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א: בּוַע ַנְתִחיל ִלְלֹמד   נוֹשֵׂ ינֵׂיַהשָּׁ ט   דִּ מִּ נָּׁה ַהֹזאת?  ַמה נֹ השְׁ ל ַהשָּׁ ִדים שֶׁ ֵהם ַהִדיִנים ַהְמיֻחָּׁ ה?  מָּׁ אַכל ִאם .  ַמִהי ְשִמטָּׁ

נָּׁה?  ַעל ְש  ה ַהשָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ת הָּׁ ר ַלֲעֹבד אֶׁ ְפשָּׁ ה ִאי אֶׁ ת ּיהַ ֵאלֹות ֵאּלּו ְועֹוד ַנֲענֶׁה ַבֲהלָּׁכָּׁ רֶׁ ה.  ְבִמְסגֶׁ ה ַהְקרֹובָּׁ ֹוִמית ַבְתקּופָּׁ
ת ַהִדיִנים וְ  ה ַהּיֹוִמית ִנְלַמד ְלַהִכיר אֶׁ ת ַהֲהלָּׁכָּׁ נָּׁה זֹו.  אֶׁ ל שָּׁ ִרִּיים שֶׁ ִעקָּׁ ִגים הָּׁ  ַהֻמשָּׁ

 
 

 הלכה         יום                                                 
 

 ה ָּ ט  מִּ יֵני ש ְׁ  ד ִּ

ָאֶרץ? א לּויוֹת ב  ווֹת ַהתְׁ צְׁ ב ֶאת ַהמִּ יטֵׂ ֹמד הֵׂ לְׁ יְך לִּ רִּ  ַמדּוַע צ 

ְזַרת ִבירַנְס  ל ְבעֶׁ שָּׁ ל  0מָּׁ ן שֶׁ ת ֲחִשיבּותָּׁ ָאֶרץאֶׁ לּויוֹת ב  ווֹת ַהתְׁ צְׁ  - ַהמִּ
ץ רֶׁ ן ַרק ְבאֶׁ ְמַקְּיִמים אֹותָּׁ ֵאל ִמְצוֹות שֶׁ  . ִיְשרָּׁ

לְֶׁך?  ַהִאם ם ָאדָּׁ ַהִא  הּוא ִיְלַמד ֵאיְך ִמְתַנֲהִגים ַבֲחַצר ַהמֶׁ לְֶׁך ִלְפֵני שֶׁ ֵנס ְלַאְרמֹון ַהמֶׁ ם יֵָּׁעז ְלִהכָּׁ
ת ַהֻחִקים ְוַהִנימּוִסים הּוא ַמִכיר אֶׁ לְֶׁך ִלְפֵני שֶׁ לְֶׁך? הּוא ִיְסתֹוֵבב ְלַיד ַהמֶׁ ל ַהמֶׁ ִדים שֶׁ    ַהְמיֻחָּׁ

ֵאל ִהי ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ת אֶׁ ִכין אֶׁ ה ַחּיָּׁב ְלהָּׁ א ְלַאְרמֹון זֶׁ ם ַהבָּׁ רּוְך הּוא.  ָאדָּׁ דֹוש בָּׁ ל ַהקָּׁ א ַאְרמֹונֹו שֶׁ
ץ. ָארֶׁ ל ִדיֵני ַהִמְצוֹות ַהְתלּויֹות בָּׁ ת כָּׁ ֵלינּו   ַעְצמֹו ְוִלְלֹמד ֵהיֵטב אֶׁ ה ְועָּׁ נָּׁה ִהיא ְשַנת ְשִמטָּׁ ַהשָּׁ

ל ַהשָּׁ  ת ַהִדיִנים שֶׁ ַדַעת אֶׁ ת ַהזֹ נָּׁה ַהְמ ִלְלֹמד ְולָּׁ דֶׁ ֵאליֻחֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  . את ְבאֶׁ
 

ֶעֶצם  ב ַותאּוַלי בְׁ צְׁ ה מִּ ט  מִּ ווֹת שְׁ צְׁ ַהמִּ לּויוֹת וְׁ ָאֶרץ ַהתְׁ ר ֲחשּובוֹת ב  ק  עִּ ים?לַ  בְׁ ל אִּ  ַחקְׁ

ִנים ַאְלֵפי ְלַאַחר דֹול ֵחלֶׁק, ַבגֹולָּׁה שָּׁ ֵאל ֵמַעם גָּׁ ה ִיְשרָּׁ כָּׁ ץ לָּׁשּוב זָּׁ רֶׁ אֵ  ְלאֶׁ ּה ּוְלִהְתַיֵשב לִיְשרָּׁ . בָּׁ
נּו ֵבי, לָּׁ ץ תֹושָּׁ רֶׁ ֵאל אֶׁ ת ַהְגדֹולָּׁה ַהְזכּות, ִיְשרָּׁ דֶׁ ת ְלַקֵּים ְוַהְמיֻחֶׁ ץ ַהְתלּויֹות ַהִמְצוֹות אֶׁ רֶׁ  ְבאֶׁ

ֵאל הֵ ּו ִיְשרָּׁ ה ִמְצַות – ןבָּׁ ה.  ַהְשִמטָּׁ ִמְצוֹות נָּׁכֹון זֶׁ ה שֶׁ מ ַהְשִמטָּׁ רֹות ְמיֻשָּׁ , ַחְקלִָּׁאים יְידֵ  ַעל ְבִעקָּׁ
ל ה ִמִמְצוֹות ֵחלֶׁק ֲאבָּׁ קֹונֶׁה ְלִמי ַגם ֲחשּובֹות ַהְשִמטָּׁ קֹות ֵפרֹות ְואֹוֵכל שֶׁ ה ִבְשַנת ִוירָּׁ , ַהְשִמטָּׁ

ן ְלקָּׁ ף.  נֹוי ִגנֹות ְלַבֲעֵלי ַגם ֲחשּובֹות ְוחֶׁ ה, ְבנֹוסָּׁ ת ַהְשִמטָּׁ דֶׁ ת ְמַלמֶׁ נּו ּוְמַחנֶׁכֶׁ ִכיםעֲ לַ  אֹותָּׁ  רָּׁ
ִרים ֲחשּוִבים ֲעַדִין ִמי ַגם 4.ַחְקלִָּׁאים ֵאינֶׁנּו ִאם ֲאִפּלּו ִויקָּׁ ה ֹלא שֶׁ כָּׁ ץ ְלִהְתגֹוֵרר זָּׁ רֶׁ ֵאל ְבאֶׁ  ִיְשרָּׁ

ה ְשַנת ֵמִהְלכֹות ִלְלֹמד לוֹ יָּׁכ ִכיםעֲ  ַהְשִמטָּׁ ְּיכֹוִלים רָּׁ ן ְלַהְשִפיעַ  שֶׁ ַעל וְ  ַחּיָּׁיו ַעל ִחּיּוִבי ְבֹאפֶׁ
יו   .ַמֲעשָּׁ

 

ה?נּו שְׁ ש ל  ּוַע יֵׂ דמַ  ג ט  מִּ  ַנת שְׁ

ת ִמְצוֹות ה'  ן.  גַ  - לְֶׁךמֶׁ  תדַ קֻ ִכפְ ָאנּו ְמַקְּיִמים אֶׁ ם ִאם ֵאינֶׁנּו ְמִביִנים אֹותָּׁ
ר ְלַעּיֵ ַלְמרֹות זֹ  ִבין ַמדאת, ֻמתָּׁ ה ּוְלַנּסֹות ְלהָּׁ ה' ִצּוָּׁ נּו ן ַבִמְצוֹות שֶׁ ה אֹותָּׁ ּוַע ה' ִצּוָּׁ

ן.  ַהְרֵבה ְטעָּׁ תָּׁ ּוַמה נִ  ,ּלּוְלַקֵּים ִמְצוֹות אֵ  .  הטָּׁ ִמ ְש ל הַ שֶׁ  דֹותחָּׁ יֻ ַלִמְצוֹות ַהְמ  ִנְתנּוִמים ן ִלְלֹמד ֵמהֶׁ
ֹרב ִמְצֹוות ִריך ִלְלֹמד  ַלְמרֹות שֶׁ ֵאל צָּׁ ל ַעם ִיְשרָּׁ ה ִמְתַקְּימֹות ַעל ְיֵדי ַהַחְקלִָּׁאים, כָּׁ ְשַנת ַהְשִמטָּׁ

ת  ת)אֶׁ הֶׁ ַהְמסָּׁ ( ַהִדיִנים ְואֶׁ הִמים ְלִמְצווֹ ה ֵחלֶׁק ֵמַהְטעָּׁ ִהנֵ   ן.ִרים ַהְטמּוִנים בָּׁ  :ת ַהְשִמטָּׁ

נּו.  0 ה לָּׁ ה ַמְזִכירָּׁ ה' אֲ  ַהְשִמטָּׁ ץ ְוהּוא נַָּׁתן לָּׁנּושֶׁ ָארֶׁ ֵאל, דֹון הָּׁ ֵאל ,ְלַעם ִיְשרָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ת אֶׁ  1.אֶׁ

ה בַ  . 4 כָּׁ ַהְברָּׁ לּול ִלְטעֹות ְוַלֲחֹשב שֶׁ ה ַהַחְקַלאי עָּׁ ה. ַהְשִמטָּׁ שָּׁ תֹו ַהקָּׁ ָאה ַרק ִבְזכּות ֲעבֹודָּׁ ְּיבּול בָּׁ
ה ל ץ ִויבּולָּּׁה ֵהן ִבְרַכת ה' וֹ ַמְזִכירָּׁ ָארֶׁ הָּׁ חֹון ַבה'.  ַעל ְיֵדי ִמְצַות   2שֶׁ נּו ֱאמּונָּׁה ּוִבטָּׁ ת אֹותָּׁ דֶׁ ּוְמַלמֶׁ

ה ָאנּו ֲאנַ  ַהְשִמטָּׁ ּיְ ְחנּו סֹוְמִכים ַעל ה' ַמְרִאים שֶׁ נּו.ַכלְ שֶׁ  7ֵכל אֹותָּׁ

 

 בס"ד

 פרשת נחשבוע 
ראש חודש מרחשון יחול בימים שישי ושבת השבוע.  בשבת מוציאים שני ספרי 

לראש חודש. תורה. בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני את הקריאה 
 קוראים הפטרה מיוחדת לשבת ראש חודש. 
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 2עמוד                נחשבוע פרשת  -הלכה יומית          בס"ד  
 

הנּו שְׁ ש ל  ּוַע יֵׂ ַמד ד ט  מִּ  ?)ב'( ַנת שְׁ

ה. ַהּי ֵרט ֵחלֶׁק ִמַטֲעֵמי ִמְצַות ַהְשִמטָּׁ  ֹום ַנְמִשיְך ְלפָּׁ

נּו לְ 1 ת אֹותָּׁ ה ְמַחנֶׁכֶׁ נּות וְ ַדת ַהַּוְת ִמ .  ַהְשִמטָּׁ ַהשָּׁ רָּׁ ְך שֶׁ ם ִמְתַרֵגל ְלכָּׁ ִכים.  ָאדָּׁ ה ִלְדָאגָּׁה ַלִנְצרָּׁ דֶׁ
ּלאֹו ַהַמטָּׁ  ה הּוא ְמֻחּיָּׁב ְלַאְפֵשר לַ ע ִויבּולָּׁם ֵהם שֶׁ ֱאֹכל ֲאֵחִריםֹו, ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ  םֵמהֶׁ  לָּׁבֹוא ְולֶׁ

ֲאֵחִרים ה הּוא לֹוֵמד לֵָּׁתת לָּׁ    9.ְוַעל ְיֵדי זֶׁ

ה.  2 נֶׁ  ַהְשִמטָּׁ  5.ְלִהְתַחְדשּות ִהְזַדְמנּות ַלַקְרַקע תנֹותֶׁ

ה יִָּׁמים ּוַביֹום ַהְש .  7 ת ַלה'" - ִביִעיָאנּו עֹוְבִדים ִששָּׁ ה ְביֹום.  "ַשבָּׁ ֲעבֹוַדת ה' ָאנּו עֹוְסִקים בַ  זֶׁ
ה, ּוִבְזִמירֹות.  בִ  ה ַהַחְקַלאי יָּׁכֹולִבְתִפּלָּׁה, ְבִלמּוד תֹורָּׁ ֲעבֹוַדת ה' ְלִהְתַעֵּסק בַ  ְשַנת ַהְשִמטָּׁ

ה, דָּׁ  הֶׁ ּוְלִהְתַמֵּסר ְלִלמּוד תֹורָּׁ בָּׁ ִנים שֶׁ ה לֹו ַלֲעשֹות ַבשָּׁ שֶׁ קָּׁ ר שֶׁ סּוק בָּׁ  ןבָּׁ ל הּוא עָּׁ ה שֶׁ שָּׁ ה ַהקָּׁ ֲעבֹודָּׁ
 4.ַהַחְקלָּׁאּות

 

ה? ה ט  מִּ ַנת ַהשְׁ ווֹת ֶשל שְׁ צְׁ ן ַהמִּ הֵׂ  מ 

נָּׁה ְשִביִעית ִהיא  ל שָּׁ ַנת שְׁ כָּׁ ט  שְׁ ִרּיֹות ּוְלכָּׁ .  ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ המִּ ְשנָּׁן ַאְרַבע ִמְצוֹות ִעקָּׁ ל ַאַחת ה יֶׁ
ִטים ַרִבים ֵאּלּו ְפרָּׁ ֵאּלֶׁה. ֵמַהִמְצוֹות הָּׁ ת ַהִמְצוֹות הָּׁ  :ַבּיִָּׁמים ַהְקרֹוִבים ַנְסִביר אֶׁ

ָאֶרץ. 1 יַתת ה  בִּ בּול. 2 שְׁ ַטת ַהיְׁ מ  רוֹת. 3 ַהשְׁ ֻדַשת ַהפֵׂ טַ . 4 קְׁ מִּ יםשְׁ פִּ ס   ת כְׁ
ת  ָאסּור ַלֲעֹבד אֶׁ

ה ְכִפי  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ
עֹוִשים ִבְשָאר  שֶׁ

ִנים.  ַהשָּׁ

ל  ת כָּׁ ֵיש ְלַהְפִקיר  אֶׁ
ל ְשַנת  ַהְּיבּול שֶׁ

ה.  9ַהְשִמטָּׁ

ה  ֵיש ִלְנֹהג ְקֻדשָּׁ
ַבֵפרֹות ַהְגֵדִלים 

נָּׁה זֹו.  ְבשָּׁ

אֹות ה ַהְלוָּׁ .  ְבֵטלֹות ְבסֹוף ְשַנת ַהְשִמטָּׁ
ף  סֶׁ ה כֶׁ ִהְלוָּׁ ם שֶׁ ָאדָּׁ ת, שֶׁ רֶׁ ֹזאת אֹומֶׁ

ה ִלְשֹמט ָאה, ְכלֹוַמר,  ְמֻצּוֶׁ ת ַהַהְלוָּׁ אֶׁ
ת ַהחֹוב ְוֹל ף. אְלַבֵטל אֶׁ סֶׁ ת ַהכֶׁ  ִלְגבֹות אֶׁ

 
 

ַמְרֶחְשָון א' ראש חודש  

ה, ַמה ֹנאַכל? ו ט  מִּ ַנת ַהשְׁ שְׁ ה בִּ מ  ֲאד  ם ָאסּור ַלֲעֹבד ֶאת ה   אִּ

ה:  ְש  ה ַבתֹורָּׁ רּו ַמהֵאלָּׁה זֹו מֹוִפיעָּׁ י ֹתאמְׁ כִּ ֹלא ֶנֱאֹסף  "וְׁ ע וְׁ ר  זְׁ ן ֹלא נִּ ת הֵׂ יעִּ בִּ נ ה ַהשְׁ ֹנאַכל ַבש 
נּו?" ֶאת בּוָאתֵׂ ה עֹונָּׁה:      01תְׁ י ֶאתַהתֹורָּׁ יתִּ ּוִּ צִּ ת ֶאת "וְׁ ש  ע  ית וְׁ שִּ נ ה ַהשִּ י ל ֶכם ַבש  תִּ כ  רְׁ  בִּ

לש ַהש   שְׁ בּוָאה לִּ ים:"ַהתְׁ ִּלְפֵני ַהְשִמטָּׁ   00נִּ ֵאל שֶׁ ה ֵהם ִיְזכּו ְכלֹוַמר:  ה' ַמְבִטיַח ִלְבֵני ִיְשרָּׁ
ָאה. נָּׁה ַהבָּׁ ם ַגם ַבשָּׁ ה ַבְּיבּול, ְוֹלא יְֶׁחַסר לָּׁהֶׁ כָּׁ  ִלְברָּׁ

ה ַא נּו:  ִלְבֹטַח ַבה'.  ְשַנת הַ חַ זֶׁ ת אֹותָּׁ דֶׁ ה ְמַלמֶׁ ְשַנת ַהְשִמטָּׁ ִרים שֶׁ נּו ד ַהְדבָּׁ ה לָּׁ ה ַמְזִכירָּׁ ְשִמטָּׁ
יו. ֲאַנְחנּו ְתלּוִיים ְבַרֲחמָּׁ נּו ְושֶׁ ה' הּוא ַהְמַכְלֵכל אֹותָּׁ  שֶׁ

ף ןמכַ  יְֶׁשנָּׁן ְבנֹוסָּׁ קֹות ֵפרֹות ּובָּׁ ר ִוירָּׁ ֻמתָּׁ ֱאֹכל שֶׁ ה ִבְשַנת לֶׁ ְך ְוַעל, ַהְשִמטָּׁ ְמֵשְך דִנְלמַ  כָּׁ  . ַבהֶׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הם מהרמב"ם אא"כ צויין אחרת שמיטהמקורות דיני 

ים 1121תקע"א ) -(1441תק"ח ) משל של רבי אברהם דנציג,. 0 רִּ פ  ר ַהסְׁ ַחבֵׂ (, מְׁ
בוֹא  ַתב ַבמ  ל הּוא כ  ש  ם".  ֶאת ַהמ  ַמת ָאד  כְׁ "ח  ם" וְׁ י ָאד  ים "ַחיֵׂ דּועִּ ַהיְׁ ים וְׁ ַהֲחשּובִּ

ל ט   ַהחְׁ ר לְׁ בֵׂ ֶהסְׁ י ֶצֶדק" כְׁ רוֹ "ַשֲערֵׂ פְׁ סִּ ַאַחר לְׁ ל  לְׁ אֵׂ ר  שְׁ ווֹת ֶאֶרץ יִּ צְׁ ֶפר ַעל מִּ ֹתב סֵׂ כְׁ תוֹ לִּ
מוֹ ַלֲעלוֹת ל ָאֶרץ ל ַעל ַעצְׁ בֵׂ  .ֶשהּוא קִּ

מספר החקלאים נמצא בירידה מתמדת בעקבות התפתחויות טכנולוגיות .  4
 1.1%המאפשרות למעט אנשים לגדל כמות גדולה של יבול. במדינת ישראל 

ם מקצועיים בחקלאות. הלשכה המרכזית מוגדרים כעובדי המהאוכלוסיי
 לסטטיסטיקה.  

.  מהר"ם אלשיך, תורת משה פרשת בהר )וכן בקיצור אלשיך(.  ספרא בחוקותי 1
 פרק ז'.   

 .  רבנו בחיי ויקרא כ"ה:ב'.   ספר החינוך מצווה פ"ד.2
 . ספר החינוך מצווה פ"ד.  כלי יקר, ויקרא כ"ב:ב'.7

           .  ספר החינוך מצווה פ"ד.  9
 .  רמב"ם מו"נ ג':ל"ט. 5
ָאי "ה .  ספורנו ויקרא כ"ה.    4 רְׁ ה ה  ת עוֹֹשֶ ה ַלַשב  ט  מִּ ין ַהשְׁ ו ָאה בֵׂ ֶאת ַהַהשְׁ

יד,  ל י חִּ ת פוֶֹעֶלת ַעל כ  עּול ה ֶשַהַשב  ּה ַהפְׁ ָאֶרץ: "ֶאת אוֹת  ַשַבת ה  ה לְׁ מ  ד  ַבַהקְׁ
ה ַעל ט  מִּ יא ַהשְׁ ה  פוֶֹעֶלת הִּ יר  צִּ ה זוֹ, ֶשַהיְׁ ֻאמ  ד הּוא לְׁ יֻח  ל ל ּה.  ֹצֶרך מְׁ כְׁ ה בִּ ֻאמ  ה 

אוֹר  ּה ַהמ  תוֹכ  ַגלֵׂה בְׁ תְׁ ַמן יִּ זְׁ ַמן לִּ זְׁ י מִּ י, כִּ חִּ צְׁ נִּ ֹאֶפן בוֹלֵׂט וְׁ ּה בְׁ ב  רְׁ קִּ ה בְׁ טּוע  ית נְׁ ֱאֹלקִּ ה 
לוֹא ז ֳהרוֹ..." ל מְׁ כ  י ֶשל ּה בְׁ ֱאֹלקִּ  ורה והארץ.במהדרות מכון הת 92עמ'   ה 

ולדעת הבית יוסף חייבים להפקיר את , לדעת המהרי"ט ההפקר בא מאליו.  9
 .  ויקרא כ"ה:כ'.01                                      .היבול

ש ולמה היבול של השנה השישית צריך להספיק לשל.  ויקרא כ"ה:כ"א.  00
השנה  שנים?  רש"י על פסוק זה מסביר שהיבול צריך להספיק לסוף

, וכן לשנה השמינית עד שזורעים (שנת השמיטה) לשנה השביעיתהשישית, 
  .וקוצרים

ָאֶרץ ה ה   ...ַהטוֹב 
 

י  יֲאָך ֶאל ה'כִּ בִּ ר ֱאֹלֶקיָך מְׁ ה  ה ּוב  ע  קְׁ ים ַבבִּ אִּ ֹהֹמת ֹיצְׁ ֹנת ּותְׁ ם ֲעי  יִּ י מ  ה ֶאֶרץ ַנֲחלֵׂ .  ֶאֶרץ טוֹב 
מוֹן ֶאֶרץ רִּ נ ה וְׁ אֵׂ ֶגֶפן ּותְׁ ה וְׁ ֹער  ה ּושְׁ ט  ית ֶשֶמן ּו ֶאֶרץ חִּ שזֵׂ ב  ֻנת ֹתאַכל.  דְׁ כֵׂ סְׁ מִּ  ֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא בְׁ

ּה ֶלֶחם ֹלא ֹחֶשת ב  ֹצב נְׁ ֶריה  ַתחְׁ ֲהר  ֶזל ּומֵׂ ֶניה  ַברְׁ ּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאב  ַסר ֹכל ב  ת  .  ֶתחְׁ עְׁ ב  ש  ת  וְׁ ָאַכלְׁ וְׁ
ת  ֶאת ַרכְׁ ַתן ֱאֹלֶקיָך ַעל ה' ּובֵׂ ה ֲאֶשר נ  ָאֶרץ ַהֹטב   'ט-דברים ח':ז'  .ל ְך-ה 
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 המסר לנו הטעם
 

