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בואו נדבר על שמיטה
הרב ידידיה סינקלייר

Let's Talk About Shmita
By Rabbi Yedidya Sinclair

: מפגש א,יחידה א
שמיטה לאביון ולנזקק

Unit 1, Meeting 1:
Shmita for the Oppressed and the Needy
Introduction
Three key passages in the Torah discuss shmita, the
biblical, agricultural seven year cycle. Each stresses
a different dimension of how shmita is observed.
Through looking at all three of them we can start to
gain a full picture of what shmita is all about.

הקדמה
 מחזור,בשלושה מקומות מרכזיים בתורה מוזכרת השמיטה
 ובכל אחד מהם מודגשים,חקלאי-שבע השנים המקראי
 התבוננות בשלושת.היבטים אחרים של אופן קיומה
המקורות הללו תאפשר לנו לשרטט תמונה מלאה של
 את היחידה הראשונה (שלושת.משמעות השמיטה
.השיעורים הבאים) נקדיש ללימוד זה

Exodus Chapter 23, verses 6-12:
6 You shall not subvert the rights of your needy in
their disputes. 7 Keep far from a false charge; do not
bring death on those who are innocent and in the
right, for I will not acquit the wrongdoer. 8 Do not take
bribes, for bribes blind the clear-sighted and upset the
pleas of those who are in the right. 9 You shall not
oppress a stranger, for you know the feelings of the
stranger, having yourselves been strangers in the
land of Egypt. 10 Six years you shall sow your land
and gather in its yield; 11 but in the seventh you shall
let it rest and lie fallow. Let the needy among your
people eat of it, and what they leave let the wild
beasts eat. You shall do the same with your vineyards
and your olive groves. 12 Six days you shall do your
work, but on the seventh day you shall cease from
labor, in order that your ox and your ass may rest, and
that your bondman and the stranger may be
refreshed.

: יב- פס' ו,שמות פרק ג
שֶּ קֶּ ר תִ ְׁרחָ ק וְׁנָקִ י- ז מִ דְׁ בַר.ו ֹלא תַ טֶּ ה מִ שְׁ פַ ט אֶּ בְׁיֹנְָׁך ב ְִׁריבֹו
 ח ו ְׁש ֹחַ ד ֹלא תִ קָ ח כִי.וְׁצַדִ יק ַאל תַ הֲ ר ֹג כִי ֹלא ַאצְׁדִ יק ָרשָ ע
 ט וְׁגֵּר ֹלא תִ לְׁחָ ץ.הַ ש ֹחַ ד י ְׁעַ וֵּר פִ קְׁ חִ ים ו ִיסַ לֵּף דִ ב ְֵּׁרי צַדִ יקִ ים
 י.נֶּפֶּ ש הַ גֵּר כִי ג ִֵּרים הֱ י ִיתֶּ ם בְׁאֶּ ֶּרץ מִ צ ְָׁרי ִם-ו ְׁאַ תֶּ ם י ְׁדַ עְׁ תֶּ ם אֶּת
 יא.תְׁ בוָאתָ ּה-ַארצֶָּך ו ְָׁאסַ פְׁ תָ אֶּת
ְׁ -ו ְׁשֵּ ש שָ נִים תִ ז ְַׁרע אֶּת
ו ְׁהַ שְׁ בִיעִ ת תִ שְׁ מְׁ טֶּ נָה ונְׁטַ שְׁ תָ ּה ו ְָׁאכְׁלו אֶּ בְׁיֹנֵּי עַ מֶּ ָך וְׁי ִתְׁ ָרם ת ֹאכַל
 יב שֵּ שֶּ ת י ָמִ ים תַ עֲ שֶּ ה.תַ עֲ שֶּ ה ְׁלכ ְַׁרמְׁ ָך ְׁלזֵּיתֶּ ָך-חַ יַת הַ שָ דֶּ ה כֵּן
ַמַ עֲ שֶּ יָך ובַיֹום הַ שְׁ בִיעִ י תִ שְׁ ב ֹת לְׁמַ עַ ן י ָנוח
שֹורָך ו ַחֲ מ ֶֹּרָך וְׁיִנָפֵּ ש
ְׁ
. אֲ מָ תְׁ ָך ו ְׁהַ גֵּר-בֶּן

(Translation from NJPS Bible)

:שאלות לדיון

Discussion Questions:

?מה קורה בשנת השמיטה על פי פסוקים אלה
עם מי אמורה שנת השמיטה להיטיב? מה
המשמעות של הציווי להתיר גם לבעלי החיים
?להיכנס לשדה
מצוות השמיטה ממוסגרת כאן בסדרה של ציוויים על
 מהי לדעתכם מערכת.צדק במערכת המשפטית
ח- בין המצוות בפסוקים ו, אם קיימת כזו,היחסים
?לבין מצוות השמיטה
ממש לפני הציווי על השמיטה מופיע הציווי שלא
ללחוץ על הגר ולזכור שגרים היינו בארץ מצרים
 כיצד אותו זיכרון קולקטיבי יכול להשפיע,)(פסוק ט
?על הבנתנו את רעיון השמיטה

1. What happens in the shmita year, according
to this source?
2. Who is shmita designed to primarily benefit
here? What is the significance of letting the
animals also come and eat from your field?
3. Shmita is framed here by a series of
commandments about justice in the legal
system. What is the relationship (if any)
between the mitzvot listed in verses 6-8 and
shmita?
4. The shmita verses here are immediately
preceded by the command not to oppress the
stranger and to remember that we were once
strangers in Egypt (verse 9). How might
recalling this collective memory affect our
understanding of shmita?

1/2

.1
.2
.3

.4

This course is offered in
partnership with

מלבד הציווי המוזכר כאן להתיר לכל המעוניין לבוא
 קיימות בתורה,ולאכול מהשדה בשנת השמיטה
מצוות נוספות שנועדו לספק מזון לעניים בחברה
' 'שכחה,'חקלאית גם בשש השנים האחרות – 'לקט
ו'פאה' (המצוות להותיר בשדה את האלומות שנפלו
או שנשכחו ואת פינות השדה כדי לאפשר לעניים
 כיצד הציווי להתיר לעניים להיכנס לשדה.)לקחתן
פעם בשבע שנים מחזק את מערכת הצדקה הקיימת
?בכל שש השנים הרגילות
)כיצד תורמת סמיכות הפרשיות בין שבת (פסוק יב
?לשמיטה להבנת רעיון השמיטה
איך אתם הייתם מרגישים אילו הייתם בעלי השדה
?הנדרשים לפתוח אותו לכל דורש בשנת השמיטה
כיצד נוכל היום ליישם את רעיון השמיטה ושיתוף
הרכוש בצורה נרחבת אחת לשבע שנים? מהם
?'השדות' שלכם

5. Apart from the instruction in these verses to
allow all to come and eat from your field in the
shmita year, the Torah contains a whole
range of other mitzvot aimed to provide food
for the needy in an agricultural society during
the other six years, e.g. leket, shichachah and
pe’ah (leaving the dropped and forgotten
sheaves and the corners of your fields for the
poor.) What does the shmita year requirement
to allow the poor into your field every seven
years add to this system of charity that exists
in the other six years?
6. How does the juxtaposition of shmita with
Shabbat (verse 12) add to your understanding
of shmita?
7. How would you feel as a field owner opening
up your field to all-comers during the shmita
year?
8. Most of us don’t own fields today. Are there
meaningful ways in which you could
implement the shmita move described here of
sharing your stuff more widely every seven
years? What is your “field”?
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