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תודות
לצלם האמן מיכאל שמידט על צילום העטיפה ותמונות האמצע.

ולפנינה רבינוביץ' על העיצוב הגרפי.

הקדמה
מצות השמיטה היא מצוה כללית, אשר כל המצוות כולן נתלו בה.

"מה ענין שמיטה אצל הר סיני? - מה שמיטה כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן 
נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני" )תורת־כהנים(.

כל  כנגד  דשקולה  שבת  כמו  בה.  תלויים  המצוות  שכל  מצוה  שהיא  "משמע   -
המצוות. ועל ידי מצוה זו מקיימין כל המצוות" )שפת־אמת, בהר, תרל׳ה(. 

מצוות השמיטה והיובל הן המצוות הרדיקליות ביותר, המיישמות חזון של “ארץ 
ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל”. 

השמיטה ומצוותיה פועלות במעגלים שונים:
א. בין אדם למקום, בין אדם לחבירו, בין אדם לעצמו ובינו לבין היקום )אקולוגיה(.
ב. היא מתקיימת על ידי הפרט, מעצבת את דמות היחיד, אך היא מצות הציבור, 

ומגמתה תיקון החברה.
ג. היא מצות האדם, מוטלת על ה'גברא', אבל עיקר תוכנה - מצות הארץ.

ד. תוכנה של השמיטה נעוץ בעבר, היא מתקנת את ההווה, אך סודה הוא הבאת 
אור מחזון העתיד.

ה. היא מתגשמת במעשה, למושגיה וסוגיותיה מקום מיוחד בעולם ההלכה, אך 
עיקר כוחה בשגב הגותה ובמעמקיה הרוחניים הפנימיים.

בספר זה פתחנו שלושה שערים ומעגלים מתוכנה העשיר:
ישראל  ארץ  של  המרכזיות  לסוגיות  העיקריים  המקורות   - בשביעית  סוגיות  א. 
והשביעית, מן התלמודים, ראשונים ואחרונים, מבוארים ומלווים בשאלות מנחות.

ב. קיצור דיני שביעית - תמצית מעשית של הלכות השביעית.
ישראל  עם  של  הקשר  סוד  את  מבטאת  השביעית  הגות   - דשביעתא  טעמא  ג. 
לארצו, ומבארת את תוכנו ומשמעותו במעגלים מתרחבים, לאדם, לחברה, לעם 

ולעולם. 
ומגבשים אותן  הובאו כאן מקורות ומאמרים מגוונים המעמיקים בסוגיות אלה 
ידי העורך(. מטרתנו  על  נכתב  שם המחבר  ללא  )מאמר  שלמה  עולם  להשקפת 
ותכניה של המצווה,  כלים לחדור אל הלכותיה  והמורה,  בידי הלומד, הרב,  לתת 
ולראותה במלוא היקפה. נעמוד כאן על קדושתה של הארץ, גבולותיה, המצוות 

התלויות בה, משמעותן הנשגבה, ותפקידם בגאולת ישראל.
יש  לו.  שתתאים  תכנית  לבנות  לומד  כל  יכול  מתוכו  עיוני,  חומר  הרבה  כאן  יש 
בנושאים  העיסוק  את  ולהפוך  עכשווי,  לדיון  לנושא  הללו  המקורות  את  להפוך 
אלה לאירוע חוויתי, באמצעות הפעלות חינוכיות, מפגש עם אישים שהם מופת 

ודוגמא, מרכזי למידה, חידונים ומשחק.
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סוגיות בשביעית
מקורות לשיעור ולעבודה עצמית

המרכזיות  ההלכות  מן  כ־50  המקיפה  תכנית  הן  בשביעית״  ה״סוגיות 
בהלכות השמיטה. סביב כל נושא הובאו מקורות מן התלמודים, ראשונים 
עם  הלומד  את  ומפגישות  שונות,  נקודות  ומאירים  המרחיבים  ואחרונים, 

עולמות חדשים.

בהלכות  אותם  נאיר  הירושלמי,  התלמוד  הארץ,  של  מתלמודה  נטעם   
הרמב׳׳ם, ונשאב מבאר תורתו של מרן הרב קוק זצ״ל בהלכה.

בעל  את  להציב  שנועדו  קצרים,  ביוגרפיים  בפרטים  מלווים  הדברים 
השמועה לנגד עינינו. 

המקורות והשאלות המיועדות למתקדמים מסומנים בכוכב * 



9סוגיות בשביעית

פרשת השביעית
ִּתְׁשְמֶטָּנה  ְוַהְּׁשִביִעת  ְּתבּוָאָתּה.  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש 
ְלַכְרְמָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ֹּתאַכל  ְוִיְתָרם  ַעֶּמָך  ֶאְבֹיֵני  ְוָאְכלּו  ּוְנַטְׁשָּתּה 

ְלֵזיֶתָך )משפטים, שמות כ״ג(.
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת )כי תשא, 

שמות ל׳׳ד. לדעת ר״ע(.
ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל מֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי 
ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליֹהָוה. ֵׁשׁש ָׁשִנים 
ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת 
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליֹהָוה ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר. ֵאת 
ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ. 
ּוְלתֹוָׁשְבָך  ְוִלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה  ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה 
ַהָּגִרים ִעָּמְך. ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל )בהר, 

ויקרא כ״ה(
ַמֵּׁשה  ַּבַעל  ָּכל  ָׁשמֹוט  ַהְּׁשִמָּטה  ְּדַבר  ְוֶזה  ְׁשִמָּטה.  ַּתֲעֶׂשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ 
ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו ֹלא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי ָקָרא ְׁשִמָּטה ַליֹהָוה. 
ֶאְביֹון  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  ָיֶדָך.  ַּתְׁשֵמט  ָאִחיָך  ֶאת  ְלָך  ִיְהֶיה  ַוֲאֶׁשר  ִּתֹּגׂש  ַהָּנְכִרי  ֶאת 
ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת 
ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון. ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט 

ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו.
ְׁשַנת  ַהֶּׁשַבע  ְׁשַנת  ָקְרָבה  ֵלאֹמר  ְבִלַּיַעל  ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר 
ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְוֹלא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ְיֹהָוה ְוָהָיה 
ְבָך ֵחְטא. ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך 
ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך. ִּכי ֹלא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ 
ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֵלאֹמר ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַּלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ְּבַאְרֶצָך 

)ראה, דברים ט״ו(.
ַוְיַצו מֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. 
ִּתְקָרא  ִיְבָחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ֱאֹלֶהיָך  ְיֹהָוה  ְּפֵני  ֶאת  ֵלָראֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ְּבבֹוא 
ָהֲאָנִׁשים  ָהָעם  ֶאת  ַהְקֵהל  ְּבָאְזֵניֶהם.  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶנֶגד  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ֶאת  ְוָיְראּו  ִיְלְמדּו  ּוְלַמַען  ִיְׁשְמעּו  ְלַמַען  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְוַהַּטף  ְוַהָּנִׁשים 
ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת. ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר ֹלא 
ַחִּיים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ְיֹהָוה  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוָלְמדּו  ִיְׁשְמעּו  ָיְדעּו 
ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה )וילך, דברים ל״א(.

קדושת הארץ
א. קדושה סגולית 

ארץ ישראל היא ארץ המקדש והשכינה, יש לה מעלות וקדושה סגולית מיוחדת 
הטבועה בה מבראשית. מהות זו היא אחת ומתחלקת לתכנים שונים של קדושה 
ותפקוד. אחת ההופעות של קדושה זו היא המצוות התלויות בארץ, ואלה מותנות 
בחיבור של העם והארץ, בהימצאותו בה ובשליטתו עליה. קדושת המצוות חלה 
בכיבושו של יהושע ובטלה בגלות בבל. בימי שיבת ציון חזר העם אליה והארץ 

חזרה ונתקדשה קדושה שנייה, וזו אינה בטלה לעולם.
ה'  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ככתוב:  בה,  השכינה  מהשראת  נובעת  הארץ  של  הקדושה  מעלת 
ֱאֹלֶהיָך ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה )דברים 
י"א יב(. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, ו"כל מי שנתנבא לא נתנבא אלא בה או 
"'ורוח להולכים בה' א"ר ירמיה בר אבא א"ר יוחנן: כל המהלך  בעבורה" )כוזרי(. 
ארבע אמות בארץ ישראל - מובטח לו שהוא בן העולם הבא" )כתובות קי"א א(. 
בהשגחה המיוחדת לה, בטיבה ובסגולותיה. קדושה זו אינה מותנית ואינה תלויה 

בשום גורם חיצוני ולכן גם אינה מתבטלת לעולם. 
ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ְּבַהְנֵחל  בראשית:  בימי  נעוצים  וקדושתה  ישראל  ארץ  של  בחירתה 

ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב ְּגֻבֹלת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )דברים ל׳ב ח(.
ארץ כנען הייתה מטרת מסעו של תרח ואברהם צווה ללכת אליה: ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל 
ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך )בראשית י"ב 

א(.

