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רש"י

שמות פרק כג פסוק יא

תשמטנהְְּּׁׁ-מעבודהְּׁ:ונטשתהְְּּׁׁ-מאכילהְּׁאחרְּׁ
ְּׁת ְש ְמטֶ ָּנהְּּׁונְטַ ְש ָּתּהְּׁוְ ָאכְ לּוְּׁאֶ בְ ֹי ֵניְּׁעַ מֶ ָךְּׁ
שבִ יעִ ת ִ
וְ הַ ְְּׁ
ְּׁתעֲשֶ הְּׁלְ כ ְַר ְמָךְּׁלְ זֵ יתֶ ָך ְּׁ ְּׁ:זמןְּׁהביעורְּׁ.דברְּׁאחרְּׁתשמטנהְּׁמעבודהְּׁגמורהְּׁ,
וְ יִ ְת ָּרםְּׁתֹאכַ לְּׁחַ ַיתְּׁהַ שָּ ֶדהְּׁכֵ ן ַ
כגוןְּׁחרישהְּׁוזריעהְּׁ.ונטשתהְּׁמלזבלְּׁומלקשקשְּׁ ְּׁ:
ויתרם תאכל חית השדהְְּּׁׁ-להקישְּׁמאכלְּׁאביוןְּׁלמאכלְּׁחיהְּׁמהְּׁחיהְּׁאוכלתְּׁבלאְּׁמעשרְּׁ,אףְּׁאביוניםְּׁ
אוכליםְּׁבלאְּׁמעשרְּׁ,מכאןְּׁאמרוְּׁאיןְּׁמעשרְּׁבשביעיתְּׁ:כן תעשה לכרמךְְּּׁׁ-ותחלתְּׁהמקראְּׁבשדהְּׁהלבןְּׁ,
כמוְּׁשאמורְּׁלמעלהְּׁהימנוְּׁתזרעְּׁאתְּׁארצךְּׁ :
ְּׁ

