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טעמי השמיטה 

מעיון  אולם  המצוות,  ככל  מצווה  זוהי  לכאורה  השמיטה.  במצוות  פותחת  בהר  פרשת 
בפרשיות התורה עולה כי לפנינו מצווה בעלת חשיבות מיוחדת. בפרשת בחוקותי, במסגרת 
לד( "אז ִתרצה הארץ את שבתותיה" – כלומר, תבוא גלות  כ"ו,  הקללות, אומרת התורה )ויקרא 
על עם ישראל בגלל אי קיום השמיטה. במה חשיבותה הגדולה של השמיטה ומהו הטעם 

העומד מאחורי מצווה זו?

ובפרשת  כ"ה(,  )ויקרא  בהר  בפרשת  השמיטה:  בעניין  עיקריות  פרשיות  שתי  ישנן  בתורה 
משפטים )שמות כ"ג(. פרט לכך, מוזכרת שמיטת הכספים בפרשת ראה�. באופן כללי, פרשת 
משפטים עוסקת יותר בנושאים חברתיים, ונראה שהמוקד של השמיטה שם הוא חברתי. 
בפרשת בהר מתמקדת התורה יותר בפן השמיטה של "כי לי הארץ". ננסה לבחון את טעמי 

השמיטה השונים.

שיטת הרמב"ם
הרמב"ם במורה נבוכים נותן שני טעמים למצוות השמיטה:

יש מהם חמלה וחנינה על כל בני אדם, כמו שנאמר ואכלו אביוני עמך... וכדי שירבה יבול 
האדמה ותתחזק בהברתה.                                                              )מו"נ ח"ג, פרק ל"ט(

הטעם השני שמביא הרמב"ם הוא טעם חקלאי: אם האדמה 'נחה' במשך שנה, הרי שבשנים 
הבאות יתרבה היבול. האברבנאל הקשה על טעם זה: התורה אומרת שבשנה השישית תתן 
האדמה יבול עבור שלוש שנים. אם האדמה הולכת ונחלשת, הרי שבשנה השישית האדמה 
חלשה מאוד, וכיצד תתן האדמה יבול גדול פי שלושה מאשר בשנה רגילה? אמנם, נראה 
שניתן ליישב קושיה זו. התורה אומרת "וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את 
)ויקרא כ"ה, כא(. כלומר, בצורה טבעית האדמה היתה אמורה לתת  התבואה לשלוש השנים" 

יבול מועט, כדעת הרמב"ם, אבל ברכת ה' היא הגורמת ליבול הרב. 

אמנם, עדיין קצת קשה טעמו של הרמב"ם, וכך הקשה עליו בעל העקידה )ר' יצחק ערמה(: 
אם טעם השמיטה הוא חקלאי, מדוע הקפידה התורה כל כך בקיום השמיטה, עד כדי כך 

שגלות באה לעולם בשביל אי קיום השמיטה? 

ייתכן שלטעם זה של הרמב"ם יש משמעות רחבה יותר. מדוע אין מצוות שמיטה בחו"ל 
– האם שם אין חשיבות בחיזוק האדמה? ייתכן שמשמעות קיום השמיטה בארץ ישראל 
ולכן אנו שומרים עליה מכל משמר, מחזקים  אדמת קודש,  היא שאנו מּוַדִעים לכך שזו 

נוסף על כך, ייתכן שישנו איזכור לאיסור חרישה בשמיטה בשמות ל"ד, אך בכך נדון בע"ה כשנגיע לדיני   .�
חרישה.

"אז ִתרצה הארץ 
את שבתותיה"
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ומטפחים אותה. אם כך, החשיבות בשמירת איכות האדמה היא בשל קדושתה המיוחדת 
של הארץ2. 

כמו  שלא  לעניים.  דאגה  היא  השמיטה  מטרת  אחר:  טעם  הרמב"ם  נתן  דבריו  בתחילת 
במדינות קומוניסטיות, המחלקות את כלל הרכוש בשווה בין התושבים, התורה מאפשרת 
לאדם להרוויח בהתאם לעבודתו. עם זאת, כדי להגן על העניים, ציוותה התורה על מצוות 
צדקה רבות: נתינת צדקה, מעשר עני, לקט, שכחה ופאה וכדומה, וכן גם מצוות השמיטה. 

בשנה זו יהיו כל הפירות הפקר, כדי שעניים יוכלו ליהנות מהם.

