
 עולי בבל שמיטה בגבולות דיני 

כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן   - דברים פרק יא, כד   .1
 המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם. 

לב:   .2 שמוקפת חומה   -ערכין  מאבותיך  בידך  מסורת  לך  כל שתעלה 
כל מצות הללו נוהגות בה, מפני שקדושה ראשונה    -מימות יהושע בן נון  

 קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא.

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו "  –ם רבה פרק ל  סדר עול .3
אלא    ?יז(, אפשר לומר כן  ,)נחמיה ח"וגו'  יהושעבסכות כי לא עשו מימי  

מקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע, מה בימי יהושע נתחייבו 
וביובלות, וקדשו ערי חומה, אף ביאתן בימי עזרא   במעשרות ובשמיטין

והיו ששין  ערי חומה,  וקדשו  וביובלות,  ובשמיטין  נתחייבו במעשרות 
, וכן הוא "ותהי שמחה גדולה מאד "ושמחין לפני המקום ב"ה, שנאמר  

וגו'"  :אומר וירשתה  אבתיך  ירשו  אשר  הארץ  אל  אלהיך  ה'    " והביאך 
לירו ירושתך,  מקיש  ה(,  ל  אבתיך, )דברים  ירושת  מה  אבתיך,  שת 

 בחידוש כל הדברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל הדברים הללו.

ואנא דאמרי כרבי יוסי; דתניא בסדר עולם: אשר ירשו   -יבמות פב:   .4
וירשתה   להן,    -אבותיך  אין  ושלישית  להן,  יש  ושניה  ראשונה  ירושה 

 וא"ר יוחנן: מאן תנא סדר עולם? רבי יוסי. 

כלומר אינה    -לעתיד לבא. אין להם    -אבל שלישית    -נדה מו:  רש"י   .5
מגזרת  קדושתה  בטלה  דלא  ולקדשה  לרשתה  יצטרכו  דלא  ירושה 

 הכתוב.

חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו   -רמב"ם בית הבחירה פ"ו הט"ו   .6
אלא מפני שהוא כבוש רבים, וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש  

ת שהרי אינה מן ארץ ישראל,  ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעי
וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה  
עזרא   בקדושת  ונתקדש  בבל  עולי  בה  שהחזיקו  מקום  כל  ולפיכך 
וחייב  ממנו,  הארץ  שנלקח  פי  על  ואף  היום,  מקודש  הוא  השנייה 

 בשביעית ובמעשרות. 

 מעמד גבולות עולי מצרים בשמיטה

כל שהחזיקו עולי בבל מארץ   :שלש ארצות לשביעית  -שביעית ו, א   .7
וכל שהחזיקו עולי מצרים מכזיב    . ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד

)ל"א  מן הנהר ומאמנה ולפנים    .ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד
 . נאכל ונעבדולחוץ( 

כל מה שהחזיקו בו עולי בבל מארץ ישראל והוא   -רמב"ם  פיהמ"ש ל .8
שנתקדש קדושה שניה אסור לאכול הספיחים הצומחים באותה הארץ 
ואסור לעבוד אותה הארץ בשביעית. ושאר ארץ ישראל שלא נתקדשה  
קדושה שניה מותר לאכול הספיחים הצומחים בה ואסור לעבוד אותה  

נאכל כל הצומח בה הארץ. וכל שזולת ארץ ישראל מותר בעבודה, וכן  
 בלי שום איסור.

ומה שאמר נאכל אבל לא נעבד ר"ל שאינו מותר עבודתה    -גירסה ישנה  
 .ואם נעבדה יהיה כל הצומח בה נאכל בקדושת שביעית

אליהו   .9 ושבתה    -שנות  דכתיב  נעבד.  ולא  נאכל  לא  כו'  שהחזיקו  כל 
הארץ שבת לה' זהו עבודת הארץ ואח"כ כתיב והיתה שבת הארץ לכם  
לצד   מכזיב  שביעית.  בקדושת  שיהו  הפירות  אכילת  לענין  זה  לאכלה 
לאכול   מחויב  דאין  ר"ל  נעבד  ולא  נאכל  אמנה  עד  מערבית  צפונית 

 בקדושת שביעית אבל לא נעבד היא עבודת קרקע. 

נאכל    -ר"ש   .10 ולא נעבד בשביעית:    - לא  לאחר שביעית בלא ביעור 
הביעור לאחר  לבא    נאכל  לעתיד  קידשה  לא  ראשונה  קדושה  וקסבר 

 ומ"מ לענין עבודה החמירו דלא נעבד. 

