה מפורש אך ודאי הלכה היא באין חולק.

נמצאנו למדים שמצוות 'ושבתה הארץ' היא חובת הקרקע ואפילו אם גוי עובד בקרקע של ישראל, בעל 

הקרקע מבטל מצוות עשה 'ושבתה הארץ'.

ב. 'ושבתה הארץ' – חובת האדם, איסור עשה המתווסף על הלאווים

 בחנ הזקהרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברהותוצהקלאהתוהחקב הצלה אדם,הקלכןהאיןהל רכיתהרד קהלגקיה

כפיהרנפסוהב לכקרהרברהלגביהרביררהב מ ,הלאה קזכת הבתמב"םהב לכקרהרמיט הקיקבל.הקלכאקת הנתא ה

ר קאהסקבתהרמעקקרה'קרבר 'ה אתץה יאהחקברה אדםהקלאהחקברה ותוצ.ה

  מנחת חינוך פרשת כי תשא מצוה קיב

ואם כי הדברים בעצמם נכונים, ש"ס מפורש הוא בעכו"ם דט"ו גבי שביתת בהמה בשבת, ואמרינן 
והרי שדה דאדם מוזהר על שביתת  ליה אביי  אין אדם מוזהר על שביתת בהמתו בשביעית אמר 
שדהו בשביעית ותנן כו' מפורש דבר זה ואין חולק. ועיין רש"י כ' דשבת שבתון יהי' לארץ, אם כן כל 
הדינים דשביתת בהמתו נוהג גבי שביתת שדהו בשמיטה ואם אחד עושה מלאכה בשדהו עובר וכן 
המשכיר לעכו"ם וכדומה. וקצת צריך עיון שלא מצאנו בר"מ דין זה מפורש אך ודאי הלכה היא באין 

חולק.

  האדר"ת, מובא בהוראת שעה פרק לא

...אולם היותר תמוה לי שלא נראה בשום מקום )כמדומני( שיאמר בו שעוברים בעשה זו אם עבד 
עכו"ם בשביעית בשדה ישראל ויעויין בהר"מ פ"כ משבת שכתב בעשה דשביתת בהמתו שאסור 
להשכיר ולהשאיל בהמתו לנכרי שמח יעשה בה מלאכה בשבת ואילו בפ"א משמיטה ויובל לא כתב 
דבר זה רק שאסור לעבוד בשנה השביעית ועובר בעשה ג"כ אבל להשאיל או להשכיר שדהו לנכרי 
בשביעית בשביל עשה זאת לא נזכר בשום מקום ולא לשתמיט תנאי ופוסקים להשמיענו חידוש דין 

זה והיא נפלא מאד... 
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נראתה לצקמרקה אדת"רה כן.ה סקבתה רבקקדאיה וקבצה אךה זק,ה לאה זכיתה לכ ה חינקךהרמ הר תמב"םה  מנחרה

בפליא המדקצהצלהלאה קזכתהדיןהז הבדבתיק.ה

רלדצרקה קיקבלה רמיט ה ל לכקרה ב ודמרקה מנייןה מעקקרה בפיתקטה רלה תמב"םה מלרקנקה לדייוה רניסקה ירה

 מעקק ה יאהחקברה ותוצ.ה

  רמב"ם, הלכות שמיטה ויובל, הקדמה

ויובל. יש בכללן שתים ועשרים מצות, תשע מצות עשה, ושלש עשרה מצות לא  הלכות שמיטה 
תעשה. וזהו פרטן: )א( שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. )ב( שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה 
שלא יבצור  שלא יקצור הספיח כדרך הקוצרים. )ה(  שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו. )ד(  זו. )ג( 

הנזירים כדרך הבוצרים. )ו( שישמט מה שתוציא הארץ.

הרמב"ם דייק בלשונו ונקט 'שתשבות הארץ' וייחס מצווה זו לקרקע ולא לאדם כלשונו בשאר המצוות, 

לדייק בספר המצוות  יש  דיוק זה  ולא חובת האדם, אך כנגד  זו היא חובת הקרקע  משמע שמצווה 

ובהלכותיו שכתב בסגנון אחר.  

  ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה קלה

היא שצונו לשבות מעבודת הארץ בשנה שביעית והוא אמרו ית' )תשא לד( בחריש ובקציר תשבות. 
וכבר נכפל הצווי הזה פעמים ואמר )פ' בהר ד( שבת שבתון יהיה לארץ. וכבר קדם לנו )מ"ע צ ולק' 

קסה וש"נ( אמרם האי שבתון עשה הוא. ואמר יתעלה גם כן )ר"פ בהר( ושבתה הארץ שבת לה'.

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה א

ושבתה הארץ שבת לה'  לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר  מצות עשה 
ונאמר בחריש ובקציר תשבות, וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו ביטל מצות 

עשה ועבר על לא תעשה שנאמר שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור.

 תמב"םהבספתה מעקקרהקב לכקרהכרבה'לרבקר',הרמרמצקרקהחקברה אדם,הקלאהכפיהרכרבהבמנייןה מעקקרה

ב ודמ הל לכקרהרמיט הקיקבל.ה תאי" הוקוהברברה אתץה רייחסהלסרית הבלרקןה תמב"םהקביאתהאקר :ה

  שבת הארץ קונטרס אחרון סי' א

...וכיון שכן, אי אפשר לפרש דושבתה הארץ הוא ענין בפני עצמו, שאנו מצווים שהארץ תשבות ולא 
יעבד בה בשום אופן... ונראים הדברים מכאן שמה שהנכרים עובדים אין זה נקרא מניעת שביתה 
יעבוד את  לד' היא, שישראל, שהוא המחויב לשבות לא  'ושבתה הארץ שבת  כוונת הכתוב  וא"כ 
ויש לומר, דקאי אדסמיך ליה, שמפרש מה היא השביתה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור,  הארץ, 
דהיינו שכל אחד מישראל עובר, כשהוא עובד, לבד מלא תעשה עוד עשה דושבתה הארץ וכן משמע 

