:Shemitta & the Biblical Meaning of 7
for Torah in Motion – by Menachem Leibtag

Class # 1 – Introduction -the sources in Shmot, Vayikra & Devarim
I. Introduction
A. Rhythm in nature
B. ‘Seven’ & nature – in light of Breishit chapter 1
C. The agricultural calendar in the land of Israel
D. The logical connection between Shabbat & Shemitta
II. Sources
A. Most famous – Vayikra chapter 25 – Parshat B’har
B. Most ‘neglected’ (but most important) Shmot 23:1-10-11
C. Most ‘misunderstood’ - Devarim 15:1-11 re: loans
III. First mention - Shmot 23:10-11 in light of Parshat Mishpatim

 כִ י הַ שֹׁחַ ד ְיעַ וֵּר: ל ֹׁא ִת ָּקח,…ח וְ שֹׁחַ ד.
.יקים
ִ  וִ יסַ לֵּף ִדבְ ֵּרי צַ ִד,פִ ְק ִחים
 ֶּנ ֶּפש- יְדַ עְ ֶּתם ֶּאת, ל ֹׁא ִתלְחָּ ץ; וְ ַא ֶּתם,ט וְ גֵּר
. בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָּר ִים,ִיתם
ֶּ ג ִֵּרים הֱ י-כִ י--הַ גֵּר

8 And thou shalt take no gift; for a gift blindeth
them that have sight, and perverteth the words
of the righteous.

9 And a stranger shalt thou not oppress; for ye
know the heart of a stranger, seeing ye were
strangers in the land of Egypt.

, ַא ְרצֶ ָך; וְ ָׁאסַ פְ ָׁת- ִתזְ ַרע ֶאת,י וְ שֵׁ ש שָׁ ִנים
.בּוא ָׁתּה
ָׁ  ְת-ֶאת

10 And six years thou shalt sow thy
land, and gather in the increase
thereof;

,יא וְ הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְש ְמטֶ נָׁה ּונְטַ ְש ָׁתּה
 ת ֹׁא ַכל חַ יַת, וְ י ְִת ָּרם,וְ ָׁאכְ לּו ֶאבְ ֹינֵׁי עַ מֶ ָך

11 but the seventh year thou shalt let it rest and
lie fallow, that the poor of thy people may eat;
and what they leave the beast of the field shall
eat. In like manner thou shalt deal with thy
vineyard, and with thy oliveyard.

. ְלזֵּי ֶּתָך, ַתעֲשֶּ ה ְלכ ְַר ְמָך-הַ שָּ דֶּ ה; כֵּן

 ּובַ ּיֹום,יב שֵׁ שֶ ת י ִָׁמים ַתעֲשֶ ה מַ עֲשֶ יָך
,שֹורָך וַחֲ מ ֶֹּׁרָך
ְ , ַלְמַ עַ ן יָּנוח--הַ ְשבִ יעִ י ִת ְשבֹת

. וְ הַ גֵּר,אֲ מָּ ְתָך-וְ ִי ָּנפֵּש בֶּ ן

12 Six days thou shalt do thy work, but on the
seventh day thou shalt rest; that thine ox and
thine ass may have rest, and the son of thy
handmaid, and the stranger, may be refreshed.

 ִתשָּ מֵּ רו; וְ שֵּ ם, ָּאמַ ְר ִתי אֲ לֵּיכֶּם-יג ובְ כֹׁל אֲ שֶּ ר
.פִ יָך- ל ֹׁא יִשָּ מַ ע עַ ל,ֹלהים אֲ ֵּח ִרים ל ֹׁא ַתזְ כִ ירו
ִ ֱא

13 And in all things that I have said unto you take ye
heed; and make no mention of the name of other
gods, neither let it be heard out of thy mouth.

.… ָׁתחֹג לִי בַ שָׁ נָׁה,יד שָׁ ֹלש ְר ָׁגלִים

14 Three times thou shalt keep a feast unto Me
in the year.

Note how this relates to the two reasons for Shabbat –
In the parallel between the Ten Commandments in Shmot 20 vs. Devarim 5

IV. The meaning of the word “shemitta” [‘letting go’]
A. Shmuel bet chapter 6 – when Uzza touched the Aron

 ְמשַ חֲ ִקים לִפְ נֵּי,בֵּ ית ִי ְש ָּר ֵּאל-ה וְ דָּ וִ ד וְ כָּל
רֹושים; ובְ כִ נֹׁרֹות
ִ ְ עֲצֵּ י ב, בְ כֹׁל,יְהוָּה
. ובִ ְמנַעַ נְעִ ים ובְ צֶּ ְל ֱצלִים,ובִ נְבָּ לִים ובְ תֻ פִ ים

5 And David and all the house of Israel
played before the LORD with all
manner of instruments made of cypresswood, and with harps, and with
psalteries, and with timbrels, and with
sistra, and with cymbals.

