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  .טד�  ראש השנה
   )כא:שמות לד(התנאי� בפירוש הפסוק היא מחלוקת מה 

�ֹת"��ֹת ֶ�ָחִרי� %ַבָ#ִציר ִ ְ��ת ָיִמי� ַ ֲעבֹד %ַב*(� ַהְ)ִביִעי ִ ְֶ�ֵ"?  
  

 ומה בא לחדש על מה הפסוק מדבר 

 לאסור תוספת שביעית 1במצות שביעית עקיבא' לר
 2להתיר קציר העומר בשבת בראשית ישמעאל' לר

  
  :ראש השנה ד� ט

  ?איזה דיני� מעכבי� את היובל מלחול ואיזה לא
  

  שילוח עבדי� לחירות  כ"תקיעת שופר ביוה  3שמיטת קרקעות  
  מעכב  לא מעכב  לא מעכב  4יהודה' לר

  לא מעכב  מעכב  לא מעכב  5יוסי' לר
  מעכב  מעכב  מעכב  6לחכמי�

  

                                                           
שנא שנקט דוקא חרישה וקצירה הרי כל מלאכות והראיה דא� מיירי בשבת רגילה מאי 1

אלא שבא לומר שג� בששה ימי� שאתה עובד בה� פעמי� שאתה צרי& לשבות בה� , אסורות
  . מחרישה וקצירה וזה בשנה השביעית

מה חרישה בכל מקו� דינה שא� מצא , דאמרינ) קצירה דומיא דחרישה, ולמסקנא הלימוד הוא2
ג� קצירה על כרח& ,  שלא מדבר הפסוק בחרישה של מצוהל כרח&כ ע"וא, חרוש אי) מצוה לחרוש

דהא אפילו א� מצא ,  וקצירת העומר תמיד היא קצירה של מצוה.שלא מדבר בקצירה של מצוה
, ומזה למדנו שמה שצרי& לשבות הוא דוקא מקצירה שאינה של מצוה, קצור צרי& לקצור ולהביא

 .אבל קצירה של עומר דוחה שבת
 .יו ישראל מחזירי� קרקעות שקנו זה מזה לבעליה) הראשוני�דהיינו שיה 3
9ְקָראֶת� ְ=ר2ר . 'וגוְוַהֲעַבְרָ: .2ַפר ְ:ר9ָעה 5ַחֶֹד. ַה8ְִבִעי 5ֶָע23ר ַלחֶֹד. ) "י,ט:ויקרא כה(כתיב  4

ב9 ִ:ְהִהוא5ָ@ֶר? ְלָכל יְ.ֶביָה י2ֵבל  A.:ָ 2:ְחBַ.ְת2 ְוִאי. ֶאל ִמCָ Aוסובר ר". ֶיה ָלֶכ� ְוַ.ְבֶ:� ִאי. ֶאל ֲאח '
 ,הממעטת שלא חלה שנת היובל בכל עני) אלא רק א� עשה את דיניה" היא"יהודה שדרשת תיבת 

פני ולא על המקרא דל,  ללמד ששילוח עבדי� מעכב," 9ְקָראֶת� ְ=ר2ר"דנדרשת על מקרא דלפניו 
ְוַ.ְבֶ:� ִאי. ֶאל " וכ) לא על מקרא דלאחריו שהוא ,"ְוַהֲעַבְרָ: .2ַפר ְ:ר9ָעה"רא דקפניו דהיינו 

Cָת2 Aשאלו אינ� מעכבי�," ֲאח . 
אבל אי אפשר לעול� ,  דהיינו שלא יהיה עבדי� בעול�,ל דאפשר לעול� בלא שחרור עבדי� "ס 5

ולכ& תקיעת שופר מעכבת ושחרור עבדי� , עת שופר ביובלשלא יהיה בו שופר לקיי� בו מצות תקי
ולכ) ג� , דיתכ) שלא מכרו שדות בכל אותו היובל, ה עני) החזרת שדות אינו מוכרח"וה. לא מעכב

ד היא "שכיו) שתקיעת שופר היא המצוה המסורה לב, יוסי' עוד טע� אמר ר. דבר זה אינו מעכב
  .ת שהוא דבר שתלוי בכל יחיד ויחיד ואינו מעכבכ שילוח עבדי� ושמיטת קרקעו" משא,מעכבת

דיני� יש מיעוט ' והיינו על כל הג, נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו" ִהואי2ֵבל "ל שהפסוק "ס 6
  .שדוקא א� עשה את דיני היובל חל היובל ," היא"ד


