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 שיעור כללי בענין שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן 

נראה את סוגיות הבבלי והירושלמי, ונדון בחלק משיטות הראשונים  בפתיחת מסכת שביעית נעסוק בעזה"י בנידון אם שביעית בזה"ז דאורייתא או דרבנן

 שנאמרו בענין. 

 סוגיות הבבלי והירושלמי

 ן לו. 'תנן התם פרוסבול אינו משמט' עד לו: 'מנחילין את העם כל מה שירצו'. ]ודברי רש"י שם[ ותוס' בד"ה 'בזמן' )ניתן להסתפק בדברי גמ' גיטי

 .במקום התוס'( הריטב"א

 :כל מצוה שנצטוו ישראל' עד 'כי קרא שמיטה לה' מכל מקום'. גמ' קידושין לח' 

  עד ג. 'אאחרנייתא לא מיחייב'.ב: 'תנן משקין בית השלחין' גמ' מועד קטן 

 ובלות'י' עד 'כיון שגלו שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה בטלו הירושלמי פרק י' משביעית הלכה ב' 'אמר ר' חונה קשייתה קומי ר' יעקב בר אחא 

 ]במהדורת אוצר השביעית פד.[.

 .סוחרין פסולין'.'אמר רבי שמעון' עד  גמ' סנהדרין כו' 

 שיטת הרמב"ם 

 'כג'. ופרק י' הלכה ט' ונו"-ת א'. ופרק ד' הלכה כה' ופרק ט' הלכווהלכה יא' שם י'-יש לראות דברי הרמב"ם בפרק א' מהלכות שמיטה הלכה ח. 

 ומצוה קלו' ומצוה קמא'. 'וראה עוד רמב"ם בספר המצוות מצוה קלה 

 גיטין לו.

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א

אמר רבי שמעון: בתחילה היו קוראין אותן 

מאי קאמר: אמר רב יהודה,  -אוספי שביעית. 

הכי קאמר: בתחילה היו אומרים אוספי 

שביעית כשרין, סוחרין פסולין. משרבו 

ממציאי מעות לעניים, ואזלי עניים ואספי להו, 

ומייתו, חזרו לומר אחד זה ואחד זה פסולין. 

ו האנסים? קשו בה בני רחבה: האי משרב

משרבו התגרין מיבעי ליה! אלא: בתחילה היו 

אומרים אחד זה ואחד זה פסולין, משרבו 

ארנונא. כדמכריז רבי  -האנסין, ומאי נינהו 

ינאי: פוקו וזרעו בשביעית, משום ארנונא. 

 פסולין. -כשרין, סוחרין  -חזרו לומר: אוספין 
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 חידושי הריטב"א מסכת גיטין דף לו עמוד א

מטת מלוה בזמן שאתה משמט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת כספים ואחת שמיטת קרקעות. ופרש"י שמיטת קרקעות חרישה וזריעה שמיטת כספים הש
ב דהלל בפני הבית קרקע דהיינו בשעה שהיובל נוהג אתה משמט כספים דפלוגתא היא התם אם נוהגת שמיטה בזמן שאין היובל נוהג ורבי סבר דאינה נוהגת ואף על ג

עיקר טעמא דשמיטה תלי ביובל והיאך לא אמר לה בהדיא, והנכון היה לא היה נוהג יובל דכל יושביה עליה בעינן וליכא זהו תורף דברי רש"י ז"ל, ואינו מחוור דא"כ 
ה"ה דשמיטת קרקע היינו יובל שהקרקע חוזרת לבעליה, וה"ק בזמן שאתה משמט קרקע כלומר בזמן שהיובל נוהג אתה משמט כספים, וכספים לאו דוקא ד

בעל משה ידו נקט כספים, וכן הוא מפורש בירושלמי )ה"ג( וזה דבר השמטה  לחרישה ולזריעה ולכל עניני שביעית, אלא משום דקרא איירי במלוה וכדכתיב כל
 ]שמוט[ רבי אומר שני שמיטין שמיטה ויובל בזמן שהיובל נוהג שמיטה נוהגת דבר תורה פסקו היובלות שמיטה נוהגת מדבריהם.

