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השנה 
השביעית

לבד מהסעיפים המוזכרים בעמודים הנ"ל ניתן להרחיב 
ברעיונות נוספים:

ידוע ששכר מצוה- מצוה. שכר המצוה– ההתעלות הרוחנית 
שקיימת אצל האדם כתוצאה מקיום המצווה. כך בשנת השמיטה, 

האדם שומר השמיטה מתעלה ומקבל עוצמות של בטחון בה' 
ותלות מוחלטת בחסדיו ובהשגחתו של הבורא יתברך.

שומר השמיטה מסגל לעצמו מידות טובות: חסד, הכנעה, 
וותרנות, אמונה ובטחון.

השנה פרק א'
השביעית

השכר המובטח

נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
המורה מצמיד אל הלוח מספר כתבות עיתונות המספרות על ניסים שארעו בשדותיהם של שומרי 

שביעית כהלכתה.      פתיחה

 מהלך השעור

"וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן 
התבואה ישן, עד השנה התשיעית עד בוא תבואתה תאכלו ישן )ויקרא כ"ה כ"א- כ"ב(

בברכה מיוחדת התיחדה מצוות השמיטה. שתי פנים לברכה: ברכה בכמות וברכה באיכות. הברכה בכמות– ברכה בפועל. 
כמות התוצרת תספיק למספר שנים. ברכה באיכות – ירגישו שפע ורווחה במה שיש. 

חז"ל דרשו בויקרא רבה על הפסוק בתהילים )קג, כ( "גבורי כח עשי דברו" : 
"במה הכתוב מדבר, אמר ר' יצחק בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד, לשבת 

אחת, לחודש אחד, או שמא לשאר כל ימות השנה, וזה רואה שדהו בור וכרמו בור שנה שלמה ונותן ארנונה ושותק, היש 
לך גיבור גדול מזה?"

מצוות שמיטה כוללת דינים ופרטי דינים הדורשים מסירות נפש מהמקימים אותם. לא בחינם מובטח שכר רב וברכה 
מרובה לשומרי השביעית. העונש על אי שמירת שמיטה – מידה כנגד מידה.

ניתן להרחיב , לפתח ואף להמחיז ספורים 
רבים מאד על הברכה ששרתה בשדותיהם 

של שומרי שביעית כהלכתה. 

כמו כן ניתן לשאול במרכז "זרעים" מיצגים 
המביאים את הקולות מן השטח – חקלאים 
מספרים על שמירת השמיטה בשדותיהם.

מאז התחדשות שמירת השמיטה בארץ 
ישראל, זוכים שומרי שביעית לברכה מיוחדת 

בניסים גלויים ונסתרים. ברכה זו ניתנה 
לאותם גיבורי הכח שלעיתים עומדים בודדים 

או אפילו יחידים במושבם המקפידים על 
שמירת שמיטה כהלכתה. מכח הברכה לה 

הם זוכים – הולכים ומתרבים ב"ה שומרי 
השמיטה בפועל ופונים לעסוק באהלה של 

תורה, איש איש לפי דרגתו. 

ספורים לדוגמה בעמוד הבא <<<

טיפים

משימה

העשרה

התלמידים מלקטים ספורי ניסים שארעו בשדות שומרי שביעית. 
ניתן לשכתב את הספורים ככתבות בעיתונות וליצור 

עיתון אקטואלי ומקורי במיוחד בעריכת תלמידי הכיתה. 
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לקראת שנת השמיטה תש"מ, במסגרת ביקור שערך רבה של קוממיות במושב "תלמי אליהו", 
החליטה קבוצה מחברי המושב לשמור שמיטה כהלכתה. ליהודה פיוניר, אחד החברים, מטע גדול 

של פרחי סיפנים )'פעמונים'( הגדלים בחממה מוגנת ומיועדים ליצוא.
בהגיע עת הקטיף, בתקופת האביב, הגיע יהודה לחממה בלווית צוות פועלים – וגילה לחרדתו 

כתמים לבנים על העלים. עיניו חשכו ; הוא בדק ומשש ולא מצא כל הסבר לתופעה. מה עושים? 
הפרחים פגומים, ואינם ראויים כעת לשיווק.

לבסוף לאחר חקירות ובדיקות, מתבררת התעלומה. מטוס ריסוס חלף על שדות המושב הסמוך, 
ניר יצחק, ברססו חומר המונע גדילתם של עשבים רעים. בסיימו את מלאכת הרסוס פלט את כמות 
החומר שנותרה מעל לשטח שומם ; ברגעים אלו בדיוק התחוללה סופה עזה שרוחותיה הוליכו את

החומר המרוסס - היישר לפרחים שבחממה הסמוכה...
"עמדתי בחממה", מספר יהודה, "וראיתי בעינים כואבות את עמלי שיגעתי בו שנה שלימה - 

יורד לטמיון. יבול תשל"ט אבד. השנה הבאה, הרי שמיטה היא, והחלטתי שלא לעבוד בה. ממה 
אתפרנס?"

חולפים שבועיים, ויהודה מקבל מחב' "כימאויר" - לה השתייך המטוס - שיק על סך 84,000 ל"י. 
)"שמונים וארבע אלף לירות", למי שמבין את משמעות הדבר...(.  בחברה חששו שמא תפגום 

הפרשיה בשמה הטוב של החברה והעדיפו להסתירה ע"י שנתנו מענק גבוה כפיצוי. כך - ללא 
דיונים ומאבקים - קיבל יהודה סכום נכבד שהספיק לו, כעדותו, לכסות חובות משכנתא מעיקים, 

ולהתפרנס בכבוד במשך השנתיים הבאות.
מטוס טועה, סופת רוחות המתחוללת בדיוק ברגעי שגגת הטייס, והם בעצם שלוחי ההשגחה 

העליונה שציוותה מראש בתורה את הברכה לאותו חקלאי שומר השביעית מ'תלמי אליהו'.

נס הארבה של שנת השמיטה תשי"ט 
עוד לפני שנת השמיטה תשי"ט,  בקיץ של שנת תשי"ח, זרעו חקלאי קוממיות בשדותיהם מזון 

לבהמות – פעולה שהייתה מותרת הלכתית למרות שנת השמיטה הקרבה. באמצע שנת השמיטה 
הושחרו שמיה של ארץ ישראל מענני ארבה שהגיעו מהדרום ופשטו על השדות. בכל המושבים 

שלא שמרו שמיטה בסביבותיה של קוממיות הכה הארבה וגרם נזק רב לשתילים. תושבי קוממיות 
באו מבוהלים לרב מנדלסון והודיעו לו כי סכנה מרחפת על כל מה שנזרע בערב שנת השמיטה. 

הרב מנדלסון הרגיעם ואמר להם כי יצפו לישועת ה' בזכות מצוות השמיטה שקיימו. חלף זמן מה 
וענן ארבה גדול החל מתקרב לעבר שדות קוממיות... הארבה הגיע לגבול שדות קוממיות  - והנה 

לעיניהם הנדהמות של תושבי קוממיות עצר ענן הארבה בגבול שדות המושב, פנה עורף ושב 
לאחוריו.  באותה מכת ארבה בכל שדות קוממיות לא פגע ולו ארבה אחד ויהי לפלא.

סיפורים לדוגמה ברכת 
השמיטה

השנה פרק א'
השביעית


