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 "מקץ שבע שנים תעשה שמטה"
 

מעוררת , )א, טו' דב" (מקץ שבע שנים תעשה שמטה "–לשון המצווה של שמיטת כספים 
עם תחילת השנה ,  כספים?שמטמתי יש ל: מחלוקת אצל הפרשנים באשר למועד קיומה

 :בספרי דברים קיא כתוב ?השביעית או בסופה
, "קץ"נאמר כאן . הרי את דן? בסופהלת השנה או י יכול מתח- "מקץ שבע שנים"

אף קץ , לתהימה קץ האמור להלן בסופה ולא בתח).  י, לא' דב" (קץ"ונאמר להלן 
 .לתהיהאמור כאן בסופה ולא בתח

 ,ערכין כח" (מקץ שבע שנים תעשה שמטה: "דכתיב, שביעית בסופה: " גם בתלמוד נאמר
' וסת( ראש השנה של שביעית ערב?  פרוזבולםאימתי כותבי :אמנם בתוספתא נאמר). ב"ע

 מוצאימוצאי ראש השנה של : "אך יש הגורסים גם בתוספתא, )י, פרק ח] ליברמן[שביעית 
 1".שביעית

יכולה להתפרש הן , "קץ"שהמילה , מציין מספר פעמים בפירושיו למקרא אברהם אבן עזרא' ר
ויֻשבו מתור הארץ : ")הכ, יג' במ (כך הוא מפרש את האמור על המרגלים. כתחילה והן כסוף

תכן להיות ראש יוי, ויש מקץ שהוא מסוף, להייש מקץ שהוא תח "-"ארבעים יום מקץ
 ארבעים יום וארבעים לילה נתן מקץויהי : "לאחר ארבעים יום בהר,  את חזרת משה."הארבעים

. יםלת ארבעיסוף או תח ":ע" מפרש ראב)יא, ט' דב ("אלי את שני לחת האבנים לחות הברית' ה
  ."תנו הלוחות למשה נעשה העגליוהנה הראה כי ביום שנ

 

כך בפרשתנו באשר . הוא תחילה ולא סוף" קץ"ומפרש ש, ע החלטי יותר"אבריש מקומות בהם 
 – 'ההיא שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה מקצה '): "כח, יד (לביעור מעשרות

כאשר , לת השנהיבתח ":מיטת כספים ש- באשר לנושא המרכזי בו נעסוקגם  כך ."תחילה
' דב (ות הקהל הוא מפרש כךוגם במצ, אכן).  על אתרע"אבר" (הקהל את העם: והעד. פירשתי

  2". תחלת השנה-' שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכותמקץ'" : )יא, לא
 

 שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי מקץ: "פסוקהאת דבריו מע "ראבבמקום אחר מוכיח 
עבד עברי משתחרר לאחר ). יד, לד' ירמ" (אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך

לת שנה השביעית יובתח, שש שנים יעבוד ולא יותר ": השנה השביעיתבתחילת, שש שנים
  כי לכל ,ואל תתמה על מקץ שבע שנים הכתוב בירמיה. למכירתו יצא חפשי אי זה שנה שתהיה

 
 
 

 
ין מספר כתבי יד וכן מספר ימצ, 593-592' עמ, ו"ניוארק תשט, זרעים ב, תוספתא כפשוטה, ליברמן' ש 1

הוא גם מציין שיש כתבי יד אחרים של , "ה של שביעית"ערב ר: "פניהם הייתה הגרסה בתוספתאשלראשונים 
 ". מוצאי שביעית: " הגרסה היאםבהשהתוספתא 

 .יב, אסתר ב; צו, קיט' תה: ובפירושים המיוחסים לו, יג, לא' כך פירש האבן עזרא גם בשמ 2
 



 2

                                                          

 
 
 

' שמל בפירושו" (ופעם שהוא בסוף, ימצא קץ שהוא תחלהיוהנה פעם , קצוותדבר יש לו שני 
 3).ב, כא] הפירוש הארוך[

ולכן הנוהגים לכתוב רוזבול , באופן מעשי מקובל ששמיטת כספים נוהגת בסוף השנה השביעית
 4.עושים זאת לקראת ראש השנה של השנה השמינית

 

. מתאימה לדבריו במקום נוסף, האבן עזראעל פי פרשנות , היות השביעית משמטת בתחילתה
. מסופר על תלונות העם כנגד יהודים הנוגשים בחבריהם בשל חובות כספיים, ה-א, בנחמיה ה

' מנח( בו כת5בפירוש המיוחס לאבן עזרא. לא ברור מתוך הפסוקים מה הרקע להתפרצות העם
 -שאין בדעת העשירים,  ההמון הבין כנראה."על כן צעקו העם, טהיבשנת השמ וזהו" :)ט, ה

