תשובה בעני שנת השמיטה
שאלה מקיבו

חנתו  :שנת תשמ"ז נקבעה כשנת שמיטה .אי

ננהג בשנה

זאת?
א .אנו מגדלי

 2,000דונ

ניתנה לנו מכסת מי

תבואה

תלת  ,חיטה ,שיבולת ,וחמניות .השנה לא

להשקיה ,ולכ

עינינו היו נשואות השמימה .בשנה

הבאה ,יש אפשרות שנשקיע בציוד להשקיה ,כי אושר לנו שימוש במי השקיה.
א

כ  ,יש אפשרות שנחלי

תירס וכו' .אנחנו צריכי

סוגי תבואה קיימי

לסוג רווחי יותר כותנה,

לתכנ עכשיו אי נפעל השנה לקראת השנה הבאה.

ב .בתור משק חדש אנחנו מפתחי

הרבה שטחי

ומגורי

ציבוריי

השנה

ובשנה הבאה .חלק מ הפיתוח הוא ה"נוי" ,כולל שתילת עצי  ,דשא ,שיחי ,
פרחי

וכו' .הנוי הוא לא רק עני של יפוי המקו  ,אלא ג

האדמה ,שלא יהיה סח

מחזיק ומחזק את

בגשמי  ,ואפילו בטפטו  .הסח

יכול להשפיע על

חוזק הבתי  ,והמדרכות העומדות בדר .
הא

מותר לנו לשתול "נוי" בתשמ"ז? הא

לכסח דשא? לדש ? לרסס נגד עשבי ? הא
לקראת סו השנה? הא

מותר לגזו ? לגזו

ל"צורה"?

מותר ליישר אדמה להכנת שתילה

מותר לבנות מערכת השקיה? כמה להשקות?

עד כמה תופסות ,ומה הנימוק להלכות שמיטה בזמננו? הא

המצב משתנה

לאור עלייתנו על הקרקע רק לפני שנתיי ?
תשובה :לפני כמאה שנה ,בשנת תרמ"ח ,שאלות אלה התעוררו שוב לאחר
 1500שנה כתוצאה מ
וספרי

נכתבו על נושאי

בתשובה זאת נסכ

העליה הראשונה .מאז הרבה תשובות ,מאמרי ,
חשובי

אלה )ראה רשימת הספרות בסו (.

את שתי השיטות הנהוגות היו

באר

לקיו

שמיטה ,נתאר את הבעיות הכרוכות בה  ,ונציע פתרו חדש לבעיה.
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מצוות

באר היו

לשמור על הל' שביעית בקרב החקלאי

יש שתי דרכי

הדתיי

שיטת החזו איש ז"ל )ראה חזו איש ,כהנא ,מקור חיי ( הנשמרת ביישובי
של פועלי אגודת ישראל ושיטת הרב קוק ז"ל והרבנות הראשית )ראה קוק,
טוצ'ינסקי עמ' נ"ט ואיל ; זוי עמ' קי"ב קכ"ז ,גרונפלד עמ'177 ,125 114
 (229הנשמרת בקיבו הדתי.
שתי השיטות מניחות ששמיטה בזמה"ז היא מצוה מדרבנ  .החזו איש שומר
פחות או יותר על הדי התלמודי )לסיכו  ,ראה כהנא ,מצוות האר
חיי

עמ' (328 308ובכללו על האיסור של הוצאת פירות שביעית לחו"ל .בר ,

הוא מקל בענייני

מסויימי  :זריעה מוקדמת של תבואות החור

וכנגד מחזור הזרעי

לפני ר"ה

התקי  ,גידול ירקות בתמיסות מזינות ולא בקרקע,

גידולי ירקות ומספוא רב שנתיי  .האיכרי
את פירות השביעית ומוכרי
אות

ומקור

אות

דר

בתור 'שלוחי בית די ' קוצרי

'אוצר בית די ' .ה

מחלקי

ג

במנות לפי מכסת נפשות.

