
 מדאורייתא או מדרבנן? -שמיטה בזמן הזה 

ב   .1 י,  שביעית  שני    -ירושלמי  אומר  רבי  שמוט  השמיטה  דבר  וזה 
פסקו    שמיטין הללו שמיטה ויובל בשעה שהיובל נוהג שמיטה נוהג ד"ת

י[  כה  ]ויקרא  היובלות  פסקו  אימתי  מדבריהן  נוהגת  שמיטה  יובלות 
יושביה בזמן שיושביה עליה לא בזמן שגלו מתוכה היו עליה אבל היו  
מעורבבים שבט יהודא בבנימין ושבט בנימין ביהודה יכול יהו היובלות  
נוהגין ת"ל יושביה לכל יושביה נמצאת אומר כיון שגלו שבט ראובן וגד 

 י שבט המנשה בטלו היובלות.וחצ

נן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. וחרישה  ת  -מועד קטן ב:   .2
אמר אביי: בשביעית בזמן הזה, ורבי היא. דתניא,   -בשביעית מי שרי? 

שמוט   השמטה  דבר  וזה  אומר:  מדבר,    -רבי  הכתוב  שמיטות  בשתי 
אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע  

אי אתה משמט    - אתה משמט כספים, ובזמן שאי אתה משמט קרקע    -
כספים. רבא אמר: אפילו תימא רבנן, אבות אסר רחמנא, תולדות לא  

 אסר רחמנא.

דפליגי עליה דרבי, ואמרי דשביעית בזמן  -אפילו תימא רבנן  -רש"י  .3
 הזה דאורייתא.

כו'   קרקע  משמט  אתה  שאי  משמט    -בזמן  דלא  זמן  דאיכא  מכלל 
 בזמן הזה.  -רקע, ואיזה זה ק

כספים   -ר"ן   .4 שמיטת  וזריעה  חרישה  קרקע  שמיטת  ז"ל  פרש"י 
ובזמן שאי אתה משמט קרקע דהיינו בזמן שאין היובל    השמט' מלוה 

ואין פירושו  .  נוהג שאין שמיטת קרקע נוהגת אי אתה משמט כספים
שמיטה   שאין  דהיינו  דבר  של  טעמו  עקר  השמיט  היכי  שא"כ  מחוור 

אלא הנכון דשמיטת קרקע היינו חזרת .  נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג
יינו שמיטת שביעית וקרי לי'  שדות לבעליהן ביובל ושמיטת כספים ה

כספים  משמטת  שהשביעית  לפי  כספים  שמיטת  שביעית  לשמיטת 
 ולא יובל. 

כגון עכשיו שבטלה    -בזמן שאי אתה משמט קרקע    -גיטין לו.  רש"י   .5
 קדושת הארץ.

נתבאר דלשיטת רש"י לא נמצא בש"ס דידן שום    -ית הלוי ח"ג, א  ב .6
לומר  מוכרחין  הא  וא"כ  ביובל,  תלוי  דשביעית  מפורש  שיאמר  תנא 
דש"ס דידן חולק על הירושלמי בעיקר דעת רבי האיך אמר רבי, ולש"ס  
נגד   כבבלי  דהלכה  ובודאי  ביובל  דתלוי  שיאמר  תנא  שום  ליכא  דידן 

ם לומר להלכה דשביעית יהי' בזה"ז דרבנן רק  ואין שום מקו.  הירושלמי
לומר כמש"כ רש"י אליבא דרבי משום דגם קדושה שני' דעזרא בטלה  
פסקו   כולם  כמעט  הראשונים  רוב  דעת  בזה  והרי  לע"ל,  קידשה  ולא 
דתופס   להדי'  נראה  בעצמו  רש"י  דעת  וגם  בטלה,  לא  שני'  דקדושה 

 א דלא בטלה... להלכה דלא בטלה דכן כתב רש"י בכמה דוכתא בסתמ

כיון ששיטת הירושלמי מכרעת בזה שסתם    -הקדמה לשבת הארץ   .7
מתוך   מתבאר  וכך  כרבי,  בזה  דהילכתא  מוכרע  הדבר  כרבי,  מתניתין 
ששביעית   חולק  באין  בסתם  שם  שמפורש  בירושלמי  סוגיות  כמה 
בזה"ז היא מדבריהם כמו שאמרנו, שבאמת הי' זה בכלל דבר מוסכם 

ולימד ע"ז דרשא דקרא  ששביעית בזה"ז היא מד רבנן אלא שבא רבי 
שעפ"ז מכיון שיש עיקר בתורה על פטור של שביעית בזמן הזה יש יותר  

 מקום לנטות בו לקולא בפרטים במקום ספק ודחק. 

