
עקרונות השמיטה



השמיטה  
מלכת  

המצוות

?  מה ענין שמיטה אצל הר סיני
?  !והלא כל המצות נאמרו מסיני

ודקדוקיה  כללותיהאלא מה שמיטה נאמרו 
ודקדוקיהם  כללותיהםמסיני אף כולם נאמרו 

.מסיני



השמיטה מיסודות  
היהדות

:  בפן הלאומי
ועל  א ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים"בא לעולם על עגלות"

(  ט, אבות ה" )…שמיטת הארץ

:בפן האישי
:  בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית: אומרחנינארבי יוסי ברבי 

:  שנאמר, אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו
וכי תמכרו ממכר  : וסמיך ליה, בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו

,  דבר הנקנה מיד ליד-לעמיתך או קנה מיד עמיתך 
אחיך ומכר  ימוךכי : שנאמר, לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיו

,  מאחוזתו
כי ימכור בית מושב עיר  : שנאמר, לא באת לידו עד שמוכר את ביתו

. חומה
וכי ימכור איש את בתו : שנאמר, לא באת לידו עד שמוכר את בתו

,  לאמה
,  אחיך ומטה ידו עמךימוךוכי : 'שנא, ברביתלא באת לידו עד שלוה 

';  מאתו וגותקחאל : וסמיך ליה
אחיך ונמכר לך  ימוךוכי : שנאמר, לא באת לידו עד שמוכר את עצמו

:(קידושין כ)



מעגלי השמיטה

האדם היבול האדמה



:המלאכותאיסורי
זריעה
זמירה
קצירה
בצירה

האדמה



?נאכלאיךלבצוראסוראם

".לא תבצור כדרך הבוצרים, לא תבצור"–ספרא בהר 

מפני מה  , ונטשתהוהשביעית תשמטנה "-. מכילתא משפטים פרשה כ
,  הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים, לא שיאכלו אותה עניים, אמרה תורה

".ונטשתה–תלמוד לומר והשביעית תשמטנה 



א"סנהדרין לט ע
אמר הקדוש ברוך הוא -? דשביעתאמאי טעמא 

כדי שתדעו , זרעו שש והשמיטו שבע: לישראל
...שהארץ שלי היא

עו, תורה תמימה ויקרא כה
זה שאינו זהיר באיסור שביעית הוי כמי שאינו מודה  

,  ה ואומר כחי ועוצם ידי"בשייכות ושעבוד הארץ לקב
!וזו היא כפירה מגונה בעיקר



העקרון חוזר גם בהפקר הפירות

ספר החינוך מצוה פד
ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא  ציוהולכן 

כדי  , הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה
שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו  

הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה  
.  כי יש אדון עליה ועל אדוניה, תוציא אותם

.  וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם



התחדשות  
מתמדת

תרלהשנהבהרפרשתויקראאמתשפת

להעידהיאושמיטהשבתמצותועיקר
עתבכלהנבראיםמקייםה"שהקבעל

לבד'פיועושהאומרכמאמר.מחדש
שנותןרקמאיןיששהמציאהמציאות

.תמידחדשכחבהם

שכולהשלימהבשנהרקלחוותאפשרכזותחושה
.לטבעמעברה"הקבבהשגחתתלויה



בהרפרשתויקרא
שנת שבתון יהיה לארץ.... 'להשבתהארץושבתה

בחוקותיפרשת ויקרא
הישביםאיביכםעליהושממוהארץאתאניוהשמתי

והיתהחרבאחריכםוהריקתיבגויםאזרהואתכם.בה
הארץתרצהאז.חרבהיהיוועריכםשממהארצכם

אזאיביכםבארץואתםהשמהימיכלשבתתיהאת
השמהימיכל.שבתתיהאתוהרצתהארץתשבת
בשבתכםבשבתתיכםשבתהלאאשראתתשבת
 :עליה

מנוחת  
הקרקע



ושתילה , משאבי הקרקע מוגבלים
:רצופה מעודדת מחלות קרקע

מחזור זרעים–כרב נע 
השבתת הקרקע–כרב נח 

לטג"ח, מורה נבוכים
כדי שהאדמה תפרה  

ותתחזק בהוברתה

1954עיתון הארץ 



הקרקע כאישיות  
הלכתית
:מחלוקת

על האדםהמצוה

על הקרקעהמצוה

האם יהיה מותר  
לעשות מלאכות על 

?ידי גוי
האם יש לאדם 
אחריות על גינה  

?משותפת
האם מותרות פעולות 

?  אוטומטיות



שימוש נכון במשאבים

נ, כוזרי ב
כי  , בסיגופיםהעבידתנוהתורה האלוהית לא 

בצוותה עלינו  , הנכונההמדהאם למדתנו את 
הנפש והגוף את החלק מכחותכחלתת לכל 

הכחבלי אשר נבכר את , המגיע לו בצדק
וכן לקבוע  ... האחריםהכחותהאחד על פני 

שעור מה שתוציא הארץ בתנובתה עד  
.שתזדקק לשביתה בשמיטה ויובל

קוראת  , העובדה שהשמיטה דורשת הסתפקות במועט
לדעת לקחת רק מה  , לנו להבחין בין הצורך למותרות

