
Shemitah’s Radical Perspectives 

Part 1: the Individual 

1. Gittin 36a 

   מפני תיקון עולם                                                                                                               ִהֵּלל ִהְתִקין ְּפרֹוְסּבּול
עּו ִמְּלַהְלוֹות ֶזה ֶאת ֶזה ְוָעְברּו  נְ ְּתַנן ָהָתם ְּפרֹוְסּבּול ֵאינֹו ְמַׁשֵּמט ֶזה ֶאָחד ִמן ַהְּדָבִרים ֶׁשִהְתִקין ִהֵּלל ַהָּזֵקן ֶׁשָרָאה ֶאת ָהָעם ֶׁשִּנמְ 

  § לַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְב� ְבִלַּיַעל ְוגֹו׳ ָעַמד ְוִהְתִקין ְּפרֹוְסּבּו

The mishna taught that Hillel the Elder instituted the prosbol (a document that prevents the 
Sabbatical Year from abrogating an outstanding debt) for the betterment of the world.        
We learned in a mishna there (Shevi’it 10:3): If one writes a prosbol, the Sabbatical Year does 
not abrogate debt. This is one of the matters that Hillel the Elder instituted because he saw 
that the people of the nation were refraining from lending to one another around the time of 
the Sabbatical Year, as they were concerned that the debtor would not repay the loan, and they 
violated that which is written in the Torah: “Beware that there be not a base thought in 
your heart, saying: The seventh year, the year of release, is at hand; and your eye be evil against 
your needy brother, and you give him nothing” (Deuteronomy 15:9). He arose and instituted 
the prosbol so that it would also be possible to collect those debts in order to ensure that people 
would continue to give loans.  

2. Bava Batra 10a 

ֲאַמר ַהְׁשָּתא (ֵּכן) [ּכּו] ִאיַחַּייב ַמאן ְּדָסֵני ַלן ִּכְמַחְּלֵלי ַׁשָּבתֹות  ַרב ָּפָּפא ֲהָוה ָסֵליק ְּבַדְרָּגא ִאיְׁשְּתִמיט ַּכְרֵעיּה ָּבֵעי ְלִמיַּפל
 אַמר ֵליּה ִחָּייא ַּבר ַרב ִמִּדְפִּתי ְלַרב ָּפָּפא ֶׁשָּמא ָעִני ָּבא ְלָיְד� ְולֹא ִּפְרַנְסּתֹו                             ּוְכעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה 

 The Gemara relates: Rav Pappa was once climbing up a ladder when his foot slipped and he 
almost fell. He said: Now, is the one who hates us, a euphemism for himself, liable like 
Shabbat desecrators and idol worshippers, who are subject to death by stoning, which is 
similar to death by falling, the punishment that Rav Pappa narrowly escaped?                      
Ḥiyya bar Rav of Difti said to Rav Pappa: Perhaps a poor person once approached you and 
you did not sustain him, and therefore you were given a glimpse of the punishment that you 
actually deserve.  

ִתיב ָהָכא ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִיְהֶיה ְּדַתְנָיא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ׇקְרָחה אֹוֵמר ׇּכל ַהַּמֲעִלים ֵעיָניו ִמן ַהְּצָדָקה ְּכִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּכְ 
  ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ַמה ְלַהָּלן ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאף ָּכאן ֲעבֹוָדה ָזָרהָדָבר ִעם ְלָבְב� ְּבִלַּיַעל ּוְכִתיב ָהָתם ָיְצאּו

 As it is taught in a baraita: Rabbi Yehoshua ben Korḥa says: Anyone who turns his eyes 
away from one seeking charity it is as if he worships idols. From where is this derived? It is 
written here: “Beware that there be not a base thought in your heart…and your eye be evil 
against your poor brother, and you give him nothing” (Deuteronomy 15:9). And it is written 
there: “Certain base men have gone out…and have drawn away the inhabitants of their city, 
saying, Let us go and serve other gods” (Deuteronomy 13:14). Just as there, the base men sin 
with idolatry, so too here, idolatry.  



 

3. Ethics of the Fathers  (Pirkei Avot)  Chapter 5: 10 

 י ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ֶׁשָּל�, זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, זֹו ִמַּדת ְסדֹום.  ָהאֹוֵמר ֶׁשּלִ    ַאְרַּבע ִמּדֹות ָּבָאָדם. 

