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שע"זבהר ובחוקתי התפרשיות   
	                 adk1010@gmail.com     הרב ארי דוד קאהן

  נה-א, כה פרק ויקרא .1
ר) א( ה' ה֙  ַויְַדֵּב֤ ר ֶאל־מֶֹׁש֔ י ְּבַה֥ ר ִסיַנ֖ ֹֽ ר) ב: (ֵלאמ ם ְוָאַמְרּתָ֣  יְִׂשָרֵאל֙  ֶאל־ְּבֵנ֤י ַּדֵּב֞ י ֲאֵלֶה֔ אּו֙  ִּכ֤ ֹ֙ ֶרץ ָתב  ֶאל־ָהָא֔

ר י ֲאֶׁש֥ ן ֲאִנ֖ ם נֵֹת֣ ה ָלֶכ֑ ֶרץ ְוָׁשְבָת֣ ת ָהָא֔ ׁש) ג: ('ַלהֽ  ַׁשָּב֖ ע ָׁשנִים֙  ֵׁש֤ ָך ִּתזְַר֣ ׁש ָׂשֶד֔ ר ָׁשִנ֖ים ְוֵׁש֥ ֹ֣ ָך ִּתזְמ  ַּכְרֶמ֑
ת ּוַבָּׁשָנ֣ה) ד: (ֶאת־ְּתבּוָאָתּֽה ְוָאַסְפּתָ֖  ת ַהְּׁשִביִע֗ ֶרץ יְִהֶי֣ה ַׁשָּבתֹון֙  ַׁשַּב֤ ת ָלָא֔ ְדָך֙  'ַלה֑  ַׁשָּב֖ ע ֹ֣לא ָׂשֽ  ְוַכְרְמָך֖  ִתזְָר֔
ר ֹ֥לא ֹֽ ת) ה: (ִתזְמ יחַ  ֵא֣ י ִתְק֔צֹור ֹ֣לא ְקִצֽיְרָך֙  ְסִפ֤ ָך ְוֶאת־ִעּנְֵב֥ ר ֹ֣לא נְזִיֶר֖ ֹ֑ ) ו: (ָלָאֶֽרץ יְִהֶי֥ה ַׁשָּב֖תֹון ְׁשַנ֥ת ִתְבצ

ָהיְָתה ת ְו֠ ֶרץ ַׁשַּב֨ ה ָלֶכם֙  ָהָא֤ ָך ּוְלַעְבְּדָך֣  ְלָך֖  ְלָאְכָל֔ ֽ  ְוַלֲאָמֶת֑ ְבָך֔  יְרָך֙ ְוִלְׂשִכ ים ּוְלתֹוָׁש֣ ְבֶהְמְּתָך֔ ) ז: (ִעָּמְֽך ַהָּגִר֖  ְוִל֨
ר ְוַלַֽחָּי֖ה ָך ֲאֶׁש֣ ּה ִּתְהֶי֥ה ְּבַאְרֶצ֑ ֹֽל ָכל־ְּתבּוָאָת֖ ַבע ְלָך֗  ְוָסַפְרּתָ֣ ) ח( ס :ֶלֱאכ ת ֶׁש֚ ֹ֣ ים ַׁשְּבת ַבע ָׁשנִ֔ ים ֶׁש֥  ָׁשִנ֖
ַבע ים ֶׁש֣ ַבע יְֵמי֙  ְלָך֗  ְוָה֣יּו ְּפָעִמ֑ ת ֶׁש֚ ֹ֣ ים ַׁשְּבת ַׁשע ַהָּׁשנִ֔ ים ֵּת֥ ר ְוַהֲֽעַבְרָּת֞ ) ט: (ָׁשָנֽה ְוַאְרָּבִע֖  ְּתרּוָעה֙  ׁשֹוַפ֤
ֶדׁש ֹ֣ י ַּבח ֶדׁש ֶּבָעׂ֖שֹור ַהְּׁשִבִע֔ ֹ֑ ים ְּביֹום֙  ַלח ירּו ַהִּכֻּפִר֔ ר ַּתֲעִב֥ ם) י: (ְּבָכל־ַאְרְצֶכֽם ׁשֹוָפ֖ ת ְוִקַּדְׁשֶּת֗  ְׁשַנ֤ת ֵא֣

ה ים֙ ַהֲחִמּׁשִ  ם ָׁשנָ֔ ֶרץ ְּד֛רֹור ּוְקָראֶת֥ יהָ  ָּבָא֖ ל ְלָכל־יְֹׁשֶב֑ ם ִּתְהֶי֣ה ִהוא֙  יֹוֵב֥ ם ָלֶכ֔ יׁש ְוַׁשְבֶּת֗  ֶאל־ֲאֻחּזָ֔תֹו ִא֚
יׁש בּו ִמְׁשַּפְחּ֖תֹו ֶאל־ ְוִא֥ ל) יא(: ָּתֻׁשֽ וא יֹוֵב֣ ים ְׁשַנ֛ת ִה֗ ה ַהֲחִמִּׁש֥ ם ִּתְהֶי֣ה ָׁשָנ֖ עּו ֹ֣לא ָלֶכ֑  ִתְקְצרּו֙  ְוֹ֤לא ִתזְָר֔

יהָ  יהָ  ִתְבְצ֖רּו ְוֹ֥לא ֶאת־ְסִפיֶח֔ י) יב: (ֶאת־נְזִֶרֽ ל ִּכ֚ וא יֹוֵב֣ ֶדׁש ִה֔ ֹ֖ ם ִּתְהֶי֣ה ק ה ָלֶכ֑ ָּׂשֶד֔ : ֶאת־ְּתבּוָאָתּֽה ּתֹאְכ֖לּו ִמן־ַה֨
ל ִּבְׁשַנ֥ת) יג( את ַהּיֹוֵב֖ ֹ֑ בּו ַהּז יׁש ָּתֻׁש֕ ָך ִמְמָּכר֙  ּוְוִכֽי־ִתְמְּכ֤ר ) יד: (ֶאל־ֲאֻחּזָֽתֹו ִא֖ ה ֥אֹו ַלֲעִמיֶת֔ ֹ֖ ָך ִמַּי֣ד ָקנ  ֲעִמיֶת֑

יׁש ַאל־ּתֹו֖נּו ר) טו: (ֶאת־ָאִחֽיו ִא֥ ר ָׁשנִים֙  ְּבִמְסַּפ֤ ל ַאַח֣ ת ִּתְקֶנ֖ה ַהּיֹוֵב֔ ָך ֵמֵא֣ ת ְּבִמְסַּפ֥ר ֲעִמיֶת֑ ֹ֖ יְִמָּכר־ ְׁשֵנֽי־ְתבּוא
י׀) טז: (ָלְֽך ב ְלִפ֣ ֹ֣ ים ר ט ּוְלִפי֙  ִמְקנָ֔תֹו ַּתְרֶּבה֙  ַהָּׁשנִ֗ ֹ֣ ים ְמע יט ַהָּׁשנִ֔ י ִמְקנָ֑תֹו ַּתְמִע֖ ר ִּכ֚ ת ִמְסַּפ֣ ֹ֔ ר ֥הּוא ְּתבּוא  מֵֹכ֖
יׁש תֹונּו֙  ְוֹ֤לא) יז: (ָלְֽך אתָ  ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ִא֣ יָך ְויֵָר֖ י ֵמֱֽאֹלֶה֑ י ַוֲעִׂשיֶתם֙ ) יח: (ֱאֹלֵהיֶכֽם' ה֖  ֲאִנ֥י ִּכ֛ ְוֶאת־ ֶאת־ֻחּקַֹת֔