אם זהו טעם השמיטה, לכאורה תמוה מדוע מצווה התורה להפסיק לעבוד. אדרבה, היה 
מקום לצוות על המשך העבודה, כדי להגביר את התפוקה לעניים! אמנם, מעיון בפסוקים 
ניווכח שאכן פרשת משפטים, המדגישה את העזרה לעניים, איננה אוסרת עבודה בקרקע 

אלא רק מצווה להפקירה – "תשמטנה ונטשתה" )שמות כ"ג, יא(3.

אמנם, המכילתא לומדת "תשמטנה – בעבודתה; ונטשתה – באכילתה", ומכאן שלדעתה 
יש כאן גם איסור מלאכה. ייתכן שהאיסור נובע מן הטעמים האחרים של השמיטה, אולם 
מו"ר הרב ליכטנשטיין ביאר, שהצורך בהפסקת העבודה הוא בגלל שאנו רוצים לדאוג לא 
לכן, בעל  עליונות.  של העני, אלא גם לכך שלא תהיה לנותן תחושת  למצבו הכלכלי  רק 
השדה איננו עובד בשדה, ועל ידי כך אין נותן. הפירות גדלו מעצמם, והקרקע היא הפקר. 
העני לוקח מההפקר, ואיננו זקוק לחסדיו של הנותן )בכך גם רמוז השוויון שעולה מפרשת 

בהר, בפס' ו-ז(.

ייתכן שהרמב"ם סובר אחרת, שהרי מצאנו ברמב"ם טעם דומה גם לעניין מאכלות אסורות – שהם מזיקים לגוף.   .2
גם על טעם זה השיגו האברבנאל ומפרשים אחרים, וייתכן שהרמב"ם כאן לשיטתו, ואכמ"ל.  

ייתכן היה להסביר את ההבחנה בין שתי הפרשיות כשתי בחינות שונות. אבל אנו נסביר בעקבות חז"ל,   .3
כדלהלן.
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"ועוד יש תועלת נמצא בדבר, שיטת ה"חינוך"
לקנות בזה מידת הוותרנות"     

)מצווה פ"ד(

טעם שלישי למצוות השמיטה ניתן לראות בספר החינוך

אדם מפקיר את שדהו אחת לשבע שנים לאו דווקא בשביל העזרה לעניים, אלא כדי שיידע 
לוותר על רכושו; כדי שלא ייתפס לרכושנות על אשר לו וירכוש את מידת הוויתור. כאשר 
ירכוש מידה זו לגבי אדמתו, מן הסתם, תשפיע מידה זו גם על התנהגותו בשאר התחומים: 

בין אדם לחברו בין אדם לאשתו, וכדומה. 

בספר החינוך מובא טעם נוסף למצווה זו:
כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות... לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי 

יש אדון עליה ועל אדוניה....

דווקא לעובד אדמה, המצליח ליצור דבר חדש, שלא היה מעולם, יש חשש שבראותו את 
יבולו יאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החִיל הזה". באה התורה ומצווה: האדם יפקיר את 
אדמתו בשנה השביעית כדי להראות שהארץ איננה שלו: הארץ שייכת לרבון כל העולמים! 
ציווי זה גם ימחיש שהארץ איננה נותנת את יבולה מעצמה, אלא על ידי הבורא יתברך. 
מכאן נלמד לכל הסובב אותנו בעולמנו, שאין הוא נוצר מעצמו ואין הטבע פועל לבדו, אלא 
בגזרת המלך. מכאן גם נלמד שאחד היסודות המרכזיים בשמיטה הוא "כי לי הארץ" – אין 

האדם אדון על הארץ אלא הקב"ה. ליסוד זה כמה השלכות, שנתייחס אליהן בהמשך.

בעל "ספר החינוך" מזכיר טעם נוסף למצוות השמיטה – הגברת הביטחון בה': 
ועוד יש תועלת אחרת נמצא בזה, שיוסיף האדם ביטחון בהשם יתברך....

האדם אינו זורע ואינו עובד את האדמה בשביעית, ושם בטחונו בה' יתברך. ולא זו בלבד, 
האדם מפקיר את כל פירותיו לכולם, ואינו חושש! טעם זה מזכיר את נדודי ישראל במדבר, 

כאשר עם ישראל היה בוטח בה' שיתן לו בכל יום את המן.

