
 
 מצוות שמיטה בתורה 

 יב: -שמות כג יהשמיטה מוזכרת בתורה מספר פעמים. מקור אחד הוא  

ֶאת   י ִתְזַרע  ִנים,  שָׁ ש  ֶאת -ְושֵׁ  , ַסְפתָׁ ְואָׁ ּה.  -ַאְרֶצָך;  תָׁ ּה,   יא ְתבּואָׁ ּוְנַטְשתָׁ ִתְשְמֶטנָׁה  ְוַהְשִביִעת 
ם, תֹאַכל ַחיַ  י ַעֶמָך, ְוִיְתרָׁ ְכלּו ֶאְבֹינֵׁ ןְואָׁ ֶדה; כֵׁ יֶתָך.  -ת ַהשָׁ ֶשת יִָׁמים ַתֲעֶשה   יב ַתֲעֶשה ְלַכְרְמָך, ְלזֵׁ שֵׁ

ש ֶבן--ַמֲעֶשיָך, ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִתְשֹבת  ר. -ְלַמַען יָׁנּוַח, שֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך, ְוִינָׁפֵׁ ְתָך, ְוַהגֵׁ  ֲאמָׁ

 
 ט-מ-הדגישי בפסוקים את השורש ש .1
 ___________________________המילונית לשורש זה? חפשי מהי ההגדרה  .2

______________________________________________________________ 
 

 על פי האמור בפסוקים אלו, מהי המטרה של שנת השמיטה?  .3

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 ז, יט -ד, ה- ויקרא כה א – השמיטה מוזכרת בתורה במקור נוסף

ר ְיהוָׁה ֶאל א אֹמר. -ַוְיַדבֵׁ ר ֶאל ב ֹמֶשה, ְבַהר ִסיַני לֵׁ ֹבאּו ֶאלְבנֵׁ -ַדבֵׁ ֶהם, ִכי תָׁ ַמְרתָׁ ֲאלֵׁ ל, ְואָׁ אֵׁ ֶרץ, ֲאֶשר  -י ִיְשרָׁ אָׁ הָׁ
ֶכם  ן לָׁ ת ַליהוָׁה.  --ֲאִני ֹנתֵׁ ֶרץ, ַשבָׁ אָׁ ה הָׁ ְבתָׁ , ֶאת   ג ְושָׁ ַסְפתָׁ ִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך; ְואָׁ ש שָׁ ֶדָך, ְושֵׁ ִנים ִתְזַרע שָׁ ש שָׁ -שֵׁ
ּה.   תָׁ שַ   ד  ְתבּואָׁ ַהְשִביִעת,  נָׁה  ֶרץּוַבשָׁ אָׁ לָׁ ִיְהֶיה  תֹון  ַשבָׁ ַליהוָׁה:--ַבת  ת,  לֹא   ַשבָׁ ְוַכְרְמָך  ע,  ִתְזרָׁ לֹא  ְדָך  שָׁ

ֶרץ.    ... ִתְזֹמר.   אָׁ תֹון, ִיְהֶיה לָׁ הו   ְשַנת ַשבָׁ ְכלָׁ ֶכם, ְלאָׁ ֶרץ לָׁ אָׁ ה ַשַבת הָׁ ְיתָׁ ֶתָך; ְוִלְשִכיְרָך, --ְוהָׁ ְלָך, ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאמָׁ
ְבָך, ַהגָׁ  ְך. ּוְלתֹושָׁ ל ְוַלַחיָׁה, ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך: --ְוִלְבֶהְמְתָך ז ִרים, ִעמָׁ ּה, ֶלֱאֹכל.-ִתְהֶיה כָׁ תָׁ  .. ְתבּואָׁ

.  יט ֶליהָׁ ֶבַטח, עָׁ ֶרץ ִפְריָּׁה, ַוֲאַכְלֶתם לָׁשַֹבע; ִויַשְבֶתם לָׁ אָׁ  ְונְָׁתנָׁה הָׁ

 

   _______ט מופיע בפסוקים כאן?-מ-האם השורש ש .1
 חוזר על עצמו? _______   מרקרי אותו בפסוקים איזה שורש  .2

 
 

מהי כוונת הפסוק והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה? הרי בשמיטה על בעל   -"  והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה"
 הבית לעזוב את הקרקע?

 
על שאלה זו עונה רש"י )ר' שלמה יצחקי(, ואומר שהפסוק "והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה" בא ללמד אותנו  

. עליו לנהוג כשווה בין להתנהג כבעל השדה שהשמיטה לא אוסרת על האדם לאכול משדהו, אלא אוסרת עליו 
 שווים, וכפי שלכולם מותר לגשת לשדה, כך גם לו מותר.  

 
"אף על פי שאסרתים עליך, לא באכילה ולא בהנאה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם כבעל הבית אלא הכל יהיו  

 )רש"י ויקרא כה, ו, דיבור המתחיל "והיתה"(   ותושבך".שוים בה אתה ושכירך 

 
בשנת שמיטה פירות הארץ הם הפקר )שאין להם בעלים וכל אחד יכול ליהנות מהם(, וכל הרוצה  

 ליטול יבוא וייטול. 

 חזרו לפסוקים ובדקו: מי הם היכולים ליהנות מן הפירות המופקרים?  .3
______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 . מה השמיטה מדגישה לבעל השדה ומלמדת אותו? 4

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 



 
 

. לאור מה שלמדתן עד כה, איזה צירוף מהפסוקים שבספר ויקרא מבטא הכי טוב את תפקידה  5
 )סמנו את התשובה הנכונה(  של השמיטה כאן?

 ואכלתם לשובע   ●
 וישבתם לבטח  ●
 שבת לה'  ●
 שדך לא תזרע ●

 

 
 הרחבה:  

 מופיעה לבדה: בשני המקורות מצוות שמיטה אינה 
 

אחת מספר  -. לפניכן טבלה ובה מובאות שתי מצוות מן התורה שצמודות לציווי על השמיטה  6    
 שמות והאחרת מספר ויקרא. 

 
*השלימו: איזו מצווה ככל הנראה מופיעה, לדעתכן, ליד הציווי בשמות ואיזו מצווה מופיעה בצמוד 

  לציווי בויקרא? 



 

  מצוות היֹובל: האוסרת לגרום סבל לתושבים זרים:  מצווה

ֶאת  ְיַדְעֶתם  ְוַאֶתם,  ץ;  ִתְלחָׁ לֹא  ר,  ר-ְוגֵׁ ַהגֵׁ - ִכי--ֶנֶפש 
ִים. ִרים ֱהִייֶתם, ְבֶאֶרץ ִמְצרָׁ  גֵׁ

 
 
 
 

 _________ המצווה תופיע לדעתי ליד הציווי בספר

חוזרות   שנה, כל הקרקעות   50-מצווה הקובעת שאחת ל
 לבעליהם הראשונים. 

המצווה נועדה ללמד את האדם שהרכוש אינו שלו ולכן 
 שנה.   50כל מכירה היא זמנית ובטלה לאחר 

 
 

 _________ המצווה תופיע לדעתי ליד הציווי בספר



 
 *מדוע לדעתך? 

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 בדקו את עצמכן,   - פתחו בתנ"ך את הפסוקים בשמות ובויקרא, וחפשו בפסוקים לפני/ אחרי

 האם הופיע איפה שחשבת שיופיע? 
 