תכונותיה  בגלל  העם  לקיום  הארץ  של  מרכזיותה  את  ביסס  הלוי1  יהודה  ר' 
המיוחדות המתאימות לרוחו של עם ישראל. הוא יוכל למצות את סגולותיו רק 

אם יתקיים החיבור המשולש השלם בין העם, הארץ והתורה: 
יש  כי  לא שמעתי  אני  אולם  הכוזרי:  יא-יד( אמר  - מאמר שני  הכוזרי  )ספר 

לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם.
אמר החבר: כך גם הרכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו לולא היו נוטעים 
בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגדולם לא היה 
עושה ענבים והנה המעלה המיחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגלה והגרעין 
)כמו שהזכרתי למעלה( ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת וכן למעשים 
ולמצוות התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם. וכן אתה רואה כי בחיר 
אנשי הסגלה אברהם אחרי עלותו במדרגות שלמות והעשותו ראוי להדבק בענין 
האלוהי העבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות הלא 
כה יעשה עובד האדמה במצאו בתוך אדמה צחיחה שרש של אילן שפריו טוב 
מעבירו הוא אל אדמה נעבדת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה ושם יגדלהו עד 

היותו לעץ מעצי הגן תחת אשר עד הנה היה שיח בר.
ג. מסורת קדומים מגלה את ראשוניותה של קדושת הארץ והר המוריה משעת 
1141 בקירוב( חי. מגדולי ההוגים והמשוררים  1  רבי יהודה בן שמואל הלוי. ריה"ל, )1075 – 
היהודים בתור הזהב של יהדות ספרד, בימי הביניים ובכלל. נדד מטולדו לקורדובה ולבסוף 
הגשים את כמיהתו ועלה לארץ ישראל. כנראה נהרג כאן, וכפי שמספרים הגיע לירושלים 
ולכותל כשהוא שר את שירו 'ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך', ופרש דרסו בפרסות סוסו. 
ספרו ההגותי הגדול 'הכוזרי', ספר ההוכחה והמופת להגן על האמונה המושפלת והבזויה, 

סולל דרך פילוסופית ייחודית  
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הבריאה ותולדות המאבק עליה בכל הדורות. 
רמב"ם2: "ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה 
הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו 
אדם  הקריב  ובו  והבל,  קין  עליו  שהקריב  המזבח  והוא  התיבה,  מן  כשיצא  נח 
הראשון קרבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים: אדם ממקום כפרתו נברא" 

)בית הבחירה ב' ב'(.
הרמב”ן3 זיהה את הארץ עם ‘גן העדן’ הקדום:  

ודע והאמן כי גן עדן בארץ, ובו עץ החיים ועץ הדעת ומשם יצא הנהר ויפרד 
לארבעה ראשים הנראים לנו, כי פרת בארצנו ובגבולנו, ופישון הוא נילוס מצרים 

)בראשית ג' כב(. 
חבל  והיא  לישראל  ראויה  היא  לגוי  היתה  מאז  לגבולותיה  כנען  ארץ  כי  ודע 
יצב  בני אדם  גוים בהפרידו  עליון  ח( בהנחל  לב  )דברים  כמו שנאמר  נחלתם, 

גבולות עמים למספר בני ישראל )י' טו(.
אברהם הולך אל ארץ כנען שם יתחיל האיחוד בין האדם לארץ. לאחר זמן יבוא גם 
העם אל ארצו ואז תתגלה גם קדושת מצוותיה, והמשולש: התורה, העם, והארץ 

יגיע אל שלמותו.

קדושת מצוות מעת הכיבוש
הבאת  ביכורים,  מעשרות,  תרומות,  כמו  ליבולה,  הנוגעות  במצוות  הארץ  לחיוב 
הארץ  הסגולית,  בקדושה  די  לא  בשבועות  הלחם  שתי  והבאת  בפסח  העומר 
ובחזקה  יהושע  בכיבוש  כפי שהיה  מתקדשת למצוותיה בביאת העם אל ארצו, 

של ימי הבית השני: 
א. "ארץ ישראל האמורה בכל מקום, היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא 

מדעת רוב ישראל.
כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה כיון שגלו בטלו קדושתן, 
שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה 
לעתיד לבוא, כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה 

העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא" )רמב"ם הל' תרומות א', ב' ה'(.

שתי הקדושות אינן תלויות זו בזו
לקדושת הארץ הרבה משמעויות והן מתיישמות ברמות שונות. לכל עניין תנאים 
קדושת  ג.  בארץ.  התלויות  מצוות  קדושת  ב.  סגולית.  קדושה  א.  משלו:  והגדרה 

מקדש. ד. ארץ הלאום. ה. הארץ לעניין גיטין.

האריך לבאר הבדלים אלה ר’ אשתורי הפרחי4 שהתיישב בעיר בית שאן שאינה 
בקורדובה,   )1135( תתצ׳ה  ד׳  נולד  בישראל.  ההוראה  עמוד  רמב”ם,  מימון,  בן  משה  ר’   2
עלה עם אביו ארצה, ומכאן למצרים. בקהיר היה מנהיג ליהודים שבכל הארצות )הערצתו 
הגיעה עד לתימן, ממנה פגו אליו בשאלות(. התפרנס כרופא בחצרו של צלאח א׳ דין. חיבר 
ספרי יסוד בהלכה ובפילוסופיה יהודית: פרוש המשנה, ספר הי”ד החזקה, שהוא סיכום כל 
התורה שבעל פה להלכה, ערוך ומסוגנן באופן מופלא. ספר המצוות, בו הוא מונה ומסכם 

את עיקרי תרי׳ג מצוות. ספרו הפילוסופי הגדול הוא ‘מורה נבוכים’. 
הגדול  המפרש  שבספרד.  בגירונדא   )1194( תתקנ”ד  ד  נולד  הרמב”ן.   – נחמן  בן  משה  ר’   3
והגן  וחידושים על הש׳ס. נלחם את מלחמת הרי”ף על השגות בעל המאור כנגדו.  לתורה, 
על מנין המצוות של הגאונים מפני הרמב׳ם. עלהבסוף ימיו ארצה ויסד מחדש את הישוב 

היהודי בירושלים.

4 ר' אשתורי הפרחי נולד בסוף המאה הי׳ג למניינם בפלורנס שבספרד. למד תורה מפי סבו 

חייבת במצוות.
יכול  בנזיר  ושהנודר  ישראל,  לבני האדם שהוא ארץ  בית שאן, להודיע  א. על 
לישב בו, וכיוצא בזה בשאר הדינים, אינו צריך לבשר אלא לסוסים וגמלים. אבל 
מה אעשה, הנה היום נמצאים פה עמנו אנשים מקרוב באו מוחזקים ביודעים 
ישראל  ארץ  שאינו  להם  ואומרים  שם,  לשבת  ארץ  ועמי  נשים  לב  מניאים 
במוחלט אלא חוצה לארץ. ואלו אמרו שיש חילוק בחיוב תבואת ארצו מזולתו 
החרשתי, על כן להאריך בזה הוצרכתי להחיות לב נדכאים )כפתור ופרח פרק ז(. 
ב. בביאתם נתחייבה הארץ בחקי המתנות מדין תורה וביציאתם נפטרה מהם. 
ולזה תמצא כשהם מזכירין ז"ל קדושה ראשונה קדשה לשעתה לא הזכירו אלא 
על חיוב זה לחוד. וכן תמצא שהרב בעל התרומה ז"ל נזהר בזה שכתב: אף על גב 
דקדושת הארץ בטלה לענין תרומות ומעשרות, הרי שפרט לך בטול הקדושה 
זה הלשון.  ובכמה מקומות חוזר  לדעתו שאינו אלא לענין תרומות ומעשרות, 
אבל קדושת הארץ כלה לגבולותיה המוגבלים בתורה, וטהרתה ומעלתה לחיים 
ולמתים והיותה נחלת הש"ם מקדושה ראשונה ולהלן בדקאי קאי, לא בצר )לא 

