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ְוַהֲעַבְרָּת ׁשוַֹפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש ְּביוֹם   ), טכה(

  ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשוָֹפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם:

                                                 
ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר כיון דכתיב " : א.[יג] תוכן דבריו, דיש לדקדק בהאי קרא 1

ְּביֹום " סיים,מדוע הוצרך הפסוק ל ,"ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש

וכי איני יודע שבעשור לחודש  ,"ֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכםַהּכִ 

מה ענין יום  . ב.בפרשת אמור (כג, כז)כדכתיב  ,השביעי הוא יום הכיפורים

 מכיפורים לכאן, ומאי נפקא מינא אם הוא יום כיפורים, או לא יום כיפורים.

משמע דגם זה  ,כו'ומדכתב המשך חכמה להמשך הכתוב תעבירו שופר ג. [

הא כבר כתוב הוא בראש  ,מדוע חוזר הכתוב ומפרש תעבירו כו' ,קשה

  .יתיישב להלן] זה וגם ,המקרא

יום הכיפורים מכפר  ,)פה, ב(המשך חכמה דלפי שיטת רבי ביומא ומבאר 

מודה ד ,לפי רבאמבואר בשבועות (יג, א)  ,מכל מקום ,גם למי שאינו שב

 ,של מצות יום הכיפוריםעל כרת כפר אם לא שב, מאין יום הכיפורים שלרבי 

ועל פי  .או שלא התענה בו ,דהיינו שלא קראו מקרא קודש בביטול מלאכה

שבשנת היובל דיש מצוה על כל אחד ואחד  ,דבא הכתוב לומר ,זה יש ליישב

ְּביֹום הכתוב לומר " מדקדק ,ראש השנה ל, א)לתקוע שופר ביום הכיפורים (

 ,שמצות תקיעת שופר של יובל ,ללמד ,"ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכםַהִּכֻּפִרים ּתַ 

 ,יינו שהיא מצות היום כביטול מלאכה ועינויהד ,היא בכלל "יום הכיפורים"

על חטא זה אם לא עשה  ים מכפרואם לא תקע בשופר אין יום הכיפור

 .םביטול מלאכה ועינוי הנפש שהם מצות היוכשם שאינו מכפר על  ,תשובה

אינה שייכת לכפרת יום  ,דכיון שהיא רק בשנת היובל ,דהוה אמינא

ם ים הכיפורואם לא תקע יו ,אלא שמצותה לתקוע בעשור לחודש ,הכיפורים

ם, , קא משמע לן קרא דמצוה זו היא ביום הכיפורימכפר על ביטול עשה זה

  דהיינו היא נחשבת ממצוות היום, ומיושב דקדוק א, ב.

 הכיפורים יום דאימת" ,כתב המשך חכמה ,חפיסקה  [ודע דבפרשת אחרי

 שמבזהו, הכיפורים ביום במבעט הא קודש, מקרא כשקראוהו דוקא מכפר,

ועל דרך זה היה נראה  ."מכפר אינו הימים, כל כמו רק, בלבו מחשיבו ואינו

ין היטב יראה שאי אפשר יאבל למע .שזאת כונתו גם כאן ,דחוק בלשונול

 ,ב כאן, שהיא המשך למה שכתלהלן בפסקה יד ,ועוד .וק זאת בלשונוחלד

לפיכך פרשתי  ,דכונתו על כרת של עבירות היום ,כתב המשך חכמה בפירוש

  .שכונתו על עבירות היום]

 אם יום כיפורים מכפר למי שאינו שב בתשובה

 רבעשו נאמר 1אם. 'כו שופר תעבירו ריםוהכפ ביום(כה, ט) 

 הכיפורים דיום נראה. הכיפורים ביום שהוא יודע איני ,לחודש

כיון דמצות היום של יובל הוא נחשב כמצות היום  ,אלא שיש עוד לדקדק

תוב מדוע כאם כן  ,של יום הכיפורים שאין לו כפרה אם ביטלן אלא כששב

, של שילוח ולא בשאר מצות היום ,בתורה דין זה דוקא במצות תקיעת שופר

דתקיעת שופר היא מצוה  המשך חכמה, ומיישב עבדים והחזרת השדות.

 ויום הכיפורים מכפר על כל מצוות שבין אדם למקום ,שבין אדם למקום

 ,שאף על פי שיום כיפורים מכפר ,לפיכך דקדק הכתוב לומר אפילו לא שב,

והחזרת קרקעות שילוח עבדים  אבל .כי הוא מצות היום ,ל זה לא יכפרע

אין צורך לכתוב שאם לא שב יום כיפורים  ,מצות שבין אדם לחבירו שהוא

 דבלאו הכי יום כיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו ,לא יכפר

כתבה ומיושב דקדוק ג', דלכן  .א) (יומא פה, אלא אם כן חבירו מוחל לו

תורה תעבירו כו', ללמד, דדוקא העברת שופר אין כיפורים מכפר, ולא שאר 

  .של יובל בלאו הכי לא מכפר שהם בין אדם לחבירו מצוות היום

שאם העבד מתרצה  ,הא כתב המשך חכמה להלן פסקה יד ,[אבל יש לדקדק

שהרי מתרצה להשאר  ,של בין אדם לחבירו האין בזה עביר ,שלא לחזור

ואפילו בזה אין יום  ,בזה עבירה של בין אדם למקום בל ישא ,אצל אדונו

מדוע לא כתוב  ,אם כן יש להקשות הכיפורים מכפר כיון הוא מצות היום.

