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1. VAYIKRA 25:1-2 – THE MITZVA OF SHMITTAH 
 

 הָתְבָשְו םֶכָל ןֵתֹנ יִנֲא רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא ּואֹבָּת יִּכ םֶהֵלֲא ָּתְרַמָאְו לֵאָרְֹשִי יֵנְּב לֶא רֵּבַד :רֹמאֵל יַניִס רַהְּב הֶשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו
:'הַל תָּבַש ץֶרָאָה  

 

God spoke to Moses on Mount Sinai, to say. Speak to the Israelite people and say to them: When you enter 
the land that I am giving you, the land shall observe a sabbath to God. 
 
2. TORAT KOHANIM (RASHI) – WHAT IS THE CONNECTION BETWEEN SHMITTA AND MOUNT SINAI? 
 

 המ אלא ?יניסמ ורמאנ תוצמה לכ אלהו ?יניס רה לצא הטימש ןינע המ .רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו
 .יניסמ םהיקודקדו םהיתוללכ ורמאנ םלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו היתוללכ ורמאנ הטימש

 

And God spoke to Moses at Mount Sinai, to say. What has the matter of the Sabbatical year have to do with 
Mount Sinai? Surely all the commandments were given on Sinai? But [this statement is intended to suggest 
the following comparison:] Just as with Shemittah – Its general rules and its very minute details were from 
Mount Sinai, so too were all commandments with their general rules and minute details from Mount Sinai. 
 
3. THE CONCEPT OF MOUNT SINAI IS REFLECTED IN THE ORDINARY ASPECTS OF LIFE  
 

The question " יניס רה לצא הטימש ןינע המ " has evolved into an idiom that highlights two totally unrelated 
things which for some unexplained reason have been linked together. " יניס רה לצא הטימש ןינע המ " is a way of 
saying: what exactly is the connection here? Is it random, or is there meaning? Chazal choose to focus on the 
vast chasm between Sinai and Shemittah – Sinai is mighty, lofty, powerful class; Shemittah, an agricultural 
law, is practical, ordinary, routine. In which case, what does the elevated Mount Sinai have to do with the 
mundane Shemittah?  
 
The message, say Chazal, is that Shemittah has no less a stake in Sinai than all the other lofty 
commandments. This is reminiscent of the idea that Mishpatim begins “ve’eileh”  not “eileh” – as Chazal 
point out, “ve’eileh” adds to that which came before, and the civil laws of Mishpatim which follow 
immediately after the Ten Commandments are very much a part of that lofty experience. Similarly, Shemittah 
is the law that truly represents the loftiness of Sinai in the ordinariness of day-to-day existence. The giving of 
the Torah at Sinai was not a one-off event when everyone was holy and then went back to humdrum lives; 
Sinai lives on in everyday existence, and Shemittah is the emblematic paradigm of that concept.  
 
4. RAV YEHUDA AMITAL – GENERALITIES AND DETAILS 

 

 ?יניסמ ורמאנ תווצמה לכ אלהו ?יניס רה לצא הטימש ןיינע המ" :םינהוכ תרותה תא איבמ השרפה תליחתב י"שר
 ן"במרה ."יניסמ ןהיקודקדו ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו היתוטרפו היתוללכ ורמאנ הטימש המ אלא
 ורמאנ הטימשבש םשכש ונדמלל התצר הרותה יכ ריבסמו ,םיטרפו םיללכ לע תרבדמש ,םינהוכ תרותה ןושלב קיידמ
 ןהו )אי-י ,ג"כ תומש ,םיטפשמ תשרפב - "ךמע ינויבא ולכאו התשטנו הנטמשת תיעיבשהו"( םיללכה ןה יניסמ
 .תווצמה לכ לש ןהיטרפו ןהיללכ יניסמ ורמאנ םג ךכ ,)ונתשרפב( םיטרפה
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 הששח הרותהש הארנכ ?תאז ונדמלל הטימשה תווצמב אקווד הרותה הרחב עודמ ,ןיבהל םיכירצ ןיידע ונחנא לבא
  .םיטרפה תא קר וא םיללכה תא קר ומייקי םישנאש

 ללכה ןיבל םניב רשקהש ,םינטקה םיטרפה תא ךא ,הרותה לש םייללכה תונויערה תא לבקל םינכומ םהש םישנא שי
 השק םיטרפה תא ךא ,"רוכמל" דואמ לק תודהיה לש םיללכה תא .םייקל םישקתמ םה ,ןושאר טבמב הארנ וניא
 תללוכה התיבש ךא ,ולוכ םלועב םויה לבוקמ דחא םוי הדובעמ התיבש לש ןויערה :תבשה תא אמגודל חקינ .רתוי

