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  מצוות שמיטת קרקעות -  פ"ד מצווה

  ביאור וסיכום    לשון ספר החיוך

  
ִביִעית ְ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ּתֹוִציא ָהָאֶרץ ּבַ ֶ ל ַמה ׁשּ   ,ְלַהְפִקיר ּכָ

ִהיא ֵני  úéòéáùä äðùä) - (  ׁשֶ ִנְקֵראת ִמּפְ

ה ֲעֹשֶ ְתַחיְַּבנּו ָבהּ  (=äø÷ôää)ַהזֶּה  ַהּמַ ּנִ   : ׁשֶ

ה" ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ   ,"ׁשְ

ל ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות,  ֵפרֹוֶתיָה ּכָ ה ּבְ   ְוִיְזּכֶ
  

ֱאַמר  ּנֶ    :]יא ,שמות כג[ׁשֶ

ָך " ּה ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעּמֶ ּתָ ה ּוְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעת ּתִ ְ ְוַהׁשּ

ֶדה אַכל ַחיַּת ַהּשָ ה ְלַכְרְמָך  ,ְוִיְתָרם ּתֹ ֲעשֶֹ ן ּתַ ּכֵ

  . "ְלֵזיֶתךָ 

א   :(úåîù øôñì äëìä ùøãî)[דרשב"י]   ּוְלׁשֹון ְמִכיְלּתָ

ִכָלל ָהָיה,  ֶרם ְוַהזִַּית ּבִ   ַוֲהלֹא ַהּכֶ

:êåðéçä øôñ ùøôîå) (  

סוּק רֹאׁש ַהּפָ לֹוַמר ׁשֶ ָאַמר ,ּכְ הּ " :ׁשֶ ּתָ ְמֶטּנָה ּוְנַטׁשְ ׁשְ ִיְכלֹל  "ּתִ

רֹות ֲאָדָמה, רֹות ִאיָלן אּו ּפֵ ין ּפֵ ָאֶרץ, ּבֵ ְצַמח ּבָ יִּ ֶ ל ַמה ׁשּ   ּכָ
  

(:àúìéëîä êùîä)   

ה  הֵרט פֵּ ְוָלּמָ ֵני ֵאּלֶ תּוב ׁשְ   ?ַהּכָ

ָאר ִמיֵני ִאיָלן (úà) ְלֶכֶרם  úååùäì)-(ׁש ְלָהִקי    -  ׁשְ

:àúìéëîä ïåùì áåìéùá ,êåðéçä øôñ ùøôîå) (  

ה,  ה ְולֹא ַתֲעשֶֹ ֶכֶרם ֲעשֵֹ יֵּׁש ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ ד ׁשֶ   ְלַלּמֵ

ב ָעָליו  ֵפרּוׁש ִנְכּתַ ֲהֵרי ּבְ    :(ויקרא כה ה)ׁשֶ

ֵבי "   , "ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹרְוֶאת ִעּנְ

ָאר ָהִאיָלן ל ׁשְ מֹו ֵכן ּכָ ה.  - ּכְ ה ְולֹא ַתֲעשֶֹ ֶהן ֲעשֵֹ   ֵיׁש ּבָ
  

ד ַעל ִעְנָין ֶזה, ּוְלִפיָכְך פֵּ  ֶרם ְוַזִית, ְלַלּמֵ   ֵרט ּכֶ

ְוָקא ֶכֶרם ְוַזִית  ָלאו ּדַ תּוב ּדְ ַנת ַהּכָ י ַכּוָ   ְלָבד, )Äa (ּכִ

רֹות ָהִאיָלן,  ָאר ּפֵ ין ְלָכל ׁשְ א הּוא ַהּדִ   ֶאּלָ

יר ֶאָחד ֵמֶהם ִהְזּכִ א ׁשֶ ן ,ֶאּלָ ד ְלֻכּלָ   ,ְוהּוא ְמַלּמֵ

ּדֹות  זֶּה ִמן ַהּמִ ֶהם.  íéëøãäå íéììëä)-(ׁשֶ ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ   ׁשֶ

    

  ה:והגדרת המצו

השה השביעית, הקרקע של  גידולילהפקיר את 

  רותיה.ילקחת מפ - ולאפשר לכל מי שרוצה 

של השה ספר החיוך מציין שגם שמה 

 -ע ממצווה זו " ובהשמיטה"שת  - השביעית 

  (äáéæòå äø÷ôä = äèéîù). .של הפקרת הגידולים

  

 úååöî úåîå÷î øôñîá äòéôåî äèéîù àåä íäî ãçà .äøåúá
úåîù øôñá.êåðéçä øôñ èèöî åúåà ÷åñôá ,  

 äæ ÷åñôáù ,áì åîéù úååöî àéä äø÷ôää úáåçäùò:  
  

    ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְַטְׁשָּתּה (úéòéáùä äðùá) תי"ְוַהְּׁשִביעִ 

)- (õøàä úàåáú úà áåæòúå øé÷ôú #י ַעֶּמְֵוָאְכלּו ֶאְביֹו, 

  ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּשֶדה, (øàùðù äî) ְוִיְתָרם 

ה êëå) -( ֵּכן   ".ְלַכְרְמ# ְלֵזיֶת# ַּתֲעֹשֶ

  

ì ñçééúî "é"áùøã àúìéëî" äëìää ùøãî :äæ ÷åñô   
  שואל המדרש: 

שכך צריך להוג גם ביחס  חזרה ופירטהמדוע התורה 

גם הם כלולים בציווי  הריולזיתים?  íéáðòä)-( לכרם 

שמשמעו  להשמיט  -הכללי  "תשמטה וטשתה"  

  תבואת הארץ? כלולהפקיר את 
  

  תשובת המדרש:

שלמד ממה לגבי כדי  הדוגמה של ה"כרם" כתבה

  -האילן כלל מיי 

 ,לא תעשהגם מצוות (בפסוק אחר) כרם יש הפקרת הלגבי 

) øåöáì úøñåàäîöòìðå íøëä ìë úà, (åúø÷ôäî òðîéäì êëáå:  

  . "ְוֶאת ִעְּנֵבי ְִזיֶר# לֹא ִתְבֹצר"

שקיים  ,זה("לא תעשה") התורה רצתה ללמד שאיסור 

כון גם ביחס לכל שאר פירות האילן,  -הכרם  לגבי

  "תשמטה",  -  גם מצוות עשהולגבי הפקרת כולם יש 

  בכרם.- כמו בעבים - לא תעשהמצוות וגם 
  

  

היא הפכה  -בכך שהתורה פירטה את הכרם והזית 

  שמלמדת על הכלל.  לדוגמהאותם 
  

  שהתורה דרשת ולמדת בהן: והדרכים זו אחת מן המידות

   -(åîöò éôá áúëðå)ויצא מן הכלל   ,בכלל (ìåìë)דבר שהיה  

  ...ללמד על הכלל כולו יצא"
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רֹוֶתיהָ  - ּוִמְצָוה זֹו  ל ּפֵ ִהיא ְלַהְפִקיר ּכָ   ׁשֶ

ְצָוה  ּה,  - ָהַאֶחֶרתְוַהּמִ ּבֹת ּבָ נּו ָהֵאל ִלׁשְ ּוָ ּצִ   ׁשֶ

א  ּשָ ִכי ּתִ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ  :כא) ,(שמות לדּכְ

ּבֹת" ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ    -" ּבֶ

ר ֶאָחד ָלֶהן:    ֶקׁשֶ

  

  

  בשת השמיטה  מציין שישןספר החיוך 

  הקשורות בקרקע:מצוות עשה  שתי

  .וה זו)ו(כפי שלמדו במצהפקרת הפירות  - 

  השבתת הקרקע ממלאכה  - 

  )"ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת" (כפי שלמד מהפסוק

   מצוות אלו קשורות זו בזו.ושתי 

 äååöîä ùøåùá íâ éåèéá éãéì àåáé åìà úååöî ïéá øù÷ä)(ïìäìù   
  

ְצָוה,  י ַהּמִ ְרׁשֵ ָ   ִמׁשּ

נּו ִעְנַין  בֹוּתֵ ַמְחׁשְ נּו ּוְלַציֵּר ִציּּור ָחָזק ּבְ ִלּבֵ ִלְקּבַֹע ּבְ

  -  ָהעֹוָלם úàéøá) - ( ִחּדּושׁ 

י  ה ְיָי "ּכִ ת ָיִמים ָעשָֹ ׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץׁשֵ ָ    ,"ֶאת ַהׁשּ
   ]יא ,שמות כ[

יב ְמנּוָחה ַעל  ּלֹא ָבָרא ָדָבר, ִהְכּתִ ִביִעי ׁשֶ ְ ּוַביֹּום ַהׁשּ
øîåìë 'ä éòéáùä íåéáù ,äøåúá åîöò ìò áúë  - ( ַעְצמוֹ 

 "çð" àåä-  äçåðîå ìîò ìù íéâùåî åìöà ïéàù úåøîì -  ïåéë
(øáã åá àøá àìù.  