י ם ְׁשְמ֖רּוּתִ  ִמְׁשָּפַט֥ ם ַוֲעִׂשיֶת֣ ם אָֹת֑ ֶרץ ִוֽיַׁשְבֶּת֥ ֶרץ֙  ְונְָתָנ֤ה) יט: (ָלֶבַֽטח ַעל־ָהָא֖ ּה ָהָא֙ ם ִּפְריָ֔ ַבע ַוֲאַכְלֶּת֖ ֹ֑  ָלׂש
ם ַטח ִוֽיַׁשְבֶּת֥ י) כ: (ָעֶלֽיהָ  ָלֶב֖ ל תֹאְמ֔רּו ְוִכ֣ ת ַּבָּׁשָנ֣ה ַמה־ּנֹאַכ֖ ן ַהְּׁשִביִע֑ ע ֹ֣לא ֵה֚ ף ְוֹ֥לא נִזְָר֔ ֹ֖ : ֶאת־ְּתבּוָאֵתֽנּו נֱֶאס

יִתי) כא( ם ֶאת־ִּבְרָכִתי֙  ְוִצִּו֤ ה ָלֶכ֔ ית ַּבָּׁשָנ֖ ה ְוָעָׂשת֙  ַהִּׁשִּׁש֑ ם) כב: (ַהָּׁשִנֽים ִלְׁשֹ֖לׁש ֶאת־ַהְּתבּוָא֔  ּוזְַרְעֶּת֗
ת ת ַהָּׁשָנ֣ה ֵא֚ ם ַהְּׁשִמינִ֔ ה ַוֲאַכְלֶּת֖ ן ִמן־ַהְּתבּוָא֣ ד׀ יָָׁש֑ תַהּתְ  ַהָּׁשָנ֣ה ַע֣ ּה ַעד־ּבֹוא֙  ִׁשיִע֗ ן ּתֹאְכ֖לּו ְּת֣בּוָאָת֔ ) כג: (יָָׁשֽ

ֶרץ ת ִתָּמֵכר֙  ֹ֤לא ְוָהָא֗ י ִלְצִמֻת֔ ֶרץ ִּכי־ִל֖ ים ָהָא֑ ים ִּכֽי־גִֵר֧ ם ְותֹוָׁשִב֛ ל) כד: (ִעָּמִדֽי ַאֶּת֖ ֹ֖ ֶרץ ּוְבכ ם ֶא֣ ה ֲאֻחּזְַתֶכ֑  ְּגֻאָּל֖
י) מז(… ס: ָלָאֶֽרץ ִּתְּת֥נּו יג ְוִכ֣ ְך ְותֹוָׁשב֙  ֵּג֤ר ַי֣ד ַתִּׂש֗ ְך ִעָּמ֔ יָך ּוָמ֥ ר ִעּ֑מֹו ָאִח֖ ְך ּתֹוָׁשב֙  ְלֵג֤ר ְונְִמַּכ֗ ֶקר ֥אֹו ִעָּמ֔  ְלֵע֖

ַחת י) מח: (ֵּגֽר ִמְׁשַּפ֥ ר ַאֲחֵר֣ ה נְִמַּכ֔ ד ִּתְהיֶה־ּ֑לֹו ְּגֻאָּל֖ יו ֶאָח֥ ּנּו ֶבן־ּדֹדֹו֙  ֤אֹו אֹו־דֹ֞דֹו) מט: (יִגְָאֶלּֽנּו ֵמֶאָח֖ ֽאֹו־ יִגְָאֶל֔
ר ּנּויִ  ִמִּמְׁשַּפְחּ֖תֹו ְּבָׂש֛רֹו ִמְּׁשֵא֧ יגָה גְָאֶל֑ הּו ְוִחַּׁשב֙ ) נ: (ְונִגְָאֽל יָ֖דֹו ֽאֹו־ִהִּׂש֥ ְכרֹו ִמְּׁשנַת֙  ִעם־קֹנֵ֔ ד ֔לֹו ִהָּמ֣  ְׁשַנ֣ת ַע֖
ל ה ַהּיֵֹב֑ ֶסף ְוָהיָ֞ ר ִמְמָּכרֹו֙  ֶּכ֤ ים ְּבִמְסַּפ֣ י ָׁשנִ֔ יר ִּכיֵמ֥ יב ְלִפיֶהן֙  ַּבָּׁשִנ֑ים ַרּ֖בֹות ִאם־֥עֹוד) נא: (ִעּֽמֹו יְִהֶי֥ה ָׂשִכ֖  יִָׁש֣
ֶסף ְּגֻאָּל֔תֹו ט) נב: (ִמְקנָֽתֹו ִמֶּכ֖ ר ְוִאם־ְמַע֞ ל ַעד־ְׁשַנ֥ת ַּבָּׁשִנ֛ים נְִׁשַא֧ י ְוִחַּׁשב־֑לֹו ַהּיֵֹב֖ יו ְּכִפ֣ יב ָׁשנָ֔ : ֶאת־ְּגֻאָּלֽתֹו יִָׁש֖

ּנּֽו ִעּ֑מֹו יְִהֶי֣ה ְּבָׁשָנ֖ה ָׁשָנ֛ה ִּכְׂשִכ֥יר) נג( רֶ  ֹֽלא־יְִרֶּד֥ ל ְוִאם־ֹ֥לא) נד: (ְלֵעיֶנֽיָך ְךְּבֶפ֖ ֶּלה יִָּגֵא֖ ל ִּבְׁשַנ֣ת ְויָָצא֙  ְּבֵא֑  ַהּיֵֹב֔
י) נה: (ִעּֽמֹו ּוָבָנ֥יו ֖הּוא ים ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙  ִּכֽי־ִל֤ י ֲעָבִד֔ ם ֲעָבַד֣ אִתי ֵה֔ ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ ֶרץ אֹוָת֖ יִם ֵמֶא֣ י ִמְצָר֑ ' ה֥  ֲאִנ֖

 :ֱאֹלֵהיֶכֽם
  ו-א, טו פרק דברים .2

ץ) א( ַבע־ָׁשִנ֖ים ִמֵּק֥ ה ֶׁשֽ ר ְוזֶה֘ ) ב: (ְׁשִמָּטֽה ַּתֲעֶׂש֥ ַעל֙  ָׁש֗מֹוט ַהְּׁשִמָּטה֒  ְּדַב֣ ה ָּכל־ַּב֙ ר יָ֔דֹו ַמֵּׁש֣ ה ֲאֶׁש֥ הּו יֶַּׁש֖  ְּבֵרֵע֑
ׂש ֹ֤ הּו֙  ֹֽלא־יִּג יו ְוֶאת־ ֶאת־ֵרֵע֙ א ָאִח֔ ה ִּכֽי־ָקָר֥ י) ג': (ַלֽהֽ  ְׁשִמָּט֖ ֹ֑  ֶאת־ַהּנְָכִר֖ ר ׂשִּתּג יָך ְלָך֛  יְִהֶי֥ה ַוֲאֶׁש֨  ֶאת־ָאִח֖
ט ֶפס) ד: (יֶָדָֽך ַּתְׁשֵמ֥ י ֶא֕ ְך ֶאְב֑יֹון ִיְֽהיֶה־ְּבָך֖  ֹ֥לא ִּכ֛ ֶרץ' ה֔  יְָבֶֽרְכָך֙  ִּכֽי־ָבֵר֤ יָך' ה֣  ֲאֶׁשר֙  ָּבָא֕ ה נֵֹֽתן־ְלָך֥  ֱאֹלֶה֔  נֲַחָל֖
 …: ְלִרְׁשָּתּֽה

