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37b ( ל"בח בי� י"בא בי� נוהגת הגו חובת: דאמרת והשתא ) � 38b ( מקו� מכל', לה שמיטה קרא כי ) 

�א .1 � ג פסוק לה פרק שמות: ַהַ)ָ%תַהַ)ָ%תַהַ)ָ%תַהַ)ָ%ת    ְ%יֹו�ְ%יֹו�ְ%יֹו�ְ%יֹו�    ֹמְ"ֹבֵתיֶכ�ֹמְ"ֹבֵתיֶכ�ֹמְ"ֹבֵתיֶכ�ֹמְ"ֹבֵתיֶכ�    ְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכל ֵא" ְתַבֲער

ַ,ת .2 �א�א�א�א    ָ/�ָ/�ָ/�ָ/�    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלב    ָ.לָ.לָ.לָ.ל    יֶכ�יֶכ�יֶכ�יֶכ�מֹוְ"ֹבתֵ מֹוְ"ֹבתֵ מֹוְ"ֹבתֵ מֹוְ"ֹבתֵ     ְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכ� עֹוָל� ח-    � יז פסוק ג פרק ויקרא: ֹתאֵכל�ֹתאֵכל�ֹתאֵכל�ֹתאֵכל

�א ַמְחֶמֶצת ָ.ל .3 � כ פסוק יב פרק שמות: ַמ4ֹותַמ4ֹותַמ4ֹותַמ4ֹות    3ֹאְכל�3ֹאְכל�3ֹאְכל�3ֹאְכל�    מֹוְ"ֹבֵתיֶכ�מֹוְ"ֹבֵתיֶכ�מֹוְ"ֹבֵתיֶכ�מֹוְ"ֹבֵתיֶכ�    ְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכלְ%ֹכל ֹתאֵכל

 יא פסוק ט פרק במדבר :ְכל-ה�ְכל-ה�ְכל-ה�ְכל-ה�ֹיאֹיאֹיאֹיא    �ְמֹרִרי��ְמֹרִרי��ְמֹרִרי��ְמֹרִרי�    ַמ4ֹותַמ4ֹותַמ4ֹותַמ4ֹות    ַעלַעלַעלַעל ֹאתוֹ  ַיֲע8� ָהַעְרַ%ִי� ֵ%י� יֹו� ָע8ָר 7%ְְרָ%ָעה ַהֵ)ִני ַ%ֹחֶד" .4

 יג, טז= אי :יג שמות: ...ֵעיֶני:ֵעיֶני:ֵעיֶני:ֵעיֶני:    ֵ%י�ֵ%י�ֵ%י�ֵ%י�    �ְלטֹוָטֹפת�ְלטֹוָטֹפת�ְלטֹוָטֹפת�ְלטֹוָטֹפת    ָיְדָכהָיְדָכהָיְדָכהָיְדָכה    ַעלַעלַעלַעל    ְלאֹותְלאֹותְלאֹותְלאֹות ְוָהָיה...ְב8ֶה    3ְִפֶ/ה3ְִפֶ/ה3ְִפֶ/ה3ְִפֶ/ה    ֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמר    ֶ>ֶטרֶ>ֶטרֶ>ֶטרֶ>ֶטר ְוָכל... ֶרֶח� ֶ>ֶטר ָכל ְוַהֲעַבְר3ָ  ...ַהְ.ַנֲעִני ֶאֶר; ֶאל ה' ְיִבֲא:ְיִבֲא:ְיִבֲא:ְיִבֲא: ִ.י ְוָהָיה .5

6. � יא פסוק ה פרק יהושע :ַהCֶה ַה?ֹו� ְ%ֶעֶצ� ְוָקל�י ַמ4ֹות ַהֶ>ַסחַהֶ>ַסחַהֶ>ַסחַהֶ>ַסח    ִמBֳָחַרתִמBֳָחַרתִמBֳָחַרתִמBֳָחַרת    ;;;;ָה@רֶ ָה@רֶ ָה@רֶ ָה@רֶ     ֵמֲעב�רֵמֲעב�רֵמֲעב�רֵמֲעב�ר ַוֹ?אְכל