נּו.  0 ה לָּׁ ה ַמְזִכירָּׁ ה'  ַהְשִמטָּׁ שֶׁ
נּואֲ  ץ ְוהּוא נַָּׁתן לָּׁ ָארֶׁ ְלַעם , דֹון הָּׁ

ֵאל ֵאל ,ִיְשרָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ת אֶׁ  .אֶׁ
 

 
 

ץ רֶׁ ֵאל אֶׁ ה נָּׁהַמתָּׁ  ִהיא ִיְשרָּׁ רָּׁ  ְיקָּׁ
 . ה'מֵ  ְמֹאד

לּול ִלְטעֹות  . 4 ַהַחְקַלאי עָּׁ
ָאה  ה ַבְּיבּול בָּׁ כָּׁ ַהְברָּׁ ְוַלֲחֹשב שֶׁ

ה.  שָּׁ תֹו ַהקָּׁ ַרק ִבְזכּות ֲעבֹודָּׁ
ץ  ָארֶׁ הָּׁ ה לֹו שֶׁ ה ַמְזִכירָּׁ ַהְשִמטָּׁ

ת , ִויבּולָּּׁה ֵהן ִבְרַכת ה' דֶׁ ּוְמַלמֶׁ
חֹון ַבה'. נּו ֱאמּונָּׁה ּוִבטָּׁ ַעל   אֹותָּׁ

ה ָאנּו ַמְרִאים  ְיֵדי ִמְצַות ַהְשִמטָּׁ
ֲאַנְחנּו סֹוְמִכים ַעל ה'  שֶׁ

נּו. ְּיַכְלֵכל אֹותָּׁ  שֶׁ

 
 
 
 
 

 

 

ֵלינּו ל – ְוַלֲעֹבד ץְלִהְתַאמֵ  עָּׁ ל ֲאבָּׁ  כָּׁ
ֵּיש ַהטֹוב נּו שֶׁ ה הּוא לָּׁ כָּׁ  . ה'מֵ  ְברָּׁ

 

ה.  1 נֶׁת ַהְשִמטָּׁ  ַלַקְרַקע נֹותֶׁ
 .ִהְתַחְדשּותלְ  ִהְזַדְמנּות

 

 

 

 

 

ֵלינּו עֹולָּׁם ַעל רמֹ ְש לִ  עָּׁ דֹוש הָּׁ ַהקָּׁ  שֶׁ
ַתן הּוא ְךּורבָּׁ  נּו נָּׁ  אֹותוֹ  ְלַנֵצל ְוֹלא לָּׁ

ן ִני ְבֹאפֶׁ   . ַהְרסָּׁ
 

נּו 2 ת אֹותָּׁ ה ְמַחנֶׁכֶׁ .  ַהְשִמטָּׁ
ה  נּות ְוִלְדָאגָּׁ ְלִמַדת ַהַּוְתרָּׁ

ְך  ם ִמְתַרֵגל ְלכָּׁ ִכים.  ָאדָּׁ ַלִנְצרָּׁ
ע ִויבּולָּׁם ֵהם שֶׁ  ה אֹו ַהַמטָּׁ דֶׁ ַהשָּׁ

ב  ה הּוא ְמֻחּיָּׁ ּלֹו, ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ שֶׁ
ֱאֹכל ְלַאְפֵשר ַלֲאֵחִרים בֹוא ְולֶׁ  לָּׁ

ם ה הּוא לֹוֵמד  ֵמהֶׁ ְוַעל ְיֵדי זֶׁ
ֲאֵחִרים ֵתת לָּׁ    .לָּׁ

 
 
 
 
 

 

 

ֵלינּו ִדיםחֲ  לִלְגמֹ  עָּׁ ֵלינּו. סָּׁ  ִלְדֹאג עָּׁ
ֲאֵחִרים  ִעם ַחֵּלקּולְ  ּוְלַוֵתר ַלֲאֵחִרים

ת ה אֶׁ כָּׁ ַתן ה'שֶׁ  ַהְברָּׁ נּו נָּׁ  . לָּׁ

ִמים .  7 ה יָּׁ ָאנּו עֹוְבִדים ִששָּׁ
ת ַלה'" - ּוַביֹום ַהְשִביִעי .  "ַשבָּׁ

ה ְביֹום ָאנּו עֹוְסִקים ַבֲעבֹוַדת  זֶׁ
ה,  ה, ְבִלמּוד תֹורָּׁ ה' ִבְתִפּלָּׁ

ה  ּוִבְזִמירֹות.  ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ
כֹול ְלִהְתַעֵּסק ַהַחְקלַ  אי יָּׁ

ַבֲעבֹוַדת ה' ּוְלִהְתַמֵּסר ְלִלמּוד 
ה לֹו ַלֲעשֹות  שֶׁ קָּׁ ר שֶׁ בָּׁ ה, דָּׁ תֹורָּׁ

סּוק  ן הּוא עָּׁ הֶׁ בָּׁ ִנים שֶׁ ַבשָּׁ
ל ַהַחְקלָּׁאּות ה שֶׁ שָּׁ ה ַהקָּׁ ֲעבֹודָּׁ  .בָּׁ

 
 

ה ה ַהְשִמטָּׁ נּו ַמְזִכירָּׁ ַּלְמרֹות לָּׁ  שֶׁ
ִעּסּוִקים ַרִבים הָּׁ ּלָּׁ  הָּׁ ִבים ָאנּו נּושֶׁ  ַחּיָּׁ
ה – ה' ַלֲעבֹוַדת ְזַמן ְלַהְקִדיש , ַלתֹורָּׁ

 .ְצוֹותִמ לַ וְ  ַלְתִפּלָּׁה

 1נספח שמיטה 
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א: בּוַע ַנְמִשיְך   נוֹשֵׂ י ַלֲעֹסק ַהשָּׁ ינֵׂ דִּ הבְׁ ט  מִּ  .  שְׁ
 

 יום                                                          הלכה
 

נּו א ַמדְׁ ןֶשֶישְׁ  ל  ַבע נ  ווֹת ַארְׁ צְׁ ה מִּ ט  מִּ שְׁ ַות . בִּ צְׁ ים ֶאת מִּ מִּ ַקיְׁ יְך מְׁ ָאֶרץ?אֵׂ יַתת ה  בִּ  שְׁ

תּוב ה כָּׁ ת ַלה'": ַבתֹורָּׁ ָאֶרץ ַשב  ה ה  ת  בְׁ ש  ֹבת"  ְוַגם 0,"וְׁ שְׁ יר תִּ צִּ יש ּוַבק  רִּ  4."ֶבח 

ֵּיש ִמְצַות ֲעֵשה ִלְשבֹ  ץ ּות ִמְפסּוִקים ֵאּלֶׁה ָאנּו ְלֵמִדים שֶׁ ָארֶׁ נָּׁה מֵ ֵמֲעבֹוַדת הָּׁ ן ַבשָּׁ ִאילָּׁ ֲעבֹוַדת הָּׁ
   ַהְשִביִעית.

ה ה ָאְסרָּׁ תּוב ַבְפסּוִקיםַאְרבַ  ַהתֹורָּׁ כָּׁ ֶיה   :ע ְמלָּׁאכֹות, ְכִפי שֶׁ הְׁ תוֹן יִּ ת ַשַבת ַשב  יעִּ בִּ נ ה ַהשְׁ ּוַבש 
ֹמר זְׁ ָך ֹלא תִּ מְׁ ַכרְׁ ע וְׁ ר  זְׁ ָך ֹלא תִּ דְׁ ת ַלה' ש  י ל ָאֶרץ ַשב  בֵׂ נְׁ ֶאת עִּ צוֹר וְׁ קְׁ ָך ֹלא תִּ ירְׁ צִּ יַח קְׁ פִּ ת סְׁ :  אֵׂ

ֶיה ל ָאֶרץ: הְׁ תוֹן יִּ ַנת ַשב  ֹצר שְׁ בְׁ יֶרָך ֹלא תִּ זִּ    1נְׁ

ֵאּלו ֵהןע ַהְמ ַאְרבַ  רֹות ַבְפסּוִקים הָּׁ ה:  לָּׁאכֹות ַהֻמְזכָּׁ יע  רִּ ה, זְׁ יר  מִּ ה, זְׁ יר  צִּ ה קְׁ יר  צִּ  ְלַדַעת  2.ּובְׁ
ה.ַרִבים ַגם ֲחִר ים ִק ְס וֹ פ ה ֵמַהתֹורָּׁ ה ֲאסּורָּׁ ֵהן דִנְלמַ   ישָּׁ ֵאּלּו ַהְמלָּׁאכֹות מָּׁ ה הָּׁ ָאה ַבֲהלָּׁכָּׁ  . ַהבָּׁ

 

ן ב הֵׂ בַ  מ  אוֹר  ע ַהמְׁ ַארְׁ דְׁ ֲאסּורוֹת מִּ הל אכוֹת ה  ט  מִּ ַנת ַהשְׁ שְׁ א בִּ ת     ?יְׁ
 

ה.  1 יע  רִּ  - זְׁ
ה לֶׁת ְזִריעָּׁ  כֹולֶׁ

ּוְשִתיַלת 
ִחים  9ְצמָּׁ

ְזִריַעת  ּו)ַוֲאִפּל
    7נֹות(ִאילָּׁ 

ה. 2 יר  מִּ ְכִריַתת  - זְׁ
ִפים[  ְזמֹורֹות ]ֲענָּׁ

ם ִנים אֹו ִקצּוצָּׁ  ,ַבְגפָּׁ
ִנים ַעל ְמנָּׁ  ַהְגפָּׁ ת שֶׁ

 5.ִיְגְדלּו טֹוב יֹוֵתר

ה. 1 יר  צִּ ִהיא  - קְׁ
ִלים  ְקִציַרת ַהִשבֳּ
ֱאֹסף  ה ְכֵדי לֶׁ דֶׁ ַבשָּׁ

 .  םאֹותָּׁ 

ה. 4 יר  צִּ  - בְׁ
ה ִהיא  ְבִצירָּׁ

ן ְקִטיַפת ְפִרי פֶׁ , ַהגֶׁ
 .  ֲענִָּׁבים

ַדַעת  שּוב לָּׁ חָּׁ
ה  ְקִצירָּׁ שֶׁ
ה  ּוְבִצירָּׁ

ל  ֲאסּורֹות ְבכָּׁ
סּוֵגי ַהִגדּוִלים 

ר ֵהן  ַכֲאשֶׁ
ְך  רֶׁ ַנֲעשֹות  ַבדֶׁ

ה ְרִגילָּׁ ּוְבַכמּות  הָּׁ
 4.ְגדֹולָּׁה

 
 
 

 

   

 

ל אכוֹת חּוץ מִּ  ג ר ַלֲעשוֹת מְׁ ם ֻמת  יר  זְׁ ַהאִּ צִּ ה, קְׁ יר  מִּ ה, זְׁ יע  ה?רִּ יר  צִּ  ה ּובְׁ

ְשנָּׁן ַאְרבַ  ּיֶׁ ַמְדנּו שֶׁ ֲאסּורֹות ִמְדאֹורָּׁ ע ְמלָּׁאכֹות ַבֲעבֹוַדת ַהַקְרַק לָּׁ הע הָּׁ א ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ ְשָאר .  ְיתָּׁ
ל ֲעבֹוַדת ַהַקְרַק  ַהְמלָּׁאכֹות נָּׁןשֶׁ ֲאסּורֹות ִמְד  ,ּוְמלָּׁאכֹות ֵאּל.  ע ֲאסּורֹות ִמְדַרבָּׁ רוֹ הָּׁ נָּׁן ֻמתָּׁ ת ַרבָּׁ
ר ֵהן ן ַכֲאשֶׁ ִאילָּׁ ן יָּׁמּות ְכלֹוַמר, ְדרּושֹות ְלִקּיּום הָּׁ ִאילָּׁ ר הָּׁ ן.אֹו ִינָּׁ  ַכֲאשֶׁ   9ֵזק ִאם ֹלא ַיֲעשּו אֹותָּׁ

ה,  כָּׁ ֵמינּו ִזְכרֹונָּׁם ִלְברָּׁ ןִבְלשֹון ֲחכָּׁ ִאילָּׁ א ִקּיּום הָּׁ י ִנְקרָּׁ אוֹקוֹמֵׂ י לְׁ נֵׂ יל   .אִּ

ֵהן  נֵׂיְמלָּׁאכֹות שֶׁ יל  י אִּ רוֹיֵׂ ַאבְׁ ן, ֲאסּורֹות.  , כְ לְׁ ִאילָּׁ ת הָּׁ  לֹוַמר ְלַהְשִביַח אֶׁ

ה  ֵרר ַעל ְיֵדי ְבִדיקָּׁ ִעים ַבְשִביִעית.  ִאם ִמְתבָּׁ ת ַהַמטָּׁ א:  )א(  ָאסּור ְלַזֵבל אֹו ְלַדֵשן אֶׁ ְלֻדְגמָּׁ
ְך ְבִזבּול אֹו  ֵּיש ֹצרֶׁ מֶׁ ִד בְ ְיסֹוִדית שֶׁ ה ְמֻצְמצֶׁ ר ְלַדֵשן ְבצּורָּׁ ֵעץ.ת ַעל ְמנָּׁ שּון, ֻמתָּׁ ת הָּׁ   01ת ְלַהִציל אֶׁ

ת ַהצֹוֵמַח בוֹ  יָּׁה ְכֵדי ְלַקֵּים אֶׁ קּוק ְלַהְשקָּׁ ה ַהזָּׁ דֶׁ ְכֵרִחית(  - )ב(  שָּׁ ר ְלַהְשקֹותֹו )ַרק ְבַכמּות הֶׁ ֻמתָּׁ
ה.  00ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ

ר ַהִדין ְהיֶׁהּיִ  המַ  ה ְמִניַעת ַכֲאשֶׁ ה ְמלָּׁאכָּׁ ֲאסּורָּׁ נָּׁ ִמְד  הָּׁ ל, ַהְפִרי ְלִקְלקּול ִתְגֹרם ןַרבָּׁ ֵעץ ֲאבָּׁ  ֹלא הָּׁ
ַגע ה ְבִדין?  ִיפָּׁ ְלקּו זֶׁ ר סֹוְבִרים ֵיש.  ַהפֹוְסִקים נֶׁחֶׁ ֻמתָּׁ ָאסּור סֹוְבִרים ְוֵיש שֶׁ  9.שֶׁ
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ם ד ַות ַהאִּ צְׁ ה מִּ ט  מִּ י ַהשְׁ דְׁ  אהִּ אאוֹר  מִּ ת  ה) יְׁ ַהתוֹר  דְׁ  אוֹ ( מֵׂ ןמִּ נ  ים ַנתַתק  ) ַרב  מִּ  (?ֲחכ 

טמַ ִמ  ה ִנְרֵאית זוֹ  ְשֵאלָּׁה ִראשֹון בָּׁ רָּׁ ִאינּו ֲהֵרי ִכי, מּוזָּׁ ִמְצַות רָּׁ ה שֶׁ ה ַהְשִמטָּׁ ה ְכתּובָּׁ !  ַבתֹורָּׁ
הוְ  ת  זֶׁ ֱאמֶׁ ל, נָּׁכֹוןבֶׁ ִמְצ  ְסבּוִרים ַרִבים פֹוְסִקים ֲאבָּׁ ה ַותשֶׁ ה ַהְשִמטָּׁ הְת בִ  ַרק הלָּׁ חָּׁ  ֵמַהתֹורָּׁ  קּופָּׁ

ּה בָּׁ גֶׁת שֶׁ ְּסבּוִרים ַהפֹוְסִקים ְלִפי  04.ַהּיֹוֵבל ִמְצַות ַגם נֹוהֶׁ ֵאין שֶׁ ה ִמְצַות שֶׁ  ְביֵָּׁמינּו ְשִמטָּׁ
ה נַ ֵמַהתֹורָּׁ ה ִמַתקָּׁ ת ִמְצַות ַהְשִמטָּׁ ל ֹזאת ָאנּו ַמְמִשיִכים ְלַקֵּים אֶׁ ִמיםת , ְבכָּׁ נָּׁן - ֲחכָּׁ  .ְדַרבָּׁ

שּוב  ֶזה ַמדּועַ  םח  ה אִּ יא ַהחוֹב  דְׁ  הִּ אאוֹר  מִּ ת  דְׁ  אוֹ  יְׁ ןמִּ נ  ְשנוֹ   ?ַרב  ל יֶׁ ה ְכלָּׁ כָּׁ ר ַבֲהלָּׁ ַכֲאשֶׁ  ֵיש שֶׁ
ֵפק אאֹורָּׁ ִמְד  ְבִדין סָּׁ ה) ְיתָּׁ ר, יִריםַמְחִמ ( ָאז ֵמַהתֹורָּׁ ֵפק ֵיש ְוַכֲאשֶׁ נָּׁ ִמ  ְבִדין סָּׁ .  יםּלִ ְמִק  – ןְדַרבָּׁ

ה רּות דֹוֵרנּו ְלַחְכֵמי נֹוֵתן זֶׁ ְפשָּׁ ְך ְלִהְתַחֵשב אֶׁ ר ְבכָּׁ ְמֻדבָּׁ נָּׁ  ְבִדין שֶׁ ֵקל ּוְלִעִתים ןְדַרבָּׁ  ְלהָּׁ
ה ִבְפִסיַקת כָּׁ ה ֲהלָּׁ ה ַהְקשּורָּׁ  . ַלְשִמטָּׁ

שּוב ֵאינֶׁנּו ְלַצֵּין חָּׁ לֹום ַחס, ְמַזְלְזִלים שֶׁ ִמי ַבִדיִנים, ְושָּׁ ֲחכָּׁ ּלָּׁא, ִתְקנּו םשֶׁ ִלים אֶׁ ַהְכלָּׁ ר שֶׁ  ֲאשֶׁ
ם נָּׁןִמְד  ִדיִנים פֹוְסִקים ְלִפיהֶׁ ת שֹוִנים ַרבָּׁ ִלים ְקצָּׁ ר ֵמַהְכלָּׁ ם פֹוְסִקים ֲאשֶׁ  ִדיִנים ְלִפיהֶׁ

אאֹורָּׁ ִמְד    . ְיתָּׁ
 

ה? ה ט  מִּ י שְׁ ינֵׂ ים דִּ לִּ ַתי ח   מ 

לִ  ה חָּׁ ל ְשַנת ַהְשִמטָּׁ  ים ִבְזַמִנים שֹוִנים:ַהִדיִנים ַהשֹוִנים שֶׁ

 ,ה ל ְשַנת ַהְשִמטָּׁ נָּׁה שֶׁ ה ַעד ֹראש ַהשָּׁ ֲאסּורֹות ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ ת ַהְמלָּׁאכֹות הָּׁ ר ַלֲעשֹות אֶׁ  01ֻמתָּׁ
ֲאסּור ה, שֶׁ ה, ְשִתילָּׁה ּוְזִריעָּׁ עֹוֵסק ִבְזִר  ֹותִמְּלַבד ְנִטיעָּׁ ה.  ִמי שֶׁ ת ִלְפֵני ְתִחַּלת ַהְשִמטָּׁ ה ְקצָּׁ יעָּׁ

ר ַלֲעשֹות כֵ בִ ּו ַתי ֻמתָּׁ ֵרר ַעד מָּׁ ִריְך ְלבָּׁ ה צָּׁ  02ן.ְנִטיעָּׁ

  ל לָּׁה ַעל כָּׁ יְקֻדַשת ְשִביִעית חָּׁ רִּ ַנט פְׁ חָּׁ ה.  הִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ  שֶׁ לַ  ִהיא ֲחִניטָּׁ ת ַהְפִרי ֵראִשית ַהְבשָּׁ
ה  .  ַאֲחֵרי ַהְפִריחָּׁ

  לָּׁה ַעל קוֹתְקֻדַשת ְשִביִעית חָּׁ ר  נָּׁה ַהִשִשית.שֶׁ  יְׁ ְמחּו ַבשָּׁ צָּׁ  07ִנְלְקטּו ַבְשִביִעית, ַאף ַעל ִפי שֶׁ

  ַיםת ְשִמט פִּ ס  לָּׁה ַרק ְבסֹוף ְשַנת ַהְשִמ  כְׁ  09ה.טָּׁ חָּׁ
 

שֹוֲאִלין ֶאת ַהְגָשִמים ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל - ז' ַמְרֶחְשָון  

ים ו דוֹשִּ רוֹת ַהקְׁ ים ַבפֵׂ יַצד נוֲֹהגִּ ה? כֵׂ ט  מִּ ַנת ַהשְׁ  ֶשל שְׁ

ֶיה ל ֶכם הְׁ וא ֹקֶדש תִּ ל הִּ י יוֹבֵׂ  05"…"כִּ

נּו  ת אֹותָּׁ ה זֹו ְמַחּיֶׁבֶׁ ה.  ְקֻדשָּׁ ֵּיש ְבֵפרֹות ְשִביִעית ְקֻדשָּׁ ה שֶׁ סּוק זֶׁ ָאנּו ְלֵמִדים ִמפָּׁ
ל ְקֻדַשת פֵ  ִרִּיים שֶׁ ִעקָּׁ ד.  ַהִדיִנים הָּׁ ן ְמיֻחָּׁ  רֹות ְשִביִעית ֵהם:ִלְנֹהג ַבֵפרֹות ְבֹאפֶׁ

   04.יתיעִ בִ ת ְש רוֹ פֵ ל ִמ כֹ אֱ ה לֶׁ וָּׁ צְ ִמ ים שֶׁ ִר ְמ אוֹ  ֵישא.  
ְפֵקרב.   ת ַהֵפרֹות )הֶׁ ִלים ֵיש ְלַהְפִקיר אֶׁ ֵאין לֹו ְבעָּׁ ר שֶׁ בָּׁ נּו(. ,= דָּׁ נֹות ִממֶׁ ם יָּׁכֹול ֵלהָּׁ ל ָאדָּׁ  ְוכָּׁ

ִגיל. ר ֵפרֹות ְשִביִעיתְכלֹוַמר ָאסּור ִלְמכֹ , .  ָאסּור ִלְסֹחר ַבֵפרֹותג רָּׁ ן הָּׁ ֹאפֶׁ  בָּׁ
ְפֵסדד ת ֵפרֹות ְשִביִעית ֵמהֶׁ ֵהם ִיְתַקְלְקלּו.  .  ֵיש ִלְשֹמר אֶׁ ְך שֶׁ ְוָאסּור ִלְנֹהג  ,ָאסּור ִלְגֹרם ְלכָּׁ

ם ְבִזְלזּול. הֶׁ  בָּׁ

ֵאּלּו ְמֵשְך ִנְלַמד עֹוד ַעל ַהִדיִנים הָּׁ ִפים ַעל ְקדֻ ).  ַבהֶׁ ִטים נֹוסָּׁ רֹות.ְפרָּׁ עָּׁ ַבֵפרֹות ַבהֶׁ  (ַשת ְשִביִעית שֶׁ
 
 

 .הם מהרמב"ם אא"כ צויין אחרת מקורות דיני שמיטה
 '.ה-'ויקרא כ"ה:ד.  1 .  שמות ל"ד:כ"א.   4       .  ויקרא כ"ה:ב'.0
העושה מלאכה ממלאכות אלו מבטל מצות עשה ועובר על לא תעשה.  במלאכת .  2

סוגי חרישה. לתקן את הקרקע אסורה רק  שהוהחרישה הרדב"ז מסביר שיש של
מדרבנן, אבל חרישה לחפות את הזרעים וחרישה מסביב לעצים הן אסורות 

מדאורייתא,  רדב"ז ה':קצ"ו.  יש סוברים שגם חרישה להכשרת הקרקע אסורה 
 .  ראה מצוות הארץ כהלכתן, פרק ג'.מדאורייתא, אבל בעשה

 "מ טוקצ'ינסקי ג':א':ט'..  מנחת חינוך שכ"ז.  ספר השמיטה לגרי7
 .  מצוות הארץ כהלכתן, פרק שלישי, זריעה:א'.9
.  מהרמב"ם בשאר אילנות ישנה מחלוקת אם מלאכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן.  5

משמע שזהו איסור מדאורייתא, אך יש מפרשים גם בדבריו שהאיסור הוא א':ב' 
 .  עיין ספר השמיטה ודרך אמונה שם.מדרבנן

ר השמיטה ומצוות הארץ כהלכתן.  אמנם לגבי שינוי בדרך הקצירה והבצירה עיין .  ספ4
 דרך אמונה ד:כ"ג ס"ק קס"ב.  

