מצווה פ"ד  -מצוות שמיטת קרקעות
לשון ספר החיוך
יעית,
ש ּתוֹ ִציא הָ ָא ֶרץ ַּב ּׁ ָשנָה הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ְלהַ ְפ ִקיר ָּכל ַמה ּׁ ֶ
ש ִהיא )  (úéòéáùä äðùä -נִ ְק ֵראת ִמ ּ ְפנֵי
ֶׁ
הַ ּ ַמעֲ ֶֹ
ש ִ ּנ ְתחַ יּ ְַבנ ּו בָ ּה:
שה הַ זֶּה )=ֶ ׁ (äø÷ôää
" ְ ׁשנַת הַ ּ ְ ׁש ִמ ּ ָטה",
וְ ִיז ּ ְֶכה ְ ּבפֵ רוֹ ֶתיהָ ָּכל הָ רוֹ צֶ ה ִלזְכּ וֹ ת,
ש ּנֶאֱ ַמר
ֶׁ

]שמות כג ,יא[:

יעת ִּת ְ ׁש ְמטֶ ּנָה וּנְ טַ ְ ׁש ּ ָת ּה וְ ָא ְכל ּו ֶא ְביוֹ נֵי ַע ּ ֶמ ָך
"וְ הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
שה ְלכַ ְר ְמ ָך
וְ י ְִת ָרם ּתֹאכַ ל חַ יַּת הַ ּ ָש ֶדהֵ ּ ,כן ּ ַתעֲ ֶֹ
ֵית ָך".
ְלז ֶ
יל ּ ָתא
ו ְּל ׁשוֹ ן ְמ ִכ ְ

]דרשב"י[

):(úåîù øôñì äëìä ùøãî

ַו ֲהלֹא הַ ּ ֶכ ֶרם וְ הַ ַז ּיִת ִ ּב ִכלָ ל הָ יָה,
)(:êåðéçä øôñ ùøôîå
ש ָאמַ רִּ " :ת ְׁש ְמטֶ ּנָה וּנְ טַ ְׁש ָּת ּה" יִכְ לֹל
ֹאש הַ ּ ָפסוּקֶ ׁ ,
שר ׁ
ְּכלוֹ מַ ר ׁ ֶ
שי ּ ְִצמַ ח ָּב ָא ֶרץֵּ ,בין ּ ֵפרוֹ ת ִאילָ ן א ּו ּ ֵפרוֹ ת אֲ ָדמָ ה,
ָּכל מַ ה ּ ׁ ֶ

)(:àúìéëîä êùîä

וְ לָ ּ ָמה ּ ֵפ ֵרט הַ ָּכתוּב ְ ׁשנֵי ֵא ּ ֶלה?
ְלהָ ִקי ׁש )ְ (úååùäì-לכֶ ֶרם )ׁ ְ (úàש ָאר ִמינֵי ִאילָ ן -
)(:àúìéëîä ïåùì áåìéùá ,êåðéçä øôñ ùøôîå

שה,
שה וְ לֹא ַתעֲ ֶֹ
שיּ ֵׁש ְ ּבכֶ ֶרם עֲ ֵֹ
ש ְ ּכמוֹ ׁ ֶ
ְללַ ּ ֵמד ׁ ֶ
ּש נִ ְכ ּ ַתב ָעלָ יו )ויקרא כה ה(:
שה ֲֵרי ְ ּבפֵ רו ׁ
ֶׁ
ִיר ָך לֹא ִת ְבצֹר",
"וְ ֶאת ִע ְ ּנבֵ י נְ ז ֶ
שה.
שה וְ לֹא ַתעֲ ֶֹ
ְ ּכמוֹ כֵ ן ָּכל ְ ׁש ָאר הָ ִאילָ ן  -י ֵׁש ָּבהֶ ן עֲ ֵֹ
ו ְּל ִפיכָ ְך ּ ֵפ ֵרט ּ ֶכ ֶרם וְ ַזיִתְ ,ללַ ּ ֵמד ַעל ִענְ יָן זֶה,

ביאור וסיכום
הגדרת המצווה:
להפקיר את גידולי הקרקע של השה השביעית,
ולאפשר לכל מי שרוצה  -לקחת מפירותיה.
ספר החיוך מציין שגם שמה של השה
השביעית " -שת השמיטה" ובע ממצווה זו -
של הפקרת הגידולים.(äáéæòå äø÷ôä = äèéîù) .
àåä íäî ãçà .äøåúá úåîå÷î øôñîá äòéôåî äèéîù úååöî
.êåðéçä øôñ èèöî åúåà ÷åñôá ,úåîù øôñá
:äùò úååöî àéä äø÷ôää úáåç äæ ÷åñôáù ,áì åîéù

"וְ הַ ְשּׁבִ יעִ ית )ִ (úéòéáùä äðùáתּ ְשׁ ְמטֶ נָּה וּ ְטַ ְשׁ ָתּהּ
) (õøàä úàåáú úà áåæòúå øé÷ôú -וְ ָאכְ לוּ ֶאבְ יוֵֹי עַ מֶּ ,#
וְ י ְִת ָרם ) (øàùðù äîתּ ֹא ַכל חַ יַּת הַ שָּ ֶדה,
ית."#
כֵּן )ַ (êëå -תּ ֲע ֶֹשה ְלכ ְַר ְמְ #ל ֵז ֶ
:äæ ÷åñôì ñçééúî "é"áùøã àúìéëî" äëìää ùøãî

