
 

 
 

 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 דתשע" פרשת בהר
 לקראת שמיטה

 

 

 
 

 

 
 שמות פרק כג פסוק יא 

ּהְְּׁוָאְכלּוְֶּׁאְבֹיֵניְַּׁעֶמָךְְּׁוַהְשְּׁ ִביִעתְִּׁתְשְמֶטנָּהְּּׁוְנַטְשתָּ
ֶדהְֵּׁכןְַּׁתֲעֶשהְְּׁלַכְרְמָךְְּׁלֵזיֶתָך:ְּׁ םְֹּׁתאַכלְַּׁחַיתְַּׁהשָּ ְְּׁוִיְתרָּ

 
 רש"י 

מאכילהְּׁאחרְְּּׁׁ-ְּׁונטשתהְּׁמעבודה:ְּׁ-ְּׁתשמטנה
אחרְּׁתשמטנהְּׁמעבודהְּׁגמורה,ְּׁזמןְּׁהביעור.ְּׁדברְּׁ

ְְּּׁׁכגוןְּׁחרישהְּׁוזריעה.ְּׁונטשתהְּׁמלזבלְּׁומלקשקש:
להקישְּׁמאכלְּׁאביוןְּׁלמאכלְּׁחיהְּׁמהְּׁחיהְּׁאוכלתְּׁבלאְּׁמעשר,ְּׁאףְּׁאביוניםְְּּׁׁ-ְּׁויתרם תאכל חית השדה

ותחלתְּׁהמקראְּׁבשדהְּׁהלבן,ְְּּׁׁ-ְּׁכן תעשה לכרמךְּׁאוכליםְּׁבלאְּׁמעשר,ְּׁמכאןְּׁאמרוְּׁאיןְּׁמעשרְּׁבשביעית:
ְּׁזרעְּׁאתְּׁארצך:כמוְּׁשאמורְּׁלמעלהְּׁהימנוְּׁת

ְּׁ

 ויקרא פרק כה 
ִניםְִּׁתְזֹמרְַּׁכְרֶמָךְְּּׁׁ)ג( ֶדָךְְּׁוֵששְּׁשָּ ִניםְִּׁתְזַרעְּׁשָּ ֵששְּׁשָּ

ּה: ְֶּׁאתְְּׁתבּוָאתָּ נָּהְַּׁהְשִביִעתְַּׁשַבתְְּּׁׁ)ד(ְְּׁוָאַסְפתָּ ּוַבשָּ
עְּׁ ְדָךְֹּׁלאְִּׁתְזרָּ קְּׁשָּ תְַּׁליֹקוָּ תֹוןְִּׁיְהֶיהְּׁלָָּאֶרץְַּׁשבָּ ַשבָּ

ֵאתְְּׁסִפיַחְְּׁקִציְרָךְֹּׁלאְְּּׁׁה()ְְּׁוַכְרְמָךְֹּׁלאְִּׁתְזֹמר:
תֹוןְּׁ ִתְקצֹורְְּׁוֶאתְִּׁעְנֵביְְּׁנִזיֶרָךְֹּׁלאְִּׁתְבֹצרְְּׁשַנתְַּׁשבָּ

ֶכםְְּׁלָאְכלָּהְְּּׁׁ)ו(ְִּׁיְהֶיהְּׁלָָּאֶרץ: ָאֶרץְּׁלָּ הְַּׁשַבתְּׁהָּ ְיתָּ ְוהָּ
ִריםְּׁ ְבָךְַּׁהגָּ ֶתָךְְּׁוִלְשִכיְרָךְּּׁוְלתֹושָּ ְלָךְּּׁוְלַעְבְדָךְְּׁוַלֲאמָּ

ְך: ְוַלַחיָּהְֲּׁאֶשרְְּׁבַאְרֶצָךְִּׁתְהֶיהְְְּּׁׁוִלְבֶהְמְתָךְּׁ)ז(ְִּׁעמָּ
ּהְֶּׁלֱאֹכל:ְּׁ לְְּׁתבּוָאתָּ ְְּׁלָךְֶּׁשַבעְַּׁשְבֹתתְְּּׁׁ)ח(ְּׁסכָּ ַפְרתָּ ְוסָּ

יּוְְּׁלָךְְּׁיֵמיְֶּׁשַבעְּׁ ִמיםְְּׁוהָּ ִניםְֶּׁשַבעְְּׁפעָּ ִניםְֶּׁשַבעְּׁשָּ שָּ
נָּה: ִעיםְּׁשָּ ִניםְֵּׁתַשעְְּׁוַאְרבָּ ְְּּׁׁ)ט(ְַּׁשְבֹתתְַּׁהשָּ ְוַהֲעַבְרתָּ