לא  .באופן שהעבד מתרצה ,בתורה יום כיפורים גם על מצות שילוח עבדים

בגלל  מכפר יםדכיון שאם לא מתרצה שלא לחזור אין יום כיפור ,קשה מידי

אבל הוא  ,פיכך לא כתיב זאת בשילוח עבדיםל דם לחבירו,שהוא בין א

שכשם שתקיעת יובל הוא מדין כפרה של יום כיפור  ,נלמד מתקיעת יובל

דגלי לן  ,פשיטא דהוא הדין שילוח עבדים אם העבד מתרצה ,בשנת היובל

קרא בתקיעת שופר שאינו דין ביובל בלבד אלא הוא דין ביום כיפורים של 

דהיינו  ,לא הוא הדין לכל מצוות היום של שנת היובלוממי ,שנת היובל

ועל פי זה יתבאר לך היטב כונתו  ,באופן שהעבד מתרצהשילוח עבדים 

  .להלן]

 ,והנה כל דברי המשך חכמה הולכים בשיטת רבי. ולכאורה יש להקשות[

הא הלכה כחכמים שאין יום הכיפורים מכפר אלא לשבים, כדפסק הרמב"ם 

שהספרא  ,דעאבל  , ואיך יפרשו חכמים את הכתוב.ים(תשובה א, ג) כחכמ

בהר וכתב ( ,אבל להפך ,כבר מדקדק זאתמפרש את הכתוב בדרך אחרת, ו
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 מה אולם ,(יומא פה, ב, לרבי) העבירות כל על תשובה בלא מכפר

 בלא מכפר הכיפורים יום דאין אמר ,היום לקדושת דשייך

(שבועות  'כו בו התענה ולא ,קודש מקרא קראו לא כמו, תשובה

 לא ואם, היום קדושתמ נחשב שופר שהעברת ,אמר ולכן ,יג, א)

 שייך שזה, תשובה בלא מכפר הכיפורים יום אין ,בשופר תקעו

 שילוח על לא, לבד שופר תקיעת על זה כתב ולכן. היום לכפרת

                                                 

איני יודע שהוא  ,ממשמע שנאמר ביום הכיפורים" וז"ל: רק א, ה)פרשה ב 

אלא  ,יום הכיפורים בעשור לחודש, אם כן למה נאמר בעשור לחודש

ואין תרועת ראש השנה דוחה  ,ל ארצכםבעשור לחדש דוחה את השבת בכ

שיום הספרא אינו סובר כרבי ו ע"כ. "שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד

(פרשה איתא בספרא בפרשת אמור ש ,כיפורים מכפר אפילו לשאין שבים

ומובא בגמרא בשבועות  ,יא, פרק יד, א) דאין יום כפורים מכפר אלא לשבים

לפרש את אפשר  ,מר, דלפי שיטת רביבא המשך חכמה לולפיכך  ,(יג, א)

  .]הכתוב בדרך אחרת

  

יום כיפורים מכפר אפילו למי שאינו  ,רביפי לתמצית דבריו:  2

, אם לא אינו מכפר על עבירות של קדושת היום ,מכל מקום .שב

וכן אם לא  ,לא שבת ממלאכהשאו  ,לא התענהש שב עליהם, כגון

  היום.ממצות כיון שגם זה  ,יובלתקע בשופר ב

 

יתבאר היטב מה שאמר  ,שכתב לעיל פסקה יג תוכן דבריו, על פי מה [יד] 3

שלא נענשו ישראל לגלות  ,(ירושלמי ראש השנה פרק ג, הלכה ה) הילארבי 

שלא קיימו לשלוח את  ,מארץ ישראל אלא בגלל עוון שילוח עבדים

והרי חטאו בעון עבודה זרה  ,והנה הוא דבר פלא  .שנים שש העבדים אחר

  .ם הוא העבירה שבגללה גלויומדוע דוקא שילוח עבד ,ועוד חטאים רבים

ואין יום כיפורים מכפר עד שחבירו  ,והנה היא עבירה שבין אדם לחבירו

שהיו כובשים  ,טז) איתא-ובירמיהו (פרק לד, יא ),יומא פה, ב( ימחול לו

אבל על שאר העונות  ,לפיכך אין יום הכיפורים מכפר להם ,זקהבח העבדים

אבל באמת מלשון רבי הילא  .זה הנראה לכאורה .יום הכיפורים מכפר

שהרי לא אמר רבי הילא  ,חוזקה היה בידםו בשלא רק עון שתפס ,מוכח

) ראש השנה ג, ה(הירושלמי דז"ל  ,אלא שלא עשו כתורה ,תפסום בחזקהש

ואתייא  ,ושילוח עבדים תלוי בכל אדם ית דין,ה בבתקיעת שופר תלוי"

וידבר ה' אל משה ואל  ,שמואל בר רב יצחק [שמות ו יג] בירמר כהיא דא

על פרשת שילוח עבדים. ואתיא  ,על מה ציום ,אהרן ויצום אל בני ישראל

הדא  ,לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים ,הילא מר רביכהיא דא

, לחבירו אדם שבין דברים שזה, אחוזות שדות חזרת ועל עבדים

  .2ודו"ק .)ב(יומא פה,  העבירות בכל מכפר הכיפורים יום ואין

 [יד]