שאנו באמת צריכים



העקרונות הנלמדים

נתינת מקום לעולם לנהוג  
כטבעו ללא התערבות  

ריסוסים  : לדוגמה)אנושית 
או מלכודות שמכחידים  

(אוכלוסיות חי

ענווה כלפי הבריאה  
עליהובעלותינו קשר בין אדם לאדמה

–שמירה על הסביבה 
קיימות

הפסקה מרצף החיים 
והתמקדות במשמעותם



יבולי  
השמיטה 
קדושים  

:כאשר הם

גדלו בשמיטה

בארץ ישראל

בקרקע של יהודי

היבול



יבולי השמיטה 
מופקרים

ספר החינוך מצוה פד
  ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה

כי אין נדיב כנותן מבלי , הותרנותמדת 
.  תקוה אל הגמול

ם מורה נבוכים"רמב
 המצוות אשר מנינום בהלכות שמטה

יש מהם חמלה וחנינה על כל בני  ,ויובל
כמו שאמר ואכלו אביוני עמך  , אדם

'ויתרם תאכל חית השדה וגו



"שבת הארץ לכם לאוכלהוהיתה"

לא להפסד ל"אסור להוציא לחו מצוה לאכול פירות 
שביעית

לא לסחורה



קדושת פירות הארץ

חיבת פירות  
הארץ

חיבת הארץ  
ומצוותיה

טוב הארץ 
והברכה ביבול

דאגה לחלשים  
השוואת  –

מעמדות

הבאת קדושה 
ביתינואל 



איסורים הנוגעים לפירות שביעית

 הפירות לצריכה עצמית בלבד–ביעור
הקפדת חכמים על מצות  –ספיחין

השמיטה



יבול שישית

אוצר בית דין

מצע מנותק

יבול ערבה

היתר מכירה

ל"יבול חו

נכרייבול 

היבול



שמיטה תשעהתשסחשמיטה 



האדם
ב, ויקרא כהספורנו
שתהיה כל השנה הבטלה מעבודת האדמה מוכנת  . 'שבת לה

. אלהיך' לעבודתו כמו שכיון בשבת בראשית באמרו שבת לה

כד, אברבנאל כה
שהוא רמז לעשרת השנים האחרונים מימיו , בשנה השביעית

,  כי הוא אם בגבול הישישות ואם בקבר, אין ראוי שיעבוד עוד
כי אז תדבק הנפש  ', ולכך שבת שבתון יהיה לארץ ושבת לה
.עם בוראה ותעזוב העסקים הגשמיים



הקדמה לשבת הארץ
הנפש  מתחלת. בא שבת באה מנוחה. בכל שבת-החול לפרקים קרובים מחייהיחיד מתנער 

ומן העבודה הקשה אשר עובד  ומרגזךלך מעצבך ' ביום הניח ד, להשתחרר מכבליה הקשים
להגיד בבוקר  , ולזמר לשמך עליון' טוב להודות לד'... ומבקשת היא לה אז נתיבות עליונות', בך

פועלת היא  , שהשבת פועלת על כל יחיד, את אותה הפעולה... 'חסדך ואמונתך בלילות
נטועה בקרבה  האלקיתשהיצירה , צורך מיוחד היא לאומה זו. השמיטה על האומה בכללה

אשר לא  , שלה בכל מלא זהרוהאלקיכי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור , באופן בולט ונצחי
למען תוכל  , הזעף וההתחרות אשר להם, חול עם העמל והדאגה-של-ישביתוהו חיי החברה

.להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא

שפת אמת ויקרא פרשת בהר
. המצוהלקיים זאת יכוליןי"בבנמצות השמיטה אינה מצוה פרטית אבל כפי האחדות שיש 

שמיטיןי ביטול "י שנאת חנם וע"ולכן חרב המקדש ע... 'כו' עלי' ש בזמן שכל יושבי"כמ
:  ל"ענין אחד כנהכלויובלות כי 



ביטחון

ספר החינוך פד
ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם שיוסיף האדם בטחון  

כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם  , בשם ברוך הוא
,  כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת

לא תחזק בו לעולם  , ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו
.מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון



חקלאות ישראלית

במה הכתוב . 'עושי דברו וגוכחגבורימלאכיו ' ברכו ה"
'  ברכו ה"אם בעליונים הכתוב מדבר והלא כבר נאמר ? מדבר
בֵֹּרי'.בתחתוניםהא אינו מדבר אלא " ,צבאיוכל   עֵֹּשי  כֹּח  גִּ

ָברֹו יצחק בשומרי שביעית הכתוב ר"אבמה הכתוב מדבר ' דְּ
לשבת אחת ' מדבר בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום א

ביירהחקליהשמא לשאר ימות השנה ודין חמי ' לחודש א
(  נוטש את כרמו בור)ביירהכרמיה ( רואה את שדהו בורה)

גדול  גבורושתיק יש לך ( נותן מיסים למלכות)ארנונאויהבי 
('א' א, ויקרא רבה" )?מזה



מפת  
החקלאות  

בישראל
משטחי המדינה מיועדים  20%•

לחקלאות
הפיזור של שטחי החקלאות יוצר •

פריסה רחבה ומשמעותית









מנוחה ופנאי  
מעמל החיים נדיבות ענוה

הסתפקות  
במועט

זכות לאכול  
פירות קדושים

צמצום הצריכה  
מותרות–