 לה פסוק טז פרק שמות :ְ.ָנַע�ְ.ָנַע�ְ.ָנַע�ְ.ָנַע�    ֶאֶר;ֶאֶר;ֶאֶר;ֶאֶר;    ְקֵצהְקֵצהְקֵצהְקֵצה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֹ%@�ֹ%@�ֹ%@�ֹ%@�    ַעדַעדַעדַעד @ְכל� ַה�Bָ ֶאת נֹוָ"ֶבתנֹוָ"ֶבתנֹוָ"ֶבתנֹוָ"ֶבת    ֶאֶר;ֶאֶר;ֶאֶר;ֶאֶר;    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֹ%@�ֹ%@�ֹ%@�ֹ%@�    ַעדַעדַעדַעד ָ"ָנה 7ְרָ%ִעי� ַה�Bָ ֶאת @ְכל� ִי8ְָרֵאל �ְבֵני .7

 ה פסוק לד פרק דברי� :ה' ִ>י ַעל מֹו@ב ְ%ֶאֶר; ה'ה'ה'ה'    ֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבדֶעֶבד    ֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"ה    ָ"�ָ"�ָ"�ָ"�    תתתתַוָ?מָ ַוָ?מָ ַוָ?מָ ַוָ?מָ  .8

9. � ח פסוק לד פרק דברי� :ֹמֶ"ה ֵאֶבל ְבִכי ְיֵמי ַוִ?3ְמ� יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ְ"�ִ"י�ְ"�ִ"י�ְ"�ִ"י�ְ"�ִ"י�    מֹו@במֹו@במֹו@במֹו@ב    ְ%ַעְרֹבתְ%ַעְרֹבתְ%ַעְרֹבתְ%ַעְרֹבת    ֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"ה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאלִי8ְָרֵאל    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ַוִ?ְב.�ַוִ?ְב.�ַוִ?ְב.�ַוִ?ְב.

עַ  לאֶ  ה' ַוֹ?אֶמר ה' ֶעֶבד ֹמֶ"ה מֹות 7ֲחֵרי ַוְיִהי .10  א פסוק א פרק יהושע :ֵלאֹמר ֹמֶ"ה ְמָ"ֵרת נ�� ִ%� ְיהֹו"-

 ב פסוק א פרק יהושע :ִי8ְָרֵאל ִלְבֵני ָלֶה� ֹנֵת� @ֹנִכי ֲאֶ"ר ָה@ֶר; ֶאל ַהCֶה ָהָע� ְוָכל ַא3ָה ַהCֶהַהCֶהַהCֶהַהCֶה    ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲעֹברֲעֹברֲעֹברֲעֹבר    ק��ק��ק��ק��    ְוַע3ָהְוַע3ָהְוַע3ָהְוַע3ָה    ֵמתֵמתֵמתֵמת    ַעְבִ/יַעְבִ/יַעְבִ/יַעְבִ/י    ֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"הֹמֶ"ה .11

12. �� ֶנהַהBַחֲ  ְ%ֶקֶרב ִעְבר� יא פסוק א פרק יהושע ...ַהCֶה ַהַ?ְרֵ/� ֶאת ֹעְבִרי� ַא�3ֶ ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ְ"�ֶ"תְ"�ֶ"תְ"�ֶ"תְ"�ֶ"ת    ְ%עֹודְ%עֹודְ%עֹודְ%עֹוד    ִ.יִ.יִ.יִ.י ֵציָדה ָלֶכ� ָהִכינ� ֵלאֹמר ָהָע� ֶאת ְוַצ

 יט פסוק ד פרק יהושע :ְיִריחוֹ  ִמְזַרח ִ%ְקֵצה ַ%HְִלHָל ַוַ?ֲחנ� ָהִרא"ֹו�ָהִרא"ֹו�ָהִרא"ֹו�ָהִרא"ֹו�    ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"ַלֹחֶד"    ֶ%ָע8ֹורֶ%ָע8ֹורֶ%ָע8ֹורֶ%ָע8ֹור    ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�ַהַ?ְרֵ/�    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    ָעל�ָעל�ָעל�ָעל�    ְוָהָע�ְוָהָע�ְוָהָע�ְוָהָע� .13

 ב פסוק לא פרק דברי� :ַהCֶה ַהַ?ְרֵ/� ֶאת ַתֲעֹבר �א ֵאַלי @ַמר ה'וַ  ְוָלבֹוא ָלֵצאת עֹוד א�ַכל �א ַה?ֹו�ַה?ֹו�ַה?ֹו�ַה?ֹו�    @ֹנִכי@ֹנִכי@ֹנִכי@ֹנִכי    ָ"ָנהָ"ָנהָ"ָנהָ"ָנה    ְוֶע8ְִרי�ְוֶע8ְִרי�ְוֶע8ְִרי�ְוֶע8ְִרי�    ֵמ@הֵמ@הֵמ@הֵמ@ה    ֶ%�ֶ%�ֶ%�ֶ%� ֲאֵלֶה� ַוֹ?אֶמר .14

