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 ויקרא פרק כה

ַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך  ַבע ָשִנים שֶׁ ַבע ַשְבֹתת ָשִנים שֶׁ ַבע ַשְבֹתת ַהָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנה: )ט( ְוַהֲעַבְרָת )ח( ְוָסַפְרָת ְלָך שֶׁ ְיֵמי שֶׁ
ם: )י( וְ  ש ְביֹום ַהִכפִֻּרים ַתֲעִבירּו שֹוָפר ְבָכל ַאְרְצכֶׁ ָעׂשֹור ַלֹחדֶׁ ש ַהְשִבִעי בֶׁ ם ֵאת ְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה שֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחדֶׁ ִקַדְשתֶׁ

ל ִמְשַפְחתֹוּוְקָר  ָזתֹו ְוִאיש אֶׁ ל ֲאחֻּ ם ִאיש אֶׁ ם ְוַשְבתֶׁ יָה יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶׁה ָלכֶׁ ץ ְלָכל ֹיְשבֶׁ ם ְדרֹור ָבָארֶׁ בּו: )יא( יֹוֵבל ִהוא ְשַנת  אתֶׁ ָתשֻּ
יָה ְולֹא ִתְבְצרּו ת ְסִפיחֶׁ ם לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו אֶׁ ם ִמן  ַהֲחִמִשים ָשָנה ִתְהיֶׁה ָלכֶׁ ש ִתְהיֶׁה ָלכֶׁ יָה: )יב( ִכי יֹוֵבל ִהוא ֹקדֶׁ ת  ְנִזרֶׁ אֶׁ

ָזתֹו: )יד( ְוִכי ִתְמְכרּו  ל ֲאחֻּ בּו ִאיש אֶׁ ת ְתבּוָאָתּה: )יג( ִבְשַנת ַהּיֹוֵבל ַהזֹאת ָתשֻּ ה תֹאְכלּו אֶׁ ָך אֹו ָקֹנה ִמַּיד ַהָשדֶׁ ִמְמָכר ַלֲעִמיתֶׁ
ָך ַאל תֹונּו ִאיש ָך ְבִמְסַפר ְשֵני ְתבּוֹאת ִיְמָכר ָלְך: )טז( ֲעִמיתֶׁ ה ֵמֵאת ֲעִמיתֶׁ ת ָאִחיו: )טו( ְבִמְסַפר ָשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִתְקנֶׁ ְלִפי ֹרב  אֶׁ

ה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהָשִנים ַתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִכי ִמְסַפר ְתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר ָלְך: )י ת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ַהָשִנים ַתְרבֶׁ ז( ְולֹא תֹונּו ִאיש אֶׁ
ם ֹאָתם ִוישַ  ת ִמְשָפַטי ִתְשְמרּו ַוֲעִׂשיתֶׁ ֹקַתי ְואֶׁ ת חֻּ ם אֶׁ ם: )יח( ַוֲעִׂשיתֶׁ יָך ִכי ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ ַטח: ֵמֱאֹלהֶׁ ץ ָלבֶׁ ם ַעל ָהָארֶׁ  ְבתֶׁ

ם ָלֹׂשַבע וִ  ץ ִפְרָיּה ַוֲאַכְלתֶׁ ֱאֹסף )יט( ְוָנְתָנה ָהָארֶׁ יָה: )כ( ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹאַכל ַבָשָנה ַהְשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא נֶׁ ַטח ָעלֶׁ ם ָלבֶׁ יַשְבתֶׁ
ת ַהְתבּוָאה ִלְשֹלש ַהָשִני ם ַבָשָנה ַהִשִשית ְוָעָׂשת אֶׁ ת ִבְרָכִתי ָלכֶׁ ת ְתבּוָאֵתנּו: )כא( ְוִצִּויִתי אֶׁ ם ֵאת ַהָשָנה ַהְשִמיִנת ם: )כב( ּוְזַרְעתֶׁ אֶׁ