למלך   .11 כו  משנה  ד,  דלרבינו כל מה שתוציא הארץ   -שמיטה  ונראה 

ר הביעור, דלרבינו פירוש כבוש מצרים יש  בכבוש מצרים אינו נאכל לאח
 בו כל דין שביעית.  

ובסברת הר"ש אני מסתפק במ"ש דכבוש מצרים נאכל לאחר הביעור  
אם קודם הביעור יש בו קדושת שביעית באכילתה או לא ומן הסברא  
נראה דאין בו קדושת שביעית כלל דכל דבר שיש בו קדושת שביעית  

לחלק בין חיובא דביעור לחיובא דקדושת  צריך ביעור ודוחק הוא בעיני  
שביעית אך מפשט דבריו נראה דדוקא לאכול אחר הבעור הקלו בכבוש 

 מצרים אך לשאר דברים לא הקלו ויש בהם קדושת שביעית. 

 שיסמכו עליהם עניים בשביעית 

שאמר   אמר ר' שמעון בן אליקים משום ר' אלעזר בן פדת   -חולין ז   .12
משום ר' אלעזר בן שמוע: הרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום 

 עולי בבל, והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית. 

כז .13 ד,  שמיטה  למלך  דקאמר  -  משנה  דמאי  לומר  הייתי  כדי   וסבור 
שיסמכו לאו משום מתנות איירי אלא הכוונה היא שלא רצו לכובשה כדי  
שימצאו העניים ספיחים וכן ירקות שאם היו כובשים אלו הארצות הכל  
מ"מ   בהם  נוהג  ששביעית  אף  כבשום  שלא  עכשיו  אך  אסור  היה 

 הספיחים מותרים. 

ולא רצו להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר לחרוש ולזרוע   -שם  רש"י   .14
ם בשביעית שאין נוהגת בחוצה לארץ ויסמכו עליהן עניים ליטול לקט  ש

 שכחה ופאה ומעשר עני. 

כו   .15 פ"ד  כת"י  זורעים,    –שבת הארץ,  היו  נכרים  ידי  לומר שעל  צריך 
שאילו על ידי ישראל הרי שנינו שכל שהחזיקו עולי מצרים נאכל אבל  

 לא נעבד. 

חמדה   .16 ג  "א  ח ארץ  ב,  בירור  שהמשנה    -תוספת  שיפרשו  לי  נראה 
אמורה רק לדעת הסובר קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא. ומשום כך  
אינו נעבד והוא הדין לכל שאר דיני שביעית. ומה שכתב נאכל הכוונה  
לספיחין שנאכלים, והטעם לדבר שלא נתפשטו במקומות אלה הרבה  

ירת ספיחים לא היתה אלא  מישראל, שהיה מספרם מועט, וכל עיקר גז
זו אינה שייכת   וגזירה  ויתלו לאמר שהם ספיחים,  יזרעו  מחמת שמא 

 תבמקומות שהיו מיושבים בעיקר על ידי ישראל, אבל לא במקומו  אאל
יכלו להשיג משל   אלה שלא היו שם ישראל אלא מעט מזעיר שבנקל 

 הנכרים. 

ואינו ענין להא דתנן מכזיב ועד הנהר ועד    –חזון איש שביעית ג כד   .17
אמנום, דהתם לא הניחו בשביל עניים אלא שלא נתיישבו שם ישראל,  
לצורך   שמצאו  כרכים  הניחו  אבל  נעבד,  ולא  נאכל  שיהא  תיקנו  והתם 

ובהלכות שמטה לא הזכיר   תקנת עניים שלא גזרו עליהם שביעית כלל...
 ן המקומות מפני שאין ידועות לנו... רבנו אות

 בגבול עולי מצרים   הפקרחיוב 

 והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית.  -חולין ז  .18

  אבל כל זה הוא לצד האסורי מה שאין כן לענין -  ד  שם אות  ארץ חמדה .19
ולעניין זה לא גזרו ועל   -הפקר הפרי שבשביעית אינו אלא עניין ממוני  

 כן שייך לחייבם בתרומות ומעשרות.

