
בס"ד 
אוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בר----אילן אילן אילן אילן 

    
הפקולטה למדעי היהדות                                                                            לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                                            לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                                            לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                                            לשכת רב הקמפוס 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

ד ף  ש ב ו ע י 
מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

ע"ש הלנה ופאול שולמן                                                                                    
מספר 384384384384 
  פרשת כי-תשא, תשס"א 
 

פינת השמיטה: י' 

באיזו שנה יחול היובל? 
בויקרא כה ח-יא נאמר: 

וספרת לך שבע שבֹתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבֹתת שנים 
תשע וארבעים שנה... וקדשתם את שנת החמשים שנה... יובל היא שנת החמשים שנה 

תהיה לך. 
 

לפי פשוטו של מקרא, מצווה כאן התורה לספור שבעה מחזורים של שנות שמיטה, דהיינו: 
תשע וארבעים שנה, ולאחר מכן תחול שנת החמישים שתקודש כשנת היובל. מכאן, שנת היובל 
חלה  תמיד לאחר שנת השמיטה של המחזור השביעי, היא השנה הארבעים ותשע. לאחר שנת 
החמישים, בתום שנת היובל, תתחיל ספירה חדשה של שבע כפול שבע, ושוב - שנת החמישים 

תקודש כשנת היובל, וחוזר חלילה. 
ברם, בבבלי נדרים (סא, ע"א) נאמר בברייתא: 

 

פלוגתא דרבי יהודה ורבנן: 'וקדשתם את שנת החמשים שנה' שנת החמשים אתה מונה 
ואי אתה מונה שנת חמשים ואחת (לפי גרסת תוספות בר"ה ט, ע"א ד"ה "ואין"), מכאן 

אמרו יובל אינו עולה למנין שבוע, רבי יהודה אומר: יובל עולה למנין שבוע. 
 

לפנינו אפוא מחלוקת בדבר תחילתו של מחזור שמיטות חדש שלאחר היובל. לדעת חכמים יחל 
מנין המחזור החדש עם תום שנת היובל, דהיינו: השנה שלאחר מכן תהיה הראשונה לשנות 
החמישים הבאות, ואילו לרבי יהודה "עולה היובל למנין שבוע". לדידו – יש למנות את שנת 
היובל עצמה כראשונה למחזור השמיטות החדש, והשנה שלאחריה תיחשב כשנה השנייה, וכך 

לגבי כל שנות היובל. 
פרשני התלמוד סבורים, כי לדעתו של רבי יהודה, בין יובל ליובל יהיו רק ארבעים ושמונה 
שנים, והצו "והיו לך ימי שבע שבֹתת השנים תשע וארבעים שנה" מתקיים במלואו, אף שהשנה 
הראשונה היא גם שנת היובל. כך גם מתקיים הצו "וִקדשתם את שנת החמשים", שהרי הספירה 
מתחילה מן היובל הקודם, הנחשב, כאמור, לשנה הראשונה של ספירת החמישים. נמצא אפוא, 
שהיובל נמנה כשנה ראשונה של מחזור השמיטה החדש וגם כשנה ראשונה לספירת חמישים 

שנות היובל.  
אם כן, לדעת חכמים - יחידת מחזור יובל היא בת חמישים שנה, ולדעת רבי יהודה - רק ארבעים 

ותשע שנה (בתוספת שנת היובל הקודמת). 
ההבדל בין החולקים בא לידי ביטוי גם בקביעת תאריכי השמיטה והיובל. לדעת רבי יהודה 
תחסר שנה אחת בין מחזור יובל למשנהו, לפיכך "יפגרו" תאריכים אלה בכל מחזור בשנה אחת 
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נוספת אחר תאריכי החכמים, וככל שיחלפו המחזורים, כך יגדל הפער. אולם בנושא אחד  
מאוחדים החולקים: שנת היובל תחול תמיד לאחר שנת השמיטה השביעית ובצמוד אליה. 
והנה בהמשך אותה ברייתא שבה מופיעה המחלוקת, מצוי דו-שיח בין החולקים, כדלהלן: 