פחת(, לא בזמן הגלות שהיו בבבל וגם לא בגלותנו היום.
ג. ואם שמא לא חזר עזרא לכבוש חברון ושכם ודרך אפרת ותמנת סרח וגבעת 
פנחס והגבעה בארץ בנימין, האבות הקדושים ורחל אמנו ויוסף הצדיק ויהושע 
היו בכלל  ולא  נקברים בחוצה לארץ?  היו  בן קיש  ואלעזר הכהן ושאול  נון  בן 
וכפר אדמתו עמו, ולא בכלל הטוב המגיע למי שקבור בארץ ישראל? זה חלוף 

לא יתכן. 
ד. וכן הדבר בפי' בתוספתא מסכת אהלות פרק )י"ח ה"א(, עיירות המובלעות 
בארץ ישראל כגון סוסיתא וחברותיה אשקלון וחברותיה אף על פי שפטורות 
מן המעשרות ומן השביעית אין בהם משום ארץ העמים. והר"ם והתוספות ז"ל 
עולי  מכבוש  שהוא  מה  כל  כן  אם  בשוה.  ואשקלון  שאן  בית  הענין  בזה  שמו 
מצרים הוא היום כענין כלל הארץ, אלא לענין תרומות ומעשרות כדאמרנא. ואם 
נסתלקה מכבוש עולי מצרים כל קדושתה לכל מילי, היאך יבא עזרא שהרשות 
בידו ומפני שיסמכו בה עניים בשביעית ימעט גבולים ויעשה ארץ ישראל כעורו 
של נמר לא כצבי. פה ארץ ישראל ופה חוצה לארץ, ופה ארץ ישראל ופה חוצה 
יום ארוך, ובאמצע הדרך תמצא חוצה לארץ  לארץ. תלך מטבריא לשכם דרך 

והוא בית שאן, ולעולם הירדן לא עברת )פרק י(.
‘דקדושת הארץ בטלה לענין תרומות  לומר  תמצית דבריו: הראשונים מקפידים 
אבל  ומעשרות,  תרומות  לעניין  רק  בטלה  הארץ  קדושת  כלומר,  ומעשרות’, 
קדושתה הסגולית קיימת לעד. מאמציו של יעקב להקבר בארץ עוד בטרם באו 
ישראל אליה, מוכיחים שהיתה בה קדושה עצמית גם בטרם התקדשותה במצות 
תחשב  המצוות  קדושת  שבטלה  שבשעה  הדעת  על  יעלה  לא  יהושע.  בכיבוש 
קבורת האבות אברהם, יצחק ויעקב, רחל ויוסף ויהושע, כאילו הם קבורים ב׳חוץ 
באופן  גם  מצומצמים,  בגבולות  למצוותיה  הארץ  את  וקידש  חזר  עזרא  לארץ'. 
ר׳ נתן מטרונקטילא שבצרפת, ומפי הרא"ש. גורש בגרוש צרפת )1306( לברצלונה. לאחר 
ישיבת  את  העדיף  המחלוקת  מפאת  במחקרה.  ועסק  לירושלים  ארצה  עלה  שנים  שבע 
הארץ,  של  וגיאוגרפי  הלכתי  ומחקר  לסיור  הקדיש  שנים  שבע  שאן.  בבית  ובחר  הכפרים 

אותו השלים בספרו כפתור ופרח שהוא ספר היסוד הראשון בחקר ארץ ישראל.
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מכוון )מקום הניחו לעניים להתפרנס בשביעית(. ומדוע ימנע עזרא מלקדש את 
הארץ וישאיר בה מובלעות חוץ לארץ בגלל חשבונות זרים? ברור אפוא שקדושת 

הארץ הסגולית אינה מותנית ואינה בטלה לעולם. 

החלוקה בין שתי הקדושות
לעניינים  החלוקה  את  בחשבון  לקחה  שלא  הקדושה,  מושג  של  פשטנית  הבנה 
שונים, הביאה את הרידב”ז מסלוצק לערער על היתר המכירה בשביעית. הוא סבר 

שברגע שנמכרה הארץ לגוי, איננה ארץ ישראל, ואין טעם לרצות להתיישב בה.
הרב קוק5 שבת הארץ מבוא טו:

א. אמנם ידידי הגאון ר' יעקב דוד רידב"ז שליט"א, העיר בקונטרס-השמיטה 
הפקעת  ע"י  שביעית  מצות  את  להפקיע  שנתיר  לומר,  אפשר  איך  לו:  אשר 
המכירה, משום שאנו אומרים שלגבי שביעית בזמן הזה יש קנין לנכרי להפקיע, 
משום ישוב-ארץ-ישראל, - הרי כיון שאנו מפקיעים אותה מקדושתה אין כאן 

מצות ישוב ארץ-ישראל. 
ב. אבל כ"ז מיוסד רק על הסברא, שאין שום מעלה אחת לארץ ישראל מלבד 
מה שעל ידה אפשר לקיים את המצות התלויות בה, והיא לפי זה רק כעין הכשר 
להמצות התלויות בארץ, לפיכך כשמפקיעים חובת המצות, אפילו ע"פ הכרח, 
אינה  זו  וסברא  הדבר;  כן  לא  ובאמת  ישראל.  ארץ  ישוב  מצות  כאן  אין  שוב 
מיוסדת ע"פ עיקר יסודה של תורה, התלויה ביסוד קדושתה העליונה גם היא 
בארץ ישראל, ו"מלכה ושריה בגוים אין תורה", "וכיון שגלו ישראל ממקומם 
אין לך ביטול-תורה גדול מזה" )חגיגה ה'(. כי ארץ-ישראל דומה בזה לתלמוד-
תורה: ותלמוד תורה, אע"פ שהוא מביא לידי מעשה המצות כולן, מכל-מקום 
היא  אבל  המצות,  למעשה  הכשר  כ"א  איננו  תורה  של  שערכה  לומר,  חלילה 
עליונה וחשובה בקדושתה בפני עצמה, עד שאפילו כשלומדין מה שאי אפשר 
מן  פנים  באיזה  גדול  הוא  ועוד  ההוא,  הלימוד  למעלת  שיעור  אין  כלל  לקים 
הלמוד שאפשר לקימו במעשה, שהרי זה נחשב ג"כ עשיה, כדאמרינן )מנחות 

ק"י א(; "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת". 

שאלות:
1. מדוע בחר ר’ אשתורי הפרחי לגור בבית שאן?

הסגולית  לקדושה  מצוות  קדושת  בין  לחלוקה  ופרח  הכפתור  הוכחות  מהן   .2
העצמית?

3. כיצד תפקיע המכירה את חיוב השמיטה מן הארץ ולא תבטל את המצווה לגור 
בה?

ההלכה  גאון   )1865-1935( תרל"ה-תרצ"ה  השנים  בין  חי  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  הרב   5
יפו  של  כרבה  שימש  ובמעשה.  במחשבה  ישראל,  לכנסת  התחיה  דרך  את  סלל  וההגות, 
והמושבות משנת תרס׳ד, במלחמת העולם הראשונה גלה לשוויץ ואנגליה, אחרי המלחמה 
המתגבר.  כמעין  היה  בראשה.  ועמד  הראשית  הרבנות  את  ייסד  ירושלים.  של  לרבה  נבחר 
- באור להלכות שמיטה ברמב׳ם. כולל מבוא מפורט המבסס  מספריו בהלכה: שבת הארץ 
הגותית  הקדמה  לספר  תר"ע.  משנת  בעולו  נשא  שהרב  בשביעית,  המכירה  היתר  את 
תשובותיו  נתפרסמו  כן  כמו  והתורה.  הארץ  האומה,  תחיית  השמיטה,  ערך  על  מופלאה 
מהם  אישיים,  בפנקסים  נכתבה  הגותו  כהן.  ועזרת  כהן  משפט  כהן,  דעת  בספרי  בהלכה 
שלמה,  אלוקית  מחשבתית  שיטה  חלקים(   4( הקדש  אורות  המחשבתיים:  כתביו  נערכו 
 - ראי׳ה  אגרות  וסגולתו.  ישראל  תחיית  דרכי  הארת   - אורות  נשגב.  פיוטי  בסגנון  כתובה 

מכתביו לאישים ומוסדות. 'עין אי"ה' פירוש לאגדות מסכתות ברכות ושבת.

