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רש"י

שמות פרק כג פסוק יא

(יא) תשמטנה  -מעבודה :ונטשתה  -מאכילה אחר
וְ הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְש ְמטֶ נָּה ּונְטַ ְש ָּתּה וְ ָּאכְ לּו ֶאבְ ֹינֵי עַ מֶ ָך
זמן הביעור .דבר אחר תשמטנה מעבודה גמורה,
ֵיתָך:
וְ י ְִת ָּרם ת ֹאכַ ל חַ יַת הַ שָּ דֶ ה כֵ ן ַתעֲשֶ ה ְלכ ְַר ְמָך ְלז ֶ
כגון חרישה וזריעה .ונטשתה מלזבל ומלקשקש:
ויתרם תאכל חית השדה  -להקיש מאכל אביון למאכל חיה מה חיה אוכלת בלא מעשר ,אף אביונים
אוכלים בלא מעשר ,מכאן אמרו אין מעשר בשביעית :כן תעשה לכרמך  -ותחלת המקרא בשדה הלבן,
כמו שאמור למעלה הימנו תזרע את ארצך:
ויקרא פרק כה

(א) ַויְדַ בֵ ר יְקוָּק ֶאל מֹשֶ ה ְב ַהר ִסינַי לֵאמֹר( :ב) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וְ ָּא ַמ ְר ָּת אֲ ל ֵֶהם כִ י ָּתבֹאּו ֶאל ָּה ָּא ֶרץ אֲ ֶשר
אֲ נִי נ ֵֹתן ָּלכֶם וְ שָּ בְ ָּתה הָּ ָּא ֶרץ ַשבָּ ת לַיק ָּוק:
רש"י

כלי יקר

(א) בהר סיני  -מה ענין שמיטה אצל הר (ב) ושבתה הארץ שבת לה' .בטעם מצוה זו יש דעות חלוקות
כי רבים אומרים שהטעם הוא שתשבות הארץ כדי שתוסיף
סיני ,והלא כל המצות נאמרו מסיני,
תת כוחה לזרוע ,ולדעה זו נטה הרב המורה ,ורבים חולקים
אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה
עליו ואמרו שאם חששה התורה לזה שלא תחלש האדמה למה
ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולן
יתחייבו גלות על שמיטת הארץ יהיה עונשם שלא תוסיף הארץ
נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני ,כך
תת כוחה להם ,ועוד שאין זה שבת לה' כי אם לצורך הארץ.
שנויה בתורת כהנים .ונראה לי שכך
פירושה לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות ומהו שאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה מה תרויח בזה
שיגלו ממנה ישראל וישבו עליה הגוים אשר לעולם בה יעבודו
שנשנית בערבות מואב במשנה תורה,
למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו ואיך תשבות הארץ בהשמה מהם .ובעקידה נתן טעם אחר
מסיני ,ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור ואמר שתכלית מצוה זו לזכר חידוש העולם ולזכור ימות עולם
וסוף ימי חלדו ,וכן כתב מהר"י אברבנאל והוסיף עוד נופך
שנדבר למשה שמסיני היו כולם
משלו וגם זה רחוק מכליותי כי הוא דומה ליהודה ועוד לקרא
כללותיהן ודקדוקיהן ,וחזרו ונשנו
כי יום השבת התמידי בכל שבוע בא לזכר חידוש העולם ואם
בערבות מואב( :ב) שבת לה'  -לשם ה',
הוא לא יועיל מה יושיענו זה הבא לעיתים רחוקים:
כשם שנאמר בשבת בראשית:
Guide for the Perplexed III:39

As to the precepts enumerated in the laws concerning the year of release and the jubilee (Hilkhot
shemittah ve-yovel) 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. 23:11); 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. 25:23). 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. 49).
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