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החלטת בית הדין של הסנהדרין מיום כ"ו מרחשוון ,תשע"ה
בית הדין של הסנהדרין קיבל עליו לקיים את המצווה לספור שמיטין ויובלות בעבור כלל

ישראל.א

לפיכך:
בית הדין סופר בזה כנהוג בארעא דישראל את השנה הנוכחית ,שנת ה'תשע"ה ,היא השנה השביעית במניין
השמיטין שהחל בירושה השניה בימי עזרא הסופר.ב
בית הדין קובע ,כי השנה הנוכחית היא האחרונה שסופרים אנו ללא ספירת היובל.
מהשנה הבאה ,שנת ה'תשע"ו ,יתחיל בית הדין לספור שנים לשמיטין וליובלות .שנה זו ,החל מיום א' בתשרי
ה'תשע"ו ,תהיה שנה ראשונה ליובל וראשונה לשביעית למניין החדש בירושה השלישית.ג
היובל הראשון בדורנו יחול ,אם ירצה ה' ,בשנת החמישים למניין החדש ,היא שנת ה'תתכ"ה.
בית הדין תפילה כי הקדוש ברוך הוא יביא על עמו ועל כל העולם כל דברי התורה והנביאים בענין הגאולה
השלמה וכולהון יתובון לארעון וישלימו מצוות היובל מדאורייתא לקדש את שנת היובל ,וכל המצוות
התלויות במצוות היובל ואנחנו כבית דין נשקוד על דלתי התורה כמיטב הברכה שיעניק לנו הקב"ה ללמוד
וללמד הנהגות היובל בזמן הזה כפי הניתן מתוך צרכי הזמן המקום והבריות כפי שאר המצות התלויות בו
כדי להעמיד חוקים ומשפטים על ישראל לקרב גאולתו ותקנת הכלל כדי לזכות כל אחד מישראל בדלת אמות
שלו ובחירותו וגאולתו ופדות נפשו ונאמר לפניו שירה חדשה הללוי-ה.

נספח:
הקשר ההיסטורי בין סיום מניין ירושה שניה לתחילת מניין ירושה שלישית





בית הדין החליט ברוב קולות ,שלא לספור למפרע ,אלא להתחיל ספירה חדש.
עם זאת ,המניין החדש תואם ומשתלב עם המניין הישן ,באשר שנת תחילת המניין החדש היא שנת
הארבעים ותשע לשחרור ירושלים ומקום הר הבית והמקדש תקוות האומה.
ככל שאנו עוקבים למפרע אחר השתלשלות מאורעות דברי הימים בספירה לאחור של מחזורי שבע שמיטין
 49שנה כפי שהיה נהוג עד עתה מאז חורבן בית ראשון ואילך בספירת השמיטין ניתן להבחין כי כיבוש
ירושלים ירושתה וישיבתה היוו מוקד להתרחשויות בשנים הללו .לפני מ"ט שנים :כ"ח באייר  ,תשכ"ז
[ ]1967כיבוש ירושלים והר הבית מקום המקדש וגידול אוכלוסיית ירושלים וסביבותיה לשישים ריבוא:
ימה וקדמה צפונה ונגבה .ארבעים ותשעה שנים קודם לכן תרע"ח[ ]1918כיבוש ירושלים בידי צבא אלנבי
הבריטי מידי האימפריה העותומנית שקדם להכרת כל חבר הלאומים ,פה אחד בוועידות סן רמו [1922-
 ]1920בזכות העם היהודי על ביתו הלאומי לגבולותיו בעבר הירדן המערבי והמזרחי הכולל את כל ירושלים,
 49שנה קודם תרכ"ט [– ]1869בשנה זו נוסדה נחלת שבעה שהיא השכונה הראשונה שנוסדה מחוץ לחומות
בידי בני הישוב הישן;  49שנה קודם לכן התבססות עליית תלמידי הגר"א בירושלים לאחר עליתם לצפת
[תק"פ 49 ]1820 ,שנה קודם לכן [תקל"א ] 1771,המשך עליות חסידי הבעש"ט ששיאן עלית תלמידי המגיד
ממעזריטש מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם מקליסק בשנת  1777בראש שיירה של  700עולים שחלקם
הגיעו לירושלים .בזכות עלייה זו והתשתית שיצרה חוזקו קהילות יהודיות שונות בארץ והתחזקו קשרים
בין יהודי אשכנז החסידים לבין חכמי הנסתר תלמידי קבלת האר"י הספרדיים.

א ספרא (בהר פרשה ב) ,רמב"ם (שמיטה ויובל י,א).
ב רמב"ם (שמיטה ויובל י,ו).
ג [ ]3ערכין יג,א ,שם לא,ב ,שם לב,ב – לג,א ,ר"ת שם ,גיטין לו,ב וראשונים שם ,כריתות יא,ב ,רמב"ם שמיטה ויובל יב,טו-טז .עיין פסק הסנהדרין
מיום י"ט במר חשוון תשע"ה ,לגבי ירושה שלישית .לבירור נרחב של הנושא יצא בעתיד הקרוב מאמר שלם הדן בהתקיימות התנאים בדורנו
לחידוש מצוות היובל.
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