ארץ המקדש*
הארץ,  של  הקדושה  בחומרת  הדרגתיות  מונה  ו-ט(  )א’  כלים  במסכת  המשנה 

המסמנת את מעגלי הקדושה הנוגעים למקדש: 
ְקֻדָּׁשָתּה,  ִהיא  ּוַמה  ָהֲאָרצֹות.  ִמָּכל  ְמֻקֶּדֶׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֵהן.  ְקֻדּׁשֹות  ֶעֶׂשר 
ֶׁשְּמִביִאים ִמֶּמָּנה ָהֹעֶמר ְוַהִּבּכּוִרים ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, ַמה ֶּׁשֵאין ְמִביִאין ֵּכן ִמָּכל ָהֲאָרצֹות. 
ַהְּמצֹוָרִעים,  ִמֶּמָּנה, ֶׁשְּמַׁשְּלִחין ִמּתֹוָכן ֶאת  ְמֻקָּדׁשֹות  ַהֻּמָּקפֹות חֹוָמה  ֲעָירֹות  )א(  
ַהחֹוָמה  ִמן  ִלְפִנים  )ב(  אֹותֹו.  ַמֲחִזיִרין  ֵאין  ָיָצא,  ֶׁשִּיְרצּו.  ַעד  ֵמת  ְלתֹוָכן  ּוְמַסְּבִבין 
ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם, ֶׁשאֹוְכִלים ָׁשם ָקָדִׁשים ַקִּלים ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. )ג( ַהר ַהַּבִית ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו, 
ֶׁשֵאין ָזִבים ְוָזבֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות ִנְכָנִסים ְלָׁשם. )ד( ַהֵחיל ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵאין ּגֹוִים 
ִנְכָנס  ָנִׁשים ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵאין ְטבּול יֹום  ֶעְזַרת  ִנְכָנִסים ְלָׁשם. )ה(  ּוְטֵמא ֵמת 
ְלָׁשם, ְוֵאין ַחָּיִבים ָעֶליָה ַחָּטאת. )ו(  ֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמָּנה, ֶׁשֵאין ְמֻחַּסר 
ִּכּפּוִרים ִנְכָנס ְלָׁשם, ְוַחָּיִבין ָעֶליָה ַחָּטאת. )ז( ֶעְזַרת ַהֹּכֲהִנים ְמֻקֶּדֶׁשת ִמֶּמָּנה, ֶׁשֵאין 
ִיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָׁשם ֶאָּלא ִבְׁשַעת ָצְרֵכיֶהם, ִלְסִמיָכה ִלְׁשִחיָטה ְוִלְתנּוָפה. )ח( ֵּבין 
ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ְמֻקָּדׁש ִמֶּמָּנה, ֶׁשֵאין ַּבֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי ֹראׁש ִנְכָנִסים ְלָׁשם. )ט( 
ְוַרְגָלִים. ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים  ָיַדִים  ַהֵהיָכל ְמֻקָּדׁש ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵאין ִנְכָנס ְלָׁשם ֶׁשֹּלא ְרחּוץ 

ְמֻקָּדׁש ֵמֶהם, ֶׁשֵאין ִנְכָנס ְלָׁשם ֶאָּלא ֹכֵהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה. 

ארץ הלאום*
כי היא  מצוות הציבור אינן קשורות הלכתית לקדושה אך הן קיימות רק בארץ, 

ארצו של העם ובה הוא מתאחד:
להן  אמר  הנסתרות.  את  עליהן  קיבלו  בירדן  לקיש:  בן  שמעון  רבי  "אמר  א. 
יהושע: אם אין אתם מקבלין עליכם את הנסתרות המים באין ושוטפין אתכם" 

)תלמוד ירושלמי סוטה ז ה(. 
ב. "גוי אחד בארץ )שמואל-ב ז' כג(, ודאי בארץ הם גוי אחד, עמה אקרון אחד, 

ולא אינון בלחודייהו" )זוהר ח"ג צ"ג ב(. 
לארץ,  בכניסתן  ישראל  נצטוו  מצות  שלש  אומר:  יוסי  ר'  ב:  כ'  סנהדרין  ג. 

להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה.
ג. "ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו – ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצַרִים" )מלכים א ח' סה( 

"הני הוא דאיקרי קהל, אבל הנך לא איקרי קהל" )הוריות ג' א(. 
שאלות:

1. מה ההבדל בין מעשה קרח “האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף”, לחטא עכן 
בו לוקה העם כולו?

2. מדוע סמיכת חכמים ועגלה ערופה תלויים בקדושת הארץ, מדוע הם נוהגים 
בארץ ישראל דווקא?

הגדרת הארץ לגיטין* 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵמֶרֶקם ַלִּמְזָרח ְוֶרֶקם ַּכִּמְזָרח, ֵמַאְׁשְקלֹון ַלָּדרֹום ְוַאְׁשְקלֹון ַּכָּדרֹום, 
ֵמַעּכֹו ַלָּצפֹון ְוַעּכֹו ַּכָּצפֹון. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַעּכֹו ְּכֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַלִּגִּטין. מאי טעמא? 
רבה אמר: לפי שאין בקיאין לשמה, רבא אמר: לפי שאין עדים מצויין לקיימו 
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)גיטין ב'(.
הראשונים חיברו את הדברים וראו בגבולות אלה גם את גבולות קדושת המצוות. 

שואל הרמב”ן: 
"מאשקלון לדרום וכו'. שנינו: עכו כצפון. קשיא, דכתיב: אשר לא הוריש את 
בית  למ"ד  איכא  ומי  חולין:  במס'  וכדאמרי'  הוה.  שמא"י  ומשמע  עכו,  יושבי 
שלא  וכ"ת  שאן.  בית  את  הוריש  לא  מנשה  כתיב:  והא  הוה?  מא"י  לאו  שאן 
דעכו,  כיפי  מנשק  אבא  ר'  כתובות:  מס'  בשלהי  אמר  הא  בבל?  עולי  כבשוה 
אלמא קדישה. איכא למימר סבירא להו קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה 
לעתיד לבא ולפיכך היתה חביבה עליהם. אבל לענין גיטין כיון שלא כבשום אינם 
בקיאין לשמה ולא מצויין לקיימו דלא שכיחי בתי דינין. ואי נמי סבירא להו לא 
קדשה לעתיד לבא לענין תרומות ומעשרות, חביבא עלייהו, דהא איכא דאמרי 
קדושה שלישית יש להם ואעפ"כ ארץ ישראל בחיבתה היא עומדת ובקדושתה 

לענין ישיבתה ודירתה )חידושי הרמב"ן גיטין ב' א, השמטות ג(.

ב. חובת הירושה
הבטחת הארץ בברית בין הבתרים אינה רק הבטחה נאה והצהרת כוונות אלוקית, 
אין זו זכות על הארץ בלבד, אלא הלכה המחייבת את עם ישראל לדורות, ומטילה 

עליו את המצווה לממש את כיבוש נחלתו.
ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיֹהָוה ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר 
ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת. ֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמִני. ְוֶאת ַהִחִּתי 
ַהְיבּוִסי  ְוֶאת  ַהִּגְרָּגִׁשי  ְוֶאת  ַהְּכַנֲעִני  ְוֶאת  ָהֱאֹמִרי  ְוֶאת  ָהְרָפִאים.  ְוֶאת  ַהְּפִרִּזי  ְוֶאת 

)בראשית ט"ו יח-כא(. 
ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי ְוֶאל ָּכל ְׁשֵכָניו ָּבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף 
ַהָּים ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת. ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 
ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת 

ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם )דברים א' ז-ח(.
הרמב־ן באר הלכה זו:

ד'.שנצטווינו לרשת  השמטות הרמב"ן לספר המצוות להרמב־ם מצוות עשה 
הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד 
זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם: והורשתם את הארץ וישבתם 
בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי 
שאמר:  כמו  ומצריה  בגבוליה  כולה  הזו  במצווה  להם  אותה  ופרט  לאבותיכם. 
ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגו'. שלא 
היא שחכמים  וזו  והבטחה,  יעוד  לא  הוראה שהוא מצוה,  יניחו ממנה מקום... 

קורין אותה מלחמת מצוה.
אין  עממין,  ד  במלחמת  המצווה  היא  הזאת  המצווה  כי  ותאמר  תשתבש  ואל 
הדבר כן שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמם עמנו ואם רצו להשלים 
נשלים ונעזבם בתנאים ידועים. אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם 
מן האומות בדור מן הדורות. ואומר אני: כי המצווה שחכמים מפליגים בה והוא 

דירת ארץ ישראל... הכל הוא ממצוות עשה הוא שנצטווינו לרשת הארץ לשבת 
בה. אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל אחד ממנו ואפילו בזמן גלות.

הרמב”ן קבע בה מספר עקרונות:
מן  במתנה  לישראל  תיפול  לא  הארץ  נאה,  וחזון  הבטחה  אינה  הארץ  ירושת  א. 
השמים, אלא זו מצוה מחייבת המטילה על העם את יוזמת כיבושה והישיבה בה.