 

אמרו לו לרבי יהודה: הרי הוא אומר 'שש שנים תזרע שדך', ואין כאן אלא חמש, אמר 
להם: לדבריכם הרי הוא אומר 'ועשת את התבואה לשלש השנים' – הרי כאן ארבע אלא 

איכא לאוקומה בשאר שני שבוע, דילי נמי איכא לאוקומה בשאר שני שבוע. 
 

חכמים שואלים את רבי יהודה: לדידך, שאתה אומר, שהשנה הראשונה של מחזור השמיטה 
הראשון שלאחר היובל היא שנת היובל עצמה, נמצא שהמחזור הראשון יהיה בן חמש שנות 
עבודה בלבד, והרי התורה אמרה: 'שש שנים תזרע שדך'! השיב להם רבי יהודה, כי אף הוא 
יכול להקשות מן הפסוקים לשיטתם: הן נאמר 'ועשת את התבואה לשלש השנים', דהיינו: 
לשנה השישית, לשנה השביעית שהיא שנת השמיטה ולשנה השמינית, שהיא אמנם שנת עבודה, 
אך זקוקים בה לתבואה עד שהשדות יניבו את אשר נזרע בהן. אך אם שנת היובל צמודה לשנת 
השמיטה נדרשות ארבע שנות ברכה: לשישית - לשנת מ"ח, לשביעית - למ"ט, לשמינית – לנ', 
שהיא שנת יובל, ולנ"א, שהיא אמנם שנת עבודה, אך עד שיניבו השדות, יש לאכול מן השישית. 
לפיכך, יש לקבוע, כי התורה בברכתה על אודות שלוש השנים, אינה עוסקת במחזור השמיטה 
השביעי הצמוד ליובל, אלא "בשאר שני שבוע" – ביתר שנות השמיטה. אף כאן, אומר רבי 
יהודה, כשהתורה אומרת "שש שנים תזרע שדך", היא אינה עוסקת במחזור השמיטה הראשון 

שיש בו רק חמש שנות עבודה, אלא ב"שאר שני שבוע". 
הקורא את הדו-שיח חייב להקשות על דבריו של רבי יהודה, שהוטחו כלפי חכמים: והרי טענה 
זו בדבר הברכה לשלוש שנים יכולה להיות מוטחת גם כלפי רבי יהודה עצמו! הן גם הוא, 
הסבור כחכמים שהיובל יחול תמיד לאחר שנת השמיטה ובצמוד לה, זקוק לארבע שנות ברכה, 

ואין דיי בשלוש! רש"י שחש בבעיה זו אומר (בד"ה "אמר להם"): 
  

והאי פירכא (קושיה) לדברי הכל היא, דלרבי יהודה נמי איכא למיפרך (אפשר להקשות 
גם על רבי יהודה), דאף על גב דאמר יובל עולה למנין, מכל מקום אסור הוא בזריעה, 

והוו נמי ארבעה שנים. 
 

על אף דברי רש"י אלה עדיין יש מקום לשאול, היכן העוקץ בדברי רבי יהודה נגד דברי חכמים? 
פתרון לשאלה זו הועלה על ידי רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בפירושו "משך חכמה" 
לויקרא כב י). על פי הנאמר בסוגיית התלמוד הירושלמי בקידושין פ"א, ה"ב: "כמאן דאמר 
היובל עולה ממנין שני שבוע – פעמים שהוא בא באמצע שני שבוע", הוא מבאר שהיובל יחול 
לפעמים "באמצע שני השבוע", כלומר, לא בצמוד לשנת השמיטה, אלא באמצע שש שנות 

