חבל נחלתו
בקניה בהבלעה מישראל ,או לפי החלקת
ארבעה מינים מא "י ינהגו או לפי האג "מ
יעקב בקניה מנכרי3 .

סימן מב

שאלה

לדון כף זכות

האם לדון לכף זכות היא מצוה מן
התורה או מידה מן המידות הטובות?

תשובה
א .בחומש ויקרא )יט ,טו( נאמר`l" :
`le lc ipt `yz `l htyna ler eyrz
."jzinr htyz wcva lecb ipt xcdz
בפשטות כל הפסוק מדבר בציוויים על
דיינים הדנים בבית דין ואף המילים:
" "jzinr hetyz wcvaהיא הוראה לדיין
בעת הדיון בבית הדין שלא להפלות בין
בעלי הדין ולא בעניינים שבין אדם
לחבירו .אעפ "כ רש "י מפרשhtyz wcva" :
z` oc ied xg` xac .ernynk ± jzinr
 .1 "zekf skl jxagומקורו בספרא קדושים
)פרשה ב פרק ד(.

וכן הגמרא בשבועות )ל ע"א( כותבת:
"z` oc ied ± jzinr hetyz wcva :`"c
."zekf skl jxiag
ומפרש רש "י בשבועותz` oc ied" :
mipic ilra oica `le ± zekf skl jxiag
xac dyer exiag d`exa `l` xacn aezkd
zekf cvle dxiar cvl erixkdl leki dz`y
."dxiara edcygz l`e zekfl erixkd
וכן הרמב "ם בספר המצוות )מ "ע קעז(
מסביר שלדון לכף זכות הוא חלק ממצות
'בצדק תשפוט עמיתך' וז "לcer ea yie" :
) zekf skl exiag z` oecl ie`xyשבועות
וספרא שם( `l` eixace eiyrn yxti `le
 ."cqge aehlומשמע שהוא חלק מן
המצוה.
והחינוך )מצוה רלה( הוסיף במצוה זו:
"exiag z` oecl ef devn llka yi cere
`l` eixace eiyrn yxti `le zekf skl

.3

הערת הרה "ג יעקב אריאל רב העיר רמת-גן :חילוק התוס' בפסחים בין הוצאה לסחורה לבין
אכילה לא מובן ,מה הסיבה לחילוק זה? ויש גורסים בדבריהם להפך .לכן נראה שעיקר האיסור
הוא כדעת הר "ש בגלל הביעור שצריך להיות בארץ ובאתרוג ספק אם יש בכלל ביעור כי הוא דר
באילן משנה לשנה ללא הפסק .אך גם אם נניח שהגל הזה של האתרוגים שנקטפו לכבוד חג
הסכות יש לו ביעור אפשר לייצא את האתרוגים ולהודיע ללקוחות שירקחו מהם מרקחת
ויאכלוה עד טו בשבט )הסברה נותנת שהביעור אינו לפני תאריך זה( .ועיין מש "כ באהלה של
תורה ח "ג סי' ח.

.1

וכ "כ :הלכות גדולות )סי' נ הל' הדיינין( ,רי "ף שבועות )יג ע "ב( ,רא "ש )שבועות פ "ד סי' ג( ,סמ"ק
)מצוה ח(.
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חבל נחלתו
 ."aehlוסיים החינוך את המצוהzbdepe" :
ody ,mixkfa onf lkae mewn lka ef devn
zeawpd mb mle`e .zeawpd `le oecl oiaiig
,ef devn llka `edy epxn`y dna zeaiig
."zekf llkl xagd oecl `ede
עולה לכאורה דבר מיוחד בגדר המצוה,
והוא שלמצוה חלק נוסף שלא כתוב
בתורה בפירוש ,והוא כולל גם את הנשים
וגם אנשים שאינם דיינים .וצ"ב האם חלק
זה של המצוה חיובו מן התורה ,כפי
המשתמע מהרמב"ם וס' החינוך ,או
שהלימוד מן התורה אסמכתא בלבד.
ב .העיון ברמב"ם במקומות בהם הביא
דין זה מעורר קושיות .מספר המצוות
משמע שהיא מצוה מן התורה .לעומת
זאת בספר הי"ד הביא זאת הרמב "ם רק
כמידת חסידות .ז "ל בהלכות דעות )פ "ה
ה"ז(geeve wrev `di `l mkg cinlz" :
diabi `le ,zeige zendak exeac zrya
lk mr zgpa exeac `l` xzeia elew
wgxzi `ly xdfi zgpa xaciyke ,zeixad
mely micwne ,gexd iqb ixack d`xiy cr
oce ,epnid dgep ogex `dzy ick mc`d lkl
`exiag gaya xtqn ,zekf skl mc`d lk z
..."llk ezepba `le