רש"י

ויקרא פרק כה

מרְּׁכ ְַרמֶ ָךְּׁ (ד)ְּׁיהיה לארץְְּּׁׁ-לשדותְּׁולכרמיםְּׁ:לא תזמרְְּּׁׁ-
ְּׁתזְ ֹ
ְּׁתזְ ַרעְּׁשָּ ֶדָךְּׁוְ שֵ שְּׁשָּ נִים ִ
(ג)ְּׁשֵ שְּׁשָּ נִים ִ
ְּׁתבּוָאתָּ ּה(ְּׁ:ד)ְּּׁובַ שָּ ָּנהְּׁהַ ְשבִ יעִ תְּׁשַ בַ תְּׁ שקוצציןְּׁזמורותיהְּׁ.ותרגומוְּׁלאְּׁתכסחְּׁ,ודומהְּׁ
וְ ָאסַ פְ ָּתְּׁאֶ ת ְ
לוְּׁ(ישעיהְּׁלגְּׁיב)ְּׁקוציםְּׁכסוחים(ְּׁ,תהליםְּׁפְּׁיז)ְּׁ
ְּׁתזְ ָּרעְּׁ
ָָּארץְּׁשַ בָּ תְּׁלַיקֹוָּ קְּׁשָּ ְדָךְֹּׁלא ִ
שַ בָּ ת ֹוןְּׁיִ ְה ֶיהְּׁל ֶ
שרופהְּׁבאשְּׁכסוחה(ְּׁ:ה)ְּׁאת ספיח קצירךְְּּׁׁ-
ְּׁק ִצ ְירָךְֹּׁלאְּׁ
ְּׁספִ יחַ ְ
ְּׁתזְ מֹר(ְּׁ:ה)ְּׁאֵ ת ְ
וְ כ ְַר ְמָךְֹּׁלא ִ
אפילוְּׁלאְּׁזרעתהְּׁוהיאְּׁצמחהְּׁמןְּׁהזרעְּׁשנפלְּׁבהְּׁ
ְּׁש ַנתְּׁשַ בָּ ת ֹוןְּׁ
ְּׁתבְ ֹצר ְ
ירָךְֹּׁלא ִ
ִת ְקצ ֹורְּׁוְ אֶ תְּׁעִ ְנבֵ יְּׁנְזִ ֶ
ָארץְּׁ ָּל ֶכםְּׁלְ ָאכְ ָּלהְּׁ בעתְּׁהקצירְּׁ,הואְּׁקרויְּׁספיחְּׁ:לא תקצורְְּּׁׁ-
ָָּארץ(ְּׁ:ו)ְּׁוְ הָּ יְ תָּ הְּׁשַ בַ תְּׁהָּ ֶ
יִ ְה ֶיהְּׁל ֶ
לְ ָךְּּׁולְ עַ בְ ְדָךְּׁוְ לַאֲ מָּ תֶ ָךְּׁוְ לִ ְשכִ ְירָךְּּׁולְ תוֹשָּ בְ ָךְּׁהַ ג ִָּריםְּׁ להיותְּׁמחזיקְּׁבוְּׁכשארְּׁקצירְּׁ,אלאְּׁהפקרְּׁיהיהְּׁ
לכלְּׁ:נזירךְְּּׁׁ-שהנזרתְּׁוהפרשתְּׁבניְּׁאדםְּׁמהםְּׁ
ְּׁת ְה ֶיהְּׁ
ַארצֶ ָך ִ
עִ מָּ ְך(ְּׁ:ז)ְּׁוְ לִ בְ הֶ ְמ ְתָךְּׁוְ לַחַ ָּיהְּׁאֲ שֶ רְּׁבְ ְ
ְּׁתבּוָאתָּ ּהְּׁלֶאֱ כֹלְּׁ:סְּׁ(ח)ְּׁוְ סָּ פַ ְר ָּתְּׁלְ ָךְּׁשֶ בַ עְּׁשַ בְ ֹתתְּׁ ולאְּׁהפקרתםְּׁ:לא תבצרְְּּׁׁ-אותםְּׁאינךְּׁבוצרְּׁ,
ָּכל ְ
אלאְּׁמןְּׁהמופקר(ְּׁ:ו)ְּׁוהיתה שבת הארץ וגו'ְְּּׁׁ-
שָּ נִיםְּׁשֶ בַ עְּׁשָּ נִ יםְּׁשֶ בַ עְּׁפְ עָּ ִמיםְּׁוְ הָּ יּוְּׁלְ ָךְּׁיְ מֵ יְּׁשֶ בַ עְּׁ
ַארבָּ עִ יםְּׁשָּ נָּה(ְּׁ:ט)ְּׁוְ הַ עֲבַ ְר ָּתְּׁ אףְּׁעלְּׁפיְּׁשאסרתיםְּׁעליךְּׁ,לאְּׁבאכילהְּׁולאְּׁ