יש מקילים ומתירים מלאכה שמטרתה למנוע כל קלקול, גם אם אין חשש שהאילן .  9
קלקול כאשר מדובר במלאכות שנועדו למנוע   .ספר השמיטה לגרי"מ טוקיצינסקית, ימו

הגראי"ה קוק  אסר,   .לר"י נויברט ו"א התיר, קיצור דיני שמיטת קרקעותהחזהפרות, 
 לאדם ואינו שייך וסברתו היא שהפרי מופקרוהתיר רק לאוקומי אילנא ממש.  

 שבת הארץ פרק א' הלכה ה'.    כלל שיהיה רשאי לעשות מלאכה לקיים אותו,
 דיני שמיטת קרקעות. .  מצוות הארץ כהלכתן, הל' שמיטה "זיבול ודישון", קיצור01
 .  פרט לספיחין שכוללים פרות האדמה, ה' מיני דגן וכדומה.  00
.   על פי הבנה ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל י':ט'.  הראי"ה מבוא לשבת הארץ, פאת 04

 השולחן פרק כ"ג ס"ק כ"ג. 
.  בזמן המקדש דין תוספת שביעית )שמקורה הלכה למשה מסיני(, ואסור לעשות 01

כל דין תוספת שביעית   .יום לפני ר"ה של השמיטה 31מלאכות האסורות את ה
 הזה.מדאורייתא ומדרבנן אינו שייך בזמן 

   .קטיף שביעית פרק ז' ובהערותוי"א ט"ז,  אב ואסור לטעת עצי פרי לאחר ט".  02
שביעית באתרוג  קטנית הדבר תלוי בשליש גידולם.  נוהגים קדושתבבתבואה ו.  07

 קיצור דיני שמיטת קרקעות.  נת השמיטה, אע"פ שחנט בשישית.שנלקט בש
ישנן דעות ששמיטת כספים חלה בערב שנת השמיטה, כלומר בערב ראש השנה .  09
 ..  יש מחמירים שערכו פרוזבול גם אזה"עתש

חז"ל דרשו:  קודש תהיה לכם, מה היא קודש אף פירותיה .  ויקרא כ"ה:י"ב.  05
איסורים נוספים הנובעים מקדושת פרות שביעית:    ד:א., ירושלמי שביעית קודש

אסור למכור פרות שמיטה לגוי. יהודי המארח גוי בביתו מותר להאכילו מפרות 
 לארץ. אסור להוציא פרות שביעית לחוץ פאת השולחן. - שביעית

   .  דעת הרמב"ן.  ראה מגילת אסתר הוספות למ"ע  ג'. 04
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א בּו  :נוֹשֵׂ הַע ַנְמִשיְך ִלְלֹמד ַהשָּׁ ט  מִּ י שְׁ ינֵׂ  .  דִּ
 

 יום                                                          הלכה
 

ַות  א צְׁ ט  ַמה כוֶֹלֶלת מִּ מִּ ַנת ַהשְׁ בּול ֶשל שְׁ ַטת ַהיְׁ מ   ה?ַהשְׁ
 

ּה ת  ַטשְׁ ֶטנ ה ּונְׁ מְׁ שְׁ ת תִּ יעִּ בִּ ַהשְׁ  0"…"וְׁ

ה ְמַלְמֵדנ סּוק זֶׁ ל ִגדּולֵ פָּׁ ת כָּׁ ת ְלַהְפִקיר אֶׁ ה זֹו ְמַחּיֶׁבֶׁ ת ֵפרֹות ְשִביִעית.  ִמְצוָּׁ ֵּיש ְלַהְפִקיר אֶׁ י ּו שֶׁ
ִריְך ְלַאפְ  ם, צָּׁ רֶׁ ה, ַהַפְרֵדס אֹו ַהכֶׁ דֶׁ ם.  ְכלֹוַמר, ַבַעל ַהשָּׁ רֶׁ ה, ַבַפְרֵדס אֹו ַבכֶׁ דֶׁ ֵשר ַהְשִביִעית:  ַבשָּׁ

ה רֹוצֶׁ ל ִמי שֶׁ תלְ  ,ְלכָּׁ ֵנס ְלִשְטחֹו ְוִלֹטל אֶׁ ִריְך לֹוַמר ֵיש   ַהְשִביִעית. ֵפרֹות ִהכָּׁ ם צָּׁ ָאדָּׁ אֹוְמִרים שֶׁ
ְפֵקר. ּלֹו ֵהם הֶׁ ן שֶׁ ִאילָּׁ ֵפרֹות הָּׁ ְפֵקר. 4שֶׁ ַהֵפרֹות ֵהם הֶׁ לֶׁט ַהמֹוִדיַע שֶׁ    ְוֵיש נֹוֲהִגים ִלְתלֹות שֶׁ

ִריְך ִלפְ  ם ֵאינֹו צָּׁ ָאדָּׁ ְבעּו שֶׁ ִמים קָּׁ ה ַמְסִפיק ֲחכָּׁ ת ַהִמְצוָּׁ ֵדהּו, ּוְכֵדי ְלַקֵּים אֶׁ ת ִגְדרֹות שָּׁ ֹרץ אֶׁ
ה, אַ  דֶׁ ְפִשית ַלשָּׁ ה חָּׁ ה ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ דֵ ְבַוַדאי ָאסּור ְלגַ  ְךְלַאְפֵשר ִגישָּׁ דֶׁ ת ַהשָּׁ  1ה.ר אֶׁ

 

ֶדה י כ ב ם ַבַעל ַהש  הּווֹ ַהאִּ דֵׂ ש  רוֹת ֶשבְׁ ַהפֵׂ ֹטל מֵׂ  ?ל לִּ

ר לֹו ָאסּו ְרִגילָּׁה.  ֻמתָּׁ ְך הָּׁ רֶׁ ת ַהְּיבּול ְבַכֻמּיֹות ְגדֹולֹות ּוַבדֶׁ ֱאֹסף אֶׁ ה לֶׁ דֶׁ ר ְלַבַעל ַהשָּׁ
ְרֵכי ְבֵני ֵביתֹו.    ִלֹטל ַמְסִפיק ֵפרֹות ְלצָּׁ

ְפֵקר ְיכֹוִלים ִלֹטל ַרק  ע ִלֹטל ֵמַההֶׁ ה אֹו ַלַמטָּׁ דֶׁ ת ַגם ְשָאר ֲאנִָּׁשים ַהִנְכנִָּׁסים ַלשָּׁ אֶׁ
ם ם ְוִלְבֵני ֵביתָּׁ ת לָּׁהֶׁ שֶׁ ֵהם רֹוִצים.ְוֹלא ַכמָּׁ  ַהַכמּות ַהִנְדרֶׁ  2ה שֶׁ

 

ית? ג יעִּ בִּ רוֹת שְׁ פֵׂ ֹחר בְׁ סְׁ סּור לִּ אִּ  ַמהּו ה 

ר ִלְמֹכר ְרִגילָּׁה.  ֻמתָּׁ ְך הָּׁ רֶׁ ה ַבדֶׁ ל ְשַנת ְשִמטָּׁ קֹות שֶׁ ְשִביִעית ְמַעט ֵפרֹות  ָאסּור ִלְמֹכר ֵפרֹות ִוירָּׁ
ְך ַהּסֹוֲחִרים:  ְבִלי ִלְשֹקלכְ ֹּלא שֶׁ  רֶׁ ּלָּׁא ְבאֹ  ּוְבִליִלְמֹדד ּוְבִלי  דֶׁ ם, אֶׁ ף מֶׁ ִלְסֹפר אֹותָּׁ ד ִבְלַבד.  ְבנֹוסָּׁ

ף אֹו  סֶׁ שֹות ְתמּוַרת כֶׁ ה ְלֵהעָּׁ ה ְצִריכָּׁ ְך ַהְמִכירָּׁ זֹון ִבְלַבד.  ָאסּור ִלְמֹכר ֵפרֹות ְתמּוַרת ְלכָּׁ מָּׁ
הּו.  ְשִביִעית ְתמּו ְלשֶׁ ץ כָּׁ  ַרת ֵחפֶׁ

ֵתַאְרנּו ת ְכִפי שֶׁ רֶׁ ְך ַהֻמתֶׁ רֶׁ ף ְמַעט ֵפרֹות ְשִביִעית ַבדֶׁ סֶׁ ם ַהמֹוֵכר ְתמּוַרת כֶׁ ִריְך (דמֶׁ ְבאֹ ) ָאדָּׁ , צָּׁ
ִקֵבל. ף שֶׁ סֶׁ זֹון ַבכֶׁ  7ִלְקנֹות מָּׁ

 

ית? ד יעִּ בִּ רוֹת שְׁ פֵׂ ה ָאסּור ַלֲעשוֹת בְׁ ר ּומ   ַמה ֻמת 

ר לֶׁ  ְרִגיִלים ֻמתָּׁ ְך שֶׁ רֶׁ ת, ַבדֶׁ רֶׁ ְרִגילָּׁה, ֹזאת אֹומֶׁ ם הָּׁ ֱאֹכל ֵפרֹות ְשִביִעית ְבַדְרכָּׁ
ְפפֹוִנים  ר ִלְכֹבש ְמלָּׁ ק, ֻמתָּׁ רָּׁ ר ְלמָּׁ זֶׁ ר ְלַהְכִניס גֶׁ ל:  ֻמתָּׁ שָּׁ ם.  ְלמָּׁ ֱאֹכל אֹותָּׁ לֶׁ

ר  ר ִלְסֹחט ֵפרֹות הָּׁ ְוֵזיִתים, ֻמתָּׁ ן, ֻמתָּׁ מֶׁ ם ְרִגיִלים ִלְסֹחט ר ִא דָּׁ ַלֲעשֹות ַיִין ְושֶׁ
ם, ל נֱֶׁאכָּׁ  9אֹותָּׁ ְך ְכלָּׁ רֶׁ ְבדֶׁ ר שֶׁ בָּׁ ל ָאסּור ְלַבֵשל דָּׁ ְך.  ֲאבָּׁ פֶׁ  ל ַחי, ְוֵכן ְלהֶׁ

ְרֵכי  ם ְלצָּׁ ְראּוִיים ַלֲאִכיַלת ָאדָּׁ ְכמֹו ֵכן ָאסּור ְלִהְשַתֵמש ְבֵפרֹות ְשִביִעית הָּׁ
ם ֲאֵחִרים ְכגֹון  ִנְסַחט ְלמָּׁ   5ִכבּוס.לְ ִנקּוי ּולְ ָאדָּׁ ד ִעם ִמיץ ִלימֹון שֶׁ גֶׁ ם ִמבֶׁ תֶׁ ל:  ָאסּור ְלהֹוִריד כֶׁ שָּׁ

ֵּיש בֹו ְקֻדשַ     ת ְשִביִעית.ִמִּלימֹון שֶׁ

 

 בס"ד

 פרשת ויראשבוע 
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 2עמוד            וירא שבוע פרשת  -הלכה יומית          בס"ד  

 ?יתיעִּ בִּ ת שְׁ ַש דֻ ן קְׁ הֵׂ ש ב  יֵׂ ן ֶש זוֹ ל מ  ת ֶש וֹ ירִּ אֵׂ שְׁ ה בִּ מ  הֵׂ יל בְׁ כִּ אֲ הַ ר לְׁ ת  ם מֻ אִּ הַ  ה

ם ִדים ְלַמֲאַכל ָאדָּׁ ֵּיש ֵפרֹות ַהְמיֻחָּׁ ם שֶׁ הֶׁ ם ַבֲעֵלי ַחִּיים. תְקֻדשַ  בָּׁ הֶׁ  4ְשִביִעית, ֵאין ְלַהֲאִכיל בָּׁ

ל ם לִמַמֲאכַ  ְוִנְפְסלּו ִנְמֲאסּו ִאם ֲאבָּׁ ר, ְוִאי ָאדָּׁ ְפשָּׁ ת ְלַהֲחִזיר אֶׁ ב אֶׁ  ירּוְלַהֲחזִ  ְלַקְדמּותוֹ  ַהַמצָּׁ
ת ל אֶׁ ב ַהַמֲאכָּׁ ִּיְהיֶׁה ְלַמצָּׁ אּוי שֶׁ ם ַלֲאִכיַלת רָּׁ ר ,ָאדָּׁ ֵתת ֻמתָּׁ ם לָּׁ ה אֹותָּׁ     9.ִלְבֵהמָּׁ

ְרִגיִלים ְלַהֲאִכיל קֹום שֶׁ ת ְבמָּׁ ת הַ  אֶׁ ְבֵהמֹות ַגְרִעיִנים ּוְקִלפֹות )ְכגֹון ַבִקבּוץ(, ְמִניִחים אֶׁ
ֵהם ֹל היִ א ַהְקִלפֹות ְוַהַגְרִעיִנים ַעד שֶׁ  01.ְהיּו ְראּוִיים ַגם ְלַמֲאַכל ְבֵהמָּׁ

 
 

ית ו יעִּ בִּ רוֹת שְׁ ֹסֶלת פֵׂ פְׁ ים בִּ ה עוֹשִּ פוֹת ּוַבשְׁ  - מ  לִּ ים, ַבקְׁ ינִּ עִּ יוֹת?ַבַגרְׁ רִּ  אֵׂ

ל ה ָאכְׁ ֶכם לְׁ ָאֶרץ ל  ה ַשַבת ה  ת  יְׁ ה   00"…"וְׁ

תּוב " ל הֵמַהכָּׁ ָאכְׁ ֵפרֹות ֵאּלּולְׁ ִד  " ָאנּו ְלֵמִדים שֶׁ ְפֵסד. ֲאִכילָּׁהים לַ ְמֹיעָּׁ ָאנּו ְלֵמִדים   04ְוֹלא ְלהֶׁ
ָאסּור ְלַהְפִסיד ֵפרֹות ְשִביִעית  ִלְגֹרם ְלִקְלקּולָּׁם.   ְכלֹוַמר, שֶׁ

ְראּוִיים לַ  ָאסּור ְלַהְשִליְך ְקִלפֹות ְוַגְרִעיִנים ל ֵפרֹות ְשִביִעית הָּׁ  ֲאִכילָּׁהּוְשֵאִרּיֹות שֶׁ
 ַלַפח.

ת ַהְש  עֹוְטִפים ל ֵפרֹות ְשִביִעיתאֶׁ  01ןלוֹ יְ ית נַ ִק שַ בְ  ֵאִרּיֹות, ַהְקִלפֹות ְוַהַגְרִעיִנים שֶׁ
ַהֵפרֹות  ּוַמִניִחים ם.  ְלַאַחר שֶׁ ְסלּו ֵמֲאִכיַלת ָאדָּׁ ְקבּו ְוִיפָּׁ ֵהם ֵירָּׁ ד ַעד שֶׁ ִבְכִלי ְמיֻחָּׁ

ר ִלְזֹרק אֹותָּׁ  ִבים ְוֵאינָּׁם ְראּוִיים ַלֲאִכילָּׁה, ֻמתָּׁ ה זֹו נֹוֲהִגים ְלַהְחִזיק ם.  ְמִּס ִנְרקָּׁ בָּׁ
ית לכַ מֵׂ " יעִּ בִּ ּה ְקֻדַשת ְשִביִעית.   שְׁ ֵּיש בָּׁ  " ִלְפֹסלֶׁת שֶׁ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .מקורות דיני שמיטה ומצוות הארץ הם מהרמב"ם אא"כ צויין אחרת 
 .  שמות כ"ג:י"א.0
 .  בית רידב"ז ד':ח'.  4
דרות וחכמים קבעו שמספיק לאפשר מדאורייתא יש לפרוץ את הג.  1

גישה, פאת השולחן ובית ישראל פרק כ"ג הלכה ח' וס"ק כ'.  אם יש 
חשש לנזק, כגון חשש שנכרים רבים יבואו ויזיקו לעצים ויבוזו את הפרות 
שיש בהם קדושת שביעית, אפשר גם לנעול את השדה ולתלות מודעה על 

 ק י', סעיף ה'., מצוות הארץ כהלכתן פרהמפתחהימצאות  מקום
 .  מצוות הארץ כהלכתן, שמיטה פ"ג סע' ל"ד.2
המזון חלים קדושת שביעית.   חז"ל גזרו ואסרו על הכסף או .  על 7

 אכילת ספיחין ולכן כל מה שכתבנו כאן אינו מתייחס לספיחין.  
בספר  .  הגרי"מ טוקיצ'ינסקייש אוסרים סחיטת פרות הדר.  9

 שכתב אך ראה בספר "שנת השבע" ,מסתפק ונוטה לאסורהשמיטה 

וכן ב"מדריך שמיטה לצרכנים" של מכון התורה והארץ בשם הגר"מ  להתיר
 אליהו  ועוד.

פרות שבדרך כלל עושים מהם שמן )כגון זיתים(, מותר לעשות מהם .  5
 .שבדרך כלל עושים מהם צבע, מותר לעשות מהם צבע וכדומה שמן.  פרות

 ה':ה'..  רמב"ם הל' שמיטה ויובל 4
 .    שבת הארץ י"ב:ה'.9

במדריך לצרכן הנ"ל .  קיצור דיני שמיטת קרקעות לרב ישעיהו נויברט.   01
כתב בשם הגר"מ אליהו שאין לזרוק דבר הראוי לאכילת בהמה לפח אע"פ 

 משום בזיון קדושת שביעית. ,שרוב בני אדם אינם נותנים דבר זה לבהמה
 ..  פסחים נ"ב:04                                            .  ויקרא כ"ה:ו'. 00
אין חובה להניח בשקית ניילון, אבל על ידי זה ימנע ביזיון לפרות אם .  01

.  כך אמר לי הרב בפח שביעית ימצאו פרות שביעית בשלבי ריקבון שונים
 רמי ברכיהו.

 יתיעִּ בִּ שְׁ ל ּואֵׂ ר  שְׁ ץ יִּ ֶר אֶ 
 

נָּׁן, ְשל נּו ַרבָּׁ ֵאל ַעל ְתַנאי, וֹ תָּׁ ִרים ִנְתנּו ְלִיְשרָּׁ ה ְדבָּׁ  שָּׁ
ֵאל...ֵבית ַהִמְקדָּׁ ִוד, ּודָּׁ  תְוֵאּלו ֵהן:  ַמְלכּות ֵבי ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  ש, ְואֶׁ

ֵאל ִדְכִתיב ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ים מ"ה(: -)תהילים ק"ה:מ"ד אֶׁ ֻאמִּ ם ַוֲעַמל לְׁ צוֹת גוֹיִּ ן ל ֶהם ַארְׁ תֵׂ ַויִּ
שּו יר  ֹצרּו . יִּ נְׁ יו יִּ תוֹֹרת  יו וְׁ רּו ֻחק  מְׁ שְׁ  ....תֹוַרת ְשִביִעית זוֹ    .ַבֲעבּור יִּ

ִמְצַות  א ְלִפי שֶׁ ֱאמֹ הָּׁ ה ֵלְך וֶׁ רּוְך הּוא ְלמשֶׁ דֹוש בָּׁ ְך ָאַמר ַהקָּׁ ל כָּׁ ה כָּׁ ן ְשִביִעית ֲחמּורָּׁ הֶׁ ר לָּׁ
ן ִמְצַות ְשִביִעית ְּיַקְבלּו ֲעֵליהֶׁ ּלָּׁא ַעל ְמנָּׁת שֶׁ ֵאל אֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ן ְלאֶׁ ֹּלא ִהְכַנְסִתי אֹותָּׁ ֵאל שֶׁ  .ְלִיְשרָּׁ

ןִמַנִין?  ִמַמה שֶׁ  ִעְניָּׁ ִרינּו בָּׁ ר וַ :  קָּׁ ַדבֵׂ יַני לֵׂאֹמר ֶאל ה'יְׁ ַהר סִּ ר ֶאל:  מֶשה בְׁ ל  ַדבֵׂ אֵׂ ר  שְׁ י יִּ נֵׂ בְׁ
ֹבאּו ֶאל י ת  ֶהם כִּ ת  ֲאלֵׂ ָאַמרְׁ ת לַ  וְׁ ָאֶרץ ַשב  ה ה  ת  בְׁ ש  ֶכם וְׁ ן ל  י ֹנתֵׂ ָאֶרץ ֲאֶשר ֲאנִּ      ה':ה 
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 הלכה                                                          יום
 

ֶהם.   א ֹחר ב  סְׁ ָאסּור לִּ יתוֹ וְׁ י בֵׂ נֵׂ בְׁ לִּ ם וְׁ ֶרֶשת ל ָאד  דְׁ רוֹת ַהנִּ ֹטל ַרק ֶאת ַכמּות ַהפֵׂ ר לִּ נּו ֶשֻמת  ַמדְׁ ל 

ה לְׁ  יש  ֶהם גִּ ין ל  ֶלה ֶשאֵׂ ית אֵׂ יעִּ בִּ לּו ַבשְׁ ים ּופַ ַמה ֹיאכְׁ סִּ דֵׂ דוֹת )לְׁ רְׁ  (?2 - 1ש 