ב. קיימת אפשרות למעשה שיתקיים רק אחד מרכיבי המצווה, כמו, לכבוש את 
הארץ ולהתגורר בחוץ לארץ, או לשבת בארץ תחת ריבונות זרה. אבל מצות ישוב 

הארץ מתקיימת בשלמות רק כאשר יתממשו שני הדברים כאחד.
ג. מצוות הירושה חלה על כל הארץ בגבולותיה המסומנים בתורה.

ד. מצוות הישיבה איננה רק מצוות מלחמת ז׳ עממים ומחייתם, אלא מצוה שבכל הדורות.
ה. מצות ישוב ארץ ישראל כלולה במצות הירושה, ומחייבת כל יהודי באופן אישי 

בכל דור, אפילו בשעת הגלות.

שאלות:
1.  השווה הגבולות האמורים במקורות שלפנינו, מהם, והאם הם משתנים ממקור למקור?

2. מהו נהר ומהו נחל? מהו אם כן הגבול הדרומי מערבי?
3. האם יש לגבולות אלה משמעות הלכתית מחייבת?

4. מהי ‘זכותנו’ על הארץ ומהי ‘חובתנו’ אליה?
5.  מה החשיבות והמשמעות לקביעת ״גבוליה ומצריה״?

6.  מהי ‘ירושה’? ומניין שאסור להניחה לשממה?
7. האם יש משמעות הלכתית לישיבת יהודים בארץ בזמן הגלות?

8. האם זו מצוה ציבורית או מצוה אישית?

ג. שלש השבועות
ְּבנֹות  ֶאְתֶכם  ִהְׁשַּבְעִּתי  פעמים:  ארבע  ונשנית  השבועה  חוזרת  השירים  בשיר 
ְירּוָׁשַלם ִּבְצָבאֹות אֹו ְּבַאְילֹות ַהָּׂשֶדה ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ 
)ב' ז, ושוב ג' ה, ה' ח, ח' ד(. ר’ יוסי ביטא באמצעותה את תוקפה של הגלות כנס 

אלוקי שמחזיק בכוח ובשבועה את ישראל בגלות.  
הללו  שבועות  ג'  דאמר  חנינא  ברבי  יוסי  לכדרבי  ליה  מיבעי  ההוא  זירא  ורבי 
את  הוא  ברוך  הקדוש  שהשביע  ואחת  בחומה  ישראל  יעלו  שלא  אחת  למה? 
ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי 
כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי )תלמוד בבלי6 כתובות קי"א א(. 
ר׳ יצחק ליאון7 בעל ‘מגילת אסתר’ הסיק מן העובדה שהרמב׳ם לא מנה את מצות 

6 תלמוד בבלי. מכיל חומר עצום, עשיר ומגוון בהלכה ובאגדה המסכם את התורה שבעל פה. 
)סנהדרין  יוחנן: מאי בבל? בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד  ר’  כמאמרו של 
כ׳ד(. “כשהייתה שאלה נשאלת בטעם המשנה בבית המדרש, או שאלה על מעשה המאורע 
שמועות  סדרו  ורבינא  אשי  ורב  טעמו.  אומר  ואחד  אחד  כל  והיתר,  איסור  או  ממון  בדין 
אמוראין שלפניהם וקבעו על סדר המסכתות כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה 

לה” )רש׳י בבא מציעא פ־ו א(.
דרשות  ותקנות,  גזירות  וכללים  חדושים  הלכה,  פסק  המשנה,  ביאור  התלמוד:  מטרות 

ואגדות המתאימות לכל פרק )רמב׳ם הקדמה לפרוש המשנה(.
שלושים  על  סודר  הבבלי  התלמוד  לסה”נ.  החמישית  המאה  בסוף  סודר  הבבלי  התלמוד 
זרעים,  סדר  על  בבלי  תלמוד  נמצא  לא  שבמשנה.  ושלוש  הששים  מתוך  מסכתות  ושש 
הירושלמי.  בתלמוד  רק  אלא  לעומקו,  נלמדו  אלה  שגם  אף  קדשים,  מסדר  וחלק  טהרות 
אולי משום שהתרכזו במצוות הנוהגות בזמן הזה למעשה והמצוות התלויות בארץ נלמדו 

בבבל להלכה ולא למעשה.
7 ר׳ יצחק ליאון. מחכמי איטליה במאה השש עשרה למניינם, מצאצאי מגורשי ספרד. ספרו 
מגילת אסתר הוא פירוש על ספר המצוות לרמב״ם בו ניסה ליישב את השגות הרמב״ן עליו.
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ישוב ארץ ישראל במניין המצוות שלו, שהוא סובר שמצווה זו אינה קיימת בזמן 
הגלות עד בוא המשיח. הוא ביסס את דבריו על דברי ר׳ זירא, בהם נאסר על ישראל 

לעלות בחומה, ואם כן אין מצווה זו חלה בעת הגלות.
מגילת אסתר שכחת העשין מצוה ד. נראה לי כי מה שלא מנאה הרב הוא לפי 
וכל זמן  ודוד  ויהושע  שמצות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה 
שלא גלו מארצם אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין מצוה זו נוהגת לדורות עד 
עת בוא המשיח, כי אדרבא נצטווינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות )דף קי"א( 
שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחזקה והוכיחו מפסוק השבעתי 
שאמר  ומה  בחומה.  ישראל  יעלו  שלא  בו  ודרשו  וגו',  ירושלים  בנות  אתכם 
הרמב"ן שהחכמים אמרו כי כבוש הארץ היא מלחמת מצוה, זהו כאשר לא נהיה 
משועבדים לאומות. ומה שאמר עוד שהחכמים הפליגו בשבח דירת הארץ, זה 

דווקא בזמן שבית המקדש קיים אבל עכשיו אין מצוה לדור בה.
דברי המגילת אסתר עוררו פולמוס גדול המתנהל והולך עד ימינו. הרבה תשובות 

על דבריו:
יש  האגדה  של  העמוקים  סמליה  את  אגדה.  מדברי  הלכה  דברי  להוכיח  אין  א. 
את  המקיימת  אלוהית  לגזרה  מטאפורה  היא  ‘השבועה’  שפתה:  פי  על  לפענח 
נס  בדרך  אפשרית  ובלתי  חריגה  היסטורית  מציאות  בתוך  הגלות  לאורך  ישראל 
תמיהות  תגרור  האגדה,  דברי  של  פשטנית  תפיסה  כ”ד(.  ישראל  נצח  )מהר”ל 
הלכתיות הפוכות: הן אין זו שבועה כהלכה, מפי המושבע. ומדוע תקפה השבועה 
לא  מדי  יותר  בישראל  ישעבדו  שלא  האומות  שבועת  אם  בחומה,  לעלות  לא 

התקיימה? וכיוצא בזה.
ב. לעומת תפיסתו השלילית של ר’ יוסי את ה’עליה בחומה’, עומדים דבריהם של 
גדולי חכמי ארץ ישראל ר׳ יוחנן וריש לקיש במדרש8, הרואים באי העלייה בחומה 

חטא כבד. ור׳ זירא חזר בו והסכים עמס כאשר עלה לארץ.
ריש לקיש כד הוי חמי להון מצמתי! בשוקא הוה אמר להון בדרו גרמיכון. )ריש 
לקיש כאשר ראה את בני בבל מתכנסים בשוק בסבריה אמר להם: התפזרו(. 

אמר להם: בעליתכם לא נעשיתם חומה וכאן באתם לעשות חומה?
ר יוחנן כד הוה חמי להון הוה מקנתר להון. אמר: מה נביא מקנתר להון, שנאמר: 
ימאסם אלהי כי לא שמעו לו, ואנא לית אנא מקנתר להון? )ר׳ יוחנן כאשר היה 
רואה אותם היה מקנתר אותם. אמר: הנביא מקנתר אותם "ימאסם אלהי כי לא 

שמעו לו", ואני לא אקנתר אותם?( 
ר־ זעירא נפיק ליה לשוקא למיזבן מקומא. אמר ליה לדין דהוא תקיל: תקיל יאות. 
ואמר ליה: לית את אזיל לן מן הכא בבליא די חרבון אבהתיה. בההיא ענתא אמר 
ר' זעירא: לית אבהתי כאבהתהון דהדין? על לבית וועדא ושמע קליה דרבי שילא 
יתיב דריש: אם חומה היא, אילו עלו ישראל חומה מן הגולה, לא חרב בית המקדש 
יצא  זירא  ר־  ג'.  ח'  רבה  )שיר השירים  לימדני עם הארץ  יפה  פעם שניה. אמר: 
לשוק בטבריה לקנות דבר מה. אמר למוכר ששקל: שקול היסב! אמר ליה: אתה 

8 מדרש רבה הוא אוסף של מדרשי האגדה של תנאי ואמוראי ארץ ישראל. הוא כולל עשרה 
ובסגנונות שונים, לחמשה חמשי תורה וחמש מגילות. הקדומים  ספרים מתקופות שונות 
רבינו”  ‘ילמדנו   - תנחומא  ממדרשי  נוסח  הם  והמאוחרים  וויקרא,  בראשית  הם  שבהם 

לשמות, במדבר ודברים.