 טו פרק ראה פרשת דברים חזקוני .3
. משמטת השביעית שבועה לחבירו חייב אדם אם משמטת השמיטה דבר אפילו השמטה דבר וזה) ב(

ֹ ֹל. ופקדון גזל ולא משמטת היא מלוה ידו משה בעל כל שמוט  כי אחיו ואת רעהו את המשה ׂשא־יִּג
 שנים בשאר אבל, קוצר ואינו זורע ואינו יפרע במה לו ואין שמים לשם לשדותיו שמטה הלוה קרא
 כי שמטה קרא כי. תבואתי את שאמכור עד לי המתן לו אומר דוחקו המלוה ואם וקוצר זורע אדם
  .קודש מקרא לשון השמטה זמן פגע
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 המוסר ולא ידך תשמט אחיך את. תגש אותו ולשלם למכור שיכול ובוצר וקוצר שזורע הנכרי את) ג(
 שנמנעו העם את שראה העולם תקון מפני פרוסבול התקין הזקן הלל אמרו מכאן ד"לב שטרותיו
 ופלוני פלוני לכם מוסרני פרוסבול של גופו וזהו, בתורה שכתוב מה על ועברו זה את זה מלהלוות
 ושוב למטה חותמין והעדים והדיינין שארצה זמן כל שאגבנו לי שיש חוב כל פלוני שבמקום הדיינין
 .יגוש לא ביה קרינן ולא זה של חובו ד"ב גבו כאילו שהרי הלואתו משמטת שמטה אין

  ג פסוק טו קפר ראה פרשת דברים שור בכור יוסף' ר .4
 ופרט. ד"לב אלא כלום אחיו על לו שאין ד"לב שטרותיו למוסר פרט: אחיך את לך יהיה ואשר) ג(

ׂש] "ביה[ קרינן לא ואף, משכון לו יש שהרי. כלום אחיו ביד לו שאין, משכון לו שיש למלוה ֹ֤ ". ֹֽלא־יִּג
 ולא וזרע חרש לא אחיך אבל, ולפרוע לשלם ויכול ובוצר וקוצר זורע שהנכרי: תגוש הנכרי את אבל
 .יפרע במה לו ואין, שמים לשם' לה לשדותיו שמיטה אחיך קרא כי) ב? (ישלם במה, קצר

  י פרק שביעית מסכת משנה .5
 ֲעָׂשָאּה ְוִאם. ְמַׁשֶּמֶטת ֵאינָּה, ַהֲחנּות ַהָּקַפת. ִבְׁשָטר ְוֶׁשֹּלא ִּבְׁשָטר ַהִּמְלָוה ֶאת ְמַׁשֶּמֶטת, ְׁשִביִעית) א(

 .... ְמַׁשֵּמט זֶה ֲהֵרי, ִמְלָוה ֲעָׂשאֹו ְוִאם. ְמַׁשֵּמט ֵאינֹו, ָׂשִכיר ְׂשַכר. .... ְמַׁשֶּמֶטת זֹו ֲהֵרי, ִמְלָוה
, ַהַּמְׁשּכֹון ַעל ַהַּמְלֶוה. ְמַׁשְּמִטין ֵאינָן, ִּדין ֵבית ַמֲעֵׂשה ְוָכל, ָרע ֵׁשם ְוַהּמֹוִציא, ְוַהְמַפֶּתה, ָהאֹונֵס ...) ב(

 :ְמַׁשְּמִטין ֵאינָן, ִּדין ְלֵבית ְׁשָטרֹוָתיו ִוַהּמֹוֵסר
 (ידיד נפש) הלכה בתלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שביעית פרק י  .6
 ְּכֶׁשָרָאה ַהּזֵָקן ִהֵּלל ֶׁשִהְתִקין ַהְּדָבִרים ִמן ֶאָחד זֶה. ְמַׁשֵּמט ֵאינֹו ההלוואה על פרוזבול כתב אם ְּפרּוזְּבּול' מתני

 יְִהיֶה ֶּפן ְלָך ִהָּׁשֶמר) ט, טו דברים( ַּבּתֹוָרה ֶּׁשָּכתּוב ַמה ַעל ְועֹוְבִרין זֶה ֶאת זֶה ִמְּלַהְלוֹות ָהָעם ֶׁשּנְִמנְעּו
 ִאיׁש ָלֶכם ֲאנִי מֹוֵסר, לְּפרּוזְּבּו ֶׁשל גּופֹו זֶהּו. ְּפרּוזְּבּול ִהֵּלל ִהְתִקין' וגו ֵלאמֹר ְבִלּיַַעל ְלָבְבָך ִעם ָדָבר
 חֹוְתִמין ְוַהַּדּיָינִים ֶׁשֶאְרֶצה זְַמן ָּכל ֶׁשֶאגְֶבּנּו ִלי ֶׁשּיֶׁש חֹוב ֶׁשָּכל ְּפלֹונִי ֶׁשְּבָמקֹום ַהַּדּיָינִים ּוְפלֹונִי ְּפלֹונִי
 ִמן ֶׁשהּוא ַלְּפרּוזְּבּול ָסְמכּו ."יֶָדָך ַּתְׁשֵמט ָאִחיָך ֶאת ְלָך יְִהיֶה ַוֲאֶׁשר ִּתּגֹׂש ַהּנְָכִרי ֶאת" מהפסוק ִמיָּכן' גמ .ָהֵעִדים אֹו ְלַמָּטן
 כמו, ואמרו ּתֹוָרה ִלְדַבר ָסְמכּוהּו, ִהֵּלל ְּכֶׁשִהְתִקין ועונה! חכמים תקנת זה הרי! בתמיה? ּתֹוָרה ְּדַבר ּוְּפרּוזְּבּול. ַהּתֹוָרה

 לפני הקשיתי קּוֵמי ָקְׁשּיָיָתה, חּונָה' ר ָאַמר .משמט אינו, דין לבית חובו מסר שאם הלל תיקן, דין לבית שטרותיו המוסר את מיעטה שהתורה
 הוא שמיטה גם כך אם ּתֹוָרה ִמְּדַבר הוא שני בית בזמן מעשרות שחיוב ַמַעְׂשרֹות שאומר למי ְּדָאַמר ְּכַמאן, ָאָחא ַּבר יֲַעקֹב ַרִּבי

 לרבי קשה מה יֹוֵסי ַרִּבי ָאַמר? ּתֹוָרה ְּדַבר כנגד תיקן הלל האם ַעל ַמְתִקין ְוִהֵּלל וקשה, בארץ התלויות המצוות שאר כמו תורה דבר

 פטורים, ומעשרות מתרומות שפטורים וכמו? ָּבָאֶרץ ַהְּתלּויֹות ַהִמְצֹות ִמן נְִפְטרּו ֹלא ְלָבֶבל יְִׂשָרֵאל ֶׁשָּגלּו ִמָּׁשָעה ְוִכי חונה