ץ לֹא ִת  ם ִמן ַהְתבּוָאה ָיָשן ַעד ַהָשָנה ַהְתִשיִעת ַעד בֹוא ְתבּוָאָתּה תֹאְכלּו ָיָשן: )כג( ְוָהָארֶׁ ץ ִכי ַוֲאַכְלתֶׁ ת ִכי ִלי ָהָארֶׁ ָמֵכר ִלְצִמתֻּ
זַ  ץ ֲאחֻּ רֶׁ ם ִעָמִדי: )כד( ּוְבֹכל אֶׁ ָזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָקֹרב ֵגִרים ְותֹוָשִבים ַאתֶׁ ץ: ס )כה( ִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאחֻּ ָלה ִתְתנּו ָלָארֶׁ ם ְגאֻּ ְתכֶׁ

ָלתֹו: ) ת ְשנֵ ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַכר ָאִחיו: )כו( ְוִאיש ִכי לֹא ִיְהיֶׁה לֹו ֹגֵאל ְוִהִשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְכֵדי ְגאֻּ ת כז( ְוִחַשב אֶׁ י ִמְמָכרֹו ְוֵהִשיב אֶׁ
ָזתֹו: )כח( ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵדי ָהִשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָכרֹו ְבַיד ר ָמַכר לֹו ְוָשב ַלֲאחֻּ ה ֹאתֹו ַעד ְשַנת ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא  ָהֹעֵדף ָלִאיש ֲאשֶׁ ַהֹקנֶׁ

ָזתֹו: ס )כט( ְוִאיש ִכי ִיְמכֹ  ָלתֹו: )ל( ְוִאם ַבֹּיֵבל ְוָשב ַלֲאחֻּ ָלתֹו ַעד ֹתם ְשַנת ִמְמָכרֹו ָיִמים ִתְהיֶׁה ְגאֻּ ר ֵבית מֹוַשב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְגאֻּ
ה ֹאתֹו ְלדֹ  ת ַלֹקנֶׁ ר לא לֹו ֹחָמה ַלְצִמיתֻּ ר ָבִעיר ֲאשֶׁ  ַבֹּיֵבל:  ֹרָתיו לֹא ֵיֵצאלֹא ִיָגֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו ָשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַבִית ֲאשֶׁ

ָלה ִתְהיֶׁה לֹו ּוַבֹּיֵבל ֵיֵצא: ץ ֵיָחֵשב ְגאֻּ ם ֹחָמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה ָהָארֶׁ ר ֵאין ָלהֶׁ )לב( ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָבֵתי ָעֵרי  )לא( ּוָבֵתי ַהֲחֵצִרים ֲאשֶׁ
ר ִיְגַאל ִמן ַהְלוִ  ַלת עֹוָלם ִתְהיֶׁה ַלְלִוִּים: )לג( ַוֲאשֶׁ ָזָתם ְגאֻּ ָזתֹו ַבֹּיֵבל ִכי ָבֵתי ָעֵרי ַהְלִוִּים ִהוא ֲאחֻּ ִּים ְוָיָצא ִמְמַכר ַבִית ְוִעיר ֲאחֻּ

ם: ס )לה( וְ  ַזת עֹוָלם הּוא ָלהֶׁ ם לֹא ִיָמֵכר ִכי ֲאחֻּ ָזָתם ְבתֹוְך ְבֵני ִיְׂשָרֵאל: )לד( ּוְׂשֵדה ִמְגַרש ָעֵריהֶׁ ְך ִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעמָ ֲאחֻּ
יָך ְוֵחי ָא  ְך ְוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶׁ שֶׁ ֱחַזְקָת בֹו ֵגר ְותֹוָשב ָוַחי ִעָמְך: )לו( ַאל ִתַקח ֵמִאתֹו נֶׁ ת ַכְסְפָך לֹא ִתֵתן לֹו ְוהֶׁ ִחיָך ִעָמְך: )לז( אֶׁ