  מכפר יםכיפורההאם יום  ,בדיםאם לא שלח ע

 ג פרק דין בית ראוהו פרק השנה ראש ירושלמי יבואר 3ובזה

 שילוח פרשת על אלא ישראל נענשו לא ,הילא בירמר א, ה הלכה

ם תשלחו איש את אחיו העברי ד יד] מקץ שבע שניהוא דכתיב [ירמי' ל

 ,ניםשדנצטוו במצרים לשלוח עבידם לאחר שש  ,ע"כ. הנה מבואר ,"וגו'

ולא מוזכר בדברי רבי אילה רמז שעשו  .לכן גלו מהארץ ,ועברו על מצוה זו

דאפילו אם  ,אלא על כורחך ,היה לומר כן ,ואם זה עיקר הגלות ,בחוזקה

[לכן דקדק המשך חכמה  ,גם על זה נענשו ,עבדיםנתרצו העבדים להשאר 

וגם שאפילו  ,גם שהוא בין אדם לחבירו ,בדבריו לכתוב שתי העבירות

  .נתרצו אין יום כיפור מכפר]

ומאי שנא  ,יום הכיפורים מכפר ,כיון שהעבד נתרצה ,והשתא יש לדקדק

 ,אבל לאור המבואר לעיל .ים משאר מצוות שבין למקוםדמצוות שילוח עב

כעינוי וקריאת  ,שתקיעת שופר של היובל היא בכלל מצות יום הכיפורים

כשם ד ,אתי שפיר למי שאינו שב, דאין יום הכיפורים מכפר ,מקרא קודש

שמצותו ביום  ,הוא הדין שילוח עבדים ,שתקיעת שופר נחשבת למצות היום

שכיון שגילה לן הכתוב על  ,גם כן ממצות היום , והואהכיפורים ביובל

שילוח  בגלות בגלל שונלכן נעו ,הוא הדין על שילוח עבדים ,עת שופרתקי

  .על מצוה שאין יום הכיפורים מכפר עבדים שעברו

הרי מה שלמדנו מתקיעת שופר לשילוח עבדים הוא על  ,דקדק[אבל יש ל

שייך  דשילוח של אחר שש שנים אינו ,יובל ולא על שילוח לאחר שש שנים

י הילא איירי רק על זה שלא שלחו ביובל ולא וקצת דוחק לפרש דרב ,ליובל

ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש כתיב (פסוק יד) "וגם בירמיה  ,מוזכר בדבריו

א  ֶאת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ִיָּמֵכר ְל ַוֲעָבְד ֵׁשׁש ָׁשִנים ְוִׁשַּלְחּתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ ְו

א ִהּטּו ֶאת ָאְזָנם ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי הנה לא מדבר בעון שילוח  ," ע"כְו

, [ובזמן ירמיהו הנבא כבר לא נהג יובל כידוע], אלא לאחר שש שנים ,ביובל

שאין יום כיפור מכפר על שילוח  הלנו תור, שכיון שגילתה וצריך לומר

דגלי לן קרא דכל  ,הוא הדין שילוח לאחר שש ,ביובל שהוא ממצוות היום

ואף על  .מכפר וראפילו שהעבד מתרצה אין יום כיפ ,יםילוח עבדמצות ש

 ,אלא שש שנים מיום שנמכר ים,שילוח לאחר שש אינו ביום כיפורפי ש

כיון  ,מכל מקום ,והוא מדברי המכילתא ,כמבואר ברכמב"ם (עבדים ב, ב)

אבל לאחר שש אינו  ,דאז כולם נשלחים ,דעיקר שילוח עבדים הוא ביובל

אבל המוכר עצמו יכול למכור עצמו ליותר משש  ,בית דין אלא במכרוהו

גם דין שילוח לאחר שש הוא בכלל זה שאין לפיכך  ,(רמב"ם עבדים ב, ג)

שלזה נתכון  ,ונראה .יובלשעיקר השילוח תלוי בכיון  ,יום כיפורים מכפר
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 דזאת, והענין. כו' מקץ) יד, לד ירמיה( דכתיב הוא הדא, עבדים

(יומא פה,  מכפר הכיפורים יום ואין, לחבירו אדם שבין עבירה

, וריםהכפם ביו דעיקרו משום ,נראה ,ברצונם היה אם ףוא ,ב)

 וריםהכפם דיו כמילי הוי, דרור ומשלחין תוקעין וריםהכפם שביו

 מודה א ,גי בשבועות וכדאמר, מכפר וריםהכפם יו דאין, גופיה

 אין, גופא וריםהכפם דיו מילי כל הדין והוא, דיומא בכרת רבי

  .4ודו"ק .בזה מכפר וריםהכפם יו

                                                 

 תוקעין שביום הכפורים, ביום הכפורים דעיקרו משוםהמשך חכמה שכתב "

 ."]גופיה דיום הכפורים כמילי הוי, דרור ומשלחין
תמצית דבריו, כיון דגלי קרא שתקיעת שופר נחשבת ממצות  4

הוא  ,שאין יום כיפורים מכפר אם לא שב על ביטול העשה ,היום

 ,אין יום הכיפורים מכפר אם לא שב ,הדין מצות שילוח עבדים

דעיקר המצוה לשלוח ביום כיפור של  ,שהיא גם ממצות היום

דאז היא עבירה  ,ולא מיבעיא אם העבד לא רוצה להשאר .יובל

, אלא אף אם מסכים לא שבין אדם לחבירו שאין יום כיפור מכפר

  ואפילו שלא שלחו לאחר שש. ,עת שופריקמכפר כת

 

עיקר תוכן דבריו, להוכיח שהעיקר בשיטת רבי יהודה במנין היובל [טו]  5

, ולבאר אריך קצתתוכן דבריו יש להאת כדי להבין למי. והוא כשיטת הירוש

  .דבריו באופן כללי, ולאחר מכן נבארם על סדר דבריו

ְוָסַפְרָּת ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים  ) "יא-כה, חז"ל התורה בפרשת היובל (א. 

