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 בס"ד

 :רשימת מצוות והסברים -נספח

 מצוות התלויות בארץ:

 בעל השדה צריך לא  -שבולים בודדות הנופלות בזמן הקציר )אחת או שתיים יחד(  -לקט
 ללקט אותן אלא להשאירן לעניים.

 אלומת שיבולים אחת או שתיים יחד שנשכחו בשדה בזמן איסוף אלומות  -שכחה
 בעל השדה צריך לא לאסוף אותן אלא להשאירן לעניים. -לגורןהשיבולים 

 בעל השדה צריך להשאיר פינה בשדהו. בפינה זו אסור לו לקצור את השיבולים  -פאה- 
 הוא צריך להשאיר אותה לעניים, שיבואו לקצור בה. 

 ענבים בודדים הנושרים מהגפנים בזמן הבציר. אסור לבעל הכרם לאסוף אותם,  -פרט
 עליו להשאיר אותם לעניים. 

 שכולות האלו אסור לבעל הכרם לבצור, הוא אשכולות עם מעט ענבים. את הא -עוללות
 צריך להשאירם לעניים.

 אדם שגנב ואין לו ממון לשלם את הקנס המוטל עליו נמכר לעבד ובכסף  -עבד עברי
המכירה משולם הקנס שהושת עליו. לאדונו של העבד העברי אסור להתעמר בו ועליו 

ייב להעניק לו מענק לספק את כל צרכיו. לאחר שש שנים העבד משתחרר ואדוניו ח
 שחרור.

 פעם בשבע שנים יש שנת שבתון לאדמה. בשנה זו: א. לא עובדים את האדמה, -שמיטה
ב. מפקירים את היבול של שגדל מעצמו )פירות העצים( וכל מי שרוצה יכול לקטוף אותם 

 לעצמו.

 יש להפריש מהיבול החקלאי מעשר לעניים )בשנה השלישית והשישית בכל -מעשר עני
 שנים המסתיימות בשמיטה(. שבע

 שנה מיוחדת פעם בחמישים שנה. מלבד היותה שנת שמיטה מיוחדת שנה זו בכך  -יובל
שכל האדמות שנמכרו בארץ בארבעים ותשע השנים שלפניה, חוזרות לבעליהן 

 המקוריים.

 יש לייחד בארץ ישראל עיר בכל אזור שתהיה מיועדת למגורי רוצחים  - עיר מקלט
 בשגגה.

 אדם החייב כסף לחברו )משום שלווה ממנו( ולא החזיר את ההלוואה עד  -ת כספיםשמיט
מוצאי שנת השמיטה, ממוצאי שנת השמיטה חובו נשמט ואינו צריך להשיבו. }הערה: 

 מדרבנן המצווה נוהגת גם בחו"ל{
 

 מצוות שאינן תלויות בארץ:
לו לדרוש ממנו שישיב לו אסור  –איסור לשון הרע, איסור ריבית )מי שמלווה ממון לחברו 

סכום גדול יותר מההלוואה(, מצוות הלוואה, עזוב תעזוב עימו, צדקה, לא לגבות חוב מבעל 
חוב שאין לו במה לשלם, איסור השגת גבול )אסור לאדם להזיז את סימון גבול בין חלקה שלו 

 ת שכיר.לחלקה של שכנו כך שהחלקה שלו תהיה גדולה יותר( , השבת אבדה, לא תלין פעול
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