.2

.3
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ובפירוש המשנה מרחיב הרמב"ם את

החיובים הנובעים מהלכה זו )אבות פ"א

מ"ו(± zekf skl mc`d lk z` oc iede" :
`l ,2 jl reci epi`y mc` didi m`y ,epiipr
ed`xze ,ryx e` `ed wicv m`d rcz
yxeti m`y ,xac xne` e` dyrn dyer
ote`a edyxtz m`e ,aeh edixd dn ote`a
`l`e ,aehk edyxt ± rx `ed ixd xg
reci yi` did m` la` .rx ea aeygz
d`xpe ,aehd iyrna mqxetne ,wicv `edy
ezeid lr exei eizepekz lky dyrn el
dyrn `edy ea rixkdl oi`e ,rx dyrn
zexyt`ae c`n ax wgeca `l` aeh
yie li`ed ,aehk eze` yxtl jixv ± dwegx
xzen oi`e ,aeh ezeidl zexyt` cv
mixyk cyegd lk' :exn`i df lre ,ecyegl
enqxtzpe ryx did m` oke .'eteba dwel
dyrn dyer edepi`x jk xg`e ,eiyrn
cv eae ,aeh `edy zexen olek eizei`xy
`xnydl jixv ± rxl c`n dwegx zexyt
ea yie li`ed ,aeh ea oin`dl `le ,epnn
`) xn` ,rxl zexytמשלי כו ,כה(opgi ik' :
.'eaila zearez ray ik ,ea on`z l` elew
cg` l` dhep dyrnde ,reci izla did m`e
oeciy 3 dlrnd jxca jixv ± zeevwd ipyn

בתרגום הר "ש אבן תיבון" :ענינו כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע ותראהו
שיעשה מעשה או יאמר דבר שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב " ...ובתרגום הרב קאפח:
"ענינו שאם היה אדם בלתי ידוע אצלך ,שאינך יודע אם הוא צדיק או רשע ,וראית שעשה
מעשה או שאמר דבר אם תפרשהו באופן מסויים הרי הוא טוב " ...וכתב על כך הרב קאפח
בהערה )מס' " :(40בנדפס השמיט 'בלתי ידוע אצלך' וכדרכו להשמיט הכפילויות ") .הנוסח
המובא למעלה מפרויקט השו "ת הוא הפירוש על אבות שיצא לאור בתרגום מתוקן ומדוייק על
ידי הרב יצחק שילת בירושלים ,תשנ "ד( .ועיין לקמן שאולי יש נ "מ בהסבר הרמב "ם מחמת
הגירסאות.
בתרגום הר "ש אבן תיבון תרגם" :צריך בדרך החסידות " .ובתרגום הר "י קאפח תרגם" :צריך בדרך
החסידות ".
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."didzy zeevwd ipyn dfi` ,zekf skl
ברמב "ם חלוקה לארבע הלכות:
א[ אדם שאינו ידוע ודבריו או מעשיו
ניתנים להתפרש לטוב או לרע – החיוב
מהתורה לדונו לטוב.
ב[ אדם צדיק ומפורסם בכך ומעשיו
ניתנים להתפרש רק בדוחק לטוב –
אעפ"כ התורה ציותה לדונו לזכות והחושד
בו לוקה בגופו.
ג[ אדם רשע ומעשהו נראה לטוב
אעפ"כ צריך להישמר מאותו אדם ואין
צורך לדונו לכף זכות.
ד[ אדם בלתי ידוע ומעשיו ניתנים
להתפרש לטוב או לרע – בדרך חסידות
יש לפרשו לטוב.
לשון הרמב"ם קשה כיון שאין מובן מה
החילוק בין המקרה הראשון למקרה
האחרון ,בשניהם המדובר באדם לא ידוע
ואעפ"כ בראשון צריך לדונו מד"ת ובאחרון
רק ממידת חסידות.
ג .ביאור לשיטת הרמב"ם כתב החפץ
חיים בפתיחה לספרו )מקור חיים אות ג(
שהביא עשין ול"ת שעובר בסיפור לה "ר,
וז "לxn`l `xewd ilr qitzi l`e" :
dpei epiax lr wleg m"anxd i`ceeay
dcn wx `edy xaeqe w"nqde b"nqde
azk m"anxdy di`xde ,r"n `le `nlra
ikxcn `edy l"pd dpyna exn`n seqa my
my ixii` m"anxdc ,epi` dfc .zeciqgd
m` wicv `ed m` exikn ip` oi`y mc`a
dxezd on aiegn ip` oi` i`cea dfl ryx
oke .`nlra daeh dcn wx zekf skl epecl
df dpny e dklda zerc 'ldn e"ta m"anxa
dcn wx `edc rnyne ,g"z ly eizecin oia
rcze ,`peeb i`dka k"b ixii` mzd `nlra
iede zea`c dpynd oeyl my wizrd `dc

