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Behar – Why Shemitta in Har Sinai? 

 ב-ויקרא כה, א  .א

 סיני בהר משה אל ה' וידבר
 ישראל בני אל דבר:  לאמר

 הארץ אל תבאו כי אלהם ואמרת
 הארץ ושבתה לכם נתן אני אשר
  ה' שבת
 הר אצל שמיטה ענין מה :רש"י
 נאמרו המצות כל והלא, סיני

 נאמרו שמיטה מה אלא, מסיני
 ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה

 כללותיהן נאמרו כולן אף, מסיני
  .מסיני ודקדוקיהן

 שמות כד, ז  .ב

 באזני ויקרא הברית ספר ויקח
 ה' דבר אשר כל ויאמרו העם

  ונשמע נעשה

 ג חודש, ,יתרו דרבי ישמעאל, מכילתא  .ג

   ?באזניהם קרא מהיכן שמענו לא
 מתחלת, אומר יהודה' בר יוסי רבי

  ; כאן ועד בראשית
 אדם שנצטווה מצוות, אומר רבי

 ומצוות נח בני שנצטוו ומצוות הראשון
 כל ושאר ובמרה במצרים שנצטוו
  ;כולן המצוות

 מה הענין בתחלת, אומר ישמעאל' ר
 -' לה שבת הארץ ושבתה, אומר הוא
 שמטים', וגו שדך תזרע שנים שש

 הענין בסוף; וקללות ברכות ויובלות
 החוקים אלה, אומר הוא מה

  והתורות. והמשפטים

  

 לו-ויקרא כה, לה  .ד

 נשך מאתו תקח בו... אל אחיך... והחזקת ימוך וכי
  ותרבית

  

  

  

  

 

Hashem spoke to Moses on Mount Sinai, saying: Speak to the 
children of Israel and you shall say to them: When you come to 
the land that I am giving you, the land shall rest a Sabbath to 
Hashem. 
Rashi: on Mount Sinai: What [special relevance] does the subject 
of Shemittah [the “release” of fields in the seventh year] have 
with Mount Sinai? Were not all the commandments stated from 
Sinai? However, [this teaches us that] just as with Shemittah, its 
general principles and its finer details were all stated from Sinai, 
likewise, all of them were stated-their general principles 
[together with] their finer details-from Sinai. 

And he took the Book of the Covenant and read it within the hearing 
of the people, and they said, "All that Hashem spoke we will do and 
we will hear." 

we do not know from where (he read it).  
R. Yishmael b. R. Yossi says: From the beginning of the creation 
until here.  
Rebbi says: The mitzvoth that were commanded to Adam, the 
mitzvoth that were commanded to the sons of Noach, and the 
mitzvoth that were commanded in Marah and all of the other 
mitzvoth.  
R. Yishmael says: What is written at the beginning, viz. "And 
Hashem spoke to Moses on Mount Sinai, saying … then the land 
shall rest a Sabbath to Hashem", sabbatical years, Jubilee years, 
blessings and curses. What is written at the end? "These are the 

If your brother becomes destitute and his hand falters 
beside you, you shall support him… you shall not take 
from him interest or increase. 
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 מב"ם מלווה ולווה ד,יגר  .ה

 שלקח ברבית למלוה שמחל שהלוה הגאונים מקצת הורו
 היא מחילה שבעולם רבית שכל כלום מועיל אינו ...ממנו
 אין ולפיכך זו מחילה ואסרה מחלה לא התורה אבל

  ...ברבית מועלת המחילה
 שאומרים מאחר אלא נכונה זו הוראה שאין לי יראה

 לו ויש עשה איסור שדבר המלוה וידע לו להחזיר למלוה
  הגזל שמוחל כדרך מוחל למחול רצה אם ממנו ליטול

  

  

  

 ריטב"א בבא מציעא סא ע"ב  .ו

 הדברים וטעם, הגאונים כדעת ר"נ מורי דעת
 כשאר הויא לא רבית דתביעת ר"נ מורי אומר

 על ליה דאית בהן וכיוצא ואונאה בגזל תביעות
 שחייב הוא חיוב אלא, ממון שיעבוד חבריה
 איכא דהתם... שבלע איסור להחזיר הכתוב

 הכא אבל מחילה ומהניא לחברו ממון דין
 לו תועיל לא שכן וכיון חייב הוא לשמים
  חברו מחילת

 מנחת חינוך פד,א  .ז

 הוא דגברא אקרקפתא המצוה אי מסופק אני
 בשביעית פירותיו להפקיר ציוהו דרחמנא

 הזרי ה מפקיר ואם להפקיר לקיים ומחויב
ם א... מופקר אינו מפקיר אינו אם אבל הפקר

  . ..גזל הוא והרי ליטלו רשאי אחר אין ןכ
 הבעלים ריךצין א זה הפקר ילמאדו א

 שהוא דמלכא אפקעתא הוא רק להפקיר
 על עובר כרמו נעל אם רק הפקר ממילא

 ממילא אבל הרבים גוזל הוא והרי זו עשה
  הפקר הוי

 נתיבות שלום, הלכות ריבית  .ח

 שבידו הרבית את לראות הוא זו מצוה רדג
 גזל זה אין אמנם .להשיבו מצווה שהוא כגזל
  ...ממש

 ויקרא כה, כד  .ט

  הארץ לי כי לצמתת תמכר לא והארץ

Some of the Geonim have ruled that when a 
borrower forgoes the interest a lender charged or 
will charge on his behalf, his statements are of no 
consequence, for whenever interest is given, the 
borrower is waiving his rights. The Torah, 
however, does not accept this waiver and forbids 
it. Therefore, one cannot waive interest... 
It appears to me that this ruling is incorrect. 
Instead, since the lender is told to return the 
interest, and he knows that he violated a 
prohibition, and the borrower has the right to 

My teacher hold as the Geonim, and the rationale, says my 
teacher, is that suing Ribbit is not similar to other claims such 
as thievery, fraud and the like, for in the latter he has a pledge 
on his friend's money, but here he is commanded by the Torah 
to hand back the Issur he swallowed… it the other cases, it is a 
monetary question, so foregoing can work, but here his 
obligation is towards heaven, and thus the foregoing of his 
friend cannot help. 

I wonder if this Mitzva is on the head of the person, for G-d 
commanded him to forfeit his fruits in the seventh year, and he 
is obligated to forfeit to fulfil, and if he forfeits it is Hefker, but 
if he does not forfeit it is not Hefker… thus making any one 
who will take the fruits a thief… 
Or maybe the Hefker does not need the owner to forfeit, but it 
is rather like a king's expropriation, thus becoming Hefker by 
itself, and if the owner will lock the vineyard he is stealing the 
people, but anyhow it is an Hefker. 

The definition of this Mitzvah is to see the Ribbit he holds as a 
thievery he must return; but in truth it is not really so… 

The land should not be permanently sold, for the land is mine 