בירושלמי )כלאים פ"ח ה"א( 'ושבתה הארץ שבת לד'', לענין לא תעשה שבו.  
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לשונו  דיוק  אמנם  ממלאכתה',  הארץ  'שתשבת  שכתב  הרמב"ם  לשון  ביאור  צריך  זה  שלפי  אלא 
בפנים ההלכה מורה מפורש שעיקר החיוב דשביתה הוא אקרקפתא דגברא, ואם בר חיובא עובד הוא 
מבטל מצות 'ושבתה הארץ', שכתב שם מצות עשה 'לשבת מעבודת הארץ' ולא שתשבת הארץ. 
ונראה, שצורת המצווה היא כך: שיש מצווה שתשבת הארץ, כדכתיב: ושבתה הארץ, אלא כיון שאין 
שביתה של הארץ מתבטלת כי אם ע"י מה שבר-חיובא עובד אותה, אבל אם נכרי, שאינו מצווה על 
שביתה, עובד אותה, הרי היא לגבי שביתת הארץ כאילו עובד אותה קוף בעלמא או שהיא מתעבדת 
מאליה ע"י איזה כח מכוחות הטבע, שאין זה ביטול שביתת הארץ. על-כן אי-אפשר שתהיה מתבטלת 
שביתת הארץ כי אם ע"י ביטול של לא תעשה דשדך לא תזרע וגו', דהיינו כשבר-חיובא עובד אותה, 
וממילא אי אפשר שתהיה נעברת שביתת הארץ רק אם ישראל עובר על זה, שהמצוות עשה בפועל 
היא אקרקפתא דגברא לשבות מעבודת הארץ, אלא שכשהוא עובר צורת העבירה אי מצד המ"ע לא 
רק מה שהוא עובד את הארץ אלא גם מה שהארץ אינה שובתת. ועל-כן בהלכה, שבנוגע למעשה 
הלא אין ציור מיוחד ע"ז על מה שהארץ שובתת, נקט רבינו לשון "לשבות", אבל בציור המצוה, במנין 
המצות שלפני ההלכות, צייר ציור ע"פ האמת: שתשבת הארץ ממלאכתה, שכשבא לעבור על מצוה 

זו הקפידא היא על מניעת שביתת הארץ.

בשנה  הארץ  מעבודת  לשבות  שצונו  היא,  קל"ה  'מצוה  המצות:  בספר  הרמב"ם  ג"כ  מורה  ...כן 
השביעית והוא אמרו יתעלה בחריש ובקציר תשבת וכבר נכפל זה הצווי פעמים ואמר שבת שבתון 
יהי' לארץ, וכבר קדם לנו )מצוה צ'( האי שבתון עשה, ואמר ג"כ ושבתה הארץ'. גם דיוק לשונו מוכיח 
שסובר שעיקר המצווה היא רק שישראל לא יעסקו בעבודת הקרקע במה שדייק וכתב שצונו לשבת 
מעבודת הארץ היינו שאנחנו נהיה השובתים ואם היתה דעתו שהאיסור הוא על עבודת הארץ בכלל 

וביטול השביתה שלה, היה ראוי לכתב שנצטוינו שתשבת הארץ מעבודה...

ל בנרה תאי" הוקו,הדצרה תמב"םה יאהרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה אדםהבלבד,הכלקמתהאיסקתהצר ה

רמרקקסףהללאקקיםהק צקבדהברביצירהקצקבתהצלהאחדהמןה לאקקיםהצקבתהגםהצלהמעקקרהצר ה'קרבר ה אתץ'.ה

צלה מעקק ה ראינקה רכארתה גקי,ה לבאתה וקוה קסיףה נצבדר.ה תאי" ה רלאה בותוצה עיקתה מעקק ה קאה אבלה

רביר ,הצקבדהאקר ,ה תיה יאהלגביהרביררה אתץהכאילקהצקבדהאקר הוקףהבצלמאהאקהר יאהמרצבדרהמאלי ה

צלהידיהכקחהמכקחקרה טבצ,הראיןהז הביטקלהרביררה אתץ.ה תאי" הוקוהתא הבדצרהת'היקס הביתקרלמיהמוקתה

לריט הזק:הה

  ירושלמי כלאיים פ"ח ה"א

...דר' אלעזר אמר: לוקין על ידי חרישה בשביעית, רבי יוחנן אמר: אין לוקין על ידי חרישה בשביעית... 
ועובר בעשה? ר' ירמיה אמר: עובר בעשה. ר' יוסה אמר: אפילו עשה אין בו, ליידא מילה כתיב 'ושבתה 

הארץ שבת לה' – לעניין לא תעשה שבו

  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה י

ומפני מה התירו כל אלה? שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה, וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור 
הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו, שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות 

ושתי תולדות שלהם, כמו שביארנו.
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לדעת ר' יוסה חרישה אינה אסורה מן התורה בשביעית ואינה נלמדת ממצוות עשה 'ושבתה הארץ'. 

הואיל ואיסור עשה 'ושבתה הארץ' מצומצם רק לעובר על אחד מן הלאווים, שהתווסף איסור עשה על 

כל מי שעובר על אחד מן הלאווים, וכן מדויק הדבר בלשון בהלכה י שאין שום איסור תורה )בין לאו 

ובין איסור עשה( נוסף על העובד באחת מארבע המלאכות בפועל. וכשם שאיסורי הלאווים הם חובת 

האדם, כך גם מצוות 'ושבתה הארץ' היא חובת האדם בלבד.

גםה חזקןהאירהנוטהכןהבדצרה תמב"םהקאףהביאתהכךהארהדצרה רקספקרהבמסכרהצבקד הזת .

  חזון איש שביעית סי' יז ס"ק כה

משמע שאין האיסור של שביתת השדה תלוי בבעלות אלא העובד בשדה עובר על  ובתו' ע"ז שם 
איסור שביתה, אלא כונת הגמ' שם שהאיסור של שביתה בקרקע תלוי' והעבירה נעשה בקרקע, אבל 
אם עובד בה עכו"מ בשכירות אין ישראל עובר משום שביתה ולכך לא שייך גזירת שאלה ונסיוני, אבל 
בתו' הר"א על מס' ע"ז מבואר דמצווה על שביתת שדהו ממש וכ"כ ריטב"א שם, מיהו קשה למ"ד 
תולדות דאוריתא למה אינו עוקר האילנות והספיחין וע"כ שאין שביתת הארץ כשביתת בהמתו אלא 
שתהא שובתת ממלאכת אדם בה, אבל לנטוע קדם שביעית שתקלוט בשביעית מותר מה"ת, ויש 
מקום לומר דדוקא בעובד בה ישראל ולא בעובד בה עכו"מ אבל בתו' הר"א שם מבואר דאף בעובד 
בה עכו"מ, אבל בר"מ פ"א ה"א מבואר שאין עשה דשביתה על הבעלים אלא על הארץ והעובד עובר 
בעשה אבל לא הבעלים וסוגיא דע"ז יש לפרש כפי' תוספות ולפ"ז מה"ת יכול לזרוע ע"י עכו"מ, והא 
דכתיב הן לא נזרע ששכירת פועלים עכו"מ קשה ואין יד הכל משגת, וגם לא היו ביניהם בזמן ישובן 

אלא עבדים.

ג. 'ושבתה הארץ' – חובת הקרקע, ורק על ידי ישראל שנעבדה באיסור

ירה מבאתיםהרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהאכןהחקברה ותוצ,האךהעתיךהרררבקרהמצבקד האסקת ,הכלקמתה

מצבקד הרנצרירהצלהידיהירתאלהבתהחיקבא,האפילקהירתאלהאחת,האךהאיןהחקב הרררבקרהמצבקדרהגקיהבותוצ,ה

ראיןה גקיהחייבהבמעקקרהקלאהנצרר הבותוצההרקםהצבית .ה

  תוספות מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו וכשהוא ביד ישראל אחר יש בו איסור דאורייתא אם זרע 
בו הישראל ותלינן להיתרא.

