
 

מדוע שמיטה היא אחת לשבע שנים ויובל אחת 
 לחמישים שנה

צריך ביאור מה הטעם שמצות  ושבתה הארץ שבת לה' )כה ב(
שמיטה היא אחת לשבע שנים, וכן הטעם שמצות יובל היא אחת 

 לנ' שנה.
ונראה לפרש שהנה הקב"ה ברא עולמו בששה ימים וביום 

בת, וכנגד זאת מצווים אנו על שמירת השבת לנוח כל השביעי ש
יום השביעי, אך הקרקע אינה נחה בשבת, שאע"פ שהבנ"א לא 
עובדים בה מ"מ הרי הקרקע עצמה ממשיכה להצמיח אף 
בשבת, והנה בשנה יש שס"ה ימים ובתוכם יש נ"ב שבתות, הרי 
שבכל שנה שעובדת האדמה בשבת עובדת היא נ"ב ימים, נמצא 

שבע שנים עובדת האדמה שס"ד ימים, שהרי שנ"ב שבכל 
שבתות כפול שבע שנים הוא שס"ד ימים, ולכך מצווה התורה כל 
שבע שנים שהאדמה תשבות שנה שלמה שהיא שס"ה יום כנגד 

 השס"ד ימים שעבדה.
אלא שעדיין יש חיסרון כל שהוא אף בשמירת השבת של 

אף הקרקע בשמיטה עצמה, שהרי האדמה מוציאה ספיחין 
בשמיטה, הרי שאף בשמיטה כשנחה האדמה עדיין מחללת היא 
קצת את השבת, ולכך אחר כל שבע שמיטות יש יובל לתקן את 
השס"ד ימי שבתות שבשבע שמיטות שלא שבתה האדמה 

 לגמרי.
 מטה משה )סי' תע"ג(

 מדוע הוצרך להיאמר שש שנים תזרע שדך

שש שנים תזרע שדך כו' ובשנה השביעית שבת שבתון 
יש להקשות דהניחא מה שמצוה התורה ובשנה  ד(-וגו' )כה ג

השביעית תשבות זה ללמדינו שאסור לעבוד בשביעית, אך 
 מדוע מצוה התורה שש שנים תזרע, וכי צריך ציווי על כך.

ויש לפרש שבאה תורה לומר בכך שאל יחשוש האדם כיצד שנה 
א שלימה ישבית את שדהו, אלא אדרבא ששנה זו שישבות בה הי

מקור הברכה אף לשאר שנים שעובד בהם, וה"פ, אימתי שש 
שנים תזרע, רק כאשר בשנה השביעית תשבות, אך אם בשנה 

 השביעית לא תשבות אף בשש שנים לא תזרע.
וזה נמי הפירוש גבי שבת דכתיב ששת ימים תעשה מלאכה 
וביום השביעי תשבות )שמות כ ז(, דה"פ, אימתי ששת ימים 

נו שתהיה פרנסתך מצויה, כאשר ביום תעשה מלאכה דהיי
 השביעי תשבות, שהשבת היא מקור הברכה.

 פרדס יוסף

הטעם שכתוב בשמיטה תיבת שביעית מלא בשונה 
 מבעבד

הנה תיבת שביעית כתובה באופן  ובשנה השביעית )כה ד(
מלא, וכן בפר' משפטים כתוב והשביעית תשמטנה ונטשתה 

ת כתיב באופן חסר מלא, אך גבי עבד עברי שיוצא בשביעי
 ובשבעית יצא, וצ"ב מה טעם החילוק.

 

ונראה שהרי גבי שמיטה יש דין תוספת שביעית לפניה ולאחריה, 
ומה"ט כתיב שביעית מלא, משא"כ גבי עבד אין דין תוספת, 

, ואדרבה גם בתחילת השנה צריך להמתין לחזור לביתו עד יוה"כ
 נמצא שהשנה חסרה אצלו, לכן כתיב לגביו שבעית בכתיב חסר.