הטעם האחרון למצוות השמיטה שמזכיר "ספר החינוך" מובא בסוף דבריו:
משורשי המצווה, לקבוע בליבנו... עניין חידוש העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 

הארץ... ולמען הסיר ולעקר ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות, אשר יאמינו הכופרים....

רעיון השמיטה דומה לשבת. כשם שבשבת האדם עובד שישה ימים וביום השביעי שובת, 
כך גם בשמיטה: האדם עובד שש שנים ובשנה השביעית שובת. אחת ממטרות השבת היא 
הקב"ה  ידי  על  נברא  העולם  כי  מראה  האדם  קיום השבת,  ע"י  בראשית".  למעשה  "זכר 
והוא איננו קדמון. כזכר לשביתתו של בורא העולם ביום השביעי, גם האדם שובת. גם 
השמיטה, השנה השביעית, מהווה הצהרה שהעולם נברא ע"י ה', וזכר לכך אנו שובתים 

בשנה השביעית. 
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אגב, כל המחזור השבועי הנהוג כיום מראה על בריאת העולם. בטבע אנו מכירים מחזור 
של יום, הנובע מזריחת השמש, ומחזור של חודש, הנובע ממחזור הירח. אולם למחזור של 
שבוע אין אחיזה בטבע. מחזור זה נוצר בעקבות הבריאה. העולם, בעקבות העם היהודי, 

נמשך אחרי המחזור השבועי, ובכך מצהיר, לעתים שלא במודע, על בריאת העולם. 

 שיטת האבן עזרא והרב קאלישר  
הרב קאלישר נותן טעם נוסף, אשר רמוז גם בדברי הראשונים4: 

עול  יפרוק  וכאשר  החומר...  לצורך  אדמה  בעבודת  טרודים  יהיו  לעולם  לא  כי  טעם,  ועוד 
עבודה, יעסוק בתורה....

ובהגדלת העוצמה החומרית שלו. שנת השמיטה  במשך כל השנים טרוד האדם בעבודה 
נועדה לתת לאדם הפסקה מן העיסוק בחומר, כדי שיוכל לעסוק בתורה. 

 שיטת הראי"ה  
הרב קוק, בהקדמתו ל"שבת הארץ", ספרו המקיף על השמיטה, הולך בכיוון זה, אך מוסיף עליו:

היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת... את אותה הפעולה שהשבת פועלת 
על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן 
לזמן יתגלה בתוכה המאור הא-לוקי שלה בכל מלוא זהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה 

של חול... הזעף והתחרות אשר להם....

שביתה  ישנה  בשמיטה  אבל  בתורה,  לעסוק  ואמור  ממלאכתו  שובת  האדם  בשבת  גם 
מיוחדת. בשבת האדם איננו יוצר, ומדרבנן איננו מוכר וקונה את הסחורה. בשמיטה אין 

סחורה למכירה! "לאוכלה – ולא לסחורה". 

ובנוסף: בשבת האדם אמנם איננו עובד, אבל הרכוש נשאר שלו. בשמיטה מצטווה האדם 
המערכת  כל  לו.  שחייבים  הכספיים  החובות  את  ולבטל  כולם,  עבור  שדהו  את  להפקיר 

הכלכלית איננה סוחרת, חובות מתבטלים ואדם מפקיר חלק מרכושו.

דברים אלו מובילים לחילוק מהותי בין השבת לשמיטה: השבת היא שביתה של כל יחיד 
בנפרד. השמיטה זו שביתה של האומה בכללה.

בעם ישראל טמון כל הזמן אור א-לוקי, אלא שהעיסוק החומרי מקהה לעתים את תחושת 
האור הא-לוקי. על ידי הניתוק מן החומר, על ידי עזיבת התחרותיות והמאבקים המאפיינים 
את חיי החולין ואת חיי המסחר, פנויה הנפש להתעלות רוחנית. כעת, מתגלה בעוצמה 
אותו ַמאור א-לוקי הטמון כל העת בעם. נשמת העם כולו, וכל אדם בפני עצמו, מטהרת 

ומזדככת. 

כשנעיין בפסוקים, נראה שניתן להביא סמך מפשט הכתובים לכל אחד מן הטעמים שראינו. 
בתרשים שבעמ' 24-25 ניתן לראות את הטעמים השונים ואת מקורם בפסוקים )הצבע של 

כל טעם זהה לצבע המתאים לו בפסוקים(.