קיבוצי פאג"י נתמכי

שנת השמיטה ע"י 'קר

במש

תרומותיה באות מחו"ל )לפי ברקובי
"ג שעשועי

השמיטה' שעיקר

עמ'  (97והשנה קיבו

למשחקי מי " בתור תחלי

חפ

חיי

פתח

לחקלאות בשנת השמיטה )לפי

פוסט(.
לפי שיטת הרב קוק מוכרי
לשנתיי

את כל הקרקע וכל הנטיעות אשר עליה לנכרי

)כדי שתהא השנה השביעית בהבלעה( .ע"י זה מותר לסחור בפירות

שביעית כי הפירות שייכות לנכרי .ג

מותר לעסוק במלאכות האסורות

מדרבנ בלבד כגו  :השקאה ,עידור ,זיבול וסיקול .אבל א אלה רצוי לעשות
ע"י פועלי

נכריי  .מצד שני ,חמש המלאכות האסורות מ התורה

זמירה ,קצירה ,בצירה וחרישה

זריעה,

עדיי אסורות בשנת השמיטה.
בעיות רעיוניות

שני הפתרונות האלה אינ
הציוני ונוד מה

משביעי

רצו  .ה

מנוגדי

ריח גלותי כדברי הרב ברקובי .
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לכל המפעל והחזו

באשר לפתרו הראשו  ,הא
של יהודי חו"ל? הפתרו
שממנו הוא צמח .לגב

הקמנו את מדינת ישראל כדי לחיות מ'חלוקה'

הראשו

להל

מתאי

רוחו של הציבור החרדי

'החלוקה' היתה דבר מקובל ,וא

יצטרכו לחיות מנדבות פע

טע

כל שבע שני  ,אי בכ

קיבוצי פאג"י

לפג  .הרב אליעזר

ברקובי תק את הפתרו הזה בצורה חריפה )בעמ' :(97
להימנע מעיבוד הקרקע ולשמור על חיוניות הכלכלה ע"י תמיכה כספית
הנובעת בעיקרה מיהודי חו"ל שאינ
היא שבתנאי

הנוכחיי

מצוות שמיטה

שומרי

הודאה

מצוות שמיטה איננה ניתנת לביצוע .ברי שזה

לא היה יכול להיות כוונתו של ה' נות התורה שמרבית הע
תחיה בגלות וששבת האר תקויי

היהודי

דר נדיבות .

כמו כ פתיחת "ג שעשועי " יכולה לפתור את הבעיות הכלכליות של קיבו
אחד .הא

זהו פתרו סביר למדינה כולה?

הפתרו השני עוד יותר מפתיע ,כי הוא נובע דוקא מהמחנה הציוני דתי .יוצא
שהחרדי

שומרי

בו דבקות לפרטי

על הקרקע ,ואילו הציוני

מוכרי

את הקרקע לגוי ! יש

של ההלכה אבל לא לרוחה .זאת אומרת ,כדי לקיי

מצוות שביעית ב"אר אשר אני נות לכ " )ויקרא כ"ה :ב'( מוכרי
הקרקעות והצמחי  ,והנטיעות והאילנות ,וכל מיני עצי
הקדושה אר

את

את "כל

שיש לנו בארצנו

ישראל" )זהו נוסח שטר ההרשאה הנהוג היו ( למכובד ערבי

לתקופה של שנתיי ! א ת מ ה א ! הרב ברקובי

תוק

את השיטה הזאת

בצורה עוד יותר חריפה:
פתרו הרבנות הראשית מעורר עוד יותר סלידה .חו מתוק ה'מכירה'
המוטל בספק גדול ,האי זה הלי
השטח החקלאי של הע

של השפלה עצמית למכור את כל

היהודי במדינת ישראל לגויי

כל שנה שביעית

כי זה מה שיידרש לו כל ישראל היו שומרי תורה' ...למכור' את אר
ישראל כל שנה שביעית חוכה היא שהיה ראוי למונעה).עמ' (97
ג

חלק ממנהיגי הקיבו

מטירת צבי כתב לפני עשרי

מרוצי

הדתי אינ

שנה )בעמ' :(152
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מ הפתרו הזה .מאיר אור

בוודאי שמכירת אדמת ישראל בימינו ,במדינת ישראל ,יש בה טע
ישתמשו באחת הדרכי

לפג  .טוב יעשו חכמי הדור א

האחרות כגו

'הפקר בית די הפקר'.
צוריאל אדמונית כתב בשנת תש" )עמ' :(386 387
היתר מבוסס על מכירת כל אדמת מדינת ישראל צור
נוגד את הטע

הטוב ...היו הצעות שונות

את האוז

הוא

כבר על ידי החזו איש זצ"ל!