רוֹת.  0 י פֵׂ שִּ ר - תשִּ ַמְדנּו ְכבָּׁ ֵאין לָּׁ קֹות ְשִביִעית תְקֻדשַ  שֶׁ ִּלְקטּו ַבְּירָּׁ ם שֶׁ  ְשַנת ִלְפֵני אֹותָּׁ
ה ִעים יְֶׁשנָּׁם ְביֵָּׁמינּו. ַהְשִמטָּׁ ְמצָּׁ קֹות ֵחלֶׁק ִלְשֹמר אֶׁ ְך ְוַהֵפרֹות ֵמַהְּירָּׁ ֵכן.    ְבֵקרּור ְזַמן ְלֹארֶׁ ל לָּׁ  כָּׁ

קֹות ְזַמן ְּירָּׁ ִרים ַהִשִשית נָּׁהַהשָּׁ  ּוֵפרֹות שֶׁ ר, ְוַקּיִָּׁמים ִנְשמָּׁ ְפשָּׁ ֱאֹכל אֶׁ ם ַגם לֶׁ  .  ֵמהֶׁ

ר קֹות ּוְלִהְשַתֵמש ִלְקנֹות, ִלְמֹכר ֻמתָּׁ ִגיל ֵאּלּו ּוְבֵפרֹות ִבירָּׁ רָּׁ ם ֵאין ִכי כָּׁ הֶׁ  .ְשִביִעית תְקֻדשַ  בָּׁ

רוֹת.  4 ים פֵׂ ֲאזוֹרִּ ם מֵׂ חּוץ ֶשהֵׂ בּולוֹת מִּ גְׁ מִּ  לִּ הַהשְׁ  יְֶׁשנָּׁם ְמקֹומֹות ,ְלִפי ִשיטֹות ְמֻסּיָּׁמֹות - ט 
ֵאל  לָּׁה ְקֻדשַ שֶׁ ִבְמִדיַנת ִיְשרָּׁ ם חָּׁ ְבתֹוכָּׁ ֵאלֵהם ִמחּוץ ַלְגבּולֹות שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ן  ת אֶׁ ְביֵָּׁמינּו ְלִעְניָּׁ

ה ה ַהּלָּׁלּוקֹומֹות ְמ , בַ . ְלִפי ִשיטֹות ֵאּלֶׁהְשִמטָּׁ ִלים ִדיֵני ְשִמטָּׁ ם ֵפרֹות  ,ֹלא חָּׁ ר ְלַגֵדל שָּׁ ּוֻמתָּׁ
ִגיל רָּׁ קֹות כָּׁ  .  ִוירָּׁ

ם ֵאין ְקֻדשַ  ִגיל.ַבֵפרֹות ַהְגֵדִלים שָּׁ רָּׁ ם כָּׁ ר ִלְמֹכר אֹותָּׁ  0ת ְשִביִעית ּוֻמתָּׁ
 

ית מ   ב יעִּ בִּ ים ַבשְׁ לִּ  (?3)ה אוֹכְׁ

ין.  1 ית דִּ ת ַהַחְקלִָּׁאית הַ  - אוַֹצר בֵׂ רֶׁ ת ַהתֹוצֶׁ ת ִבְשַנת ְכֵדי ְלַחֵּלק אֶׁ רֶׁ ֻמְפקֶׁ
ֱאֹסף ּוְלַחֵּלק ֵפרֹות ְשִביִעית ַעל ְיֵדי ַהְשִמטָּׁ  ר לֶׁ יןה, ֻמתָּׁ ית דִּ  4.אוַֹצר בֵׂ

ין"ַמהּו  ית דִּ ר ְלַמנֹות ְשִליִחים ִלְקֹצר, ִלְבֹצר ּוְלַטֵפל "אוַֹצר בֵׂ ֵתי ַהִדין ֻמתָּׁ ?  ְלבָּׁ
ַהדָּׁ  ן שֶׁ ר ִביבּול ְשִביִעית, ַגם ְבֹאפֶׁ ת ַהֵפרֹות לָּׁאֹוצָּׁ ר ָאסּור ִליִחיִדים.  ַמְכִניִסים אֶׁ בָּׁ

ן( ְך ַהְּיבּול ִנְלקָּׁ  -)ַמְחסָּׁ  ח ּוְמַחְּלִקים אֹותֹו.  אֹוַצר ֵבית ִדין, ְוַאַחר כָּׁ

ה ַתְשלּום ֲעבּור ַהֵפרֹות ם ֱהיֹות ְוָאסּור ִלְסֹחר ְבֵפרֹות ְשִביִעית, ֵבית ַהִדין ֵאינֹו גֹובֶׁ ּלָּׁא ַעְצמָּׁ , אֶׁ
ֲעלֻ  ל הָּׁ ת כָּׁ ה אֶׁ ְמַכּסֶׁ לָּׁה ַלשּוק, ּיְסכּום שֶׁ ֹות  ַהְקשּורֹות ַלְּיבּול:  ַהֵכִלים, ַהִטפּול ַבֵפרֹות,  ַההֹובָּׁ

אֹות ִנְלוֹות.ַת  ר הֹוצָּׁ  1ְשלּום ַלְשִליִחים ְוַלפֹוֲעִלים, ְוֵכן ְשאָּׁ

ַמְדנּו.ִבים ִלְנהֹ ִביִעית ְוַחּיָּׁ ת ְש ש ְקֻדשַ ְבֵפרֹות אֹוַצר ֵבית ִדין יֵ  ּלָּׁ ם ְכִפי שֶׁ הֶׁ    ג בָּׁ
 

ית )מ   ג יעִּ בִּ ים ַבשְׁ לִּ  (?4ה אוֹכְׁ

ה.  2 יר  כִּ ר מְׁ ה ַלַחְקלִָּׁאים  - ֶהתֵׂ ֵאל ַמִתירָּׁ אִשית ְלִיְשרָּׁ רָּׁ נּות הָּׁ ַרבָּׁ ף ְלאֹוַצר ֵבית ִדין, הָּׁ ְבנֹוסָּׁ
ם לְ  ת ְשדֹוֵתיהֶׁ ְך ִלְמֹכר אֶׁ ה ְלגֹוִיים.  ֵחלֶׁק ֵמַהְמלָּׁאכֹות ַהְזקּוִקים ְלכָּׁ ְך ְשַנת ַהְשִמטָּׁ שֶׁ מֶׁ

ל גֹוי.   ה שֶׁ דֶׁ רֹות ְבשָּׁ ה ֻמתָּׁ ה ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ דֶׁ ֲאסּורֹות ַבשָּׁ  הָּׁ

ֵתר ַלֲעֹבד ְבשָּׁ  א ַההֶׁ ה ִנְקרָּׁ ְכרּו אֹותֹו ְלגֹוי ִלְשַנת ַהְשִמטָּׁ מָּׁ ה שֶׁ הדֶׁ יר  כִּ ר מְׁ ים ש חֹוְלִק ְויֵ , ֶהתֵׂ
תָּׁ  ה ַבַקְרַקע ַעל ְיֵדי ְמִכירָּׁ ֵאין ְלַהִתיר ֲעבֹודָּׁ     2.ְלגֹוי ּהְוסֹוְבִרים שֶׁ

ֵתר  ן, ַההֶׁ ֵאל הּוא יָּׁשָּׁ אִשִּיים ְלִיְשרָּׁ רָּׁ ִנים הָּׁ ַרבָּׁ ל הָּׁ יו כָּׁ לָּׁ ְמכּו עָּׁ ִניםְוסָּׁ ַאֲחרֹונֹות ִבְמַאת ַהשָּׁ .  הָּׁ
ץ ִיְש  הּוא רֶׁ ת ַהִּישּוב ְבאֶׁ ד ְלַחֵזק אֶׁ ֵאלנֹועָּׁ יּו  ּוִבְזכּותוֹ  ,רָּׁ ֵתר ֹלא הָּׁ ְבִלי ַההֶׁ ַחְקלִָּׁאים ַרִבים שֶׁ

ה ְכלָּׁל, ִנְמנִָּׁעים ִמַּלֲעֹבר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים.  שֹוְמִרים ְשִמטָּׁ

ם ְקֻדשַ פֵ נֹוֲהִגים ְלִהְתַיֵחס לְ  הֶׁ ֵאין בָּׁ ל ֵפרֹות שֶׁ ה ְכאֶׁ ֵתר ְמִכירָּׁ  7ת ְשִביִעית.רֹות הֶׁ

 

א: בּוַע ַנְמִשיְך   נוֹשֵׂ הִלְלֹמד ַהשָּׁ ט  מִּ י שְׁ ינֵׂ  .  דִּ

 בס"ד

 פרשת חיי שרהשבוע 
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 2עמוד   חיי שרה   שבוע פרשת  - הלכה יומית    בס"ד
 

ית )מ   ד יעִּ בִּ ים ַבשְׁ לִּ  (?5ה אוֹכְׁ

ק.  7 ֻנת  ע מְׁ ה ִהיא דֶׁ  - ַמצ  קֹות ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ נֶׁת ְלַגֵדל ְירָּׁ ת ְמַעְניֶׁ פֶׁ ְך נֹוסֶׁ ַעל ַגֵבי רֶׁ
ק ֻנת  ע מְׁ ת ַהּיְ ַמצ  ה ְסג.  ְמַגְדִלים אֶׁ מָּׁ קֹות ְבתֹוְך ֲחמָּׁ ה ּוַבֲעִציִציםרָּׁ ַהמּונִָּׁחים ַעל  ּורָּׁ

ִציץ לְ ַגֵבי ִמְשטָּׁ  עָּׁ ר ַמְפִריד ֵבין הֶׁ    .ַקְרַקעֵבין הַ ח ֲאשֶׁ
ל ַהְמ ֵאין ְקֻדשַ  ם ְלִגדּוִלים ֵאּלּוגַ  ת כָּׁ ר ַלֲעשֹות אֶׁ לָּׁאכֹות ת ְשִביִעית ּוֻמתָּׁ

ִגיל. רָּׁ ם כָּׁ  9ַהְדרּושֹות ְלִגדּולָּׁם ְוַגם ִלְמֹכר אֹותָּׁ
 

ית )מ   ה יעִּ בִּ ים ַבשְׁ לִּ  (?6ה אוֹכְׁ

י.  9 דּולֵׂ י גִּ רִּ כְׁ ר  - נ  ֱאֹכל ֻמתָּׁ קֹות ֵפרֹות לֶׁ ַבֲעֵלי ִוירָּׁ דֹות ִגְדלּו גֹוִיים ַקְרַקע שֶׁ  ּוַבַפְרֵדִסים ַבשָּׁ
ם ּלָּׁהֶׁ ץ שֶׁ רֶׁ ֵאל ְבאֶׁ נָּׁה ִיְשרָּׁ ֵּיש סֹוְבִרים ֵיש.  ַהְשִביִעית ַבשָּׁ  ְוֵיש ְשִביִעית תְקֻדשַ  ֵאּלּו ְבֵפרֹות שֶׁ

ֵאין סֹוְבִרים ם שֶׁ הֶׁ ג.  ְשִביִעית תְקֻדשַ  בָּׁ ל ַהִמְנהָּׁ ץ ְבֹרב ַהְמֻקבָּׁ רֶׁ ֵאל אֶׁ ֵאין הּוא ִיְשרָּׁ  ְבֵפרֹות שֶׁ
קֹות   5.ְשִביִעית ַשתְקדֻ  ֵאּלּו ִוירָּׁ
ר ַלְמרֹות ֻמתָּׁ ֱאֹכל שֶׁ ל ֵפרֹות לֶׁ ה גֹוי שֶׁ ִריְך ,ַבְשִמטָּׁ ֵהר צָּׁ ַחְקלִָּׁאים  ְבַפְרנַָּׁסת עַ ִלְפגֹ  ֹלא ְמֹאד ְלִהזָּׁ

ל ְיבּול ְקִנַּית ְיֵדי ַעל םיְיהּוִדּיִ  ל ְיבּול ִבְמקֹום גֹוִיים שֶׁ ֻגַדל ְיהּוִדים שֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ת ְבדֶׁ רֶׁ  ִבְשַנת ַהֻמתֶׁ
ה ד. ַהְשִמטָּׁ ֵהר ֵיש ּוִבְמיֻחָּׁ ת סּוְלַפְרנֵ  ְלַחֵזק ֹלא ְלִהזָּׁ ֵאל ַעם אֹוְיֵבי אֶׁ   4.ִיְשרָּׁ

 

ם ו הֵׂ  ים?  יחִּ פִּ סְׁ  מ 

ִעיםים שֶׁ לִ ּודם גִ ים הֵ יִח פִ ית.  ְס יעִ בִ ת ְש רוֹ ל פֵ כֹ אֱ לֶׁ  נּוה לָּׁ ירָּׁ ִת ה מַ רָּׁ וֹ תהַ שֶׁ  נּוְד מַ לָּׁ  ם ִנְזרָּׁ , ֵמַעְצמָּׁ
ל שָּׁ ִנִּייםים ִח רָּׁ פְ ת ּוקוֹ רָּׁ : יְ ְלמָּׁ ם הֵ ת שֶׁ רוֹ ְמ ים לַ יִח פִ ְּס ת הַ אֶׁ ל כֹ אֱ לֶׁ וְ  ְלַלֵקט ָאְסרּוים ִמ כָּׁ .  חֲ ֵריחָּׁ

 ה.  טָּׁ ִמ ְש ת הַ נַ ְש ם בִ מָּׁ צְ עַ מֵ  חּוְמ צָּׁ 
יּוה רָּׁ בֵ י עֲ ֵר בְ עוֹ  ִמְפֵני  ים?יחִּ פִּ סְׁ ת הַ אֶ  רּוסְׁ ים ָאמִּ כ  חֲ  ַמדּועַ  הָּׁ רה טָּׁ ִמ ְש ת הַ נַ ְש ים בִ עִ ְר זוֹ  שֶׁ  ַבֵּסתֶׁ

 9.םמָּׁ צְ עַ מֵ  לּוְד ים גָּׁ לִ ּודגִ הַ ים שֶׁ ִר ְמ אוֹ וְ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . עיין קטיף שביעית פ"ד, מצוות הארץ כהלכתן פרק שני של הל' שמיטה.0
קצירה, בצירה, אחסון הפרי וגם על , מוסד זה אף מפקח על פעולות נדרשות לקיום הפרות.  4

פרק ח'.  הפרטים שהבאתי הם  תעשיית השמן והיין.  מקור דין אוצר בית דין בתוספתא שביעית
 הארץ כהלכתן, הלכות שמיטה פרק ט"ז, אוצר בית דין. על פי:  מצוות

 .  היות והתשלום אינו עבור הפרי, אין קדושה נתפסת במה שמשלמים עבור יבול אוצר בית דין.1
(.  1111-1111.  היתר המכירה אינו חדש, אלא נערכו חוזי מכירה לגויים כבר בשנת תרמ"ט )2

ה על פי עצת הרב יצחק אלחנן ספקטור, הרב שמואל נערכו חוזי מכיר ( 1115-1116בשנת תרנ"ו )
 ב יהושע דיסקין והרב שמואל סלנטמוהליבר, הרב יהושע מקוטנא, הרב  שמואל זנוויל, הר

הו )שניים האחרונים סברו בראשונה לאסור(. בשנים הבאות הצטרפו רבנים נוספים )הרב אלי
התנגדות  יתהיהזאת ה התקופה( ליסוד ההיתר.  במשך כל תאומים והרב קוק-דוד רבינוביץ

ועוד חריפה להיתר )הרב יוסף דוב סולוביצ'יק בעל בית הלוי והרב יעקב דוד וולובסקי ]הרידב"ז[ 
היו בין המתנגדים(, אך הרבנים שהזכרנו החליטו להתיר את המכירה בגלל המצב הקשה של 

חפש דרכים לקיים שוב בארץ ישראל.  גם המתירים הסכימו כי אין לראות בהיתר פטור מליהי
הראשיים שכיהנו  משפט כהן ס"ד(.  הרבנים ,ללא הפקעה )הראי"ה קוק מצוות השמיטה את

אחרי הרב קוק המשיכו לפעול על פי היתר המכירה.  הנוהגים כחזו"א אינם סומכים על ההיתר 
יה סיכום על פי ספרו של הרב צבי שינובר, השמיטה לאור המקורות, ומאמרו של הרמ"צ נרכלל.  

לפני שמיטת תשס"ח הרבנות הראשית לישראל   המובא שם "לתולדות קיום מצות השמיטה".
שאפשר על ידי  פרסמה שבכוונתה להמשיך בהיתר המכירה אך לצמצם את השימוש בה עד כמה

מכתב וועדת השמיטה של הרה"ר לחקלאי ישראל    בית דין. עידוד ההצטרפות להסדר אוצר
 מתאריך י' שבט תשס"ז.

גם בפירות היתר עיין בהמשך בדין גידולי נכרי. לפי דעת החזון איש המובאת שם,   .7
   . מכירה יש קדושת שביעית

הגרע"י, משא עובדיה, כינוס תושבע"פ, תש"ס, "בדין חממות בשביעית". עיין .  9
פרטים רבים בנושא זה, וכן מה יהיה הדין של גידול קטיף שביעית פרק י"ח 

ועיי"ש .  או מתחת השמים על גבי מצע מנותק  הקרקע בחממה סגורה בתוך
שיש מחמירים גם למכור את קרקע העציצים לגוי, ובזה אין איסור של "לא 

ויש פוסקים שאינם שמחים בגידולי מצע מנותק, כי במקרים רבים   תחנם".
נספחים  -החממה מהווה תנאים אידיאלים לגידול.  משפטי ארץ שביעית  

וגם על ידי זה עלול הגרי"ש אלישיב", ב'.   דעת –יעית "בדין חממות בשב
 רל"ח.-.  שבט הלוי ט':רל"זלהתבטל כל ענין השמיטה

, לפי דעת פסק שנוהגים קדושת שביעית בפירות גוי.  חזו"א שביעית ט':י"ח 5
המבי"ט.  אמנם פאת השולחן כ"ג:י"ב, הראי"ה שבת הארץ ד':כ"ט, הגרע"י יביע 

שאין בפירות הגוי קדושת וד פוסקים לפי דעת מרן השו"ע, אומר יו"ד ג':י"ט וע
שם שמוכיח שכן היה המנהג וכך  אומש"כ שכן המנהג ברוב א"י עיין יבי".  שביעית
 נשאר. 

בעיה נוספת ביגודלי נכרים הוא שיש יהודים .  אגרות הראי"ה א':שט"ז.   4
כרים את היבול שמוכרים את היבול שגידלו באיסור בשמיטה לערבים.  הערבים מו

.  שמיטה מן המקורות ועד להלכה הזה ליהודים, כאילו הם, הערבים גידלו את זה
 .459למעשה, הרב יוסף צבי רימון, מהדורת תשס"ח, עמ' 

ו כן הוא אינו כולל ירקות ופרחי ריח שנזרעו .  איסור זה אינו כולל פרות העץ.  כמ9
ורמב"ן, שלא כמו הרמב"ם  ספר השמיטה על פי ר"ש   .והנביטו בשנה השישית

 בפ"ד.

ל ֶאֶרץ אֵׂ ר  שְׁ נ ה - יִּ ידִּ  ַמת  מִּ  !יתתְׁ
  

ֹבאּו ֶאל י ת  ת לַ  כִּ ָאֶרץ ַשב  ה ה  ת  בְׁ ש  ֶכם וְׁ ן ל  י ֹנתֵׂ ָאֶרץ ֲאֶשר ֲאנִּ תּוב ַמדּועַ   -ה'ה  ן:  כָּׁ י ֹנתֵׂ , ֲאֶשר ֲאנִּ
ה ת ַהְשַפת?  ִבְלשֹון ֹהוֶׁ ִמְצַות ַמְסִביר ֱאמֶׁ הַהְש  שֶׁ ת ִמטָּׁ דֶׁ נּו  ְמַלמֶׁ ץ אֹותָּׁ רֶׁ אֶׁ ֵאל שֶׁ נָּׁה ִהיא ִיְשרָּׁ  ַמתָּׁ

ֵאל ְלַעם ה לּוְבכָּׁ , ִיְשרָּׁ דֹוש ְשִמטָּׁ רּוְך ַהקָּׁ ש נֹוֵתן הּוא בָּׁ דָּׁ ת ֵמחָּׁ נָּׁה אֶׁ  .ַהַמתָּׁ
תּוב ְוֵכן ת :  כָּׁ ית ל תֵׂ רִּ מוֹ ַהבְׁ רוֹת עִּ כ  ַהפְׁ  ֶאת)וְׁ י וְׁ ֱאֹמרִּ י ה  תִּ י ַהחִּ ַנֲענִּ י ֶאֶרץ ַהכְׁ בּוסִּ ַהיְׁ י וְׁ זִּ רִּ

י שִּ ג  רְׁ ַהגִּ ת  (וְׁ עוֹ )ל תֵׂ ַזרְׁ תּוב ַמדּועַ   .(..לְׁ ֵתת"  כָּׁ דֹוש ִכי? ַפֲעַמִים" לָּׁ רּוְך הּוא ַהקָּׁ  ְוחֹוֵזר נֹוֵתן בָּׁ
נּו ְונֹוֵתן ת לָּׁ ץ אֶׁ רֶׁ ֵאל אֶׁ ה ּוְשַנת, ִיְשרָּׁ ת ַהְשִמטָּׁ דֶׁ נּו ְמַלמֶׁ ה ןִעְניָּׁ  אֹותָּׁ     .זֶׁ
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האם יש 
קדושת 
 שביעית?

מה אוכלים  השיטה מעלות וחסרונות
 בשמיטה?

 
ין ת ְקֻדשַ  אֵׂ

 . ְשִביִעית

 
ֵמינּו ְשנָּׁם ְביָּׁ ִעים יֶׁ ְמצָּׁ  אֶׁ
קֹות ֵחלֶׁק ִלְשֹמר  ֵמַהְּירָּׁ
ְך ְוַהֵפרֹות  .ְבֵקרּור ְזַמן ְלֹארֶׁ

 
  

 
קֹות נָּׁה ֹותּוֵפר ְּירָּׁ  .ַהִשִשית ַהשָּׁ

רוֹת ית פֵׂ שִּ  שִּ
 
 
 
 
 

 
ין ת ְקֻדשַ  אֵׂ

 .ְשִביִעית

 
 מהודר. פתרוןמתירים ל

ְשנָּׁם  ,ְלִפי ִשיטֹות ְמֻסּיָּׁמֹות יֶׁ
ֵאל  ֵהם שֶׁ ְמקֹומֹות ִבְמִדיַנת ִיְשרָּׁ

ה  לָּׁ ם חָּׁ ְבתֹוכָּׁ ִמחּוץ ַלְגבּולֹות שֶׁ
ֵאלְקֻדשַ  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵמינּו ת אֶׁ ן  ְביָּׁ ְלִעְניָּׁ

ה , . ְלִפי ִשיטֹות ֵאּלֶׁהְשִמטָּׁ
לּוקֹומֹות ְמ בַ  ִלים ִדיֵני  ַהּלָּׁ ֹלא חָּׁ

ה ם ֵפרֹות  ,ְשִמטָּׁ ר ְלַגֵדל שָּׁ ּוֻמתָּׁ
ִגיל רָּׁ קֹות כָּׁ  .  ִוירָּׁ

 
רוֹת  פֵׂ

ים ֲאזוֹרִּ  מֵׂ
ם  ֶשהֵׂ
חּוץ  מִּ

בּולוֹת גְׁ  לִּ
ה ט  מִּ  ַהשְׁ

 
ת ְקֻדשַ  יֵׂש

 . ְשִביִעית
  

 

ל יבול הקדוש זוכים לאכו
מאפשר   בקדושת שביעית!