ם ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִני

ָׁשָנה:  ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים 

ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם:  ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 

יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל  ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביהָ 

א  א ִתְזָרעּו ְו ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:  יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם 

א ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ   שלאחר שתספור ,". ע"כ. מבוארִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְו

   .ושנת היובל אסורה במלאכה כשנת השמיטה ,תעשה יובל ,שבע שמיטות

ששנת היובל אינה נחשבת במנין שנות  ,חכמיםסוברים בנדרים (סא, א) וב. 

עושים בשנת הארבעים ותשע בשבוע השביעי,  ,ולדבריהם ,השמיטה

ואינה נחשבת לשנה ראשונה  ,יובלהלאחריה היא שנת ששנה הו ,שמיטה

ולפי  .ולאחר היובל מתחילים שוב מנין שנות השמיטה ,השל שמיטה הבא

לאחר  ,דהיינו .כל חמישים שנה הם חטיבה אחת של שנת יובל ,חכמים

וכך  ,ועושים שמיטה בשנה השביעית ,היובל מתחילים למנות שבע שנים

 

 טו][

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרוֹר ָּבָאֶרץ ) י ,כה(

ְלָכל ֹיְׁשֶביָה יוֵֹבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתוֹ ְוִאיׁש ֶאל 

  ִמְׁשַּפְחּתוֹ ָּתֻׁשבּו:

  לרבנן ולרבי יהודה היובלאיך יהיו מניני 

 נדרים( קונם 5בפרק. שנה החמשים שנת תא וקדשתם) יכה, (

 עולה יובל אין אמרו מכאן ,ורבנן יהודה ביר בזה פליגי) א, סא

בשנה ולאחר שבע פעמים מונין שנה אחת של יובל  ,הלאה שבע פעמים

בין יובל  ,שלעולם ,נמצא .חוזרים חלילה ושובשלאחר השמיטה השביעית, 

ובהבנת  .ושנת החמישים היא שנת היובל ,ליובל יש ארבעים ותשע שנה

  אין מחלוקת כי דבריהם מבוארים היטב. ,דברי חכמים

וז"ל  .סובר ששנת היובל עולה למנין שנות השמיטה ,. אבל רבי יהודהג

". למנין שבוערבי יהודה אומר: יובל עולה (שם) "בנדרים  הברייתא

והיא שנת חמישים  ,עושים שנת יובל ,לאחר שמונין שבע שמיטותדהייינו, 

אבל שנה זו  ,כי היא לאחר שבע שמיטות ,ן השמיטותישנה מתחילת מנ

דהיינו לאחר היובל כבר מונין  ,לשנה ראשונה של שמיטה הבאהנמנית כבר 

יזרעו רק  ,בסדרה של שבע שנים לאחר היובל ,ואם כן ,שנה שניה לשמיטה

ולאחר  ,שהרי שנה ראשונה של סדרה זו היא יובל ,חמש שנים ולא שש

 וזה מבואר בדברי רבי יהודה. ,תבוא שנת השמיטה ,חמש שנים של זריעה

מתי יהיה  ,(קידושין א, ב) והירושלמי(ערכין כד, ב) הבבלי אבל נחלקו 

  לפי רבי יהודה.  ,והבאים לאחריו ,היובל הבא

שנת החמישים היא השנה  ,דלפי רבי יהודה ,ערכין כד, ב)( הבבלייטת ש. ד

 ,השנה שלאחר השמיטה השביעית ,דהיינו ,שלאחר שבע שבתות שנים

 ,ואף על פי .היא שנת היובל ,שהיא שנת חמישים למנין שנות השמיטה

, היתה שנת היובל ,שנה הראשונה של הסדרה הראשונה של שמיטהבש

רק ארבעים ושמונה שנים ולא ארבעים  עברו בין יובל ליובלולפי זה לא 

מכל  ,ולא שנת החמישים ,לבהיא יו ,עים ותשעבר, ואם כן שנת האותשע

כיון שהיא שנת החמישים מתחלת  ,נקראת שנה זו שנת חמישים שנה ,מקום

ה , היהראשונה שמיטההשנה הראשונה לואף על פי ש .השמיטותשבע מנין 

לכן היא שנת  ,שמיטה כדלעילהיא נמנית גם לשנה ראשונה של  ,יובלה

שנת היובל עולה גם לשנה ראשונה של  ,ולפי פירוש זה .החמישים שנה

לעולם יהיה  ,ולפי זה .וגם לשנה ראשונה של מנין היובל הבא ,שמיטה

זו שיטת  .הבאות לאחר היובל ,היובל בשנה הראשונה של שנות השמיטה

 ,תלוי במנין השמיטות שגם לפי רבי יהודה היובל ,נמצא לפי הבבלי .הבבלי

שהרי באמת הם רק ארבעים  ,ואין מונין מנין נפרד של חמישים שנה ליובל

  .הוא שנת החמישים למנין שנות השמיטה ,אבל היובל ,ותשע שנה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 הקדמונים הנה. שבוע למנין עולה אומר יהודה ביר, שבוע למנין