4.  ראה באבן עזרא, דברים ל"א, י-יב.
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היחס בין הטעמים

מהו היחס בין כל הטעמים? ייתכן שיש מקום לכל הטעמים, ומסתבר גם שטעמים רבים 
אכן עומדים מאחורי מצוות השמיטה.

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: "כי לי הארץ" )ויקרא כ"ה, כג(. הארץ שייכת לקב"ה, 
והאדם איננו בעלים עליה )וכן בסנהדרין לט.: "זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ 
השמיטה  בשנת  אמור  האדם  האחרים:  הדברים  גם  נגזרים  זה,  טעם  מכוח  היא"(.  שלי 
להראות שהוא איננו בעלים, ולכן היבול מופקר5. בדומה לכך, הוא גם מפסיק את עבודתו 
כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול6. מצב זה מביא גם לתוצאות האחרות של 
השמיטה )לא מטרות אך תוצאות(: אנשים אינם עוסקים בבעלות ובתחרות )רוב המאבקים 
בעולם נובעים מתחושת בעלות שיש לכל אחד( וכך מתעורר הצד הא-לוקי והרוחני שיש 

בכל אחד, האדם פנוי לעיסוק בתורה וכדומה.

כך ניתן להסביר גם את הטעם של איסור הפסד פירות שביעית. בהמשך השיעורים נלמד על 
דין הפסד פירות שביעית – אסור לאדם להרוס את פירות השביעית, ולכן אסור לו לזרוק 
אותם כרגיל לפח. הטעם הפשוט שבגללו אסור להפסיד את הפירות הוא בגלל קדושתם. 
המקבלו  או  חפץ  השוכר  אדם  שליט"א(:  בלומנצוייג  הרב  )ממו"ח  אחר  טעם  שישנו  ייתכן  אולם, 
בהשאלה רשאי להשתמש בו. אולם, להרוס את החפץ רשאי רק הבעלים. כל אדם אחר 
ייאלץ לשלם אם יהרוס את החפץ, למעט הבעלים עצמם. העולה מכאן: אין לך תחושת 
לכן בשנת השמיטה אסור לאדם להרוס את  להרוס!  היכולת  יותר, מאשר  גדולה  בעלות 

הפירות, כי אין הוא בעלים על הפירות. 

כך ניתן להסביר גם את הרעיון של אוצר בית דין. בהמשך הספר נלמד שבית דין רשאים 
כן,  כמו  לכל האנשים(.  אותו  )ואח"כ מחלקים  כרגיל  היבול  לקחת שליחים שיקטפו את 
רשאים בית דין לדרוך ענבים כרגיל בגת. והתקשו ראשונים ואחרונים )עיין ר"ש סירילאו, ירושלמי 
שביעית פ"ט, ה"ה; חזו"א י"א, ז( מדוע ניתן לעשות זאת ללא שינוי? אם נבין שכל יסוד האיסור הוא 

להראות בעלות, הדבר מובן. בית דין איננו פועל כבעלים, שהרי השדה איננה שייכת לו. כל 
המהות של אוצר בית דין היא שפירות ההפקר יחולקו לציבור על ידי גוף שאיננו הבעלים, 
כרגיל  קוטפים  דין  בית  גם אם  לכן,  פירות ההפקר.  נכונה של  היא חלוקה  ושכל מהותו 

ודורכים את הענבים כרגיל – אין בכך איסור, כי אין כאן תחושת בעלות.

זהו  האמיתי.  הבעלים  הוא  אין  השנים  בכל  שלמעשה  האדם  את  תלמד  השמיטה  שנת 
המוקד של איסור "בל תשחית": אסור לך להשחית כי אינך הבעלים! וק"ו שאסור לאדם 

להשחית את גופו או לאבד את עצמו לדעת, כי אין הוא הבעלים על גופו!

להרחבה בעניין זה ולנפקא-מינות הלכה למעשה )והבנת דין ההפקר בשביעית( – עיין עמ' �04, ��7, �96.  .5

לעניין קצירה ובצירה: עיין להלן בעמ' ��0, שיש השלכה הלכתית ל טעם זה. כאשר אדם קוטף לכמה ימים – אין  .6
בכך דרך בעלות ולכן הקצירה מותרת! כמו כן, בפירות בתחילת השנה )שאינם קדושים בקדושת שביעית( אין   

חובת הפקר )כלומר, האדם ממשיך להיות בעלים עליהם(, וממילא מותרת גם קטיפה של כל היבול.
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השמיטה בימינו

ושנת השמיטה איבדה במעט את הציביון המיוחד  רוב העבודה איננה חקלאית,  בימינו, 
לפתח  נוכל  כיצד  לחשוב  עלינו  רכושו.  על  שומר  אחד  כל  כרגיל;  ממשיך  המסחר  שלה. 