יט.  השגות הראב"ד   .8 ונ"ל דהני כולהו מדת חסידות קא עבדי    -גיטין 
ודאי אין יובל נוהג    דהא קי"ל כרבי דדריש דבר השמטה שמוט והשתא

לא בארץ ולא בחו"ל לא מן התורה ולא מדרבנן שהרי אין יושביה עליה  
 . ואין שם ב"ד תוקעים ואין עבדים משתלחים והנך מעכבי

הזכות   .9 יח.  ספר  להם    -גיטין  היתה  חסידות  מדת  שהשיב  ומה 
בדבר   יש  חסידות  זה  אי  תורה  דברי  או  היא  חכמים  תקנת  שאלמלא 

ולנ כספים  שאינו  להשמיט  כל  אמרו  בזה  בכיוצא  לווין  בפני  דלת  עול 

 מצווה בדבר ועושה נקרא הדיוט?

הנה יש לחלק, שבמצוה שהפטור שלו ממנה   –הרב קוק שבת הארץ   .10
הוא מקרי, ועוד יבא זמנו להתחייב בה מן הדין יש בזה הדיוטות במה  
בעת   שגם  לדידיה  שוין  אפין  שכל  הפטור, שמורה  בזמן  עושה  שהוא 

ו ניכר שעושה מפני הציווי. אבל אם הפטור הוא לגמרי, שאין החיוב אינ
לו לפי המצב לקיים המצוה כלל, ונפשו צמאה לדבר ה' לקיים המצוה  
אע"פ שאינו מצווה, אין זה הדיוט אלא טוב וישר, ויש בזה ודאי מדת  

 חסידות, ודומה הדבר לאבות שקיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה. 

ם כבר קבלו אבותינו יושבי ארץ ישראל מעולם,  ונראה שאפילו לדבריה
גם אחר שכבר לא היה בית דין מקדש שנים, לחוש ולהנהיג שביעית  
זכר לחיוב שביעית של תורה, שתהיה נוהגת כאשר ישובו כל ישראל  

 .לארץ ישראל ויהיו כל יושביה עליה

 שיטת הרמב"ם

ב  רמב"ם   .11 ט,  מן    -שמיטה  נוהגת  כספים  שמיטת  אלא  אין  התורה 
 בזמן שהיובל נוהג שיש שם שמיטת קרקע... 

ובזמן שהיובל נוהג נוהג דין עבד עברי, ודין בתי    -שמיטה י, ט  רמב"ם   .12
ערי חומה, ודין שדה חרמים ודין שדה אחוזה, ומקבלין גר תושב ונוהגת 
שאין  ובזמן  התורה,  מן  מקום  בכל  כספים  והשמטת  בארץ  שביעית 

א נוהג  אינו  ]נוהג[  והשמטת  היובל  בארץ  משביעית  חוץ  אלו  מכל  חד 
 כספים בכל מקום מדבריהם כמו שביארנו.

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות   -מלכים יא, א  רמב"ם   .13
ומקבץ נדחי ישראל,   ובונה המקדש  ליושנה לממשלה הראשונה,  דוד 
ועושין   בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות,  וחוזרין כל המשפטים 

 ות ככל מצותה האמורה בתורה... שמטין ויובל

אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד    -שמיטה ד, כה  רמב"ם   .14
שנאמר כי תבואו אל הארץ וגו', ונוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני  

 הבית. 