אמרינן בעלמא )שבת ט"ו א'( שמעון והלל נהגו נשיאותן בפני הבית ק' והקשה ר"ת היאך אפשר לומר דבזמן הלל לא היה היובל נוהג דהא הלל בפני הבית היה וכד
ד עברי ובית בבתי ערי שנה ובבית שני יובל היה נוהג דהא קי"ל דבית בבתי ערי חומה ועבד עברי אין נוהגין אלא בזמן שהיובל נוהג וכדאיתא בערכין )כ"ט א'( ועב

בראשונה היה נטמן יום י"ב חדש כדי שיהא חלוט לו התקין הלל שיהא חולש מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת  חומה היו נוהגין בבית שני וכדתנן בערכין )ל"א ב'(
]צאן[ על אשמתם  ונכנס אימתי שירצה הלז יבא ויטול את מעותיו, ובמסכת )כתובות( ]כריתות[ )י"א א'( אמרינן ]ויתנו[ ידם להוציא נשיהם ואשמים איל )אשם(

חסדא מלמד שכולן שפחה חרופה )בטלו( ]בעלו[, ושפחה חרופה היא חציה שפחה וחציה בת חורין מאורסת לעבד עברי, והאי דמשמע ליה הכי )עזרא י'( אמר רב 
 משום דקרא קאמר דאשם הביאו ואילו הבא על נשים נכריות אינו באשם אלא הבא על שפחה חרופה הוא באשם.

בית שני דכל יושביה עליה[ היו כדאיתא בערכין בפרק המוכר )ל"ג א'( עשרת השבטים ירמיהו החזירן ויאשיהו בן ולפיכך היה אומר ר"ת דודאי ]היה היובל נוהג ב
ל השבטים אטו איכא אמון מלך עליהם וכשעלו בימי עזרא עלו עמהם, ואף על גב דבימי עזרא ]כי[ סלוק לאו כולהו סלוק, לא איכפת לן כיון )דהם( ]דהוו[ תמן מכ

לא קרי יושביה עליה, ותדע לך דמכל השבטים היו שם מדכתיב בעזרא )ב'( כל הקהל כאחד ארבע ריבוא ושני אלף ואמרינן בכללן אתה מוצא מ"ב  למימר משום חד
ר החרבן זה אח]אלף[ ובפרטן אי אתה מוצא אלא ]שלשים אלף הא כיצד שלשים אלף[ מיהודה ובנימין וי"ב אלף משאר ]שבטים[, ואביי כי קאמר בשביעית בזמן ה

דעים היו שיחרב קאמר שאין היובל נוהג ואין השמיטה נוהגת אלא מדבריהם, ואף על גב דהלל בפני הבית היה כי תקון הלל לאו לדריה תקון אלא לדרי עלמא דיו
לה אבל אליבא דאביי ודאי לדרי עלמא הבית כדאיתא בנזיר )ל"ב ב'(, וכי בעא לקמן הלל כי תקין פרוזבול לדריה תקין או לדרי עלמא תקין אליבא דרבא קא בעי 

 ]תקין[ ולא לדריה, זהו דעת ר"ת.
דבבית שני לא ואינו מחוור חדא דהיאך אפשר דהלל שהיה נשיא ישראל אף על פי שהיה יודע שיחרב בית המקדש שיעשה תקנה אחר חרבן בעוד שהבית קיים, ועוד 

כדאיתא )כתובות כ"ה א'( יושביה עליה מקרי, ]ומה ש[אמר מכל השבטים היו שם זה לא היה אלא משבט היו כל יושביה עליה )דאתו( ]דאפי'[ בבואכם לא קרי להו ו
והגרים עמהם, ממנשה שמעון ]ומנשה[ ואפרים לחוד הוו שהיו עמהם, שכן כתוב בפסח שעשו בימי חזקיהו )עי' דה"י ב' ל'( ויעשו כל יהודה ובנימין פסח גדול לה' 