ְּׁת ַשעְּׁוְ ְ
שַ בְ ֹתתְּׁהַ שָּ נִים ֵ
ְּׁתרּועָּ הְּׁבַ ח ֶֹדשְּׁהַ ְשבִ עִ יְּׁבֶ עָּ ש ֹורְּׁ ַלח ֶֹדשְּׁבְ י ֹוםְּׁ בהנאהְּׁאסרתיםְּׁ,אלאְּׁשלאְּׁתנהוגְּׁבהםְּׁכבעלְּׁ
שוֹפַ ר ְ
ְַּׁאר ְצ ֶכם( :י)ְּׁוְ ִק ַד ְש ֶתםְּׁ הביתְּׁ,אלאְּׁהכלְּׁיהיוְּׁשויםְּׁבהְּׁ,אתהְּׁושכירךְּׁ
ְּׁתעֲבִ ירּוְּׁשוֹפָּ רְּׁבְ כָּ ל ְ
הַ כִ פ ִֻּרים ַ
ותושבךְּׁ:שבת הארץ לכם לאכלהְְּּׁׁ-מןְּׁהשבותְּׁ
ָארץְּׁ
ְּּׁוק ָּראתֶ ם ְְּׁדר ֹורְּׁבָּ ֶ
ְּׁש ַנתְּׁהַ חֲ ִמ ִשיםְּׁשָּ ָּנה ְ
אֵ ת ְ
אתהְּׁאוכלְּׁ,ואיְּׁאתהְּׁאוכלְּׁמןְּׁהשמורְּׁ:לך
ְּׁאישְּׁ
ְּׁהוא ְִּׁת ְה ֶיהְּׁ ָּל ֶכםְּׁוְ שַ בְ ֶתם ִ
לְ ָּכלְּׁי ְֹשבֶ יהָּ ְּׁיוֹבֵ ל ִ
ולעבדך ולאמתךְְּּׁׁ-לפיְּׁשנאמרְּׁ(שמותְּׁכגְּׁיא)ְּׁ
ְֹּׁתשֻּ בּוְּׁ ...ְּׁ:
ְּׁמ ְשפַ ְחתו ָּ
אֶ לְּׁאֲ חֻּ זָּ תוְֹּׁוְ ִאישְּׁאֶ ל ִ
ואכלוְּׁאביוניְּׁעמךְּׁ,יכולְּׁיהיוְּׁאסוריםְּׁבאכילהְּׁ
ָארץְּׁכִ יְּׁ
ְּׁתמָּ ֵכרְּׁלִ ְצ ִמתֻּ תְּׁכִ יְּׁלִ יְּׁהָּ ֶ
ָארץְֹּׁלא ִ
(כג)ְּׁוְ הָּ ֶ
לעשיריםְּׁ,תלמודְּׁלומרְּׁלךְּׁולעבדךְּׁולאמתךְּׁ,
ג ִֵריםְּׁוְ תוֹשָּ בִ יםְּׁאַ ֶתםְּׁעִ מָּ ִדי(ְּׁ:כד)ְּּׁובְ ֹכלְּׁאֶ ֶרץְּׁ
הריְּׁבעליםְּׁועבדיםְּׁושפחותְּׁאמוריםְּׁכאןְּׁ:
ָָּארץְּׁ ְּׁ:
ְּׁת ְתנּוְּׁל ֶ
אֲ חֻּ זַ ְת ֶכםְּׁגְ אֻּ ָּלה ִ
ולשכירך ולתושבךְְּּׁׁ-אףְּׁהגוים(ְּׁ:ז)ְּׁולבהמתך ְּׁ
ולחיהְְּּׁׁ-אםְּׁחיהְּׁאוכלתְּׁבהמהְּׁלאְּׁכלְּׁשכןְּׁ,שמזונותיהְּׁעליךְּׁ,מהְּׁתלמודְּׁלומרְּׁולבהמתךְּׁ,מקישְּׁ
בהמהְּׁלחיהְּׁ,כלְּׁזמןְּׁשחיהְּׁאוכלתְּׁמןְּׁהשדהְּׁהאכלְּׁלבהמתךְּׁמןְּׁהביתְּׁ,כלהְּׁלחיהְּׁמןְּׁהשדהְּׁכלהְּׁ
לבהמתךְּׁמןְּׁהבית(ְּׁ:ח)ְּׁשבתת שניםְְּּׁׁ-שמטותְּׁשניםְּׁ.יכולְּׁיעשהְּׁשבעְּׁשניםְּׁרצופותְּׁשמטהְּׁויעשהְּׁ
יובלְּׁאחריהםְּׁ,תלמודְּׁלומרְּׁשבעְּׁשניםְּׁשבעְּׁפעמיםְּׁ,הויְּׁאומרְּׁכלְּׁשמטהְּׁושמטהְּׁבזמנהְּׁ:והיו לך