 :ִּלי, ָרָׁשע ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ׁשֶ                   ֶׁשִּלי ֶׁשְּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשָּל�, ָחִסיד.                     ֶׁשִּלי ֶׁשְּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשִּלי, ַעם ָהָאֶרץ. 

 There are four types of character in human beings: 

 One that says: “mine is mine, and yours is yours”: this is a commonplace type (or: the middle road)   ; 
and some say this is a sodom-type of character (or: the quality of  Sodom) 

 [One that says:] “mine is yours and yours is mine”: is an unlearned person; 

 [One that says:] “mine is yours and yours is yours” is a pious person. 

 [One that says:] “mine is mine, and yours is mine” is a wicked person. 

 

Leviticus Rabbah Chapter 26 4. 

                                   יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר,  ( :תהלים יט, ג ), ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים
� ַהּיֹום �ֶוה ִמן ַהַּלְיָלה ְוַהַּלְיָלה ִמן  ַּתְנָיא ְּבֶאָחד ִּבְתקּוַפת ִניָסן ּוְבֶאָחד ִּבְתקּוַפת ִּתְׁשֵרי ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ָׁשִוין, ִמָּכאן ָוֵאילָ 

 ,ה ַּכָּמה ְׁשָטרֹות ְוַכָּמה ְּגַזר ִּדיןַהּיֹום ּופֹוְרִעין ֶזה ָלֶזה ְּבִפּיּוִסין, ַהֹּכל ְּבִלי ְׁשַטר ּוְבִלי ְגַזר ִּדין, ֱהֵוי: יֹום ְליֹום וגו', ֲאָבל ְלַמּטָ 
 ,ְּבָכל ָהָאֶרץ יָָצא ַקָּום( :תהלים יט, ה )

5. Exodus Rabbah Chapter 31 

 ּבֹוא ּוְרֵאה ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �ִוין ֶזה ִמֶּזה,  

  יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר. ( :תהלים יט, ג)ֶּנֱאַמר ַהּיֹום �ֶוה ִמן ַהַּליָלה ְוַהַּלְיָלה ִמן ַהּיֹום, ְוֵאיָנן ָּדִנין ֶזה ִעם ֶזה ַּכְּבִריֹות, ׁשֶ 
ָמה �ָוה ִמן ַהִּביָנה  ַהְּלָבָנה �ָוה ִמן ַהּכֹוָכִבים ְוַהּכֹוָכִבים ִמן ַהְּלָבָנה,. ָהאֹור �ֶוה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהֶּׁשֶמׁש ִמן ָהאֹור, ַהָחכְ 

ד ַהּתֹוָרה �ָוה  ִמן ַהָחְכָמה,. ַהָּׁשַמִים �ִוין ִמן ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ֵמַהָּׁשַמִים,. ַהֶחֶסד �ֶוה ִמן ַהְּצָדָקה ְוַהְּצָדָקה ִמן ַהֶחסֶ ְוַהִּביָנה 
ִׂשים ָׁשלֹום ֶזה ִעם ֶזה ְּבלֹא ְדָבִרים,  ִמן ַהִּמְצוֹות ְוַהִּמְצוֹות ִמן ַהּתֹוָרה, , ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �ִוין ֶזה ִמֶּזה ְועֹו

 …ָּבָׂשר ָוָדם �ֶוה ֵמֲחֵברֹו ּוְמַבֵּקׁש ְלָבְלעֹו ְּבִרִּבית ּוְבָגֵזל

 



 שמיטה בתורה 
 

 שמות פרק כג  
 (ט) ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: 

ּו ֶאְבֹיֵני  (יא) ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכל (י) ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצ� ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה: 
 ַעֶּמ� ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמ� ְלֵזיֶת�: 

 ן ֲאָמְת� ְוַהֵּגר: (יב) ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשי� ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְר� ַוֲחֹמֶר� ְוִיָּנֵפׁש ּבֶ 
 

 שמות פרק לד  
 ) ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת: כא

 
 ויקרא פרק כה  

(ב) ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ   : (א) ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר
(ג) ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד� ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ� ְוָאַסְפָּת  :י ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליֹקָוק ֲאֶׁשר ֲאנִ 