  שבת הארץ קונטרס אחרון סי' א

וכן משמע נמי מדברי התוס' )ע"ז ט"ו ב' ד"ה מי( שכתבו 'ופריך והרי שדה דאדם מצווה על שביתת 
משמע מזה דדוקא  שדהו וכשהיא ביד ישראל אחר יש בו איסור דאורייתא אם זרע בו הישראל'. 
בישראל, דבר חיובא, יש בו איסור תורה. אבל מי שאינו מצווה לא נקראת עבודתו ביטול שביתה כלל. 
וי"ל דגם רש"י שהביא שם בד"ה אדם מקרא דשנת שבתון יהי' לארץ גם הוא מודה שהכוונה היא 

שהמצווים על שביתת הארץ לא יבטלו אותה.
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וכן משמע נמי מלשון החינוך )מצוה קי"ב( בדין שמטת הארץ 'לבטל עבודת הארץ בשנה השביעית 
שנאמר בחריש ובקציר תשבת, ובא הפירוש שעל שנה השביעית נאמר שנצטוינו שלא לעסוק בה 
כלל בעבודת הארץ'. משמע הלשון, שהפירוש של השביתה הוא מה שנצטוינו אנחנו, שלא נעסוק אנו 
בעבודת הארץ, אבל אם זולתנו הנכרים עוסקים בעבודת הארץ אין זה נקרא כלל ביטול שביתת הארץ, 
כיון שהיא בטלה מעבודת ישראל. וי"ל שאין עלינו שום חיוב לבטלם וממילא אם יעסקו בעבודה ע"פ 

צווינו נכנס בזה בשאלת איסור שבות בדברים שאין בהם כרת...

ובספר מנחת חינוך כתב בפשיטות שיש משום ביטול מצות עשה דשביתת הארץ כשעושה הנכרי 
עבודת הקרקע אבל לא הביא שום ראיה לדבריו כי אם  שכן פשוט ליה מפשטא דקרא ומלשון הגמ' 
אבל  ע"ז הנ"ל )והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית( וקדמו בזה רש"ל בב"מ שם. 
לפי מה שכתבנו אין זה מוכרח כלל, די"ל דמקרא נדרש לאחריו, שהוא מסיק הכלל להפרטים בלשון 
נוכח, דקאי על ישראל דוקא. ובמצוה שכ"ט השיג על דברי מוהרי"ט שהובאה בפאת השולחן )סי' 
כ"ג סקל"א( שמותר להשכיר שדהו לנכרי בהבלעה, מיסודו הנזכר, דאסור משום איסור של שביתת 
ונראה  כלל.  מוכרעים  אינם  הדברים  אבל  הגבורה  מפי  כמשה  בזה  ודורש  יושב  הוא  והנה  השדה. 
דלמהרי"ט הוה פשיטא ליה לאידך גיסא, דלא שייך שביתת שדה, כי אם ע"פ הפרטים המפורשים 
במקרא אח"כ, והיינו שלא יעבוד אותה ישראל. ובאמת לא מצינו כלל שום גילוי בדברי חז"ל שיהיה 
גם  שמותר  זה  לפי  בודאי  מוהרי"ט  פסק  ושפיר  בשביעית.  השדה  מעבודת  נכרים  למנוע  חיוב 
בשביעית כה"ג דמותר בשבת, ודי לנו להצריך הבלעה משום חומרא, כיון שמצינו כה"ג בשבת .אע"ג 
דיש מקום לדון גם על זה ע"פ מה שכתבנו די"ל דחומר דשכר שבת אין לנו להקיש מעצמנו על איסור 
שביעית, מ"מ ראוי להחמיר בזה. אבל לחדש דוקא איסור תורה גם בעבודת גוי אין לנו ולשון הגמ' 

דע"ז הנ"ל מתפרש כשישראל עובד כמשכ"ל.

הראי"ה קוק הוכיח כן בדעת התוספות, והוסיף לבאר שנראה שהיא גם דעת ספר החינוך המבי"ט 

והמהרי"ט, ותמה על שיטת מנחת חינוך שחשב לכלול באיסור זה אף עבודת גוי בקרקע של ישראל, עד 

שנראה 'והנה הוא יושב ודורש בזה כמשה מפי הגבורה'.

ד. 'ושבתה הארץ' – חובת הקרקע, אפילו בקרקע של גוי וגוי עובד בה

 נעי"בהבפיתקרקהלרקת ה תחיבהארהמעקקרה'קרבר ה אתץ'האףהצלהותוצהבבצלקרהגקיהק גקיהצקבדהב ,הרמקטלה

צלהכללהירתאלהלגאקלה ותוצהמידה גקיהרלאהריצבדהברביציר,הקדייוהזארהבלרקןה פסקויםהבוללקרהקבמעקקרה

גאקלרהותוצהרבספתהקיותא.

  העמק דבר ויקרא פרק כו פסוק לד

תשבת הארץ וגו'. שתי פעמים אז, על שני זמנים שדברנו, היינו בשעה  תרצה הארץ את וגו' אז  אז 
שישראל מסתלקים ממנה ועדיין אוה"ע יושבים בה:

תרצה הארץ את שבתתיה. שאע"ג שאוה"ע עדיין עובדין בה, מכל מקום היא מתרצית במה שאין אתם 
עובדים בה, וזהו דמסיים המקרא ואתם בארץ אויביכם. על כל פנים אתם וגו', והרי זה כאם שהבן 
שלה מצער אותה הרבה, יש לה נחת רוח כשהבן גולה ולוקה, אף על גב שלא הונח לה עדיין מאחרים, 

מכל מקום היא כנוקמת מבנה ומתרצה מזה שהוא נענש עליה.
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אז. בזמן שגם אוה"ע מסתלקים ממנה.

תשבת הארץ. לגמרי.

והרצת את שבתתיה. מה שעבדה בשבתתיה יותר מן הראוי לה, יהא השביתה הגדולה מרצה לה.

  העמק דבר ויקרא פרק כה פסוק כד

אפילו כבר נמכרה לעובד כוכבים מצוה לגאול אותה שלא  ובכל ארץ אחוזתכם גאלה תתנו לארץ. 
תהא נעבדת בשביעית, ולא כמו שאם נמכרה לישראל, שאין השדה בשעבוד ביד הקונה יותר מביד 
המוכר, ומשום הכי אין מצות גאולה אלא ביד הקרובים, אבל גאולת הארץ מיד הקונה העובד כוכבים 
העובד בה בשביעית מצוה לגאלה, והרי אפילו בזה"ז אי' בגיטין דף ח ב' דמשום ישוב א"י מצוה לגאול 
שדה מעובד כוכבים, מכל שכן בעת ישוב א"י בידינו מצוה לגאלם מיד העובד כוכבים שלא יעבוד 
בה בשביעית. וכתיב ובכל ארץ אחוזתכם שאין בזה מצוה אלא בשעה שכל הארץ ביד ישראל, אלא 
ויעבוד בשביעית, משא"כ אם כל א"י ביד עובדי כוכבים וא"א  שנמכר לעובד כוכבים איזה אחוזה 

לגאול כולה אין מצוה לגאול איזה מקום, זהו פשט המקרא והדרשה תדרש.