עשרת השבטים ברחו אלו מהם )שניכלו( והלכו להם אצל יהודה ובנימין, ועוד דאפי' הוי כפשוטו דאותן י"ב אלף מכל שאר השבטים היו שמעון ואפרים, ]ש[כשגלו 
יאשיהו חזרו  שם אטו משום מיעוטא דמיעוטא קרי בה כל יושביה עליה, ומה שאמר שם עשרת השבטים ירמיהו החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהם מיד אחר זמן

ובל נוהג ובימי עזרא כשידעו שהבית היה ראוי ליחרב, ועוד דהתם בערכין )ל"ב ב'( אמרינן דאפילו הוו כל יושביה עליה אם אינן מיושבים כתקונן וכסדרן שאין הי
, י"ל דאע"פ שלא היה יובל נוהג מן דבר ידוע הוא שלא נתיישבו כסדרן והרבה ]כרכים[ כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, ומאי דקשיא מבית מבתי ערי חומה

חרופה נמי דקשיא  התורה זכר ליובל היו נוהגים דיני יובל מדבריהם, ובספר הר' יוסף בן גוריון כתוב שיובל נתקדש בימי אחד ממלכי החשמונאים, וההיא דשפחה
ע"ז שעבדו בימי צדקיהו, א"נ אפשר שמעבדים עברים שנרצעו בפני בית טפי, אפשר לומר שבעלוה בימי צדקיהו כדאמרינן נמי )הוריות ו' א'( וצפירי חטאת י"ב על 

ג וכדאמר רב נחמן ראשון קודם )שעלו( ]שגלו[ עשרת השבטים בפעם שניה נשארו וגלו עמהם לבבל ושם ]נשאו[ שפחות ומהם בעלו, אבל בבית שני לא היה היובל נוה
שמיטין גופייהו דוקא אליבא דרבנן דפליגי עליה דרבי וסברי דשמיטה נוהגת דבר תורה אף על פי שאין  בר יצחק )ערכין ל"ב ב'( מנו יובלות לקדש שמיטין, ומיהו

 היובל נוהג, הרמב"ן ז"ל.
 

 קידושין לח:

 

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ב עמוד ב

ן למאן דאמר משום זורע, ובין למאן תנן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא, ובמקום פסידא שרו רבנן. אלא שביעית, בי

בשתי  -אמר אביי: בשביעית בזמן הזה, ורבי היא. דתניא, רבי אומר: וזה דבר השמטה שמוט  -זריעה וחרישה בשביעית מי שרי?  -דאמר משום חורש 

אי אתה  -ן שאי אתה משמט קרקע אתה משמט כספים, ובזמ -שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע 

תולדות לא אסר רחמנא, דכתיב ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא תזרע  משמט כספים. רבא אמר: אפילו תימא רבנן, אבות אסר רחמנא,

 לא מיחייב. -מיחייב, אאחרנייתא  -ינהו רחמנא? למימרא: דאהני תולדות וגו'. מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתב

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שביעית פרק י הלכה ב

ת א"ר חונא קשייתא קומי ר' יעקב בר אחא כמ"ד מעשרות מד"ת והלל מתקין על ד"ת אמר רבי יוסי וכי משעה שגלו ישראל לבבל לא נפטרו מן המצו

מט' כספים נוהג בין בארץ בין בח"ל ד"ת חזר רבי יוסי ואמר ]שם ב[ וזה דבר השמיטה שמוט )כל( בשעה שהשמיטה נוהגת ד"ת השמט התלויות בארץ והש

דאמר  כספים נוהגת בין בארץ בין בח"ל ד"ת ובשעה שהשמיטה נוהגת מדבריהם השמט כספים נוהגת בין בארץ בין בח"ל מדבריהם תמן אמרין אפילו כמאן

מודה בשמיטה שהיא מדבריהם דתני ]שם ב[ וזה דבר השמיטה שמוט רבי אומר שני שמיטין הללו שמיטה ויובל בשעה שהיובל נוהג שמיטה  מעשרות ד"ת

אבל היו  נוהג ד"ת פסקו יובלות שמיטה נוהגת מדבריהן אימתי פסקו היובלות ]ויקרא כה י[ יושביה בזמן שיושביה עליה לא בזמן שגלו מתוכה היו עליה