עוד עומד כאן, בבלי שאבותיו החריבו את המקדש?! באותה שעה אמר ר זירא: אין 
אבותיי כאבותיו של זה? נכנס לבית המדרש ושמע את קולו של ר־ שילא שדרש: 
אם חומה היא, אילו עלו ישראל חומה מן הגולה לא חרב בית המקדש פעם שניה.(
הוא  שהרי  אקטואלית,  אינה  הארץ  ישוב  שמצוות  סובר  לא  בוודאי  הרמב׳ם  ג. 

מביא הלכות רבות הנוהגות היום שמבוססות עליה:
"אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא 
לשכון  אבל  לסחורה  הוא  יוצא  וכן  לארץ  ויחזור  העכו"ם  מן  להציל  או  אשה 
חטין  דינר  שוה  שנעשה  עד  הרעב  שם  חזק  כן  אם  אלא  אסור  לארץ  בחוצה 
בשני דינרין במה דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר אבל אם 
הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פרוטה מן הכיס יצא לכל 
מקום שימצא בו ריוח ואף על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון 

וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום:
)י( גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין 

על עפרה וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו:
)יא( אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין שנאמר וכל יאמר שכן חליתי 
העם היושב בה נשוא עון אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא וכן הקבור 
בה נתכפר לו וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה שנאמר וכפר אדמתו עמו ובפורענות 
מותו  אחר  לקולטתו  מחיים  קולטתו  דומה  ואינו  תמות  טמאה  אדמה  על  אומר  הוא 
ואעפ"כ גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק:
)יב( לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוצה 
לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד ע"ז 
אחרים  אלהים  עבוד  לך  לאמר  ה'  בנחלת  מהסתפח  היום  גרשוני  כי  שנאמר 
ובפורעניות הוא אומר ואל אדמת ישראל לא יבאו" )הלכות מלכים ה' ט'-יב(.  

"אמר האיש לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה תצא בלא כתובה אמרה היא 
לעלות והוא אינו רוצה יוציא ויתן כתובה והוא הדין לכל מקום מארץ ישראל 
והכל מעלין  מוציאין משם  הכל  ואין  ישראל  לארץ  ירושלם שהכל מעלין  עם 

לירושלם ואין הכל מוציאין משם" )הלכות אישות י"ג כ'(.
מן  בין המצוות משום שאינה אחת  ישוב הארץ  לא מנה את מצוות  ד. הרמב״ם 
המצוות, אלא עקרון ושורש להרבה מצוות, וכבר קבע בשורשים שלא ימנה אלא 

מצוות פרטיות.
ה. החלטות חבר הלאומים והאו”ם על המנדט והקמת מדינת ישראל הן הסכמה 

רשמית של האומות, ומאז סרה אימת השבועות.

שאלות:
1. כתוב שני הסברים מדוע לא מנה הרמב"ם את מצות ישוב ארץ ישראל בספר 

המצות שלו.
2. האם אסורה ‘עליה בחומה’, ואם כן האם יש לכך תוקף היום?

בשעה  בארץ  מלהתיישב  יחיד  כל  פוטרת  בחומה’  מ׳עליה  ההמנעות  האם   .3
שהדבר אפשרי?

4. מדוע וכיצד יכול אדם לחייב את אשתו )או היא אותו( לעלות לארץ?
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ד. כיבוש עולי מצרים - קדושה ראשונה
קדושתה הסגולית של הארץ קיימת מעת הבריאה. אחד הגילויים של קדושה זו הן 
המצוות התלויות בארץ והן חלות הלכה למעשה רק כאשר עם ישראל נכנס לארץ 

וקובע את ריבונותו עליה. איחוד זה של העם והארץ הוא המחייב אותה במצוות.
הרמב״ם מנסח הלכה זאת בסגנון לאומי:

נביא מדעת  או  ישראל  היא בארצות שכיבשן מלך  בכל מקום  ישראל האמורה  "ארץ 
רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו 
וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א"י כדי שינהגו בו כל 
המצות. ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י לשבטים אע"פ שלא נכבשה, כדי שלא 
יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו" )רמב"ם הלכות תרומות א' ב'(.
כל שבט  נגמר הכיבוש. היה על  לא  בכך  יהושע כבש את עיקרה של הארץ, אך 
לעלות לטהר את ארצו ולהתנחל בה, אבל רוב השבטים השתהו וסבכו את המצב 
כפי ששרר בתקופת השופטים. רק עם כינון המלוכה ייצב שאול את גבול ישראל, 

ודוד הרחיבו משיחור מצרים ועד נהר פרת:
ַוַּיְך ָּדִוד ֶאת ֲהַדְדֶעֶזר ֶּבן ְרֹחב ֶמֶלְך צֹוָבה ְּבֶלְכּתֹו ְלָהִׁשיב ָידֹו ִּבְנַהר ְּפָרת )שמואל־ב ח׳ 

ג(. עתה התממש החזון האלוהי ועם ישראל זכה להשלים את משימתו. 
גבול עולי מצרים מגיע בעיקרו לגבול הברית ופרשת מסעי.

נמצא שעולי מצרים החזיקו כל גבולי ארץ ישראל הנזכרים בתורה פרשת אלה 
מסעי באורך כלומר מדרום לצפון, שתחלה היה כבוש הדרום. ואמנה הוא הר 
ההר כלומר טורי סמנוס, והמשנה אמרה שהחזיקו מכזיב ולדרום עד נחל מצרים 
ומכזיב ולצפון עד הר ההר, ויהיה כזיב שבזאת המשנה לזכרון מה שהחזיקו עולי 

מצרים כמו נקודה שעליה תסוב החוג )המחוגה. כפתור ופרח פרק יא(. 
חלק מכיבושיו של דוד נפגמו משום שלא כבשם לצורך כל ישראל אלא לעשות לו 
שם )רש׳י גיטין ח’ ב(. או בגלל שכיבוש ארם־נהריים קדם להשלמת כיבושה של 

ירושלים והר המוריה. והייתה ביקורת על סדר הדברים: 
'סמוך לפלטרין שלך לא כיבשת ואתה הולך ומכבש ארם־נהרים וארם־צובא' 

)ספרי דברים י"א(?
משום כך לא היה לחלק זה של כיבושיו דין של ‘כיבוש רבים’ אלא של ‘כיבוש יחיד’, 

ודינו מיוחד, מעט משל הארץ ומעט משל חוצה לה.
טמא  עפרה  לחו"ל.  ובשלשה  ישראל  לארץ  סוריא  שוותה  דרכים  בשלשה 
כחו״ל, והמוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו־ל, והמביא גט מסוריא כמביא מחו"ל. 
ובשלשה לארץ ישראל: חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל, והרוצה ליכנס 
)תוספתא9  ירושלים  בפרוארי  כקונה  בסוריא  והקונה שדה  נכנס.  במחילה  לה 

כלים א', הובאה גיטין ח׳(.
הראשונים נחלקו לאיזה מכיבושי דוד מכוונים הדברים, אם לאלה שנעשו מחוץ 
לגבולות הארץ בעברו המזרחי של הפרת )‘בארץ שנער ואשור’ רמב״ן דברים י׳א 

כד(  או גם לאלה שבעברו המערבי ‘כגון דמשק ואחלב’ )רמב״ם שם ג׳ וט׳(. 
תוספת,  מעין  שהוא  הנשיא,  יהודה  ר׳  של  למשנתו  מקביל  תנאים,  דברי  קובץ  תוספתא.   9
דינים  מחלוקות,  גם  אבל  למשנה,  והרחבה  פרוש  בתוספתא  יש  למשנה.  והמשך  השלמה 
ועניינים חדשים. ודיוני דורו של רבי עצמו נסדרו בה על ידי תלמידיו רבי חייא ור’ אושעיא. 
בה  ההלכות  וסדר  הפרקים  חלוקת  ‘תנא’.  במלה  פותחים  בתלמוד  ממנה  מצטטים  כאשר 

אינו שווה תמיד לזה שבמשנה.

שאלות:
1. מהם התנאים לחלות המצוות התלויות בארץ?

2. מה הופך כיבוש לאומי לכיבוש יחיד?
3. כיצד הפך כיבוש השבטים לנחלתם לכיבוש רבים?