הראי"ה קוק בקונטרס אחרון סי' א שלל הבנה רחבה כעין זו.

  הראי"ה קוק בקונטרס אחרון סי' א

לשון הרמב"ם במנין המצות א' שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה תלה את השביתה בארץ ומזה 
נראה כדעת רש"ל ומנ"ח שיש איסור בעבודת הארץ אפילו אם נעבדת ע"י נכרים ולפ"ז לא רק שיש 
איסור תורה אם ישראל עושה את עבודת הארץ ע"י פועלים נכרים אלא שגם אסור להניח נכרים 
לעבוד שהרי בזה שהם עובדים הם מבטלים אותנו ממצות עשה דשביתת הארץ וי"ל עוד שמצות 
עשה דושבתה הארץ אם נאמר שהיא בפני עצמה אינה שייכה דוקא על בעל השדה אלא היא מצוה 
כללית לכל ישראל לפי זה כל מי שעובר עבירה ועושה עבודת הארץ בשביעית לא רק שהוא בעצמו 
ידו את מצות  על  ישראל שהכל מבטלים  כל  בזה את  הוא מכשיל  ולא תעשה אלא  על עשה  עובר 

ושבתה הארץ...

'נכרי  כן דאין שום איסור לישראל במה שהנכרי עובד מהא דכתב הרמב"ם פ"ד הכ"ט  נראה  עוד 
שקנה קרקע בא"י וזרעה בשביעית פירותיה מותרין שלא גזרו על הספיחין אלא מפני עוברי עבירה 
והנכרים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם' ואם נאמר שמ"מ אנו עוברים במצות עשה של 
שביתת הארץ ע"י עבודתם של נכרים אדרבא היה ראוי לגזור עליהם כדי שנהיה אנו מוצלים ממכשול..

וכיון שכן, אי אפשר דושבתה הארץ הוא ענין בפני עצמו שאנו מצווים שהארץ תשבות ולא יעבד בה 
בשום אופן, ...והכי משמע פשטא דקרא, דכתיב 'והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהשמה 
מהם ואומר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ 
אע"פ  שובתת  שהיא  נקראת  אותה  עובדים  אינם  שישראל  שכיון  משמע  שבתותיה',  את  והרצת 
שנכרים עובדים אותה... ונראים הדברים מכאן שמה שהנכרים עובדים אין זה נקרא מניעת שביתה 
וא"כ כוונת הכתוב ושבתה הארץ שבת לה' היא שישראל שהוא המחויב לשבות לא יעבוד את הארץ... 

לדעת הראי"ה קוק, שביתת הארץ מתקיימת בכך שישראל לא יעשה בה עבודה אסורה, אך אין איסור 

שגוי יעבוד את הקרקע מפני שאינו חייב במצוות. הוא מפרש את הפסוקים שבספר ויקרא שלא כהבנת 
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הנצי"ב, אלא 'אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה', מכיוון שישראל אינם עובדים אותה נקראת שהיא 

שובתת אף על פי שנוכרים עובדים אותה. 

ה. פסיקת ההלכה

לדצרה תמב"ם,המעקקרה'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברה אדם,הקתוה צקבתהצלהאחדהמןה לאקקיםהצקבתהגםהצלהמעקקרה

צר ה'קרבר ה אתץ'.ה

ברברה אתץ,הבביאקתהדצרה תמב"ם,ה ביאה תבהוקוהצקדהרריהדצקר.ה אחר,הראםהגקיהצקבדהבותוצהרלהירתאלה

–הצקבתה ירתאלהצלהמעקקרהצר הרלה'קרבר ה אתץ'.הק דצ ה רניי ,הרתוהאםהצקבדהארה ותוצהירתאלהבתה

חיקבא,הצקבתהבצלה ותוצהצלהמעקקרה'קרבר ה אתץ'.הקגםה חזקןהאירהחררהלדצ הרמעקקרה'קרבר ה אתץ'ה

 יאהחקברה ותוצה)קלאה רבאתהאםהתוהצלהידיהבתהחיקבאהאקהאףהצלהידיהגקי(.

  שבת הארץ פרק א הלכה א

ויש מי שאומר שגם אם הנכרי עובד בשדה של ישראל – עובר הישראל על מצות עשה של שביתת 
הארץ, כשם שאם נוכרי עושה מלאכה בבהמתו של ישראל בשבת – עובר הישראל על מצות עשה 
של שביתה בהמה, שהתורה תלתה את השביתה בארץ, שנאמר, ושבתה הארץ שבת לד'. על כן אין 
הפרש מי הוא העושה את המלאכה בעבודת הארץ, ישראל או נוכרי, אף על פי שלעניין העברת הלא 
תעשה של 'שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר', וכל יתר המלאכות שפרטה תורה לאיסור, שתלה אותן 
הכתוב באדם העושה את המלאכה, ודאי אם הנוכרי עובד ועושה את אלה המלאכות אין הישראל 
עובר בלא תעשה של תורה. אבל לעניין העשה של שביתת הארץ, עובר הישראל גם בעבודתו של 

הנוכרי בשדהו של ישראל.

ולפי זה יהיה אסור להשכיר שדהו לנוכרי בשביעית, אף על פי שהנוכרי עושה בה את עבודתו לצורך 
עצמו, שהרי השדה היא בעצם של ישראל כקניין גופה, ושכירות איננה מפקיעה את קנינו של ישראל, 

ונמצא שעובר הישראל בעשה על ידי עבודתו של הנוכרי.

ואין איסור של שביתת הארץ אפילו בעשה  לנכרי שדה של ישראל,  ויש אומרים שמותר להשכיר 
שבה, כי אם - אם ישראל, שהוא בר חיובא דשביתה עובד את הארץ. אבל כל זמן שאין ישראל בעצמו 
כיון שאיננו מצווה מצד עצמו על שביתת  הנוכרי,  זה מבטל שביתת הארץ במה שעובד  אין  עובד 
הארץ. אלא שהצריכו שתהיה השכירות בהבלעה, היינו איזה זמן לפני השביעית ואחריה יהיה גם כן 
נכלל בכלל ההשכרה, שלא יהיה ניכר שמשכירו לשם עבודה בשביעית. ואין זה התנאי של ההבלעה 

ענין לגבי המצווה של שביתת הארץ מן התורה, אלא מעלה בעלמא והרחקה מן הכיעור.

