
ְזַרע ֶאת ַאְרֶצָך ִנים, תִּ ׁש שָׁ ְושֵׁ
ִביִעת  בּוָאָתּה. ְוַהשְּׁ  ְוָאַסְפתָּ ֶאת-תְּ
ּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני  תָּ ְמֶטנָּה ּוְנַטשְׁ שְׁ תִּ

ֶדה ָך, ְוִיְתָרם, ּתֹאַכל ַחיַּת ַהשָּׂ ַעמֶּ
ה ְלַכְרְמָך, ְלֵזיֶתָך ֲעשֶׂ ן תַּ כֵּ

 )שמות כ"ג, י'-י"א(



ה.  ִמטָּ ה שְׁ ֲעשֶׂ ִנים תַּ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ִמקֵּ
ַעל  ל בַּ מוֹט כָּ ה, שָׁ ִמטָּ ַבר ַהשְּׁ  ְוֶזה, דְּ

ֵרֵעהּו  לֹא ִיּגֹשׂ  ה בְּ ר ַישֶּׁ ה ָידוֹ, ֲאשֶׁ ַמשֵּׁ
ה  ִמטָּ י ָקָרא שְׁ ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו, כִּ
ר ִיְהֶיה  ּגֹשׂ ַוֲאשֶׁ ַליהָוה.  ֶאת ַהנְָּכִרי, תִּ

ֵמט ָיֶדָך שְׁ ְלָך ֶאת ָאִחיָך, תַּ
)דברים ט"ו, א'-ג'(



ִביִעת;   ָנה ַהשְּׁ שָּׁ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-ּנֹאַכל בַּ
בּוָאֵתנּו.   ֵהן לֹא ִנְזָרע, ְולֹא ֶנֱאסֹף תְּ

ית  שִּׁ ָנה ַהשִּׁ שָּׁ ְרָכִתי ָלֶכם, בַּ יִתי ֶאת בִּ ְוִצוִּ
ִנים.   לֹׁש ַהשָּׁ בּוָאה ִלשְׁ ת ֶאת ַהתְּ ְוָעשָׂ

ם  ִמיִנת, ַוֲאַכְלתֶּ ָנה ַהשְּׁ ם ֵאת ַהשָּׁ ּוְזַרְעתֶּ
יִעת,  שִׁ ָנה ַהתְּ ן ַעד ַהשָּׁ בּוָאה ָישָׁ ִמן ַהתְּ

ן בּוָאָתּה ּתֹאְכלּו  ָישָׁ ַעד ּבוֹא תְּ
)ויקרא כ"ה כ'-כ"ב(



ֵני  ר ֶאל-בְּ בֵּ ַהר ִסיַני ֵלאמֹר דַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ר ֲאִני  י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם, כִּ ִישְׂ
ְזַרע  ִנים תִּ ׁש שָׁ ת ַלה'.  שֵׁ בָּ ְבָתה ָהָאֶרץ שַׁ נֵֹתן ָלֶכם ְושָׁ

בּוָאָתּה.   , ֶאת תְּ ְרֶמָך ְוָאַסְפתָּ ְזמֹר כַּ ִנים תִּ ׁש שָׁ ֶדָך, ְושֵׁ שָׂ
ת ַלה':   בָּ תוֹן ִיְהֶיה ָלָאֶרץ, שַׁ בָּ ת שַׁ בַּ ִביִעת, שַׁ ָנה ַהשְּׁ ּוַבשָּׁ
ְדָך לֹא ִתְזָרע, ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא  שָׂ
תוֹן ִיְהֶיה  בָּ ַנת שַׁ ֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר:  שְׁ ִתְקצוֹר, ְוֶאת ִענְּ
ָך  ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה  ְלָך, ּוְלַעְבדְּ בַּ ָלָאֶרץ.  ְוָהְיָתה שַׁ

ָך  ְך.  ְוִלְבֶהְמתְּ ִרים ִעמָּ ְבָך, ַהגָּ ִכיְרָך, ּוְלתוֹשָׁ ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלשְׂ
בּוָאָתּה ֶלֱאכֹל. ְהֶיה ָכל תְּ ַאְרֶצָך  תִּ ר בְּ ְוַלַחיָּה, ֲאשֶׁ

)ויקרא כ"ה א'-ז'(



בשנת שמיטה 
אף אחד 
לא מקבל 
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בשנת השמיטה 
אסור לאסוף
 את הפירות, 
והם נשארים 

על העץ

שמיטת כספים, 
פירושה, לוותר על 
הכספים המגיעים
 לך בסוף השנה 

השביעית

רק העבודות 
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בשמיטה. 
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 מותר לעבוד

ה' מבטיח 
לשומרי השמיטה 
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בתבואה בשנים 

6,7,8

0605

07 08



בשמיטת כספים 
גם ההלוואות 
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