שואל המדרש:
מדוע התורה חזרה ופירטה שכך צריך להוג גם ביחס
לכרם )  (íéáðòä-ולזיתים? הרי גם הם כלולים בציווי
הכללי "תשמטה וטשתה"  -שמשמעו להשמיט
ולהפקיר את כל תבואת הארץ?
תשובת המדרש:
הדוגמה של ה"כרם" כתבה כדי שלמד ממה לגבי
כלל מיי האילן -
לגבי הפקרת הכרם יש )בפסוק אחר( גם מצוות לא תעשה,
):(åúø÷ôäî òðîéäì êëáå ,íøëä ìë úà åðîöòì øåöáì úøñåàä

יר #ל ֹא ִתבְ צֹר".
"וְ ֶאת עִ נְּבֵ י ְזִ ֶ
התורה רצתה ללמד שאיסור )"לא תעשה"( זה ,שקיים
לגבי הכרם  -כון גם ביחס לכל שאר פירות האילן,
ולגבי הפקרת כולם יש גם מצוות עשה " -תשמטה",
וגם מצוות לא תעשה  -כמו בעבים-בכרם.

ִ ּכי כַ ָ ּונַת הַ ָּכתוּב דְּ לָ או דַּ וְ ָקא כֶ ֶרם וְ ַזיִת ) ְ (aÄלבָ ד,

בכך שהתורה פירטה את הכרם והזית  -היא הפכה
אותם לדוגמה שמלמדת על הכלל.

ש ִהז ִ ְּכיר ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ,וְ הוּא ְמלַ ּ ֵמד ְלכֻ ּ ָלן,
ֶא ּ ָלא ׁ ֶ

זו אחת מן המידות והדרכים שהתורה דרשת ולמדת בהן:
דבר שהיה ) (ìåìëבכלל ,ויצא מן הכלל )-(åîöò éôá áúëðå

ֶא ּ ָלא הוּא הַ דִּ ין ְלכָ ל ְ ׁש ָאר ּ ֵפרוֹ ת הָ ִאילָ ן,

ׁ ֶשזֶּה ִמן הַ ִּמדּ וֹ ת )ֶ ׁ (íéëøãäå íéììëä-שהַ ּתוֹ ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ָּבהֶ ם.

...ללמד על הכלל כולו יצא"
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לשון ספר החיוך
ש ִהיא ְלהַ ְפ ִקיר ָּכל ּ ֵפרוֹ ֶתיהָ
ו ִּמ ְצוָה זוֹ ֶ ׁ -
ש ִּצ ּוָנ ּו הָ ֵאל ִל ְ ׁש ּבֹת ָּב ּה,
וְ הַ ִּמ ְצוָה הָ ַאחֶ ֶרת ֶ ׁ -
ש ָּכתוּב ְ ּב ִכי ִּת ּ ָשא
ְ ּכמוֹ ׁ ֶ

)שמות לד ,כא(:

יש וּבַ ָּק ִציר ִּת ְ ׁש ּבֹת" -
" ּ ֶבחָ ִר ׁ

ספר החיוך מציין שישן בשת השמיטה
שתי מצוות עשה הקשורות בקרקע:
 הפקרת הפירות )כפי שלמדו במצווה זו(. השבתת הקרקע ממלאכה)כפי שלמד מהפסוק "בֶּ חָ ִרישׁ וּבַ ָקּצִ יר ִתּ ְשׁבֹּת"(

ושתי מצוות אלו קשורות זו בזו.

שר ֶאחָ ד לָ הֶ ן:
ֶק ׁ ֶ

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

ִמ ּ ׁ ָש ְר ׁ ֵשי הַ ִּמ ְצוָ ה,
ִל ְק ּב ַֹע ְ ּב ִל ּ ֵבנ ּו ו ְּלצַ יֵּר ִציּוּר חָ זָק ְ ּב ַמ ְח ְ ׁשבוֹ ּ ֵתנ ּו ִענְ יַן

שורשי המצווה  -טעמי המצווה:
מספר טעמים מציין ספר החיוך למצווה זו:

ּש ) (úàéøá -הָ עוֹ לָ ם -
ִחדּ ו ׁ

א .לזכור ולהפים את העובדה שהעולם ברא

שת י ִָמים ָע ָשֹה ְי ָי ֶאת הַ ּׁ ָש ַמיִם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ",
ש ֶׁ
ִ ּכי " ׁ ֵ
]שמות כ ,יא[