לדון כף זכות
opixii` op` la` zekf skl mc`d lk z` oc
on wx ryx epi`y exikn ip`y yi`a
di`xde ,`ziixe`c `aeig `ed my mipepiad
l"pd f"rw devna n"dqa `teb m"anxdn
oiciy aiigziy k"b mllkae' : `icda azk
`rnyn aiigziy oeyln ,'f"kl exiag z
zeevn b"ixzdc mc` lka ixii`c `icda
zn` epixac ik d`xe .l`xyi lkl exn`p
zeric 'ld m"anxa oke zea`c dpynac
lk z` oc iede xn`p zecna ixii`c l"pd
`n"dqae l"pd zereayc `xninae ,f"kl mc
'eke wcvac r"nd xe`iaa ixii`c l"pd
jxiag ,f"kl jxiag z` oc iede xn`p
..."ryx eppi`y exikn dzry rnyn
היינו ,החפץ חיים מבאר את הרמב"ם
ששלושת המקרים הראשונים חיובם מן
התורה כמצוה על כל ישראל ושלושתם
עוסקים באדם מוכר .המקרה הרביעי
מדבר באדם שאינו מוכר ומעשהו יכול
להתפרש לטוב או לרע וכאן מידת חסידות
לדונו לכף זכות.
סיוע לחלוקת הח"ח ניתן להביא
מהסמ"ק )מצוה ח( שכלל לדון לכף זכות
בתוך מצות 'ואהבת לרעך כמוך' ,וכתב:
") aizkc exiag z` aed`lויקרא י"ט(
mely '`ad df llkae ,jenk jrxl zad`e
."zekf skl erixkne exiagl mc` oiay
משמע שלגבי חבירו מבין זאת כמצוה מן
התורה ולא אך כמידה טובה.
ד .על פירושו של הח "ח לפה"מ ברמב"ם
עומדת הקושיה שהזכרנו לעיל :מדוע
הרמב"ם לא הביא חילוקים אלו להלכה
בספר הי"ד החזקה .קושיה נוספת על פי'
הח"ח ברמב"ם היא מה המקור לכל
החיובים שהזכיר הרמב"ם האם כולם
כלולים ,כפי שהבין הח "ח ,בציווי התורה
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cenlzl eipa lcbnde ,yxcnd zia znkyde
 וכל."zekf skl exag z` ocde ,dxez
הדברים המנויים כאן אינם מעיקר הדין
.אלא לפנים משורת הדין
 אולם לענ"ד דברי הרמב"ם.ה
מתפרשים כדברי רבינו יונה בפירושו
skl mc`d lk z` oc iede" :לאבות שכתב
ea oircei oi`y mc` mr xacn df ± zekf
oixikn m`e .ryx `ed m`e wicv `ed m`
rx dyer minrt ipepia yi` `ede eze`
yiy xac dyri m`e aeh dyer minrte
e` lewiya zekfl epecl yie daeg skl epecl
m` xzei daeg skl dhep d`xpd itl elit`
xnel el yi zekfl epecl leki oipr cv meyn
wicva mixacd oi` la` .oeekzp daehl
'it` wicvd ik xenb ryxa `le xenb
xar lkn daeg skl dhepe rx elky dyrna
d`viy dzid dbby ik ,xn`l daehl edpici
ywae hiade mgip dpde hilyd iptln
cinlz zi`x m` l"fg exn`y enke ,dlign
eixg` xdxdz l` dlila dxiar xary mkg
`l` c"q `ny ,daeyz dyr `ny meia
oeik c"q `ny 'it ,daeyz dyr i`ce `ni`
dlwlw xac rxi` `l dzr cre g"z `edy
jl dpd .daeyz dyr cin mipt lk lr ecia
mlerl xenb wicvd daeg skl oecl oi` ik
mc`d lk z` oc iede el jxved `l epnne
'it` .xn` `l xenbd ryxd on mb zekf skl
eilr yegl d`xp oi`e aeh elk edyrn
daeg skl epecl mc`l yi oer cv meyn
enke exak ekez oi`e dyr miptl xnele
l` elew opgi ik [d"k e"k ilyn] xn`py
k"ke eala zearez ray ik ea on`z
."l"f m"anxd
.רבינו יונה מחלק את המקרים לשלשה
אדם שאין יודעים בו אם הוא צדיק או

