
ב"ה    יואל בן-נון

שמיטה או שבת הארץ?

פסוקים ומדרשים

תבּואתּה;"ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את(שמות כ"ג, י-יא):

והשביִעת ִתשְמֶטנה ּונַטשתּה, ואכלו ֶאביֵֹני עמך, ויִתָרם תֹאכל חית השדה –

כן תעשה לכרמך, לזיתך";

שלא תזרע ולא תאסוף).רשב"ם ורמב"ן:תשמטנה מעבודתה, ונטשתה מאכילתה;מכילתא:(

"ִמֵקץ שבע שנים תעשה שִמטה;(דברים ט"ו, א-יא):

ובספרי:[בזמןמדבר...הכתובשמיטותבשתיאומר:רביא;לוגיטיןב;בקטןמועד(–השִמטהדברוזה
משמטאתהאימשמטאתהשאיבזמןכספים;משמטאתהקרקעמשמטשאתהישראל]בארץבמקום,

כספים);

ָשמֹוט כל בעל ַמֵׁשה ידו אשר יֶַׁשה ברעהו, לא יִגֹׂש את רעהו ואת אחיו

כי קרא שִמטה לה';

...

אפס כי לא יהיה בך ֶאביון,

כי ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' א-להיך נֵֹתן לך נחלה לרשתּה;

רק אם ָשמַֹע תשמע בקול ה' א-להיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת

נחלותיוחוזריםוביובלויובל...שביעיתתשמרואםוחזקוני:שורבכוריוסףר'(היום;ְמַצו�אנכיאשר
וממכריו, ונמצא שלא יהיה בך אביון);

...

כי יהיה בך ֶאביון ֵמאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' א-להיך נֵֹתן ָלך,

לא תאמץ את לבבך ולא ִתקּפֹץ את ידך ֵמאחיך הֶאביון;

כי ָפתַֹח תפתח את ידך לו וַהֲעֵבט ַתֲעביֶטנּו ֵדי מחסֹרו אשר יחסר לו;

ִהָשֶמר לך ֶּפן יהיה דבר עם לבבך ְבִליַַעל ֵלאמֹר:

קרבה שנת השבע שנת השִמטה,

ורעה ֵעינ� באחיך האביון ולא ִתֵתן לו, וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא;

ָנתֹן ִתֵתן לו ולא יֵַרע לבבך בִתת� לו,



כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' א-להיך בכל ַמֲעֶׂש� ובכל ִמשַלח ידך;

כי לא יֶחַדל ֶאביון מקרב הארץ,

על כן אנכי ְמַצו� ֵלאמֹר: ָּפתַֹח ִתפַתח את ידך לאחיך ַלֲעִניֶ� ּולֶאביֹנ� בארצך";

בני ישראל ואמרת ֲאֵלֶהם:"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר: דבר אל(ויקרא כ"ה):

אחרי חלוקת נחלות) –ספרא:(כי ָתבֹאּו אל הארץ אשר אני נֵֹתן לכם, ושבתה הארץ שבת לה';

כל אחד ואחד מכיר שדהו... וכרמו),שיהאספרא:(שש שנים ִתזַרע שדך ושש שנים ִתזמֹר כרמך,

"כי תבֹאו" – ביאת כולכם);א כו:כתובות כה א; רמב"ם תרומות(ואספת את תבּואתּה;

ובשנה השביִעת שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה' –

אומרים:חכמיםושבכרמך;שבשדךמלאכהכלא:גקטןמועדספרא/(ִתזמֹר;לאוכרמךִתזַרעלאשדך
מןאסורותהןרקאלו,מלאכות4הכתובשפירט[כיוון=...)רחמנאאסרלאתולדותרחמנא,אסראבות

;התורה]

את ספיח קצירך לא תקצור ואת ִענֵבי נזירך לא ִתבצֹר,

שנת שבתון יהיה לארץ;

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים ִעָמך;

אתה ושכירך ותושבך);שלא תנהג בהם כבעל הבית, והכל יהיו שוים בה,רש"י:(

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבּואתּה ֶלֱאכֹל.

ָּכָלה לחיה שבשדה – ַּכֵלה לבהמתך שבבית);כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמה אוכלת בבית;ספרא ורש"י:(

שבע פעמים ...שבע ַשְּבתֹת שנים שבע שניםבבית דין)ספרא:(וספרת לך

עמוישאםאלאנוהגאינווהיובליובל;שאיןאע"פנוהגתשביעיתאומרים:וחכמים...(ספרא:...
שביעית);

וִקַדשֶתם את שנת החִמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יֹשֶביָה,

יובל ִהוא ִתהיֶה לכם, וַשבֶתם איש אל ֲאֻחָזתֹו ואיש אל משפחתו ָתֻשבּו;

שגלו מתוכה [אפילו חלקם]; יושביה, ולא מעורבבים);בזמן שכל יושביה עליה, ולא בזמןספרא:(... ...

בשנת היובל הזאת ָתֻשבּו איש אל ֲאֻחָזתֹו.

...

במספר שנים אחר היובל ִתקֶנה מאת ֲעמיֶת�, במספר ְשֵני תבּואֹת יִמּכֹר ָלך;

..............................................................



כי יָמּוך אחיך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזתֹו ... ... ... ... ויצא ַביֵֹבל וְָשב ַלֲאֻחָזתֹו.

............................................................

וכי יָמּוך אחיך ... ... ... ... וכי יָמּוך אחיך ................................... ּוָמך אחיך ..........

וִחַשב ִעם קֵֹנהּו ִמשַנת ִהָמכרֹו לו עד שנת היֵֹבל .........................................

ויצא בשנת היֵֹבל הוא ובניו ִעמו;

כי לי בני ישראל עבדים, ֲעָבַדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים,

אני ה' א-להיכם".