  

ְדמּות  ּוְלַמַען ָהִסיר ֵרׁש ֵמַרְעיֹוֵננּו ְדַבר ַהּקַ ְוַלֲעקֹר ּוְלׁשָ

ּתֹוָרה ר ַיֲאִמינּו ַהּכֹוְפִרים ּבַ    ,ֲאׁשֶ

ּנֹוֶתיָה ְוִיְפְרצּו חֹומֹוֶתיָה,    ּובֹו ֶיֶהְרסּו ָכל ּפִ

נוּ  ָאה חֹוָבה ָעֵלינּו ְלהֹוִציא ָכל ְזַמּנֵ ָנה  ,ּבָ יֹום יֹום ְוׁשָ

ָנה ָבר ֶזה ,ׁשָ    - ַעל ּדָ

ִביִעית,  ְ ׁשּ ּבֹת ּבַ ִנים ְוִלׁשְ ׁש ׁשָ   ִלְמנֹות ׁשֵ

ין ֵעיֵנינּו ָתִמיד,  ֵרד ְלעֹוָלם ָהִעְנָין ִמּבֵ ּוְבֵכן לֹא ִתּפָ

ת ְיֵמי  ׁשֶ ׁשֵ בּוַע ּבְ ָ ָאנּו מֹוִנין ְיֵמי ַהׁשּ ְוהּוא ְכִעְנָין ׁשֶ

  ֲעבֹוָדה ְויֹום ְמנּוָחה. 

ה בָּ  ּתֹוִציא ָהָאֶרץ רּוְך הּוא ְלַהְפִקיר כָּ ְוָלֵכן ִצּוָ ֶ ל ַמה ׁשּ

ִביָתה ָבהּ  ְ ַבד ַהׁשּ ָנה זֹו ִמּלְ ׁשָ   - ּבְ

רֹות  ּמֹוִציָאה ֵאָליו ַהּפֵ י ָהָאֶרץ ׁשֶ ְזּכֹר ָהָאָדם ּכִ יִּ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ָנה ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָתּה ּתֹוִציא אֹוָתם,  -  ּבְ כָֹחּה ּוְסֻגּלָ לֹא ּבְ

י ֵיׁש ָאדֹון ָעֶליָה ְוַעל ֲאדֹוֶניָה,    ּכִ

הּוא ָחֵפץ    ְמַצּוֶה ָעָליו ְלַהְפִקיָרם. - ּוְכׁשֶ

  
  

  

  

  טעמי המצווה:  -שורשי המצווה 

  מספר טעמים מציין ספר החיוך למצווה זו: 

 בראלזכור ולהפים  את העובדה שהעולם   .א

 (="חידוש העולם"),  

ולעקור מלבּו את מחשבת הכפירה הטועת 

מאמיי ה"ַקדמּות", טועים  שהעולם קדמון. 

שהעולם היה תמיד = הוא "קדמון", ולא ברא בכווה 

וממילא הם מגיעים למסקה  -תחילה על ידי הבורא 

ן לו מטרה וייעוד, וממילא אין , ואיאדוןשאין לעולם 

מוה טעם לתורה ומצוות. לכן מובן מאליו, שהא

  .בבריאת העולם היא אחד מהיסודות המרכזיים בתורה
  

  הפמת העובדה שהעולם ברא, מושגת על ידי

כך שאחו מוים את זמיו באופן שמזכיר 

   -את ימי הבריאה 

ימים,  ששהשכפי שהתורה מתארת, הדבר עשה ב

  "ח" ושבת ממלאכה.וביום השביעי הקב"ה כביכול 

, שות עבודת קרקעשש צטוויו למות  ולכן

  .שביתה מכךולאחריהן שה של 

גם ימות השבוע בויים מששה  -ובדומה לכך 

  ויום אחד של מוחה.  עבודהימי 
  

בשה  השביתה מעבודהובוסף למצוות 

את  להפקירגם (במצווה זו) השביעית, צטוויו 

כל תבואת השה הזו, כדי לזכור שכל הפירות 

אלא מכוחו עצמה,  האדמהאים מכוחה של 

, שהוא ברא את הכל, והוא האדון הקב"השל 

של הארץ, וגם של בעל  - של כל העולם 

הוא יכול לצוות  -הקרקע. וכיון שהכל שלו 

  אותו להפקיר את מה שגידלו.
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ָבר   -  ְועֹוד ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֵחר ִנְמָצא ַבּדָ

ְתָרנּות,  ת ַהּוַ ֶזה ִמּדַ   ִלְקנֹות ּבָ

מּול.  ִלי ִתְקָוה ֶאל ַהּגְ ּנֹוֵתן ִמּבְ י ֵאין ָנִדיב ּכַ   ּכִ

  

ֶזה ְועֹוד ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ַאֵחר    -  ִנְמָצא ּבָ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּ חֹון ּבַ ּטָ יֹּוִסיף ָהָאָדם ּבִ   ׁשֶ

