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Shemitta Part I 
Resting the Land: Exploring the Ideas and Mitzvos of Shemitta 

 

Rabbi Postelnek, Young Israel Shomrai Emunah 

 
 הכ קרפ ארקיו ,רהב תשרפ )1(
ֵנְּב־ֶלא ר&ֵּבַּד )ב ִּכ ם&ֵֶהלֲא &ָּתְרַמְָאו &ֵלאָרְִׂשי י&  י#
ִנֲא ר&ֶׁשֲא ץֶר#ָאָה־לֶא #ּוא#ֹבָת ֶָכל ן&ֵֹתנ י&  ם&
ָוקַיל ת&ָּבַׁש ץֶר&ָאָה ה&ָתְבְָׁשו  ׃ק&
ִנָׁש ׁש&ְֵׁשו ָך&ֶדָׂש ע&ְַרזִּת &םִינָׁש ׁש&ֵׁש )ג  ר&ְֹמזִּת םי&
 ׃ּה&ָתָאּובְּת־ֶתא &ְָּתפַסְָאו ָך&ֶמְַרּכ
ָנָּׁשַבּו )ד ִעיִבְּׁשַה ה& ֶיְִהי &ןֹותָּבַׁש ת&ַּבַׁש ת&  ה&
ָוקַיל ת&ָּבַׁש ץֶר&ָָאל ֹל #ָךְד#ָׂש ק&  #ָךְמְַרְכו ע#ְָרזִת א#
ֹל  ׃ר#ְֹמזִת א#
ֹל #ָךְרי#ִצְק ַחי&ִפְס ת&ֵא )ה ־תְֶאו רֹו#צְקִת א#
ֹל ָך#ֶרִיְזנ י#ְֵבִּנע ַנְׁש ר#ֹצְבִת א# ֶיְִהי ןֹו&תָּבַׁש ת&  ה&
 ׃ץֶר&ָָאל
ְו )ו  &ְָךל ה#ְָלכׇאְל &ֶםָכל ץֶר&ָאָה ת&ַּבַׁש ה&ְָתיָה&
ִכְִׂשְלו ָך&ֶתָמֲַאְלו &ָךְּדְַבְעלּו  &ָךְב&ָׁשֹוְתלּו &ָךְרי&
 ׃ְך&ִָּמע םי&ִָרּגַה
ָּיַח#ְַלו #ָךְּתְמֶהְב#ְִלו )ז ֶצְרַאְּב ר#ֶׁשֲא ה# ֶיְהִּת ָך#  ה#
 ׃ל#ֹכֱאֶל ּה#ָתָאּובְּת־לׇכ

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. 

 
 גכ קרפ תומש ,םיטפשמ תשרפ )2(
ִנָׁש ׁש&ְֵׁשו )י ֶצְרַא־ֶתא ע&ְַרזִּת םי&  &ְָּתפַסְָאו ָך&
  ׃ּה&ָתָאּובְּת־ֶתא
ִעיִבְּׁשְַהו )אי  &ּוְלכ&ְָאו ּה#ָּתְׁשְַטנּו ָהּנ#ֶטְמְׁשִּת ת#
ֵנֹיְֶבא ַכאֹּת ם&ָרְִתְיו ָך&ֶַּמע י& ַּיַח ל& ֵּכ ה&ֶדָּׂשַה ת& ־ן&
 ׃ָך&ֶתֵיְזל &ָךְמְַרְכל ה&ֲֶׂשעַּת

10. Six years you shall sow your land and gather in its yield.  
11. but in the seventh you shall let it rest and lie fallow. Let 
the needy among your people eat of it, and what they leave 
let the wild beasts eat. You shall do the same with your 
vineyards and your olive groves. 

 
 
 

 
 א:א לבויו הטימש תוכלה ם׳׳במר )3(
 תַדֹוֲבַעו ץֶרָאָה תַדֹוֲבעֵמ תֹּבְִׁשל הֲֵׂשע ַתְוצִמ
 הכ ארקיו( רַמֱֶאּנֶׁש תִיעיִבְׁש ָהנָׁשְּב ָןליִאָה
 "'ַהל תָּבַׁש ץֶרָאָה הָתְבְָׁשו" )ב
 רִיצָּקַבּו ׁשיִרָחֶּב" )אכ דל תומש( רַמֱֶאְנו
 תַדֹוֲבעֵמ ָהכָאלְמ הֶׂשֹועָה ָלְכו ."תֹּבְׁשִּת
 ַתְוצִמ לֵּטִּב ֹוז ָהנָׁשְּב תֹוָנליִאָה ֹוא ץֶרָאָה
 ארקיו) רַמֱֶאּנֶׁש הֲֶׂשעַּת ֹאל ַלע רַָבְעו הֲֵׂשע
 :"רְֹמזִת ֹאל ָךְמְַרְכו עְָרזִת ֹאל ָךְדָׂש"(ד הכ