ם אֲ  ָך: )לח( ֲאִני ְיקָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ ְך ּוְבַמְרִבית לֹא ִתֵתן ָאְכלֶׁ שֶׁ ץ ְכַנַען ִלְהיֹות ְבנֶׁ רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ץ ִמְצָרִים ָלֵתת ָלכֶׁ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ְתכֶׁ ר הֹוֵצאִתי אֶׁ שֶׁ
ד: )מ( ְכָׂשִכיר ְכתֹושָ  ם ֵלאֹלִהים: ס )לט( ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך ְוִנְמַכר ָלְך לֹא ַתֲעֹבד בֹו ֲעֹבַדת ָעבֶׁ ב ִיְהיֶׁה ִעָמְך ַעד ְשַנת ַהֹּיֵבל ָלכֶׁ

ַזת ֲאֹבָתיו ָישּוב: )מב( ִכי ֲעָבדַ ַיֲעֹבד עִ  ל ֲאחֻּ ל ִמְשַפְחתֹו ְואֶׁ ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ָמְך: )מא( ְוָיָצא ֵמִעָמְך הּוא ּוָבָניו ִעמֹו ְוָשב אֶׁ י ֵהם ֲאשֶׁ
ְך ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶׁ  ה בֹו ְבָפרֶׁ ד: )מג( לֹא ִתְרדֶׁ ת ָעבֶׁ רֶׁ ץ ִמְצָרִים לֹא ִיָמְכרּו ִמְמכֶׁ רֶׁ ר ִיְהיּו ָלְך ֵמֵאת ַהגֹוִים ֵמאֶׁ יָך: )מד( ְוַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ֲאשֶׁ

ם ִתְקנּו ּוִמִמ  ם ֵמהֶׁ ד ְוָאָמה: )מה( ְוַגם ִמְבֵני ַהתֹוָשִבים ַהָגִרים ִעָמכֶׁ בֶׁ ם ִתְקנּו עֶׁ ם ֵמהֶׁ ר ְסִביֹבֵתיכֶׁ ר ֲאשֶׁ ם ֲאשֶׁ ר ִעָמכֶׁ ְשַפְחָתם ֲאשֶׁ
ם וְ  ם ַתֲעֹבדּו ּוְבַאחֵ הֹוִלידּו ְבַאְרְצכֶׁ ָזה ְלֹעָלם ָבהֶׁ ת ֲאחֻּ שֶׁ ם ָלרֶׁ ם ַאֲחֵריכֶׁ ם ֹאָתם ִלְבֵניכֶׁ ָזה: )מו( ְוִהְתַנַחְלתֶׁ ם ַלֲאחֻּ ם ְבֵני ָהיּו ָלכֶׁ יכֶׁ

ְך: ס )מז( ְוִכי ַתִשיג ַיד ֵגר ְותֹוָשב ִעָמְך ּוָמְך ָאִחיָך ה בֹו ְבָפרֶׁ ר  ִיְׂשָרֵאל ִאיש ְבָאִחיו לֹא ִתְרדֶׁ ִעמֹו ְוִנְמַכר ְלֵגר תֹוָשב ִעָמְך אֹו ְלֵעקֶׁ
ן ֹדדֹו יִ  נּו: )מט( אֹו ֹדדֹו אֹו בֶׁ ָחיו ִיְגָאלֶׁ ָחד ֵמאֶׁ ָלה ִתְהיֶׁה לֹו אֶׁ נּו אֹו ִמְשֵאר ְבָׂשרֹו ִמִמְשַפְחתֹו ִמְשַפַחת ֵגר: )מח( ַאֲחֵרי ִנְמַכר ְגאֻּ ְגָאלֶׁ