ל  י ָכל ַהּמֹוֵצא ִעם ְלָבבֹו ָלֵתת ּוְלַהְפִקיר ָלעֹוָלם ּכָ ּכִ

ָנה  ָכל ׁשָ ֵדִלים ּבְ ּדּוֵלי ַקְרָקעֹוָתיו ְוַנֲחַלת ֲאבֹוָתיו ַהּגְ ּגִ

ָכְך הּוא וְ  ,ַאַחת ד ּבְ ל ָיָמיוּוְמֻלּמָ ָחה ּכָ ּפָ ׁשְ  - ָכל ַהּמִ

ילּותלֹ  ת ַהּכִ ה ÷úåðöî)-( א ֶתֱחַזק ּבֹו ְלעֹוָלם ִמּדַ    ,ַהְרּבֵ

חֹון: ּטָ   ְולֹא ִמעּוט ַהּבִ

åæ äãéçéá ìåìë åððéà äååöîä êùîä  

  

  

 

  הדיבות-הוותרותלחזק את מידת   .ב

ללא  בכך שאחו ותים את פירות אדמתו

  .ותמורה כל רווח

 

  - הביטחון בה'לחזק את מידת   .ג

אחו מוותרים על מקור מחייתו, בכך ש

וסומכים על  - ומפקירים את גידולי חלתו

  .ה' שידאג לו

  

החזרה של האדם ומשפחתו על מצווה זו בכל 

 - לו שתי מידות אלו מקה שבע שים למשך שה,

                                                    דיבות וביטחון בה'.

  

  

  

  

  

  שאלות סיכום וחזרה:

 המשמעות המעשית של שם זה. מדוע קראת השה השביעית "שמיטה"? הסבירו את .1

". מהי השאלה ששואל המדרש ֶרם ְוַהַּזִית ִּבִכָלל ָהָיהַוֲהלֹא ַהּכֶ ספר החיוך מצטט את המדרש: " .2

  ? ומה תשובתו?במילים אלה

 ספר החיוך מציין שתי מצוות עשה הקשורות לשמיטה, וכותב שהן קשורות זו לזו.  .3

 מהן שתי המצוות?   .א

 .המצווההסבירו את הקשר בייהן לאור דברי ספר החיוך בשורש   .ב

 מה למדים מחובת הפקרת הכרם בשמיטה, לגבי כל שאר פירות האילן? .4

 מה טועים מאמיי ה"קדמות" ומה ההשלכות השליליות של אמוה זו? .5

 מה המסר של מצוות השמיטה ביחס לאמות ה"קדמות", וכיצד היא מלמדת ומחזקת מסר זה? .6

 מקה לו מצוות השמיטה, וכיצד היא מחזקת בו מידות אלה? מידות טובותו שתי איל .7

 מה המסר המשותף של מצוות השמיטה ומצוות השבת? מהו הדמיון המעשי בין מצוות אלו? .8

לֹא ְּבֹכָחּה ּוְסגָֻּלָתּה ּתֹוִציא אֹוָתם,  -  ִּכי ָהָאֶרץ ֶׁשּמֹוִציָאה ֵאָליו ַהֵּפרֹות ְּבָכל ָׁשָה ְוָׁשָהספר החיוך כותב: " .9

 ..."ָאדֹון ָעֶליָה ְוַעל ֲאדֹוֶיהָ ִּכי ֵיׁש 

 הסבירו בלשוכם את דבריו.  .א

 זכור מסר זה?מחכת המצווה ל כיצד  .ב
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... ּוְמֻלָּמד ְּבָכM ....ל ַהּמֹוֵצא ִעם ְלָבבֹו ָלֵתת ּוְלַהְפִקיר ָלעֹוָלם ָּכל ִּגּדּוֵלי ַקְרָקעֹוָתיוּכָ החיוך כותב ש: "ספר  .10

 ן"קמצות) ַהְרֵּבה, ְולֹא ִמעּוט ַהִּבָּטחֹו-לֹא ֶתֱחַזק ּבֹו ְלעֹוָלם ִמַּדת ַהִּכילּות ( -ָּכל ָיָמיו 

 הסבירו את דבריו של בעל ספר החיוך בלשוכם  .א

ישו עיקרון חשוב המופיע בספר החיוך (לא במצווה זו) שיכול לבאר מדוע לדעתו מי שמקיים   .ב

 הללו. מהו העיקרון?בוודאי יזכה למידות הטובות  - מצוות אלו

 הסבירו את המושגים, ואת הקשר שלהם למצוות השמיטה: .11

 חידוש העולם  .א

 תילּוּכִ   .ב

 ללמד על הכלל -דבר שיצא מן הכלל   .ג

 תמאמיי הקדמּו  .ד

 

12. ìàùúéîéðô úåððåáúä ú:  

 ,וךאדם רגיל לבטוח בה' הביטחוןאחד הטעמים למצווה זו הוא חיזוק מידת  לדברי בעל ספר החי .