 ומדוע המדרשים.''בצדק תשפוט עמיתך
.וש"ס לא הביאו את כל ההלכות הללו
נראה לענ "ד שהח "ח למד מתרגום הר "ש
אבן תיבון )שהבאנו את דבריו והערת הר "י
 ועמד על כך שבמקרה.(2 קאפח בהערה
 ועל,האחרון מוזכר שהוא מעשה חסידות
כן כדי לתרץ את החילוק בין החיוב
הראשון והאחרון הרגיש בכך שבאחרון
כתוב שהוא בלתי ידוע לך וכן המעשה
 בעוד,יכול להתפרש לשני צדדים
שבראשון מדובר רק על המעשה ומשמע
 אולם עפ "י תרגומי הרב.שהאיש ידוע לך
קאפח זצ "ל ויבלח "א הרב שילת אין הבדל
 וממילא לא,בין המקרה הראשון לאחרון
ניתן לסמוך על הדיוק של הבדל הביטוי
.בין הרישא ברמב "ם לסיומו
אף הדיוק שדייק הח"ח בין 'חבירו' ל'כל
 יעויין בדברי.אדם' אף הוא אינו מוכרח
השאילתות דרב אחאי )פרשת שמות שאילתא
ziacl oedl xiq`c `zli`y" :מ( שכתב
`l` dixag lr cg cyginl l`xyi
exiag z` ocd `ipzc zekf skl dipiicil
."zekf skl minyd on eze` oipc zekf skl
ונראה שהבין זאת כמידת חסידות ואעפ "כ
.'כתב 'חבירו
oc iede" :וכן בספר חסידים )סי' לא( כתב
dxez dxn`y edfe zekf skl mc`d lk z`
."jzinr hetyz wcva ()ויקרא י"ט ט"ו
.ולומד מהפסוק בתורה לכל אדם
חלוקת הח"ח בין כל אדם לבין מי
שמוכר לו נסתרת אף מדברי הגמרא
dcedi ax xn`" :(כאמור בשבת )קכז ע"א
:opgei iax xn` iq` iax xn` `liy xa
mlera odizexit lke` mc` mixac dyy
:od el`e .`ad mlerl el zniiw oxwde ,dfd
,dltz oeire ,mileg xewiae ,oigxe` zqpkd
324
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רשע או אדם שאנו יודעים שהוא בינוני
שניהם בחלק אחד שצריכים לדונו לכף
זכות .ושני החלקים האחרים הם צדיק
גמור או רשע גמור .לגבי שני החלקים
האחרונים כותב רבינו יונה שאינם כלולים
במצוה שם ,אפילו בצדיק גמור ,אין החיוב
עולה מן המצוה 'בצדק תשפוט' וכו' אלא
מהאיסור לחשוד בכשרים .לא ברור מדברי
רבינו יונה האם מחשיב זאת כמצוה או
מעשה חסידות.
אפשר לפרש את דבריו בפה"מ לפי
דבריו בספרו שערי תשובה )שער ג סי' ריח(
כתבxac xaci xy` mc` d`xz ik dpde" :
`edyrne exac hetyl yie ,dyrn dyri e
`xi `ed yi`d m` ,zekfd cvle daeh cvl
`lr zekf skl eze` oecl zaiigzp ± miwl
dhepe aexw xacd didi ik mb ,zn` jxc
on `ed m`e ,daeg skl zrcd lv` xzei
minrte `hgd on exdfi xy` mipepiad
erixkdle wtqd zehdl jilr yi ± ea elyki
mpexkf epizeax exn`y enk ,zekfd skl
) dkxalשבת קכז ,ב(skl exiag z` ocd :
zevn `ede ,zekf skl edpici mewnd zekf
) xn`py ,dxezd on dyrויקרא יט ,טו(:
"dhep xacd m`e ,"jzinr hetyz wcva
l`e wtq enk jlv` xacd didi daeg skl
aex `edd yi`d m`e ,daeg skl edrixkz
miwl` z`xi oi` ik ezpga e` rexl eiyrn
,daeg skl eixace eiyrn rixkz ,eaala
) xn`pyמשלי כא ,יב(zial wicv likyn" :
jl epncwd xake ,"rxl miryx slqn ryx
) ."eyexitבאורחות חיים שער לשון הרע הביא
לשון רבינו יונה(.