נּו אֹו ִהִשי ף ִמְמָכרֹו ְבִמְס ִיְגָאלֶׁ סֶׁ ַפר ָשִנים ִכיֵמי ָׂשִכיר ָגה ָידֹו ְוִנְגָאל: )נ( ְוִחַשב ִעם ֹקֵנהּו ִמְשַנת ִהָמְכרֹו לֹו ַעד ְשַנת ַהֹּיֵבל ְוָהָיה כֶׁ
ף ִמְקָנתֹו: )נב סֶׁ ָלתֹו ִמכֶׁ ן ָיִשיב ְגאֻּ ( ְוִאם ְמַעט ִנְשַאר ַבָשִנים ַעד ְשַנת ַהֹּיֵבל ְוִחַשב לֹו ִיְהיֶׁה ִעמֹו: )נא( ִאם עֹוד ַרבֹות ַבָשִנים ְלִפיהֶׁ

יָך: ְך ְלֵעינֶׁ רֶׁ נּו ְבפֶׁ ָלתֹו: )נג( ִכְׂשִכיר ָשָנה ְבָשָנה ִיְהיֶׁה ִעמֹו לֹא ִיְרדֶׁ ת ְגאֻּ ה ְוָיָצא ִבְשַנת ַהֹּיֵבל  ְכִפי ָשָניו ָיִשיב אֶׁ )נד( ְוִאם לֹא ִיָגֵאל ְבֵאלֶׁ
ץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיק רֶׁ ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמאֶׁ ם:הּוא ּוָבָניו ִעמֹו: )נה( ִכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאשֶׁ  ָֹוק ֱאֹלֵהיכֶׁ

 
 רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י

מצות עשה לספור שבע שבע שנים ולקדש שנת החמשים שנאמר וספרת לך שבע שבתות שנים וגו' וקדשתם את שנת  ]א[
 החמשים, ושתי מצות אלו מסורין לבית דין הגדול בלבד. 

ם תזרע שדך ושש ]שנים תזמור כרמך ומאימתי התחילו למנות, מאחר ארבע עשרה שנה משנכנסו לארץ שנאמר שש שני [ב]
עד שיהיה כל אחד מכיר את ארצו ושבע שנים עשו[ בכבוש הארץ ושבע שנים בחילוק, נמצאת אומר בשנת שלש וחמש מאות 

ואלפים ליצירה מר"ה מאחר מולד אדם הראשון שהיא שנה שניה ליצירה התחילו למנות, ועשו שנת עשר וחמש מאות 
רים משנכנסו לארץ שמטה, ומנו שבע שמטות וקדשו שנת החמשים שהיא שנת ארבע וששים ליצירה שהיא שנת אחת ועש

 משנכנסו לארץ. 
שבעה עשר יובלים מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו, ושנה שיצאו בה שחרב הבית בראשונה מוצאי שביעית היתה [ ג]

ראשון, כיון שחרב הבית בטל מנין זה, משבטלה  ושנת שש ושלשים ביובל היתה, שארבע מאות שנה ועשר שנים עמד בית
נשארה הארץ חרבה שבעים שנה ונבנה בית שני, וארבע מאות ועשרים שנה עמד, ובשנה השביעית מבניינו עלה עזרא והיא 

הביאה השנייה, ומשנה זו התחילו למנות מנין אחר, ועשו שנת י"ג לבנין בית שני שמטה, ומנו שבע שמטות וקדשו שנת 
 ם, אעפ"י שלא היתה שם יובל בבית שני מונין היו אותו כדי לקדש שמיטות החמשי

נמצאת למד שהשנה שחרב בה הבית באחרונה שתחלתה מתשרי שאחר החרבן כשני חדשים שהרי מתשרי הוא המנין [ ד]
 לשמיטים וליובלות אותה השנה מוצאי שביעית היתה, ושנת ט"ו מן היובל התשיעי היתה, ולפי חשבון זה שנה זו שהיא שנת

אלף ומאה ושבע לחרבן שהיא שנת שמנים ושבעה ואלף וארבע מאות למנין שטרות שהיא שנת שש ושלשים ותשע מאות 
 וארבעת אלפים ליצירה היא שנת שמיטה והיא שנת אחת ועשרים מן היובל. 
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בית ראשון ובנין אבל כל הגאונים אמרו שמסורת היא בידיהם איש מפי איש שלא מנו באותן השבעים שנה שבין חרבן  [ה]

בית שני אלא שמטות בלבד בלא יובל, וכן משחרב באחרונה לא מנו שנת החמשים אלא שבע שבע בלבד מתחלת שנת החרבן 
 וכן עולה בגמרא ע"ז חשבון זה שהוא קבלה. 