  "לשחרר" קצת, ולפתח את הביטחון בה'.בכסיו וביציבות הכלכלית שיצר, והמצווה מחכת אותו 

תו יש עיסוקים, , אולם לכל אחד מאהכלכלי- אמם המצווה במקורה עוסקת בהיבט החקלאי

  בשגרה. תפקידים, הרגלים או קשרים שותים לו תחושת ביטחון

  מהם הדברים המעיקים לכם תחושת ביטחון, וביטחון עצמי. סו לזהות

  חישבו על דרך "לשחרר", ולו לזמן קצר, את האחיזה בדברים הללו.

  איך תהיה ההרגשה בלי אותו מקור כוח?  -דמייו 

  האם וכיצד תוכלו להחליף את מקור הכוח הזה באמוה וביטחון בה'? -התבוו וחישבו 

טחון בה' יכול להתלוות גם למצב השגרה, בו אתם חשים גם במקורות האם וכיצד הבי -ולבסוף 

  כוח וביטחון אחרים?
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ִריִכים ַנע ֵמַהְלוֹות ֶאל ַהּצְ ּלֹא ְלִהּמָ   - ׁשֶ

ּלֹא ַתְפִקיַע ַהחֹוב,   ה ׁשֶ ִמּטָ ְ ַחד ַהׁשּ ֵני ּפַ   ִמּפְ
  

   ]:ט ,דברים טו[ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר 

ִליַַּעל" ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ּבְ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ    ,ִהׁשּ

ַבע :ֵלאֹמר ֶ ַנת ַהׁשּ ה[ ָקְרָבה ׁשְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ְוָרָעה ֵעיְנָך  ,ׁשְ

ן לוֹ  ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתּתֵ   .]ּבְ
  

  : ìò äëìää ùøãîå øáãîá(íéøáã  -(  ּוְלׁשֹון ִסְפֵרי

ֶמר""  ָ ה, -" ִהׁשּ לֹא ַתֲעשֶֹ   ּבְ

ן ִיְהֶיה" ה - " ּפֶ לֹא ַתֲעשֶֹ   ,"ּבְ

ֵני ָלאִוין ֵאּלּו ׁשְ לֹוַמר, ׁשֶ ֶזה  (äùòú àì úååöî) ּכְ אּו ּבְ ּבָ

  ְלִחזּוק: - ָהִעְנָין, ֶזה ַאַחר ֶזה

  
  

  ה: והגדרת המצו

", שמיטת כספיםרקע: אחת ממצוות שת השמיטה היא "

כבר הגיע, ואיסור על  רעווישזמן פ כלומר ביטול כל חוב

   המלווה לדרוש את החוב מהלווה לאחר השמיטה.

לפי  התורה מעלה חשש שמא אשים יימעו מלהלוות

  , ולכן יתה המצווה שלו:כדי לא לאבד את כספם השמיטה,
  

למי  מלהלוות כסףהתורה אוסרת עליו להימע 

חשש שהחוב יופקע הוא ה לכךשצריך, אם המיע 

  .השמיטהויתבטל בשת 

", ְּבִלַּיַעל ...ָדָבר" ה קוראת למחשבה כזו בביטוי החריףהתור

לא  ותשפיע עליוואוסרת שמחשבה כזו תתגב ללבו 

  ראו את לשון הפסוק המובא בספר החיוך. להלוות.

  

אולם יש לשים  לא תעשה.מצווה זו היא מצוות 

אין  -יל במצוות לא תעשה לב לכך שבשוה מהרג

  ל" או "לא"...כמו "אַ  ,לשון שלילה פה בפסוק

חכמיו לימדו במדרש שכל אחד מהביטויים 

שלילה ובעצם ן" מתפרש בלשון "הישמר" ו"ּפֶ 

  משמעותו מצוות לא תעשה.

 ֶּפןְל#  ִהָּׁשֶמרלכן, באיסור זה, הפותח במילים "

 שתי" כלולים למעשה ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְב# ְּבִלַּיַעל

  מצוות לא תעשה, שי לאוין.

מטרת הכפילות היא, לדברי ספר החיוך, לחזק 

  ולהדגיש את חומרת האיסור.
  