-ג ֶֹּׁרן נָּכֹון; ַו ִי ְשלַח ֻעזָּה ֶּאל- עַ ד,ו ַו ָּיבֹׁאו
כִ י-- וַּי ֹאחֶ ז בֹו,ֹלהים
ִ ֱאֲ רֹון הָּ א

6 And when they came to the threshingfloor of Nacon, Uzzah put forth his
hand to the ark of God, and took hold of
it; for the oxen stumbled. [slipped?]

. הַ בָׁ ָׁקר,שָׁ ְמטּו

B. Melachim Bet chapter– Jezebel in the revolt of Yehu

 יִזְ ְרעֶּ אלָּה; וְ ִאיזֶּבֶּ ל,ל ַויָּבֹוא יֵּהוא
- ו ַָּתשֶּ ם בַ פוְך עֵּ ינֶּיהָּ ו ֵַּתיטֶּ ב ֶּאת,שָּ ְמעָּ ה
. בְ עַ ד הַ חַ לֹון, ו ַַת ְש ֵּקף,ר ֹׁאשָּ ּה

30 And when Jehu was come to Jezreel,
Jezebel heard of it; and she painted her
eyes, and attired her head, and looked out
at the window.

, בָּ א בַ שָּ עַ ר; וַת ֹׁאמֶּ ר הֲ שָּ לֹום,לא וְ יֵּהוא
.זִ ְמ ִרי ה ֵֹּׁרג אֲ ֹׁדנָּיו
 ִמי, וַי ֹׁאמֶּ ר,הַ חַ לֹון- ֶּאל,לב ַו ִישָּ א ָּפנָּיו
 ְש ַנ ִים ְשֹלשָּ ה,ִא ִתי ִמי; ַוי ְַש ִקיפו ֵּא ָּליו
.יסים
ִ סָּ ִר

, ָׁלג וַּי ֹאמֶ ר ִש ְמטּוה
-מטּוהָׁ ; ַוּיִז ִמדָׁ מָׁ ּה ֶאל
ְ ִש
ְ ַוּי

. ַוּי ְִר ְמסֶ נָׁה,ּסּוסים
ִ ַה-הַ ִקיר וְ ֶאל

31 And as Jehu entered in at the gate, she
said: 'Is it peace, thou Zimri, thy master's
murderer?'
32 And he lifted up his face to the window,
and said: 'Who is on my side? who?' And
there looked out to him two or three
officers.
33 And he said: 'Throw her down.' So
they threw her down; [alt. – let her fall]
and some of her blood was sprinkled on
the wall, and on the horses; and she was
trodden under foot.

V. Source in Devarim chapter 15
[Torah reading for shmini atzeret – staring in Devarim 14:22]

בּואת
ַ  ְת- ֵׁאת כָׁל,כב עַ שֵׁ ר ְתעַ שֵׁ ר
… שָׁ נָׁה שָׁ נָׁה, הַ ּיֹצֵׁ א הַ שָׁ דֶ ה,ז ְַרעֶ ָך

22 Thou shalt surely tithe all the
increase of thy seed, that which is
brought forth in the field year by
year.

- תֹוצִ יא ֶּאת,כח ִמ ְקצֵׁ ה שָׁ ֹלש שָׁ נִים
; הַ ִהוא, בַ שָּ נָּה,בוא ְתָך
ָּ מַ עְ שַ ר ְת-ָּכל

28 At the end of every three years,
even in the same year, thou shalt
bring forth all the tithe of thine
increase, and shall lay it up within
thy gates.