 

It is a positive commandment to rest from performing 
agricultural work or work with trees in the Sabbatical year, as 
[Leviticus 25:2] states: "And the land will rest like 
a Sabbath unto God" and [Exodus 34:21] states: "You shall 
rest with regard to plowing and harvesting." When a 
person performs any labor upon the land or with trees during 
this year, he nullifies the observance of this positive 
commandment and violates a negative commandment, as 
[Leviticus 25:4] states: "Do not sow your field and do not trim 
your vineyard." 
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 י:א לבויו הטימש תוכלה ם"במר )4(
 הקשי אל םאש ,הלא לכ וריתה המ ינפמו
 ,הבש ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעת
 םהב אצויכו ולאה םירבדה רוסיאו ליאוהו
 ןמ רוסא ןיאש ולא לע ורזג אל םהירבדמ
 יתשו תובא ינש ןתוא אלא הרותה
 .ונראיבש ומכ םהלש תודלות

And why did they permit all these [acts]? Because if he does 
not water [the fields at all], the land will turn into a salt 
marsh and every tree in it will die. And since the prohibition 
of these things and that which is similar to them is [rabbinic], 
they did not decree [to forbid] these [things]. As, according to 
the Torah, only those two main categories and their two 
subcategories are forbidden – as we explained. 

 
 

 
 ביק הוצמ ,ךוניח תחנמ )5(
 ת"להד יהנ ם"וכע י"ע רצוק וא ערוז וא והדש שרוחש ןוגכ ץראה תדובע השוע םא הטימשבו ... ׳וכ תדובעמ לטבל
 םירחא י"ע וליפא עקרק תדובע לכב רבוע השעב ךא ערזת אל ךדש חכונל בותכ לכה יכ וניא ץראה תדובע לש
 תתיבש לע םיווצמש ומכו תובשת ץראהד בותכה תריזג ראובמ ץראה התבשו ץראל 'יהי ןותבש תבש ביתכד
 הדשה לארשיל וא ם"וכעל ריכשמהו ,הטימשב ץראה תתיבש לע םירהזומ ןכ תבשב המהב תתיבשו םילכ
 םירבדה יכ םאו הטימשב עקרק תתיבש ה"כ תבשב המהב תתיבש ומכ ללכה והדש תתיבש םושמ ריכשמה רבוע
 תתיבש לע רהזומ םדא ןיא ןנירמאו תבשב המהב תתיבש יבג ו"טד ם"וכעב אוה שרופמ ס"ש םינוכנ םמצעב
 ןיאו ז"ד שרופמ 'וכ ןנתו תיעיבשב והדש תתיבש לע רהזומ םדאד הדש ירהו ייבא היל רמא תיעיבשב ותמהב
 והדש תתיבש יבג גהונ ותמהב תתיבשד םינידה לכ ןכ םא ץראל 'יהי ןותבש תבשד 'כ י"שר 'עו .קלוח
 הז ןיד מ"רב מ"לש ןויע ךירצ תצקו .המודכו ם"וכעל ריכשמה ןכו רבוע והדשב הכאלמ השוע דחא םאו הטימשב
 .קלוח ןיאב איה הכלה יאדו ךא שרופמ
 

 הכ ףיעס זי ןמיס תיעיבש שיא ןוזח )6(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image from: https://torahart.com/product/chazon-ish-rav-
avrohom-yeshaya-karelitz-ztl/ 

Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz (1878 
– 1953). Born in Belarus, he moved to 

Israel in 1933. 
 

 
 המדקה לבויו הטימש תוכלה ם"במר )7(
 :ןטרפ והזו .השעת אל תוצמ הרשע שלשו ,השע תוצמ עשת ,תוצמ םירשעו םיתש ןללכב שי .לבויו הטימש תוכלה
 ןליאה תדובע דובעי אלש )ג( .וז הנשב ץראה תדובע דובעי אלש )ב( .התכאלממ תיעיבשב ץראה תובשתש )א(
 המדא דבעת אלש )גי( ... .םירצובה ךרדכ םיריזנה רוצבי אלש )ה( .םירצוקה ךרדכ חיפסה רוצקי אלש )ד( .וז הנשב
 ... םירצובה דגנכ היריזנ רוצבי אלש )וט( .רצוקה דגנכ היחיפס רוצקי אלש )די( .וז הנשב
 

