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פינת השמיטהפינת השמיטהפינת השמיטהפינת השמיטה: : : : יב' יב' יב' יב' 
    

הברכה "הברכה "הברכה "הברכה "וצויתי את ברכתי" בזמננו וצויתי את ברכתי" בזמננו וצויתי את ברכתי" בזמננו וצויתי את ברכתי" בזמננו 
 

בויקרא כה, כ-כא,  נאמר: 
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביִעת הן לא נזרע ולא נאֹסף את תבואתנו, וצויתי את 

ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשֹלש השנים. 
 

ברכה זו מהווה טפיחת-עידוד ותמריץ זירוז לאותם "גיבורי כוח" המבקשים לשמור על שנת 
השמיטה כהלכתה ולהוביר את שדותיהם כליל, אולם חוששים מפני קשיים כלכליים ומחסור 
במזון למחיה ("מה נאכל"). התורה מבטיחה, כי ברכת ה' תחול בשדותיהם בשנה השישית 
ואלה יניבו יבולים מבורכים, שיספקו את הצרכים למשך שלוש שנים. הברכה משחררת אפוא 

את החקלאי מדאגות ומפיגה ממנו את החרדות. 
ברם בתלמוד הבבלי (גיטין לו, ע"א) מופיעה ברייתא הכוללת את דבריו של רבי יהודה הנשיא, 
ועל פיה השמיטה והיובל אינם נוהגים בזמן הזה מדאורייתא, ורבנן הם שתיקנו לקיים את 
השמיטה בזמן הזה כֵזכר לשביעית, או כלשון רש"י (שם): "שלא תשתכח תורת שביעית". וכבר 
שאלו בעלי התוספות (שם ע"ב, ד"ה ותקון) "והא דלא תקון נמי יובל - זכר ליובל"? ותשובתם: 
"משום דאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה ליאסר בעבודת קרקע שתי שנים רצופות". לאמור: 
חכמים לא תיקנו לקיים את היובל בזמן הזה, בשל חוסר יכולתו של הציבור החקלאי לעמוד 
באיסור עבודת אדמה במשך שנתיים. כידוע, נמנעו חכמים מלגזור על הציבור גזירה שאין הוא 

יכול לעמוד בה. 
קביעה זו של בעלי התוספות צוטטה בפירושו של רבי יושע וולק כהן ("מאירת עיניים" (סמ"ע) 
לשולחן ערוך "חושן-משפט" סימן סז, ב) כהסבר בלעדי לביטול היובל גם מדרבנן, ועליה 
הוסיף המחבר את המילים הבאות: "דדווקא בזמן שהיה שמיטה ויובל נוהג מן התורהמן התורהמן התורהמן התורה היה 
מקוים בהן הברכה לגדל בשנה השישית לשלוש השנים". לדעתו, אין הברכה "וציותי את 
ברכתי" מתקיימת יותר, והחקלאים אינם יכולים עוד לסמוך עליה בבואם להוביר את שדותיהם 
ולהפקירם למשך שנתיים ימים. הברכה חלה רק כאשר מקיימים את השמיטה והיובל  
מדאורייתא, ואילו כאשר מקיימים מצוות אלו מדרבנן – לאו. דברים אלה חזרו והועלו בספרו 

של רבי ישראל משקלוב "פאת השולחן" (שביעית, פרק י (סט) ס"ק ג). 
לא כן דעתו של האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור בספרו "חידושי הרי"ם לגיטין לו, ע"ב. שלא 
כבעל ספר "מאירת עיניים", הוא תמה על בעלי התוספות ואומר: "וקשה דעל כרחך 'וציותי את 
ברכתי' שייך גם מדרבנן כשתקנו, דיאי לאו הכי גם בשביעית שייך"! לאמור, למה החקלאי לא 
יוכל לעמוד גם כיום בקיום היובל, הלא הברכה מגנת עליו ומספקת לו את צרכיו הכלכליים! 
בעטיה של שאלה זו הוא סוטה מהנחת בעלי התוספת ומציע הסבר אחר (שאין כאן מקומו) לאי 
קיום היובל מדרבנן. מכאן עולה, כי לדעתו חלה הברכה גם כיום על שומרי שמיטה, ולו היו 

חכמים מתקנים לקיים גם את היובל בזמננו, הייתה הברכה מתקיימת גם על היובל. 
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נינו, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי מגור, אינו סבור כך. באחת מדרשותיו (קובץ דרושים, חוברת 
ד, סימן לו) הוא מציג את הנאמר בתחילת מדרש "ויקרא רבה": 

 

'ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו' במה הכתוב מדבר?...אמר רבי יצחק בשומרי 
שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, אדם עושה מצוה ליום אחד, לשבת אחת, 
לחודש אחד, שמא לשאר ימות השנה? ודין חמי חקליה ביירא, כרמיה ביירא ויהבי 
ארנונא ושתיק (וזה, שומר השביעית, רואה את ֹשדהו מוביר, כרמו מוביר, ונותן מס 

ושותק); יש לך גיבור גדול מה זה?  
 

על דברים אלה שאל האדמו"ר: מדוע מכונה חקלאי זה "גבור כוח", והרי ברכת ה' שוָרה 
באדמותיו בשנה השביעית, וכהבטחת התורה אמורות הן להצמיח לו יבולים לשלוש שנים; 
היכן גבורתו כאשר הוא שותק? ותשובתו: "דדברי המדרש קאי (קיימים) בזמן שאין חיוב 
בשמיטה רק מדרבנן, ואז ליכא (אין) 'וצויתי את ברכתי' ושפיר הוי גבורי כח". דברים אלה 

זהים, אפוא, לדעת בעל "הסמ"ע" ובעל "פאת השולחן" דלעיל. 
לא כן דעת הרבנים "חובבי ציון". אלה סברו, שהברכה מתגשמת ומתקיימת גם כיום. בהתכנסות 
שהייתה בביתו של רבי צבי הירש קלישר, בשנות השבעים של המאה התשעה עשרה, לפני קום 
המושבות הראשונות בארץ, במטרה לעודד את העלייה ארצה וההתיישבות בה, עלתה השאלה, 
כיצד תנהג ההתיישבות החדשה בבוא שנת השמיטה. והוא ז"ל השיב, כי כבר התכתב בנושא זה 

עם הרב אליהו גוטמכר: 
 

ובטוחים אנו שהא-ל הרחמן ימלא הבטחתו מה שכתב בתורתו 'וצויתי את ברכתי לכם 
בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים', אבל חלילה לחרוש ולזרוע את הארץ 

בשביעית.1 
 

אף רבי אברהם ישעיהו קרליץ (ה"חזון איש") מצא לנכון להתייחס לשאלה זו והביע את דעתו 
בכיוון חיובי, באמרו:  

 

ומסתבר דהייתה הברכה גם בבית שני וגם אחר החורבן, דבית-דין של מעלה עושין מה 
שגוזרין בבית דין של מטה, והברכה נאמרה אחר שעשו את ההשתדלות או במקום 
שנפטרו מהשתדלות, ועד כמה להשתדל – מסור לחכמים על פי עיון התורה וברוח 

קדשם.2 
הרב מאיר גרוזמן 
המחלקה לתלמוד  

                                                           
1  מכתבו של הרב יצחק דאנציג בהקדמה "לפאת השולחן", בית רידב"ז, ירושלים תרע"ב. 

2  פירושו לשביעית, סימן י"ח, ס"ק ד. 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 