.4

לדון כף זכות
משמע שהבין זאת כמצוה מן התורה.
ונראה לענ "ד שאף הרמב"ם הבין כן,
שחלוקת המקרים היא לשלשה כששני
המקרים הקיצוניים )צדיק ורשע( אינם
קשורים ישירות לדון לכף זכות .אלא
שבניגוד לרבינו יונה שהבין זאת כמצוה מן
התורה הרי הרמב"ם להלכה הבין זאת
כמעשה חסידות .ולפי הרמב"ם בפה "מ אין
הבדל בין המקרה הראשון למקרה האחרון,
בשניהם המדובר באיש שאינו ידוע האם
הוא צדיק או רשע ובמעשה שניתן לפרשו
לכאן או לכאן ובשני המקרים מוטל מדרך
המעלה לדונו לכף זכות .והרמב"ם חזר
שנית על המקרה הראשון ובאר בו שזהו
מעשה חסידות אך לא מדין המצוה גופה.
ו .סיוע להבנה זו ברמב "ם ניתן להביא
מדברי המאירי )שבת קכז ע"ב( שכתב:
"=) miciqg zpynaמסכת אבות( `:exn
oiprde .zekf skl mc`d z` oc ied mlerl
ea e`x elit` ciqga wfgen `edy lky
l` daegl ea migiken mixacdy dyrn
zekf skl epecl lczyd `l` eixg` xdxdz
`.wegx xyt`a s` zekfl epecl jl yiy xg
zcnl ...mixkfpd miyrnd el`a oind dfne
aeigl mihep miyrndy t"r`y el` lkn
`ie`x ciqga wfgenn `vei dyrndy xg
jtda n"ne wegx xyt`a s` zekfl epecl
skl epecl ie`x ryxa wfgen `edy l"x df
elew opgi ik exn`k wegx xyt`a s` daeg
`xg` epecl ie`x mzq mc`ae ea on`z l
mzq dyrne mzq mc`e 4 dyrnd zgked
mipt ipya epecl xyt` dyrnd s`y l"x
epecl ie`x ektdan xzei cg`a rxkd oi`e

איני יודע היכן דייק זאת ברמב "ם.