ש ּלֹא בָ ָרא ָדבָ רִ ,ה ְכ ִּתיב ְמנוּחָ ה ַעל
יעי ׁ ֶ
וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְ ׁש ִב ִ
ַע ְצמוֹ ) éòéáùä íåéáù ,äøåúá åîöò ìò áúë 'ä øîåìë -
ïåéë - äçåðîå ìîò ìù íéâùåî åìöà ïéàù úåøîì - "çð" àåä
.(øáã åá àøá àìù
ו ְּל ַמ ַען הָ ִסיר וְ לַ עֲ קֹר ו ְּל ָׁש ֵר ׁש מֵ ַר ְעיוֹ נֵנ ּו ְדבַ ר הַ ַּק ְדמוּת
שר יַאֲ ִמינ ּו הַ כּ וֹ ְפ ִרים ַּב ּתוֹ ָרה,
אֲ ׁ ֶ
מו ֶתיהָ ,
וּבוֹ יֶהֶ ְרס ּו כָ ל ּ ִפנּוֹ ֶתיהָ וְ י ְִפ ְרצ ּו חוֹ ֹ
ָּב ָאה חוֹ בָ ה ָעלֵ ינ ּו ְלהוֹ ִציא כָ ל זְ ַמ ּנֵנ ּו ,יוֹ ם ֹיום וְ ָׁשנָה
ָׁשנָהַ ,על דָּ בָ ר זֶה -
יעית,
ש ׁש ָׁשנִ ים וְ ִל ְ ׁש ּבֹת ַּב ּ ְ ׁש ִב ִ
ִל ְמנוֹ ת ׁ ֵ
ו ְּבכֵ ן לֹא ִת ּ ָפ ֵרד ְלעוֹ לָ ם הָ ִענְ יָן ִמ ּ ֵבין ֵעינֵינ ּו ָת ִמיד,
שת יְמֵ י
ש ֶׁ
ש ָאנ ּו מוֹ נִ ין יְמֵ י הַ ּׁ ָשבו ַּע ְ ּב ׁ ֵ
וְ הוּא ְכ ִענְ יָן ׁ ֶ
עֲ בוֹ ָדה וְ יוֹ ם ְמנוּחָ ה.
ש ּתוֹ ִציא הָ ָא ֶרץ
וְ לָ כֵ ן ִצ ּוָה ָּברו ְּך הוּא ְלהַ ְפ ִקיר ָּכל ַמה ּׁ ֶ
יתה בָ ּה -
ְ ּב ָׁשנָה זוֹ ִמ ְּלבַ ד הַ ּ ְ ׁש ִב ָ
יאה ֵאלָ יו הַ ּ ֵפרוֹ ת
ש ּמוֹ ִצ ָ
ש ִיּזְכּ ֹר הָ ָא ָדם ִ ּכי הָ ָא ֶרץ ׁ ֶ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶ
ְ ּבכָ ל ָׁשנָה וְ ָׁשנָה  -לֹא ְ ּבכֹחָ ּה ו ְּסג ּ ָֻל ָת ּה ּתוֹ ִציא אוֹ ָתם,
ִ ּכי י ֵׁש ָאדוֹ ן ָעלֶ יהָ וְ ַעל אֲ דוֹ נֶיהָ ,
שהוּא חָ פֵ ץ ְ -מצַ ּוֶה ָעלָ יו ְלהַ ְפ ִק ָירם.
ו ְּכ ׁ ֶ
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)="חידוש העולם"(,

ולעקור מלבוּ את מחשבת הכפירה הטועת
ה"קדמוּת" ,טועים
ַ
שהעולם קדמון .מאמיי
שהעולם היה תמיד = הוא "קדמון" ,ולא ברא בכווה
תחילה על ידי הבורא  -וממילא הם מגיעים למסקה
שאין לעולם אדון ,ואין לו מטרה וייעוד ,וממילא אין
טעם לתורה ומצוות .לכן מובן מאליו ,שהאמוה
בבריאת העולם היא אחד מהיסודות המרכזיים בתורה.

הפמת העובדה שהעולם ברא ,מושגת על ידי
כך שאחו מוים את זמיו באופן שמזכיר
את ימי הבריאה -
שכפי שהתורה מתארת ,הדבר עשה בששה ימים,
וביום השביעי הקב"ה כביכול "ח" ושבת ממלאכה.

ולכן צטוויו למות שש שות עבודת קרקע,
ולאחריהן שה של שביתה מכך.
ובדומה לכך  -גם ימות השבוע בויים מששה
ימי עבודה ויום אחד של מוחה.
ובוסף למצוות השביתה מעבודה בשה
השביעית ,צטוויו )במצווה זו( גם להפקיר את
כל תבואת השה הזו ,כדי לזכור שכל הפירות
אים מכוחה של האדמה עצמה ,אלא מכוחו
של הקב"ה ,שהוא ברא את הכל ,והוא האדון
של כל העולם  -של הארץ ,וגם של בעל
הקרקע .וכיון שהכל שלו  -הוא יכול לצוות
אותו להפקיר את מה שגידלו.

לשון ספר החיוך
וְ עוֹ ד י ֵׁש ּתוֹ ֶעלֶ ת ַאחֵ ר נִ ְמצָ א בַ דָּ ָבר -
ִל ְקנוֹ ת ָּבזֶה ִמדַּ ת הַ ּו ְַת ָרנוּת,
ִ ּכי ֵאין נ ִָדיב ַּכ ּנ ֹו ֵתן ִמ ְ ּב ִלי ִת ְקוָה ֶאל הַ ְ ּגמוּל.