לחפש דרכי היתר אחרות ...חבל שלא הלכנו בה  :להבא יש הכרח
לחתור לקראת ...
'היתר המכירה' אינו רק צור
במש  100שנה .הא
כ

לש

נפלו אלפי חיילי

לאוז  ,הוא חותר מתחת כל מה שבנינו באר

כ הקמנו את הקר הקיימת לישראל? הא

על קדושת האר ? בנוס

הכרוכות בהיתר המכירה )ראה סיכו
קי"ב ואיל ( הוא ש
משו

על כל הבעיות ההלכתיות

אצל גרונפלד עמ'  177ואיל וזוי עמ'

ללעג ולקלס את כל המפעל הציוני .כמו כ  ,יש בו ג

חילול ה' בעיני הציבור החילוני

למכור אותה לגויי

לש

פע

כדי לשמור על קדושת האר צריכי

בשבע שני ! יש לזכור שהוא הוצע לראשונה בשנת

תרמ"ח כשהישוב היהודי היה מיעוט שבמיעוט וזה לא הפריע לה
כמה מושבות לערבי  .ג

למכור

בשנת תר"ע כשהרב קוק ביסס את "היתר המכירה"

בספרו "שבת האר " הוא הדגיש שהוא רק מיועד למצב של "רוב ורובא דרובא
של קרקעות א"י ה
זה כבר אינו קיי

בעונינו בידי נכרי " )עמ' קכ"א וג

בעמ' ס'( .היו

מצב

ואי ספק שהרב קוק בעצמו היה מתנגד להיתר המכירה!
השתנו העתי

כשניגשי

לפתור את בעית השמיטה במדינת ישראל ,חייבי

מרכזי נוס  .החזו איש התעל

לזכור עני

ממנו לגמרי אבל דבר זה הודגש כבר ע"י הרב

קוק בספרו "שבת האר " )עמ' ס"א( והוא השתמש בו כ'סני ' )=סיוע( להיתר
המכירה:
בימי

הראשוני

]=בימי קד [ כשמעמד הישוב היה בעיקרו )של( ]על[

יסוד עבודת אדמה לאכילה ,היה אפשר להנהיג קדושת שביעית כדת
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בלא היתר של הפקעה ,שהרי סו
ידי זה רווח לעניי

סו

היו הפירות מופקרי

והיה על

והיה קרוב לכוונת התורה' :ואכלו אביוני עמ '...

אבל בימינו שיסוד הישוב הוא ע"י מסחר בפרי תבואת המושבות,
וכשימנע מהל

המסחר תיהרס ג

במצב

כל פרנסתו ומעמדו להבא

כזה ודאי חובה להנהיג את היתר ההפקעה ע"י המכירה...
כלומר ,מצוות השמיטה היתה מיועדת לחברה חקלאית פשוטה .רוב היהודי
ישראל בתקופת המקרא והתלמוד גידלו את האוכל שלו היו זקוקי .

באר

בשנת השמיטה היה הדבר פשוט יחסית להפסיק את המלאכה בשדה ולאכול
את מה שגדל מאליו .התבואה בשדה היתה מופקרת ,ועניי
יכלו לבוא ולאכול .א

היינו חיי

היו

בחברה שכזאת ,היינו יכולי

מצוות שמיטה כהלכתה וכשיטת החזו איש .אבל היו
חיי

בערי

שומרי

ותושבי ערי
לקיי

 90%מתושבי המדינה

גדולות הרחק ממקורות המזו  .לו כל הקיבוצי

היו

והמושבי

מצוות שמיטה כהלכתה או אפילו על פי היתר המכירה ,היה נוצר

מצב של סכנת נפשות .יתירה מזאת ,רוב התוצרת החקלאית של א"י מיועדת
היו

לייצוא .א

כל החקלאי

באר היו שומרי

או אפילו ע"פ היתר המכירה הענ

על מצוות שמיטה כהלכתה

החקלאי היה מתמוטט וזה היה יכול

להמיט אסו על כלכלת המדינה.
א

כ  ,שתי השיטות הנהוגות היו

החקלאי

באר ה

באר

חילוניי  .החקלאי

פועלות א

החילוניי

משמשי

שבת' לציבור הדתי .יתכ שלציבור החרדי זה לא מפריע
משרתי

ורק מפני שרוב
בתור 'גוי של

הרי ה

ג

לא

בצבא .אבל לציבור הציוני דתי ולציבור המסורתי זה חייב להפריע.
בעיות מעשיות של קיבו חנתו