 ָלָאֶרץ ְּבחּוָצה ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין נֹוֵהג ולכן, הקרקע חובת ולא הגוף חובת הוא ְּכָסִפים ְוֶהְׁשֵמט זה את דוחה הגמרא אבל! שמיטה מדיני
 ֶׁשַהְּׁשִמיָּטה ְּבָׁשָעה, "ָׁשמֹוט ַהְּׁשִמָּטה ְּדַבר ְוזֶה" ְוָאַמר יֹוֵסי ַרִּבי ָחזַר ועונה? למקומה הקושיא וחוזרת ּתֹוָרה ְּדַבר
 ּוְבָׁשָעה. ּתֹוָרה ְּדַבר ָלָאֶרץ ְּבחּוָצה ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין נֹוֵהג כספים שמיטת דיני ְּכָסִפים ֶהְׁשֵמט, ּתֹוָרה ְּדַבר נֹוֶהגֶת

 ָאְמִרין ִּתַמן. ִמִּדְבֵריֶהם ָלָאֶרץ ְּבחּוָצה ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין נֹוֶהגֶת ְּכָסִפים ֶהְׁשֵמט ִמִּדְבֵריֶהן נֹוֶהגֶת ֶׁשַהְּׁשִמיָּטה
 ֶׁשִהיא ִּבְׁשִמיָּטה מֹוֶדה, ּתֹוָרה ְּדַבר השני הבית בזמן ַמַעְׂשרֹות שסובר למי אפילו ְּדָאַמר ְּכַמאן ֲאִפיּלּו אמרו בבבל

 ְּבָׁשָעה. ְויֹוֵבל ְׁשִמיָטה, ַהָּללּו ְׁשִמיִטין ְׁשנֵי, אֹוֵמר ַרִּבי. "ָׁשמֹוט ַהְּׁשִמיָטה ְּדַבר ְוזֶה" ְּדַתנִי. ִמִּדְבֵריֶהן
 ַהּיֹוֵבילֹות ָּפְסקּו. ּתֹוָרה ְּדַבר נֹוֶהגֶת ְׁשִמיָטה לבעליהן חוזרות שהקרקעות, ולאחוזתו לביתו איש ושבו, יובל דיני נֹוֵהג ֶׁשַהּיֹוֵבל

 נאמר יֹוְׁשֶביהָ , ַהּיֹוֵבילֹות ָּפְסקּו ֵאיָמַתי. ִמִּדְבֵריֶהן נֹוֶהגֶת ְׁשִמיָטה בגלות חיו הישראלית מהאומה גדול שחלק שני בית בזמן

 ִּבזְַמן: ודורשים, יְֹׁשֶביהָ  ְלָכל ָּבָאֶרץ ְּדרֹור ּוְקָראֶתם ָׁשנָה ַהֲחִמִּׁשים ְׁשנַת ֵאת ְוִקַּדְׁשֶּתם )י, כה ויקרא( היובל בדין
 יְהּוָדה ֵׁשֶבט, ְמעֹוְרָבִבין ָהיּו ֲאָבל בארץ גרים שהיו בזמן, כלומר ָעֶליהָ  ָהיּו. ִמּתֹוָכּה ֶׁשָּגלּו ִּבזְַמן ֹלא, ָעֶליהָ  ֶׁשּיֹוְׁשֶביהָ 
 לֹוַמר ַּתְלמּוד, נֹוָהגִין ַהּיֹוֵבילֹות יְהּו יָכֹול להפך וכן, בנימין בארץ גרו יהודה שבט שבני ִּביהּוָדה ִּבנְיִָמן ְוֵׁשֶבט ְּבִבנְיִָמן
 .ַהּיֹוֵבילֹות ָּבְטלּו ַהְמנֵָׁשה ֵׁשֶבט ַוֲחִצי ְוגָד ְראּוֵבן ֵׁשֶבט ֶׁשָּגלּו ֵּכיָון, אֹוֵמר נְִמֵצאתָ  יֹוְׁשֶביהָ  ְלכֹל, יֹוְׁשֶביהָ 

  ד:ג פרק גיטין מסכת משנהתלמוד בבלי מסכת גיטין דף לד עמוד ב  .7
 :ָהעֹוָלם ִתּקּון ִמְּפּנֵי ְּפרֹוזְּבּול ִהְתִקין ִהֵּלל

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף לו עמוד א  .8
הלל התקין פרוסבול וכו'. תנן התם: פרוסבול אינו משמט, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, 

השמר לך פן יהיה דבר עם  בתורהועברו על מה שכתוב שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה 
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ל פרוסבול: מוסרני לכם פלוני דיינין וגו', עמד והתקין פרוסבול; וזה הוא גופו ש לבבך בליעל
שבמקום פלוני, שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה, והדיינים חותמים למטה או 

: אבייאמר  ומי איכא מידי, דמדאורייתא משמטא שביעית, והתקין הלל דלא משמטא?העדים. 
בשתי שמיטות הכתוב  -ה שמוט רבי אומר: וזה דבר השמיט; דתניא, היא ורביבשביעית בזמן הזה, 

אתה משמט כספים,  -מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה משמט קרקע 
ותקינו רבנן דתשמט   תלמוד בבלי מסכת גיטין דף לו עמוד ב ;אי אתה משמט כספים -בזמן שאי אתה משמט קרקע 

. ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, עמד והתקין פרוסבול. ומי איכא מידי, זכר לשביעית
 דמדאורייתא לא משמטא שביעית, ותקינו רבנן דתשמט? אמר אביי: שב ואל תעשה הוא.

 רש"י מסכת גיטין דף לו עמוד א  .9
הוא  דרבנןמלוה בזמן הזה שביעית להשמטת  והלל כרבי סבירא ליה דאמר -בשביעית בזמן הזה 

נוהג לא נהגו  יובלואף על גב דהלל בבית שני הוה סבירא ליה לאביי דבבית שני הואיל ולא היה 
ומצאתי ודאמרינן בערכין (דף לב:) מנו יובלות לקדש שמיטין מדרבנן קאמר  שמיטין מדאורייתא

מנין שאין השמיטה נוהגת אלא בזמן  בירושלמי בתלמידי רבינו יצחק הלוי שכתב במסכת גיטין
אבל בת"כ  שיובל נוהג שנאמר וזה דבר השמיטה שמוט אחת שמיטת יובל ואחת שמיטת שביעית

 .נוהג בזמן שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא מחלוקתדשביעית  ראיתי
 .כגון עכשיו שבטלה קדושת הארץ -בזמן שאי אתה משמט קרקע 

 חברותא ב עמוד לב דף ערכין מסכת בבלי תלמוד .10
 שצריך מזה ומוכח, "וירשתה אבותיך ירשו אשר: "כתיב אוה :לבא לעתיד קידשה ראשונה שקדושה שסובר התנא על מקשים עוד

 צריך ואין, קדושה אותה מכח אתה ירשת! אבותיך דירשו כיון :קאמר הכי ?לבא לעתיד קידשה שלא משום והיינו ולקדש לחזור