ה. קדושה ראשונה בטלה
לענין  הארץ  שנתקדשה  הראשונה  הקדושה  בטלה  בבל  גלות  אל  היציאה  עם 

מצוות על ידי עולי מצרים. לעומתה קדושה שניה
שנתקדשה על ידי עזרא קיימת לעולם, גם לאחר חורבן הארץ בידי רומא.

כיון שגלו בטלו קדושתן  ונתקדש קדושה ראשונה  עולי מצרים  כל שהחזיקו 
שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה 
לעתיד לבוא כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה 

העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא )רמב"ם הלכות תרומות א' ה'(.  
היתה  הראשונה  מחודשת.  בסברא  הרמב־ם  מסביר  הקדושות  בין  ההבדל  את 
היתה  עזרא  קדושת  בעוד  הקדושה,  בטלה  ועמו  בטל  והכיבוש  כיבוש,  מחמת 
תחת שלטון פרס ולא התבססה על הכיבוש אלא על התנחלות והתיישבות, וקניין 

החזקה אינו בטל:
ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת 
לפי  לבוא?  לעתיד  לא קדשה  בהן  וכיוצא  ומעשרות  לענין שביעית  א"י  שאר 
שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה והרי הוא אומר 
והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדים 
אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון 
שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית 
שהרי אינה מן ארץ ישראל וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא 
בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת 
בשביעית  וחייב  ממנו  הארץ  שנלקח  ואע"פ  היום  מקודש  הוא  השנייה  עזרא 

ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה )הלכות בית הבחירה ו' ט"ז(.
)אוצר  היום  בארץ  ישראל  חזקת  לגבי  הגאונים  בתשובות  מוצאים  אנו  זה  מעין 

הגאונים קדושין ע׳ 36-95, שו־ת מהר”ם ב”ר ברוך בשם רב נחשון גאון(:
"שהרי גויים החזיקו בה ולכדוה אין להם חזקה, דקיימא לן קרקע אינה נגזלת 
ואינה נחמסת וארץ ישראל בחזקתנו עומדת לעולם, ואף על פי שאין לנו שם שלטון".
הרבה עסקו האחרונים בבירור חילוקו זה של הרמב”ם, שהרי מבחינה קניינית לא 
ברורה ההבדלה בין קניין כיבוש לקניין חזקה, אם קניין כיבוש בטל על ידי כיבוש 
זרים, מדוע קניין חזקה לא יתבטל? והרי בבית ראשון היה גם כיבוש וגם חזקה ולא 

עוד אלא שהייתה אז ריבונות ומדוע חזקה זו לא נחשבת?
כסף משנה: איני יודע מה כח חזקה גדול מכח כיבוש ולמה לא נאמר בחזקה גם 
כן משנלקחה הארץ מידנו בטלה חזקה? ועוד, בראשונה שנתקדשה בכיבוש וכי 

לא היה שם חזקה, אטו מי עדיפא חזקה בלא כבוש מחזקה עם כבוש?
מבחינה משפטית צריך כנראה להבחין בין קנין כיבוש לקניין חזקה. כיבוש אינו 
חוקתי  קניין  אינו  הוא  הבעלים.  מצד  והקנאה  רצון  חסר  הוא  שהרי  רגיל  קנין 
שמלכתחילה אלא קנין מציאותי, הכרה מעשית בעובדת השליטה )ראה באריכות 
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'דבר אברהם' ח׳א י׳ וי׳א(. לנכרים אין אמנם קנין כיבוש בארץ והכיבוש הבבלי לא 
ירש את ישראל, אבל כיוון שכוונו ישראל לקנות בכיבוש שהוא קנין מציאותי )דה־
פאקטו(, הריהו בטל מעצמו כאשר פקעה שליטתנו בארץ. לעומת זאת חזקה היא 
קניין גמור בהסכמה ומדעת המקנה ויש לה תוקף חוקי עצמי. עולי בבל שחזרו 
לנחלותיהם נתכוונו להיאחז בארץ בחזקה, ולכן זכו בה בקניין גמור וקדושה שניה 

אינה בטלה.
תוקף  להם  שאין  וחזקתם  הנכרים  לכיבוש  בארץ  ישראל  חזקת  בין  זה  הבדל 
שלכל  דלעיל,  הגאונים  דברי  פי  על  זצ"ל  הרב  מרן  הסביר  חזקתנו  את  להפקיע 
יהודי יש ד׳ אמות בארץ, וקניין זה לא פקע גם בשעה שנכרים יושבים בה, כי אין 

זו בידם אלא גזלה. 
"דאפילו בזמן שישראל על אדמתן אין להם רשות למכור שדותיהן לצמיתות, 
בארץ  ומלואה',  הארץ  לה'  וכתיב:  וגו׳  לצמיתות  תמכר  לא  והארץ  שנאמר: 
ישראל גם קנין כסף אינו תופס בה, ממילא אין גם הכח בידי הכבוש למלאות 
והוא אחד  כי קנין עם ישראל בנחלת קדשו הוא בטבע המציאות  את מקומו. 
התורה:  אמרה  ולפיכך  בעולמו.  טבע  שהקב״ה  הנצחים  הקניינים  מארבעת 
״והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ״, ואין שום כח בעולם שיכול להפקיע 
אפילו את הקניין שיש ליחיד מישראל באדמת קדשו, על אחת כמה וכמה שאין 
כל יכולת להפקיע את זכותה של כנסת ישראל כולה מעל נחלת קדשה )מאמרי 

הראי"ה ח"א, נאום על ישוב ארץ ישראל(.  
ארץ ישראל היא ארצו של הקב"ה 'כי לי הארץ', ואין לאיש בעלות מוחלטת עליה. 
כיבוש איננו קנין גמור אלא עובדה מציאותית ולכן קניינו חלש. התורה רק מכירה 
בו בדיעבד במקום שקניין רגיל מרצון הבעלים יכול היה לחול. אבל בארץ ישראל 
שאין לאדם זכות למכירתה מכירת קבע, אפילו ברצון ובכסף, ש׳הארץ לא תימכר 
לצמיתות', גם קנין כפוי של כיבוש נכרים לא יכול להפקיע את החזקה הבאה בכח 

אלוקי ומעניקה לנו קנין נצחי".
כיבוש  הפוך.  בכיוון  הסביר  והלאה(   300 מעמ'  התשובה,  )על  סולוביצ׳יק  הרב 
בארץ  העם  של  שלטונו  הלאומי:  היסוד  על  בהתבססו  הארץ  את  קידש  יהושע 
יש בטלה. אבל עזרא עלה לבנות את לבה של הארץ,  ליסוד הלאומי  וקנינו בה. 
את בית המקדש וירושלים, ומשם התפשטה ההתיישבות ועמה הקדושה על כל 
הארץ. קדושה זו של הארץ, נובעת מקדושת המקדש, ועל יסוד קדושת השכינה 

שבה, ושכינה אינה בטלה לעולם.

שאלות:
1. מדוע בטלה לדעת הרמב”ם הקדושה הראשונה עם גלות בבל?

2. מדוע קדושה שנייה לא תתבטל שוב בכיבוש?

ו. עולי בבל - קדושה שניה 
כאשר חזר העם אל הארץ לאחר גלות בבל חזרה הארץ והתחייבה במצוות שנית. 
קדושה זו היא מן התורה. התלמוד הירושלמי למד זאת מן הכתוב: ֶוֱהִביֲאָך ְיֹהָוה 
ל’  )דברים  ֵמֲאֹבֶתיָך  ְוִהְרְּבָך  ְוֵהיִטְבָך  ִויִרְׁשָּתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאֹלֶהיָך 
ה(. לפי פירושו ‘אבותיך’ כאן אינם אבות האומה, אלא דורות בית ראשון. והכתוב 
תלויה  הייתה  ראשונה  קדושה  הראשונה.  על  עדיפות  זו  לקדושה  שיש  מלמד 
בריבונות ישראל, ואילו זו קיימת אפילו תחת שלטון זר, ונרכשת דונם פה ודונם 

שם רגב אחר רגב.
"הקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי יהושע מה ביאתן בימי יהושע פטורים 
נתחייבו? רבי  ונתחייבו. ממה  היו  ונתחייבו אף ביאתן בימי עזרא פטורים  היו 
יוסי בר חנינא אמר: מדבר תורה נתחייבו. הדא הוא דכתיב: והביאך ה' אלהיך אל 
הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. הקיש ירושתך לירושת אבותיך, מה ירושת 
אבותיך מדבר תורה אף ירושתך מדבר תורה. והטיבך והרבך מאבותיך, אבותיך 
פטורים היו ונתחייבו ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם. אבותיכם לא היה עליהם 
עול מלכות ואתם אע"פ שיש עליכם עול מלכות. אבותיכם לא נתחייבו אלא 
לאחר ארבע עשרה שנה שבע שכיבשו ושבע שחילקו אבל אתם כיון שנכנסתם 
נתחייבתם. אבותיכם לא נתחייבו עד שעה שקנו כולה אבל אתם ראשון ראשון 

קונה ומתחייב" )תלמוד ירושלמי שביעית פרק ו' הלכה א(.