לחקלאים להתפרנס 
בשמיטה על ידי עיסוק 

 באיסוף וחלוקה.
 

 

ר ְלַמנֹות ְשִליִחים  ֵתי ַהִדין ֻמתָּׁ ְלבָּׁ
ִלְקֹצר, ִלְבֹצר ּוְלַטֵפל ִביבּול 

ר ָאסּור  בָּׁ ַהדָּׁ ן שֶׁ ְשִביִעית, ַגם ְבֹאפֶׁ
השליחים גם מחלקים ִליִחיִדים.  
   את היבול.

ין ית דִּ  אוַֹצר בֵׂ

 
ין ת ְקֻדשַ  אֵׂ

 . ְשִביִעית
 סֹוְבִרים ֵיש 

ֵּיש  ְבֵפרֹות שֶׁ
 תְקֻדשַ  ֵאּלּו

 .ְשִביִעית

 
ההיתר נותן אפשרות 

לחקלאים שאחרת לא היו 
שומרים שמיטה, לשמור 

יש פוסקים  שמיטה.
שחולקים על האפשרות 

   לערוך היתר מכירה.
  

 

אִשי רָּׁ נּות הָּׁ ַרבָּׁ ה הָּׁ ֵאל ַמִתירָּׁ ת ְלִיְשרָּׁ
ְך ִלְמֹכר  ִאים ַהְזקּוִקים ְלכָּׁ ַלַחְקלָּׁ

ה  ְך ְשַנת ַהְשִמטָּׁ שֶׁ ם ְלמֶׁ ת ְשדֹוֵתיהֶׁ אֶׁ
ק ֵמַהְמלָּׁאכֹות  ְלגֹוִיים.  ֵחלֶׁ

ה  ה ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ דֶׁ ֲאסּורֹות ַבשָּׁ הָּׁ
ל גֹוי.   ה שֶׁ דֶׁ רֹות ְבשָּׁ  ֻמתָּׁ

ה יר  כִּ ר מְׁ  ֶהתֵׂ

 
ין ת ְקֻדשַ  אֵׂ

 . ְשִביִעית
 

 

יש  מתירים פתרון מהודר.ל
פוסקים שמצריכים גם 

למכור את הקרקע 
בעציצים, ויש פוסקים ש

שאינם שבעי רצון מפתרון 
 זה.

 

 

ת ַהּיְ  ה ְמַגְדִלים אֶׁ מָּׁ קֹות ְבתֹוְך ֲחמָּׁ רָּׁ
ה ּוַבֲעִציִצים ַהמּונִָּׁחים ַעל ַגֵבי  ְסגּורָּׁ

עָּׁ ִמְשטָּׁ  ר ַמְפִריד ֵבין הֶׁ ִציץ ח ֲאשֶׁ
   .ַקְרַקעֵבין הַ לְ 

ק נֻת  ע מְׁ  ַמצ 

 
ין ת ְקֻדשַ  אֵׂ

 . ְשִביִעית
 סֹוְבִרים ֵיש 

ֵּיש  ְבֵפרֹות שֶׁ
 תְקֻדשַ  ֵאּלּו

 .ְשִביִעית
 

 

ִריְך ֵהר צָּׁ  עַ ִלְפגֹ  ֹלא ְמֹאד ְלִהזָּׁ
ִאים ְיהּוִדּיִ  ְבַפְרנַָּׁסת  םיַחְקלָּׁ

ל ְיבּול ְקִנַּית ְיֵדי ַעל  גֹוִיים שֶׁ
ל ְיבּול ְמקֹוםבִ   ְיהּוִדים שֶׁ

ֻגַדל ְך שֶׁ רֶׁ ת ְבדֶׁ רֶׁ  ִבְשַנת ַהֻמתֶׁ
ה  ּוְלַפְרֵנס ְלַחֵזק ולא. ַהְשִמטָּׁ

ת ֵאל ַעם אֹוְיֵבי אֶׁ  .ִיְשרָּׁ

 

קֹות ֵפרֹות ַבֲעֵלי ִוירָּׁ  גֹוִיים ַקְרַקע שֶׁ
דֹות ִגְדלּו ם ּוַבַפְרֵדִסים ַבשָּׁ הֶׁ ּלָּׁ  שֶׁ

ץ רֶׁ ֵאל ְבאֶׁ נָּׁה ִיְשרָּׁ  .ַהְשִביִעית ַבשָּׁ

י דּולֵׂ י גִּ רִּ כְׁ  נ 

 

 2נספח שמיטה 
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 הלכה                                                          יום
 
ית א יעִּ בִּ רוֹת שְׁ ר פֵׂ ַבעֵׂ ה לְׁ י ַהחוֹב   ? ַמהִּ

צּוי בַ  אֹותֹו ַהִמין מָּׁ ל ְזַמן שֶׁ ֱאֹכל ִמֵפרֹות ְשִביִעית כָּׁ ר לֶׁ ר ֻמתָּׁ ה, ְכלֹוַמר ְבעֹוַנת ִגדּולֹו.  ַכֲאשֶׁ דֶׁ שָּׁ
ה ִנְגמָּׁ  ה אֹו ַבַפְרֵדס, ַחּיִָּׁבים ְלַבֵער אֹותֹו ֵמַהַבִיתַהִמין ַהזֶׁ דֶׁ עּור  0.ר ַבשָּׁ ְך ה ַעל ְיֵדיַנֲעשֶׁ  ַהבִּ  כָּׁ

עֹות ְלַגֵבי ַאחֲ וְ ה )טָּׁ ְבַמֲהלְָּׁך ְשַנת ַהְשִמ   4.תרוֹ פֵ ת הַ יר אֶׁ ִק פְ ם מַ דָּׁ ָאהָּׁ שֶׁ  !( ֵיש לִָּׁשים ֵלב ַלהֹודָּׁ יהָּׁ רֶׁ
ִמין ְוֵכיַצד ל ִמין וָּׁ ל כָּׁ ם. ְזַמן ַהִבעּור שֶׁ הֶׁ  ֵיש ִלְנֹהג בָּׁ

ל שָּׁ ח ִמי:  ְלמָּׁ ּלָּׁקָּׁ ת יא אֶׁ צִ הוֹ לְ  ְךֵר טָּׁ צְ א יִ הּוית, וְ יעִ בִ ְש  ְקֻדַשת וֹ בֵיש  - יןית דִּ ר בֵׂ צַ אוֹ ל ן שֶׁ יִ ּיַ  שֶׁ
ְך ִתְהיֶׁה זוֹ  עֹונָּׁהים.  בִ נָּׁ עֲ ל הָּׁ ר שֶׁ עּובִ הַ  עֹוַנת יעַ גִ הַ בְ  ְלַהְפִקירוֹ ּו יתוֹ בֵ ן ִמ יִ ּיַ הַ  שֶׁ , ו"עתש ְשַנת ְבמֶׁ
, יתוֹ בֵ ן ִמ יִ ּיַ ת הַ יא אֶׁ צִ ם יוֹ דָּׁ ָא.  הָּׁ ה"עה תשטָּׁ ִמ ְש ת הַ נַ ְש ְבסֹוף  טּונְ חָּׁ ים שֶׁ בִ נָּׁ עֲ ר בַ בָּׁ דֻ י ְמ כִ 

הי נֵ פְ בִ  ַיְפִקירוֹ   יּוַכל אֹותוֹ יר ִק פְ ִה ם שֶׁ דָּׁ ָאהָּׁ  ַגם.  וֹ ב ִלְזכֹות יּוַכלם דָּׁ ל ָאז כָּׁ ָאים, וְ ִש נָּׁ אֲ  ְשלֹושָּׁ
 1.וֹ ב ְוִלְזכֹות ַלֲחֹזר

 

ם ב ַנתל פֵׂ טַ ר לְׁ ת  מֻ  ַהאִּ גִּ  ה?ט  מִּ שְׁ ת הַ נַ שְׁ י בִּ נוֹ  בְׁ

ןל כָּׁ ת בְ רוֹ סּואֲ ת הָּׁ אכוֹ לָּׁ ן ְמ נָּׁ ְש , יֶׁ נּוְד מַ ּלָּׁ י שֶׁ פִ כְ   ְךרֶׁ צֹ ם לְ ּוזגִ ה וְ יעָּׁ ִר זְ  ְכמוֹ ת אכוֹ לָּׁ ְמ   ה.טָּׁ ִמ ְש בַ  ֹאפֶׁ
רֹותת אכוֹ לָּׁ ְמ  יְֶׁשנָּׁןאת, ת זֹ מַ עֻ י.  לְ וֹ נהַ  ְבִגַנת ַגםת רוֹ סּוים אֲ צִ עֵ הָּׁ ים וְ יִח ִש ל הַ ּודגִ   ִאם ַהֻמתָּׁ

ן תָּׁ רֹות ֵאּלּות וֹ ּלעֻ פְ א, ּונָּׁ ילָּׁ ִא  ְלאֹוקֹוֵמי, ַהַקּיָּׁםת אֶׁ  ְלַשֵמריא ִה  ַמְטרָּׁ ִלְדֹאג  ֵישי.  נוֹ  ְבִגַנת ַגם ֻמתָּׁ
ְך ַהִגנָּׁהי דֵ ק כְ ה ַר יֶׁ ְה ל יִ ּופִט הַ שֶׁ  ְלכָּׁ ֵמר שֶׁ ּהא ֹל, וְ ִתשָּׁ  .  ְכֵדי ְלַהְשִביחָּׁ

שּובן כֵ לָּׁ  ןה טָּׁ ִמ ְש ת הַ נַ ְש בִ  ַבִגנָּׁהל פֵ טַ לְ  ֵיש ֵכיַצד ִלְקֹבעַ י דֵ ן כְ נָּׁ ם גַ עִ וְ  ַרבם עִ  ְלִהְתַיֵעץ ְמֹאד חָּׁ ֹאפֶׁ  בָּׁ
הי פִ ר לְ תָּׁ מֻ הַ  כָּׁ   .ַהֲהלָּׁ

 

    ָסִפים ת כ ְׁ ַּ ִמט   ש ְׁ

ים? ג פִּ ס  ַטת כְׁ מִּ ַות שְׁ צְׁ י מִּ  ַמהִּ
 

הּו  עֵׂ רֵׂ דוֹ ֲאֶשר ַיֶשה בְׁ ה י  ל ַבַעל ַמשֵׂ מוֹט כ  ה ש  ט  מִּ ַבר ַהשְׁ ֶזה דְׁ  "וְׁ
ֶאת הּו וְׁ עֵׂ ֹגש ֶאת רֵׂ יו ֹלא יִּ  2"…ָאחִּ

לֶׁת ְשלִמְצַות ְשִמַטת ְכסָּׁ  ִרים:וֹ ִפים כֹולֶׁ ה ְדבָּׁ  7שָּׁ

ל ַבַעל ַמֵשה יָּׁדֹו(. מֹוט כָּׁ ַחּיִָּׁבים לֹו )שָּׁ ת ַהחֹובֹות שֶׁ ה ְלַבֵטל אֶׁ  א.  ַעל ַהַמְלוֶׁ

ה )ֹלא ב.  ָאסּור ַלַמְלוֶׁ  ם ְשַנת ַהְשִמטָּׁ ה ֲעֵליהֶׁ ְברָּׁ עָּׁ ת ַהחֹובֹות שֶׁ ת ֵרֵעהּו(. ִיֹגשה ִלְתֹבַע אֶׁ  אֶׁ

ה. ג.  ָאנּו ִפים ִלְפֵני ַהְשִמטָּׁ ֹּלא ַנְפִסיק ְלַהְלוֹות ְכסָּׁ    9ְמֻצִּוים שֶׁ

לָּׁה בְ ְשִמטַ  ִפים ֵאינָּּׁה חָּׁ ַתֲאִריְך ַהלְ ת ְכסָּׁ ָאה שֶׁ עֹוןהַ וָּׁ ּלָּּׁה ֵפרָּׁ ְשַנת  ירֵמֹראש ְלַאחֲ ִנְקַבע  שֶׁ
ְזַמן ִפְרעֹונֹו  ּלָּׁא ְבחֹוב שֶׁ ה, אֶׁ ֹּלא ִנְקַבע ַתֲאִריְך  ִלְפֵני סֹוףהּוא ַהְשִמטָּׁ ה, אֹו שֶׁ ְשַנת ַהְשִמטָּׁ

ם ִנְפַרע. רֶׁ ה הּוא טֶׁ  5ְלִפְרעֹונֹו ּוְבַהִגיַע סֹוף ְשַנת ַהְשִמטָּׁ

 

א:  בּועַ  נוֹשֵׂ ת  ַהשָּׁ הְנַסֵּים אֶׁ ט  מִּ י שְׁ ינֵׂ ים דִּ פִּ ס  ַטת כְׁ מִּ ינֵׂי שְׁ דִּ ל ַעל  דמֹ לְ יל לִ ִח ְת נַ , וְ בְׁ אֵׂ ר  שְׁ ֶאֶרץ יִּ
ּה ת  ֻדש  ָארֶׁ  ּוקְׁ ל הָּׁ ת שֶׁ דֶׁ ּה ַהְמיֻחֶׁ תָּׁ ה.ְוַעל ַמֲעלָּׁ ֵאל   ץ ַהְקדֹושָּׁ ִבין ַמדּוַע ַעם ִיְשרָּׁ ה ְלהָּׁ ְך ַהִּלמּוד ְנַנּסֶׁ רֶׁ דֶׁ

ֵאל, ַוֲאִפּלּו דֹורֹות ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ת אֶׁ יו ָאַהב אֶׁ ּה ְלדֹורֹותָּׁ כּו ִלְראֹות אֹותָּׁ ל ֹלא זָּׁ ְכלָּׁ  .שֶׁ

 

 "דבס

 פרשת תולדותשבוע 
  . השבת מברכים את חודש כסלו. ראש חודש יחול ביום א' הבא
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 2עמוד        תולדות שבוע פרשת  - הלכה יומית       בס"ד
 

ַאחַ  ד ַשלֵׂם ֶאת חוֹבוֹ ַגם לְׁ ר ַללוֶֹוה לְׁ ם ֻמת  ֶוהַהאִּ ר ַעל ַהחוֹב? ר ֶשַהַמלְׁ תֵׂ  וִּ

ה יָּׁכ ת ַהחֹוב כַ וֹ ַהּלֹווֶׁ ה ִהְשִמיט אֶׁ ה, ַגם ִאם ַהַמְלוֶׁ ת חֹובֹו ִאם ִיְרצֶׁ ה ִד ל ְלַשֵּלם אֶׁ ין.  ַהַמְלוֶׁ
ִני!"  ר ִנְפַטְרתָּׁ ִממֶׁ ה עֹונֶׁ  -אֹוֵמר:  "ַמְשִמיט ֲאִני, ּוְכבָּׁ ִריְך ְלַשֵּלם!  ַהּלֹווֶׁ ף ה:  "ַאְכלֹוַמר, ֵאיְנָך צָּׁ

ְתַקֵבל!"    ַעל ִפי ֵכן ְרצֹוִני שֶׁ

ה  עֹושֶׁ ה שֶׁ ת ַהּלֹווֶׁ ל ֲאֵחִרים ֵכןחז"ל ִשְבחּו אֶׁ ם שֶׁ נֹות ִמַכְספָּׁ ה ֵלהָּׁ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ְך שֶׁ ְוַגם ֵאינֹו  ,ַעל כָּׁ
ֲעִשיִרים ְך שֶׁ ה ִלְגֹרם ְלכָּׁ ף. רֹוצֶׁ סֶׁ  4ַיְפִסיקּו ְלַהְלוֹות כֶׁ

 

בוֹ  ה רוֹזְׁ  ל?ַמהּו פְׁ

ֵק כַ  ר ִהֵּלל ַהזָּׁ ה לָּׁ ֲאשֶׁ ֵאל עֹוְבִרים ַעל ִאּסּור ְוִנְמנִָּׁעים ִמְּלַהְלוֹות זֶׁ ְבֵני ִיְשרָּׁ ָאה שֶׁ ה ִמְפֵני ן רָּׁ זֶׁ
ַּיֲעשּו ְפרֹוְזבוֹ ְשִמטַ  ִפים, הּוא ִתֵקן שֶׁ  9ל.ת ְכסָּׁ

ר ִבְפֵני ְשלַמהּו ְפרֹוְזבוֹ  ה חֹוֵתם ַעל ְשטָּׁ ה ַדּיָּׁ וֹ ל?  ַהַמְלוֶׁ יו שָּׁ ת חֹובֹותָּׁ ר הּוא מֹוֵסר אֶׁ ִנים.  ַבְשטָּׁ
ר ִנְמְסרּוְלֵבית ִדין ְוַהְשִמטָּׁ  לֶׁת( חֹובֹות ֲאשֶׁ ת )ְמַבטֶׁ טֶׁ ַרְך  ה ֵאינָּּׁה ְמַשמֶׁ עָּׁ ה שֶׁ ְלֵבית ִדין.  ַמְלוֶׁ

ִבים לֹו. ַחּיָּׁ ת ַהחֹובֹות שֶׁ  01ְשַטר ְפרֹוְזבֹול ַרַשאי ְלַהְמִשיְך ִלְגבֹות אֶׁ
 

      ָתה ָ ֻדש   ָרֵאל ו קְׁ  ֶאֶרץ ִיש ְׁ

בוֹא ו   מ 

רת א אֶׁ רֹ ְק לִ  נּולְ חַ ְת ת ִה עוֹ בּושָּׁ  ִמְסַפר ִלְפֵני ַשת ַהפֹוֵתחַ , ְבֵראִשית ֵספֶׁ רָּׁ ְבֵראִשית  ְבפָּׁ
עֹולָּׁם.  ַרִש"י שֹוֵאל:  ַמדּוַע  ת ַעל ְבִריַאת הָּׁ רֶׁ ר ְמַספֶׁ ה ַמְתִחילָּׁה ִמִּספּור  ֲאשֶׁ ַהתֹורָּׁ

ִראשֹונָּׁה מַ  ה הָּׁ ם")ֲעֵשה ְבֵראִשית ְוֹלא ֵמַהִמְצוָּׁ ה לָּׁכֶׁ ש ַהזֶׁ  ?  (ִמְצַות "ַהֹחדֶׁ

טֹוֲענֹות  עֹולָּׁם שֶׁ ה ַמְתִחילָּׁה ִמְבֵראִשית ְכֵדי לֵָּׁתת ַמֲענֶׁה ְלֻאמֹות הָּׁ ַהתֹורָּׁ ַרִש"י ַמְסִביר שֶׁ
ֲאַנְחנּו   ֵאל)שֶׁ ץ ִיְש  (ְבֵני ִיְשרָּׁ רֶׁ ת אֶׁ ַזְלנּו אֶׁ רּוְך הּוא גָּׁ דֹוש בָּׁ ַהקָּׁ ם נּוַכל לֹוַמר שֶׁ ֵאל.  לָּׁהֶׁ רָּׁ

ה ַמְתִחילָּׁה ְבַמֲעֵשה ְבֵראִשית ה זֹו ַהתֹורָּׁ עֹולָּׁם ַשּיְָּׁך לֹו.  ִמִּסבָּׁ עֹולָּׁם ְוהָּׁ ת הָּׁ א אֶׁ רָּׁ  -בָּׁ
דֹוש  ל ַהקָּׁ עֹולָּׁם שֶׁ ל הָּׁ כָּׁ רּוְך הּוא ְלַלֵמד שֶׁ ץ ִיְש  ,בָּׁ רֶׁ ת אֶׁ נּו אֶׁ ֵאל.     ְוהּוא נַָּׁתן לָּׁ  רָּׁ
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.  וכן חייב לבער גם כסף או מזון שקיבל תמורת פרות שביעית.  0

אדם שלא ביער פרות שביעית בזמן, הפרות אסורים באכילה.  אין 
 .)לצורך אוצר בית דין( בית דיןשברשות צריך לבער פרות 

 ב"ם בביעור..  קיצור דיני שמיטת קרקעות, על פי שיטת הרמ4
.  דרך הפקרה זו היא לפי הדעה המקובלת להלכה.    ספר 1

בהגיע זמן הביעור מותר להניח השמיטה ומצוות הארץ כהלכתן.   
 בבית מספיק פרות לשלוש סעודות לכל אחד מבני הבית.

 .  דברים ט"ו:ב'.2
 .  ראה ספר החינוך מצוות תע"ה, תע"ז, ת"פ.7
הְׁ .  9 ָך ֶפן יִּ ֶמר לְׁ ש  ַנת הִּ ה שְׁ ב  רְׁ ַיַעל לֵׂאֹמר ק  לִּ ָך בְׁ בְׁ ב  ם לְׁ ר עִּ ב   ֶיה ד 

א  ר  ק  ן לוֹ וְׁ תֵׂ ֹלא תִּ יוֹן וְׁ ֶאבְׁ יָך ה  ָאחִּ ָך בְׁ ינְׁ ה עֵׂ ע  ר  ה וְׁ ט  מִּ ַנת ַהשְׁ ַהֶשַבע שְׁ
א: טְׁ ָך חֵׂ י ה בְׁ ה  ֶליָך ֶאל ה' וְׁ  דברים ט"ו:ט. ע 

, הניתנת עם משכון הבהלוואוכן .  רמב"ם שמיטה ויובל ט:ט.  5
 שם הל' י"ד.