צי שבט בבים שבט יהודא בבנימין ושבט בנימין ביהודה יכול יהו היובלות נוהגין ת"ל יושביה לכל יושביה נמצאת אומר כיון שגלו שבט ראובן וגד וחמעור

 המנשה בטלו היובלות
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 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א

 הלכה ח
ת אם היו מרוחקין זה מזה יתר מעשר לבית סאה מושכין את המים מאילן משקין בית השלחין בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר, וכן שדה האילנו

ית בשביל לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה, ואם היו מקורבין זה לזה עשר לבית סאה משקין כל השדה בשבילן, וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביע
 האילנות שלא יפסדו. 

 הלכה ט
 אמת המים כתחלה וממלאין את הנקעים מים. ועושין עוגיות לגפנים, ועושין את 

 הלכה י
ו שאין ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אל

 אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו. 
 הלכה יא
ס אנסין והטילו מלכי עכו"ם על ישראל לעשות מחנות לחיילותיהן התירו לזרוע בשביעי' דברים שצריכין להם עבדי המלך בלבד, וכן מי שכפאו אנמשרבו ה

ך המל לעשות בשביעית בחנם כמו עבודת המלך וכיוצא בהן הרי זה עושה. +/השגת הראב"ד/ משרבו האנסים וכו'. א"א אנו קבלנו האנסים ארנונא שנוטל
התירו חומש מפירות הארץ ומי שאינו עובדה גוזלין אותה ממנו והמקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל ולא היתה שביעית נוהגת בהם אלא מדבריהם בהם 

 לעבוד מפני האונס אבל לא במה שהחזיקו.+
 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד

 הלכה כד
אם מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצות עשה, וכן 

קר, חמש ההפאסף כל פירותיו לתוך ביתו, אלא יפקיר הכל ויד הכל שוין בכ"מ שנאמר ואכלו אביוני עמך, ויש לו להביא לתוך ביתו מעט כדרך שמביאין מן 
 כדי שמן חמשה עשר כדי יין, ואם הביא יתר מזה מותר. 

 הלכה כה
 אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד שנאמר כי תבואו אל הארץ וגו', ונוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית.

 כות שמיטה ויובל פרק טרמב"ם הל

 הלכה א
משה ידו, והתובע חוב שעברה עליו שביעית עבר על לא תעשה שנאמר לא יגוש את רעהו ואת  מצות עשה להשמיט המלוה בשביעית שנאמר שמוט כל בעל

 אחיו. 
 הלכה ב

חכמים  אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן שהיובל נוהג שיש שם שמיטת קרקע, שהרי ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף, ודבר זה קבלה הוא, אמרו
כספים בכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ, ובזמן שאין שם שמיטת קרקע אין אתה משמיט כספים בשביעית  בזמן שאתה משמיט קרקע אתה משמיט

 אפילו בארץ. 
 הלכה ג

 ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכ"מ, ואף על פי שאין היובל נוהג כדי שלא תשתכח תורת שמיטת הכספים מישראל.
 

 פרק ירמב"ם הלכות שמיטה ויובל 

 הלכה ט
מטת כספים בכל ובזמן שהיובל נוהג נוהג דין עבד עברי, ודין בתי ערי חומה, ודין שדה חרמים ודין שדה אחוזה, ומקבלין גר תושב ונוהגת שביעית בארץ והש

 יהם כמו שביארנו.מקום מן התורה, ובזמן שאין היובל ]נוהג[ אינו נוהג אחד מכל אלו חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבר
 

 נושאי כלים לכל הנ"ל לפי סדרן

 ר"י קורקוס הלכות שמיטה ויובל פרק א
]ח[ משקין בית השלחין. בשביעית ריש פ"ק דמ"ק משקין בית השלחין במועד ובשביעית ובגמרא בשלמא במועד משום פסידא שרו ליה רבנן אלא 

וכבר הוזכר ופי' שלחין תרגום והוא עייף והוא בשביעית זריעה וחרישה בשביעית מי שריא ומסיק רבא אבות אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא ע"כ 
 משלהי.