דאף שלא בפני  מדברי רבינו פה נראה שהוא  סובר    - שם  כסף משנה   .15
והלכה כרבים, אבל    כחכמים דפליגי עליה דרבי  הבית נוהגת מן התורה 

קשה שהרי כתב בפ"ט ההיא דקתני רבי בזמן שאתה משמט כספים? 
נ"ל   ס"ל  לפיכך  כרבי  בשתי  דלעולם  רבי  דאמר  הא  מפרש  ז"ל  שהוא 

לא אשמיטת קרקעות   שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקעות  
אלא ליובל  בשביעית קאמר דההיא לעולם נהגה אף שלא בפני הבית  

קרקעות שמיטת  קשה    קרי  אבל  לבעליהם.  חוזרות  השדות  שהרי 
שכתב רבינו בפ"י ה"ט  , ובזמן שאין היובל ]נוהג[ אינו נוהג אחד מכל  
אלו חוץ משביעית בארץ, והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם הרי  
ואפילו  מדבריהם  אלא  אינה  נוהג  יובל  שאין  בזמן  דשביעית  שכתב 

קרקעות.   א שמיטת  קאי  לא  דקאמר  דמדבריהם  להשמטת  וי"ל  לא 
כספים דסמיך ליה דאילו שמיטת קרקעות מדאורייתא נמי נהגה בכל  

 . זמן

והדבר תמוה שהיכן מצינו שהלשון "שלא    –הקדמה לשבת הארץ ד   .16
זה לזה?  בפני הבית" יהיה משמע שלא בזמן שהיובל נוהג? ומה ענין  

הלאהיה  שכבשו   והיובל  מאחר  המקדש  בית  שנבנה  קודם  אף  נוהג 
כל   לכשיתקבצו  המקדש  בית  בנין  קודם  אף  נוהג  יהיה  וכן  וחלקו, 

 יושביה עליה כמאז ויהיו מסודרין בה לא מעורבבין שבט בשבט.

יוסף   .17 שלא  בית  בחרישה    -יו"ד  ואסור  שמיטה  היא  ובשביעית 
מדרבנן.. האידנא  ישראל  בארץ  קרקע  עבודת  ובכל  הם  ובזריעה  וכך   .

 דברי הרמב"ם. 

נוהג אין נוהג עבד עברי    –גירסת הרמב"ם שלנו   .18 ובזמן שאין היובל 
ולא בתי ערי חומה ולא שדה אחוזה ולא שדה חרמים, ואין מקבלין גר  



תושב, ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום  
 מדבריהם. 

לדעת הרמב"ם המנין שאנו מונים היום    -א    'סישביעית  אור לציון   .19
לאחר חרבן בית שני אינו המנין האמיתי מן התורה, מאחר שלא מונים  

בזמן הזה מעיקר הדין צריכה    ליובל, וא"כ אף שהרמב"ם סבור דשביעית 
להיות מן התורה, מכל מקום כיום שאין זה המנין האמיתי אינה אלא  
שלא   כדי  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  שהיה  למה  זכר  מדרבנן 
ועל כל פנים אף לאחר החורבן היו  תשתכח תורת שביעית מישראל. 
 שמיטות שלדעת הרמב"ם היו מן התורה, עד שהגיעה שנת היובל, כיון
שנת   שהגיעה  לאחר  ורק  התורה,  מן  היו  האמיתי  המנין  בסדר  שהיו 
ובזה מיושבים   להיות מדרבנן.  יובלות חזרו השמיטות  מנו  ולא  היובל 
דברי הרמב"ם שבאמת שביעית נוהגת מן התורה בין בפני הבית ובין 

 שלא בפני הבית... 

ד   .20 ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת   -שו"ע חו"מ סז, 
י"א דאין בזמן ה זה, בכל מקום. הגה: כן הוא הסכמת הפוסקים. אבל 

שאין  אלו,  במדינות  סמכו  שעליהם  ונראה  הזה;  בזמן  נוהגת  שמיטה 
נוהגים דין שמיטה כלל בזמן הזה, והמנהג היו נוהגים עדין בזמן הרא"ש,  
ולא אשגחו  לבטל המנהג,  צווח ככרוכיא  כמו שכתוב בתשובה שהיה 

האחרונים ז"ל טעם למנהג שאין נוהגין שמיטה  ביה, וכבר כתבו גם כן  
 . כמבואר

למעשה הכרעת רוב הפוסקים ששמיטה בזמן הזה דרבנן, עד שיהיו ישראל מחולקים  
 לשבטים על אדמתם. 