 הבא ליובל יובל בין אין יהודה בידלר פירשו דכולם, 6נחלקו

 במנין נכנס הוא דיובל, שנים ושמונה ארבעים אלא אחריו

 מבואר דכן, כן לפרש הוכרחו ובאמת. היובל ובמנין השמיטות

 ביכר דאי, ליה סבירא כרבנן רבי לימא 7בע" כד דף דערכין סוגיא

 י"רש ויעויין ,ליה מבעי פונדיונות ושתי סלע, ליה סבירא יהודה

 אמנם. בינתיים שנים ושמונה ארבעים רק דאין ,דמבאר שם

 דאמר כמאן ברם ,ב כההל קמא פרק קדושין 8ירושלמי מדברי

 ,ומפרש .שבוע באמצע בא שהוא פעמים, שבוע ממנין עולה היובל

                                                 

בעים ותשע לפי רבי יהודה מונין ארש ,. שיטת הירושלמי (קידושין א, ב)ה

את שוב דשין מק ,ולאחר ארבעים ותשע שנה שנה משנת היובל הראשון,

 .שנות השמיטהומנין היובל אינו תלוי כלל וכלל במנין  ,שנת החמישים שנה

והיא היתה השנה  ,לאחר שמנו בפעם הראשונה שנת היובל ,ולפי זה

התחילו גם למנות חמישים שנה  ,הראשונה של שנות השמיטה הבאה

היא שנה ראשונה למנין יובל  ,ושנה השניה של השמיטה הראשונה ,ליובל

שלאחר שבע  - שהיובל הבא יחול בשנה השניה של השמיטהנמצא  ,הבא

לשנת  אלא ,שהרי שנת היובל אינה עולה למנין יובל ,שבתות שנים

והיובל השלישי יחול בשנה השלישית שלאחר השמיטה  ,השמיטה

ולאחר  .והיובל השביעי יחול בשנת השמיטה עצמה ,וכך הלאה ,השביעית

 המשך חכמה מוכיח ,ות בדברי רבי יהודהשך חכמה שתי השיטמשמביא ה

 ומתוך לשון הכתוב. ,כהירושלמי מתוך הברייתא המובאת בנדרים (סא, א)

מפסוק אחר ובפסיקה הבאה, מוסיף להוכיח ששיטת הירושלמי מחוורת 

רכים , ולהלן בהערות נבאר דבריו שצזה תוכן דבריו בתורה ומהספרא.

  על הסדר. ,ביאור

  משך חכמה "הקדמונים נחלקו".לא הבנתי מה כונת ה 6

 ,ואם פודה אותה .יוצאת ביובל לכהנים ,פירוש, דהמקדיש שדה אחוזתו 7

ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ַלה' ְוָהָיה ֶעְרְּכ ְלִפי ) "טז ,כזכתוב בתורה (

בנן שיש בין יובל לפי ר ,והנה ."ַזְרעֹו ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף

 ,נמצא שלכל שנה צריך לפדות בסלע ופונדיון ,ליובל ארבעים ותשע שנה

ותנן  ,], ופונדיון אחד הוא עבור הכרעדבסלע יש ארבעים ושמונה פונדיון[

רבי אומר, אומר אני: נותן  -הקדיש שתים ושלש שנים לפני היובל התם "