 טעמא דקרא

 לזכות פירות שביעית עבור אחר

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך 
נאמר בפסוק שבשמיטה הכל הפקר ויכול  ולשכירתך וגו' )כה ו(

כל אחד לקחת מהשדה ולאכול, ויש להבין בפסוק מדוע תחילה 
רבים והדר כתב לך לשון יחיד, עוד יש להבין  כתב לכם לשון

מדוע פירטה התורה עבדך אמתך ושכירך )ובתו"כ איתא לרבות 
 אף את הנכרים, אלא שבשל כך היה די בדוגמא אחת ולא שלוש(.

ונראה שבאה התורה להשמיענו בזה את האי דינא שמה שבשנת 
השמיטה זוכה מן ההפקר היינו דוקא לעצמו לאכול, אבל אינו 
יכול לזכות לחבירו משום דקיימא לן המגביה מציאה לחבירו לא 
קנה חבירו משום דהוא חב לאחרים, א"כ בשמיטה אם יזכה 
לחבירו נמצא שחב לאחרים, ברם אם רוצה לזכות בתבואה לעצמו 

 ולחבירו יחדיו יכול הוא, דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה.
ורה "לכם לאוכלה" מעתה כך הוא באור הפסוק, תחילה כתבה הת

ללמדינו שאם מגביה לעצמו ולחבירו יכולים שניהם לאוכלה, 
דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, והיינו דכתיב לכם לשון 
רבים, וכעת חזרה תורה וכתבה "לך" דהיינו ללמדינו שהיכא 
שאינו זוכה לעצמו אינו יכול לזכות לחבירו אלא דוקא לך, ומה 

אמתך" הוא נמי על דרך זה, ללמדינו שכתבה תורה "לעבדך ול
שלעבדו ואמתו יכול ללקט אע"פ שאינו מלקט גם לעצמו אלא 
רק להם, והטעם הוא משום שמזונותיהם עליו והוו כגופו והרי 
הוא כמלקט לעצמו. ועל דרך זו כתבה תורה "ולשכירך", שאף 
לשכירו יכול הוא ללקט ולא חשיב כפורע חובו שאסור אלא 

וכמו שלעבדו מותר דהוי כגופו כך נמי לשכירו, חשיב כעבדו, 
והרבותא בכך הינה שאע"פ שאין נותנין פירות שביעית לספר 
ולספן וכו' מ"מ שכיר יום לא חשיב כספר וספן אלא כעבדו, 
וכדאיתא בגמ' )ב"מ י( שידו כיד בעה"ב, נמצא שהאריך קרא 
ופירט בכדי ללמדינו שאסור לזכות לאחר, אבל לעצמו ולאחר 

 ותר, וכן לעבדו ואמתו ולשכירו אפשר כמבואר.מ
 פני יוסף

 אונאה במכר שלא כדרך התגרין

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך לא תונו 
יש לדקדק בקרא מדוע גבי מכירה כתיב  איש את אחיו )כה יד(

לשון רבים כי תמכרו, ואילו גבי הקונה כתיב או קנה דהיינו לשון 
 יחיד.

ה שנתבאר בשו"ע )חו"מ סי' רכ"ז( לעולם יש אונאה ונראה ע"פ מ
  גם היכא שקנה ביוקר מפני הדחק, דהיינו שאם בשעת הדחק

 בו,    לחזור   יכול  אונאה     שהוא   משתות     יותר   קנה ושילם 

ותשע" בהר פרשת שב"ק ©  כל הזכויות שמורות – 'ב שנה – 90גליון    



 

ורק במוכר אמרינן שאם מכר מפני הדחק אין יכול לחזור בו 
)עיי"ש הטעם(, ולפי"ז יתבאר שפיר קרא, שגבי מכירה כתיב 
כי תמכרו לשון רבים משום שגבי מכירה אכן יש אונאה רק אם 
מכר כדרך שרבים מוכרים, והיינו שלא מפני הדחק אלא כדרך 

רך הרבים אזי אין אונאה, התגרים, אבל אם מוכר שלא כד
משא"כ גבי קונה כתיב לשון יחיד משום שגבי הקונה לעולם 
יש אונאה, ואף היכא שאינו קונה כדרך הרבים דהיינו מרצון 
 טוב אלא קונה בשעת הדחק אפ"ה יש בו אונאה ויכול לחזור בו.
 הדרש והעיון