וְ עוֹ ד י ֵׁש ּתוֹ ֶעלֶ ת ַאחֵ ר נִ ְמצָ א ָּבזֶה -
שם י ְִת ָּב ַר ְך,
שיּוֹ ִסיף הָ ָא ָדם ִ ּב ּ ָטחוֹ ן ַּב ּׁ ֵ
ֶׁ
ִ ּכי כָ ל הַ ּמוֹ צֵ א ִעם ְלבָ בוֹ לָ ֵתת ו ְּלהַ ְפ ִקיר לָ עוֹ לָ ם ָּכל

ביאור וסיכום

ב .לחזק את מידת הוותרות-הדיבות
בכך שאחו ותים את פירות אדמתו ללא
כל רווח ותמורה.
ג .לחזק את מידת הביטחון בה' -
בכך שאחו מוותרים על מקור מחייתו,
ומפקירים את גידולי חלתו  -וסומכים על
ה' שידאג לו.

ִ ּגדּ וּלֵ י ַק ְר ָקעוֹ ָתיו וְ ַנחֲלַ ת אֲ בוֹ ָתיו הַ ְ ּג ֵד ִלים ְ ּבכָ ל ָׁשנָה
ַאחַ ת ,ו ְּמלֻ ּ ָמד ְ ּבכָ ְך הוּא וְ כָ ל הַ ִּמ ְ ׁש ּ ָפחָ ה ָּכל י ָָמיו -
לֹא ֶת ֱחזַק ּבוֹ ְלעוֹ לָ ם ִמדַּ ת הַ ִ ּכילוּת ) (úåðöî÷-הַ ְר ּ ֵבה,
וְ לֹא ִמעוּט הַ ִ ּב ּ ָטחוֹ ן:

החזרה של האדם ומשפחתו על מצווה זו בכל
שבע שים למשך שה ,מקה לו שתי מידות אלו-
דיבות וביטחון בה'.

åæ äãéçéá ìåìë åððéà äååöîä êùîä

שאלות סיכום וחזרה:
 .1מדוע קראת השה השביעית "שמיטה"? הסבירו את המשמעות המעשית של שם זה.
 .2ספר החיוך מצטט את המדרש" :וַהֲ ל ֹא הַ ֶכּ ֶרם וְ הַ ַזּיִת בִּ כִ לָל הָ יָה" .מהי השאלה ששואל המדרש
במילים אלה? ומה תשובתו?
 .3ספר החיוך מציין שתי מצוות עשה הקשורות לשמיטה ,וכותב שהן קשורות זו לזו.
א .מהן שתי המצוות?
ב .הסבירו את הקשר בייהן לאור דברי ספר החיוך בשורש המצווה.
 .4מה למדים מחובת הפקרת הכרם בשמיטה ,לגבי כל שאר פירות האילן?
 .5מה טועים מאמיי ה"קדמות" ומה ההשלכות השליליות של אמוה זו?
 .6מה המסר של מצוות השמיטה ביחס לאמות ה"קדמות" ,וכיצד היא מלמדת ומחזקת מסר זה?
 .7אילו שתי מידות טובות מקה לו מצוות השמיטה ,וכיצד היא מחזקת בו מידות אלה?
 .8מה המסר המשותף של מצוות השמיטה ומצוות השבת? מהו הדמיון המעשי בין מצוות אלו?
אוֹתם,
וּסגֻלּ ָָתהּ תּוֹצִ יא ָ
יאה ֵאלָיו הַ פֵּרוֹת בְּ ָכל שָׁ ָה וְ שָׁ ָה  -ל ֹא בְּ כֹחָ הּ ְ
 .9ספר החיוך כותב" :כִּ י הָ ָא ֶרץ שֶׁ מּוֹצִ ָ
כִּ י יֵשׁ ָאדוֹן עָ לֶיהָ וְ עַ ל אֲ דוֶֹיהָ "...
א .הסבירו בלשוכם את דבריו.
ב .כיצד מחכת המצווה לזכור מסר זה?
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וּמלֻמָּ ד בְּ כָ...M
עוֹתיוְ ....
 .10ספר החיוך כותב שָ " :כּל הַ מּוֹצֵ א עִ ם לְבָ בוֹ ל ֵָתת וּלְהַ פְ ִקיר לָעוֹלָם ָכּל גִּ דּוּלֵי ַק ְר ָק ָ
ָכּל יָמָ יו  -ל ֹא ֶתחֱ זַק בּוֹ ְלעוֹלָם ִמדַּ ת הַ כִּ ילוּת )-קמצות( הַ ְרבֵּ ה ,וְ ל ֹא ִמעוּט הַ בִּ טָּ חוֹן"
א .הסבירו את דבריו של בעל ספר החיוך בלשוכם
ב .ישו עיקרון חשוב המופיע בספר החיוך )לא במצווה זו( שיכול לבאר מדוע לדעתו מי שמקיים
מצוות אלו  -בוודאי יזכה למידות הטובות הללו .מהו העיקרון?
 .11הסבירו את המושגים ,ואת הקשר שלהם למצוות השמיטה:
א .חידוש העולם
ב .כִּ ילוּת
ג .דבר שיצא מן הכלל  -ללמד על הכלל
ד .מאמיי הקדמוּת
:úéîéðô úåððåáúä úìàù .12
 לדברי בעל ספר החיוך ,אחד הטעמים למצווה זו הוא חיזוק מידת הביטחון בה' .אדם רגיל לבטוח
בכסיו וביציבות הכלכלית שיצר ,והמצווה מחכת אותו "לשחרר" קצת ,ולפתח את הביטחון בה'.
אמם המצווה במקורה עוסקת בהיבט החקלאי-הכלכלי ,אולם לכל אחד מאתו יש עיסוקים,
תפקידים ,הרגלים או קשרים שותים לו תחושת ביטחון בשגרה.
סו לזהות מהם הדברים המעיקים לכם תחושת ביטחון ,וביטחון עצמי.
חישבו על דרך "לשחרר" ,ולו לזמן קצר ,את האחיזה בדברים הללו.
דמייו  -איך תהיה ההרגשה בלי אותו מקור כוח?
התבוו וחישבו  -האם וכיצד תוכלו להחליף את מקור הכוח הזה באמוה וביטחון בה'?
ולבסוף  -האם וכיצד הביטחון בה' יכול להתלוות גם למצב השגרה ,בו אתם חשים גם במקורות
כוח וביטחון אחרים?
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לשון ספר החיוך
הגדרת המצווה:

יכים -
ש ּלֹא ְל ִה ּ ָמנַע מֵ הַ ְלווֹ ת ֶאל הַ ְּצ ִר ִ
ֶׁ
יע הַ חוֹ ב,
ש ּלֹא ַת ְפ ִק ַ
ִמ ּ ְפנֵי ּ ַפחַ ד הַ ּ ְ ׁש ִמ ּ ָטה ׁ ֶ
וְ ַעל זֶה נֶאֱ ַמר

]דברים טו ,ט[:

" ִה ּׁ ָשמֶ ר ְל ָך ּ ֶפן י ְִהיֶה ָדבָ ר ִעם ְלבָ ְב ָך ְ ּב ִליּ ַַעל,
שבַ ע
לֵ אמֹרָ :ק ְרבָ ה ְ ׁשנַת הַ ּׁ ֶ

] ְׁשנַת הַ ּ ְׁש ִמ ָּטה ,וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך

ְ ּב ָא ִח ָ
יך הָ ֶא ְביוֹ ן וְ לֹא ִת ּ ֵתן לוֹ [.

ו ְּל ׁשוֹ ן ִס ְפ ֵרי ) :(íéøáãå øáãîá ìò äëìää ùøãî -
שה,
"" ִה ּׁ ָשמֶ ר" ּ ְ -בלֹא ַתעֲ ֶֹ
שה",
" ּ ֶפן י ְִהיֶה" ּ ְ -בלֹא ַתעֲ ֶֹ
ש ֵא ּל ּו ְ ׁשנֵי לָ אוִ ין )ָּ (äùòú àì úååöîבא ּו ְ ּבזֶה
ְ ּכלוֹ ַמרֶ ׁ ,
הָ ִענְ יָן ,זֶה ַאחַ ר זֶה ְ -ל ִחזוּק:

ִמ ּ ׁ ָש ְר ׁ ֵשי הַ ִּמ ְצוָ ה -
ְלחַ זֵּק וְ ִל ְק ּב ַֹע ִב ְלבָ בֵ נ ּו ִמדַּ ת הַ ְ ּנ ִדיבוּת,
ו ְּלהַ ְר ִחיק ּ ַת ְכ ִלית הַ הַ ְרחָ ָקה ִמדַּ ת הַ ִ ּכילוּת ),(úåðöî÷-
וְ ֵאין נ ִָדיב ָּבעוֹ לָ ם ְ ּכ ַמ ְלוֶה ָמעוֹ ָתיו ִעם ה ֱֹיותוֹ יוֹ ֵד ַע
שהַ ְּז ַמן ָק ֵרב ְלהַ ְ ׁש ִמיט הַ ְלו ָָאתוֹ
)ֶ ׁ (òãåé àåäù úåøîì-
יד ּה ִממֶ ּנו,
ו ְּלהַ ְפ ִס ָ
אנֶס אוֹ ׁשוּם )=ִ (åäùæéàמ ְק ֶרה
ִאם אוּלַ י יֶאֱ ַרע ּבוֹ ֹ
ש ּלֹא יוּכַ ל ִל ְת ּב ַֹע הַ ְלו ָָאתוֹ ק ֶֹדם ְ ׁשנַת הַ ּ ְ ׁש ִמ ּ ָטה.
ֶׁ

רקע :אחת ממצוות שת השמיטה היא "שמיטת כספים",
כלומר ביטול כל חוב שזמן פירעוו כבר הגיע ,ואיסור על
המלווה לדרוש את החוב מהלווה לאחר השמיטה.
התורה מעלה חשש שמא אשים יימעו מלהלוות לפי
השמיטה ,כדי לא לאבד את כספם ,ולכן יתה המצווה שלו:

התורה אוסרת עליו להימע מלהלוות כסף למי
שצריך ,אם המיע לכך הוא החשש שהחוב יופקע
ויתבטל בשת השמיטה.
התורה קוראת למחשבה כזו בביטוי החריף " ָדבָ ר ...בְּ ִליַּעַ ל",
ואוסרת שמחשבה כזו תתגב ללבו ותשפיע עליו לא
להלוות .ראו את לשון הפסוק המובא בספר החיוך.