  

י  ְרׁשֵ ָ ְצָוהִמׁשּ   - ַהּמִ

ִדיבּות,  ת ַהּנְ   ְלַחזֵּק ְוִלְקּבַֹע ִבְלָבֵבנּו ִמּדַ

ילּות ת ַהּכִ ְכִלית ַהַהְרָחָקה ִמּדַ , ÷úåðöî)-( ּוְלַהְרִחיק ּתַ

ַמְלֶוה ָמעֹוָתיו ִעם ֱהיֹותֹו יֹוֵדַע  עֹוָלם ּכְ   ְוֵאין ָנִדיב ּבָ

) -(òãåé àåäù úåøîì  ְִמיט ַהל ַמן ָקֵרב ְלַהׁשְ ַהזְּ ָוָאתֹו ׁשֶ

  , ּוְלַהְפִסיָדּה ִמֶמּנו

ִמְקֶרה  (=åäùæéà)ִאם אּוַלי ֶיֱאַרע ּבֹו ֹאֶנס אֹו ׁשּום 

ּלֹא יּוַכל ִלְתּבַֹע ַהְלָואָ  הׁשֶ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ   .תֹו קֶֹדם ׁשְ

    

  

  הטעם למצווה זו: 

מצווה זו ועדה לחזק בו את מידת הדיבות, 

  ולהרחיק אותו מן הקמצות.
  

החשש שמא  תת הלוואה, למרותהכוות ל

היא דיבות  - ווצר מצב שההלוואה לא תחזוריי

  גדולה, ובכך היא מסייעת לחזק באדם מידה זו.
  

שיתת לפי השמיטה בהכרח  ציין שלא כל הלוואה(

תישמט ותתבטל. רק אם הגיע הזמן המיועד להחזר, 

ומסיבה כלשהי לא הספיק המלווה לגבות את חובו עד סוף 

  .אז החוב שמט) -השמיטה 
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ְרֵכי ַהּתֹוָרה יג ָלַדַעת ,ְוָכל ֵמִבין ּדַ ֲאִפּלּו  ïéáî) - (ּוַמּשִ

הּ  ִחין ֶעְרּכָ ֵברּור ,)éôåéáéäìù êøòá ,ä( ְמַעט ּבְ    -  ֵיַדע ּבְ

ִריִכים  מֹונֹו ֶאל ַהּצְ ַפזֵּר ּמָ י ַהּמְ    -ּכִ

  , äëøá úôñåúì äëåæ) - ( נֹוָסף עֹוד

ר ְך ִמיֹּׁשֶ   )ïåëðå øùéå éåàøù ,äáåè òðåîä úúì -( ְוחֹושֶֹ

  , åìùî øéñçéå ãéñôé ÷ø) - ( ַאְך ְלַמְחסֹר - 

  ].ביטוי על פי משלי יא, כד[ה
  

י ַרְך ָיִדין ֶאת ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ יו,  ַהׁשּ ָהָאָדם ְלִפי ַמֲעשָֹ

ִפי ִהְתָקְרבֹו ֵאֶליָה,  ְרָכתֹו ּכְ   ְוַיֲעִניֵקהּו ִמּבִ

ילּות ת ַהּכִ ְרֶזל  ), úåðöî÷äàéä - ( ּוִמּדַ ל ּבַ ְמִחיָצה ׁשֶ

ָרָכה,  ינֹו ּוֵבין ַהּבְ   ּבֵ

ָרָכה ִדיבּות ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַהּבְ , äîöò àéä(äëøá  - ( ְוַהּנְ

ּה  ù àöåé)=( ְוִנְמָצא ְתַנֵהג ּבָ   - (úåáéãðá)ַהּמִ

הּוא ְבתֹוָכהּ     , äëøáä íò ãçåàî ,äëøáä êåúá) -(  ׁשֶ

ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח   .ִיׁשְ
  

  

לכל מי שמבין  ,לדבריו ,(דבר שידוע ספר החיוך מציין

   - את דרכי ה' והתורה)

  איו מפסיד מכך!  -דיבות שמי שמתהג ב
  

  זוכה לעוד שפע, -מי שמעיק לאחרים 

  חסר ומפסיד בעצמו. - ומי שמוע טוב מאחרים 
  

  

   הדרך בה ה' מהיג את העולם: הסיבה לכך עוצה בהבת
  

   .האדם בהתאם למעשיו הברכה שורה על

ככל שהאדם עצמו, במעשיו, מתקרב לטוב ה' 

  כך הברכה שורה עליו. -ולברכתו 
  

  ולכן:

פך ההרי שמעשיו הם ה -מי שוהג בקמצות 

   - הברכה ומועים ממה לחול עליו מ

  "מחיצת ברזל" המפרידה וחוצצת ביו לביה.כ
  

ובה מידה ט שזו - דיבות מי שוהג בואילו 

הוא  לכןלטוב ה' ולברכתו, ו בכך דומהומבורכת, 

  כלל בברכת ה' והה ממה.