ולשכלל את אותם רעיונות חשובים המאפיינים את השמיטה גם בימינו.

שראינו,  הטעם  את  לחוש  כדי  שראינו.  השונים  השמיטה  לטעמי  קשורים  אלו  דברים 
שהשמיטה מבטאת שהארץ שייכת לה', ואת הטעם של העזרה לעני, עלינו לחשוב על דרכי 

חסד אלטרנטיביות שיהיו מיוחדות לשמיטה.

 פרט למעשי חסד כלליים, ייתכן לעשות גם דברים המזכירים את הפקרת הקרקע בשמיטה. 
למשל, בעלי מקצוע יכולים לעתים לתת בשנה זו שירותים מקצועיים בחינם או במחיר 
סמלי לאנשים נזקקים )עורך דין, רופא, מורה, אינסטלטור וכדומה(. הטעם הסוציאלי בא 
לידי ביטוי כמובן גם בוויתור על חלק מהחובות שאנשים חייבים לנו )ואולי גם מקומות 
כמו בנקים, יוכלו לבוא בסידור מיוחד לסגירת חובות – בתנאים מיוחדים וכדומה, שבהם 

יוכלו כל האנשים לאזן את החובות שלהם לבנק(.

ניתן גם "להפקיר" חלק מן הזמן שלנו. מבוגרים וילדים יכולים להעניק מזמנם למעשי עזרה 
וחסד מיוחדים בשנה זו.

ניתן  למשל  שלנו,  לימוד  בתוספת  ביטוי  לידי  יבוא  השמיטה  של  המיוחד  התורה  לימוד 
להקדיש את ימי שישי ללימוד מסודר, אולי על ידי פתיחת מסגרות מיוחדות נוספות בימי 

שישי )כולל יום שישי וכדומה(. 

טעם מרכזי של השמיטה הנובע מקדושת הארץ ומהבנה שהקב"ה הוא הבעלים על הארץ 
כגון  ובפרט מפירות שמיטה,  לידי ביטוי בכך שנשתדל לקנות מפירות ארץ ישראל  יבוא 
להיות  גם  נזכה  ובכך  כסף  יותר  יעלה  גם אם הדבר  פירות שמיטה  נקנה  דין.  בית  אוצר 
שותפים בצורה מעשית במצוות השמיטה, שלא תהיה מוטלת רק על הכתפיים של 6%.� 

מהמדינה העוסקים בחקלאות.

את הקדושה המיוחדת שבפירות נחוש באכילתם ובשמירה על השאריות שלהם. דבר זה 
משמח מאוד, ובכל פעם שאנו שומרים על הקדושה, בכל פעם שאנחנו נזהרים שלא לזרוק, 

הרי שאנו שמים לב מחדש לקדושה המיוחדת שזכינו לה השנה. 

בשנה זו אנו נמצאים  במציאות גבוהה יותר, בקרבה גדולה יותר לקב"ה; מקבלים כוחות 
חדשים ומסוגלים לעשיית חסד וללימוד תורה יותר מאשר בשנים רגילות.
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שנה שכולה שבת

השנה  או  השביעי  היום  שבהן:  הבולטות  לשמיטה.  השבת  בין  ישנן  מפתיעות  הקבלות 
השביעית; שביתה ממלאכה או שביתה מעבודת הקרקע; שבת לה' )שבת( ושבת הארץ לה' 

)שמיטה(:

שמיטה ]שבת הארץ   ויקרא כ"ה[ שבת ]שבת בראשית   שמות כ'[

שש שנים תזרע שדךששת ימים תעבוד

ואספת את תבואהועשית כל מלאכתך

ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ ויום השביעי שבת לה' א-לקיך
שבת לה'

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמורלא תעשה כל מלאכה

והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך
ולאמתך

ושכירך ולתושבך הגרים עמך.ובהמתך וגרך אשר בשעריך
ולבהמתך ולחיה אשר בארצך

ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת  כי 
הארץ

כג( כ"ה,  כי לי הארץ )ויקרא 

מה משמעות ההקבלה לשבת? 