 הלק השע תוצמ ם"במרל תווצמה רפס )8(
 ץראה תדובעמ תובשל ונוצש איה ה"לקה הוצמהו
 שירחב )דל אשת( 'תי ורמא אוהו תיעיבש הנשב
 םימעפ הזה יווצה לפכנ רבכו .תובשת ריצקבו
 רבכו .ץראל היהי ןותבש תבש )ד רהב 'פ( רמאו

That is that He commanded us to rest from any 
agricultural work on the seventh year. And that is His, 
may He be exalted, saying, "you must cease plowing 

 עקרקה תתיבש
עקרקה  
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 יאה םרמא )נ"שו הסק 'קלו צ ע"מ( ונל םדק
 )רהב פ"ר( ןכ םג הלעתי רמאו .אוה השע ןותבש
 יטפשמ וראבתה רבכו .י"יל תבש ץראה התבשו
 ןמ התבוח ןיאו .תיעיבש תכסמב ןכ םג וז הוצמ
 :לארשי ץראב אלא הרותה

and harvesting" And this command has already been 
repeated several times: He said, "[But] in the seventh 
year, the land shall have a sabbath of complete rest 
(shabbaton)" 

 
 כר השעת אל תוצמ ם"במרל תווצמה רפס )9(

 תנשב ץראה תדובעמ ונריהזהש איה כ"רה הוצמהו
 תיעיבש

He prohibited us from working the land in the 
seventh year.  

 
 
 

	חכש הוצמ ךוניחה רפס )10(
 ,רמול הצור ... תיעיבשה הנשב םיחיפס רצקנ אלש
 ונתאובת םירצוק ונאש ךרדכ ותוא רצקנ אלש
 ,ונל הרתה ותליכא ,םוקמ לכמ לבא םינש ראשב
 יכ ,הנכה ילב רמולכ ,רקפה ךרד והלכאנש דבלבו
 האריש יתלוז ,ולא םירבדב הרותה דיפקת אל
 רבד ןיא ולאכ וז הנש ןינע לכב םדאה השעממ
 ומכו ,לכה ןודא תושרב לכהש קר ,ותושרב דחימ
 .הלעמל ונרמאש

That we not harvest the aftergrowth on the seventh 
year …  This means to say that we not harvest it in 
the manner that we harvest our crops in other years. 
Nevertheless, eating was permitted to us, provided 
that it is eaten in a way [that shows that it is] 
ownerless - meaning without preparation, as we will 
explain in the commandment after this … 

 

 דפ הוצמ ,ךוניח תחנמ )11(
 םייקל ביוחמו תיעיבשב ויתוריפ ריקפהל והויצ אנמחרד אוה ארבגד אתפקרקא הוצמה יא קפוסמ ינאו
 רבוע קר רקפה וניא מ"מ השע לע רבועד יהנו רקפומ וניא ריקפמ וניא םא לבא רקפה ז"ה ריקפמ םאו ריקפהל
 צ"א הז רקפה ד"א ... ריקפה אלש ז"כ םירחא דיב לזג אוה ירהו ולטיל יאשר רחא ןיא כ"א ת"ישה תריזג לע
 אוה ירהו וז השע לע רבוע ומרכ לענ םא קר רקפה אליממ אוהש אכלמד אתעקפא אוה קר ריקפהל םילעבה
 הכוזד ולש אוה ירה םילעבד כ"עב הכז רחא םא ןכו .ע"כב רשעממ רוטפ ןכ םא רקפה יוה אליממ לבא םיברה לזוג
 לע קלחו ךיראה ב"מ 'יס א"ח ט"ירהמב יתאצמו יניע תא ת"ישה ריאה בוש .םילעבה וריקפה אלד ףא רקפה ןמ
 ט"ירהמה תעדו וילע הוצמ קר אכלמד אתעקפא וניאד י"בה תעדו ם"וכע עקרקב ם"וכע תוריפ ןינעל י"ב וניבר
 אכלמד אתעקפא אוהד

 
 
 

 טל קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס )12(
 לא הנווכה תאז יפל םלכ תוצמה קלחל יתיאר[
 רשא תוצמה לכ ....]הל קרפ ג׳׳ח ,םיללכ ד"י
 לע הלמחל םהמ לבויו הטימש תוכלהב םונרפס
 רמאש ומכ ,םלוכ םדא ינבל הבחרהו םדא ינב
 ףיסותשו ,'וגו לכאת םרתיו ךמע ינויבא ולכאו
 ... הטומש הדמעב קזחתתו התאובת ץראה