 הניא ורודב תוינוליחל הביסהש בתוכ קוק ברה .ךכ לכ תלבוקמ הניא םירחא םירוסיא וא רואה תא קילדהל רוסיא
 .תוימוימויה תונטקה תושירדב דומעל םישנא לש תונכומה רסוח אלא הרותה לש םילאידיאב הסיאמ

 דואמ רבוג םויכ .ללכה תא םידבאמ םהש ךכ ידכ דע םיטרפב קוסיעב םיעוקש םישנא :הכופה העפות םג שי ,ךדיאמ
 .הווצמה תרטמל בל םימש םניא ללכ םישנאש ךכל םרוג רבדה םימעפלו ,םיגייסו תורמוח ירחא שופיחה

 .םיטרפה תאו ללכה תא :םירבדה ינש תא םייקלו תעדל ךירצ םדאש שיגדהל אופא התצר הרותה

 שש וערז לארשיל ה"בקה רמא" :ותוא תשרפמ המצע ארמגה השעמל ךא ,םיבר וקסע הטימשה תווצמ םעטב
 םורי אלו" :ריבסמ )'ידכ' ה"ד( םוקמב י"שר .)א"ע ט"ל ןירדהנס( "איה ילש ץראהש ועדתש ידכ עבש וטימשהו
 ֹאל ץֶרָאָהְו" :ונלצא לבויהו הטימשה תשרפ ףוסב ,םצעב ,בותכ הז םעט ."ותוכלמ לוע וחכשתו םכצרא חבשב םכבבל
 םדא םא םגש ונדמלל האב הטימשה תווצמ .)גכ ,ה"כ( "יִדָמִע םֶתַא םיִבָשֹותְו םיִרֵג יִכ ץֶרָאָה יִל יִכ תֻתִמְצִל רֵכָמִת
 .ול תכייש איה ןיאשו המדאה לע תיבה לעב אוה ןיאש רוכזל וילע דימת ,חילצמו ותמדאב דבוע

 רתוי בר לובי הבינמו תקזחתמ המדאהש אוה הטימשה ימעטמ דחאש )ט"ל קרפ ג"ח( םיכובנ הרומב בתוכ ם"במרה
 ירה ?תואלקחב תוצע תתל תואב תווצמ םאה :ם"במרה לע ומעז םירחאו לאנברבאה .תחא הנש התוא םיריקפמ םא
 ןקתל וא תובוט תודימ וא תונוכנ תופקשה דמלל אלא ואב אל תווצמה לכש )ח"כ קרפ ג"ח םש( בתכ ומצע ם"במרה
 תא דובענ ךיא עבקיש אוה יכ רמול ה"בקה הצר הטימשה תווצמב :ונירבדל ןווכתה ם"במרהש הארנ ?הרבחה תא
 ."םיבשותו םירג" אלא ונניא ונאו ,איה ולש המדאה ירהש ,המדאה

 .םיטרפה תא םגו םיללכה תא םג םייקל ונילעש ונדמלל ידכ הטימשה תווצמב הרותה הרחב עודמ ןבומ הז לכ רואל
 ,רומזל ,עורזל הרסא הרותה :ןבומ םיטרפה לכ לש םדיקפת ןהבש תודיחיה תווצמה תחא איה הטימשה תווצמ
 עבקי ה"בקה קר :קוידב חקל ותוא דמלל אב טרפו טרפ לכ .המדאה לע תיבה ילעב ונניאש עדנש ידכ ,רוצבלו רוצקל
 ןבומ הטימשה תווצמבש םשכש רמול התצר הרותה .ונלש אלו ,ולש םצעב איה המדאהש ינפמ ,ונתמדאב השענ המ
 םהיניב רשקהש יפ לע ףא ,תווצמה לכב םירבדה ינש תא םייקל שי ךכ ,םיטרפה תא םגו ללכה תא םג םייקל שיש
.ונל ןבומ דימת וניא  