מצווה זו היא מצוות לא תעשה .אולם יש לשים
לב לכך שבשוה מהרגיל במצוות לא תעשה  -אין
"אל" או "לא"...
פה בפסוק לשון שלילה ,כמו ַ
חכמיו לימדו במדרש שכל אחד מהביטויים
"הישמר" ו" ֶפּן" מתפרש בלשון שלילה ובעצם
משמעותו מצוות לא תעשה.
לכן ,באיסור זה ,הפותח במילים " ִהשָּׁ מֶ ר לְ #פֶּן
ִי ְהיֶה דָ בָ ר עִ ם לְבָ בְ  #בְּ ִליַּעַ ל" כלולים למעשה שתי
מצוות לא תעשה ,שי לאוין.
מטרת הכפילות היא ,לדברי ספר החיוך ,לחזק
ולהדגיש את חומרת האיסור.
הטעם למצווה זו:
מצווה זו ועדה לחזק בו את מידת הדיבות,
ולהרחיק אותו מן הקמצות.
הכוות לתת הלוואה ,למרות החשש שמא
ייווצר מצב שההלוואה לא תחזור -היא דיבות
גדולה ,ובכך היא מסייעת לחזק באדם מידה זו.
)ציין שלא כל הלוואה שיתת לפי השמיטה בהכרח
תישמט ותתבטל .רק אם הגיע הזמן המיועד להחזר,
ומסיבה כלשהי לא הספיק המלווה לגבות את חובו עד סוף
השמיטה  -אז החוב שמט(.
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ביאור וסיכום

לשון ספר החיוך
וְ כָ ל מֵ ִבין דַּ ְרכֵ י הַ ּתוֹ ָרה ,ו ַּמ ּ ִשיג ָל ַד ַעת) (ïéáî -אֲ ִפ ּל ּו

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

ְמ ַעט ְ ּב ִחין ֶע ְר ָּכ ּה ) ,(äìù êøòá ,äééôåéáי ֵַדע ְ ּבבֵ רוּר -

את דרכי ה' והתורה( -
שמי שמתהג בדיבות  -איו מפסיד מכך!

יכים -
ִ ּכי הַ ְּמפַ זֵּר ּ ָממוֹ נוֹ ֶאל הַ ְּצ ִר ִ
נוֹ סָ ף עוֹ ד ),(äëøá úôñåúì äëåæ -
ֹשר )(úúì ïåëðå øùéå éåàøù ,äáåè òðåîä -
ש ְך ִמיּ ׁ ֶ
וְ חוֹ ֶֹ
 ַא ְך ְל ַמ ְחסֹר ) ,(åìùî øéñçéå ãéñôé ÷ø -]הביטוי על פי משלי יא ,כד[.

שם י ְִת ָּב ַר ְך י ִָדין ֶאת הָ ָא ָדם ְל ִפי ַמעֲ ָשֹיו,
ִ ּכי הַ ּׁ ֵ
יקה ּו ִמ ִ ּב ְרכָ תוֹ ְ ּכ ִפי ִה ְת ָק ְרבוֹ ֵאלֶ יהָ ,
וְ יַעֲ נִ ֵ
של ַּב ְרזֶל
ו ִּמדַּ ת הַ ִ ּכילוּת )ְ (àéä ,úåðöî÷ä -מ ִחיצָ ה ׁ ֶ
ּ ֵבינוֹ וּבֵ ין הַ ְ ּב ָרכָ ה,
וְ הַ ְ ּנ ִדיבוּת חֵ לֶ ק מֵ חֶ ְל ֵקי הַ ְ ּב ָרכָ ה ),(äëøá äîöò àéä -
וְ נִ ְמצָ א )= (ù àöåéהַ ִּמ ְתנַהֵ ג ָּב ּה )- (úåáéãðá
שהוּא ְבתוֹ כָ ּה ) ,(äëøáä íò ãçåàî ,äëøáä êåúá -
ֶׁ
ִש ַמע חָ כָ ם וְ יוֹ סֶ ף לֶ ַקח.
י ְׁ
ִדּ ינֵי הַ ִּמ ְצוָ ה ְקצָ ִריםּ ְ ,כלו ִּלים ִ ּב ְפ ָׁשט הַ ָּכתוּב ְל ִפי
ַד ְע ִּתי:

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

הברכה שורה על האדם בהתאם למעשיו.
ככל שהאדם עצמו ,במעשיו ,מתקרב לטוב ה'
ולברכתו  -כך הברכה שורה עליו.
ולכן:

מי שוהג בקמצות  -הרי שמעשיו הם ההפך
מהברכה ומועים ממה לחול עליו -
כ"מחיצת ברזל" המפרידה וחוצצת ביו לביה.
ואילו מי שוהג בדיבות  -שזו מידה טובה
ומבורכת ,דומה בכך לטוב ה' ולברכתו ,ולכן הוא
כלל בברכת ה' והה ממה.
 -כתובים בפסוק בקיצור ובפשטות:

דיי המצווה
לא להימע מלהלוות מחשש השמיטה.
מצווה זו והגת בכל מקום
ומחייבת גם שים וגם גברים,

וְ נוֹ הֵ ג ִא ּסוּר זֶה ִ ּבזְכָ ִרים ו ִּבנְ ֵקבוֹ ת,

)בארץ ובחו"ל(

ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ,ו ְּבכָ ל זְ ָמן -
ש ֵאין ְ ׁש ִמ ּ ַטת ְ ּכסָ ִפים נוֹ הֶ גֶת ִמן
ש ַאף ִ ּבז ְַמן הַ זֶּה ׁ ֶ
ֶׁ
הַ ּתוֹ ָרה ֶא ּ ָלא ִמדְּ ַר ָּבנָןִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ָאנ ּו מֻ זְ הָ ִרים ּגַם ּ ֵכן
ש ּלֹא נִ ְמנַע ִמ ְּלהַ ְלווֹ ת ֶאל הַ ָּצ ִר ְ
יך ִמ ּ ְפנֵי פַ חַ ד ְ ׁשנַת
ֶׁ
הַ ּ ְ ׁש ִמ ּ ָטה,

איסור זה והג גם בכל תקופה

-

ספר החיוך מציין שיש בכך חידוש .ומדוע?
כאמור ,מצווה זו קשורה במצוות "שמיטת כספים" וובעת
ממה  -שהרי החובה לשמוט את החוב היא זו שעלולה
לגרום להימעות מלהלוות ,ובעקבותיה באה המצווה שלו.
והרי מצוות שמיטת כספים והגת מן התורה רק בזמן בית

ש ּ ַמ ְ ׁשמֶ טֶ ת ִמדְּ ַר ָּבנָן ַּב ְּז ַמן הַ זֶּה,
ֶׁ
ו ִּמן הַ ּתוֹ ָרה ִ ּבזְ ַמן הַ ַּביִת*.

(

*( :äøòä
äøåúä ïî úâäåð íéôñë úèéîù úååöîù ïàë áúåë êåðéçä øôñ
àåä úåøçà úååöîá íìåà .(íéé÷ ùã÷îä úéáùë=) úéáä ïîæá
ùã÷îä úéáá éåìú àì øáãäù (í"áîøä íâ áúåë êëå) áúåë
.íäéúåìçðá íéáùåé ìàøùé ìëùë - âäåð ìáåéäù ïîæá àìà
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מי שמעיק לאחרים  -זוכה לעוד שפע,
ומי שמוע טוב מאחרים  -חסר ומפסיד בעצמו.

המקדש ) ,(äøòä åàøואילו בזמו היא והגת רק מדרבן.
לכן ,היה יתן לחשוב שרק בתקופה שבה יש מצוה מן
התורה לשמוט את החוב  -רק אז חלה המצווה והאזהרה
שלא להימע מלהלוות.
אך ספר החיוך מדגיש שגם בתקופה שבה שמיטת כספים
רק מדרבן  -גם אז אשים עלולים לחשוש מלהלוות,
והמצווה שלו כוה ותקפה גם בתקופה זו.

לשון ספר החיוך

ביאור וסיכום

וְ הָ עוֹ בֵ ר ַעל זֶה ,וְ נִ ְמנַע ִמ ְּלהַ ְלווֹ ת ֶאל הַ ָּצ ִר ְ
יך ִמ ּ ְפנֵי זֶה

מי שאיו מלווה לאדם שזקוק ,מפי החשש של
שמיטת החוב ,עובר על "לאו" -מצוות לא תעשה.

 ָעבַ ר ַעל לָ או,שה.
ש ֵאין ּבוֹ ַמעֲ ֶֹ
אֲ בָ ל ֵאין ּבוֹ ַמ ְלקוּתְ ,ל ִפי ׁ ֶ

בדרך כלל ,העוש על "לאו" הוא מלקות,

אך על איסור זה אין עוש מלקות,
כיון שזהו "לאו שאין בו מעשה"  -עוברים עליו
ללא כל פעולה מעשית )(úååìäìî úåòðîéäá ÷ø àìà
 -ואין מלקות על איסורים שאין בהם מעשה.