As to the precepts enumerated in the laws concerning 
the year of release and the jubilee (Hilkot shemittah ve-
yohel) some of them imply sympathy with our fellow-
men, and promote the well-being of mankind; for in 
reference to these Precepts it is stated in the Law, 
"That the poor of thy people may eat" (Exod. 23:11); 
and besides, the land will also increase its produce and 
improve when it remains fallow for some time … 

 

 דפ הוצמ ךוניחה רפס )13(
 קזח רויצ ריצלו ונבלב עבקל ,הוצמה ישרשמ
 )אי כ תומש( יכ םלועה שודח ןינע ונתבשחמב
 םויבו ץראה תאו םימשה תא יי השע םימי תשש
 לע החונמ ביתכה ,רבד ארב אלש יעיבשה
 רבד וננויערמ שרשלו רקעלו ריסה ןעמלו .ומצע
 וסרהי ובו הרותב םירפוכה ונימאי רשא תומדקה

It is from the roots of this commandment to affix in our 
hearts and make a strong impression in our minds 
[about] the matter of the world having been created. 
As (Exodus 20, 11) "in six days did God make the 
heavens and the earth, and on the seventh day" - in 

 / Ownerlessרקפה 
 

“The Goal” 
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 ונילע הבוח האב ,היתומוח וצרפיו היתונפ לכ
 הז רבד לע הנש הנשו םוי םוי וננמז לכ איצוהל
 אל ןכבו ,תיעיבשב תבשלו םינש שש תונמל
 ןינעכ אוהו ,דימת וניניע ןיבמ ןינעה םלועל דרפת
 הדובע ימי תששב עובשה ימי ןינומ ונאש
 אוה ךורב הוצ ןכלו .החונמ םוי יעיבשהו
 דבלמ וז הנשב ץראה איצותש המ לכ ריקפהל
 ץראה יכ םדאה רכזיש ידכ הב התיבשה
 אל הנשו הנש לכב תורפה וילא האיצומש
 הילע ןודא שי יכ ,םתוא איצות התלגסו החכב
  .םריקפהל וילע הוצמ ץפח אוהשכו ,הינודא לעו
 תדמ הזב תונקל רבדב אצמנ ,תלעות שי דועו
 לא הוקת ילבמ ןתונכ בידנ ןיא יכ ,תונרתוה
  .לומגה
 ףיסויש הזב אצמנ ,רחא תלעות שי דועו
 םע אצומה לכ יכ ,ךרבתי םשב ןוחטב םדאה
 ויתועקרק ילודג לכ םלועל ריקפהלו תתל ובבל
 דמלמו תחא הנש לכב םילדגה ויתובא תלחנו
 וב קזחת אל ,וימי לכ החפשמה לכו אוה ךכב
 ןוחטבה טועמ אלו הברה תוליכה תדמ םלועל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Minchas Chinuch, a legal commentary on the 
Sefer HaChinuch. Authored by Rabbi Yosef ben 

Moshe Babad (1801- 1874). 

which He did not create anything - He imposed rest on 
Himself. And in order to remove and uproot and 
eradicate from our thoughts the idea of the eternity [of 
the world] - which the deniers of the Torah believe in, 
through which they destroy all its principles and break 
through its walls - did the requirement come upon us 
to expend all our time, day by day and year by year, for 
this matter, by counting six years and resting on the 
seventh so that this matter will never depart from 
between our eyes for all time. And this is similar to the 
manner in which we count the days of the week [by 
dividing them] into six days of work and the seventh is 
a day of rest. Therefore, He, blessed be He, did 
command to render ownerless all that the land 
produces in this year - in addition to resting during it 
(i.e. during the year) - so that a person will remember 
that the land which produces fruits for him every year 
does not produce them by its [own] might and virtue. 
For there is a Master over it and over its master - and 
when He wishes, He commands him (i.e. the master of 
the land) to render them (i.e. the fruit) ownerless. And 
there is another benefit in this matter - to acquire the 
trait of letting go (i.e. of one's possessions), for there is 
no one more generous than he who gives without hope 
for recompense. And there is another benefit - the 
outcome of this is that a person will add to his trust in 
God, may He be blessed, since anyone who finds it in 
his heart to give and abandon to the world all of the 
produce of his lands and his ancestral inheritance for 
an entire year - and educates himself and his family 
through this for all of his days - will never have the trait 
of stinginess overcome him too much, nor will he have 
a deficient amount of trust. 

 
 
 
 