 
5. LUBAVITCHER REBBE, LIKUTEI SICHOS 2 – THE TENSION THAT LIES AT THE HEART OF FAITH 
 

 ערזת םינש שש" :ידוהיל הרותה תרמוא דחא דצמ .ידוהיל דואמ הבושח איהש תמייוסמ תוירוזחמ תפקתשמ הטימשה תווצמב
 וז ךרדב םייקתהלו םלועה לש תויעבטה תורגסמה ךותב תויחל ידוהיה תא הכירדמ הרותה ,רמולכ ."ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש
 ייח ךותב תושעלו לועפל שרדנ אוה ,הברדא אלא ,הליפתבו הרותב קר קוסעלו םלועה יניינעמ קתנתהל ול תרמוא איה ןיא .אקווד
 תנש' תושעלו המדאה תדובע לש ןילוחה ייחמ קתנתהל וילע םינש עבשל תחאש ,ידוהיל הרותה העידומ תאז םע .אקווד ןילוחה
.'ה-תדובעל ,הליפתל ,הרותל - חורבש םיניינעל הרקיעב שדוק איהש 'ןותבש  

 

 םכל יתכרב תא יתיויצו" :הרותה הבישמ ."?ונתאובת תא ףוסאנ אלו ערזנ אל ןה ,תיעיבשה הנשב לכאנ המ" :ידוהיה לאוש
 ותרזע לעו ה"בקה לע ירמגל ךמתסהל ידוהיהמ הרותה תשרוד ןאכ ."םינשה שולשל האובתה תא תשעו תישישה הנשב
.עבטה ךרדמ הלעמלש  
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 המישנבו םלועה תורגסמ ךותב תיעבט היישעל דחא דצמ ףיטהל רשפא ךיא :הז תא הז םירתוס םירבדה םיארנ ןושאר טבמב
 וידחי בלשל ,הרותה לש הנוצר קוידב הז ,רבד לש ותימאל ךא !?יעבט-לעה לע ךומסלו היישע לכמ ענמיהל םדאהמ עובתל תחא
.עבטה ךרדמ הלעמלש 'ה-תרזעב ןימאהל תאז םעו עבטה ךרדב שורדה לכ תא תושעל דחא דצמ - וללה תושיגה יתש תא  

 

 הדובעה תונש שש .ידוהיה לש ושפנל וז השיג הרידחמ ,ןהירחאל האבש הטימש תנשו הדובע תונש שש לש תוירוזחמה
 וחטבמ תא םישי אלש ידכ ךא .אקווד ןילוחה ייח תא שדקלו םלועה תורגסמ ךותב אקווד אצמיהל איה תילכתהש ,ותוא תודמלמ
 היישעהמ םינש עבשל תחא קתנתהל וילע - 'ה-תרזע רבד לש ופוסב השורד רבד לכב יכ רוכזישו המצע תיעבטה תוליעפב
 ,םלועה לש ויתולבגמל דבעתשהל אלש תוחוכה תא ידוהיה באוש הטימשה תנשמ .ה"בקה לע קרו ךא ךמתסהלו תיעבטה
.השודק וב רידחהלו וילע טולשל ,הברדאו  
 

 םוי ינפ-לע ןורתי הטימשה תנשל ךא ,םהירחאל אבש תבשה םויו הדובע ימי תשש לש תוירוזחמב םג ,השעמל ,ןומט הז ןויער
 הטימשה תנשב ,תאז תמועל ;חורבש םיניינעל ולוכ-לכ תא שידקמ אוהו םלועה יניינעמ ןיטולחל ידוהיה קתונמ תבשב :תבשה
 תאו 'הב הנומאה תא וללה םייעבטה םייחה ךותב רידחהל אוה רגתאהש אלא ,ןילוח יניינעב קסעתמו םייעבט םייח יח אוה
 הדובעב ,ןילוח יניינעב ידוהיה קסוע ולוכ םויה ךשמב :וז ןיעמ תוירוזחמ שי םוי-םויה ייחב םג .עבטהמ הלעמלש השודקה
  .המודכו הנישב ,הייתשב ,הליכאב ,ותסנרפל

 

 יח ךכ .ה"בקה םע רשקתמו םלועה תולבגמ לעמ הלעתמ אוה זאש ,הליפתלו הרות דומילל ןמז םוי לכב שידקהל בייח ידוהי ךא
 ךרדב ,הרואכל ,םייקתמ אוה - ולוכ לארשי םע םייקתמ םג ךכו .יעבט-לעה ןיבו יעבטה ןיב הז דחוימ בוליש ךות ,וייח תא ידוהי

.לודג יקולא סנ תניחבב אוה ידוהיה םויקה םצע תאז םעו ,עבטה  
  
 
 
 