ימי שבע וגו'ְְּּׁׁ-מגידְּׁלךְּׁשאףְּׁעלְּׁפיְּׁשלאְּׁעשיתְּׁשמטותְּׁעשהְּׁיובלְּׁלסוףְּׁמ"טְּׁשנהְּׁ.ופשוטוְּׁשלְּׁ
מקראְּׁיעלהְּׁלךְּׁחשבוןְּׁשנותְּׁהשמטותְּׁלמספרְּׁמ"ט(ְּׁ:ט)ְּׁוהעברתְְּּׁׁ-לשוןְּׁ(שמותְּׁלוְּׁו)ְּׁויעבירוְּׁקולְּׁ
במחנהְּׁ,לשוןְּׁהכרזהְּׁ:ביום הכפוריםְְּּׁׁ-ממשמעְּׁשנאמרְּׁביוםְּׁהכפוריםְּׁאיניְּׁיודעְּׁשהואְּׁבעשורְּׁ
לחדשְּׁ,אםְּׁכןְּׁלמהְּׁנאמרְּׁבעשורְּׁלחדשְּׁ,אלאְּׁלומרְּׁלךְּׁתקיעתְּׁעשורְּׁלחדשְּׁדוחהְּׁשבתְּׁבכלְּׁארצכםְּׁ,
ואיןְּׁתקיעתְּׁראשְּׁהשנהְּׁדוחהְּׁשבתְּׁבכלְּׁארצכםְּׁ,אלאְּׁבביתְּׁדיןְּׁבלבד(ְּׁ:י)ְּׁוקדשתםְְּּׁׁ-בכניסתהְּׁ
מקדשיןְּׁאותהְּׁבביתְּׁדיןְּׁואומריםְּׁמקודשתְּׁהשנהְּׁ:וקראתם דרורְְּּׁׁ-לעבדיםְּׁ,ביןְּׁנרצעְּׁ,ביןְּׁשלאְּׁ
כלוְּׁלוְּׁששְּׁשניםְּׁמשנמכרְּׁ.אמרְּׁר'ְּׁיהודהְּׁמהוְּׁלשוןְּׁדרורְּׁ,כמדיירְּׁביְּׁדייראְּׁומסחרְּׁבכלְּׁמדינהְּׁ
וכו'ְּׁ,שדרְּׁבכלְּׁמקוםְּׁשהואְּׁרוצהְּׁואינוְּׁברשותְּׁאחריםְּׁ:יובל הואְְּּׁׁ-שנהְּׁזאתְּׁמובדלתְּׁמשארְּׁשניםְּׁ
בנקיבתְּׁשםְּׁלהְּׁלבדהְּׁ.ומהְּׁשמהְּׁ,יובלְּׁשמהְּׁ,עלְּׁשםְּׁתקיעתְּׁשופרְּׁ:ושבתם איש אל אחזתוְְּּׁׁ-
שהשדותְּׁחוזרותְּׁלבעליהןְּׁ:ואיש אל משפחתו תשבוְְּּׁׁ-לרבותְּׁאתְּׁהנרצע(ְּׁ...ְּׁ:כג)ְּׁוהארץ לא תמכרְּׁ
ְּׁליתןְּׁלאוְּׁעלְּׁחזרתְּׁשדותְּׁלבעליםְּׁביובלְּׁ,שלאְּׁיהאְּׁהלוקחְּׁכובשהְּׁ:לצמתתְְּּׁׁ-לפסיקהְּׁ,למכירהְּׁפסוקהְּׁעולמיתְּׁ:כי לי הארץְְּּׁׁ-אלְּׁתרעְּׁעינךְּׁבהְּׁשאינהְּׁשלך(ְּׁ:כד)ְּׁובכל ארץ אחזתכםְְּּׁׁ-לרבותְּׁ
בתיםְּׁועבדְּׁעבריְּׁ,ודברְּׁזהְּׁמפורשְּׁבקידושיןְּׁבפרקְּׁראשוןְּׁ(דףְּׁכאְּׁא)ְּׁ.ולפיְּׁפשוטוְּׁסמוךְּׁלפרשהְּׁ
שלאחריוְּׁ,שהמוכרְּׁאחוזתוְּׁרשאיְּׁלגאלהְּׁלאחרְּׁשתיְּׁשניםְּׁאוְּׁהואְּׁאוְּׁקרובוְּׁ,ואיןְּׁהלוקחְּׁיכולְּׁ
לעכבְּׁ :
ְּׁ