בין  ברורה  הקבלה  לראות  ניתן  הדברים.  על  לעמוד  לנו  תעזור  נוספת  מעניינת  הקבלה 
השמיטה ובין המציאות של העולם טרם החטא:

ויקרא כ"הבראשית א'
ָלֶכם  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  )כט( 
ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאשֶׁר ַעל פְּנֵי ָכל 
ֵעץ  ְפִרי  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ָּכל  ְוֶאת  ָהָאֶרץ 

זֵֹרַע ָזַרע ָלֶכם יְִהיֶה ְלָאְכָלה:

)ל( וְּלָכל ַחיַּת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים 
ֶנֶפׁש  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּוְלכֹל 
ַחָּיה ֶאת כָּל יֶֶרק ֵעשֶׂב ְלָאְכָלה ַוְיִהי ֵכן:

ְלָך  ְלָאְכָלה  ָלֶכם  הָָָאֶרץ  שַׁבַּת  ְוָהְיָתה  )ו( 
ּוְלתֹוָׁשְבָך  ְוִלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך 

ַהָּגִרים ִעָּמְך:

תְִּהיֶה  בְַּאְרֶצךָ  ֲאשֶׁר  וְַלַחיָּה  ְוִלְבֶהְמְּתָך  )ז( 
ָכל תְּבוָּאָתּה ֶלֱאכֹל:
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השביתה מחזירה את כל המציאות למציאות שטרם החטא: מציאות שבה הכל שייך לקב"ה, 
זו מציאות שבה אין מעמדות, לא בין בני האדם, ולא  זו.  וכולם כאחד נהנים ממציאות 
בצורה מוחלטת בין בני האדם ובעלי החיים )למרות שבני האדם רודים בבעלי החיים, עדיין 

אסור להם לאכול בשר(.  

השמיטה אף יותר עליונה וגבוהה. כפי שראינו ישנו ביטוי ייחודי לשבת ולשמיטה: שבת 
לה'. מה משמעות הביטוי? 

זו מציאות הנמצאת מעבר למציאות הרגילה של העולם הזה. הקב"ה שבת ביום  השבת 
השביעי אך העולם המשיך לעבוד. השביתה ביום השביעי איננה שייכת למציאות האנושית 
בעולם הזה. העולם והאדם אמורים לעבוד ביום השביעי, ולא להפסיק מעבודה. שביתה 
בשבת הינה דבר ששייך למציאות רוחנית גבוהה ועליונה, למציאות של עולם הבא. לכן 
אסור לגוי לשמור שבת – העולם הזה צריך להמשיך בעבודה ובעשייה. עם ישראל זכה 
עולם הבא – שבת  "מעין  לעולם של מעלה:  כתר ששייך  לקבל בשבת כתר של מלכות, 

מנוחה". 

השביתה בשבת מדמה אותנו כביכול לריבון כל העולמים. השבת נותנת לנו עוצמה מיוחדת 
וקדושה נעלה המשפיעות אחר כך גם על כל ימות החול. אינו דומה אדם שימות החול שלו 
נובעים מקדושת השבת, לאדם שימות החול שלו נובעים ממציאות של חול, גם אם תהיה 

זו מציאות של מנוחה פיזית.

ולשומרה. השביתה  לעובדה   – עבודות הקרקע  על  נצטווה  ישראל  עם  גם השמיטה.  כך 
מעבודת הקרקע הינה דבר הנמצא מעבר למציאות הרגילה. דבר זה מלמד שארץ ישראל 
איננה ארץ רגילה ככל הארצות, ושעם ישראל איננו עם רגיל ככל העמים. לשני אלה – יש 

גם שייכות לצדדים רוחנייים-א-לוקיים מיוחדים. 

השמיטה  לבין  בינו  )שגם  עדן  גן  של  עולם  אל  השמיטה  בשנת  אותנו  מחברת  השביתה 
הקבלות רבות(, אל עולמו של הקב"ה. עם ישראל המגיע לקדושתו המיוחדת בארץ ישראל 
מצליח להתרומם כולו לעולם גבוה ונפלא, לעולם שאין בו תחרות וקנאה, לעולם שיש בו 
עזרה ואחווה, למציאות שבה לימוד התורה והדביקות בקב"ה הם ממילא הדברים הטבעיים 

והמתבקשים7.