 .שביעית י:ט הראשונ ה.  מלאכת שלמה ומשנ4
 .  משנה שביעית י:ג.9

איך הלל תיקן פרוזבול, אם הפרוזבול מבטל מצוה מדאורייתא .  01
לשמוט חובות?  הגמרא והרמב"ם מסבירים שהלל תקן את 

, גיטין ל"ו. הפרוזבול היות ושמיטה בזמן הזה היא רק מדרבנן
 :ט"ז.טורמב"ם שמיטה ויובל 

ה ט  מִּ ַות ַהשְׁ צְׁ ה -מִּ ַאֲהב   ֶחֶסד וְׁ
 

ה מֹוִדי ה קֳּ ְבִקּיּום ִמְצַות ַהְשִמטָּׁ ה ְשֵלמָּׁ ה ֻאמָּׁ ּה ַלה', ְוהּוא ֲאדֹונָּּׁה בָּׁ עָּׁ ל עֹולָּׁם, ִכי ַאְרצָּׁ
ֲאִמִתי:  בִ  ִחיד ְוהָּׁ ד ְוַהּיָּׁ חָּׁ אֶׁ ּה ִמְּלִהְשַתֵמש ִבְזכּות ְשַנת ַהְש הָּׁ ת יָּׁדָּׁ ת אֶׁ כֶׁ ִביִעית ִהיא מֹושֶׁ

ּה ַעל הָּׁ  ה אֶׁ ַבֲעלּותָּׁ ה ִהיא ַמֲחִזירָּׁ ל ְכִניעָּׁ גֶׁש שֶׁ ה, ּוְברֶׁ מָּׁ ץֲאדָּׁ ָארֶׁ ּה ַלֲאדֹון הָּׁ תָּׁ . ת ַאְדמָּׁ
ה ַעל  ּה ֵכן ִהיא ַמְכִריזָּׁ ץ.  ַבֲעשֹותָּׁ ָארֶׁ ּה ַלֲאדֹון הָּׁ תָּׁ ת ַאְדמָּׁ ה אֶׁ ּה ֵכן ִהיא ַמֲחִזירָּׁ ַבֲעשֹותָּׁ

ּה ְכַעל "גֵ  ּלָּּׁהַעְצמָּׁ ּה שֶׁ תָּׁ ִבים" ַעל ַאְדמָּׁ ם.  ַגּסֵ ינּו גֵ ד ַיְרכִ ּוִמּיָּׁ   ,ִרים ְותֹושָּׁ י ִאים ֹראשָּׁ
רּו יּוהָּׁ הָּׁ יּו נֹוֲהִגים ִבְמ  ַח שֶׁ ם, ְוהָּׁ ַטח ַעל ֲאֻחזֹוֵתיהֶׁ ְרכּוש ַבֲאִטימּות ַהֵּלב  ֵריְּס חֻ יֹוְשִבים בֶׁ

ַדִים, עַ  ַמת יָּׁ ה ִיְנהֲ ּוַבֲהרָּׁ ֲעִנִּיים, ְוַגם ַחַּית ַהשָּׁ גּו דֶׁ תָּׁ ה ַבֵגִרים ּובָּׁ ד ְוַאֲהבָּׁ סֶׁ ְך חֶׁ ֵשב רֶׁ ה ֵתחָּׁ דֶׁ
יהָּׁ ֻכּלָּׁם יֹוְשִבים ַיַחדת, כִ ִכיצּור ַבַעל ְזֻכּיוֹ  לֶׁ עָּׁ                                                                           .  י ָאֵכן ַאַחת ִהיא ַאְדַמת ה', שֶׁ

 רש"ר הירש
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 הלכה                                                          יום
  

ראש חודש כסלו  

ָאֶרץ? א לּויוֹת ב  ווֹת ַהתְׁ צְׁ ן ַהמִּ הֵׂ  מ 

ָאֶרץ לּויוֹת ב  ווֹת ַהתְׁ צְׁ ןֵהן ַהִמ  ַהמִּ ר ְלַקְּימָּׁ ְפשָּׁ אֶׁ ץ ִיְש  ְצוֹות שֶׁ רֶׁ ֵאל אֹו ַבּיְ ַרק ְבאֶׁ בּול רָּׁ
ֵדל ה ַהגָּׁ ת ִמְצַות ְשִמיטָּׁ ֵאּלּו ֵיש אֶׁ ֵאל.  ֵבין ַהִמְצוֹות הָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ , ּוְתרּומֹות ְבאֶׁ

ַמְפִריִשים קֹות ְועֹוד.   ּוַמַעְשרֹות שֶׁ  ִמֵפרֹות ִוירָּׁ
אֲ  ן ִמְסַפר ִמְצוֹות ַהְקשּורֹות ְלֵפרֹות הָּׁ ְשנָּׁ ןיֶׁ ה ְלַקְּימָּׁ ר חֹובָּׁ ה ֲאשֶׁ מָּׁ ץ, ַגם בְ  דָּׁ חּוץ לָָּׁארֶׁ

ְרלָּׁה. ל עָּׁ שָּׁ  ְלמָּׁ
 

 

ּה? ב ם ַרק ב  ַקיֵׂ ר לְׁ ש  ווֹת ֶשֶאפְׁ צְׁ ַלל ַהמִּ גְׁ נּו ַרק בִּ יֶֻחֶדת ל  ה ּומְׁ דוֹש  ל קְׁ אֵׂ ר  שְׁ ם ֶאֶרץ יִּ  ַהאִּ

ֵאל ֵאינָּּׁה  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ל אֶׁ ֵאל, ֲאבָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ר ְלַקֵּים ַרק ְבאֶׁ ְפשָּׁ אֶׁ ֵּיש ִמְצוֹות שֶׁ ה נָּׁכֹון שֶׁ זֶׁ
ה.  ְקדוֹ  ה ַרק ִבְגַלל זֶׁ  שָּׁ

ה ֵאל ִנְתַקְדשָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ נּו  אֶׁ עֹולָּׁם, עֹוד ִלְפֵני שה' נַָּׁתן לָּׁ ר ִמְבִריַאת הָּׁ צֹות ְכבָּׁ ֲארָּׁ ל הָּׁ ִמכָּׁ
ּה ְתלּויָּׁה ְבִמְצוֹות. תָּׁ ת ַהִמְצוֹות, ְוֵאין ְקֻדשָּׁ ה ְואֶׁ ת ַהתֹורָּׁ  0אֶׁ

 

 

ל? ג אֵׂ ר  שְׁ ֶאֶרץ יִּ את מֵׂ צֵׂ ר ל  ם ֻמת   ַהאִּ

ֵאל ִהיא ְזכּות ְגדֹולָּׁההַ  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ץ.   ְשִהּיָּׁה ְבאֶׁ ֵאל ְלחּוץ לָָּׁארֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ְוָאסּור לֵָּׁצאת ֵמאֶׁ
ֵצאת ְכֵדי  ר לָּׁ ֻמתָּׁ ֵאל.  חז"ל ָאְמרּו שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵצאת ֵמאֶׁ ר לָּׁ ִדים ֻמתָּׁ ַרק ְבִמְקִרים ְמיֻחָּׁ

ה, ְלִהְתַפְרֵנסלִ  ן זּוג ְלִנשּוִאיןְמצֹ , ְוֵכן ְכֵדי לִ ְלֹמד תֹורָּׁ . )ֵיש עֹוד ִמְסַפר ִסבֹות א בֶׁ
ֵאל(.   ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵצאת ֵמאֶׁ ר לָּׁ ן ֻמתָּׁ לָּׁ ִבְגלָּׁ  שֶׁ

ֵאּלּו ל ַהִּסבֹות הָּׁ ֵאל, ְוֹלא  ַמִתירֹות ְיִציָאה ְזַמִנית כָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵמאֶׁ
ה )ַעל ְמנָּׁת ְלִהְתַיֵשב( ְבחּוץ  ץ.ְיִציָאה ְכֵדי ִלְקֹבַע ִדירָּׁ  4לָָּׁארֶׁ

 

 

שּוב ֶאֶר  ד ַות יִּ צְׁ ם מִּ ל כוֶֹלֶלתַהאִּ אֵׂ ר  שְׁ ּה? ץ יִּ ה ב  יב  שִּ ַבד ַהיְׁ לְׁ ים מִּ פִּ ים נוֹס  רִּ ב   דְׁ

ה לָּׁגּור ְבאֶׁ  ף ַלִמְצוָּׁ ֵאל, ִנְצַטֵּוינּוְבנֹוסָּׁ ץ ִיְשרָּׁ ה ֹלא ְלַהְשִאיר רֶׁ ת  ַבתֹורָּׁ אֶׁ
ה מָּׁ ֵאל ְשמָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ּה  , ְוֵכן ֹלאאֶׁ ְסרָּׁ  1.ְלֻאמֹות ֲאֵחרֹותְלמָּׁ

ְפיָּּׁה ְוִסד ּה, יָּׁ ּה ַהִצבּוִרי ַהנָּׁאֹותחז"ל ִהְקִפידּו ְמֹאד ַעל ִטפּוחָּׁ ל  ּורָּׁ שֶׁ
ֵאל ְכֵדי ְלַחְבבָּׁ  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ּהאֶׁ תָּׁ ת ְיִשיבָּׁ ֵקל אֶׁ ַמְד  2,ּה ּוְלהָּׁ ַשת ְוֵכן לָּׁ רָּׁ נּו ִמפָּׁ

ֵהר ִמְּלַסֵפר ַהְמַרְגִלים ִריְך ְלִהזָּׁ ה צָּׁ ִר  ַכמָּׁ ֵאלְדבָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ִעים ַעל אֶׁ  .ים רָּׁ

  

 

א:  בּועַ  נוֹשֵׂ ּהַעל  דמֹ לְ לִ ְנַסֵּים  ַהשָּׁ ת  ֻדש  ל ּוקְׁ אֵׂ ר  שְׁ    .ֶאֶרץ יִּ

 בס"ד

 פרשת ויצאשבוע 
ראש חודש כסלו יחול ביום א' השבוע. במוצאי שבת אפשר לומר 

  . מנהגיםברכת הלבנה לפי כל ה
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 2עמוד         ויצא שבוע פרשת   -  הלכה יומית            בס"ד
 

ל ה אֵׂ ר  שְׁ ּה ֶשל ֶאֶרץ יִּ ח  בְׁ  -שִּ

ּה: חז"ל ִהְרבּו ְלַשֵבחַ  ת ַהּיֹוְשִבים בָּׁ ֵאל ְואֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ִאים ְלאֶׁ ת ַהבָּׁ  אֶׁ
ל ַהְמַהֵּלְך  א". מֹותַאְרַבע אַ "כָּׁ עֹולָּׁם ַהבָּׁ ן הָּׁ הּוא בֶׁ ח לֹו שֶׁ ֵאל ֻמְבטָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  7ְבאֶׁ
ם ה ָאדָּׁ ִבים "ִיְשרֶׁ ּה עֹוְבֵדי כֹוכָּׁ ֻרבָּׁ ֵאל ֲאִפּלּו ְבִעיר שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ץ ְבאֶׁ ּה לָָּׁארֶׁ  ְוֹלא ְבחּוצָּׁ

ֵאל ֻכּלָּּׁה ִיְשרָּׁ ץ ִיְשרָּׁ  -ֲאִפּלּו ְבִעיר שֶׁ רֶׁ ְּיִשיַבת אֶׁ ל ְמַלֵמד שֶׁ ד כָּׁ ֵאל ְשקּולָּׁה ְכנֶׁגֶׁ
 9ַהִמְצוֹות".

ש ש )ֵבית ַהִמְקדָּׁ ה רּוַח ַהֹקדֶׁ ְרתָּׁ ה שָּׁ ִמין"ִמְפֵני מָּׁ ל ִבְניָּׁ ְלקֹו שֶׁ ִטים ( ְבחֶׁ ל ַהְשבָּׁ כָּׁ ? שֶׁ
ֵאל". ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ד ְבאֶׁ ץ ּוִבְניִָּׁמין נֹולָּׁ ּה לָָּׁארֶׁ  5נֹוְלדּו ְבחּוצָּׁ

 

ּה ו ח  בְׁ שִּ ל ֶשל ֶאֶרץ עוֹד מִּ אֵׂ ר  שְׁ  -יִּ

ְמדּו ַיַחדַרב ַאִמ  ה )ַהַקִיץ י ְוַרב ַאִּסי לָּׁ יּו יֹוְשִבים ַבֵצלּוִביֵמי ַהַחמָּׁ  ( הָּׁ
מֶׁ  יּו יֹוְשִבים ַבשֶׁ ֹּלא ִיְתַרֲעמּוּוִביֵמי ַהִצנָּׁה )ַהֹקר( הָּׁ ץ  ש, ְכֵדי שֶׁ רֶׁ ַעל אֶׁ

ֹּלא ַיגִ  ֵאל )שֶׁ ּהִיְשרָּׁ ִרים ִבְגנּותָּׁ אן" שֶׁ  -ידּו ְדבָּׁ ֵאל, ְכגֹון "ַחם כָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ל אֶׁ
ִעים  ִרים רָּׁ ֵהר ִמְּלַדֵבר ְדבָּׁ אן ָאנּו ְלֵמִדים ְלִהזָּׁ ה(.  ִמכָּׁ ֵאל" ְוַכדֹומֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ אֹו "ַקר ְבאֶׁ

ֵאל.   ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  ַעל אֶׁ
יָּׁה ְמַנשֵ  א הָּׁ ל ַעכוֹ ַרִבי ַאבָּׁ ִעים שֶׁ ת ַהְּסלָּׁ ה ְבֵצאתֹו מֵ  ק אֶׁ ֵאל אֹו )ַכִנְראֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ אֶׁ

ץ ִיְשרָּׁ  רֶׁ ה ִחַבתְבשּובֹו ְלאֶׁ ר ַהַמְראֶׁ בָּׁ ֵאל. ֵאל(, דָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ִמים ְלאֶׁ  4ֲחכָּׁ
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ּה ֶש  יבּות  הֲחשִּ ינֵׂי ַהתוֹר  עֵׂ ל בְׁ אֵׂ ר  שְׁ  ל ֶאֶרץ יִּ
 

ה לָּׁ ַעד ַכמָּׁ  ֵאל ֲחשּובָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ כ נּו ִכיהּוִדים?  ה אֶׁ עוֹ ל לָּׁ וֹ אּוַלי ְיהּוִדי יָּׁ קֹום בָּׁ ל מָּׁ ה?  ָאנּו גּור ְבכָּׁ הּוא רֹוצֶׁ לָּׁם שֶׁ
ֵאל ְבַחֵּיינּו ִכיהּוִדים  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ל אֶׁ ּה שֶׁ ת ְמקֹומָּׁ ה אֶׁ רָּׁ ם ַתֲחִליטּו -ִנְסֹקר ִבְקצָּׁ  …ְוַאתֶׁ

ה ּוִמצְ  ִמַמֲחִציתיֹוֵתר  ל ִמְצוָּׁ ְך ִלְמנֹות כָּׁ ֵאל!  ֵאין ֹצרֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ נֹות ְלִקּיּום ֵרק ְבאֶׁ ה ִנתָּׁ ה ְכֵדי ִמְצוֹות ַהתֹורָּׁ וָּׁ
ה זֶׁ ַכח בָּׁ שּוט לִ .  ְלִהּוָּׁ ר פָּׁ ְפשָּׁ ְשנָּׁ אֶׁ ִרים, יֶׁ ת ַהְּסדָּׁ ת ִסְדֵרי ַהִמְשנָּׁה.  ִמתֹוְך ֵששֶׁ ת ֵששֶׁ ִרים וֹ ְשל םְסֹקר אֶׁ ה ְסדָּׁ שָּׁ

םר עֹוְסִק ֲאשֶׁ  ֵאל:ְבִדיִנים ַהְתלּו ַהַמְכִריעַ  ים ְבֻרבָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  ִיים ְבאֶׁ
ים שִּ ד  ֶדר ק  נֹותדָּׁ ֵני ֵבית ַהִמְק ִדי - סֵׂ ְרבָּׁ   .ש ְוַהקָּׁ

ִנתָּׁ ִכְמעַ  ֵאל.  ט ֻכּלֹו עֹוֵסק ְבִמְצוֹות ּוְבִדיִנים שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ם ַרק ְבאֶׁ  ן ְלַקְּימָּׁ
ים עִּ ר  ֶדר זְׁ ץ - סֵׂ ָארֶׁ  . ִדיֵני ַהִמְצוֹות ַהְתלּויֹות בָּׁ

ִנתָּׁ ִכְמעַ  ֵאל.ט ֻכּלֹו עֹוֵסק ְבִמְצוֹות ּוְבִדיִנים שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ם ַרק ְבאֶׁ  ן ְלַקְּימָּׁ
ֶדר טְׁ  הֳּ ִד  - רוֹתה  סֵׂ היֵני ֻטְמָאה ְוטָּׁ ִנתָּׁ ִכְמעַ  .רָּׁ ֵאל.ט ֻכּלֹו עֹוֵסק ְבִמְצוֹות ּוְבִדיִנים שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ם ַרק ְבאֶׁ  ן ְלַקְּימָּׁ

דֹול ֵמַהִמְצוֹות ּוגַ  ל מֵ ם ֵחלֶׁק גָּׁ דַהִדיִנים שֶׁ ֶדר מוֹעֵׂ ֵאל.  לּוי ְבאֶׁ תָּׁ  סֵׂ ץ ִיְשרָּׁ  רֶׁ
ל שָּׁ דֹול ְביֹום  ֹרב :ְלמָּׁ ת ַבֲעבֹוַדת ַהֹכֵהן ַהגָּׁ קֶׁ א עֹוסֶׁ ת יֹומָּׁ כֶׁ ַסח, ְוֹרב ַמּסֶׁ ְרַבן פֶׁ ת ְבקָּׁ קֶׁ ִחים עֹוסֶׁ ת ְפסָּׁ כֶׁ ַמּסֶׁ

 ַהִכפּוִרים.  
יןֵחלֶׁק  יקִּ זִּ ֶדר נְׁ סֵׂ ר פ מִּ ְדִרין, ֲאשֶׁ ֵאלעֵ וֹ עֹוֵסק ַבַּסְנהֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  . ל ֵרק ְבאֶׁ

ֲאִפּל ן ְלַקּיְ ֲחַז"ל ְמַלְמִדים שֶׁ ִנתָּׁ ץ, ִנְתנּו כְ ּו ַהִמְצוֹות שֶׁ ן ְבחּוץ לָָּׁארֶׁ ֵאל.  ֵדי ְלַקּיְ מָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ן ְבאֶׁ  מָּׁ
ִסים עַ ל עַ ַהַחִגים שֶׁ  ֵאל ְמֻבּסָּׁ ְך ל עֹונֹות ַהשָּׁ ם ִיְשרָּׁ ל כָּׁ ֵאל ִהיא כָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵאל.  אֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ל אֶׁ ה, נָּׁה שֶׁ ֲחשּובָּׁ
ֲחַז"ל ִלְמ  רֹ שֶׁ ֵאל ְבִעיר שֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ם ִיְחיֶׁה ְבאֶׁ ָאדָּׁ ִדיף שֶׁ עָּׁ ץ דּו שֶׁ ר ְבחּוץ לָָּׁארֶׁ ִבים ֵמֲאשֶׁ יהָּׁ עֹוְבֵדי כֹוכָּׁ בֶׁ ב תֹושָּׁ

רֹ  יהָּׁ ְיהּוִדים. ְבִעיר שֶׁ בֶׁ  ב תֹושָּׁ
 

ַקְרנּו ַרק ְמַעט ֵאלֵמַהְמ  סָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ִאינּו ַמְסִפיק כְ קֹורֹות ְבנֹוֵשא אֶׁ ל רָּׁ ּה , ֲאבָּׁ ת ֲחִשיבּותָּׁ ִבין אֶׁ ֵדי ְלַהְתִחיל ְלהָּׁ
ה.שֶׁ  ץ ְבֵעיֵני ַהתֹורָּׁ ָארֶׁ    ל הָּׁ

 תשמ"ד ,מבוסס על  "מרכזיותה של ארץ ישראל ביהדות", הרב ארי שבט, מאהלי תורה
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ֵיש ִלְנֹהג ְקֻדַשת ְשִביִעית ְבֵפרֹות 
 .אֹוַצר ֵבית ִדין

ר ְך  ֻמתָּׁ רֶׁ ְלִהְשַתֵמש ַבֵפרֹות ַרק ַבדֶׁ
ִריְך ְרִגילָּׁה, ְוצָּׁ ֹּלא  הָּׁ ְלַהְקִפיד שֶׁ

יֹון ַבְשֵאִרּיֹות  ְך ִבזָּׁ רֶׁ ִלְנֹהג דֶׁ
ִמים ַגם ַבְקִלפֹות  .ְוִלְפעָּׁ

ִליַח ְלַפֵקַח  ֵבית ַהִדין ְמַמנֶׁה שָּׁ
ן ּוְלַטֵפל ַבְּיבּול.  ר  ְבֹאפֶׁ ה ֻמתָּׁ זֶׁ

ת ַהְּיבּול ְבַכֻמּיֹות  ֱאֹסף אֶׁ לֶׁ
ְך רֶׁ ְרִגילָּׁה ְגדֹולֹות ּוַבדֶׁ ר - הָּׁ בָּׁ  דָּׁ

ִטי ָאסּור ַלַחְקַלאי ַהְפרָּׁ  .הָּׁ

ין  ית ַהדִּ בֵׂ
ַמֶנה  מְׁ
יחַ  לִּ  ש 

ל ַבַעל ) ַהְמֻמנֶׁה ְך ְכלָּׁ רֶׁ ְבדֶׁ
 ַהַפְרֵדס( ְמַטֵפל ַבַפְרֵדס ְואֹוֵסף
ת ַהֵפרֹות ֲעבּור ֵבית ַהִדין.  אֶׁ

ֲעבֹודֹות  ת הָּׁ  הּוא ְמַבֵצַע ַרק אֶׁ
רֹות ִבְשַנת  הַהֻמתָּׁ  .ַהְשִמטָּׁ

 

 

ה  ֲעבוֹד  ה 
ֶדה  ַבש 

ַהִדין  ַהְמֻמנֶׁה ִמַטַעם ֵבית
ַלתאַאֲחַר  ַהְּיבּול  י ַגם ְלהֹובָּׁ

ר ֵאינֹו ִנְמכָּׁ ֹו.  ַהְּיבּול תֲחלֻקָּׁ לַ וְ 
ְך רֶׁ מֹוְכִרים ֵפרֹות ְרִגיִלים ַבדֶׁ  .שֶׁ

 

ֲחֻלַקת 
בּול  ַהיְׁ

ְבִפקּוַח  ַהַתְשלּום ֲעבּור ֵפרֹות שֶׁ
ַוח,  אֹוַצר ֵבית ַהִדין ֵאינֹו כֹוֵלל רֶׁ

ֲעלֻּיֹות אֶׁ  ב ְלִפי הָּׁ ּלָּׁא הּוא ְמֻחשָּׁ
ל:  ה שֶׁ דֶׁ ֲעבֹודֹות ַבשָּׁ ַהִפקּוַח,  ,הָּׁ

לָּׁה  ִאְחסּון, ַההֹובָּׁ ִטיף, הָּׁ ַהקָּׁ
ה  .ְוַהֲחלֻקָּׁ

 

 
לּום  ַהַתשְׁ

ֻדַשת  קְׁ
ית יעִּ בִּ  שְׁ

 3נספח שמיטה 



 

   כות בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבאכל השונה הל  17
 כה יומית תשע"ה" בעריכת צבי האריס מתוך "הלתדפיס 

מותר לצלם ולהשתמש  4102 7557כל הזכויות שמורות   ©
 " ללא שינוייםas is" -ללא מטרות רווח   -למטרות חינוך 

 
 tzvi@halachayomit.com    054-6584409לפרטים צבי האריס 

 