 דלפי רבי ,סבירא ליה ואומר הש"ס דעל כורחך רבי כרבנן ,"סלע ופונדיון

דאי וז"ל "רש"י והטעם פירש  .צריך לתת סלע ושתי פונדיון לכל שנה יהודה

דאמר אין ביובל אלא מ"ח לבד משנת יובל  ,כרבי יהודה סבירא ליה

למ"ח אישתכח דיהיב חמשים סלע  ,וקרא בשתא דבתר יובל קאי ,שעברה

דלפי רבי יש  ,אהנה מבואר בגמר ," עכ"לדמטי סלע ושני פונדיון ,שנים

 ,[והגמרא קאי לשיטת שמואל שם .ארבעים ושמונה שנה בין יובל ליובל

ואין כאן המקום  ,אלא נחלקו בדבר אחר ,אבל רב לא פליג על יסוד זה

 תשע מונין זאת ובכל, השמיטה של שנים שבע למנין עולה דיובל

 ,ליובל מקדשין החמשים ושנת, היובל אחר שנה וארבעים

 השמיטה שנת אחר היה בארץ ישראל שעשו ראשון דיובל דנמצא

 השנה ךכר ואח, שמיטה של שניה השנ היה שני ויובל, תיכף

 היא השמיטה דשנת ,אשתכח ולפעמים, שמיטה של השלישית

 פירש ב, ז"ס סימן באורים ,ותומים ובאורים. גופיה היובל שנת

 פלוגתא שזה ביאר ולא, דנפשיה מסברא הודהיבי דר אליבא כן

 דאמר מה שפיר אתי הירושלמי לפי 9ובאמת. התלמודים בין

 את ועשת (כה, כא) אומר הוא הרי ריכםלדב) שם ,נדרים(

  .ה]זלהאריך ב

היובל עולה  ,כמאן דאמר) "ירושלמי (קידושין פרק א הלכה בז"ל ה 8

פירוש: למאן  ."בועפעמים שהוא בא באמצע שני ש ,ממיניין שני שבוע

ובל בא באמצע שני יפעמים שה ,ין שנות השבועדאמר היובל עולה ממנ

 ,דיש ארבעים ותשע שנה בין יובל ליובל לפי היורשלמי ,שבוע. הנה מבואר

וכן פירש  ., ולכן לפעמים הוא באמצע השבוע כמבואר לעילדלא כהבבלי

 ,שיטת הירושלמי ולא כתב שהיא ,אורים (סז, ב) בפשיטות ,באורים ותומים

ותירוץ זה אינו מספיק למאן דפסקו כר' יהודה ז"ל "ד ,הבבלי חולק על זהשו

(ערכין יב ב) דשנת חמשים עולה לכאן ולכאן, אם כן לא קרה שיהיה היובל 

ושמיטה זה אחר זה תכופים ורצופים, כי אם בחמשים שנה ראשונים שהיה 

אילך לא יקרה כמעט בשנת מ"ט ויובל אחריו בשנת חמשים, אבל מכאן ו

 " עכ"ל.כלל שיבואו רצופים, צא וחשוב
עכשיו בא המשך חכמה להוכיח ששיטת הירושלמי בשיטת רבי יהודה  9

בברייתא המובאת  ,דהנה .ומהכתוב ,ומוכיח זאת מהברייתא ,יותר מחוורת

דשנת היובל עולה למנין שנת  ,לרבי יהודה ,אמרו חכמים ,בנדרים (סא, א)

, אין זורעים אלא חמש שנים ולא שש ,בשבוע שיש יובלנמצא ש ,השמיטה

אם כן איך יפרש הכתוב  ,השמיטהר לזרוע מלבד שנת וסדבשנת היובל גם א

 ,"ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה) "ג ,כה(

 ,ותירץ רבי יהודה .חמש שניםוהרי שנת השמיטה שיש בה יובל זורעין רק 

דהנה  ,ומביא ראיה לדבריו ,דהכתוב איירי ברוב השנים שאין בהם יובל

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ) "כא ,כהכתיב (

ׁש ַהָּׁשִנים   ."ִלְׁש

 ,שביעית ,השישיתדעשת תבואה לשנה  ,והנה בסתם שנת שמיטה אתי שפיר

עד שיבוא תבואה של  ,שמיניתשהיא ה ,שנה ראשונה של שמיטה הבאהו

צריך  י לפי רבנןהר ,שנת שמיטה הסמוכה ליובלאבל ב .שנת השמינית

 לשנה שישית, שביעית, יובל, שנה ראשונה ,לעשות תבואה לארבע שנים

ִתי ֶאת ְוִצִּויאלא על כורחך הא דכתיב " ,הם ארבע שנים ,של שמיטה הבאה

ׁש ַהָּׁשִנים " היינו ברוב ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁש

זה  ,היינו נמי ברוב שנים "ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדכן הא דכתיב " אם ,שנים



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 ,ניחא מאי דלדידיה ,ארבע כאן הרי ,השנים לשלוש התבואה

 ולפי ,(נדרים סא, א ד"ה ד"ה אמר להם) שם י"רש הרגיש וכבר

 בשבעה פעם רק ,השמיטה אחר היובל נמצא דלא, שפיר אתי זה

 10ומדויק , ודו"ק.לשמיטה סמוך יובל שנת כל, לרבנן אבל ,יובלות

, שנה שבתות שבע שנת ולא, שנה החמשים שנת יהודה בילר

  .11שנה מהיובל רחוק יהיה השני דבפעם

                                                 

דרבי יהודה מקשה על  ,והנה סתם משמעות הדברים היא .תוכן הברייתא

 ,אבל לשיטתו ,תי כו'וימהו וצי ,טתם שהיובל סמוך לשמיטהדלשי ,רבנן

 דגם רבי יהודה ,לדידיה קושיא זו היא גם הא ,והשתא לפי הבבלי .לא קשה

ופירש וז"ל  ,ובאמת רש"י הרגיש בזה ה.סובר שהיובל לעולם סמוך לשמיט

דאע"ג דאמר  ,דלרבי יהודה נמי איכא למיפרך ,האי פירכא לדברי הכל היא"

" והוו נמי ארבע שנים ,מכל מקום אסור הוא בזריעה ,לה למניןיובל עו

 ,כונת רבי יהודה להוכיח מדבר שהוא לכולי עלמא בהכרח ,ולפי זה .עכ"ל

לפי הירושלמי  ,והנה .קשה שמעות הברייתא משמע דרק לרבנןאבל סתם מ

ויחזור עוד פעם רק  ,דרק היובל הראשון היה סמוך לשמיטה ,אתי שפיר

לא קשה מדוע התורה לא  ,וכיון שהוא רחוק מאוד ,בלותלאחר שבע יו

  .אבל לרבנן קשה ,דברה מזה

מוכיח גם מלשון  ,שלמיותא כהירימהברי המשך חכמה לאחר שהוכיח 10

והנה  ,"ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנהכתיב " ,דהנה .הכתוב כהירושלמי

שהרי שנת היובל  ,מישיםדמקדשין באמת את שנת הח ,לפי רבנן אתי שפיר

ומתחיל למנות עוד פעם שבע שבתות  ,טהיאינה עולה למנין שנת השמ

שים מהיובל הקודם ולעולם שנת החמי ,שהם ארבעים ותשע שנים ,שנים

 ,רק לפי הירושלמי אתי שפיר ,אבל לפי רבי יהודההיא שנת השמיטה. 