שֹורְַּׁלֹחֶדשְְּׁביֹוםְּׁ הְַּׁבֹחֶדשְַּׁהְשִבִעיְֶּׁבעָּ שֹוַפרְְּׁתרּועָּ
לְַּׁאְרְצֶכם: רְְּׁבכָּ ִריםְַּׁתֲעִבירּוְּׁשֹופָּ ְוִקַדְשֶתםְְּּׁׁ)י(ְַּׁהִכפֻּ

ָאֶרץְּׁ אֶתםְְּׁדרֹורְּׁבָּ נָּהְּּׁוְקרָּ ֵאתְְּׁשַנתְַּׁהֲחִמִשיםְּׁשָּ
ֶכםְְּׁוַשְבֶתםְִּׁאי ְּׁיֹוֵבלְִּׁהואְִּׁתְהֶיהְּׁלָּ לְֹּׁיְשֶביהָּ שְְּׁלכָּ

בּו: שֻּ תֹוְְּׁוִאישְֶּׁאלְִּׁמְשַפְחתֹוְּׁתָּ זָּ ְּׁ...ְֶּׁאלְֲּׁאחֻּ
ָאֶרץְִּׁכיְְּּׁׁ)כג( תְִּׁכיְִּׁליְּׁהָּ ֵכרְִּׁלְצִמתֻּ ָאֶרץְֹּׁלאְִּׁתמָּ ְוהָּ

ִדי: ִביםְַּׁאֶתםְִּׁעמָּ ּוְבֹכלְֶּׁאֶרץְְּּׁׁ)כד(ְֵּׁגִריםְְּׁותֹושָּ
הְִּׁתְתנּוְּׁלָָּאֶרץ:ְּׁ לָּ ַזְתֶכםְְּׁגאֻּ ְֲּׁאחֻּ

 רש"י
ְּׁ-ְּׁלא תזמרְּׁלשדותְּׁולכרמים:ְּׁ-ְּׁיהיה לארץְּׁ)ד(

שקוצציןְּׁזמורותיה.ְּׁותרגומוְּׁלאְּׁתכסח,ְּׁודומהְּׁ
)ישעיהְּׁלגְּׁיב(ְּׁקוציםְּׁכסוחים,ְּׁ)תהליםְּׁפְּׁיז(ְּׁלוְּׁ

ְּׁ-ְּׁאת ספיח קצירךְּׁ()הְּׁשרופהְּׁבאשְּׁכסוחה:
אפילוְּׁלאְּׁזרעתהְּׁוהיאְּׁצמחהְּׁמןְּׁהזרעְּׁשנפלְּׁבהְּׁ

ְּׁ-ְּׁלא תקצורְּׁבעתְּׁהקציר,ְּׁהואְּׁקרויְּׁספיח:
כשארְּׁקציר,ְּׁאלאְּׁהפקרְּׁיהיהְּׁלהיותְּׁמחזיקְּׁבוְּׁ

שהנזרתְּׁוהפרשתְּׁבניְּׁאדםְּׁמהםְְּּׁׁ-ְּׁנזירךְּׁלכל:
אותםְּׁאינךְּׁבוצר,ְְּּׁׁ-ְּׁלא תבצרְּׁולאְּׁהפקרתם:

ְּׁ-ְּׁוהיתה שבת הארץ וגו'ְּׁ()וְּׁאלאְּׁמןְּׁהמופקר:
אףְּׁעלְּׁפיְּׁשאסרתיםְּׁעליך,ְּׁלאְּׁבאכילהְּׁולאְּׁ

בהנאהְּׁאסרתים,ְּׁאלאְּׁשלאְּׁתנהוגְּׁבהםְּׁכבעלְּׁ
הבית,ְּׁאלאְּׁהכלְּׁיהיוְּׁשויםְּׁבה,ְּׁאתהְּׁושכירךְּׁ

מןְּׁהשבותְְּּׁׁ-ְּׁשבת הארץ לכם לאכלהְּׁותושבך:
לך ְּׁאתהְּׁאוכל,ְּׁואיְּׁאתהְּׁאוכלְּׁמןְּׁהשמור:

לפיְּׁשנאמרְּׁ)שמותְּׁכגְּׁיא(ְְּּׁׁ-ְּׁולעבדך ולאמתך
ואכלוְּׁאביוניְּׁעמך,ְּׁיכולְּׁיהיוְּׁאסוריםְּׁבאכילהְּׁ
לעשירים,ְּׁתלמודְּׁלומרְּׁלךְּׁולעבדךְּׁולאמתך,ְּׁ

ְּׁהריְּׁבעליםְּׁועבדיםְּׁושפחותְּׁאמוריםְּׁכאן:
ְּׁולבהמתך ְּׁ()זְּׁאףְּׁהגוים:ְּׁ-ְּׁולשכירך ולתושבך