 אימתי וישבתם על הארץ לבטח

איתא בגמ' סנהדרין )יז:(  וישבתם על הארץ לבטח )כה יח(
כל עיר שאין בה עשרה דברים אין ת"ח רשאי לדור בה, ואלו 
הן, א. בית המרחץ, ב. מלמד תינוקות, ג. בית דין, ד. אומן )מקיז 
דם(, ה. רופא )למול התינוקות(, ו. גבאי צדקה, ז. לבלר, ח. בית 

 הכנסת, ט. טבח, י. חכם.
מילות "ע"ל האר"ץ ונראה שדין זה רמוז במקרא שלפנינו, ש

עין המים )בית  –לבט"ח" הינם ר"ת של עשרה דברים אלו: "ע" 
היכל הקודש )בית דין(,  –לימוד תינוקות, "ה"  –המרחץ(, "ל" 

בית  –לבלר, "ב"  –צדקה, "ל"  –רופא, "צ"  –אומן, "ר"  –"א" 
 חכם. –טבח, "ח"  –הכנסת, "ט" 

"על הארץ  וכך הוא ביאור המקרא, אימתי "וישבתם" כאשר
לבטח", ר"ל כאשר יש י' דברים אלו הרמוזים בעל הארץ לבטח 

 אז וישבתם.
 החיד"א בברכי יוסף )יו"ד סי' רמה סק"ב(

 אימתי היה נשאל הלל לתלמידיו

איתא במדרש רבה )לד ג( דבר  וכי ימוך אחיך וגו' )כה לט(
אחר וכי ימוך אחיך וגו', הדא הוא דכתיב גומל נפשו איש חסד 

הזקן, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו וכו' לעשות  זה הלל
מצוה אמרו לו וכי מה מצוה זו, אמר להם לרחוץ כו' לגמול 
חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא וגו' ע"כ. ויש להקשות מהו 
לשון שהיה נפטר מתלמידיו, היה למדרש לומר להיפך בשעה 

 שהיו התלמידים נפטרים מלפניו כלשון הש"ס בכמה דוכתי.
על דרך זו נרוויח מילי אחרינא מה שצ"ב בגמ' בשבת ועוד 

)לא.( בשנים שהמרו זה עם זה מי יקניט את הלל, והלך לשאלו 
כמה שאלות כשהיה רוחץ עצמו לכבוד שבת, ויש להבין מדוע 

 הלך אליו דוקא בזמן זה.
והנראה לפרש בזה ע"פ מאי דאיתא בגמ' ב"מ )צז.( שאמרו 

ר, דהיינו שרבא נשאל תלמידו של רבא לרבא שאיל לן מ
לתלמידיו ללמדם תורה וממילא אם ישאלו ממנו בהמה ותמות 
יפטרו מלשלם דחשיב בעליו עמו, הקפיד עליהם רבא ואמר 
להם אדרבא אתם שאולים לי, שיכול אני ללמדכם מה שאני 
חפץ עיי"ש, עכ"פ הרי שסברת התלמידים היא שהרב נשאל 

 נשאלים לרב. להם, ואילו סברת רבא הפוכה שהתלמידים
ונראה שאף הלל סבר כרבא שהתלמידים נשאלים לרב, אך לא 
מטעמו של רבא אלא מטעם אחר, דנחלקו בגמ' ב"ק )יז.( האם 
תלמוד גדול או מעשה גדול, ומשני הגמ' הא למיגמר והא 
לאגמורי, ובתוס' מפרש פירוש אחד בשם ר' אחא שמעשה 

מעשה גדול גדול רק מללמד אחרים, אך מללמוד בעצמו אין 
 אלא תלמוד.

ולפי"ז נראה לבאר היטב דברי המדרש דה"פ, שהלל ואף 
תלמידיו אחזו כהשאילתות שמעשה מצוה גדול מללמד 
 אחרים, וממילא כאשר יש להלל מצוה לעשות הרי שאינו

 נאמרה ולכך  קודם,  שהמעשה  מפני  הזמן   באותונשאל להם 

הלשון נפטר מתלמידיו דה"פ, שכאשר לא היה שאול 
לתלמידיו למלאכתם ללמוד עמהם היה מראה להם שנפטר 
הוא מהם לצורך עשיית מצוה, שהרי מעשה גדול מללמד 
אחרים, ועל כך שאלו אותו תלמידיו וכי בכל זמן אתה נשאל 
לנו למעט כשצריך אתה לעשות מצוה, דא"כ אף כשתאכל 
ותרחוץ וכדו' נוכל לשאולך בתורה מפני שאתה נשאל לנו בכל 