 השתא?! ויובלות שמיטין עזרא בימי מנו ומי :ויובלות שמיטים מנו עזרא שבימי שאומרת, דלעיל אברייתא ומתמהינן .ולקדש לחזור
, עזרא בימי !יובלות בטלו במקומם ישראל שאר ועדיין, סנחריב בימי מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט רק משגלו
 עשירית אפילו היו שלא, "וששים מאות שלש אלפים רבוא ארבע ]הגולה מן שעלו[ כאחד הקהל כל: "ביה דכתיב

 בטלו המנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט משגלו: דתניא ?!מני הוה - היו בגלותם ישראל ושאר מישראל
 אז עליה - ישראל כל: כלומר - יושביה שכל בזמן :"יושביה לכל בארץ דרור וקראתם: "שנאמר, יובלות

 בנימין שבט שהיה ,בארץ יחד מעורבין והן עליה יושביה כל היו שאם, יכול! מקצתן שגלו בזמן ולא יובל והגנ
, כתיקונן שיושביה בזמן -" יושביה לכל: "לומר תלמוד? נוהג יובל יהא בנימיןב יהודה ושבט, יהודהב
 בר נחמן רב אמר ?ויובלות שמיטין מנו, עליה יושביה כל היו שלא עזרא שבימי אפשר איך, קשה כן ואם !מעורבין שהן בזמן ולא
, לבעליהן אחוזה שדות מכר וחזרת עבדים שחרור בהם לנהוג יובלות שמנו הכונה אין" ויובלות שמיטין מנו" עזרא שבימי בברייתא שאמרו מה: יצחק

 היובל שנת שאין, היובל במנין תלוי מנינה] עליה יושביה כל שאין אף שנוהגת[ שהשמיטה, נןבזמ שמיטין לקדש יובלות מנו :אחר לענין אלא

 .היובלות מנו זה ולענין, היובל שנת אחר לשמיטה ראשונה שנה מונים אלא, שלאחריו לשמיטה ראשונה כשנה נמנית

 רש"י סנהדרין דף כו. .11
 .ן, דבטלה קדושת הארץשביעית בזמן הזה דרבנ -פוקו זרעו בשביעית  

 סימן סז סעיף א  שולחן ערוך חושן משפט הלכות הלואה .12
שמיטת  ומדברי סופרים שתהא  .בזמן שהיובל נוהג אלא , אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה

 כן הוא הסכמת הפוסקים. (רמב"ם פ"ט מה' שמטה שער מ"ה והר"ן בשם י"א) בכל מקום. הגה:  כספים נוהגת בזמן הזה, 
ונראה שעליהם סמכו במדינות אלו, שאין נוהגים דין שמיטה  טה נוהגת בזמן הזה;שמי אבל י"א דאין

שהיה צווח   (הטור ס"ה הביאו)כתוב בתשובה והמנהג היו נוהגים עדין בזמן הרא"ש, כמו ש כלל בזמן הזה,
מנהג טעם ל"ה הביאו) (בד"מ סוכבר כתבו גם כן האחרונים ז"ל  יא לבטל המנהג, ולא אשגחו ביה,ככרוכ

 מהרי"ל, בת"ה סימן ש"ד וב ומהר"ר איסרלן מהרי"ק שורש צ"בבדברי  שאין נוהגין שמיטה כמבואר
והעיקר ששנת ש"כ ושנת שכ"ז , ובחשבון שנת השמיטה נפלה מחלוקת ואין לדקדק אחריהם.

יהי רצון שיבנה בית המקדש ויחזרו אז למנות ע"ל שמיטה, היתה שמיטה, ואם כן יהיה שנת של"ד הב
 .לפרט (בראשית מט, יא)שמיטין ויובלות כי יבא של"ה 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות תרומות ומעשרות סימן שלא סעיף יט  .13
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וי"א אם עובד כוכבים מכר  …שנת השמיטה כולה הפקר ואין בה לא תרומה ולא מעשרות כלל.  …
) חייבים בתרומה ומעשר, ומפריש מעשר עני כדין עמון ומואבאכתו ביד ישראל, (וגמר מל לישראל,פירות בשביעית 

 (ב"י וכן כתב כפתור ופרח).
  א סעיף סז סימן הלואה הלכות משפט חושן ערוך שולחן .14
 כספים שמיטת שתהא סופרים ומדברי. נוהג שהיובל בזמן אלא, התורה מן נוהגת כספים שמיטת אין

 אבל .הפוסקים הסכמת הוא כן )א"י בשם ן"והר ה"מ שער שמטה' מה ט"פ ם"רמב(: הגה. מקום בכל ,הזה בזמן נוהגת
 כלל שמיטה דין נוהגים שאין, אלו במדינות סמכו שעליהם ונראה ;הזה בזמן נוהגת שמיטה דאין א"י

 צווח שהיה )הביאו ה"ס הטור( בתשובה שכתוב כמו, ש"הרא בזמן עדין נוהגים היו והמנהג, הזה בזמן
 למנהג טעם )הביאו ה"ס מ"בד( ל"ז האחרונים כן גם כתבו וכבר ,ביה אשגחו ולא, המנהג לבטל ככרוכיא
 , ל"ובמהרי ד"ש סימן ה"בת איסרלן ר"ומהר ב"צ שורש ק"מהרי בדברי כמבואר שמיטה נוהגין שאין
 היתה ז"שכ ושנת כ"ש ששנת והעיקר, מחלוקת נפלה השמיטה שנת ובחשבון .אחריהם לדקדק ואין

 למנות אז ויחזרו המקדש בית שיבנה רצון יהי, שמיטה ל"הבע ד"של שנת יהיה כן ואם, שמיטה
 .לפרט )יא, מט בראשית( ה"של יבא כי ויובלות שמיטין
 סמ"ע על שולחן ערוך חושן משפט הלכות הלואה סימן סז סעיף א .15

 ג'] כתיב מקץ שבע שנים תעשה -א] אין שמיטת כספים נוהגת כו'. בפרשת ראה [דברים ט"ו א' 
שמטה. וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי 

מדכתיב  [גיטין ל"ו ע"א]וילפינן קרא שמטה לה'. את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך. 
וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו כו', שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, בשמיטת קרקעות 

, ובשמיטת כספים דנשמטה יובל שאינו נוהג בו אלא השמטת קרקעות שהיו חוזרין לבעליהן והיינו
והוקשו להדדי לומר שבזמן שאין שמיטת קרקעות [דהוא היובל] נוהג, דהיינו ההלואה מהמלוה, 

וקראתם דרור בארץ לכל  ויקרא כ"ה י']בזמן שאין כל יושביה בארץ ישראל, וכמו שכתוב ביובל [
 :מיטת כספים גם כן אינה נוהגתיושביה, ש

אבל חרישה וזריעה ב] ומדברי סופרים שתהא כו'. וטעמם כדי שלא תשתכח תורת שביעית מישראל, 
וביובל כדי שלא תשתכח, שלא היו רוב הציבור יכולין לעמוד בו ליאסר בעבודת  בשביעיתלא אסרו 

דדוקא בזמן . [דף ל"ו [ע"ב ד"ה ותקון] ע"ש]' בפרק השולח , כן כתבו התוסקרקע שתי שנים שביעית ויובל
. שהיה שמיטה ויובל נוהג מן התורה היתה מקויימת בהן הברכה לגדל בשנה שישית לשלש שנים