בהם  בכבוש מצרים כיון ששביעית נוהגת    -שמיטה ד, כז  משנה למלך   .20
הרי חייב להשמיט מדרבנן כל מה שתוציא הארץ בשביעית דכל דתקון  

דברי  ..  כעין דאורייתא תקון וכיון שכן פטור מן המעשר מטעם הפקר.
והניחו אותם המקומות שהחזיקו "רבינו בריש הלכות תרומות שכתב  

בהם עולי מצרים ולא החזיקו עולי בבל כשהיו ולא פטרום מן התרומה 
מוכח מדבריו דס"ל    "שיסמכו עליהם עניים בשביעיתוהמעשרות כדי  

דכיבוש מצרים חייב במעשר מדרבנן בשביעית... וכעת הדבר צריך אצלי  



 תלמוד. 

המשנה   .21 כז  מרכבת  ד,  רבנו    - שמיטה  בלשון  המל"מ  שנסתבך   ומה 
.  " ולא פטרום מתרומות ומעשרות כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית"

דאילו לא    פי'  ראשונה  שקדושה  מפני  מתו"מ  דפטורין  אומרים  היו 
דלאו ארץ   ,קדשה לעתיד ממילא גם לענין שביעית לא קדשה לעתיד

היא פטורין    , ישראל  והיו  בשביעית  ואף  השנים  בכל  זורעין  היו  וא"כ 
שביעית ספיחי  משמטין  היו  ולא  כשהיו  ,  מתו"מ  הניחום  משו"ה 

יעית לא יעבד ולא יזרע  בקדושת א"י דשפיר ינהגו תורת שמטה בשב
 .וגם הספיחין יהיו הפקר כדין תורה ועליהן יסמכו העניים בשביעית

הני דתנן בהו נאכל אבל לא נעבד אין מעשר   -חזון איש שביעית ג כד   .22
כרכים הניחו כדי    נוהג בהן כיון שהן הפקר מן הדין. והא דאמר דהרבה

שיסמכו עליהם עניים בשביעית היינו שלא תיקנו בהם דין שביעית כלל  
 ומותר לחרוש ולזרוע כדי שיסמכו עליהם עניים...

 בגבול עולי מצרים היתר מכירה

שו  .23 סימן  וקציעה  ופטרוה    -  מור  אשקלון  על  דנמנו  ההיא  תניא  וכי 
רבותינו   בזמן  הארץ  וזרע  הפירות  הם  דגוי  מקרקע  סתמא  ממעשר, 

מ"ד אין  שנמנו עליה, שכל השדות שם בחזקת נכרים אז. ואפילו תימא כ 
קנין לגוי בא"י להפקיע מיד מעשר, הני מילי בא"י גמורה דכבוש עזרא, 
משא"כ בכבוש ראשון גרידא, אימא לכ"ע יש קנין כסוריא, כמ"ש לקמן  

 שדין אחד להם. 

ונראה דדווקא במעשר הקילו אבל לא לענין    -חזון איש דמאי ד, א   .24
 לענין שביעית. שביעית ונוהג אף בשל נכרי, אע"ג דבסוריא יש קנין אף 

לא  "שלא לשכן עובדי עבודה זרה בארצנו, שנאמר  -מנחת חנוך צד   .25
מה שהוא א"י המקודשת או   ודוקא  -"  ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי

 בכיבוש שני במה שכבש עזרא כי מה שלא החזיקו עולי גולה אינו קדוש. 

ד   .26 סי'  המור  דק  - שמן  ארץ חזר דשה קדושה שניה בחלק הי לבתר 
איסור חניה לגוי בארץ ישראל מדאורייתא גם בחלק שלא כבשו בכבוש 

כיון שכבר היתה בקדושתה בכבוש ראשון, ולא חזינן דנתנו חכמים    ,שני
 חלוק לענין זה כמו שנתנו לענין שביעית. 

ג   .27 קנח,  ח"ג  שלמה  מועיל    -מנחת  הנ"ל  במקומות  אם  ששאל  ומה 
ההיתר גם לדעת המתנגדים הנימוקים של המתנגדים שייכים גם שם,  
אך אלה שלא רצו לסמוך על ההיתר מפני שסוברים דגם בזה"ז שביעית  
דאורייתא ולכן לא רצו לסמוך על הערמה בדאורייתא הם יכולים שפיר  

מדרב רק  לכו"ע  אשר  המקומות  באותם  ההיתר  על  גם  לסמוך  נן 
ין באותם המקומות חבמקומות המסופקים כמו כן אין נוהג איסור ספי

ורבים סוברים דגם מה שנזרע בעבירה חשיב רק כספיחין ולכן חושבני  
ולנהוג קדושת שביעית   שגם המתנגדים למכירה צריכים רק להחמיר 
בפירות הנלקחים משם אבל התבואה והירקות מותרין שפיר באכילה  

 ולאסור גם שם משום ספיחין.ואין טעם לחשוב 
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