כך השיבם שאף לרחוץ ושאר צרכי גופו נחשבים זמן, על 
מצוה, כדכתיב גומל נפשו איש חסד ושפיר שאף אז אינו 

 נשאל להם שמעשה גדול מללמד אחרים.
ובזה אף יש להבין את המעשה בזה שניסה להקניט את הלל, 
שרצה להראות שאף כאשר עושה הלל מצוה עדיין נשאל הוא 

וה, ורצה להרויח לתלמידים, ולכך שאלו כשרחץ שזו מצ
להוכיח בכך שלעולם נשאל הלל לתלמידים, וממילא חשיב 
שאלה בבעלים, ויוכלו כך להפסידו ממון כמו שרצו תלמידיו 
של רבא שיוכלו לשאול ממנו דברים ולהיפטר מדין שאלה 
בבעלים, וחשב אותו איש שהלל יקפיד עליו על כך כמו 

יבו הלל שהקפיד רבא על התלמידים שאמרו כך, על כך הש
תאבד על ידי ת' זוז ות' זוז וכו', ונראה מה שכפל הלשון דה"פ, 
שאמר לו תאבד אתה ת' זוז לחבירך שהתערבת עמו ואף אני 
יאבד ת' זוז שאכן יהיה לי דין שאלה בבעלים ואפסיד ע"י כך, 

 עדיין לא אקפיד עליך כדאקפיד רבא.
 צמח צדקה

 מי יהיה המשיח לגאול את ישראל

נראה לפרש בדרך רמז  ן דדו יגאלנו )כה מט(או דדו או ב
דאיתא פלוגתא בגמ' סנהדרין )צח:( מי יהיה המשיח שיגאל 

 את עם ישראל, האם דוד המלך או בן דוד.
ויש לומר ששניהם מרומזים בקרא, שכתיב דדו חסר שהוא 

 אותיות דוד, וה"פ או דוד או בן דוד יגאלנו.
 דגל מחנה אפרים

 אימתי מותר לרוץ בשבת

ותיכף  את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו וגו' )כו ב(
סמיך ליה בריש פר' בחוקותי אם בחוקותי תלכו )כו ג(, ונראה 

 לפרש את סמיכות המקראות.
דהנה לכאו' את שבתותי תשמרו סותר לאת מקדשי תיראו, 
שהרי גבי שבת איתא בגמ' שאסור לפסוע פסיעה גסה, ברם 

ס צריך לפסוע פסיעה גבי בית הכנסת איתא בגמ' שכשנכנ
גסה דהיינו לרוץ לבית הכנסת, ובאמת הגמ' כבר עמדה על כך 
דאיתא בברכות היוצא מבית הכנסת אל יפסע פסיעה גסה, 
אמר אביי לא אמרן אלא לאפוקי אבל לעיולי כ"ש דרהיטנא, 
אמר ר' זביד מריש כי קא חזינא דרהיט רבנן לבית הכנסת 

אך לאחר ששמעתי בשבתא הו"א קא מחללי רבנן שבתא, 
דברי אביי הרי שאינם מחללים את השבת. הרי מבואר 
שאע"פ שאסור לרוץ בשבת מ"מ בכדי להיכנס לבית הכנסת 

 צריך לרוץ אף בשבת.
ולפי"ז נראה לבאר היטב את הפסוקים, "את שבתותי תשמרו" 
ר"ל דיש דין בשמירת השבת שאסור לרוץ בה, אך "את 

לבית הכסת וכ"ש לבית  מקדשי תיראו" ר"ל שבכדי להיכנס
המקדש יש לרוץ ואף בשבת, ובכדי שלא יהא קשה הכיצד 
והרי אסור לרוץ בשבת, תיכף ומיד נאמר בסמוך "אם בחוקותי 
תלכו" ר"ל כאשר הפסיעה גסה היא לחוקותי, דהיינו לבית 
הכנסת ובית המקדש, אזי תלכו, דהיינו לזה מותר לפסוע 

 פסיעה גסה בשבת.
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