ולע"ד היה נראה טעם אחר, והוא, דכיון דקדושתן תלויה בארץ ולא שייכא בחו"ל, וכיון דלא שייכא 
יקנוהו, משא"כ שמיטת כספים שהיא חובת הגוף, וק"ל. ועיין לעשות בהו דבר בחו"ל, גם בא"י לא ת

 :[סעיף ג']בפירוש רש"י שם ע"א [ד"ה אי אתה], וגם עיין בפרישה מה שכתבתי כאן 
  -  ביאור הגר"א חושן משפט סימן סז .16

[ד] בכ"מ. דהשמטת כספים אין חילוק בין א"י לח"ל כמ"ש בקדושין ל"ח ב' וה"ה בזה"ז כמ"ש 
בתרא דשביעית הל' ג' ע"ש וכן בהרבה מקומות בגמ' גטין לז ב' אבא בר מרתא כו' כי בירושלמי פ' 

 אתא לקמיה דרב כו' ושם ע"א רב אשי מקני כו' ובכמה מקומות:
(ליקוט) ירושלמי. א"ר הונא קשייתא קומי ר' יעקב בר אחא כמ"ד מעשרות מד"ת והלל מתקין על 

מן המצות התלויות בארץ ופרי' והשמטת כספים  ד"ת א"ר יוסי וכי משעה שגלו לבבל לא נפטרו
חזר ר' יוסי ואמר וזה דבר השמטה שמוט בשעה שהשמיטה נוהגת נוהג בין בארץ בין בח"ל ד"ת 

ד"ת השמטת כספים נוהגת בין בארץ בין בח"ל ד"ת ובשעה שהשמטה נוהגת מדבריהם השמטת 
"ד מעשרות ד"ת מודה בשמיטה תמן אמרין אפי' כמ כספים נוהגת בין בארץ בין בח"ל מדבריהם

שהיא מדבריהם דתני וזה דבר השמטה שמוט ר' אומר שני שמיטין הללו שמיטה ויובל בשעה שהיובל 
 נוהג שמיטה נוהג ד"ת פסקו יובלות שמיטה נוהגת מדבריהן כו' (ע"כ):

הוא הרז"ה שכ' דוקא בזמן שהיובל נוהג מדרבנן שיובל ושמיטה קשר שאין אבל י"א. [ה] 
הוא והיו נוהגין יובל עד שבטלו ב"ד וכ' דשמטה צריך ג"כ קדוש ב"ד והוא בכלל מ"ש  נפרד
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ועתוס' דערכין י"ג א' ד"ה הנך כו' וע"ש בסה"ת שמ"ה והרמב"ן דחה דבריו וס"ל  שנים אתה מקדש
 דאפי' מדאורייתא נוהג כרבנן וכפרש"י דרבא פליג על אביי בהא וע"ש:

 ס"ק ו ביאור הגר"א יורה דעה סימן שלא  .17
משמע דהכי הנח לתרומה בזה"ז דרבנן ול"ק קסבר תרומה כו' … בסה"ת(ליקוט) בזה"ז כו'. 

וכמש"ש  וכ"ש דקדושת יהושע בטלה שהרי ר' התיר בית שאןוכן ר' יוחנן אליבא דרבנן  הלכתא
כמ"ש בסוף זבחים וספ"ק דמגילה וכן  ומ"מ קדושת הבית וירושלים לא בטלה קדושה ראשונהוכתב 
ומהנ"ל מוכח שהוא מדרבנן וא"כ דברי רמב"ם מוכרחים ועוד כתב  …לר' יוחנן בזבחים ק"ז ס"ל 

וכן דבזה"ז יש קנין לעובד כוכבים בא"י כיון שהוא מדרבנן וכמו שכתבתי שם (לקמן בס"ק כ"ח) 
וכתב ובזה מתורץ קושית תוס' דסנהדרין כ"ו א' ד"ה אגיסטון כו' ומש"ש פוקו כו'  בשביעית בזה"ז

 (ע"כ): היינו אפי' בקרקע ישראל ם ארנונאמשו
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד ב  .18
. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַבְּתִחָּלה ָהיּו קֹוִרין ְוסֹוֲחֵרי ְׁשִביִעיתְוֵאּלּו ֵהן ַהְּפסּוִלין, ַהְמַׂשֵחק ַּבֻּקְביָא, ... - משנה
. ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה, ֵאיָמַתי, ִּבזְַמן סֹוֲחֵרי ְׁשִביִעית, ָחזְרּו ִלְקרֹוָתן ָהַאּנִָסין. ִמֶּׁשַרּבּו אֹוְסֵפי ְׁשִביִעיתאֹוָתן 

 ֶׁשֵאין ָלֶהם ֻאָּמנּות ֶאָּלא ִהיא, ֲאָבל יֵׁש ָלֶהן ֻאָּמנּות ֶׁשֹּלא ִהיא, ְּכֵׁשִרין: 
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כו עמוד א  .19

וזרעו בשביעית, משום ארנונא. חזרו לומר:  לשדות צאוינאי: פוקו  ארנונא. כדמכריז רבי -ומאי נינהו 
 פסולין. - סוחריןכשרין,  - אוספין
 רש"י מסכת סנהדרין דף כו עמוד א  .20

 ורחמנא אמר לאכלה ולא לסחורהבשביל המעות, והוו להו סוחרי שביעית,  -ואזלי עניים אספי להו 
לין עכשיו משום סוחרי שביעית, היו (עבודה זרה סב, א), והכי משמע מתניתין: בתחלה לאלו הפסו

 -וכשרין, משרבו האנסין חזרו לקרות את האוספין סוחרין  -קורין אותן אוספי שביעית 
 פוקו זרעו בשביעיתכך וכך כורין מן השדה לשנה. מס שגובה המלך מן התבואות - ארנונאופסולין.

 .שביעית בזמן הזה דרבנן, דבטלה קדושת הארץ -
  ב עמוד ב דף קטן מועד מסכת חננאל רבינו .21

 תרווייהו חורש משום חייב ד"למ ובין. זורע משום חייב לזרעים מים משקה ד"למ בין בשביעית אלא 
 רבי דתניא היא ורבי. הזה בזמן בשביעית אביי ופירק שרו היכי אסירי בשביעית וזריעה חרישה
 שמיטת אחת מדבר הכתוב שמיטות' בב שמוט וכתיב שמיטה כתיב שמוט השמטה דבר וזה אומר
 בידי י"שא בקרקע שמיטה דאין והאידנא' כו קרקע משמט שאתה בזמן. כספים שמיטת ואחת קרקע
 .רבנן שרו פסידא ובמקום דרבנן הזה בזמן שביעית. היא כוכבים עובדי
  .R. Samuel haSardi was born1190 contemporary of Nachmanides, lived in Barcelona מה שער התרומות ספר .22

 ל"ז ד"הראב גם.דבריו כ"ע.… דבריו טופס וזה. עכשיו נוהג שאינו פסק בתשובתו זרחיה ר"ה גם
 שנוהגת סבור הוא אם נסתפק, כולה והסוגיא פרוזבול ענין בהלכותיו הרב שהביא שראה מפני כי כתב