 ומקדשין את שנת ,דבאמת מונין ארבעים ותשע שנה משנת היובל

אבל לפי הבבלי צריך לדחוק שהיא שנת  ,החמישים מהיובל הקודם

נמצא שלא  ,שלאחר שבע מנינים של ארבעים ותשע שנות שמיטה ,חמישים

אלא קדשו את השנה שלאחר שבע  ,קדשו את שנת החמישים למנין חמישים

ולא מנין  ,הוא המקדש את היובל ,ומנין השבע שבתות שנים ,שבתות שנים

" מוכח ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנהם כן לשון הכתוב ", אחמישים שנה

  כהירושלמי.

", רצונו לומר, שהיובל שנה מהיובל רחוק יהיה השני דבפעםומה שכתב "

 בשנה אחת. -השני יהיה רחוק מהיובל הראשון במנין שנות השמיטה 
 ,םלעולם מונין שבע פעמים שבע שני ,תמצית דבריו: לפי רבנן 11

ולאחר שנת  ,יהיה שנת היובל ,ולאחר שנת השמיטה השביעית

 ,נמצא .שוב למנות שבע פעמים שבע שנים יםהיובל מתחיל

ולעולם יש  ,שלעולם היובל סמוך לשנת השמיטה השביעית

ושנת החמישים היא שנת  ,בין יובל ליובל ,ם ותשע שנהיארבע

ות שנת היובל עולה גם למנין שנ ,רבי יהודה לפי .היובל

 [טז]

  אם לא מנו שמיטין, האם מונין יובל

 שבע ,שנים שבתות שבע לך וספרת הפסוק לשון מדויק 12ובזה

 שבע היו הלא ,השני ביובל, יהודה בילר כי, פעמים שבע שנים

 ארבעים רק שני ליובל ראשון יובל בין היה ולא, שמיטה שנות

אבל נחלקו  ,ואינה מפסקת את מנין שנות השמיטה ,השמיטה

 .הבאהיובל הבבלי והירושלמי האם שנת היובל עולה גם למנין 

ולפי זה לעולם  ,בל הבאבל עולה למנין היוהבבלי סובר ששנת היו

כל , וטה השביעיתיבשנה הסמוכה לשמ ,יהיה היובל כרבנן

אין שנת  ,ושלמיולפי היר .מחזור יהיה בן ארבעים ותשע שנה

ומונה ארבעים ותשע שנה משנת  ,היובל עולה למנין היובל הבא

נמצא שהיובל יחול בכל  ,ומונה את שנת החמישים ליובל ,היובל

היה בשנת השמיטה ייובל הראשון  .פעם בשנת שמיטה אחרת

ולעולם יש ארבעים ותשע שנה בין  ,והשני בשניה כו' ,הראשונה

  .יובל ליובל
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ְוָסַפְרָּת ) "כה, חמהו כפל הלשון דכתיב (הנה לשון הכתוב צריך עיון כיון ד

והנה לפי הירושלמי ". ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים" – "ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים

ר שבע שנות שמיטה, ולאחר מכן יש ריך לספויתיישב ככפתור ופרח דצ

כגון ביובל החמישי שיחול  ם עוד כמה שנים למלאות חמישים שנה,להשלי

ולאחר מכן מונה  ,יש למנות שבע שנות שמיטה ,בשנה החמישית לשמיטה

ְוָסַפְרָּת ְל ֶׁשַבע ", וכך פירוש הכתוב .חמש שנים להשלמת החמישים שנה

 ולאחר מכן יש להשלים לחשבון ,יינו שבע שנות שמיטהדה ,"ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים

ְוָסַפְרָּת ְל ֶׁשַבע די לכתוב " ,אבל לפי הבבלי ."ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים" -

  .דלעולם לאחר מכן יהיה שנת היובל ,"ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים

, א) ספרא בהר פרשה בוז"ל ( ,והתורת כהנים מיישב המקרא בדרך אחרת

שבע שבתות שנים, יכול יספור שבע שמיטים זו אחר זו, ויעשה  איוז"ל "

אם היה כתוב רק  ,פירוש ." ע"כתלמוד לומר שבע שנים שבע פעמים ,יובל

הייתי אומר שיספור שבע פעמים אחד אחר  ,שבע שבתות שנים וספרת לך

קא משמע לן קרא שיספור שבע  ,ולאחר מכן יעשה יובל ,השני שמיטין

ולפי המבואר לעיל יש טעם אחר מדוע לרבי יהודה חוזר  ,סדרות של שנים

אינו שהספרא  ,וכותב המשך חכמה .שנים שבע פעמיםהכתוב ואומר שבע 

לפיכך אי אפשר לתרץ כפי מה שביארנו לרבי  ,סובר כרבי יהודה אלא כרבנן

שאני הכא  ,מכל מקום ,סתם ספרא רבי יהודה היאואף על פי ש[ .יהודה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 התשע שיהיו ,בינתיים שנה עוד להיות וצריך, שנים ושמונה

 שבע שנים שבע שאמר וזה ,]היובל שנות לבד[ שנה וארבעים

 שימנה שיכול ,שמפרש) א, ב פרשה( כהנים והתורת ,פעמים

 שפיר אתי 13זה ולפי. יהודה ביכר אינו, רצופים שמיטה שני שבע

 יובל מונין אם וחכמים יהודה ביר רשה ב, ב)(ספרא פ דפליגי מה

 מנינים שני הן יהודה בידלר, שמיטותה שמרו שלא פיל עף א

 דלעולם ,ולרבנן ,בזה זה תליא לא ולכן, מזה זה שונים נפרדים

. נכון וזה. בזה זה תליא, יובל עושים זה ואחר שמיטות שבע מונין

 דערכין ב רקפדו ,)א, ט( זרה בעבודהד קמא דפרק 14השמועות וכל

 סוגיא הך רק, הירושלמי שיטת אליבא שפיר כולהו אתיא) ב, יב(

 שנה החמשים 15ושנת ודו"ק. ).ב, כד ערכין( מקדישין אין דפרק

 מכל רק, האחרונה השמיטה לשנת סמוך שאינו אף, מקדשים

  .16ודו"ק .אחת שנה מקדשים ,שנים חמשים

                                                 