ְצָוה יֵני ַהּמִ תּוב ְלִפי  ,ְקָצִרים ּדִ ט ַהּכָ ְפׁשָ לּוִלים ּבִ ּכְ

י:   ַדְעּתִ

    

   כתובים בפסוק בקיצור ובפשטות: - ה וודיי המצ

  ה.השמיט מחששלא להימע מלהלוות 

  

ְזָכִרים ּוִבְנֵקבֹותְונֹוֵהג ִאּסּור ֶזה     ,ּבִ

ָכל ָמקֹום    -  ּוְבָכל ְזָמן ,ּבְ

ָסִפים נֹוֶהֶגת ִמן  ת ּכְ ִמּטַ ֵאין ׁשְ ְזַמן ַהזֶּה ׁשֶ ַאף ּבִ ׁשֶ

ן  ם ּכֵ ל ָמקֹום ָאנּו ֻמְזָהִרים ּגַ ָנן, ִמּכָ ַרּבָ א ִמּדְ ַהּתֹוָרה ֶאּלָ

ֵני ַפַחד  ִריְך ִמּפְ ַהְלוֹות ֶאל ַהּצָ ּלֹא ִנְמַנע ִמּלְ ַנת ׁשֶ ׁשְ

ה ִמּטָ ְ   ,ַהׁשּ

ַמן ַהזֶּה,  זְּ ָנן ּבַ ַרּבָ ֶמֶטת ִמּדְ ׁשְ ּמַ   ׁשֶ

ִית.ּוִמ  ְזַמן ַהּבַ *ן ַהּתֹוָרה ּבִ
(  

*
 ( :äøòä  

 äøåúä ïî úâäåð íéôñë úèéîù úååöîù ïàë áúåë êåðéçä øôñ
úéáä ïîæá  àåä úåøçà úååöîá íìåà .(íéé÷ ùã÷îä úéáùë=)

 ùã÷îä úéáá éåìú àì øáãäù (í"áîøä íâ áúåë êëå) áúåë
 âäåð ìáåéäù ïîæá àìà - íäéúåìçðá íéáùåé ìàøùé ìëùë.  

    

  (בארץ ובחו"ל)בכל מקום  מצווה זו והגת

  ,גם שים וגם גבריםומחייבת 
  

  - בכל תקופהאיסור זה והג גם 

  ספר החיוך מציין שיש בכך חידוש. ומדוע?

וובעת  "שמיטת כספים"מצווה זו קשורה במצוות  כאמור,

החובה לשמוט את החוב היא זו שעלולה שהרי  - ממה

  באה המצווה שלו. ובעקבותיהות, ות מלהלולגרום להימע
  

בזמן בית  רק התורהמן שמיטת כספים והגת  מצוותוהרי 

  . מדרבןואילו בזמו היא והגת רק  ,(äøòä åàø) המקדש
  

מצוה מן היה יתן לחשוב שרק בתקופה שבה יש לכן, 

זהרה רק אז חלה המצווה והא - את החוב  טלשמו התורה

  מלהלוות. שלא להימע

אך ספר החיוך מדגיש שגם בתקופה שבה שמיטת כספים 

מלהלוות, גם אז אשים עלולים לחשוש  -מדרבן רק 

  .והמצווה שלו כוה ותקפה גם בתקופה זו
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ֵני ֶזה ,עֹוֵבר ַעל ֶזההָ וְ  ִריְך ִמּפְ ַהְלוֹות ֶאל ַהּצָ  ְוִנְמַנע ִמּלְ

  ָעַבר ַעל ָלאו,  - 

הַמְלקּות, ְלפִ ֲאָבל ֵאין ּבֹו  ֵאין ּבֹו ַמֲעשֶֹ   .י ׁשֶ

  

  

ִני ֵלאֹמרְואּוַלי ַיֲעֶלה  ָך ּבְ ְבּתְ ַמֲחׁשַ   :ּבְ

ַנע ָאָדם מֵ  ֵני ֶזהְוֵאיְך ִיּמָ ה  ?ַהְלָוָאה ְלעֹוָלם ִמּפְ ְוָלּמָ

ב ַעל ֶזה ָלאו    ?ִנְכּתַ

ִמיֶטּנּו  ּלֹא ַתׁשְ ָידֹו ְלַהְתנֹות ִעּמֹו ַעל ְמָנת ׁשֶ ַוֲהלֹא ּבְ

 ְ ׁשּ ָאנּו עוֹ ּבַ ָטרֹוֵתינוּ ִביִעית, ּוְכֶדֶרְך ׁשֶ ׁשְ ִמיד ּבִ ין ּתָ   !שִֹ
  

י ַהּתֹוָרה ַתְזִהיֵרנּו ִבְדָבִרים,  ָבר ֶזה, ּכִ ַאל ַיְבִהיְלָך ּדָ

נֹות ּוְתָנִאים: ַתּקָ ר ּבְ ֶאְפׁשָ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

  

מלווה לאדם שזקוק, מפי החשש של מי שאיו 

  .לא תעשהמצוות  - "לאושמיטת החוב, עובר על "

  בדרך כלל, העוש על "לאו" הוא מלקות,

  אך על איסור זה אין עוש מלקות,

עוברים עליו  - כיון שזהו "לאו שאין בו מעשה" 

(úååìäìî úåòðîéäá ÷ø àìà) ללא כל פעולה מעשית 

  ואין מלקות על איסורים שאין בהם מעשה. - 

  

יתן לחשוב ספר החיוך מעיר, שלכאורה 

ין לאדם שום המצווה הזו מיותרת, כיון שאש

 סיבה להימע מלהלוות מחשש להשמטת החוב.