בעזרת ה', שנזכה להיכנס בקדושה ובטהרה לשנה שכולה שבת, נזכה לחוש את העוצמות 
להתחבר   – וביחד  עצמנו,  ובין  בינינו  להתחבר  נזכה  השמיטה,  של  והנעלות  המיוחדות 

לקב"ה. 

בואו נצא לקראת שבת המלכה!

7.   עיינו עוד בהקדמת הרב לשבת הארץ.
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ַהר ִסיַני ֵלאֹמר: ה ּבְ ר ה' ֶאל מׁשֶ ַוְיַדּבֵ )א(  
ְבָתה  ר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוׁשָ י ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ )ב(  

ת ַלה': ּבָ ָהָאֶרץ ׁשַ
בּוָאָתּה: ְרֶמָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ְזֹמר ּכַ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ׁשֵ )ג(  

ֹלא  ְוַכְרְמָך  ִתְזָרע  ֹלא  ְדָך  ׂשָ ַלה'  ת  ּבָ ׁשַ ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה  תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ ׁשַ ִביִעת  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ּוַבּשׁ )ד(  
ִתְזֹמר:

תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ: ּבָ ַנת ׁשַ ֵבי ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ׁשְ ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעּנְ )ה(  
ִרים  ְבָך ַהּגָ ִכיְרָך ּוְלתֹוׁשָ ָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלׂשְ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבּדְ ּבַ ְוָהְיָתה ׁשַ )ו(  

ְך:   ִעּמָ
בּוָאָתּה ֶלֱאֹכל: ְהֶיה ָכל ּתְ ַאְרֶצָך ּתִ ר ּבְ ָך ְוַלַחּיָה ֲאׁשֶ ְוִלְבֶהְמּתְ )ז(  

)פרשת בהר, ויקרא כ"ה(

א. רמב"ם 
ח"ג פרק ל"ט

ב. חינוך 
מצווה פ"ד

ג. חינוך 
שם

ד. חינוך 
שם

יש מהם חמלה 
וחנינה על כל 
בני אדם, כמו 
שנאמר ואכלו 
אביוני עמך... 
וכדי שירבה 
יבול האדמה 

ותתחזק 
בהברתה.

ועוד יש תועלת 
נמצא בדבר, 
לקנות בזה 

מידת הוותרנות.

כדי שיזכור 
האדם כי הארץ 
שמוציאה אליו 
הפירות... לא 

בכוחה וסגולתה 
תוציא אותם, כי 
יש אדון עליה 
ועל אדוניה...

ועוד יש תועלת 
אחרת נמצא 
בזה, שיוסיף 
האדם ביטחון 
בהשם יתברך...

טעם 
חקלאי

עזרה
לעניים

ביטחון בה'הארץ שייכת לה'מידת הוותרנות
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ה. חינוך 
שם

ה. האבן עזרא והרב 
קאלישר

ז. הראי"ה קוק
הקדמה לשבת  הארץ

משורשי המצווה, 
לקבוע בליבנו... עניין 

חידוש העולם, כי 
ששת ימים עשה ה' את 
השמים ואת הארץ... 
ולמען הסיר ולעקר 

ולשרש מרעיוננו דבר 
הקדמות, אשר יאמינו 

הכופרים...

ועוד טעם, כי לא 
לעולם יהיו טרודים 

בעבודת אדמה לצורך 
החומר... וכאשר יפרוק 

עול עבודה, יעסוק 
בתורה...

החול  מחיי  מתנער  היחיד 
בכל  קרובים  לפרקים 
שבת... את אותה הפעולה 
כל  על  פועלת  שהשבת 
יחיד, פועלת היא השמיטה 
צורך  בכללה.  האומה  על 
כי  זו,  לאומה  הוא  מיוחד 
בתוכה  יתגלה  לזמן  מזמן 
שלה  הא-לוקי  המאור 
לא  אשר  זהרו,  מלוא  בכל 
של  החבר  חיי  ישביתוהו 

חול...
הזעף והתחרות אשר להם.