מבחינה מעשית היתר המכירה לא יפתור את הבעיות העכשויות והבוערות של
קיבו חנתו  .לכל הדעות אסור לזרוע בשנת השמיטה .אי זריעה יכול להעמיד
אתכ
ופרחי

בפני בעיה כלכלית חמורה .כמו כ  ,שאלת

על שתילת עצי  ,דשא,

לנוי .א לפי היתר המכירה מותר רק להחזיק בנוי ולמנוע נזק .אסור

לזרוע ולנטוע נוי חדש .אי זריעת נוי יכול להחליש את האדמה ולגרו
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לסח

שלדבריכ

מ הגשמי

"יכול להשפיע על חוזק הבתי

והמדרכות" ולהזיק

לקרקע לטווח ארו .
היחס של רבי ושל האמוראי

לשמיטה

)פרק זה מבוסס על ספראי וברקובי (
לפני שנציע פתרו הלכתי לבעיה ,חשוב לבדוק מה היה יחס
מצות השמיטה .אלה שתומכי
שהע

בקיו

של חז"ל לקיו

מצות שביעית כהלכתה בזה"ז טועני

היהודי תמיד שמר על הלכות שביעית כשהוא ישב על אדמתו ושחז"ל

הקפידו מאד בהלכות שביעית )ראה למשל גרונפלד ,עמ'  109ואיל .(233 235 ,
תמונה זאת אינה מדוייקת כלל וכלל .אמנ
תק' התנאי

בסו

תקופת בית שני וראשית

כנראה הקפידו מאד בהל' שביעית ,אבל החל מתקופת אושא

לאחר מרד בר כוכבא חל שינוי מהותי .המכילתא לכי תשא )מהד' הורובי
רבי  ,עמ'  (343מעידה שבאותה תקופה 'שמיטי ויובלות' נמנו בי המצוות
ש"לא נתנו ישראל נפש עליה " ולכ "לא נתקיימו ביד " .התוספתא דמאי
סו

פרק ג' )מהד' ליברמ עמ'  (78מעלה אפשרות של "עיר כולה של אוכלי

שביעית" ובאותה תקופה מרבי

לדבר על 'החשוד על השביעית' ליד 'ע

האר ' שהיה חשוד על הפרשת תרומות ומעשרות.
של הקלות בהל' שביעית ע"י שורה של

רבי יהודה הנשיא הגדיל לעשות בתחו

תקנות וע"י שינוי בתפיסת מקומה של שביעית בהלכה .לפי חז"ל שינה תחומי
א"י לאיסור שביעית )תוספתא שביעית ד' :י"א ,ליב' עמ'  181ומקבילות( .לפי
התוספתא )אהילות י"ח :ד' ,צוקרמנדל עמ'  (617רבי התיר את אשקלו מ
המעשרות ומ השביעית .לפי הירושלמי )דמאי ב' :א' ,כ"ב ע"ג( "רבי התיר
בית שא  ,רבי התיר קיסרי  ,רבי התיר בית גוברי  ,רבי התיר כפר צמח"
וכשהיו מליזי

עליו על כ

להתעטר בה" )והשוה ג
האיסורי

הקשורי

הוא השיב שהוא ראה בתקנות אלה "עטרה
ז' ע"א( .יתר על כ  ,רבי ביטל כמה מ

חולי ו' ע"ב

לשביעית .עד ימיו היה מותר לקנות ירק במוצאי שביעית

רק כשיעבור שיעור הזמ הדרוש לצמיחת אותו הירק .אבל "רבי ובית דינו
התירו ליקח ירק במוצאי שביעית מיד" )משנה שביעית ו' :ד' ותוספ' שביעית
ד' :י"ז ,ליב' עמ'  (183וזאת למרות שירקות אלה בודאי ניטעו בשביעית! עד
58

ימיו של רבי היה אסור להביא פירות מחו"ל לאר
אבל רבי התיר להביא תאני

וענבי

בשנת השמיטה וליבש

מחו"ל וליבש

באיזורי הספר )תוספ'

שביעית ד' :י"ט ,ליב' עמ' .(184
כמו כ  ,נאמר בירושלמי )תענית ג' :א' ,ס"ו ע"ב עג( שמותר להתריע בשופר
בתענית ציבור בשנה השביעית "מפני פרנסת אחרי "" .חברייא" הסבירו:
אבל ר' זירא הסביר :מפני פרנסת החשודי

מפני פרנסת גוי

על השביעית!

