
 

 

                                                          
 

 בואו נדבר על שמיטה
  הרב ידידיה סינקלייר

Let's Talk About Shmita 
By Rabbi Yedidya Sinclair
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Unit 1, Meeting 2:  
Shmita and the Land 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שאלות לדיון:

 

עם מי או עם מה אמורה השמיטה להיטיב על פי  .1
 פסוקים אלה?

איזו עבודה חקלאית אסורה בשמיטה על פי פסוקים  .2
 ה?-ג

איזו תוצרת אנחנו אמורים לאכול בשנת שמיטה  .3
 ו? -בישראל על פי פסוקים ג

בפירוש לפסוק א', שואל רש"י, פרשן המקרא,  .4
טה להר סיני?' שאלה זו שאלה ידועה: 'מה עניין שמי

מה הקשר בין שני  –הפכה לניב לשון שמשמעותו 
עניינים שלכאורה אין ביניהם מכנה משותף. מהי 
לדעתכם התשובה לשאלתו? מדוע מוזכר במפורש 
שדברים אלו נאמרו בסיני, בהתגלות המכוננת בהר 

 סיני?
 

 

 
 
 

 
Discussion Questions: 

 

1. Who or what is shmita primarily designed to 
benefit according to this passage? 

2. What sorts of agricultural work are prohibited 
in shmita based on verses 3-5?  

3. What produce are we supposed to eat during 
the shmita year in Israel based on verses 3-
6? 

4. In his commentary on verse 1, Rashi asks a 
famous question “what has shmita got to do 
with Mount Sinai?” (“mah inyan shmita etzel 
Har Sinai?”) This has become a colloquial 
expression in Hebrew meaning roughly “what 
do these two apparently unrelated things have 
to do with each other?" What do you think? 
Why is shmita singled out as having a special 
connection with the foundational revelation to 
the Jewish people at Sinai? 

 

 כב:-ז, יח-ויקרא פרק כה, פסוקים א
ר ה' ֶאל ר ֶאל-א וַיְַדבֵּ אמֹר.  ב ַדבֵּ ל -מֶֹשה ְבַהר ִסינַי לֵּ ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ֶהם ִכי ָתבֹאּו ֶאל ן ָלֶכם וְָשְבָתה -וְָאַמְרָת ֲאלֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאנִי נֹתֵּ
ש ָשנִים  ש ָשנִים ִתזְמֹר ָהָאֶרץ ַשָבת ַלה'.  ג שֵּ ִתזְַרע ָשֶדָך וְשֵּ

ְתבּוָאָתּה.  ד ּוַבָשנָה ַהְשִביִעת ַשַבת ַשָבתֹון -ַכְרֶמָך וְָאַסְפָת ֶאת
ת  יְִהיֶה ָלָאֶרץ ַשָבת ַלה'  ָשְדָך ֹלא ִתזְָרע וְַכְרְמָך ֹלא ִתזְמֹר.  ה אֵּ

י -ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור וְֶאת נְזִיֶרָך ֹלא ִתְבצֹר  ְשנַת ִענְבֵּ
ַשָבתֹון יְִהיֶה ָלָאֶרץ.  ו וְָהיְָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך 
ּוְלַעְבְדָך וְַלֲאָמֶתָך וְִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָגִרים ִעָמְך.  ז וְִלְבֶהְמְתָך 

 ּה ֶלֱאכֹלְתבּוָאתָ -וְַלַחיָה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך  ִתְהיֶה ָכל
... 

ִמְשָפַטי ִתְשְמרּו וֲַעִשיֶתם אָֹתם -ֻחקַֹתי וְֶאת-יח וֲַעִשיֶתם ֶאת
ָהָאֶרץ ָלֶבַטח.  יט וְנְָתנָה ָהָאֶרץ ִפְריָּה וֲַאַכְלֶתם -וִיַשְבֶתם ַעל

נֹאַכל ַבָשנָה -ָלשַֹבע וִיַשְבֶתם ָלֶבַטח ָעֶליָה.  כ וְִכי תֹאְמרּו ַמה
ן ֹלא נִזְָרע וְֹלא נֱֶאסֹף ֶאתַהשְ  נּו.  כא וְִצּוִיִתי -ִביִעת  הֵּ ְתבּוָאתֵּ
ַהְתבּוָאה ִלְשֹלש -ִבְרָכִתי ָלֶכם ַבָשנָה ַהִשִשית וְָעָשת ֶאת-ֶאת

ת ַהָשנָה ַהְשִמינִת וֲַאַכְלֶתם ִמן ַהְתבּוָאה -ַהָשנִים.  כב ּוזְַרְעֶתם אֵּ
 בֹוא ְתבּוָאָתּה תֹאְכלּו יָָשן.-נָה ַהְתִשיִעת ַעדיָָשן ַעד ַהשָ 

 

Leviticus 25:1:7, 18-22: 
1 The Lord spoke to Moses on Mount Sinai: 2 Speak 
to the Israelite people and say to them: When you 
enter the land that I assign to you, the land shall 
observe a sabbath of the Lord. 3 Six years you may 
sow your field and six years you may prune your 
vineyard and gather in the yield. 4 But in the seventh 
year the land shall have a sabbath of complete rest, a 
sabbath of the Lord: you shall not sow your field or 
prune your vineyard. 5 You shall not reap the 
aftergrowth of your harvest or gather the grapes of 
your untrimmed vines; it shall be a year of complete 
rest for the land. 6 But you may eat whatever the land 
during its sabbath will produce—you, your male and 
female slaves, the hired and bound laborers who live 
with you, 7 and your cattle and the beasts in your land 
may eat all its yield. 
… 
 

18 You shall observe My laws and faithfully keep My 
rules, that you may live upon the land in security; 19 
the land shall yield its fruit and you shall eat your fill, 
and you shall live upon it in security. 20 And should 
you ask, "What are we to eat in the seventh year, if 
we may neither sow nor gather in our crops?" 21 I will 
ordain My blessing for you in the sixth year, so that it 
shall yield a crop sufficient for three years. 22 When 
you sow in the eighth year, you will still be eating old 
grain of that crop; you will be eating the old until the 
ninth year, until its crops come in. 
(Translation from NJPS Bible) 
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בפסוק כ' עושה התורה מהלך לא רגיל כשהיא  .5

נכנסת לתוך ראשו של החקלאי הדואג ממה יאכל 
מיטה. מדוע לדעתכם אם ישמור את מצוות הש

 עושה התורה את המהלך המחשבתי הזה?
מה הייתם אתם חושבים במקומו של אותו חקלאי?  .6

עד כמה הייתה מרגיעה אתכם תשובתה של 
 התורה?

 מהן הסיבות לקיומה של השמיטה על פי מקור זה? .7
מה מוסיף לנו מקור זה להבנתנו את השמיטה, כפי  .8

 ?שהובנה בשיעור הקודם על פי ספר שמות
 

 

5. In verse 20, the Torah makes the unusual 
move of entering into the thought process of 
someone in the sixth year who is 
contemplating observance of the shmita. 
Why? 

6. What would you be thinking at that moment? 
How reassuring do you find the Torah’s 
answer to the farmer’s silent question? 

7. What are the reasons for shmita that you 
draw out of these two passages? 

8. How does this source add to our 
understanding of shmita, over and above the 
passage from Exodus that we studied last 
week?” 
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