ֲש ְב ְּת ָך ְ ּבנִ י לֵ אמֹר:
וְ אוּלַ י יַעֲ לֶ ה ְ ּב ַמח ַׁ
וְ ֵא ְ
יך י ּ ִָמנַע ָא ָדם ֵמהַ ְלו ָָאה ְלעוֹ לָ ם ִמ ּ ְפנֵי זֶה? וְ לָ ּ ָמה
נִ ְכ ּ ַתב ַעל זֶה לָ או?
ש ּלֹא ַת ְ ׁש ִמיטֶ ּנ ּו
ַו ֲהלֹא ְ ּביָדוֹ ְלהַ ְתנוֹ ת ִע ּמוֹ ַעל ְמנָת ׁ ֶ
ש ָאנ ּו עוֹ ִשֹין ּ ָת ִמיד ִ ּב ְ ׁש ָטרוֹ ֵתינ ּו!
יעית ,ו ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶ
ַּב ּ ְ ׁש ִב ִ
יל ָך דָּ בָ ר זֶהּ ִ ,כי הַ ּתוֹ ָרה ַתז ְִה ֵירנ ּו ִב ְדבָ ִרים,
ַאל י ְַב ִה ְ
ש ֶא ְפ ָׁשר ְ ּב ַת ָּקנוֹ ת ו ְּתנ ִָאים:
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶ

ספר החיוך מעיר ,שלכאורה יתן לחשוב
שהמצווה הזו מיותרת ,כיון שאין לאדם שום
סיבה להימע מלהלוות מחשש להשמטת החוב.
שהרי יש דרך פשוטה "לעקוף" ולמוע את
ההשמטה  -באמצעות הסכם שעשה מראש עם
הלווה ,שההלוואה היא על תאי שהשמיטה לא
תפקיע את החוב.
ספר החיוך עוה ומסביר  -שדרכה של התורה
להזהיר ולמוע מדברים שאים טובים )éãë
 ,(íäî ÷éçøäìå íééåàø íðéàù òéãåäìגם כאשר יש
פתרוות ודרכים אחרות לעקוף את הבעיה.

שאלות חזרה וסיכום
 .1מהי מצוות "שמיטת כספים"? הסבירו את הקשר שלה למצווה שלא להימע מלהלוות לפי השמיטה.
 .2מצווה זו היא מצוות "לא תעשה" .הסבירו מה מגדיר אותה כמצוות "לא תעשה".
 .3ספר החיוך מציין ש"ְ ...שֵׁי לָאוִ ין ) (äùòú àì úååöîבָּ אוּ בְּ זֶה הָ עִ  ְיָן ,זֶה ַא ַחר זֶה"...
א .לשם מה כתבו שי "לאוין" במצווה זו ,לדברי ספר החיוך?
ב .צייו מצווה וספת בה למדו על כפילות של איסורים  -לאותה מטרה.
 .4מדוע על איסור זה אין עוש מלקות? צייו איסור וסף שלמדו ,שגם בו אין מלקות מאותה סיבה.
 .5מהו תוקף מצוות "שמיטת כספים" בימיו ,לדברי ספר החיוך?
 .6ספר החיוך מציין שהמצווה להימע מלהלוות לפי השמיטה והגת "בכל זמן".
א .למה כוותו בהגדרה "בכל זמן"?
ב .מדוע יתן היה לחשוב שמצווה זו לא והגת בכל זמן?
ג.

מדוע בכל זאת היא והגת בכל זמן?

 .7מהו שורש המצווה ,לדברי בעל ספר החיוך?
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 .8באיזה ביטוי חריף מדגישה התורה את חומרת האיסור להימע מהלוואה לפי השמיטה?
"מדַּ ת ַהכִּ ילוּת )ְ (úåðöî÷ä -מ ִחיצָ ה שֶׁ ל בַּ ְר ֶזל בֵּ יוֹ וּבֵ ין הַ בְּ ָרכָ ה".
 .9ספר החיוך כותב שִ -
ההסבר לקביעה זו ,עוץ בעיקרון בסיסי שמלמד ספר החיוך ,בהבת דרכי ה' בההגת העולם.
א .מהו העיקרון אותו מלמד ספר החיוך?
ב .הסבירו את המשפט שציטטו מספר החיוך ,באמצעות עיקרון זה.
 .10בתקופת בית שי ראה הלל הזקן שאשים עוברים על המצווה שלמדו ,ומעים מלהלוות מחשש
שהחוב יישמט .לכן הוא תיקן תקה שקראת "פרוזבול" .אדם שעושה פרוזבול מעביר את האחריות
על החובות שחייבים לו  -לבית הדין .בדרך זו הוא מאפשר את גביית החובות לאחר השמיטה.
א .צייו דרך וספת בה יתן למוע את שמיטת החוב ,על פי ההלכה.
ב .אפשר לטעון ,שלאחר שתקן הפרוזבול כבר אין צורך במצווה שלמדו ,כיון שממילא אפשר
לעקוף את ההשמטה ולגבות את החוב .האם ספר החיוך מסכים עם טעה זו? הוכיחו את
תשובתכם.
 .11ספר החיוך כותב" :וְ הָ עוֹבֵ ר עַ ל ֶזה ,וְ ְִ מַע ִמ ְלּהַ לְווֹת ֶאל הַ צָּ ִריִ Mמפְּ ֵי ֶזה  -עָ בַ ר עַ ל לָאו" .למה כוותו
במילים המסומות בקו? "מפי זה"  -מפי מה?
 .12ספר החיוך כותב" :וְ הַ נּ ְִדיבוּת חֵ לֶק מֵ חֶ ל ְֵקי הַ בְּ ָר ָכה ,וְ ְִ מצָ א הַ ִמּ ְתַהֵ ג בָּ הּ  -שֶׁ הוּא ְבתוֹ ָכהּ" .הסבירו את
דבריו בלשוכם.
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