. ת חומת ירושליםיתה במהלך בנייההתפרצות הי. ועל כן פרצה צעקה, המלווים לשמט את החוב
. על סוף שנה,  אם כן,מדובר). טו, ו' מנח(ה באלול "ימה בכיבאב והסת' ית החומה החלה בגיבנ
על סוף השנה  שאכן מדובר נמצאנו למדיםל " על פי מקורות חזןחישוב השנים ואשר אירע בהמ

ע שם מחשב "אבר(ע שביעית משמטת בתחילתה "ראבולשיטת , ערב שנת השמיטה, השישית
 ). ברור דיוינואך חשבונו א, אף הוא את השנים

 

, ה; א, ב' מנח(בשנה העשרים למלך הפרסי ,  עם עלייתו של נחמיה לארץחלהת החומה היבני
לדברי רב ).  ט-ז,  ז'עז(לה עזרא לארץ ע, בחודש אב, בשנת שבע למלך הפרסי, קודם לכן). יד

ין ימנ). א" ע,ערכין יג' ב( רק משעלה עזרא לארץ החלו למנות מחדש את שנות השמיטה ,אשי
 השנה השמינית של המלך היא שנה 6.שנות השמיטה החל בתחילת השנה אחרי עלות עזרא

יטה הראשונה היא שנת השמ ומכאן שהשנה הארבע עשרה של המלך, ראשונה למניין השמיטה
, מכאן. ה בבית שניי שנת השמיטה השניתהייהשנה העשרים ואחת של המלך ה. בבית שני

 ייתההשנה בה צעקו העם על הנושים והנוגשים ה, שנת עלייתו של נחמיה, שהשנה העשרים
 זו הייתה הסיבה, שביעית משמטת בתחילתהשע "אברועל פי , ערב שנת שמיטה, שיתישנה ש

 .  העםתצעקל
 
 
 
 הרב יהודה זולדן
 המדרשה לבנות

 
כמו הרב מאיר . ובמיוחד במה שנוגע לשמיטת כספים,    ישנם פרשנים שהתמודדו עם דברי האבן עזרא הללו3

סמיכות לביעור אך בשל ה, א המציין אף הוא את הפסוק מירמיהו, טו' דב, התורה והמצוה, ם"לייבוש מלבי
תורה , הרב ברוך הלוי אפשטיין". גם כן פירושו בסוף, מקץ שבע שנים"גם כאן הכרח לפרש , מעשרות שם

דכבר "ולפיו אין כל הוכחה מהפסוק בירמיהו מאחר , ם הללו"א השיב גם לדברי המלבי, טו' דב, תמימה
אורים ספר , הרב יונתן איבשיץ". צערצו בשש לנמכר ושבע לנריא ות" ע,ל בתלמוד ערכין לג"הרגישו זה חז

ונת האבן עזרא היא שכבר מתחילת השנה השביעית המלווה אינו יכול ו סימן סז סעיף כו כותב שכ,ותומים
, כשיטת רבנו אשר ("משמט אני"אינו צריך לומר , ה בא לפרוע את החובואך אם הלו, לתבוע את החוב

ל "שמץ מינות לחלוק על קבלת חז) באבן עזרא(מר שהיה בו כי חס ושלום לו) "יח' פרק ד סי, גיטין, ש"הרא
דיני פרוזבול סעיף קטן ,  בית ישראל-פאת השולחן , הרב ישראל משקלוב". דסבירא ליה סוף שמיטה משמט

ובספרי , ע דפירש פשטא דקרא"אין חס ושלום שום שמץ בקדוש ראב", דוחה את דברי התומים הללו, צו
ראה .  הסוברים שמקץ הוא תחילה,ע כדעת הקראים"אבר יש מי שחשד שדעת ה,אמנם".  כןךהוא סלקא דעת

. 454' עמ, א"כפר דרום תשס, ספר הקהל" ?אימתי הוא זמנו של הקהל", הנשקה' ד: מקורות בענין זה אצל
ירושלים , שבת ומועד בשביעית, הדרי' הרב י: ראה, ע הללו והפרשנות בעקבותיו"אברעוד על דברי ה

 .79-71' עמ, ו"תשמ
.  סימן סז סעיף ל,שולחן ערוך חושן משפט;  פרק ט הלכה דבהלכות שמיטה ויובלם "כך פסק הרמב  4

אם כי נראה שיש המחמירים . סימן סב, חלק ד, יחוה דעתת "שו, הרב עובדיה יוסף: ראה, בסיכום המקורות
 . לעשות פרוזבול גם לפני תחילת השנה השביעית

' פירושי התורה לר, וייזר' א: ראה. משה קמחי' אבן עזרא לספר עזרא ונחמיה לריש המייחסים את פירוש ה  5
 . 15' מבוא עמ, ז"תשל, מוסד הרב קוק: ירושלים,  אברהם אבן עזרא

לשיטות , ין השנים הללויסיכום נרחב של מנ. בערכין שם' י בגמ"דברינו מתבססים על הבנתנו את פרשנות רש  6
-60 'עמ, א"הוצאת קול מבשר תשס, סדר שמיטות ויובלות, שולמן' א:  ראה,ם"רבנו גרשום והרמב, י"רש
53.  
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