 וגם על פי הסוד שביעית בזה"ז היא מדבריהם.  – מאמר מרדכי .21

 האם יש ברכה בזמן ששביעית מדרבנן?

והא דלא    -רבנן דתשמט זכר לשביעית    ותקון  -תוספות גיטין לו:   .22
תקון נמי יובל זכר ליובל משום דאין רוב צבור יכולין לעמוד בה ליאסר  

 בעבודת קרקע שתי שנים רצופות.

דדוקא בזמן שהיה שמיטה ויובל נוהג מן התורה היתה    -סז, ב  סמ"ע   .23
 מקויימת בהן הברכה לגדל בשנה שישית לשלש שנים. 

אבל באמת גוף הדבר תמוה כיון    -  קצח  ח"א שו"ת התעוררות תשובה   .24
דמחויבים מן התורה לשמוע לחכמים ומקיימים מצות שמטה למה לא  
יתברכו בשכרם שמקיימים מצוה הלזה שמחויבים מן התורה לשמוע  
להם הלא אין מעצור לה' להושיע בשכרו בין על שכר מצוה דאורייתא 

בי  כדאיתא  לדרבנן  הטבע  משעבד  שהקב"ה  וכמו  דרבנן  רושלמי  או 
הובא בש"ך ה' נדה שבתולה בת שלש שנים ויום אחד אין בתולותיה  
חוזרין עברו ב"ד את השנה בתולותיה חוזרין דכתב לקל גומר עלי הגם  
שיש לחלק דעיבור ב"ד דמועיל הוא דאורייתא ממש כדדרשינן אלה הם  
מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם מ"מ לפי הסברא קשה למה  

 מם מצוה דרבנן לטוב. לא יתברכו בקיו

בשמטה זאת שנת השל"ד אשר יש כמה בעלי    -ח"ג מה  שו"ת מבי"ט   .25
תורה יראי ה' ובעלי מעשה אשר נדבה לבם לנהוג דיני שמטה נדרשתי  
מקצתם להורות להם באי זה אופן יתנהגו... רוב שנת שביעית אנחנו  
אוכלים דגן תירוש ויצהר ממה שגדל בשנה ששית כדכתיב וכי תאמרו 

ה נאכל וכו' וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה  מ
 לשלש השנים. 

בעוה"ר הנס הגלוי של "וצויתי ברכתי" אין   -  הרב קוק איגרת תקנה .26
אנחנו ראויים עדיין שיתגלה בפועל, מפני כמה סיבות: או מפני נפילת  

 . הדור, או מפני הספיקות בעניין גוף השמיטה

ובימינו עם כל ההלל    -  לקטיף שביעית  הרב אברהם שפירא, הקדמה .27
בהשלמת   העולם  כל  לעיני  לנו  השעשה  הגדול  התשועה  על  לשי"ת 
כיבוש הארץ בגבולות כיבוש יהושע ולמעלה מזה, עדיין לא זכינו לברכת  
ד' שיתקיים בנו הכתוב "וציויתי את ברכתי לכם בשנה הששית" ואנו 

ר כתבו רבותינו בנידון  רואים זאת בעינינו היום בשלהי שנת תשמ"ו. וכב
ואז  מהתורה  שהשמיטה  בזמן  היא  האלוקית  ההבטחה  כל  כי  זה 

 מתקיים וזוכים לכך.

ומסתבר שהיתה הברכה גם בבית שני וגם   -  חזון איש שביעית יח, ד   .28
של מטה, והברכה    אחר החורבן, דב"ד שלמעלה עושין מה שגוזרין בב"ד 

נאמרה אחר שעשו את ההשתדלות או במקום שנפטרו מהשתדלות,  
 ועד כמה להשתדל מסור לחכמים, ע"פ עיון התורה ברוח קודשם.

רבים סבורים כהסמ"ע כי הברכה   -  הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי .29
וצויתי את ברכתי היא רק בזמן ששביעית מהתורה אבל כאשר שביעית  

זו. אך למעשה המציאות מוכיחה שגם בזמן הזה ישנה    מדרבנן אין ברכה
 ברכה, ולמפורסמות א"צ ראיה. 

 

 

 