 כו פסוק כג פרק שמות :ֲאַמIֵאֲאַמIֵאֲאַמIֵאֲאַמIֵא    ָיֶמי:ָיֶמי:ָיֶמי:ָיֶמי:    ִמְסַ>רִמְסַ>רִמְסַ>רִמְסַ>ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת 7%ְְרֶצ: ַוֲעָקָרה ְמַ"ֵ.ָלה ִתְהֶיה �א .15

�א ְ%ֵרֵעה� ַיֶ)ה ֲאֶ"ר ָידוֹ  ַמֵ)ה ַ%ַעל ָ.ל ָ"מֹוטָ"מֹוטָ"מֹוטָ"מֹוט ַהְ)ִמJָהַהְ)ִמJָהַהְ)ִמJָהַהְ)ִמJָה    ְ/ַברְ/ַברְ/ַברְ/ַבר    ְוֶזהְוֶזהְוֶזהְוֶזה .16 8Hֶֹאת ִי � ב פסוק טו פרק דברי� :ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ְ"ִמJָהְ"ִמJָהְ"ִמJָהְ"ִמJָה    ָקָראָקָראָקָראָקָרא    ִ.יִ.יִ.יִ.י @ִחיו ְוֶאת ֵרֵעה

  

I Continued analysis of textual indicators of גות באר;מצוות הנוה   (.etc כי יביאK) ביאה and מושבות  – 

a Purpose of מושב and ביאה in re:  

i שבת (v. 1) – סד"א it would require קידוש ב"ד as with other מועדות (as it’s written in that context in ויקרא כג)– קמ"ל 

ii חלב וד� (v. 2) – סד"א it would only apply when there are נותקרב  (as it’s written in that context) – קמ"ל 

iii מצה (v. 3) – סד"א it only applies when there is a קרב� פסח (as per v. 4)  - קמ"ל  

iv פדיו� פטר חמור and תפילי� (v. 5) – teaches that by doing these מצוות, we earn entry into the Land 

b Implications of dispute ( ער"י/ר" ) as to meaning of מושבות (anywhere you are or only after ירושה וישיבה)  

i According to: ר"ע, we understand v. 6 (why they only ate חדש afterwards): 

1 Explanation: they offered the (16.1) עומר and then ate חדש, which applies anywhere 

ii Hwoever, according to: "יר , why didn’t they eat immediately 

1 Explanation: if מושבות means after ירושה וישיבה, then איסור חדש didn’t apply yet 

2 Answer: they didn’t need it, as they still had מ� in their bags, as per resolution within v. 7: 

(a) It states: they ate the מ� until they came to the “settled Land” (i.e. west bank) 

(b) But it also states: that they ate the מ� until they came to the “edge of אר; כנע�” (east bank) 

(i) Resolution: the מ� stopped falling at death of (7.12) משה but lasted until (16.1)  

(c) Parallel ברייתא: the “40 years” of v. 7 should be 39 and 11 mos. (מ� began falling on 15.2)  

(i) Answer: the מצות they took with them from Egypt tasted like מ� 

(d) Additional ברייתא: identifying date of death (and birth) of מרע"ה as 7.12, as per vv. 8-15 

II רשב"י and ראב"ש’s statements regarding יות באר;מצוות התלו  

a חדש, ערלה וכלאי�  - רשב"י (all apply globally)  

i חדש – from text (מושב means anywhere you live), כלאי� and ערלה via ק"ו  

1 3 points of ק"ו (2 of which apply to ערלה)   

(a) חדש isn’t a permanent איסור (every 16.1 it is lifted)  (כלאי� is)  

(b) חדש isn’t an יסור הנאהא   (are ערלה וכלאי�) 

(c) חדש has a mechanism to lift the ban (16.1) – כלאי� וערלה do not have such a mechanism 

b ראב"ש – any מצוה which we were commanded to practice before entering the Land applies globally, else, only בא"י 

i exceptions: השמטת כספי� (at מיטהש ) and שלוח עבדי� (at יובל)  - which apply everywhere, ‘tho commanded before 

1 challenge: השמטת כספי� is a personal obligation – of course it applies everywhere 

2 answer: סד"א as per רבי’s equation of שמיטת כספי�::שמיטת קרקע based on שמיטה/שמוט (v. 16): 

(a) Ruling: שמיטת כספי� only applies at a time that שמיטת קרקעות applies 

(b) We may have extended it to: שמ"כ only applies where שמ"ק applies (א"י) – קמ"ל  

(i) Reason we don’t read that way: end of v. 16 expands to include other places (חו"ל)  

 

 

 