 רדב"ז הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה יא
סוחרי ]יא[ משרבו האנסים והטילו וכו'. פרק זה בורר )דף ל"ו( אמר ר"ש מתחילה היו קוראין אותן אוספי שביעית משרבו האנסים היו קוראין אותן 

וזה פסולין משרבו האנסין ומאי נינהו ארנונא כדמכריז רבי ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא חזרו  שביעית ומסיק עלה מתחילה היו אומרין זה
יון לומר אוספים כשרים סוחרים פסולין ומפרש רבינו ארנונא שמטילין על ישראל לעשות מזונות לחיל המלך וכן פירשו בפסחים על עיסת ארנונא וכ

דארנונא היינו אנס ולא מה שלוקח חומש מפירות שזה חוק המלכים הוא ולא אנס ומ"מ מודה רבינו שאם יש למלך חק דקרינן להו אנסין במתניתין משמע 
 על הקרקע שמותר לזורעה בשביעית וכ"ש הוא. ומ"ש הראב"ד דוקא במקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל וכן פירש"י ז"ל שביעית בזמן הזה דרבנן

ל הירושלמי דאמר משום חיי נפש שאם לא יעשו מזונות לחיל המלך יבואו לידי סכנה ואין לך דבר עומד בפני פקוח דבטלה קדושת הארץ ורבינו סמך ע
 נפש וטעם זה כתבו בתוספות:

 כסף משנה הלכות שמיטה ויובל פרק ד הלכה כה
שמטת ונוהגת בין בפני הבית וכו'. בפרק השולח )גיטין דף ל"ו( לגבי פרוזבול רבי היא דתניא וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמטות הכתוב מדבר אחת 

אתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים ופירש רש"י אף על גב קרקע ואחת שמטת כספים בזמן ש
מדרבנן  דהלל בבית שני הוה ס"ל לאביי דבבית שני הואיל ולא היה היובל נוהג לא נהגו שמיטין מדאורייתא ודאמרי' בערכין מנו יובלות לקדש שמיטין

הלוי שכתב במס' גיטין[ בירושלמי +גרסתינו בירושלמי כך היא וזה דבר השמיטה שמוט ר' אומר שני שמיטין קאמר ]ומצאתי בתלמידי רבינו יצחק 
ת שמיטה ויובל בשעה שהיובל נוהג השמיטה נוהגת מדברי תורה+ מניין שאין השמטה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג שנאמר וזה דבר השמטה שמוט אח

כ ראיתי דשביעית נוהגת בזמן שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא מחלוקת עכ"ל. ומדברי רבינו פה נראה שהוא שמטת יובל ואחת שמטת שביעית אבל בת"
סובר דאף שלא בפני הבית נוהגת מן התורה ופסק כההיא דת"כ משום דמשמע דההיא כחכמים דפליגי עליה דרבי והלכה כרבים אבל קשה שהרי כתב 

ט קרקע אתה משמט כספים ועוד דההיא דפרוזבול ליתא אלא אליבא דרבי וכיון שרבינו פסקה לההיא בפרק ט' ההיא דקתני רבי בזמן שאתה משמ
וב דפרוזבול משמע דסבר לה כרבי והיאך נאמר שכאן פסק כחכמים לפיכך נ"ל דלעולם כרבי ס"ל ול"ק שהוא ז"ל מפרש הא דאמר רבי בשתי שמטות הכת

ית קאמר דההיא לעולם נהגה אף שלא בפני הבית אלא ליובל קרי שמטת קרקעות שהרי השדות מדבר אחת שמטת קרקעות לא אשמטת קרקעות בשביע



    "דבס
 

 

חוזרות לבעלים וכמבואר בדבריו רפ"ט וכן פירש ר"ת אבל קשה שכתב רבינו בפירוש בזמן שאין היובל נוהג אינו נוהג אחת מכל אלו 
ית בזמן שאין היובל נוהג אינה אלא מדבריהם ואפילו שביעית דקרקעות חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם הרי שכתב בשביע