ר ַמֲחֹלֶקת ֶהתֵׂ נּוי בְׁ ה ש  יר  כִּ ל - ַהמְׁ אֵׂ ר  שְׁ יִּ ית לְׁ אשִּ ר  נּות ה  ַרב  יר   ה  ים  הַמתִּ קִּ ל פוֹסְׁ ה, ֲאב  יר  כִּ ים אוֹתוֹ ֶאת ַהמְׁ רִּ ים אוֹסְׁ  .ַרבִּ

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ֵאין ְקדֻ  ֵתר ְמִכירָּׁ ַשת ְבֵפרֹות הֶׁ
ר ְלָאְשִבי ִכין ִעית ּוֻמתָּׁ ְכלָּׁם ּוְלהָּׁ

ְך רֶׁ ל דֶׁ ם ְבכָּׁ  .אֹותָּׁ
ֵיש נֹוֲהִגים ְקֻדַשת ְשִביִעית ַגם 

ה ֵתר ְמִכירָּׁ  .ְבֵפרֹות הֶׁ

 

ה ְוֵיש ר ֵאין ְבֵררָּׁ ש שָּׁ חֲ  ַכֲאשֶׁ
ַרבָּׁ  ה, הָּׁ אִשית נַלַפְרנָּׁסָּׁ רָּׁ ּות הָּׁ

ת לַ  רֶׁ ִאיםְמַאְפשֶׁ ִלְמֹכר  ַחְקלָּׁ
ם אֹו  ת ְשדֹוֵתיהֶׁ אֶׁ

ְך שֶׁ ְכִרים ְלמֶׁ ם ְלנָּׁ  ַפְרְדֵסיהֶׁ
ה ְשַנת  .ַהְשִמטָּׁ

 

נּות  ַרב  ה 
מוֶֹכֶרת ֶאת 
ַקע אוֹ  ַהַקרְׁ
ים צִּ עֵׂ  ֶאת ה 

 

ֵדהּו. ַבַעל  ת שָּׁ ה ְמַעֵבד אֶׁ דֶׁ ַהשָּׁ
ת  ה ָאסּור ַלֲעשֹות אֶׁ ל ִמְקרֶׁ  ְבכָּׁ

ֲאסּורֹות  ַהְמלָּׁאכֹות הָּׁ
ה ר ַלֲעשֹות ַרק  - ֵמַהתֹורָּׁ ּוֻמתָּׁ

ת ֲאסּורֹות  אֶׁ ַהְמלָּׁאכֹות הָּׁ
נָּׁן.   ִמְדַרבָּׁ

 

ה  ֲעבוֹד  ה 
ֶדה  ַבש 

ִגיל רָּׁ ה ִמְתַבְצעֹות כָּׁ ה ְוַהְמִכירָּׁ  .ַהֲחלֻקָּׁ

 

ה  ֵתר ְמִכירָּׁ ל ֵפרֹות הֶׁ ַהְמִחיר שֶׁ
ר ְקבָּׁ נִ  ה ֻמתָּׁ דֶׁ ִגיל ּוְלַבַעל ַהשָּׁ רָּׁ ע כָּׁ

 .ְלַהְרִויַח ֵמַהֵפרֹות

ֻדַשת  קְׁ
ית יעִּ בִּ  שְׁ

הּנֹוְתִניםּ ֲאַנְחנוּ  ָּ ַהֲחתו ִמיםַּמט 
ֶּה ז  ַ הּב  מו רָּ הּג ְ אָּ ָּ ַחְּוַהְרש  ֹ  כ 

אֹוִניםְּנש ִּ ִניםַּהג ְ ָּ ַרב  ּיֵאיְּלהָּ

ית ִ אש  רָּ נו תּהָּ ָּ ַרב  ֵאלּ הָּ רָּ ְלִיש ְ
ּשליט"א,

ֵאיּּ םּו בָּ ָּ ְרפו ִּעמ  צָּ י ְ ֶּ לִּמיּש  ְוכָּ
ם חָּ ֹ הּ ,כ  מו רָּ הּג ְ ְמִכירָּ ִ רּב  ֹ ִלְמכ 

ת ם,ּאֶּ חָּ ֹ ו יּכ  לִּיפ  כָּ ְ ה,ּב  לּ וֲַחלו טָּ ָּ כ 
ִטיעֹות,ּ ִחים,ַּהנ ְ מָּ עֹות,ַּהצ ְ ְרקָּ ַ ַהק 

לִּמיֵני נֹותְּוכָּ ִאילָּ י ֵשּ  הָּ ֶּ ֵּעִציםּש 
ה... ָּ דֹוש  ְ ַאְרֵצנו ַּהק  ְ נו ּב  ּלָּ

ָאה ש  ַטר ַהרְׁ  שְׁ

ֲחלַֻקת 
בּול  ַהיְׁ

ַהַת  לּוםוְׁ שְׁ  

ים רִּ אוֹסְׁ י ה   ַטֲעמֵׂ
  

ֵאל ְלגֹוי ִמשּום  • ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ָאסּור ִלְמֹכר ַקְרַקע ְבאֶׁ
ֵנם" )דברים ז':ב  ('ִאּסּור "ְוֹלא ְתחָּׁ

ה • ה ַמְסִפיק טֹובָּׁ ה ֵאינָּּׁה ַנֲעֵשיתָּׁ ְבצּורָּׁ  .ַהְמִכירָּׁ

ה ְלגֹוי ֵאינָּּׁה ַמְפִקיעָּׁ  • ץ ְמִכירָּׁ ָארֶׁ ת ְקֻדַשת הָּׁ ה אֶׁ
ן ְפטוֹ  הְלִעְניָּׁ  .ר ִמִמְצוֹות ַהְשִמטָּׁ

 

ים ירִּ י ַהַמתִּ  ַטֲעמֵׂ
 

 א ְיתָּׁ ה ִמְדאֹורָּׁ ה ֵאינָּּׁה חֹובָּׁ ה ַבְזַמן ַהזֶׁ ה( ) ַהְשִמטָּׁ ֵמַהתֹורָּׁ
ֵק  קֹום ְלהָּׁ ֵכן ֵיש מָּׁ ן, ְולָּׁ נָּׁ ּלָּׁא ִמְדַרבָּׁ  ל.אֶׁ

  ְת ַהִּישּוב ב ֵתר ְמַחֵזק אֶׁ ֵאלַההֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ּוִבְזכּותֹו  ,אֶׁ
ִאים ֵתרַרִבים שֶׁ  ַחְקלָּׁ ה ֹל ְבִלי ַההֶׁ יּו שֹוְמִרים ְשִמטָּׁ א הָּׁ

 ר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים.ֲעבֹ ִנְמנִָּׁעים ִמּלַ , ְכלָּׁל

 א ְיתָּׁ רֹות ִמְדאֹורָּׁ ת ַהְמלָּׁאכֹות ַהֻמתָּׁ ר ַלֲעשֹות ַרק אֶׁ  .ֻמתָּׁ

  ְה ְלגֹוי ְיכֹולָּׁה ְלַהפ ץ עַ יִק ְמִכירָּׁ ָארֶׁ ת ְקֻדַשת הָּׁ ן  אֶׁ ְלִעְניָּׁ
הְפטוֹ   .ר ִמִמְצוֹות ַהְשִמטָּׁ
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ִרּיִ  ִעקָּׁ ִגים הָּׁ ת ַהֻמשָּׁ ה ְמַרֵכז אֶׁ נִ ַדף זֶׁ  ַאֲחרֹוִנים.ְלְמדּו ַבנֹוְשִאים הָּׁ ים שֶׁ

 
ה ט  מִּ  שְׁ

ה ט  מִּ ה שּיֵ שֶׁ ה נָּׁ , שָּׁ יתיעִ בִ ְש ה הַ נָּׁ שָּׁ הַ  - שְׁ  בָּׁ
ה בעֲ ת לַ רוֹ ּושְק וֹות הַ צְ ִמ  ִמְסַפר מָּׁ ֲאדָּׁ ֹוַדת הָּׁ

 ְוַלְּיבּול.
ה יר  מִּ ל ְזמֹורֹות  - זְׁ ה שֶׁ ה אֹו ְקִצירָּׁ ְכִריתָּׁ

ִּיְגְדלּו טֹוב יֹוֵתר.גְ בַ  ִנים ַעל ְמנָּׁת שֶׁ  פָּׁ
ה יר  צִּ ה ְכֵדי  - קְׁ דֶׁ ִלים ַבשָּׁ ְקִציַרת ַהִשבֳּ

ֱאסֹ   .ןף אֹותָּׁ לֶׁ
הבְׁ  יר  ן. - צִּ פֶׁ  ְקִטיַפת ְפִרי ַהגֶׁ

בּול ַטת ַהיְׁ מ  ל  - ַהשְׁ ת כָּׁ ֵיש ְלַהְפִקיר אֶׁ
ה. ל ְשַנת ַהְשִמטָּׁ  ַהְּיבּול שֶׁ

ית יעִּ בִּ ֻדַשת שְׁ ה - קְׁ ְבֵפרֹות  שּיֵ שֶׁ  ְקֻדשָּׁ
ההטָּׁ ִמ ְש הַ  ַהְגֵדִלים ִבְשַנת זֹו  .  ְקֻדשָּׁ

נּו ת אֹותָּׁ ת  ְמַחּיֶׁבֶׁ ֱאֹכל אֶׁ ְך לֶׁ רֶׁ ַהֵפרֹות ַרק ַבדֶׁ
ת ַהֵפרֹות ה ּוילָּׁ גִ ְר הָּׁ  ַנע ִמְּלַהְפִסיד אֶׁ ְלִהמָּׁ
ם.חֹ ְס ּלִ ִמ ּו הֶׁ  ר בָּׁ

קֵׂ  ם  - רֶהפְׁ ל ָאדָּׁ ִלים ְוכָּׁ ֵאין לֹו ְבעָּׁ ר שֶׁ בָּׁ דָּׁ
ה יֵ  נּו.  ִבְשַנת ַהְשִמטָּׁ נֹות ִממֶׁ ש יָּׁכֹול ֵלהָּׁ

ת ַהּיְ וָּׁ ִמצְ   בּול.ה ְלַהְפִקיר אֶׁ
יל   י אִּ אוֹקוֹמֵׂ ילְׁ ן.  ילָּׁ ִא ם הָּׁ ּיּוִק  ְךֹצרֶׁ לְ  - נֵׂ

ת ַהְמ ית יעִ בִ ְש בַ  ר ַלֲעשֹות אֶׁ לָּׁאכֹות ֻמתָּׁ
השֶׁ   עַ נֹ ְמ ת לִ נָּׁ ל ְמ עַ  ֵאינָּׁן ֲאסּורֹות ֵמַהתֹורָּׁ
ְלַקֵּים  ידֵ ר כְ מַ לוֹ ן, כְ ילָּׁ ִא ל הָּׁ קּולְ ת ִק אֶׁ 
 .תוֹ אוֹ ( ְלאֹוקֹוֵמי)

י נֵׂ יל  י אִּ רוֹיֵׂ ַאבְׁ ַחת ְךֹצרֶׁ לְ  - לְׁ ן.  ילָּׁ ִא הָּׁ  ַהְשבָּׁ
לָּׁאכֹות ַהְמ ת ת אֶׁ וֹ שעֲ ר לַ סּוית ָאיעִ בִ ְש בַ 

נָּׁן  ֲאסּורֹות ִמְדַרבָּׁ יא ה ִה רָּׁ טָּׁ מַ ם הַ ִא הָּׁ
ן.ְלַאְברֹוֵיי) חַ ְלַהְשִבי ִאילָּׁ ת הָּׁ  ( אֶׁ

ין ית דִּ ל ְלַמנֹות וֹ ֵבית ִדין יָּׁכ - אוַֹצר בֵׂ
ֱאסֹ  ַהְּיבּול ְשִליִחים לֶׁ ת ַהְּיבּול, ְכֵדי שֶׁ ף אֶׁ

ל דֹוֵרש.ַיִגיַע   ְלכָּׁ
ר מְׁ  הכִּ ֶהתֵׂ ֵתר - יר  ק לֶׁ ת חֵ וֹ שעֲ לַ  הֶׁ

 ִבְשַנתן( נָּׁ בָּׁ ַר ְד ת )ִמ רוֹ סּואֲ ת הָּׁ אכוֹ לָּׁ ְמ הַ מֵ 
 ע ְלגֹויַהַקְרַק ת יַר כִ י ְמ דֵ ל יְ ה עַ טָּׁ ִמ ְש הַ 

ה ְךשֶׁ מֶׁ לְ  ֵתר.  ְשַנת ַהְשִמטָּׁ ןא ה הּוזֶׁ  הֶׁ  יָּׁשָּׁ
קֹור דנֹועַ א הּווְ  ִמֵמָאה ִלְפֵני יֹוֵתר , ַבמָּׁ

נָּׁה ֵאלֹנַע ְמ , לִ שָּׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ִעיר ְבאֶׁ  ֵמַהִּישּוב ַהצָּׁ
אִשית ְת ִה לְ  רָּׁ נּות הָּׁ ַרבָּׁ מֹוֵטט.  ַכיֹום הָּׁ

ה ַלַחְקלִָּׁאים ַהְזקּוִקים  ֵאל ַמִתירָּׁ ְלִיְשרָּׁ
ְך ְלֵשם ֵזרם תָּׁ סָּׁ נָּׁ ְר פַ  ְלכָּׁ ֵתר ְלֵהעָּׁ  .הזֶׁ  ְבהֶׁ

ק ֻנת  ע מְׁ  תקוֹ רָּׁ יְ  אוֹ ת ֵפרוֹ ל ּודת גִ יטַ ִש  - ַמצ 
ה ּוַבֲעִציִצים ה ְסגּורָּׁ מָּׁ ַהמּונִָּׁחים  ְבתֹוְך ֲחמָּׁ

ִציץ ַעל ַגֵבי ִמְשטָּׁ  עָּׁ ר ַמְפִריד ֵבין הֶׁ ח ֲאשֶׁ
ת ּו ֵאין ְקֻדשַ ּלַקְרַקע.  ְלִגדּוִלים אֵ ֵבין הַ לְ 

ל ַהְמ  ת כָּׁ ר ַלֲעשֹות אֶׁ לָּׁאכֹות ְשִביִעית ּוֻמתָּׁ
ם ַהְדרּושֹות ְלִגדּולָּׁם וְ  ַגם ִלְמֹכר אֹותָּׁ

ִגיל רָּׁ  .כָּׁ
טַ  מִּ יםשְׁ פִּ ס  אֹות ִבטּול - ת כְׁ ְבסֹוף  ַהַהְלוָּׁ

ּיֵ  ת שֶׁ רֶׁ ה.  ֹזאת אֹומֶׁ ה וָּׁ ש ִמצְ ְשַנת ַהְשִמטָּׁ
ת הַ ה וֶׁ לְ מַ ל הַ עַ   .ים לוֹ בִ ּיָּׁ חַ ב שֶׁ חוֹ ִלְשֹמט אֶׁ

בוֹ  רוֹזְׁ ה מֹוֵסר ְשטָּׁ  - לפְׁ ר בֹו ַהַמְלוֶׁ ר ֲאשֶׁ
ת ַהחֹובֹות  ַהּלֹוִוים ַחּיָּׁ אֶׁ ִבים לֹו( ְלֵבית )שֶׁ

 יםְבֵטלִ  םינָּׁ אֵ חֹובֹות ה הַ י זֶׁ דֵ ל יְ עַ וְ  ִדין
ל ֵקן ִתֵקן ְפרֹוְזבוֹ ִהֵּלל ַהזָּׁ   ַבְשִביִעית.

ֲאנִָּׁשים ִנְמנִָּׁעים  ָאה שֶׁ ר הּוא רָּׁ ַכֲאשֶׁ
ה ִפים ִלְפֵני ְשַנת ַהְשִמטָּׁ  ִמְּלַהְלוֹות ְכסָּׁ

ַהחוֹ  ש שֶׁ ה.  ֵמֲחשָּׁ  בֹות ִיְתַבְטלּו ַבְשִמטָּׁ

 

ּה ת  ֻדש  ל ּוקְׁ אֵׂ ר  שְׁ  ֶאֶרץ יִּ

ווֹ  צְׁ ָאֶרץַהמִּ לּויוֹת ב  ַהִמְצוֹות  - ת ַהתְׁ
ֵאל, אֹו  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ן ַרק ְבאֶׁ ר ְלַקְּימָּׁ ְפשָּׁ אֶׁ שֶׁ

ֵאל.  ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ ֵדל ְבאֶׁ  ַבְּיבּול ַהגָּׁ
ֻדַש  לקְׁ אֵׂ ר  שְׁ ץ רֶׁ אֶׁ ה שֶׁ שָּׁ דֻ ְק  - ת ֶאֶרץ יִּ

הל אֵ רָּׁ ְש יִ  ר ִמְבִריַאת  ּהבָּׁ  ִנְתַקְדשָּׁ ְכבָּׁ
עֹולָּׁם ה  ,הָּׁ ת ַהתֹורָּׁ נּו אֶׁ ה' נַָּׁתן לָּׁ עֹוד ִלְפֵני שֶׁ

ת ַהִמְצוֹות ְתלּויָּׁה ינָּּׁה אֵ  ה זוֹ שָּׁ דֻ .  ְק ְואֶׁ
ץ. ַבִמְצֹוות ָארֶׁ  ַהְתלּויֹות בָּׁ

 בס"ד

 הע"( תש2ילקוט מושגים )
 ויצא -נח 

 שמיטה, קדושת ארץ ישראל   בנושא:
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 .עליהן עניוראות ואת השאלות וענה/י היטב את ההקראקרא/לפניך שאלות מכמה סוגים.  

  
י את התשובה הנכונה )לכל שאלה תשובה אחת נכונה בלבד!(.  כדאי לקרוא את כל התשובות \א.  בחר 

 לפני בחירת התשובה הנכונה.
 

 .  מהן ארבע המלאכות האסורות מהתורה בשמיטה?1

 א.  זריעה, זמירה, בצירה וקצירה.

 ה )בורר(.ב.  זריעה, דישון, השקיה, בריר

 ג.  זמירה, זריעה, בניה )בונה(, הבערה )מבעיר אש(.

 ד.  דישון, סיקול )הסרת אבנים מהשדה(, סחיטת ענבים וקצירה.
 

 .  הרוצה למכור פרות שביעית:2

 א.  יכול לעשות כן אם הוא מוכר כמות קטנה.

 ב.  יכול לעשות כן תמורת כסף או מזון בלבד.

 מספר.בשקילה או במדידה, בולא  ג.  צריך לתת את הפרות באומד

 ד.  כל התשובות נכונות.
 

 :בסוף שביעית ואה בטלהווה אף על פי שההלו.  לווה שרוצה להחזיר את הכסף של3

 א.  אסור לו להחזיר את הכסף!

 ב.  מותר לו להחזיר את הכסף, אבל זה אינו רצוי.

 בחו את מי שעושה כן!יג.  מותר לו להשיב את הכסף, וחז"ל ש

 וה.ו.  יכול להחזיר רק חצי ממה שלד
 

 :בשמיטה הוא כאשר לַעבדוגידול במצע מנותק אשר מותר .  4

 מגדלים את הירקות כרגיל, רק בתוך חממה. א.  

 .מגדלים את הירקות בתוך עציצים בשדה פתוחב.  

 שמיטה.ין ילִענמגדלים את הירקות מחוץ לגבולות ארץ ישראל  ג.  

 .בתוך עציצים, על גבי משטח מיוחד ובתוך חממה סגורה מגדלים את הירקותד.  
 

 :ספיחים הם.  5

 ספח של שטר מכירת הקרקע לגוי למשך שנת השמיטה. א.  

 .ספח של שטר פרוזבולב.  

 ג.  תבואה וירקות אשר גדלו מעצמם )בלי שאדם זרע אותם בכוונה(. 

 עצים שאין להם פרות. .  ד

 

 בס"ד

 הע"( תש2ילקוט מושגים )
 ויצא –נח 

 שמיטה, קדושת ארץ ישראל   בנושא:
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 2עמוד      ע"ה( תש2)לכות שמיטה שאלות לסיכום ה    הלכה יומית
 

 י "נכון" או "לא נכון":\ליד כל משפט סמן –נכון או לא נכון   ב. 

     ..  מותר לזרוק גרעינים וקליפות של פרות שמיטה כרגיל6

      .  אסור להפסיק להלוות כספים לפני השמיטה.4

    ארץ ישראל קדושה רק בגלל המצוות התלויות בארץ.  .  1

 
 (1-13) )מההלכות שבטור השמאלי(. רשום/רשמי ליד כל פסוק את מספר ההלכה הנלמד ממנו -מקורות ג. 

 הדין הפסוק
ת ַלה'  ָאֶרץ ַשב  ה ה  ת  בְׁ ש   _____וְׁ

 
ּה _____ ת  ַטשְׁ ֶטנ ה ּונְׁ מְׁ שְׁ ת תִּ יעִּ בִּ ַהשְׁ  וְׁ

 
ל ה _____ ָאכְׁ ֶכם לְׁ ָאֶרץ ל  ה ַשַבת ה  ת  יְׁ ה   וְׁ

 
ל ַבעַ  מוֹט כ  הּוש  עֵׂ רֵׂ דוֹ ֲאֶשר ַיֶשה בְׁ ה י   ___ ל ַמשֵׂ

 
ֶיה הְׁ וא ֹקֶדש תִּ ל הִּ י יוֹבֵׂ  ל ֶכם _____ כִּ

 .  מכאן שיש קדושה בפרות שביעית0
 

 ות שמיטת כספיםו.  מכאן מצ4
 

 .  מכאן שאסור להפסיד פרות שביעית1
 

 . מכאן שיש לשבות מעבודת האדמה והאילן2
 

 ות שביעיתוה להפקיר פרו.  מכאן שיש מצ7

 
י את התשובות מתוך תיבת התשובות \רשמי תשובה קצרה לכל שאלה.  בחר\רשום -תשובות קצרותד. 

 )יש בתיבה מספר תשובות שאינן נכונות!(:

 תיבת תשובות
 אוצר בית דין

 לאברויי אילנא
 היתר מכירה

 הפקר
 פרוזבול

 לאוקומי אילנא 
 שמיטת כספים

 
נעו.  כדי שלא 14  .  קן יות לפני שנת השמיטה, הלל תממתן הלווא ימ 

מאפשר לכל דורש להשיג פרות בשביעית, על ידי שליחי בית     .  15

 דין שמבצעים את העבודה.