  חזון איש שביעית סי' כא ס"ק יז ד"ה ודין

ודין הפועל כדין בעה"ב וכל שמותר לבעה"ב מפני ההפסד מותר גם לפועל לעשות אצל בעה"ב וכל 
העבודה האסורה אסור לפועל לעשות והעבירה על העובד וגם בעה"ב עובר בשביתת שדהו. 
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  דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה א ס"ק א

מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ כו' וכל העושה מלאכה כו'. )א( מבואר מדברי רבנו שאין העשה 
דשביתה על הבעלים אלא על הארץ והעובד עובר בעשה ולא הבעלים ולפ"ז מה"ת יכול לזרוע ע"י גוי 
ואין בזה אלא איסור דרבנן אבל דעת תוס' רבנו אלחנן שגם ע"י גוי יש איסור דאורייתא שהבעלים 
מצווין על שביתת שדהו וצ"ע אם זורע סמוך לשביעית שתקלוט בשביעית אם עובר מה"ת משום 

שביתת שדהו ומדרבנן אפשר דאסור אף בזה"ז שאין נוהג תוס' שביעית, ועמש"כ בפ"ג סקפ"ה.

  דרך אמונה – ציון ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק א ס"ק א

ועי' לשון רבנו במנין המצות כאן שכ' שתשבות הארץ ממלאכתה  י"ז סקכ"ה,  חזו"א שביעית סי' 
וגם בעה"ב עובר בעשה בשביתת  ובחזו"א שם סי' כ"א סקי"ז כתב דהעבירה על העובד  בשביעית 

שדהו ועמש"כ בזה בבה"ל פ"ח ה"ב.

מלשונו של החזון איש לכאורה מדויק שרק כאשר בר חיובא עובד בקרקע, שנעשתה עבירה, עובר אף 

בעל הקרקע על מצוות 'ושבתה הארץ', אך מלשון דרך אמונה שהזכיר דעת תוספות רבנו אלחנן, משמע 

שאף אם גוי עבד בקרקע עובר הבעלים על מצוות 'ושבתה הארץ'.

ו.  השלכות מעשיות אם מצוות שבת הארץ היא חובת הקרקע

 השכרת בית עם גינה לאינו שומר שמיטה

  שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן נא אות ג 

ורבינו  רי"ד  צ"ע להתוס'  בגינה בשביעית.  חייב למנוע את השוכר מלעבוד  ביתו – האם  המשכיר 
אלחנן ז"ל דסברי במסכת ע"ז דף ט"ו ע"א שהבעלים עוברים בעשה בזה שהשוכר זורע וחורש בשדהו 
בשביעית, דלפי"ז המשכיר את ביתו צריך לחייב את השוכר לשמור על שביתת שדהו בשביעית, ואם 
הוא רואה אח"כ שהשוכר חורש וזורע בגינה שלפני הבית צ"ע מה טעם לא יתחייב המשכיר למונעו 
או להפקיר את השדה כמו במשכיר בהמה לעכו"ם לענין שביתת בהמתו בשבת, ואף על גב שהשוכר 
הוא ישראל ולא נכרי, וגם לאחר ההפקר ג"כ לא תתקיים קרא דושבתה הארץ, אפי"ה צ"ע אם חייב 

להפקיר, ועיין בזה במעדני-ארץ שביעית סי' י"ג.

בשו"ת מנחת שלמה נקט הרב אוירבך שהמשכיר ביתו חייב למנוע את השוכר מלעבוד בגינה בשביעית. 

הוא הסתפק אם המשכיר חייב להפקיר את חלקו. נראה שהרב אוירבך נקט כדעה שמצוות 'ושבתה 

הארץ' היא חובת קרקע ובעל הקרקע או שותף בקרקע עובר כאשר עובדים באיסור בקרקע.
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 עבודות בגינה ציבורית ומשותפת

  שו"ת תשובות והנהגות כרך ה סימן שה

ואמרתי עוד טעם, שרבינו ה"חזון איש" זצ"ל הודיע לגנן העירייה, שאם עובד בגני העיר, הרי שכל 
השטחים  כל  הרי  לפ"ז  ולע"ד  שם,  שותפין  שכולם  כיון  הארץ  השבתת  מצות  על  עוברים  ברק  בני 
הציבוריים שייכים לתושבי הארץ, וכשהממשלה בכל פינות הארץ לא מקיימת שמיטה אנו עוברין. 
וה"ה מי שיש לו חשבון בבאנק בהיתר עיסקא, הרי הוא שותף בהרבה קיבוצים וקרקעות שמעוקלים 
לבנק, ועוברים בשותפותו באיסורי שביעית. אמנם נראה, שאם מגלה דעתו דלא ניחא ליה, אינו עובר 
בע"כ, וע"כ כשמקבל עליו מצות שמיטה בערב ר"ה, שמגלה בזה שרצונו לקיים מצות שביעית, הרי 
זה גילוי דעת דלא ניחא ליה שיעברו באיסורי שביעית, ושוב אינו עובר במה שעובדים נגד רצונו. )והא 
דהמשכיר קרקע לנכרי שעובד בשמיטה עובר באיסור, היינו משום שמגלה דעתו בעצם ההשכרה 
דניחא ליה(. ורק בעירייה שעושה לטובת התושבים, אז כשנהנים התושבים ואינם מוחים בידם, הרי 
נראה שנוח להם בזה, ולפיכך דרש רבינו החזו"א זצ"ל שכשעובדים בגני העיר עלולים להכשיל בני 

העיר שנהנים ואינם מוחים בידו. 

משקיעים  מהם  שרבים  כיון  שביעית  באיסורי  עוברים  לארץ  חוץ  שיהודי  שמצוי  עוד,  והוספתי 
בקרקעות  כולל  מקום  בכל  משקיעים  שהם  ובאירופה,  באמריקה  )שרס(  מניות  בחברות  מכספם 
)ולכן מי שיש לו מניות מוכרם  ויש לחשוש שבעל מניות נחשב בעלים על הקרקע  בארץ ישראל, 
לזכות  רצונו  דעתו שאין  לגלות  לגבי שביעית מצוה  ה"ה  ולפיכך  יכשל(,  לפסח מחשש חמץ שלא 

בשדה או גינה באיסורי שביעית. 

קבצלה ותוצהאקהרקרףהבותוצה 'קרבר ה אתץ'ה יאהחקברהותוצה נתא הר חזקןהאירהנוטהכדצ הרמעקקרה

צקבתהכארתהצקבתיםהבית הבצבקדרה ותוצ.הקכדיהלאהלצבקתהצלה אדםהלגלקרהדצרקהראינקהמצקנייןהריצבדקה

בותוצ.הק תבהרטתנבקךהברק"רהררקבקרהק נ גקרה קסיףהראקמנםהנתא ,הראםהמגל הדצרקהדלאהניחאהלי ,ה

אינקהצקבתהבצלהכקתחק,הקצלהכןהכרמובלהצליקהמעקקרהרמיט הבצתבהתארה רנ ,הרמגל הבז הרתעקנקהלוייםה

מעקקרהרביציר,ה תיהז הגילקיהדצרהדלאהניחאהלי הריצבתקהבאיסקתיהרביציר,הקרקבהאינקהצקבתהבמ הרצקבדיםה

נגדהתעקנק.