325

חבל נחלתו
dyrn dyre ryx m` wicv m` eiyrnn
,daegl epecl xyt`e zekfl epecl xyt`y
la` .zekf skl epecl `id zeciqg zcn
,daegl epecl xzen ,ryxa wfgedy mc`
dwel mixyka cyegd `l` exn` `ly
miryxa cyegdy llkn ,[` f"v zay] eteba
."dwel epi`
 וכן ניתן להוכיח מפירוש ר"מ.ט
:(אלמושנינו למס' אבות )פרקי משה פ"א מ"ו
 לכף... )=והוי דןdfd iyilyd leaba dpde"
ori ,zvw ezpad lr ,xxerzdl ie`x (זכות
xn`p xy` wcvde zn`d xzeq ezeid d`xp
riyxne ryx wicvn d"rd dnly it lr
m"anxd mpn` .mdipy mb 'd zarez wicv
lr oaei dfy xn`e dfd xn`nd x`ia l"f
didiya e` reci izla mc`d didiyk aexd
zeevwd izyn cg`l rixkn izla dyrnd
z` mc`d oiciy zeciqg jxca jixv f`y
l"f `edy mr izrcl dpde .zekf skl exiag
xn`y dn ik zn`a d`xp oiprd x`ia `l
,envr `pzd oeyln gxken `ed l"f axd
fnx zekf skl exne`a ik ,oiprd gxkd zlef
rxkd oi`y dey mipf`n ska didiyky
oiczy ie`x f` miccv ipydn cv meyl
didi m` ik ,daeg skl `le zekf skl eze`
f` dxdfdd letz `l zrxkn daeg sk
lreta ze`ivnd m` zekf skl eze` oiciy
."x`ean dfe eze` xzeq
נלמד מדבריו כי רק כשאין הכרע אז
ציווה התנא לדון לכף זכות אבל לא
.במקרים הקיצוניים לכאן או לכאן
עולה להבנה זו שהרמב "ם לא חידש את
שני המקרים הקיצוניים אלא למדם מדברי
 וכן את הציווי לדון לכף זכות למד,חכמים
 ונראה.מדברי ר"י בן טבאי באבות
שבילדותו הבין את דברי הספרא כמצוה

jke rixknd zcn zlrn cvn zekf skl
mixagnd ilecb xe`iaa zx`ean `id
."miciqg zpynl
רואים מדבריו שהבין את דברי הרמב "ם
.כמידת חסידות ולא כמצוה מן התורה
 וכן ניתן להוכיח מפירוש הרשב "ץ.ז
:במגן אבות )על אבות פ"א מ"ו( שכתב
dfa dyr [oc iede d"c] l"f dyn epiaxe"
mqxetn `ed mc`d m`y ,zewelg dyly
aex eidi elit` ,xac eci zgzn `vie wcva
elit` cv yiy oeik ,daegl mihep miccvd
.zekfl epecl mc`d aiig ,zekfl epecl wegx
wxefd wxt [` fv] zaya xn`p df lre
dfn wfg xzeie .eteba dwel mixyka cyegd
m` ,[` hi zekxa] ezny in wxt exn`
l` .dlila dxiar xary mkg cinlz zi`x
.daeyz dyr `ny .meia eixg` xdxdz
,`ni` `l` ,jzrc `wlq ,`ny ,eywde
mqxetn `ed mc`d m`e .daeyz dyr i`ce
iaex eidi elit` ,miyrn dyre ryxa
cg` cv yiy oeik ,zekfl mihep miccvd
lre .daegl epecl xzen ,daegl epecl yiy
l` elew opgi ik ,[dk ek ilyn] xn`p df
m`e .eala zearez ray ik ea oin`z
,lewy `ed dyrnde ,reci izla `ed mc`d
df zevna zekfl epecl `ed zeciqgd zcnn
."mkgd
הרשב "ץ לפי הרמב"ם מחלק זאת
 ונראה שבצדיק גמור וכן.לשלשה חלקים
רשע גמור הכרעת דינם אינה מצד הדיון
 ורק במי שאינו ידוע אז יש.לכף זכות
.לדונו מצד מידת חסידות לזכות
 וכן נראה מדברי הרע"ב שפרש את.ח
skl mc`d lk z` oc iede" :המשנה באבות
rxkd el oi`e mipf`n ska xacdyk ± zekf
mircei ep` oi`y mc` oebk .o`kle o`kl
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מן התורה .וכן הבינו זאת רבנו יונה
והחינוך .אולם הרמב"ם בזקנותו למד זאת
כאסמכתא בלבד ,ולכן לא פסק זאת