 מדת כלהו דהני לו ונראה.שהשמיט הוא חסידות מדת שנוהג למי שמא או הזה בזמן כספים השמטת
 וכתב…. דרבנן הזה בזמן שנוהגת פסק ל"ז מ"הר אך. כ"ע, בזה האריך והרבה, עבדי קא חסידות
 ללמד לי ויש עכשו נוהגת שהיא בשביעית ל"ז והגאון רבינו דעת רואה אני הזכות בספר ל"ז ן"הרמב
 היו ואפילו, עליה יושביה שכל בזמן אלא נוהג יובל דאין הוא ומפורש ברור דבר. זכות בה

 סליק וכי, נוהג היובל אין ביהודה בנימן ושבט בבנימן יהודה שבט מעורבבין היו אבל עליה
 בספר שמפורש כמו, לבבל שגלו ולוים וכהנים ובנימן יהודה שבט אלא סליק ישראל כלהו לאו עזרא
 כרכים במקצת ישבו מעורבים אלא לשבטים נחלקה ולא, הימים בדברי וכן, מקומות בכמה עזרא

 יובלות מנו בערכין אמרינן נמי והכי. שני בבית היובל נהג שלא נלמוד ומזה. בבל עולי שכבשום
 השבטים עשרת דהתם דמתרץ ולמאן. לגמרי בטלו וגד ראובן שבט משגלו יובלות אבל שמטין לקדש
 העתיד הבנין עד בטלו ודאי הבית בחורבן הארץ ומשבטלה שגלו עד יובלות מנו החזירן ירמיהו
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 לי ואין הם מפורשין ומקראות, עזרא בימי חזרו לא השבטים עשרת שהרי, בימינו במהרה
 …להאריך
 יורה דעה הערות סימן לז  -שו"ת יביע אומר חלק י  .23

) כתב, שאין כאן חזרה ברורה בדעת הראב"ד כלל, באוצרות יוסף (עמוד צבוהגאון רבי יוסף ענגיל 
שאף לרבי שביעית נוהגת על כל פנים דה זרה ט א) שיש לומר דמה שכתב (בחידושיו לעבו

אבל שמיטת , שתיקנו כן שלא תשתכח תורת שביעית לגמרי, מדרבנן, זהו לענין שמיטת כספים
הגאון וכן כתב . קרקע שהדבר נוגע לחיי נפש, פרנסה של שנה שלמה, יש לומר שלא תקנו וכו'. ע"ש

כי לולא דברי הרמב"ן, מסתברא (במבוא עמוד כג),  רבי אברהם יצחק הכהן קוק בשבת הארץ
 ,טפי לומר שמשנה אחרונה של הראב"ד היא, שאין השמיטה נוהגת אלא ממדת חסידות

 ,כו פרק ויקרא .24
ֶּלה) כג( ם־ְּבֵא֔ י ִתָּוְס֖רּו ֹ֥לא ְוִא֨ ם ִל֑ י ַוֲהַלְכֶּת֥ ִרי ִעִּמ֖ י) כד: (ֶקֽ ם ַאף־ֲאִנ֛י ְוָהַלְכִּת֧ ִרי ִעָּמֶכ֖ י ְּבֶק֑ ַּגם־ ֶאְתֶכם֙  ְוִהֵּכיִת֤
נִי ַבע ָא֔ י) כח(  …: ַעל־ַחּטֹאֵתיֶכֽם ֶׁש֖ ם ְוָהַלְכִּת֥ ִרי ִעָּמֶכ֖ י ַּבֲחַמת־ֶק֑ נִי ֶאְתֶכם֙  ְויִַּסְרִּת֤ בַ  ַאף־ָא֔ ַעל־ עֶׁש֖

י) ל( …: ַחּטֹאֵתיֶכֽם ם ְוִהְׁשַמְדִּת֞ ֵתיֶכ֗ ֹֽ ם ְוִהְכַרִּתי֙  ֶאת־ָּבמ נֵיֶכ֔ ם ְוָנַֽתִּתי֙  ֶאת־ַחָּמ֣ י ֶאת־ִּפגְֵריֶכ֔ ם ַעל־ִּפגְֵר֖  ִּגּלּוֵליֶכ֑
י ְוגֲָעָל֥ה י) לא: (ֶאְתֶכֽם נְַפִׁש֖ ה ֶאת־ָעֵֽריֶכם֙  ְונַָתִּת֤ י ָחְרָּב֔ ם ַוֲהִׁשּמֹוִת֖ יחַ  ְוֹ֣לא ֶאת־ִמְקְּדֵׁשיֶכ֑ יחַ  ָאִר֔ ֲחֶכֽם ְּבֵר֖ ֹֽ : נִיח

י) לב( י ַוֲהִׁשּמִֹת֥ ֶרץ ֲאִנ֖ ְמ֤מּו ֶאת־ָהָא֑ ם ָעֶל֙יהָ֙  ְוָׁשֽ יְֵביֶכ֔ ֹֽ ים א ה ְוֶאְתֶכם֙ ) לג: (ָּבּֽה ַהּיְֹׁשִב֖ ם ֱאזֶָר֣ יוַ  ַבּגֹויִ֔  ֲהִריקִֹת֥
ם ֶרב ַאֲחֵריֶכ֖ ה ָח֑ ה ַאְרְצֶכם֙  ְוָהיְָת֤ ם ְׁשָמָמ֔ ה ָאז֩ ) לד: (ָחְרָּבֽה יְִה֥יּו ְוָעֵריֶכ֖ ֶרץ ִּתְרֶצ֨ יהָ  ָהָא֜ ל ֶאת־ַׁשְּבתֶֹת֗ ֹ֚ י ּכ  יְֵמ֣
ה ם ֳהַׁשָּמ֔ ֶרץ ְוַאֶּת֖ ם ְּבֶא֣ ז אֹיְֵביֶכ֑ ת ָא֚ ֶרץ ִּתְׁשַּב֣ ת ָהָא֔ י) לה: (ֶאת־ַׁשְּבתֶֹתֽיהָ  ְוִהְרָצ֖ ה ָּכל־יְֵמ֥ ת ָהַּׁשָּמ֖ ֹ֑  ִּתְׁשּב
ת ר ֵא֣ ה ֲאֶׁש֧ ם ֹֽלא־ָׁשְבָת֛ י) מב(… :ָעֶלֽיהָ  ְּבִׁשְבְּתֶכ֥ם ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכ֖ י ְוזַָכְרִּת֖ י ְוַאף֩  יֲַע֑קֹוב ֶאת־ְּבִריִת֣  ֶאת־ְּבִריִת֨
ק ף יְִצָח֜ י ְוַא֨ ם ֶאת־ְּבִריִת֧ ר ַאְבָרָה֛ ֹ֖ ֶרץ ֶאזְּכ ֹֽר ְוָהָא֥ ב ְוָהָאֶרץ֩ ) מג: (ֶאזְּכ ם ֵּתָעזֵ֨ ֶרץ ֵמֶה֜ יהָ  ְוִת֣  ֶאת־ַׁשְּבתֶֹת֗

ם ָּבְהַׁשָּמה֙  ם ֵמֶה֔ ַען ַיַ֣ען ֶאת־ֲעֹוָנ֑ם יְִר֣צּו ְוֵה֖ י ּוְביַ֔ סּו ְּבִמְׁשָּפַט֣ י ָמָא֔ ְוַאף־ַּגם־) מד: (נְַפָׁשֽם ָּגֲעָל֥ה ְוֶאת־ֻחּקַֹת֖
את ֹ֠ ם ז ֶרץ ִּבְֽהיֹוָת֞ ם ְּבֶא֣ יְֵביֶה֗ ֹֽ ים א ם ְוֹֽלא־גְַעְלִּתים֙  ֹֽלא־ְמַאְסִּת֤ י ְלָהֵפ֥ר ְלַכֹּלָת֔ ם ְּבִריִת֖ : ֱאֹלֵהיֶהֽם' ה֖  ֲאִנ֥י יּכִ֛  ִאָּת֑