  שו"ת באהלה של תורה ח"ג זרעים א שביעית סי ט

בצד רבים מהבתים המשותפים קיימת גינת נוי קטנה. במאמץ קל ניתן בדרך כלל להימנע מלעבור 
אחת.  שנה  מכך  להימנע  אפשר  הרי  ולאברויי  מותר,  הרי   – לאוקמי  זו.  בגינה  שמיטה  איסורי  על 
מוכן  אינו  השכנים  מן  חלק  כאשר  במיוחד  בנקל  הבעיה  את  לפתור  ניתן  לא  רבים  במקרים  אולם 
לוותר על טיפוח הגינה ולעתים גם הגננים המתפרנסים מטיפולים בגינות נוי אינם מוותרים בנקל על 

הכנסותיהם בשנה השביעית. 

א מי עובר את העבירה בעל הגינה או הגנן? עלינו לדון בשאלה האם הדייר עובר בעל כרחו בכך 
שגינתו נעבדת בשנת השמיטה? במלים אחרות האם חובת השביתה היא על האדם או על השדה?...

זה עולה שאמנם קיימת אפשרות שהדייר, המעוניין בקיום מצוות  סיכום למעשה: מכלל מאמרנו 
שמיטה בגינה המשותפת הצמודה לבניין שבו הוא גר, יפקיר את חלקו בגינה. הבאנו שאין מניעה בכך 
שבפועל לא יוכלו כל העולם לזכות בהפקר זה. אך עדיין הדברים צריכים בירור מן הצד המשפטי, 
שכן אם אין ההפקר תופס מבחינת החוק יתכן שאין לו כל תוקף גם מבחינת ההלכה... נראה שיש 
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חוק  ע"פ  והוא  החקלאיות,  הקרקעות  במכירת  הבעיה  שנפתרה  דרך  באותה  חוקי,  פתרון  לדבר 
חבר  הרב  של  ביוזמתו  תשל"ט  בשנת  בכנסת  שנחקק  שמיטה(  מצוות  )קיום  במקרקעין  עסקאות 

הכנסת דאז חיים דרוקמן שליט"א .לפי התקנה שתוקנה בהתאם לחוק זה:

'עיסקה במקרקעין לצורך קיום מצות השמיטה שנעשתה באישור מועצת הרבנות , או באישור מי 
שהמועצה הסמיכה לכך, תהיה תקפה על אף האמור בחוק המקרקעין תשכ"ט, או בכל דין אחר, ואף 
אם היא לזמן, ותהיה נגמרת אף בלא רישום'.  ...לא נותר עוד אלא הצורך באישורו של מי שהוסמך 
לכך מטעם הרבנות הראשית. אולם מכיון שכותב מאמר זה הוסמך ע"י מועצת הרבנות הראשית 
לעסוק בעניני היתר המכירה בשמיטת תשנ"ד. הרי שניתנת בזאת הסמכות לכל דייר בבית משותף 
שביתת  מאיסור  להימנע  כדי  המשותפת  בגינה  זה  ובכלל  המשותפים,  בנכסים  חלקו  את  להפקיר 

הארץ.

מכל  להימנע  הגנן  ואת  הדיירים  כלל  את  לשכנע  ויעילים  כנים  נסיונות  שנעשו  לאחר  רק  זאת  כל 
טיפול בגינה שהוא לאברויי )שהרי לאוקמי מותר(. אם נסיונות אלו לא עלו יפה, הרי שבהפקר הנ"ל 
)הנעשה בפני שלושה( יש לא רק פתרון מסוים לבעיית ושבתה הארץ אלא יש בכך גם משום מחאה 

כלפי השכנים.

הרב יעקב אריאל בשו"ת אהלה של תורה חשש לכך שמשפטית הפקרת גינה משותפת אינה תקפה, ורק 

באישור הרבנות הראשית או גוף שפועל מסמכותה יש להפקרה זו תוקף.

 היתר גרמא בשביעית 

  הרב בנציון מאיר חי עוזיאל, התורה והמדינה עמ' קט-קי

הזריעה צריכה להיות ע"י מכונת זריעה מונעת ע"י בהמות וכו', קושטא הוא דאסור מחמר אינו אלא 
בשבת וזהו משום דבמחמר אין פעולת עבודה אלא בקול, אבל עבודת חרישה או זריעה אסור משום 
מלאכה אף ע"י בהמה או טראקטור וה"ה לשביעית כך היא זריעה בידים או על ידי מכונה. נוסף לכך 
ששביעית נאמר ושבתה הארץ שבת לה' וכיון שאנו מצווים בשביתת הארץ אסור לעבוד את האדמה 

בכל אופן שהוא...

  שו"ת הר צבי זרעים ב סי' לב

נשאלתי בענין עבודת הזריעה ע"י עגלה מנוקבת שנהגו בזמן האחרון לזרוע את השדה בדרך הילוכה 
של הבהמה המושכת בקרון מה דינה לעניין איסור שביעית. לכאורה יש לדון בזה בתרתי בין לענין 
הלא תעשה דשדך לא תזרע ובין לענין העשה דושבתה הארץ. דבאמת יש לעיין בכלל בכל עבירת לא 
תעשה אי במעשה גרמא נמי עובר בל"ת, או נאמר דגרמא לאו עשיה היא, דלאו כמאן דעביד בידים 
הוא, וחדא מגו חדא קא מבעיא לי, דאף את"ל דגרמא לאו בכלל הל"ת משום דמעשה זריעה אסרה 
תורה וכאן הוא אינו עושה אלא גרמא בעלמא, אכתי יש לדון דמ"מ עשה דושבתה הארץ יעבור אע"פ 
שאינו אלא גורם דטובא, יש לחלק כין העשה והל"ת דהל"ת אזהרה דידה נאמרה בלשון נוכח שדך 
לא תזרע ושפיר יש לדון דאין גרמא בכלל, דהא חשיבא כאילו נעשית מאיליה, ולאו כמאן דעביד 
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בכך  מה  תשבות,  שהארץ  מזהירתו  שהתורה  העשה  משא"כ  הל"ת.  על  עבר  ולא  הוא  בידים  איהו 
שהוא אינו אלא גורם ולא עביד בפועל אבל הרי זה מצוה דרמיא עליה היא שהוא מוזהר ועומד לשמור 
שביתת שדהו ואף אם אינו אלא גורם לעבודת הארץ אינו יוצא מידי עבירת העשה של שביתת הארץ 

דגם אם היא נזרעת ע"י גרמא לא קיים העשה דושבתה הארץ...

