
5

© כל הזכויות שמורות
08-8655107

שמיטה - מדוע? 
הטעמים למצוות שמיטה

משימה: קראו בעיון את טעמי מצוות השמיטה 

והתאימו לכל דמות את הטעם עליו היא מדברת.

קלמן - איש עני:

במשך שש שנים שלמות אני מסתפק בלחם ובמים. בשנה השביעית, סוף סוף אני 

יכול לאכול ולשבוע ממגוון של פירות וירקות שאני קוטף לעצמי משדות ההפקר.

שבתאי - איכר שברשותו דונמים רבים של אדמה:

אני עובד בשדות שלי מבוקר ועד ליל. בימים רגילים כמעט ואיני נמצא בבית. מלבד זמני 

התפילות ושעור דף היומי לאחר תפילת מעריב, אני מבלה את כל שעותי בין רגבי האדמה. 

תודה לאלוקים על כך שפעם בשבע שנים אני יכול להשלים פערים בלימוד התורה 

וללמוד בלי הפרעה.

שמוליק - בן של חקלאי:

בדרך כלל אני לא מצליח להתחלק עם אחרים בחפצים שלי ולתת להם משלי. קשה 

לי לוותר לחברים ולאחים על ממתקים או משחקים. אבל כשמגיעה שנת השמיטה, 

ואני רואה איך אבא מפקיר את שדותיו לאחרים - נהיה לי קל יותר לתת ולוותר לשני.

חיים - אגרונום מומחה:

האדמה עוברת תלאות רבות בעקבות העבודה בה. כאשר משביתים את עבודת 

האדמה בשמיטה - מחזקים את האדמה כדי שתהיה ראויה להצמיח גידולים טובים 

בשנה השמינית ובשנים הבאות. 
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טעמי מצוות השמיטה
ציינו ליד כל אחד מטעמי מצוות השמיטה 

את הפסוק המתאים לו.

המקורות בתורה למצוות שמיטה:

1. "והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך..." )שמות כ"ג, י"א(

2. "ששת ימים תעבוד... בחריש ובקציר תשבות" )שמות ל"ד, כ"א(

3. "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... וציוויתי את ברכתי לכם" )ויקרא כ"ה, כ', כ"א(

4. "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה... תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת"

)דברים, ט"ו פסוקים א', ה'(

5. "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" )ויקרא כ"ה, ב'(

6. "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'" )ויקרא כ"ה, ד'(

עזרה לחלשים: השמיטה 

מרגילה אותנו להתחשב 

בנצרכים ולתת להם משלנו.

מנוחה לאדמה: בשנה 

השביעית נחה האדמה.

קיום מצווה: ה' נתן לנו 

מצווה ואנו חייבים לקיימה 

משום אהבתינו אליו.

בטחון בה': בשנה זו אין 

עובדים באדמה, ובטוחים בה' 

שיתן לנו את כל מחסורינו.

מצווה התלויה בארץ: השמיטה 

ננהגת רק בארץ ישראל ומראה 

את הקשר והחיבור בין עמ"י לא"י.

זכר למעשה בראשית: 

שנת שמיטה, השנה 

השביעית מזכירה את 

יום השבת שהוא זכר 

לששת ימי בראשית.


