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השנה פרק א'
השביעית

השמיטה- מהי?

המורה שואל את התלמידים: מה מזכיר לכם המספר שבע?נושא השעור: מעלת ארץ ישראל, יחודה וקדושתה
התלמידים עונים: שבת, ספירת העומר, שבעת המינים, המנורה בביהמ"ק, שבע מצוות בני נח, שמיטה, 

פסח, סוכות, שבע ברכות וכו'.      פתיחה

 מהלך השעור

המורה מקריא מתוך חומש ויקרא פרק כ"ה את הפסוקים בהם מוזכרת שנת השמיטה.
המורה עורך השוואה בעזרת התלמידים בין השבת – שבת בראשית,  לבין השמיטה – שבת הארץ.

גם בשבת וגם בשמיטה האדם עוזב את מלאכתו ושובת כי כך ציווה אותו ה'.
גם בשבת וגם בשמיטה במשך ששה ימים/ שש שנים עמלים, ובשביעי שובתים וכו'.

בשבת: "אם אתם משמרים נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון"
בשמיטה: "במוצאי שביעית בן דוד בא"

כמו שהיהודי נח בשבת לא בגלל שהוא רוצה לצבור כח רב לאחר שבוע של עבודה קשה, אלא רק בגלל שה' ציווה אותו 
לשבות, כך גם בשנה השביעית נחה האדמה אך ורק מפני ציווי ה'.

במשך שש שנים עמלים החקלאים בשדותיהם, והנה מגיעה השנה השביעית ואיתה הציווי: לשבות!

ש. מה פירוש המילה שמיטה?
המורה אוחז חפץ מסוים בידו ועוזב אותו, שומט אותו.

שמיטה, פירושה עזיבה. האדם עוזב את הקרקע שבה, כביכול, אחז במשך שש שנים, ומותיר אותה שמוטה ואת התוצרת 
שעליה – הפקר. 

זה המקום להרחיב מעט על המושג "יובל".העשרה
"ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה" – אחרי שבע שמיטות, השנה 

החמישים – שנת היובל – מקודשת. 
מצות יובל נוהגת מן התורה רק בזמן שכל ישראל יושבים בארץ 

ישראל, לכן משהחלה גלות השבטים בטלו היובלות.

טיפים נספחים

ערכת תמונות
״כל השביעין חביבין״
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"אמרו חכמים )ויקרא רבה(:  כל השביעים חביבים: 

למעלה- הרקיע השביעי חביב; שמים ושמי השמים - הרי שלשה, 
זבול, מעון, מכון, ערבות– "ֹסּלּו ָלֹרֵכב ָּבֲעָרבֹות"

בארצות - השביעית חביבה; ארץ, אדמה, ארקא, גיא, ציה, נשיה, תבל– 
"ְוהּוא ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק"

בדורות - השביעי חביב; אדם, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך- 
"ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִקים" 

באבות- השביעי חביב; אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, 
משה – "ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִקים" 

בבנים )בני ישי(- השביעי חביב; אליאב, אבינדב, שמעא, נתנאל, 
רדי, אצם, דוד – "ָּדִויד ַהְּׁשִבִעי"

במלכים - השביעי חביב; שאול, איש בושת, דוד, שלמה, רחבעם, 
אביה, אסא – "ַוִּיְקָרא ָאָסא ֶאל ה' ֱאֹלָקיו" והוא נענה מיד, יותר מן 

המלכים קודמיו.

בשמיטים - השביעית חביבה – "ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה" 
שנת היובל לסוף שבע שמיטות.

בשנים - השביעית חביבה – "ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה"

בימים - השביעי חביב – "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי"

בחדשים - השביעי חביב -"ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש"

את המדרש הזה הזכיר הרבי במאמרו הראשון – "באתי לגני", בעת 
קבלת הנשיאות ביו"ד שבט תשי"א, והקביל בין דורו של משה עליו 

נאמר "כל השביעין חביבין" לבין דורנו – הדור השביעי לנשיאי 
חב"ד, החל מאדמו"ר הזקן. 

כשם שמשה זכה והוריד את השכינה למטה בארץ, כך הדור 
שלנו – הדור השביעי – הוא שיזכה על ידי עבודתו בתורה ומצוות 
)מתוך "אתכפיא ואתהפכא"(, להוריד את השכינה למטה, בגאולה 

השלימה, אמר הרבי.

העשרההעשרה

השנה פרק א'
השביעית

שמיטה בזמן הזה
האם שמיטה בימינו מדאורייתא או 

מדרבנן?
נחלקו חכמינו האם שמיטה בזמן הזה-
כשבטלו היובלות– היא מדאורייתא או 

מדרבנן. 

חכמים אומרים: מדאורייתא, רבי אומר: 
מדרבנן. רוב הראשונים פוסקים כרבי, 
ולכן לפי רב השיטות שמיטה בימינו 

היא מדרבנן.
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 פסח 

 סוכות 
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 שבעת המינים 

 שבת 
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 ספירת העומר 

 שמיטה 
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דוד יוסף אהרון משה

יעקביצחק אברהם

אושפיזין

 שבע ברכות 