בהמש  ,הגמרא מסבירה שר' זירא סבור כרבי שמותר להכריז על תענית
של החשודי

ציבור בשנת השמיטה בעד פרנסת

על השביעית! הגמרא

ממשיכה )בארמית(" :מלמד אחד היה חשוב על פירות שמיטה .הביאוהו לגבי
רבי .אמר לה  :ומה יעשה העלוב הזה? ומשו

חייו הוא נוהג כ !"

וכל כ למה? למר רבי הקל כל כ באיסורי שביעית? פרופ' ספראי מציע )עמ'
 (11שדברי

אלה נבעו מתפיסתו הכללית של רבי .עד ימיו סברו ששמיטה

בזמ הזה דאורייתא היא )ספרא בהר ,פרשתא ב'( רבי חידש שהיא מדרבנ
)ראה המקורות להל ( .רק ע"י כ אפשר להבי את נסיונו של רבי להתיר את
השמיטה בכללותה .בירושלמי מסופר )תענית פרק ג' ס"ו ראש ע"ג = דמאי
פרק א' כ"ב ע"א )בארמית(" :רבי ביקש להתיר שמיטה" אבל לא הצליח,
כנראה בגלל התנגדותו של ר' פנחס ב יאיר שהיה ידוע כחסיד ושהיה בעל
השפעה בקרב הע

הרחב.

מגמתו של רבי נמשכה במש
גמליאל בנו והבאי
בולט ומפורס

תקופת האמוראי

)ספראי עמ'  .(12 21רב

אחריו המשיכו לצמצ

את הלכות השמיטה .המקרה הכי

הוא המסופר על ר' ינאי

תלמידו של רבי )דור ראשו של

אמוראי א"י(" :כדמכריז רבי ינאי :פוקו )=צאו( וזרעו בשביעית משו
ארנונא" )סנהדרי כ"ו ע"א(.
כלומר ,בגלל אחוזי היבול שהוכרחו לתת לרומאי  ,הארנונא ,רבי ינאי ציוה
לע

לצאת ולזרוע בשביעית ,מלאכה האסורה מדאורייתא .רש"י מסביר כי

הוא עשה כ כי שמיטה בימיו היה רק מדרבנ  .תוספות ג
מוסיפי

שא

א

מתרצי

כ אבל

השמיטה בימיו היתה איסור דאורייתא המעשה היה
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מוצדק כי בירושלמי נאמר )ביטוי זה נמצא בירושלמי אבל לא בהקשר זה( שר'
ינאי עשה כ
תשלו

חיי נפש" .כלומר; היתה קיימת סכנת נפשות באי

"משו

הארנונא.

מקורות אלה והרבה אחרי

מלמדי

הקלו מאד באיסור שביעית .ה

אותנו כי אחרוני התנאי

צמצמו את גבוליה ,ביטלו חלק מאיסוריה,

סלחו לחשודיה ,ורבי א רצה לבטלה כליל
מעיק על הע  .א

והאמוראי

שראו כמה קיומה

כנראה משו

בחברה חקלאית פשוטה עשו כ  ,בחברה טכנולוגית

מסובכת לא כל שכ ! א

בשביל תשלומי מסי

התירו לזרוע בשביעית )ולפי

רש"י לא היתה סכנת נפשות( כל שכ שאפשר להתיר שביעית לצור פרנסת
של עשרות אלפי חקלאי  ,ולטובת קיומה הכלכלי של מדינת ישראל! )והשווה
זוי עמ' קכ"ה(.
ואמנ  ,הרב טוקצ'ינסקי )עמ'  (65א הציע שהיו

אולי מצבנו עוד יותר חמור

מהארנונא של ר' ינאי כי אז היתה בעיה של חומסי
מוקפי

אויבי  .ובמקו

ומוכסי  ,אבל היו

אחר הוא הציע )עמ'  (125שא

חס ושלו

אנו

יהיה זמ

בצורת או מצור כלכלי ,יהא מוטל על רבנינו להתכנס ולהכריז על היתר זריעה
וחרישה כמו ר' ינאי.
שמיטה בזמ הזה
מדאורייתא ,מדרבנ  ,או מידת חסידות?
המקורות הנ"ל מלמדי