ינו וי"ל דמדבריהם דקאמר לא קאי אלא להשמטת כספים דסמיך ליה דאילו שמטת קרקעות מדאורייתא נמי נהגה בכל זמן ואי הוה אמרינן שמה שכתב רב
 ורייתא קאמר:כאן דנוהגת אף שלא בפני הבית מדרבנן הוה ניחא אבל פשטא דמילתא דמדא

 
 כסף משנה הלכות שמיטה ויובל פרק ט

שם אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה וכו' עד כדי שלא תשתכח וכו'. בפרק השולח גיטין )דף ל"ו( וכרבי ונראה מדברי רבינו שמפרש שמה שאמרו 
שדות חוזרות לבעלים וכמו שכתב בספ"י אבל שמיטת קרקע אף בזמן הזה בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ליובל קרי משמט קרקע שהרי 

 נוהגת מן התורה:
 ר"י קורקוס הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ט

יעבוד עמך שדה אחוזה שנאמר ויצא ביובל ושב ]ט[ ובזמן שהיובל נוהג וכו'. ערכין פרק המקדיש שדהו אין עבד עברי וכו' שנאמר עד שנת היובל 
לו לא לאחוזתו שדה חרמין והיה השדה בצאתו ביובל וגו' בשדה החרם גר תושב אתיא טוב טוב כתיב בעבד עברי כי טוב לו עמך וכתיב בגר תושב בטוב 

רבינו מן התורה דמדבריהם שכתב רבינו אשמיטת תוננו ומהלשון הכתוב כאן בספרים שלנו הייתי אומר דשמיטת קרקעות גם בזמן הזה נוהגת לדעת 
בל כספים דסמיך ליה משמע דקאי וזהו שכתב כמו שבארנו ואלו בשמיטת קרקע לא ביאר דבר אלא שבספר כתיבת יד מצאתי כלשון הזה ובזמן שאין היו

תושב ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם וכן השמטת  נוהג אין נוהג דין עבד עברי ולא בתי ערי חומה ולא שדה אחוזה ולא שדה חרמים ואין מקבלין גר
 כספים בכל מקום מדבריהם כמו שביארנו ע"כ והרי זה מבואר שדעתו כדעת שאר הפוסקים כאשר כתבתי ריש פ"ט.

 כסף משנה הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ט
 זמן הזה הוא מה"ת כמו שכתבתי ברפ"ט:ומה שכתב חוץ משביעית בארץ וכו'. לא קאי אלא לשמטת כספים דאילו שביעית בארץ אף ב

 
 שולחן ערוך חושן משפט הלכות הלואה סימן סז

הגה: )רמב"ם אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה, אלא בזמן שהיובל נוהג. ומדברי סופרים שתהא שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה, בכל מקום. 

ער מ"ה והר"ן בשם י"א( כן הוא הסכמת הפוסקים. אבל י"א דאין שמיטה נוהגת בזמן הזה; ונראה שעליהם סמכו במדינות אלו, פ"ט מה' שמטה ש

טל שאין נוהגים דין שמיטה כלל בזמן הזה, והמנהג היו נוהגים עדין בזמן הרא"ש, כמו שכתוב בתשובה )הטור ס"ה הביאו( שהיה צווח ככרוכיא לב

יה, וכבר כתבו גם כן האחרונים ז"ל )בד"מ ס"ה הביאו( טעם למנהג שאין נוהגין שמיטה כמבואר בדברי מהרי"ק שורש צ"ב המנהג, ולא אשגחו ב

ומהר"ר איסרלן בת"ה סימן ש"ד ובמהרי"ל, ואין לדקדק אחריהם. ובחשבון שנת השמיטה נפלה מחלוקת, והעיקר ששנת ש"כ ושנת שכ"ז היתה 

 בע"ל שמיטה, יהי רצון שיבנה בית המקדש ויחזרו אז למנות שמיטין ויובלות כי יבא של"ה )בראשית מט, יא( לפרט.שמיטה, ואם כן יהיה שנת של"ד ה

 

 להגראי"ה קוק  הקדמה לשבת הארץ

 
 