פוסקי זמננו אסרו זריעה על ידי מכונה בגרמא. הרב עוזיאל ביאר שאף אם נאמר שאין כאן פעולה 

ישירה ולא עובר על הלאו של 'לא תזרע', מכל מקום בשביעית נאמר גם 'ושבתה הארץ שבת לה'' ומכיוון 

שאנו מצווים בשביתת הארץ אסור לעבוד את האדמה בכל אופן שהוא. וכן נקט הרב פרנק בשו"ת הר 

צבי, שאף אם אינו אלא גורם לעבודת הארץ אינו יוצא מידי עבירת העשה של שביתת הארץ וגם אם 

היא נזרעת בגרמא לא קיים העשה 'ושבתה הארץ'. נראה שהבנתם היא שמצוות 'ושבתה הארץ' היא 

חובת קרקע ולכן אין במעשה גרמא להתיר ולהינצל מביטול מצווה זו.

 הקפדה שלא תהיה קליטה הזרע באדמה בשביעית, תכנון וכיוון הפעלת ממטרות קודם 
השמיטה

  מנחת חינוך פרשת אמור מצוה רצח

א"כ מבואר בהדיא דאף הקליטה הוי זריעה ע"כ יעקור כמו הזורע והנוטע בשביעית עצמה... כמו 
דאנחנו מצווים בשבת על שביתת בהמה, דאם הבהמה עושה מלאכה עובר בעשה, כן בשביעית. חוץ 
מה דכתיב לנוכח לא תזרע עובר ג"כ בעשה עיין ר"מ ה' שמטה ויובל ובעשה כתיב ושבתה הארץ 
והנה  בע"ז.  מפורשת  גמ'  שהבאתי  ע"ש  בשביעית  הארץ  שביתת  על  מצווים  אנחנו  א"כ  כו'  שבת 
בשביתת בהמה אף שאינו עושה מעשה רק בהמתו עושית מלאכה עובר א"כ ה"נ דהארץ אסורה 
לעשות מלאכות הללו. ע"כ אפי' נטע קודם שביעית דודאי אין עובר על הלאו דשדך לא תזרע דהוא 

אינו זורע בשביעית רק עובר על עשה דשביתת הארץ דהארץ עושה מלאכה בשביעית...

  הערות הגרי"ש אלישיב מסכת מועד קטן דף ג עמוד א

שביתת שדהו בשביעית ובתולדות דרבנן

איתא בע"ז ט"ו: והרי שדה דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית וכו'... וזה הכל היכא שהשדה 
אינה שובתת ע"י פעולת אדם, דאז פירשה התורה דחסר בשביתת הארץ אבל היכא שפעל פעולה 
קודם שביעית, כגון שזרע קודם לא איכפ"ל שהשדה פועלת פעולתה בשביעית, דזה איננה פעולה 

שאסרתה תורה אלא פעולה שפועלת שדהו בפעולת אדם בשביעית.

ולפ"ז יש לדון להתיר לתכנן ולכוון קודם השביעית שיומטרו השדות במים בשביעית, כיון דאין כאן 
פעולת אדם בשביעית ולא חסר בשביתת השדה. רק נראה שכל היתר זה שייך רק כשהממטרות 
פועלות ללא פעולת אדם המפעילם, ]רק ע"י שעון ומצבר וכדו'[. אבל כשהם צריכים לזרם החשמל, 
ושם צריכים פעולת אדם לספק כח החשמל לכאורה זה כפעולת אדם, ונמצא ששדהו איננה שובתת 
בשביעית, וקעבר אושבתה הארץ, וזה הכל אפילו אי נימא דהוה דאורייתא, שאז אם לא עשה שום 
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פעולה בשביעית, אלא הכל תוכנן מער"ש, וזה נעשה מאליו בשביעית שלא יעבור אאיסור שביתת 
שדהו, ורק אם יש פעולה בשביעית.

אבל כשאנו דנים אתולדות אי הוה מדרבנן, וכן השקאה אי לא הוה אלא מדרבנן, שאז נתמעט גם 
דאפילו  אפשר  בזה  תורה.  דבר  בזה  הארץ  שביתת  דין  ואין  מדאורייתא  הארץ  דושבתה  מהעשה 
של  זה  איסור  דין  גם  עליו  להטיל  דאורייתא  כעין  ממש  אסרוהו  לא  הכא  לבתר  חכמים  דאסרוהו 
שביתת שדהו, היכא שאחר פועל הפעולה בשדהו. וא"כ בהשקאה אי לא הוה אלא מדרבנן אפשר 
שיכול לכוונם מער"ש אף על פי שעובדי חברת חשמל פועלים פעולתם במתן כח חשמל שיופעלו 
איסורים  בזה  דיש  אפשר  אבל  שדהו,  שביתת  מדין  אותו  דנים  כשאנו  הכל  וזה  ]א"ה,  הממטרות. 

אחרים כגון לפני עוור ומסייע[.

מנחת חינוך )מצווה רצח( נקט שזריעה קודם השמיטה וקליטה שתהיה בשמיטה אסורה, שאף שאינו 

עובר על הלאו 'שדך לא תזרע', שהרי אינו זורע בשביעית, רק עובר על עשה 'ושבתה הארץ', שהארץ 

חובת  היא  הארץ'  'ושבתה  שמצוות  שאף  נקט  אלישיב  הגרי"ש  זאת  לעומת  בשביעית.  מלאכה  עושה 

את  פועל  שהשדה  אף  קודם  שזרע  כגון  שביעית,  קודם  נעשתה  הפעולה  כאשר  מקום  מכל  הקרקע, 

פעולה  אלא  אסורה  אינה  בשביעית  מעצמה  השדה  שפעולת  משום  כלום.  בכך  אין  בשביעית,  פעולתו 

ששדהו פועל בפעולת אדם בשביעית אסרה התורה. לאור זאת הוסיץ הגר"ש אלישיב שיש להתיר לתכנן 

אדם  פעולת  כאן  דאין  מכיוון  בשביעית,  במים  השדות  שיומטרו  השביעית  קודם  הממטרות  את  ולכוון 

בשביעית ולא חסר בשביתת השדה. וכן הוסיף שאף בשמיטה עצמה הואיל והשקיה היא תולדה שאסורה 

מדרבנן אין כאן כלל איסור עשה של 'ושבתה הארץ' )אך בשיעור מספר 1 התברר שיש דעות שמצוות 

'ושבתה הארץ' כוללת את כל המלאכות החקלאיות, ולא רק ארבע מלאכות שנאסרו בלאו(. 