תן שבע שבע, ושנת השמטה ידועה היא ומפורסמת אצל הגאונים ואנשי א"י, וכולן לא מנו אלא לשני חורבן משליכין או [ו]
ולפי חשבון זה תהי שנה זו שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחרבן מוצאי שביעית, ועל זה אנו סומכין, וכפי החשבון זה אנו 

 מורין לענין מעשרות ושביעית והשמטת כספים שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. 
שנת יובל אינה עולה ממנין שני השבוע, אלא שנת תשע וארבעים שמטה ושנת חמשים יובל, ושנת חמשים ואחת תחלת  [ז]

 שש שנים של שבוע וכן בכל יובל ויובל. 
משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה  [ח]

יושבים כתקנן, בזמן שהיובל ]נוהג בארץ[ נוהג בחו"ל שנאמר יובל  כולןעליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא 
 . היא בכ"מ בין בפני הבית בין שלא בפני הבית

ובזמן שהיובל נוהג נוהג דין עבד עברי, ודין בתי ערי חומה, ודין שדה חרמים ודין שדה אחוזה, ומקבלין גר תושב ונוהגת  [ט]
שביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מן התורה, ובזמן שאין היובל ]נוהג[ אינו נוהג אחד מכל אלו חוץ משביעית בארץ 

 כמו שביארנו.  והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם
מצות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, ומצוה זו מסורה לבית דין תחלה )שנאמר והעברת שופר תרועה( [ י]

ומעבירין שופר בכל גבול וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע שנאמר תעבירו שופר, ותוקעין בשופר תשע כדרך שתוקעין בר"ה 
 ישראל. 

שופר של יובל ושל ראש השנה אחד הוא לכל דבר, ואחד ראש השנה ואחד היובל לתקיעות, אלא שביובל תוקעין בין  [יא]
בב"ד שקדשו בו את החדש בין בב"ד שלא קדשו בו את החדש, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע כל זמן שבית דין יושבין ושלא 

 בפני בית דין. 
תוקעין אלא בבית דין שקדשו בו את החדש, ואין כל יחיד ויחיד תוקע אלא בפני בית ובר"ה שחל להיות בשבת לא היו  [יב]

 דין. 
 שלשה דברים מעכבין ביובל, תקיעה ושלוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן, וזו היא שמיטת קרקע.  [יג]
השדות חוזרות לבעליהן, אלא מר"ה עד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהן, ולא  [יד]

עבדים אוכלין ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם, כיון שהגיע יום הכפורים תקעו ב"ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן 
 וחזרו שדות לבעליהן. 

 דין היובל בשביתת הארץ ודין השמטה אחד הוא לכל דבר, כל שאסור בשביעית מעבודת הארץ אסור בשנת יובל, וכל [טו]
שמותר בשביעית מותר ביובל, ומלאכות שלוקין עליהן בשביעית לוקין עליהן ביובל, ודין פירות שנת יובל באכילה ובמכירה 

 ובביעור כדין פירות שביעית לכל דבר. 
יתירה שביעית על היובל שהשביעית משמטת כספים ולא יובל, ויותר יובל על השביעית שהיובל מוציא עבדים ומשמיט  [טז]

רקע, וזהו דין מכירת שדות האמורות בתורה והיא מצות עשה שנאמר גאולה תתנו לארץ, יובל משמיט קרקע בתחלתו ק
 ושביעית אינה משמטת כספים אלא בסופה כמו שבארנו.
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