להלכה כמחייבת כל אדם מישראל .וכידוע
את פירוש המשנה וספר המצוות כתב
בערבית ובצעירותו.

סימן מג

שאלה

שמיטת כספים בזמן הזה

האם שמיטת כספים נוהגת בימינו,
מדאורייתא או מדרבנן ,האם יש הבדל
בין א "י לחו"ל ,והאם המעוניין שלא
ישמטו חובותיו צריך לכתוב פרוזבול?

תשובה

א .נאמר בקידושין )לח ע"ב(iax" :
`eehvpy devn lk :xne` oerny iaxa xfrl
oia zbdep ± ux`l ozqipk mcew l`xyi
ozqipk xg`l ,ux`l dvega oia ux`a
on ueg ,ux`a `l` zbdep dpi` ± ux`l
t"r`y ,micar geliye mitqk zhnyd
zbdep ± ux`l ozqipk xg`l mdilr eehvpy
mitqk zhnyd .ux`l dvega oia ux`a oia
;`ipzckl `l` `kxvp `l !`id sebd zaeg
) :xne` iax ,`ipzcדברים טו( xac dfe
aezkd zehiny izya ± heny dhinyd
zhiny zg`e rwxw zhiny zg` ,xacn
dz` ± rwxw hnyn dz`y onfa ,mitqk
rwxw hnyn dz` i`y onfa ,mitqk hnyn
mewna :`ni`e .mitqk hnyn dz` i` ±
,mitqk hnyn dz` ± rwxw hnyn dz`y
dz` oi` ± rwxw hnyn dz` oi`y mewnae
) :l"z !mitqk hnynדברים טו( `xw ik
."mewn lkn ,'dl dhiny
ומפרש רש"י:
"mcew dbidpdl ± l`xyi eehvpy devn lk

oia zbdep sebd zaeg epiidc ux`l eqpkiy
.ux`l dvega oia ux`a
"`d jixt dinwle ± mitqk zhnydn ueg
sebd zaeg `dc okl mcew dilr eehvp inp
.ueg i`ne `id
"eehvp `lc ± `ipzckl `l` `kxvp `l
.okl mcew dilr
"oebk ± rwxw hnyn dz` oi`y onfa
.elby xg`le xacna
"ux`l dveg ihernle ± 'ek mewna `ni`e
`."ux`d onfa s
היינו ,ראב"ש מתוה כלל עפ"י שיטת
רבי ,ששמיטת כספים אע "פ שהיא מצוה
שאינה תלויה בארץ והיא חובת הגוף בכ"ז
יש לה קשר ישיר לשמיטת קרקעות היינו
שביעית של חרישה וזריעה ,ובזמן שאין
נוהגים שמיטת קרקעות אין נוהגים מצות
שמיטת כספים בין בארץ ישראל ובין
בחו"ל .והגמרא דוחה שמההיקש לא נלמד
על חילוק בין א "י וחו"ל ,אלא לומדים
מההיקש על ההתאמה בין שמיטת כספים
לשמיטת קרקעות.
תוס' )קידושין שם ד "ה השמטת כספים(
מביאים בשם ר "ת שפרש את דברי רבי
שהצמיד בין יובל לכל דיני שמיטה –
כספים וזריעה וחרישה וכד' .ויש לכך
השלכה לגבי חומר דיני זריעה בשביעית
בימינו )עי' מבוא לשבת הארץ( ,אולם לא
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