כלְּׁשכן,ְּׁשמזונותיהְּׁעליך,ְּׁמהְּׁתלמודְּׁלומרְּׁולבהמתך,ְּׁמקישְּׁאםְּׁחיהְּׁאוכלתְּׁבהמהְּׁלאְְּּׁׁ-ְּׁולחיה
בהמהְּׁלחיה,ְּׁכלְּׁזמןְּׁשחיהְּׁאוכלתְּׁמןְּׁהשדהְּׁהאכלְּׁלבהמתךְּׁמןְּׁהבית,ְּׁכלהְּׁלחיהְּׁמןְּׁהשדהְּׁכלהְּׁ

שמטותְּׁשנים.ְּׁיכולְּׁיעשהְּׁשבעְּׁשניםְּׁרצופותְּׁשמטהְּׁויעשהְְּּׁׁ-ְּׁשבתת שניםְּׁ()חְּׁלבהמתךְּׁמןְּׁהבית:
והיו לך ְּׁבלְּׁאחריהם,ְּׁתלמודְּׁלומרְּׁשבעְּׁשניםְּׁשבעְּׁפעמים,ְּׁהויְּׁאומרְּׁכלְּׁשמטהְּׁושמטהְּׁבזמנה:יו

מגידְּׁלךְּׁשאףְּׁעלְּׁפיְּׁשלאְּׁעשיתְּׁשמטותְּׁעשהְּׁיובלְּׁלסוףְּׁמ"טְּׁשנה.ְּׁופשוטוְּׁשלְְּּׁׁ-ְּׁימי שבע וגו'
לשוןְּׁ)שמותְּׁלוְּׁו(ְּׁויעבירוְּׁקולְְּּׁׁ-ְּׁוהעברתְּׁ()טְּׁמקראְּׁיעלהְּׁלךְּׁחשבוןְּׁשנותְּׁהשמטותְּׁלמספרְּׁמ"ט:

ממשמעְּׁשנאמרְּׁביוםְּׁהכפוריםְּׁאיניְּׁיודעְּׁשהואְּׁבעשורְְּּׁׁ-ְּׁביום הכפוריםְּׁהכרזה:ְּׁבמחנה,ְּׁלשון
לחדש,ְּׁאםְּׁכןְּׁלמהְּׁנאמרְּׁבעשורְּׁלחדש,ְּׁאלאְּׁלומרְּׁלךְּׁתקיעתְּׁעשורְּׁלחדשְּׁדוחהְּׁשבתְּׁבכלְּׁארצכם,ְּׁ

בכניסתהְְּּׁׁ-ְּׁוקדשתםְּׁ()יְּׁואיןְּׁתקיעתְּׁראשְּׁהשנהְּׁדוחהְּׁשבתְּׁבכלְּׁארצכם,ְּׁאלאְּׁבביתְּׁדיןְּׁבלבד:
לעבדים,ְּׁביןְּׁנרצע,ְּׁביןְּׁשלאְְּּׁׁ-ְּׁוקראתם דרורְּׁמקדשיןְּׁאותהְּׁבביתְּׁדיןְּׁואומריםְּׁמקודשתְּׁהשנה:

כלוְּׁלוְּׁששְּׁשניםְּׁמשנמכר.ְּׁאמרְּׁר'ְּׁיהודהְּׁמהוְּׁלשוןְּׁדרור,ְּׁכמדיירְּׁביְּׁדייראְּׁומסחרְּׁבכלְּׁמדינהְּׁ
ְּׁשנהְּׁזאתְּׁמובדלתְּׁמשארְּׁשניםְּׁ-ְּׁיובל הואְּׁוכו',ְּׁשדרְּׁבכלְּׁמקוםְּׁשהואְּׁרוצהְּׁואינוְּׁברשותְּׁאחרים:

ְּׁ-ְּׁושבתם איש אל אחזתוְּׁבנקיבתְּׁשםְּׁלהְּׁלבדה.ְּׁומהְּׁשמה,ְּׁיובלְּׁשמה,ְּׁעלְּׁשםְּׁתקיעתְּׁשופר:
ְּׁוהארץ לא תמכרְּׁ)כג(...ְְּּׁׁלרבותְּׁאתְּׁהנרצע:ְּׁ-ְּׁואיש אל משפחתו תשבוְּׁשהשדותְּׁחוזרותְּׁלבעליהן:

למכירהְּׁלפסיקה,ְְּּׁׁ-ְּׁלצמתתְּׁליתןְּׁלאוְּׁעלְּׁחזרתְּׁשדותְּׁלבעליםְּׁביובל,ְּׁשלאְּׁיהאְּׁהלוקחְּׁכובשה:ְּׁ-
לרבותְְּּׁׁ-ְּׁובכל ארץ אחזתכםְּׁ()כדְּׁאלְּׁתרעְּׁעינךְּׁבהְּׁשאינהְּׁשלך:ְּׁ-ְּׁכי לי הארץְּׁפסוקהְּׁעולמית:

בתיםְּׁועבדְּׁעברי,ְּׁודברְּׁזהְּׁמפורשְּׁבקידושיןְּׁבפרקְּׁראשוןְּׁ)דףְּׁכאְּׁא(.ְּׁולפיְּׁפשוטוְּׁסמוךְּׁלפרשהְּׁ
שלאחריו,ְּׁשהמוכרְּׁאחוזתוְּׁרשאיְּׁלגאלהְּׁלאחרְּׁשתיְּׁשניםְּׁאוְּׁהואְּׁאוְּׁקרובו,ְּׁואיןְּׁהלוקחְּׁיכולְּׁ

ְּׁב:לעכ
ְּׁ
ְּׁ
ְּׁ
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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). 
 

 
 ל, שבת הארץ"י קוק זצ"אהרב 

הְּׁשהשבתְּׁפועלתְּׁעלְּׁכלְּׁיחיד,ְּׁפועלתְּׁהיאְּׁהשמיטהְּׁעלְּׁהאומהְּׁבכללה.ְּׁאתְּׁאותהְּׁהפעול
צורךְּׁמיוחדְּׁהיאְּׁלאומהְּׁזו,ְּׁשהיצירהְּׁהאלוקיתְּׁנטועהְּׁבקרבהְּׁבאופןְּׁבולטְּׁונצחי,ְּׁכיְּׁ

מזמןְּׁלזמןְּׁיתגלהְּׁבתוכהְּׁהמאורְּׁהאלוקיְּׁשלהְּׁבכלְּׁמלאְּׁזוהרו,ְּׁאשרְּׁלאְּׁישביתוהוְּׁחייְּׁ
,ְּׁלמעןְּׁתוכלְּׁלהתגלותְּׁהחברהְּׁשלְּׁעולְּׁעםְּׁהעמלְּׁוהדאגה,ְּׁהזעףְּׁוהתחרותְּׁאשרְּׁלהם

בקרבהְּׁפנימהְּׁטהרתְּׁנשמתהְּׁבכללותהְּׁכמוְּׁשהיא.ְּׁואםְּׁאותהְּׁהאביריות,ְּׁהמוכרחהְּׁ
להתלוותְּׁעםְּׁכלְּׁסדרְּׁשלְּׁחייְּׁציבורְּׁקבועים,ְּׁגורמתְּׁלהקטיןְּׁאתְּׁעדינותְּׁהחייםְּׁ

המוסרית,ְּׁוהניגודְּׁהמתמידְּׁשביןְּׁהשמיעהְּׁהאידיאליתְּׁלהכרזהְּׁשלְּׁחסדְּׁואמת,ְּׁחמלהְּׁ
לחץְּׁהקפדהְּׁשלְּׁקנייןְּׁורכוש,ְּׁהמוכרחיםְּׁלהיראותְּׁורחמים,ְּׁלביןְּׁהנגישהְּׁוהכפייהְּׁו

בעולםְּׁהמעשי,ְּׁגורםְּׁהרחקהְּׁלאורְּׁהאלוקיְּׁמתכונתְּׁהכרתהְּׁהציבוריתְּׁשלְּׁהאומה,ְּׁ
הנהְּׁהפסקתְּׁהסדרְּׁהחברתיְְּּׁׁ-שהרחקהְּׁזוְּׁמפעפעתְּׁכארסְּׁגםְּׁבמוסרםְּׁשלְּׁהיחידיםְּׁ

בצדדיםְּׁידועים,ְּׁמתקופהְּׁלתקופה,ְּׁמביאהְּׁלאומהְּׁזו,ְּׁכשהיאְּׁמסודרתְּׁעלְּׁמכונה,ְּׁלידיְּׁ
תהְּׁהעצמיתְּׁלמרומיְּׁהתכונותְּׁהפנימיותְּׁשבחייםְּׁהמוסרייםְּׁוהרוחניים,ְּׁמצדְּׁעליי

התוכןְּׁהאלוהיְּׁשבהם,ְּׁהעומדְּׁלמעלהְּׁלמעלהְּׁמכלְּׁתכסיסְּׁוסדרְּׁחברתי,ְּׁוהואְּׁמעבדְּׁ
 .ומעלהְּׁאתְּׁהסדריםְּׁהחברתייםְּׁונותןְּׁלהםְּׁאתְּׁשלמותם

ְּׁ

 