.  לפני שנים רבות הרבנים הראשיים לישראל תיקנו אפשרות למכור את הקרקע 16

ה לגוי למשך שנת השמיטה כדי לחזק את הישוב בארץ ישראל וכדי למנוע פגיעה קש

 .      בפרנסת החקלאים.  היתר זה נקרא 

.  מותר לעשות את המלאכות האסורות מדרבנן )מדין חכמים( בקרקע ובעצים 14

 .       בשנת השמיטה, כאשר הן נעשות 
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 ס"דב

 
 

 

 

 
 
ִעְבִרי ֵיש ִמְספַ   יעוֹתר "ַלּלּוַח הָּׁ בִּ נּו ַעל ַהשָּׁ קְׁ נָּׁה, ּוְלִפי ַהְקִביעֹות ".  ְקִביעֹות ֵאּלּו ְמַלְמדֹות אֹותָּׁ

ל  ם ַהְקִביעֹות שֶׁ נָּׁה.  ִלְפֵניכֶׁ ל ַהשָּׁ ֵלם שֶׁ ת ַהּלּוַח ַהשָּׁ ַנת תשנּוַכל ַלֲעֹרְך אֶׁ ל  "העשְׁ ר ְלכָּׁ צָּׁ ְסֵבר קָּׁ ְוהֶׁ
ן עּותָּׁ ה ְלֵחלֶׁק ֵמַהְקִביעֹות ּוַמְשמָּׁ בָּׁ ַעמּוד ַהֵשִני תּוְכלּו ִלְמֹצא ַהְרחָּׁ ט ַבְקִביעֹות. בָּׁ  .  ְפרָּׁ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְסֵבִרים ִלְקִביעֹות   "העתשְשַנת הֶׁ

נ ה  ז:"הכא.  נ ה', היוֹם בְׁ ֹראש ַהש  הכְׁ  ש  ר  דְׁ ן – סִּ ו  ֶחשְׁ ַמרְׁ ים 21 בְׁ מִּ ו י  לֵׂ סְׁ כִּ ים 31 ּובְׁ , ֶפַסח י מִּ

ת' )זיוֹם בְׁ   (ַשב 
שּוב?     - 'ז' וה ע ֶזה ח  יד  ל כַ ַמדּוַע מֵׂ ִראשֹוִנים שֶׁ ִלים ַהּיִָּׁמים הָּׁ ַתי חָּׁ ר ָאנּו יֹוְדִעים מָּׁ ֲאשֶׁ

ם  ם. ִלְפֵניכֶׁ הֶׁ ִלים בָּׁ ר ַהַחִגים חָּׁ ר יֶׁתֶׁ בּוַע ֲאשֶׁ ת ַהּיִָּׁמים ַבשָּׁ ַסח, נּוַכל ְלַחְשֵבן אֶׁ נָּׁה ּופֶׁ ֹראש ַהשָּׁ
בּוַע  ת ַהּיִָּׁמים ַבשָּׁ ת אֶׁ דֶׁ ה ַהְמַלמֶׁ ִלים ַהחַ שֶׁ ַטְבלָּׁ ם חָּׁ הֶׁ ה בָּׁ ה ִלְזִכירָּׁ ִגים ַהשֹוִנים. ַטְבלָּׁה זֹו ַקּלָּׁ

ל  ִראשֹונָּׁה שֶׁ אֹות הָּׁ ר א"ת ב"ש, ְכלֹוַמר א' ִעם ת', ב' ִעם ש'... )הָּׁ ת ְלִפי ֵסדֶׁ רֶׁ ִכי ִהיא ְמֻסדֶׁ
ַאֲחרֹונָּׁה וכו'(. ִּלְפֵני הָּׁ אֹות שֶׁ אֹות ַהְשִנּיָּׁה ִעם הָּׁ ַאֲחרֹונָּׁה. הָּׁ אֹות הָּׁ  האל"ף בי"ת ִעם הָּׁ

 

ירוּ  ַנתֶּּאתַּהכ ִּ ְׁ ּהע"תשש   

  הכ"זא. 

ה שּוט   ב. פְׁ

ֶמיה  שנ"  (354) דג. י 

תוֶֹתיה  נ  (51"א )ד.  ַשבְׁ

נ  ה.  נ ה י"חה ש  ב  ן ש"ד ַללְׁ ט   ַלַמֲחזוֹר ק 

נ ה  הזו. ש  דוֹל ר"ז ַלַחמ  ַמֲחזוֹר ג   ' לְׁ

נ ה  הזז. ש  ט  מִּ  ' ַלשְׁ

אֹות  נֶׁת ' הא. הָּׁ  ְמַצּיֶׁ
ִראשֹון  ַהּיֹום הָּׁ נּו שֶׁ לָּׁ
ל  נָּׁה חָּׁ ל ֹראש ַהשָּׁ שֶׁ

 .ֲחִמיִשיְביֹום 

אֹות  ת זהָּׁ רֶׁ ' אֹומֶׁ
ִראשֹון  ַהּיֹום הָּׁ נּו שֶׁ לָּׁ
ל ְביֹום  ַסח חָּׁ ל פֶׁ שֶׁ

ת.  ַשבָּׁ
 

נָּׁה  -"כ" השָּׁ : ְכִסְדרָּׁ
ש ן ְבֹחדֶׁ ְשוָּׁ  49 ַמְרחֶׁ

 .יִָּׁמים 11 ִכְסֵלובְ ו יִָּׁמים

 

ב. ְשַנת 
ינ ּה ע"התש  אֵׂ

ת. רֶׁ נָּׁה ְמֻעבֶׁ  שָּׁ

נָּׁה? ִמים ֵיש ְבשָּׁ ה יָּׁ  ג.  ַכמָּׁ
ה. 171 ה ֲחֵסרָּׁ נָּׁה ְפשּוטָּׁ ִמים= שָּׁ  יָּׁ

ים 354  סִּ  י מִּ ה כְׁ שּוט  נ ה פְׁ ה.= ש  ר   דְׁ
ה. יִָּׁמים 177  ה ְשֵלמָּׁ נָּׁה ְפשּוטָּׁ  = שָּׁ
ה. יִָּׁמים 141  ת ֲחֵסרָּׁ רֶׁ נָּׁה ְמֻעבֶׁ  = שָּׁ

ִמים 142 ת יָּׁ רֶׁ נָּׁה ְמֻעבֶׁ ה = שָּׁ  .ְכִסְדרָּׁ

ִמים 147 נָּׁה יָּׁ ה = שָּׁ ת ְשֵלמָּׁ רֶׁ  .ְמֻעבֶׁ

ן"ה.  טָּׁ הּוא  "ַמֲחזֹור קָּׁ
ל  ִנים.   09ַמֲחזֹור שֶׁ שָּׁ

ת  ה קֹוֵבַע אֶׁ ַמֲחזֹור זֶׁ
רֹות.    ִנים ַהְמֻעבָּׁ ַהשָּׁ

נָּׁה הַ  נָּׁה ִהיא ַהשָּׁ  י"חַהשָּׁ
ן  טָּׁ ל ַהַמֲחזֹור ַהקָּׁ שֶׁ

נָּׁה י"ח  ַהנֹוְכִחי.  שָּׁ
ן ַבַמֲחזֹור טָּׁ ִהיא  ַהקָּׁ

ה. נָּׁה ְפשּוטָּׁ ִמיד שָּׁ  תָּׁ

 

ר  ד. ַקּיָּׁמֹות ִמְספָּׁ
ר  ֻרּיֹות ְלִמְספָּׁ ְפשָּׁ אֶׁ
נָּׁה: תֹות ְבשָּׁ  ַהַשבָּׁ

ִנים   51אוֹ  51 )ְבשָּׁ
 ּוטֹות(ְפש

ִנים  55אוֹ  54 )ְבשָּׁ
 ת(.וֹ רְמֻעבָּׁ 

 

 
ל  ּלַָּׁמְדנּו  09ו. חּוץ ֵמַהַמֲחזֹור שֶׁ נָּׁה שֶׁ שָּׁ

ל  דֹול" שֶׁ יו, ֵיש "ַמֲחזֹור גָּׁ לָּׁ ִנים  44עָּׁ שָּׁ
ס ַעל ִמיקּום ַהשֶׁ ַהְמ  ש ְבַיַחסֻבּסָּׁ  מֶׁ
ְך  ְלַכדּור שֶׁ ץ. ְבמֶׁ ָארֶׁ ִנים ִמְסַתֵּים  44הָּׁ שָּׁ

ש מֶׁ ֵלם, ְוַהשֶׁ  ְכִפי ִנְרֵאית ַמֲחזֹור שָּׁ
ה ְיתָּׁ הָּׁ עֹולָּׁם.   שֶׁ ִנְרֵאית ִבְשַעת ְבִריַאת הָּׁ

ה, ַפַעם בְ  נָּׁה ָאנּו  44 –ְביֹום זֶׁ שָּׁ
ה. ת ִבְרַכת ַהַחמָּׁ ְרִכים אֶׁ      ְמבָּׁ

 

ִנים  ַבע שָּׁ ל שֶׁ ל ַמֲחזֹור שֶׁ ז. ְבכָּׁ
ִנים  ת ַהשָּׁ ָאנּו מֹוִנים אֶׁ
נָּׁה  ה )שָּׁ ִלְקַראת ַהְשִמטָּׁ

ה וכו'( ְכֵדי  ִראשֹונָּׁה ַלְשִמטָּׁ
ַדַעת ֵאיזֹו חֹוַבת ַמֲעְשרֹות  לָּׁ
ִנים א נָּׁה.  ְבשָּׁ ּה שָּׁ , 'ֵיש ְבאֹותָּׁ

ַמְפִריִשים ַמֲעֵשר ְוה'  ', ד'ב
ִנים ג' ְוו' ַמְפִריִשים  ֵשִני.  ְבשָּׁ

נָּׁה ִני.  ַהשָּׁ ַהְשִביִעית  ַמֲעֵשר עָּׁ
ה  .ִהיא ְשַנת ְשִמטָּׁ
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ל  ַהּיֹום שֶׁ
ַסח  פֶׁ

ּיָּׁחּול  ַהַחג שֶׁ
ה  ַבּיֹום ַהזֶׁ

 

ָאב ת א ה בְׁ ע  שְׁ ל א תִּ חָּׁ בּוַע שֶׁ ַסח )ַגם 'יָּׁחּול ְבאֹותֹו יֹום ַבשָּׁ  .ְבַתמּוז( י"ז פֶׁ
בּועוֹתַחג  ש ב ל ביָּׁחּול ַביֹום בַ  ש  חָּׁ בּוַע שֶׁ ַלִים( 'שָּׁ ַסח )ַגם יֹום ְירּושָּׁ ל פֶׁ  .שֶׁ
נ ה ר ג ָאה ֹראש ַהש  נָּׁה ַהבָּׁ ל ַהשָּׁ ַסח!)שֶׁ ל פֶׁ ל ג' שֶׁ בּוַע בֹו חָּׁ  .( יָּׁחּול ְבאֹותֹו יֹום ַבשָּׁ
ה ק ד יַאת ַהתוֹר  רִּ ץ קְׁ ָאה ְבחּוץ לָָּׁארֶׁ נָּׁה ַהבָּׁ ל ַהשָּׁ ה שֶׁ בּוַע ( יָּׁחּו!)ִשְמַחת תֹורָּׁ ל ְבאֹותֹו יֹום ַבשָּׁ

ַסח ל פֶׁ ל ד' שֶׁ  .בֹו חָּׁ
ָאה) פּורכִּ  צוֹם צ ה נָּׁה ַהבָּׁ ל ַהשָּׁ ל ה (שֶׁ בּוַע בֹו חָּׁ ַסח 'יָּׁחּול ַבּיֹום ַבשָּׁ ל פֶׁ  .שֶׁ
יםַחג  פ ו ל ו פּורִּ בּוַע בֹו חָּׁ ל ְבאֹותֹו יֹום ַבשָּׁ נָּׁה( חָּׁ ּה שָּׁ ל אֹותָּׁ ַסח ')שֶׁ  .פֶׁ
אּותיוֹם  ע ז מ  ַעצְׁ ל ז ה  בּוַע בֹו חָּׁ ַסח 'יָּׁחּול ְבאֹותֹו יֹום ַבשָּׁ  .פֶׁ

 
ה -"ה"ב.  )הכ"ז(  ר  דְׁ סִּ נ ה כְׁ נָּׁה  -"כ" - ש  השָּׁ ןְכִסְדרָּׁ ְשוָּׁ ש הּוא , ַמְרחֶׁ ֵסר  ֹחדֶׁ חָּׁ

ֻרּיֹות:  ְוִכְסֵלו הּוא ְפשָּׁ ֹלש אֶׁ נָּׁה יְֶׁשנָּׁן שָּׁ ל ַהשָּׁ ה זֹו שֶׁ ֵלא.  ִבְקִביעָּׁ ש מָּׁ נָּׁה   ֹחדֶׁ ַהשָּׁ
ה  ֵאּלּו ַבֲהלָּׁכָּׁ ִגים הָּׁ ַמְדנּו ַעל ַהֻמשָּׁ ּה.  לָּׁ ה אֹו ְכִסְדרָּׁ ה, ֲחֵסרָּׁ ְיכֹולָּׁה ִלְהיֹות ְשֵלמָּׁ

אן.  ְוֹלא ַהּיֹוִמית,  ֵרט יֹוֵתר כָּׁ  ְנפָּׁ

הג שּוט  ה יְֶׁשנָּׁם  -. פְׁ נָּׁה ְפשּוטָּׁ ִשים ִבְלַבד 04ְבשָּׁ דָּׁ    .חֳּ

ֶמיה  שנ"ד ִני" תְלֻעמַ  - (354) ד. י  בּוַע "ַהּלּוַח ַהְגֵרגֹוְריָּׁ ר )ִכְמַעט( קָּׁ ֵּיש לֹו ִמְספָּׁ , שֶׁ
ל יִָּׁמים ַהְמ  ס ַעל ִסיבּוב ַכדשֶׁ ל ַהּלּוַח ּוֻבּסָּׁ נָּׁה שֶׁ ש, ְיֵמי ַהשָּׁ מֶׁ ץ ְסִביב ַהשֶׁ ָארֶׁ ר הָּׁ

ר ַהּיִָּׁמים ְבלּוַח ַהשָּׁ  נָּׁה.   ִמְספָּׁ נָּׁה ְלשָּׁ ע עַ ַהְיהּוִדי ִמְשַתִנים ִמשָּׁ ִעְבִרי ִנְקבָּׁ ִרים:    א.   ִפי-לנָּׁה הָּׁ ְשֵני ְדבָּׁ
ה, חֲ  נָּׁה ְשֵלמָּׁ נָּׁהסֵ ִאם ַהשָּׁ ה. ְבשָּׁ ת אֹו ְפשּוטָּׁ רֶׁ נָּׁה ְמֻעבֶׁ ה.    ב.  ִאם ַהשָּׁ ה אֹו ְכִסְדרָּׁ ה רָּׁ ה, ְכִסְדרָּׁ , ְפשּוטָּׁ

ְשנָּׁם  . יִָּׁמים 172 יֶׁ

תוֶֹתיה  נה ע  - (51"א ).  ַשבְׁ ת ֲחֻלַקת ַהפָּׁ ַמדּוַע ֵמידָּׁ תֹות קֹוֵבַע אֶׁ ר ַהַשבָּׁ נּו?    ִמְספָּׁ שּוב לָּׁ ה חָּׁ ֹות.   ִשּירָּׁ זֶׁ
ְך ִלְקֹרא ְשֵתי פָּׁ  ִנים ֵיש ֹצרֶׁ נָּׁהרָּׁ ְבֹרב ַהשָּׁ ִמים ְבשָּׁ ר ְפעָּׁ ת ַאַחת ִמְספָּׁ ת  ,ִשּיֹות ְבַשבָּׁ ַנְסִפיק ִלְקֹרא אֶׁ ְכֵדי שֶׁ

הרָּׁ פָּׁ  72ֹכל  ר פָּׁ  ִשּיֹות ַהתֹורָּׁ ְך ִלְקֹרא ִמְספָּׁ .  ַהֹצרֶׁ יהָּׁ ְּלַאֲחרֶׁ ה שֶׁ ה ְלִשְמַחת תֹורָּׁ ִשּיֹות רָּׁ ֵבין ִשְמַחת תֹורָּׁ
ל ַהַחגִ  תֹות שֶׁ ִלים ַהמֹוֲעִדים, ִכי ַבַשבָּׁ ם חָּׁ הֶׁ ע ַגם ַעל ְיֵדי ַהּיִָּׁמים בָּׁ נָּׁה, יֹום ְבזּוגֹות ֻמְשפָּׁ ים )ֹראש ַהשָּׁ

סֶׁ ַהִכפּוִרים, ֻסכֹות ה ֵמהָּׁ שָּׁ רָּׁ ת ַהפָּׁ ת ַלמֹוֵעד ְוֹלא אֶׁ דֶׁ בּועֹות( ָאנּו קֹוְרִאים ְקִריָאה ְמיֻחֶׁ ַסח ְושָּׁ ב בֶׁ , פֶׁ
ְשנָּׁן  נָּׁה יֶׁ תֹות. 70ַהְשנִָּׁתי.   ַהשָּׁ  ַשבָּׁ

ַנת ו נ הי"ח . שְׁ ב  ן ש"ד ַללְׁ ט  ַמֲחזוֹר ק  ל  - לְׁ ן הּוא ַמֲחזֹור שֶׁ טָּׁ ה 09ַמֲחזֹור קָּׁ ִנים.  ַמֲחזֹור זֶׁ ת  שָּׁ קֹוֵבַע אֶׁ
ִנים  רֹותַהשָּׁ נָּׁה ַהְמֻעבָּׁ נָּׁה ִהיא ַהשָּׁ ה.   ח")י 04 -ה .   ַהשָּׁ נָּׁה ְפשּוטָּׁ ִמיד שָּׁ ִהיא תָּׁ נָּׁה שֶׁ ן, שָּׁ טָּׁ ( ְלַמֲחזֹור קָּׁ

ִאים ֲאַנְחנּו  ֹוםּיכַ  ְשבֹון: 112ְבַמֲחזֹור ש"ד )ִנְמצָּׁ ה חֶׁ עֹולָּׁם.  ַנֲעשֶׁ ר ַהמַ  111( ִמְבִריַאת הָּׁ זֹוִרים חֲ )ִמְספָּׁ
יּו(   הָּׁ פּול(  Xשֶׁ ל ַמֲחזֹור( =    09)כָּׁ ִנים ְבכָּׁ ר ַהשָּׁ ְברּו.   נֹוִסיף לָּׁ 7575)ִמְספָּׁ עָּׁ ִנים שֶׁ ר ַהשָּׁ ת ִמְספָּׁ ה אֶׁ  זֶׁ

נָּׁה ַהנ ַבַמֲחזֹור ַהנֹוְכִחי (04)  .7557= 04+  7575 :ֹוְכִחיתְוַנִגיַע ַלשָּׁ

ַנת ו דוֹל ר"ז לְׁ  'ז. שְׁ ַמֲחזוֹר ג  הלְׁ ל  - ַחמ  ִנים  09חּוץ ֵמַהַמֲחזֹור שֶׁ ת ַהשָּׁ נָּׁה )ַהקֹוֵבַע אֶׁ רֹותשָּׁ (, ֵיש ַהְמֻעבָּׁ
ל  דֹול" שֶׁ ִנים ַהְמ  44"ַמֲחזֹור גָּׁ ְך שָּׁ שֶׁ ש ִבְלַבד. ְבמֶׁ מֶׁ ס ַעל ִמיקּום ַהשֶׁ ש ְמַסֵּים  44ֻבּסָּׁ מֶׁ ִנים ַהשֶׁ שָּׁ

יָּׁ  הָּׁ קֹום שֶׁ ֵלם, ְוחֹוֵזר ַלמָּׁ ה, ַפַעם בְ ַמֲחזֹור שָּׁ עֹולָּׁם.  ְביֹום זֶׁ נָּׁה 44 –ה ִבְשַעת ְבִריַאת הָּׁ ְרִכים  ,שָּׁ ָאנּו ְמבָּׁ
נָּׁה נָּׁה ֲאַנְחנּו  ְבשָּׁ ה.   ַהשָּׁ ת ִבְרַכת ַהַחמָּׁ ל ַמֲחזֹור ר"ז )  (5) 'ז אֶׁ ת:   415שֶׁ רֶׁ ה.  ֹזאת אֹומֶׁ  419( ַלַחמָּׁ

ר ַהַמחֲ  יּו(  )ִמְספָּׁ הָּׁ פּול( X זֹוִרים שֶׁ ל ַמֲחזֹור(  =  44)כָּׁ ִנים ְבכָּׁ ר ַהשָּׁ ת .  נֹוִסיף לָּׁ 7594)ִמְספָּׁ ה  אֶׁ  עבַ שֶׁ זֶׁ
ִנים ְברּו ַהשָּׁ עָּׁ ר  שֶׁ ְלפּו: 415ֵמַהַמֲחזֹור ַהנֹוְכִחי )ַמֲחזֹור ִמְספָּׁ ר חָּׁ ר ְכבָּׁ נָּׁה  ,7557=   5+  7594( ֲאשֶׁ ַהשָּׁ

     ַהנֹוְכִחית.

ה. ז ט  מִּ ַנת שְׁ נָּׁה ַהְשִביִעית ַהַחְקַלאי ַהְּיה - שְׁ ִנים, ּוַבשָּׁ תֹו ֵשש שָּׁ ת ַאְדמָּׁ ֵאל עֹוֵבד אֶׁ ץ ִיְשרָּׁ רֶׁ  –ּוִדי ְבאֶׁ
ה  ִגיל.  –ְשַנת ַהְשִמטָּׁ רָּׁ ת ַהַקְרַקע, ְוֵאינֹו עֹוֵבד כָּׁ ה ַהּיֹוִמית  ַמְפִקיר אֶׁ כָּׁ ה ּוַבֲהלָּׁ נָּׁה ִהיא ְשַנת ְשִמטָּׁ ַהשָּׁ

ְך ִמְספָּׁ  שֶׁ בּועוֹ ִנְלַמד ְבמֶׁ הר שָּׁ ת ִדיֵני ַהְשִמטָּׁ     .ת אֶׁ

ָאב תשע"  .ח ה בְׁ ע  שְׁ תִּ אּו  הבְׁ לְׁ מְׁ ים  1144יִּ נִּ ַבןש  ֻחרְׁ ש מֵׂ ד  קְׁ ית ַהמִּ  .בֵׂ

ל  64 ט.  אֵׂ ר  שְׁ יַנת יִּ דִּ סּוד מְׁ יִּ נ ה לְׁ  .  ש 

ה 41י.   יק  ַעתִּ ם ה  ַליִּ רּוש  רּור יְׁ חְׁ שִּ נ ה לְׁ  .ש 

םי"א.  לֵׂא ַהשֵׂ נ ה ֶשל ַהמ  ַנת אהּו ַהש  ים ה' שְׁ פִּ ִריםה, תשע" ֲאל  ְבִמְספָּׁ ה שֶׁ ִנים 7557 זֶׁ  ִמְבִריַאת שָּׁ
עֹולָּׁם ת ְלַקֵצר נֹוֲהִגים ֲאַנְחנּו! הָּׁ נָּׁה ְוקֹוְרִאים ַהֵשם אֶׁ הה תשע" ַלשָּׁ זֶׁ ר ִמתֹוְך 557 -הַ  שֶׁ ֵלא ַהִמְספָּׁ  . ַהמָּׁ