על המגמה הכללית של חז"ל לצמצ

בזה"ז ,אבל כדי לפסוק הלכה למעשה אי זה מספיק .לש

די שמיטה
כ

עלינו לדו

בכמה סוגיות בתלמוד ובשיטות הפוסקי .
שנינו בברייתא בירושלמי שביעית )פרק י' הל' ג' ,ל"ט ע"ג(:
...דתני 'וזה דבר השמיטה שמוט' רבי אומר :שני שמיטי הללו שמיטה
ויובל ,בשעה שהיובל נוהג שמיטה נוהגת דבר תורה ,פסקו היובלות
שמיטה נוהגת מדבריה .

60

כלומר כשיש יובל ,שמיטה היא מדאורייתא; כשאי

יובל ,שמיטה היא

מדרבנ  .יש להדגיש שבירושלמי אי מי שחולק על רבי.
בבבלי דעה זאת של רבי מובאת בשני מקומות
ג' ע"א .בגיטי עוסקי

ע"ב

הלל יכול להתקי

והיא

גיטי ל"ו ע"א ומועד קט ב'

בתקנת הפרוזבול של הלל .הגמרא שואלת:

נגד מצוה מדאורייתא? ואביי משיב שמדובר

"בשביעית בזמ הזה ורבי היא" ומצטט את הברייתא הנ"ל .במו"ק שואלי :
היא

התירה המשנה להשקות בית השלחי

בשביעית? ואביי שוב משיב:

"בשביעית בזמ הזה ורבי היא  ...רבא אמר :אפילו תימא רבנ ]שסבורי
ששמיטה בזה"ז דאורייתא[

אבות אסר רחמנא ,תולדות לא אסר רחמנא".

כלומר ,לפי הבבלי יוצא שיש מחלוקת בי רבי לחכמי

א

שמיטה בזמ הזה

היא מדאורייתא או מדרבנ  .כמו כ  ,יש להדגיש שבשתי הסוגיות בבבלי יש
לביטוי 'בזמ הזה' מוב יוצא דופ  .פירושו :ה בימי הלל לפני החורב וה
בימי רבי לאחר החורב .
אצל הראשוני

יש שלוש שיטות בפירוש הסוגיות האלה:

א .יש דעת מיעוט אצל הראשוני  .ששמיטה בזה"ז היא מדאורייתא .כ דייק
ר' יוס קארו בדברי הרמב"
י':ט' .רוב הראשוני

)כס משנה להל' שמיטה ויובל ד':כ"ה ,ט':א',

לא ראו את המדרש בספרא שהבאנו לעיל( .אול

זה כנראה איננו נכו כפי שרבי

הוכיחו )ראה זוי עמ' ק"ו

דיוק

ק"ז ,ק"י

קי"א(.
הרמב" הוא היחידי שפוסק במפורש כמו חכמי
לגיטי

)בספר הזכות על הרי"

פרק ד'( אבל בפירושו לתורה )ויקרא כ"ה :ז' בסו

הפירוש( הוא

מסתפק בדבר ובחידושיו למו"ק )ג' ע"ב( הוא פוסק שביעית בזה"ז הוא
מדרבנ  .כתוצאה מכ  ,מעט מאד אחרוני
ב .כל שאר הראשוני
כל ,א

פוסקי

מקבלי

שיטה זו.

כרבי משתי סיבות )זוי עמ' ק"ט ק"י( :ראשית

שמיטה בתקופת בית שני היתה מדאורייתא ,אי

נגד דבר תורה? שנית ,במקו

הלל העיז להתקי

שאי הכרעה בבבלי יש לפסוק כמו הירושלמי
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וש

א

יש בכל זאת מחלוקת לגבי מצוות

אחד אינו חולק על רבי .אול

פסקו ששמיטה בזה"ז היא

שמיטה לאחר תקופת התלמוד .הרבה ראשוני

דרבנ וכדעת רבי בגמרא) .ראה רשימה אצל זוי עמ' ק"י או גרונפלד עמ' .(107
ג .בר  ,הרבה ראשוני

טענו כמו הראב"ד ) (1120 1198ור' זרחיה

אחרי

הלוי 'בעל המאור' ) (1125 1186שכשרבי פסק 'מדרבנ ' הוא דבר על תקופת
בית שני ועל זמנו אבל לא על ימי הביני  .כלומר ,לאחר החורב עדיי היה
בית די גדול ששמר על 'זכר ליובל'