יש דרך פשוטה "לעקוף" ולמוע את שהרי 

באמצעות הסכם שעשה מראש עם  - ההשמטה 

שהשמיטה לא  על תאיהלווה, שההלוואה היא 

  תפקיע את החוב. 
  

דרכה של התורה ש - ספר החיוך עוה ומסביר 

(éãë  להזהיר ולמוע מדברים שאים טובים

íäî ÷éçøäìå íééåàø íðéàù òéãåäì( ,גם כאשר יש 

  .פתרוות ודרכים אחרות לעקוף את הבעיה

  
  

  שאלות חזרה וסיכום

 שלא להימע מלהלוות לפי השמיטה. למצווה הסבירו את הקשר שלהמהי מצוות "שמיטת כספים"?  .1

 מצווה זו היא מצוות "לא תעשה". הסבירו מה מגדיר אותה כמצוות "לא תעשה". .2

 ..."ָּבאּו ְּבֶזה ָהִעְָין, ֶזה ַאַחר ֶזה úååöî)(äùòú àì ְׁשֵי ָלאִוין ..."ספר החיוך מציין ש .3

 כתבו שי "לאוין" במצווה זו, לדברי ספר החיוך? לשם מה  .א

 לאותה מטרה. - צייו מצווה וספת בה למדו על כפילות של איסורים   .ב

 צייו איסור וסף שלמדו, שגם בו אין מלקות מאותה סיבה.מדוע על איסור זה אין עוש מלקות?  .4

 הו תוקף מצוות "שמיטת כספים" בימיו, לדברי ספר החיוך?מ .5

 ספר החיוך מציין שהמצווה להימע מלהלוות לפי השמיטה והגת "בכל זמן". .6

 למה כוותו בהגדרה "בכל זמן"?  .א

 מדוע יתן היה לחשוב שמצווה זו לא והגת בכל זמן?  .ב

 מדוע בכל זאת היא והגת בכל זמן?  .ג

 בעל ספר החיוך?מהו שורש המצווה, לדברי  .7
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 באיזה ביטוי חריף מדגישה התורה את חומרת האיסור להימע מהלוואה לפי השמיטה? .8

 ". ְמִחיָצה ֶׁשל ַּבְרֶזל ֵּביֹו ּוֵבין ַהְּבָרָכה )úåðöî÷ä -("ִמַּדת ַהִּכילּות -ספר החיוך כותב ש .9

  ה' בההגת העולם.ההסבר לקביעה זו, עוץ בעיקרון בסיסי שמלמד ספר החיוך, בהבת דרכי 

 מהו העיקרון אותו מלמד ספר החיוך?  .א

 הסבירו את המשפט שציטטו מספר החיוך, באמצעות עיקרון זה.  .ב

בתקופת בית שי ראה הלל הזקן שאשים עוברים על המצווה שלמדו, ומעים מלהלוות מחשש  .10

עביר את האחריות הוא תיקן תקה שקראת "פרוזבול". אדם שעושה פרוזבול מ שהחוב יישמט. לכן

 השמיטה.  לאחר לבית הדין. בדרך זו הוא מאפשר את גביית החובות -על החובות שחייבים לו 

 צייו דרך וספת בה יתן למוע את שמיטת החוב, על פי ההלכה.  .א

, כיון שממילא אפשר שלמדואפשר לטעון, שלאחר שתקן הפרוזבול כבר אין צורך במצווה   .ב

. האם ספר החיוך מסכים עם טעה זו? הוכיחו את את החוב את ההשמטה ולגבותלעקוף 

 תשובתכם.

". למה כוותו ָעַבר ַעל ָלאו -  ִמְּפֵי ֶזהְוְִמַע ִמְּלַהְלוֹות ֶאל ַהָּצִריM  ,עֹוֵבר ַעל ֶזההָ וְ ספר החיוך כותב: " .11

 מפי מה? - במילים המסומות בקו? "מפי זה" 

. הסבירו את "ֶׁשהּוא ְבתֹוָכּה -  ְוְִמָצא ַהִּמְתֵַהג ָּבּה, ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַהְּבָרָכה ְוַהְּנִדיבּות"ספר החיוך כותב:  .12

  דבריו בלשוכם.

  

    