 .]חלוקת רבי יהודה וחכמיםשמפורש שם פסקה ב מ
פרשה (ספרא בהר במהא דאיתא  ,מוסיף עוד הוכחה לשיטת הירושלמיו 13

 [כגון שחזרו לארץ ,ומנין עשה יובל אף על פי שאין שביעיתוז"ל " ), בב

 ,עשו יובל. חפץ חיים] ,אף על פי שלא עשו שמיטין ,לסוף חמישים ישראל

וחכמים אומרים שביעית  ,התלמוד לומר תשע וארבעים שנה דברי ר' יהוד

 "נו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעיתנוהגת אף על פי שאין יובל, והיובל אי

   .עכ"ל הספרא

 .דלפי רבי יהודה נוהג יובל אפילו כאשר שביעית אינה נוהגת ,הנה מבואר

של יובל ללא  אין מציאות ,בשיטת רבי יהודהוהנה לפי שיטת הבבלי 

והשנה שלאחר  ,שבע שמיטין מנייןובעת משהרי קדושת היובל נ ,שמיטה

איך יתקיים  ,אבל אם לא ספרו שמיטה ,שבע שמיטות היא שנת החמישים

מנין שנות היובל אינו תלוי כלל  ,אבל לפי שיטת הירושלמי .שנת החמישים

 ,לפיכך אפשר למנות שנות יובל ללא שנות שמיטה ,במנין שנות השמיטה

כיון שהיובל בא  ,לא שמונין שמיטיןולכן לרבנן אי אפשר למנות יובל ל

  .והוא תלוי בהם ,לאחר מנין השמיטות

ואז ימנו  ,שאפילו לפי הבבלי אפשר לעשות יובל ללא שמיטין ,ואם תאמר

ומדוע  ,אם כן גם לרבנן נאמר כן ,שים שנה בסתם ללא מנין שמיטיןחמי

 לכן רק לשיטת הירושלמי מובן ,לרבנן אי אפשר למנות יובל ללא שמיטה

תלוי  ,קת רבי יהודה ורבנן בדין מונין יובל ללא מנין שמיטהומדוע מחל

אבל לפי  ,השמיטהשנות  ןלענין זמן היובל אם עולה למני ןבמחלוקת

כיון שהמשך  ,[והארכתי בזה .הבבלי אין מובן איך מחלוקתם תלויה זה בזה

שלא כתב רק על רבי  ,ין בדקדוק לשונוילמע ,חכמה מדקדק לבאר עומק זה

  .]וכולל בדבריו את שיטת חכמים ,אלא מבאר מהות מחלוקתם ,יהודה

 

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

שביאר המשך חכמה ששיטת הירושלמי היא המחוורת בביאור  לאחר 14

מסיים המשך חכמה דאין הכרח שכל סוגיות הבבלי  ,שיטת רבי יהודה

כיון שהסוגיות  ,ויתכן שגם הבבלי סובר כהירושלמי ,חולקות על הירושלמי

 ,)ב, יב( ערכיןבו ,)א, ט( זרה בעבודהי יהודה ורבנן שדנין בשיטת רב

פרק אין מקדישין מלבד הסוגיא ב ,בשניהם אפשר לפרש כשיטת הירושלמי

 .אינה כהירושלמיש(כד, ב) ערכין ב
מדקדק המשך חכמה ומביא עוד ראיה לפירוש הירושלמי בשיטת  ,ברמז 15

דהמילה "שנה"  ,"ִּׁשים ָׁשָנהְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמ מדכתיב " ,רבי יהודה

שקידוש שנת היובל לפי רבי יהודה בא הכתוב ללמד  ,צריכה ביאור. והנה

ואינו צריך להיות סמוך לשמיטה [כשיטת  ,אינו תלוי במניין השמיטה

לכן כתבה תורה  ,חמישים שנהאלא צריך לקדש שנה אחת מתוך  ,הבבלי]

ואל תתלו אותה  ,יםשתקדשו את שנת החמיש ,וכך ביאור הכתוב .שנה

  אלא תקדש שנה אחת מתוך החמישים שנה. ,בשמיטה

המשך חכמה הוכיח דשיטת הירושלמי היא המחוורת מחמשה  ,סוף דבר

א), ומדברי רבי בנדרים (סא,  מדברי רבי יהודה בברייתא המובאמקומות: 

  יהודה בספרא (בהר ב, ב), ומשלושה מקומות בלשונות הכתובים. 

דלרבי יהודה מונין יובל אפילו  ,בספרא מבוארתמצית דבריו:  16

 .ולרבנן לא מונין יובל אלא אם מנו שמיטה ,שלא מנו שמיטה

 ,ככפתור ופרחהוא  ,ולפי ביאור הירושלמי בשמיטת רבי יהודה

ולרבנן תלוי  ,דלרבי יהודה אין מנין היובל תלוי במנין השמיטה

  במנין השמיטה.

  