ְמ� לֹא  (ד) ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליֹקָוק ָׂשְד� לֹא ִתְזָרע ְוַכְר   ֶאת ְּתבּוָאָתּה:
(ו) ְוָהְיָתה    (ה) ֵאת ְסִפיַח ְקִציְר� לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶר� לֹא ִתְבֹצר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:  ִתְזֹמר:

 ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְל� ּוְלַעְבְּד� ְוַלֲאָמֶת� ְוִלְׂשִכיְר� ּוְלתֹוָׁשְב� ַהָּגִרים ִעָּמ�: 
 ס (ז) ְוִלְבֶהְמְּת� ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ� ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל: 

ֵּתַׁשע  (ח) ְוָסַפְרָּת ְל� ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל� ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִנים 
ָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר  (ט) ְוַהֲעַבְר   :ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה

(י) ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה   : ְּבָכל ַאְרְצֶכם
(יא) יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם  : ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּוָלֶכם ְוַׁשְבּתֶ 

(יב) ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה    :לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ 
 (יג) ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו: :   אְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּהּתֹ 

 (יד) ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת� אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת� ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: 
 ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָל�:   (טו) ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶת�

 ָל�:   (טז) ְלִפי ֹרב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא ֹמֵכר
(יח) ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי    :�ֵהיֶכם(יז) ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱא�ֶהי� ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק אֱ 

(יט) ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם    ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:
(כא)    ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:(כ) ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה   ָלֶבַטח ָעֶליָה:

 ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ִלְׁש�ׁש ַהָּׁשִנים: 
ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה  (כב) ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת ַוֲאַכְלֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן ַעד 

 (כג) ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ִּכי ִלי ָהָאֶרץ ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי:   :ּתֹאְכלּו ָיָׁשן 
 ס (כד) ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ:  

   
 ויקרא פרק כו  

 י ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהֹּיְׁשִבים ָּבּה: (לב) ַוֲהִׁשֹּמִת 
 (לג) ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה: 

ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת    (לד) ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ֹּכל ְיֵמי ֳהַׁשָּמה
 (לה) ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשֹּבת ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:   :ַׁשְּבֹתֶתיהָ 

   
 דברים פרק טו  

ה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו  (ב) ְוזֶ :(א) ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה
(ג) ֶאת ַהָּנְכִרי ִּתֹּגׂש ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְל� ֶאת ָאִחי� ַּתְׁשֵמט    :לֹא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליֹקָוק 

  ה ְּב� ֶאְביֹון ִּכי ָבֵר� ְיָבֶרְכ� ְיֹקָוק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיֹקָוק ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל� ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה:(ד) ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהיֶ   ָיֶד�:
  :� ַהּיֹום (ה) ַרק ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיֹקָוק ֱא�ֶהי� ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצּוְ 

ִים ַרִּבים ּוְב�  ִּכי ְיֹקָוק ֱא�ֶהי� ֵּבַרְכ� ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל� ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ַתֲעֹבט ּוָמַׁשְלָּת ְּבגֹו  (ו) 
   סלֹא ִיְמֹׁשלּו:  

ק ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל� לֹא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְב�  (ז) ִּכי ִיְהֶיה ְב� ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחי� ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי� ְּבַאְרְצ� ֲאֶׁשר ְיֹקָו
(ח) ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד� לֹו ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶׁשר   ְולֹא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְד� ֵמָאִחי� ָהֶאְביֹון: 

ַעל ֵלאֹמר ָקְרָבה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה  (ט) ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִיְהיֶה ָדָבר ִעם ְלָבְב� ְבִלּיַ  : ֶיְחַסר לֹו
(י) ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְב�    ֵעיְנ� ְּבָאִחי� ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶלי� ֶאל ְיֹקָוק ְוָהָיה ְב� ֵחְטא:

(יא) ִּכי לֹא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון    :� ְיֹקָוק ֱא�ֶהי� ְּבָכל ַמֲעֶׂש� ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶד� ְּבִתְּת� לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרכְ 
 ס�:  ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו� ֵלאֹמר ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד� ְלָאִחי� ַלֲעִנֶּי� ּוְלֶאְבֹיְנ� ְּבַאְרצֶ 

 


	שמיטה בתורה.pdf
	Shemitah.pdf