י) מה( ם ְוזַָכְרִּת֥ ית ָלֶה֖ ר ִראׁשִֹנ֑ים ְּבִר֣ ֶרץ הֹוֵצֽאִתי־אָֹתם֩  ֲאֶׁש֣ יִם ֵמֶא֨ ם ְלֵעיֵנ֣י ִמְצַר֜ ם ִלְה֥יֹות ַהּגֹויִ֗ ים ָלֶה֛  ֵלאֹלִה֖
ֶּלה) מו': (הֽ  ֲאִנ֥י ים ֵא֠ ן ֲאֶׁשר֙  ְוַהּתֹורֹ֒ת  ְוַהִּמְׁשָּפִטי֘ם  ַהֻֽחִּק֣ ין ֵּבי֕נֹו' ה֔  נַָת֣ ל ְּבֵנ֣י ּוֵב֖ ר יְִׂשָרֵא֑ י ְּבַה֥  : ְּביַד־מֶֹׁשֽה ִסיַנ֖

  -רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י  .25
 ְּדרֹור ּוְקָראֶתם" ֶׁשּנֱֶאָמר--ַהּיֹוֵבלֹות ָּבְטלּו, ְמנֶַּׁשה ֵׁשֶבט ַוֲחִצי ָּגד ְוֵׁשֶבט ְראּוֵבן ֵׁשֶבט ִמֶּׁשָּגָלה-הלכה ח
, ְּבֵׁשֶבט ֵׁשֶבט ְמעָֹרִבין יְִהיּו ֶׁשֹּלא ְוהּוא:  ָעֶליהָ  יֹוְׁשֶביהָ  ֶׁשָּכל ִּבזְָמן), י,כה ויקרא" (יְֹׁשֶביהָ -ְלָכל, ָּבָאֶרץ
 ויקרא" (ִהיא יֹוֵבל" ֶׁשּנֱֶאָמר:  ָלָאֶרץ ְּבחּוָצה נֹוֵהג, ָּבָאֶרץ נֹוֵהג ֶׁשַהּיֹוֵבל ִּבזְָמן. ְּכִתְקנָן יֹוְׁשִבים ֻּכָּלן ֵאָלא
 . ַהַּביִת ִּבְפנֵי ֶׁשֹּלא ֵּבין ַהַּביִת ִּבְפנֵי ֵּבין, ָמקֹום ְּבָכל--)יב,כה ויקרא; אי,כה ויקרא; י,כה

 ְׂשֵדה ְוִדין, ֲחָרִמים ְׂשֵדה ְוִדין, חֹוָמה ָעֵרי ָּבֵּתי ְוִדין, ִעְבִרי ֶעֶבד ִּדין נֹוֵהג, נֹוֵהג ֶׁשַהּיֹוֵבל ּוִבזְָמן- הלכה ט
 ּוִבזְָמן .ַהּתֹוָרה ִמן--ָמקֹום ְּבָכל ְּכָסִפים ְוַהְׁשָמַטת, ָּבָאֶרץ ְׁשִביִעית ְונֹוֶהֶגת; ּתֹוָׁשב ֵּגר ּוְמַקְּבִלין, ֲאֻחּזָה
 ְוֵאין, ֲחָרִמים ְׂשֵדה ְוֹלא, ֲאֻחּזָה ְׂשֵדה ְוֹלא, חֹוָמה ָעֵרי ָּבֵּתי ְוֹלא, ִעְבִרי ֶעֶבד נֹוֵהג ֵאין, נֹוֵהג ַהּיֹוֵבל ְׁשֵאין
 ְּכמֹו ִמִּדְבֵריֶהם ָמקֹום ְּבָכל ְּכָסִפים ַהְׁשָמַטת ְוֵכן, ִמִּדְבֵריֶהם ָּבָאֶרץ ְׁשִביִעית ְונֹוֶהֶגת; ּתֹוָׁשב ֵּגר ְמַקְּבִלין
 .ֶׁשֵּבַאְרנּו
 רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז  .26

 יְִׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְׁשָאר ּוִבְקֻדַּׁשת, ָלבֹוא ָלֲעִתיד ִקְּדָׁשה ִראׁשֹונָה ֶׁשְּקֻדָּׁשה, ִוירּוָׁשַליִם ַּבִּמְקָּדׁש אֹוֵמר ֲאנִי ָלָּמהוְ 
--ִוירּוָׁשַליִם ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּקֻדַּׁשת ְלִפי:  ָלבֹוא ָלֲעִתיד ִקְּדָׁשה ֹלא, ָּבֶהן ְוַכּיֹוֶצא ּוַמַעְׂשרֹות ְׁשִביִעית ְלִענְיַן
); לא,כו ויקרא" (ִמְקְּדֵׁשיֶכם-ֶאת ַוֲהִׁשּמֹוִתי" אֹוֵמר הּוא ַוֲהֵרי.  ְּבֵטָלה ֵאינָּה ּוְׁשִכינָה, ַהְּׁשִכינָה ִמְּפנֵי
, ּוַבַּמַעְׂשרֹות ַּבְּׁשִביִעית ָהָאֶרץ ִחּיּוב ֲאָבל .עֹוְמִדים ֶהן ִּבְקֻדָּׁשָתן, ֶׁשּׁשֹוְמִמין ִּפי ַעל ַאף, ֲחָכִמים ְוָאְמרּו
 ִמן ַהּתֹוָרה ִמן ְונְִפְטָרה ַהִּכּבּוׁש ָּבַטל--ִמּיְֵדיֶהם ָהָאֶרץ ֶׁשּנְִלְקָחה ֵכיָוןוְ ; ַרִּבים ִּכּבּוׁש ְׁשהּוא ִמְּפנֵי ֵאָלא ֵאינּו

 ַּבִּכּבּוׁש ִקְּדָׁשּה ֹלא, ְוִקְּדָׁשּה ֶעזְָרא ֶׁשָעָלה ְוֵכיָון.  יְִׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֵאינָּה ֶׁשֲהֵרי, ַהְּׁשִביִעית ּוִמן ַהַּמַעְׂשרֹות
--ַהְּׁשנִּיָה ֶעזְָרא ִּבְקֻדַּׁשת ְונְִתַקַּדׁש, ָּבֶבל עֹוֵלי ּבֹו ֶׁשִהְחזִיקּו ָמקֹום ָּכל ּוְלִפיָּכְך; ָּבּה ֶׁשִהְחזִיקּו ַּבֲחזָָקה ֵאָלא
 ַהֶּדֶרְך ַעל, ּוַבַּמַעְׂשרֹות ַּבְּׁשִביִעית ְוַחּיָב, ִמֶּמּנּו ָהָאֶרץ ֶׁשּנְִלְקָחה ִּפי ַעל ְוַאף, ַהּיֹום ְמֻקָּדׁש הּוא ֲהֵרי

 .ְּתרּוָמה ְּבִהְלּכֹות ֶׁשֵּבַאְרנּו