ה

תקעו בשופר ,שחררו עבדי  ,והחזירו

נחלות .באותה תקופה ,שכללה תקופת רבי ,שמיטה היתה מדרבנ כמו שיובל
היה מדרבנ  .אבל אח"כ כשהיובל בוטל לגמרי ג
והיו

שמיטת קרקע וג

)=בימי הביני ( ג

השמיטה בוטלה לגמרי

שמיטת כספי

חסידות ולא יותר) .לדברי רז"ה ראה כשר עמ' ק"ע( .אבל א
אצל הרבה פוסקי

בימה"ב למה רוב הפוסקי

ששמיטה בזמה"ז היא דוקא מדרבנ ? משו
שסברו כ  .הרב קוק והאחרוני

שה

ה

מידת

יש דעה כזאת

החל משנת תרמ"ח פסקו
לא ראו את רוב הראשוני

ראו דעה זאת רק אצל ר' זרחיה הלוי,

הראב"ד ובתור 'ויש אומרי ' בר"  .מכיו שהראב"ד אולי סתר את עצמו
במקו

אחר ,האחרוני

הלוי .ואמנ

החליטו ש'מידת חסידות' היא דעת יחיד של ר' זרחיה

הרב קוק והרב יוס ענגיל השתמשו בדעת יחיד זאת בתור 'סני '

להיתר המכירה .כלומר א מבלעדי המכירה קיי
שבשעת הכרח ודחק גדול סומכי

על יחיד במקו

היתר כי קיי
רבי  ,א

כלל בהלכה

על פי שההלכה

הפסוקה היא לא כאותו יחיד וביחוד באיסור דרבנ )זוי עמ' קכ"ה ,הרב קוק
עמ' מ"א מ"ד(.
אול  ,היו

אנחנו יודעי

הוכיח בשני מאמרי

שדעת הרז"ה לעול

לא היתה דעת יחיד! הרב כשר

שהרבה חכמי

בפרובאנס ועוד מקומות סברו

מאלפי

ששמיטה בזה"ז היא מידת חסידות .בנוס
נזכרת ע"י הרשב"א ,העיטור בש

על רז"ה ראב"ד ור"  ,דעה זו

'חכמי הדור' ,המאירי באריכות בחידושיו

לגיטי ובספרו מג אבות ,הרשב"ש )ר' שלמה ב שמעו דורא ,1400 1467 ,
צפו אפריקה( בש

ספר חוקות הדייני

שציטט מבעל הלכות גדולות ,ר'

יהודה אלברצלוני ,בעל העיטור ,ור' יהודה ב"ר יקר רבו של הרמב" )כשר
טרח לחפש אחר כל הדעות האלה

עיי במאמריו( .כשר א מדגיש את דברי
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המאירי והרשב"ש בעצמ  .המאירי מעיד במג אבות "אלא שא
והרבני " שמסכימי

אשר איתנו מהגאוני

מידת חסידות בלבד .וכ

איתו ששמיטה בזמה"ז היא

מעיד הרשב"ש "שהרבה גדולי

נוהגת אפילו מדבריה " .על סמ דברי

אנו רבי

אלה ,כשר מסכ

שאינה

סוברי

)במאמר השני ,עמ'

שע"ד(:
א

כ כעיקר השאלה הזאת של שמיטת קרקעות בזה"ז מקבלת צורה

אחרת לגמרי ,שאי כא לפנינו שאלה של רבי
אלא רבי

ורבי

ויחיד כמו שחשבנו,

שהיו נוהגי כ הלכה למעשה...

ושוב בהמש :
...אלא שיש לפנינו חבורה גדולה של רבותינו הקדמוני
ושמיטת קרקעות היינו ה  ,ושניה

שמיטת כספי

שסברי להו

לא נוהגי

בזמ

הזה אפילו מדרבנ רק ממידת חסידות ,ועל זה סמכו הלכה למעשה
שאי שמיטת כספי

בזמ הזה בלי תנאי בשטרות פרוזבול ,והלכה זו

היתה מקובלת ביד

מדורי דורות ...ושאלה זו היא בכלל

מחלוקת של רבי

מאבותיה

ורבי

ונהרא נהרא ופשטיה )=ומקו

מקו

ומנהגו(.