.… בִ ְשעָּ ֶּריָך,וְ ִהנ ְַח ָּת

Deuteronomy Chapter 15 ְדבָׁ ִרים

. ַתעֲשֶ ה ְש ִמטָׁ ה,שָׁ נִים-א ִמ ֵׁקץ שֶ בַ ע
-שָׁ מֹוט כָּל--ש ִמטָׁ ה
ְ ַ ְדבַ ר ה,ב וְ זֶה
 ִיגֹׁש- ל ֹׁא: אֲ שֶּ ר יַשֶּ ה בְ ֵּרעֵּ הו,בַ עַ ל מַ שֵּ ה יָּדֹו
, ָּא ִחיו- ֵּרעֵּ הו וְ ֶּאת-ֶּאת

. ָׁק ָׁרא ְש ִמטָׁ ה לַיהוָׁה-כִ י

1 At the end of every seven years thou
shalt make a release.
2 And this is the manner of the release:
every creditor shall release that which
he hath lent unto his neighbour; he shall
not exact it of his neighbour and his
brother; because the LORD'S release
hath been proclaimed.

- ִתגֹׁש; וַאֲ שֶּ ר י ְִהיֶּה לְָך ֶּאת,הַ נָּכְ ִרי-ג ֶּאת
. ַת ְשמֵּ ט יָּדֶּ ָך,ָּא ִחיָך

3 Of a foreigner thou mayest exact it; but
whatsoever of thine is with thy brother thy hand
shall release.

בָּ ֵּרְך- כִ י:בְ ָך ֶּאבְ יֹון- כִ י ל ֹׁא י ְִהיֶּה,ד ֶּא ֶּפס
 אֲ שֶּ ר יְהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך, בָּ ָּא ֶּרץ, יְהוָּה,יְבָּ ֶּרכְ ָך
.לְָך נַחֲ לָּה ל ְִר ְש ָּתּה-נ ֵֹּׁתן

4 Howbeit there shall be no needy among you-for the LORD will surely bless thee in the land
which the LORD thy God giveth thee for an
inheritance to possess it--

 בְ קֹול יְה ָּוה,שָּ מֹועַ ִת ְשמַ ע-ה ַרק ִאם
הַ ִמצְ וָּה-כָּל- ִל ְשמֹׁר ַלעֲשֹות ֶּאת,אֱ ֹלהֶּ יָך
. אֲ שֶּ ר ָּאנֹׁכִ י ְמצַ וְ ָך הַ יֹום,הַ ז ֹׁאת

5 if only thou diligently hearken unto the voice
of the LORD thy God, to observe to do all this
commandment which I command thee this day.

;לְָּך- כַאֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר, ְיהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך בֵּ ַרכְ ָך-ו כִ י
, וְ ַא ָּתה ל ֹׁא ַת ֲעבֹׁט,וְ הַ עֲבַ ְט ָּת גֹו ִים ַרבִ ים
. ובְ ָך ל ֹׁא י ְִמשֹׁלו,ומָּ שַ ל ְָּת בְ גֹו ִים ַרבִ ים

6 For the LORD thy God will bless thee, as He
promised thee; and thou shalt lend unto many
nations, but thou shalt not borrow; and thou
shalt rule over many nations, but they shall not
rule over thee. {S}

 בְ ַאחַ ד,י ְִהיֶּה בְ ָך ֶּאבְ יֹון מֵּ ַאחַ ד ַאחֶּ יָך-ז כִ י
יְהוָּה אֱ ֹלהֶּ יָך נ ֵֹּׁתן- אֲ שֶּ ר, בְ ַא ְרצְ ָך,ְשעָּ ֶּריָך
- וְ ל ֹׁא ִת ְקפֹׁץ ֶּאת,לְבָּ בְ ָך-ל ֹׁא ְת ַאמֵּ ץ ֶּאת--לְָּך
. הָּ ֶּאבְ יֹון, מֵּ ָּא ִחיָך,י ְָּדָך
, לֹו; וְ הַ עֲבֵּ ט,י ְָּדָך- ָּפתֹׁחַ ִתפְ ַתח ֶּאת-ח כִ י
. אֲ שֶּ ר י ְֶּחסַ ר לֹו, דֵּ י מַ ְחסֹׁרֹו,ַתעֲבִ יטֶּ נו
לְבָּ בְ ָך-י ְִהיֶּה דָּ בָּ ר עִ ם-ט ִהשָּ מֶּ ר ְלָך פֶּן
הַ שֶּ בַ ע ְשנַת- ָּק ְרבָּ ה ְשנַת,בְ ִליַעַ ל לֵּאמֹׁר
 וְ ל ֹׁא, וְ ָּרעָּ ה עֵּ י ְנָך בְ ָּא ִחיָך הָּ ֶּאבְ יֹון,הַ ְש ִמטָּ ה
 וְ הָּ יָּה בְ ָך,יְהוָּה-ִת ֵּתן לֹו; וְ ָּק ָּרא עָּ לֶּיָך ֶּאל
.חֵּ ְטא
י ֵַּרע לְבָּ בְ ָך בְ ִת ְתָך- וְ ל ֹׁא,י נָּתֹון ִת ֵּתן לֹו
 יְבָּ ֶּרכְ ָך יְה ָּוה, כִ י בִ גְ לַל הַ דָּ בָּ ר הַ זֶּה:לֹו
. ובְ כֹׁל ִמ ְשלַח יָּדֶּ ָך,מַ עֲשֶּ ָך- בְ כָּל,אֱ ֹלהֶּ יָך