ְּׁ
ְּׁ

ְּׁ
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Maimonides, Guide for the Perplexed III:39

As to the precepts enumerated in the laws concerning the year of release and the jubilee
(Hilkkot shemittah ve-yobel) some of them imply sympathy with our fellow-men, and
promote the well-being of mankind; for in reference to these Precepts it is stated in the Law,
“That the poor of thy people may eat” (Exod. xxiii. 11); and besides, the land will also
increase its produce and improve when it remains fallow for some time. Other precepts of
this class prescribe kindness to servants and to the poor, by renouncing any claims to debts
[in the year of release] and relieving the slaves of their bondage [in the seventh year]. There
are some precepts in this class that serve to secure for the people a permanent source of
maintenance and support by providing that the land should remain the permanent property
of its owners, and that it could not be sold. “And the land shall not be sold forever” (Lev. xxv.
23). In this way the property of a person remains intact for him and his heirs, and he can
only enjoy the produce thereof. I have thus explained the reason of all precepts contained in
our work in the Section Zera‘im, with the exception of the laws concerning the intermixture
of different species of beasts the reason of which will be given (chap. xlix).
 שבת הארץ,הרב א"י קוק זצ"ל

ְּׁ.ְּׁפועלתְּׁהיאְּׁהשמיטהְּׁעלְּׁהאומהְּׁבכללה,אתְּׁאותהְּׁהפעולהְּׁשהשבתְּׁפועלתְּׁעלְּׁכלְּׁיחיד
ְְּּׁׁכי,ְּׁשהיצירהְּׁהאלוקיתְּׁנטועהְּׁבקרבהְּׁבאופןְּׁבולטְּׁונצחי,צורךְּׁמיוחדְּׁהיאְּׁלאומהְּׁזו
ְְּּׁׁאשרְּׁלאְּׁישביתוהוְּׁחיי,מזמןְּׁלזמןְּׁיתגלהְּׁבתוכהְּׁהמאורְּׁהאלוקיְּׁשלהְּׁבכלְּׁמלאְּׁזוהרו
ְְּּׁׁלמעןְּׁתוכלְּׁלהתגלות,ְּׁהזעףְּׁוהתחרותְּׁאשרְּׁלהם,החברהְּׁשלְּׁעולְּׁעםְּׁהעמלְּׁוהדאגה
ְְּּׁׁהמוכרחה,ְּׁואםְּׁאותהְּׁהאביריות.בקרבהְּׁפנימהְּׁטהרתְּׁנשמתהְּׁבכללותהְּׁכמוְּׁשהיא
ְְּּׁׁגורמתְּׁלהקטיןְּׁאתְּׁעדינותְּׁהחיים,להתלוותְּׁעםְּׁכלְּׁסדרְּׁשלְּׁחייְּׁציבורְּׁקבועים
ְְּּׁׁחמלה,ְּׁוהניגודְּׁהמתמידְּׁשביןְּׁהשמיעהְּׁהאידיאליתְּׁלהכרזהְּׁשלְּׁחסדְּׁואמת,המוסרית
ְְּּׁׁהמוכרחיםְּׁלהיראות,ְּׁלביןְּׁהנגישהְּׁוהכפייהְּׁולחץְּׁהקפדהְּׁשלְּׁקנייןְּׁורכוש,ורחמים
ְּׁ,ְּׁגורםְּׁהרחקהְּׁלאורְּׁהאלוקיְּׁמתכונתְּׁהכרתהְּׁהציבוריתְּׁשלְּׁהאומה,בעולםְּׁהמעשי
ְְּּׁׁהנהְּׁהפסקתְּׁהסדרְּׁהחברתי-ְּׁשהרחקהְּׁזוְּׁמפעפעתְּׁכארסְּׁגםְּׁבמוסרםְּׁשלְּׁהיחידים
ְְּּׁׁלידי,ְּׁכשהיאְּׁמסודרתְּׁעלְּׁמכונה,ְּׁמביאהְּׁלאומהְּׁזו,ְּׁמתקופהְּׁלתקופה,בצדדיםְּׁידועים
ְְּּׁׁמצד,עלייתהְּׁהעצמיתְּׁלמרומיְּׁהתכונותְּׁהפנימיותְּׁשבחייםְּׁהמוסרייםְּׁוהרוחניים
ְְּּׁׁוהואְּׁמעבד,ְּׁהעומדְּׁלמעלהְּׁלמעלהְּׁמכלְּׁתכסיסְּׁוסדרְּׁחברתי,התוכןְּׁהאלוהיְּׁשבהם
.ומעלהְּׁאתְּׁהסדריםְּׁהחברתייםְּׁונותןְּׁלהםְּׁאתְּׁשלמותם
ְּׁ