עבודה.   
כדי להבין אפשרות זו יהיה עלינו לומר, כי רבי יהודה חולק על חכמים בעניין אחד, ומסכים 
עמם בעניין אחר. הוא חולק עליהם, כאמור לעיל, לגבי תחילת השנה הראשונה של מחזור 
השמיטה הראשון, שלפי חכמים – השנה הראשונה תחול לאחר שנת היובל, ולפי רבי יהודה - 
שנת היובל עצמה היא השנה הראשונה במחזור השמיטה החדש, אך הוא מסכים עם חכמים, 
שמניין שנות החמישים יחל לא בשנת היובל (כפי שפירשו פרשני הסוגיה הבבלית), אלא מיד 
לאחריה. במקרה שכזה עשוי היובל להתרחק משנת השמיטה בסוף המחזור השני בשנה אחת, 
בסוף השלישי – בשנתיים, בסוף הרביעי – בשלוש, בסוף החמישי - בארבע, בסוף השישי – 
בחמש, בסוף השביעי – בשש, בסוף השמיני הוא יחול בשנת השמיטה, ורק בסוף המחזור 

התשיעי יחול היובל לאחר שנת השמיטה ובצמוד אליה. 
לאור זאת תהיה תשובת רבי יהודה לחכמים נאותה. שכן, לשיטתם תחול שנת היובל תמיד לאחר 
השמיטה, ולפיכך יידרשו ארבע שנות ברכה; לא כן לדידו, שהיובל יחול לאחר שנת השמיטה 
רק פעם בשבעה מחזורים, דהיינו – אחת לשלוש מאות וחמישים שנה – ועל אפשרות נדירה זו, 

כך יש להניח, אין התורה מדברת. 
עתה תתברר מחלוקת נוספת שבין רבי יהודה לחכמים, המצויה בתורת כהנים לויקרא כה י. שם 

נאמר: 



 3

ומניין שיספור לשני שבוע? תלמוד לומר 'והיו לך ימי שבע שבתות השנים'. מניין 
שיספור לשני יובל? תלמוד לומר 'והיו לך תשע וארבעים שנה', מניין עשה שביעית אף 
על פי שאין יובל? תלמוד לומר 'והיו לך תשע וארבעים שנה', ומנין עשה יובל אע"פ 
שאין שביעית? תלמוד לומר 'תשע וארבעים שנה' - דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים, 

שביעית נוהגת אף על פי שאין יובל, והיובל אינו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעית. 
 

מדברי רבי יהודה עולה, שקיימות שתי ספירות: האחת – ספירת שנים לצורך שמיטה, והשנייה – 
ספירת שנים לצורך יובל. זו האחרונה דורשת ספירה של שבע כפול שבע עד לארבעים ותשע, 
כדי לקיים לאחריה את היובל, ואף היובל דורש ספירת ארבעים ותשע שנה כדי לקבוע את שנת 
החמישים, אך שתי הספירות אינן חייבות להיות צמודות, ולא תלויות אחת ברעותה. מכאן 
עולות לדידו שתי מסקנות: האחת – אין היובל צמוד לשמיטה השביעית אף שיבוא אחריה, 
והשנייה – כל אחת מן השניים הללו – שמיטה ויובל – עומדת ברשות עצמה כמצווה מיוחדת. 
גם אם יתבטל היובל תתקיים השמיטה מדאוריתא, וגם את תתבטל השמיטה יקוים היובל אחת 
לחמישים שנה. ואילו חכמים סבורים, שהן תלויות זו בזו: היובל יבוא תמיד לאחר השמיטה 
השביעית ובצמוד אליה, ואם תתבטל השמיטה – יתבטל היובל, אך עדיין קיימת אפשרות 
הפוכה: אם יתבטל היובל תתקיים השמיטה. היובל תלוי בשמיטה, ואילו השמיטה אינה תלויה 

ביובל! 
 

ד"ר מאיר גרוזמן 
המחלקה לתלמוד 