7 If there be among you a needy man, one of thy
brethren, within any of thy gates, in thy land
which the LORD thy God giveth thee, thou shalt
not harden thy heart, nor shut thy hand from thy
needy brother;

8 but thou shalt surely open thy hand unto him,
and shalt surely lend him sufficient for his need
in that which he wanteth.
9 Beware that there be not a base thought in thy
heart, saying: 'The seventh year, the year of
release, is at hand'; and thine eye be evil against
thy needy brother, and thou give him nought;
and he cry unto the LORD against thee, and it be
sin in thee.

10 Thou shalt surely give him, and thy heart
shall not be grieved when thou givest unto him;
because that for this thing the LORD thy God
will bless thee in all thy work, and in all that
thou puttest thy hand unto.

11 For the poor shall never cease out of
the land; therefore I command thee,
saying: 'Thou shalt surely open thy
hand unto thy poor and needy brother,
}in thy land.' {S

יא כִ י ל ֹׁא-י ְֶּחדַ ל ֶּאבְ יֹוןִ ,מ ֶּק ֶּרב הָּ ָּא ֶּרץ; עַ ל-
כֵּן ָּאנֹׁכִ י ְמצַ וְ ָךֵּ ,לאמֹׁרָּ ,פתֹׁחַ ִתפְ ַתח ֶּאת-
י ְָּדָך ל ְָּא ִחיָך ַל ֲע ִניֶָּך ול ְֶּאבְ ֹׁינְָך ,בְ ַא ְרצֶּ ָך{ .ס}

Parshanim - Seforno

ספורנו
ב וזה דבר השמטה כשאמר האל ית' “והשביעית
תשמטנה ” היתה הכוונה שתעשה שמטת כספים
שנאמר שמוט כל בעל משה ידו:
כי קרא שמטה האל ית' באמרו תשמטנה

:

Ramban
מקץ שבע שנים תעשה שמטה
הנכון בעיני שיזהיר על שנת השבע עצמה שנעשה אותה שמטה
בחריש ובקציר כמו שאמר( שמות כג יא )והשביעית תשמטנה
ונטשתה וזה טעם תעשה שמטה שתשבות
כדרך לעשות את יום השבת( דברים ה׳:ט״ו
)וקצר באסור הזריעה והזמירה שכבר הזכירם בביאור( ויקרא כה
ד)

אבל הוסיף לבאר כי היא שמטה לה' גם בהשמט כספים וזה טעם
כי קרא שמטה לה' שהיא שבת לה' וכל המעשים ישבותו וכבר
רמזתי סודה (שם שם ב)
וטעם מקץ אמר ר"א( אבן עזרא על דברים ט״ו:א׳ )בתחלת השנה וכן אמרו המדקדקים
כלם כי ה ראש והסוף יקראו קצה שכל דבר יש לו שתי קצוות וכענין שכתוב מן הקצה אל
הקצה( שמות כו כח ) על שני קצותיו (שם כה יט) על ארבע קצותיו (שם כז ד)

ואין דבריהם נכונים אצלי כי ראש שבע שנים הוא השנה
הראשונה והוא הקצה שנקרא בהם ראש ואלו אמר הכתוב מקץ
השנה השביעית היה דברם נכון

ועל דעת רבותינו (ספרי קכב) מקץ בסוף השבע
ולא ידבר הכתוב אלא בשמיטת כספים -יאמר מסוף כל שבע
שנים הנמנים לכם תעשו שמטה שישמוט כל בעל משה