השבתת חיי החולין של 
החברה, כדי שיתגלה האור 

הא-לוקי הטמון בה
אמונה בבריאת העולם

 הפסקה עבור עיסוק
בתורה

ְמרּו  ׁשְ ַטי ּתִ ּפָ יֶתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַוֲעׂשִ )יח(  
ם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח: ְבּתֶ יֶתם ֹאָתם ִויׁשַ ַוֲעׂשִ

ם  ְבּתֶ ם ָלׂשַבע ִויׁשַ ְרָיּה ַוֲאַכְלּתֶ ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ּפִ )יט(  
ָלֶבַטח ָעֶליָה:

ִביִעת ֵהן ֹלא  ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ )כ(  
בּוָאֵתנּו: ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאֹסף ֶאת ּתְ

ית  ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ְוִצּוִ )כא( 
ִנים:... ָ לׁש ַהּשׁ בּוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהּתְ ְוָעׂשָ

י  י ִלי ָהָאֶרץ ּכִ ֵכר ִלְצִמֻתת ּכִ ְוָהָאֶרץ ֹלא ִתּמָ  )כג(  
ִדי: ם ִעּמָ ִבים ַאּתֶ ֵגִרים ְותֹוׁשָ

נו ָלָאֶרץ: ּתְ ה ּתִ ֻאּלָ ְתֶכם ּגְ ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאֻחּזַ )כד(  

)פרשת בהר, ויקרא כ"ה(

ְזַרע ֶאת  ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ְוׁשֵ )י(  
ַאְרֶצָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת 

בּוָאָתּה: ּתְ
ה  ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעת ּתִ ְ ְוַהּשׁ )יא( 

ָך  ּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעּמֶ ּתָ ּוְנַטׁשְ
ֶדה  ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחּיַת ַהּשָׂ
ה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך: ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכֵ

יָך  ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ )יב( 
ּבֹת  ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך 
ר: ן ֲאָמְתָך ְוַהּגֵ ֵפׁש ּבֶ ְוִיּנָ

)פרשת משפטים, שמות כ"ג(



קדושה אני מבקש
שאלה אותי אשה אחת, כיצד לנהוג במסיבת בר המצווה של בנה. האם עדיף לקנות 
תוצרת של אוצר בית דין, הקדושה בקדושת שביעית, או שמא עדיף שלא להשתמש 

בתוצרת זו בכדי שלא להסתבך עם שאריות שמיטה.

שביעית,  בקדושת  הקדוש  דין,  בית  אוצר  של  תוצרת  לקנות  שעדיף  לה,  אמרתי 
ולתת הנחיות למלצרים לשים את כל שאריות הסלטים בתוך שקית )לקשור ולשים 
)עיינו  איסור  בכך  שאין  כנראה  מלאה,  בצורה  זאת  יעשו  לא  הם  אם  וגם  בפח(. 

במאמרי בתחומין כ"ז ולהלן בעמוד 359(.

כל  את  להפוך  ניתן  שביעית,  מקדושת  לחשוש  במקום  נוסף:  דבר  אמרתי  אולם, 
האירוע, לאירוע מרגש, שכל הקהל שותף בקדושת שביעית שבו. במרכז כל שולחן 
נשים קערה קטנה ובתוכה שקית ניילון. ניתן לומר בתחילת האירוע, שב"ה אנו זוכים 
לאכול תוצרת של קדושת שביעית )ולצערנו, רבים אינם זוכים לכך(, ובעקבות כך 
אנו צריכים לשמור על הקדושה המיוחדת שבפירות. לכן, בסיום הארוחה, כל אחד 
מן המסובים ישים את שאריות הסלט שלו בתוך קערה זו, וכך נזכה כולנו, לאכול 

בקדושה, וגם לשמור על השאריות הקדושות. 

הן  יצירה עם הבנות, שבה  ניתן בתחילת האירוע לעשות  אם מדובר בבת מצווה, 
כל  במרכז  להניח  אלו  וכלים  "קדושת שביעית",  הכיתוב  עם  פלסטיק  כלי  יקשטו 

שולחן )או שישמשו בכל אחד מן הבתים של הבנות(. 

חלילה לנו לפחד משנת השמיטה. להיפך, נשמח לקראת בואה, נשמח שאנו זוכים 
זוכים לכך  קדושת שביעית, שאנו  על  זוכים לשמור  פירות שביעית, שאנו  לאכול 
הבנת  מתוך  ישראל.  ארץ  ובכל  ישראל  עם  בכל  ומתפשטת  הולכת  שהקדושה 
הקדושה והזכות המיוחדת שנופלת עלינו פעם בשבע שנים, נזכה להתקרב יותר אל 

הקב”ה ונזכה לשוב אל הצד הטבעי והרענן שבתוכנו. 