)ש  ,עמ' שע"ה(
א

כ  ,הדבר שקול

יש חבורה גדולה של ראשוני

מדרבנ וחבורה גדולה )וביניה
היא מידת חסידות .מכיו

שפסקו ששמיטה בזה"ז

רוב חכמי פרובאנס!( שפסקו ששמיטה בזה"ז
כלכלי מרובה

שמדובר בשעת הדחק ולח

)'ארנונא'( ,ומכיו שהיתר המכירה בעצמו בעייתי מאד כפי שהסברנו לעיל,
ומכיו שחז"ל בעצמ

הקלו מאד בהלכות שמיטה ,נראה שיש להעדי

את

שיטת חכמי פרובאנס ששמיטה בזה"ז היא מידת חסידות ותו לא .וא
תאמר ,אי

אפשר לפסוק כנגד דעת

של הרב קוק וחבורתו

השתמשו בשיטה זאת כ'סני ' להיתר משו
לו ידעו שמדובר ברבי
ולא היו נכנסי

נגד רבי

יש לומר שה

שחשבו שמדובר ביחיד נגד רבי

יתכ מאד שהיו פוסקי

כמות

לכתחילה

לדוחק של היתר המכירה) .והשוה לדברי הרב כשר עמ' שע"ה

למטה(.
לבסו יש להוסי עוד 'סני ' להיתר הנ"ל .הרב קוק ואחרי

כבר הראו )קוק,

שו"ת משפט כה סימ ס"ג ,זוי עמ' פ"ה צ"ג ,גרונפלד עמ'  (183 192שיש
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מחלוקת גדולה בי הראשוני

לגבי זמנו של שנת השמיטה ולמרות שהלכה

נפסקה כמו הרמב"  ,עדיי

שנת

שנת תשמ"ז היא אמנ

יש ספק א

השמיטה.
הלכה למעשה
לדעתנו איפוא ,יש לקיי
המרבה לקיימ

בתור 'מידת חסידות' .כלומר ,כל

הל' שמיטה היו

הרי זה משובח ,אבל מי שאינו מסוגל משו

כלכלי

לח

)'ארנונא'( או שעת הדחק רשאי לזרוע ולעסוק בשאר המלאכות הדרושות
בשנת השמיטה.
א

אפשר ,ראוי לשמור על הלכות אלה במיוחד:

 .1לזרוע את תבואות החור לפני ר"ה.
 .2לזרוע דשא ולנטוע אילנות נוי לפני ר"ה.
 .3להימנע מאיסורי תורה כגו זריעה ,זמירה ,קצירה ,בצירה וחרישה במידת
האפשר או לעשות פעולות כגו זמירה בשינוי )לפרטי

ראה מקור חיי

עמ'

 310ועוד(.
 .4להימנע מנטיעת נוי או מטיפולו א

הנוי אינו הכרחי לשמירת האדמה

מסח הגשמי .
סמליי

וחינוכיי

כמו כ

ראוי לנקוט במעשי

החברי

ששנת תשמ"ז היא שנת השמיטה:

 .1לתכנ את הפיתוח החקלאי לשש השני

כדי להגביר את תודעת

שבי שמיטה לשמיטה )אדמונית

עמ' .(367
 .2להשאיר שדה אחד כ'פינת שמיטה' ע

שלט גדול )כהצעת זוי עמ' קכ"ו

ואדמונית עמ'  (367שבו תישמר מצוות שמיטה כהלכתה.
 .3לקיי

שיעורי

בהלכות שביעית במשנה ,ברמב"  ,או בספרי

אחרי

)אדמונית עמ' .(368
 .4בסופו של דבר מהי מטרת השמיטה? כמו שנאמר" :ואכלו אביוני עמ ".
היו

אפילו אלה ששומרי

על שביעית כשיטת החזו איש אינ
64

מקיימי

את

מטרת המצוה הכתובה בתורה .על כ הקיבו הדתי הקי
כמה שמיטות כדי לתרו
שקיבו
לעניי

קר מיוחדת לפני

חלק של רווחי שנת השמיטה לעניי  .ראוי מאוד

חנתו ינקוט בשיטה הזאת ויתרו

אחוז מסויי

או סכו

במש שנת השמיטה .בדר זאת המטרה של די השמיטה תושג.

דוד גולינקי
בהסכמת :הרב טוביה פרידמ  ,יושב ראש
הרב ראוב המר
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