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8.1.6 

8b (ולשמיטין)  9b (בחוצה לארץ) 

 

 ְוָׁשְבָתה ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ב( :ֵלאֹמר ִסיַני ְּבַהר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר) א( )1
 ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה) ד( :ְּתבּוָאָתּה ֶאת ְוָאַסְפּתָ  ַּכְרֶמ� ִּתְזֹמר ָׁשִנים ְוֵׁשׁש ָׂשֶד� ִּתְזַרע ָׁשִנים ֵׁשׁש) ג( :ה'לַ  ַׁשָּבת ָהָאֶרץ
 ְׁשַנת ִתְבֹצר �א ְנִזיֶר� ִעְּנֵבי ְוֶאת ִתְקצֹור �א ְקִציְר� ְסִפיחַ  ֵאת) ה( :ִתְזֹמר �א ְוַכְרְמ� ִתְזָרע א� ָׂשְד� ה'לַ  ַׁשָּבת ָלָאֶרץ ִיְהֶיה

 ְוִלְבֶהְמְּת�) ז( :ִעָּמ� ַהָּגִרים ּוְלתֹוָׁשְב� ְוִלְׂשִכיְר� ְוַלֲאָמֶת� ּוְלַעְבְּד� ְל� ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ַׁשַּבת ְוָהְיָתה) ו(   :ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ַׁשָּבתֹון
 ְיֵמי ְל� ְוָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ַׁשְּבֹתת ֶׁשַבע ְל� ְוָסַפְרּתָ  )ח(    : ֶלֱאֹכל ְּתבּוָאָתּה ָכל ִּתְהֶיה ְּבַאְרֶצ� ֲאֶׁשר ְוַלַחָּיה
 ַּתֲעִבירּו ַהִּכֻּפִרים ְּביֹום ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַהְּׁשִבִעי ַּבֹחֶדׁש ְּתרּוָעה ׁשֹוַפר ְוַהֲעַבְרּתָ ) ט( :ָנהׁשָ  ְוַאְרָּבִעים ֵּתַׁשע ַהָּׁשִנים ַׁשְּבֹתת ֶׁשַבע
 ִאיׁש ְוַׁשְבֶּתם ָלֶכם הִּתְהיֶ  ִהוא יֹוֵבל ֹיְׁשֶביהָ  ְלָכל ָּבָאֶרץ ְּדרֹור ּוְקָראֶתם ָׁשָנה ַהֲחִמִּׁשים ְׁשַנת ֵאת ְוִקַּדְׁשֶּתם) י( :ַאְרְצֶכם ְּבָכל ׁשֹוָפר

 ְו�א ְסִפיֶחיהָ  ֶאת ִתְקְצרּו ְו�א ִתְזָרעּו �א ָלֶכם ִּתְהֶיה ָׁשָנה ַהֲחִמִּׁשים ְׁשַנת ִהוא יֹוֵבל) יא( :ָּתֻׁשבּו ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ֶאל ְוִאיׁש ֲאֻחָּזתוֹ  ֶאל
 ֶאל ִאיׁש ָּתֻׁשבּו ַהֹּזאת ַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת) יג( :ְּתבּוָאָתּה ֶאת ֹּתאְכלּו ַהָּׂשֶדה ִמן םָלכֶ  ִּתְהֶיה ֹקֶדׁש ִהוא יֹוֵבל ִּכי) יב( :ְנִזֶריהָ  ֶאת ִתְבְצרּו
  כה פרק ויקרא :ֲאֻחָּזתוֹ 

  יב ,יא דברים: ָׁשָנה ַאֲחִרית ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱא�ֶהי� ה' ֵעיֵני ָּתִמיד ֹאָתּה ֹּדֵרׁש ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ֶאֶרץ )2

  ב ,יב שמות :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים ֹראׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש )3

  כא ,לד שמות :ִּתְׁשֹּבת ּוַבָּקִציר ֶּבָחִריׁש ִּתְׁשֹּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַּתֲעֹבד ָיִמים ֵׁשֶׁשת )4

   לב ,כג ויקרא: ַׁשַּבְּתֶכם ִּתְׁשְּבתּו ֶעֶרב ַעד ֵמֶעֶרב ָּבֶעֶרב ַלֹחֶדׁש ְּבִתְׁשָעה םַנְפֹׁשֵתיכֶ  ֶאת ְוִעִּניֶתם ָלֶכם הּוא ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת )5

 
 

I. ר"ח תשרי as ר"ה לשמיטין וליובלות 

a. Source for שמיטה: v1 (ד) from v2 (not from v3 – which includes חדשים) 

b. Challenge to יובל: should be from 10th of month 

c. Answer: follows ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה following v1 ('י)  

i. Reads it as: description of period between ר"ח תשרי and יוה"כ 

ii. רבנן: v1 (י) only sanctify years, not months  

iii. Supporting יובל היא :ברייתא (v1 יא) excludes tail end ( ר"היוה"כ of the following year) 

א"סד .1 : since we add to קדש from חול at onset… 

בנןר .2 : (who don’t maintain מוסיפין מחול על הקדש at the onset 

a. Therefore: have no need for מיעוט to exclude it at end) 

b. Used: contra ר' יהודה who reckons 50th year as belonging to both cycles 

i. Meaning: end of 1st, beginning of 2nd) – יובל היא  year reckoned once 

iv. source: for שמוסיפין מחול על הקד  

ע"ר .1 : v4: חריש refers to 6th year going into 7th; קציר refers to 7th year into 8th  

ישמעאל 'ר .2  (excludes הקציר של מצו ): derives from v5 

a. ע"ר : uses v5 eating on 9th and fasting on 10th :: fasting both days 

d. ברייתא: interpreting יובל היא (which requirement generates קדושת יובל?) 

i. 'יהודה ר :  only freeing slaves is a sine qua non for יובל to occur 

1. A verse: is only interpreted to most recent explicitave verse: וקראתם דרור =freedom 

ii. 'יוסי ר : only תקיעת שופר is a sine qua non  for יובל to occur 

1. Since: תקיעת שופר is necessary and in the hands of בי"ד  

a. Unlike: שילוח עבדים on both counts 

b. Verse: is interpreted from earlier explication – ('והעברתם שופר :ט…) 

iii. חכמים: freeing slaves, מיטת קרקעותש  and תקיעת שופר are all indispensable for יובל to occur 

1. Text:  is interpreted via all accessible explications 

a. Immediately before: freeing slaves 

b. Earlier: שופר 

c. Afterwards: שמיטת קרקעות::returning property 

2. Text: of יובל היא – indicating that it is יובל regardless – is used to expand to חו"ל 

a. בארץ (v1 ט):  only when יובל is practiced in א"י does it manifest in חו"ל 