 חובת השתדלות לקיים מצוות 'ושבתה הארץ'

  שו"ת משנת יוסף ח"ב פתיחה אות ז

אם כן מי שיש לו חצר או גינה ע"י ביתו, אפילו רק בשכירות, ואפילו הוא ביחד עם עוד שכנים, הרי 
מקיימים שביתת שביעית כשישבתו בה בשמיטה מכל מלאכה. ואפילו אם גם בכל ששת השנים 
אינם עובדים באדמת החצר, ואין היכר בשביעית ששובת בשביל שמיטה, הרי זה דומה לת"ח שכל 
השבוע אינו עוסק במלאכה והוא בבחינת שבת. אעפ"כ בודאי מקיים שביתת שבת בשובתו בשבת 
קודש ממלאכה כיון שיכול לעשות מלאכה ואינו עושה. – ויותר מזה, גם אם אין לו שדה כלל יכול 
לקיים מצוות עשה של שביתת הארץ כשאינו עושה מלאכה בשדה חבירו ואפילו בשדה נכרי, לפי 
מה שכתב בשו"ת מהרי"ט צהלון )סי' מ"ז( והמבי"ט )ח"א סי' כ"א( שישראל עושה מלאכה בשדה 

נכרי עובר על שביתת הארץ. 

אכן מצוות עשה דתשמטנה ונטשתה שהיא להשמיט כל מה שתוציא הארץ, יכול לקיים רק אם יש 
לו שדה או פרדס עם פירות.

בקונטרס  רמה(  עמ'  )ח"א  יוסף  משנת  בשו"ת  ראה  הארץ  דושבתה  עשה  לעניין מצוות  גם  אמנם 
ושבתה הארץ שמובאת עובדא מכ"ק אדמו"ר מהר"א מבעלזא ז"ל שלפני שמיטה הורה לרכוש כלי 
עבודה ולעבד את הגינה בחצרו, וגם התעניין בפרטי המלאכה, ואמר שבבא השמיטה נשבות מעבודה 

כדי לקיים מצוות שמיטה.

ואם לביתו אין שום חצר הראוי לזריעה, וגם לא גג ששביעית נוהגת בו ורוצה לקיים ושבתה הארץ 
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נקוב מהמרפסת החלון  יכול להוציא עציץ אפילו שאינו  וגם מצוות עשה דתשמטנה, על כל פנים 
כי אם  בו ממלאכה אסורה,  ישבות  ואם  בו.  נוהגים  דיני שביעית  גבי הקרקע, שאז כל  שיבלוט על 
השקאה הצריכה לאוקמי אילנא, מקיים בזה שביתת הארץ. ואם יצמחו שם ירקות ויפקירם יקיים 
תשמטנה. ויותר מזה, אפילו בביתו, ואפילו העציץ שאינו נקוב, מחמיר החזו"א לחייבו בדיני שמיטה, 

וגם בו יוכל לקיים מצוות השמיטה.

  שו"ת תשובות והנהגות כרך ה סימן שה

ונשאלתי, האם יש מצוה לקנות איזה חלק בשדה בארץ ישראל, ולשבות שם ממלאכה כדי לקיים 
בעצמו מצות שמיטה. 

והנה המעיין ברמב"ם )ריש הל' שמיטה ויובל( יראה שמפרש שאם עובד בשביעית עובר על מ"ע, 
ונראה לפרש הדברים, שבריש הלכות  בזה מ"ע.  פירש שאם שובת בשדהו בשביעית מקיים  ולא 
כששובת,  מ"ע  שמקיים  פירש  ולא  עשה,  ביטל  בשבת  מלאכה  שהעושה  הרמב"ם  מפרש  שבת 
ואילו ברמב"ם בריש הלכות יום טוב מפרש שאם שבת ביום טוב מקיים מ"ע. ובביאור הענין נראה, 
שבשבת שחייב על כל מלאכה ומלאכה, חזינן שהאיסור הוא מצד גוף המלאכה ולא מצד שלא שבת, 
ע"כ אין מ"ע דשביתה, אבל ביום טוב דקיימא לן )מכות כ"ג( שאין חילוק מלאכות ביום טוב, חזינן 
שיסודה מצד שביתה ולא מצד גוף המלאכה, וע"כ בזה ששובת ביום טוב מקיים מ"ע, ואם כן ה"ה 
המלאכה  גוף  מצד  הוא  שהאיסור  חזינן  בפ"ע,  בלאו  עליה  עובר  שאסורה  מלאכה  שכל  בשביעית 

ושפיר אין כאן מ"ע דשביתה. 

עם  ישתתף  אם  וא"כ  הפירות,  את  להפקיר  ונטשתה"  ד"תשמטנה  מצוה  דיש  נימא  אי  אף  אמנם, 
בשעה  מצוה  סרך  מחפשים  למה  תמה,  אני  אמנם  מצוה,  בזה  קיים  פירות  עם  שדה  לו  שיש  אחד 
שיש אפשרות ליהוי כשומר שביעית ממש בשביתת שדהו בזה שתומך בוועד לעזר החקלאים שומרי 
שביעית, שאז הדין הוא כמו בת"ת שהמחזיק ת"ח חולק שכרו עמו, וה"ה התומך בשומרי שביעית 
להחזיקם שיוכלו לקיים המצוה, מקבל שכר כשומרי שביעית שזוכים לברכת ה', וראוי לכל ישראל 
להשתוקק להשתתף במצוה זאת, והקב"ה ירחם עלינו ויחיש גאולתנו, ונזכה לראות בהתגלות כבוד ה' 

בעולמו במהרה בקרוב ממש. 

תתנו  גאולה  אחוזתכם  ארץ  "בכל  שנאמר  כיון  ד(  כד,  )ויקרא  דבר"  ב"העמק  הנצי"ב  שדעת  ודע, 
לארץ" שהארץ כולה קדושה, א"כ אם כל הארץ ביד ישראל, וקרקע אחת נמכרה לגוי, מצוה לכל 
ישראל לגאול מיד הגוי שלא יחרשו בה בשביעית )והיינו כדי שכל הקרקעות יהיו ביד ישראל, אבל 
דעת  כן  ואין  נפלאה,  הערה  והיא  מהם(,  לגאול  מצוה  אין  עכו"ם,  אצל  קרקעות  אח"כ  ישארו  אם 

הפוסקים שלא הזכירו ד"ז.

שו"ת משנת יוסף הבין שמצוות העשה 'ושבתה הארץ' היא מצווה חיובית, אלא שבקלות ניתן לקיימה, 

ואפילו מי שאין לו קרקע הואיל ואינו עובד בשמיטה מקיים מצוה זו. ויש שדאגו לכך שתהיה להם קרקע או 

לפחות עציץ שעבדו בו קודם השמיטה ונמנעו מלעבוד בהם בשמיטה. אך בשו"ת תשובות והנהגות דייק 

בלשון הרמב"ם שמצווה זו אינה מצווה חיובית, אלא רק איסור עשה, ולכן אין שום עניין להשתדל לרכוש 

קרקע לקיים מצוות 'ושבתה הארץ'. אלא יש להשתדל לעזור לחקלאים השובתים ממלאכה כמו שבמצוות 

תלמוד תורה המחזיק תלמיד חכם חולק שכרו עימו, והוא הדין התומך בשומרי שביעית להחזיקם שיוכלו 

לקיים המצווה, מקבל שכר כשומרי שביעית הזוכים לברכת ה', וראוי לכל ישראל להשתוקק להשתתף 

במצווה זאת. 