ישבו  לא  שחזרו  ואלו  חזרו  השבטים  כל  לא  שלמה,  הייתה  לא  זו  ציון  שיבת 
במקומם. משום כך גם קדושת המצוות לא חזרה בשלמותה. הירושלמי מצביע 

על החיסרון ההלכתי שבה: 
"תמן אמרין: אפילו כמאן דאמר מעשרות מדברי תורה, מודה בשמיטה שהיא 
מדבריהן. וזה דבר השמיטה שמוט. רבי אומר שני שמיטין שמיטה ויובל. בשעה 
שמיטה  נוהגת  היובלות  פסקו  תורה.  מדברי  נוהגת  השמיטה  נוהג  שהיובל 
שישובין  בזמן  כ"ה(,  )ויקרא  יושביה'  'לכל  היובלות?  פסקו  אימתי  מדבריהן. 
בבנימין  יהודה  שבט  מעורבבין,  והיו  עליה  היו  מתוכה.  שגלו  בזמן  ולא  עליה 
ושבט בנימין ביהודה, יכול יהא היובל נוהג? תלמוד לומר: יושביה, לכל יושביה. 
היובלות"  בטלו  מנשה  שבט  וחצי  וגד  ראובן  שבט  שגלו  כיון  אומר,  נמצאת 

)תלמוד ירושלמי גיטין פרק ד' הלכה ג(.
קיום היובל מותנה בשלמות ההתיישבות, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְׁשֶביָה, אבל 
משעה שהחלו השבטים לגלות מתוכה או התערבבו זה בזה, בטלו היובלות. כל 
עבד  חומה,  ערי  בתי  השמיטה,  אתו:  יחד  בטלות  היובל  אל  הקשורות  ההלכות 

עברי, גר תושב, וחיובן של אלה היום אינו מן התורה.



סוגיות בשביעית 23קדושת הארץ 22

ז. קדושה שלישית
קדושה שנייה לא בטלה גם לאחר הכיבוש הרומי והיציאה לגלות, והארץ בגבולות 

עולי בבל נשארה בקדושתה. חוזר על כך גם התלמוד הבבלי:
יש  ושניה  ראשונה  ירושה  וירשתה,  אבותיך  ירשו  אשר  עולם:  בסדר  "תניא 
להן ושלישית אין להן" )יבמות פ"ב ב(. וברש"י: ירושה ראשונה, בימי יהושע 
קדושת  בטלה  ראשונה  גלות  דכשגלו  עזרא  דבימי  שניה  וכן  ירושה,  הויא 
הארץ. שלישית אין להם, כלומר לא בעי למהדר ומירתא, דירושה עומדת היא. 

ואשמעינן האי קרא דלא בטלה קדושת הארץ בגלות טיטוס.
ומה דינם של מקומות שלא היו בחזקתם של עולי בבל ונכבשו בזמננו על ידי צה”ל 

ונמצאים עתה בגבולות מדינת ישראל?
רבים מרבני דורנו העירו שלדעות שעצם הכיבוש מקדש, אין סיבה שכיבוש צה”ל 
וחזקתנו בהם עתה לא יחזרו ויקדשו אותם )ראה הרב שאול ישראלי ארץ חמדה 

ח”ג פ”ו(.

גבולות הארץ
א. ברית בין הבתרים

מהם גבולות ארץ ישראל?
גבולות הארץ שורטטו בברית בין הבתרים עם אברהם: 

ִמְּנַהר  ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  ָנַתִּתי ֶאת  ְלַזְרֲעָך  ְּבִרית ֵלאֹמר  ַאְבָרם  ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה' ֶאת 
ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת )בראשית ט"ו יח(.

גבולות אלה חוזרים ונשנים פעמים רבות במקרא ללא שינוי: 
ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁשִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ַהָּנָהר ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת 

יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניָך )שמות כ"ג לא(. 
זה הציווי ערב הכניסה לארץ: 

ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹרְך ַּכף ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן ַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהָּנָהר ְנַהר 
ְּפָרת ְוַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה ְּגֻבְלֶכם )דברים י"א כד(.

זו המפה הנמסרת ליהושע לביצוע: 
ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹרְך ַּכף ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל מֶׁשה. ֵמַהִּמְדָּבר 
ַהָּגדֹול ְמבֹוא  ַהָּים  ְוַעד  ַהִחִּתים  ֶאֶרץ  ֹּכל  ְּפָרת  ְנַהר  ַהָּגדֹול  ַהָּנָהר  ְוַעד  ַהֶּזה  ְוַהְּלָבנֹון 

ַהָּׁשֶמׁש ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם )יהושע א' ג-ד(.
וזו תמונת גבולות הארץ לעולם: 

ְוַהר  ִמָּים  ְוָים  ָנָהר  ְוַעד  ּוְלִמִּני ָמצֹור  ְוָעֵרי ָמצֹור  ְלִמִּני ַאּׁשּור  ָיבֹוא  ְוָעֶדיָך  יֹום הּוא 
ָהָהר )מיכה ז' יב(.

ב. רשימות העמים
א. בברית בין הבתרים נוספה גם רשימת העמים:

ְוֶאת  ָהְרָפִאים.  ְוֶאת  ַהְּפִרִּזי  ְוֶאת  ַהִחִּתי  ְוֶאת  ַהַּקְדֹמִני.  ְוֵאת  ַהְּקִנִּזי  ְוֶאת  ַהֵּקיִני  ֶאת 
ָהֱאֹמִרי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסי.

מדוע היה צריך לפרט את שמות העמים לאחר שכבר סומן הגבול הגיאוגרפי?
ברור ששתי נקודות גבול קוטביות לא מבהירות את היקף הארץ שביניהן, על כן 
מונה הכתוב ארצות עשרה עמים הכלולות בתחום הזה. אלא שבניגוד לנקודות 
גיאוגרפיות שהן קבועות, עמים נעים וזעים, ומאז ימי אברהם עברו השמות הללו 
ארץ  מהי  לברר  )ב׳-ג'(  פרקים  שני  דברים  בספר  הקדישה  התורה  גלגולים.  כמה 
הרפאים שנתנה לאברהם, כדי להבהיר את מעמדו של עבר הירדן ואת דינם של 

עמון ומואב, אשר זכו לנחלתם בתוך נחלת אברהם.
ב. רשימות עמי הארץ נזכרות במקומות רבים בתורה, השוואתם זו לזו מעוררת 

שאלות רבות. 
רשימת עשרת העמים שבברית בין הבתרים אינה חופפת את רשימת עשרת עמי 
כנען שבפרשת נח )י׳ טו( ואם היא 'ארץ כנען' מדוע צריך להזכיר בה גם את בניו?
הרמב"ן והראב"ע הסבירו את ההבדלים בשינויי השמות והקשרים בתוך העמים 
הללו וביניהם. יש ששינו את מקומם, יש עמים־אחים שנתאחדו, יש עמים שנכחדו 
ויש שבטים שעלו ותפסו את הבכורה. צידון בכור כנען לא נזכר כאן כי אולי נקרא 

על שם כנען ונכלל בה עם אחיו החלשים.
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בני כנען שנתנו  ילד את צדון בכורו אלה עשרה עממים  וכנען  )י' טו(:  רמב"ן 
לאברהם אבינו )להלן טו יט -כא(, כי כל זרע כנען נמכר לעבד עולם, והם שנתנו 
לו, אבל נתחלף השם ברובם בימי אברהם, כי בכאן נכתבו בשם שקראם אביהם 
והנה  נקראו בשמות אחרים...  לגוייהם  ואחרי שנפרדו בארצותם  ביום הולדם, 
קראם בשם שהיה להם בימי אברהם במתנתו. וראיה לדבר, כי החוי הנזכר בכאן 
איננו נזכר במתנתו של אברהם, והוא היה מהם, שנאמר )דברים ז' א(: ונשל גוים 
רבים מפניך החתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחוי והיבוסי שבעה גוים, 
וכן בכל מקום. וימנה הכנעני עם בניו, ולא ימנה בהן רק עשרה כי אחד מבניו לא 
גבר כאחיו, ונקרא עם אחיו בשם אביו. ויתכן שהיה צידון בכורו הנקרא "כנעני" 

עם אחד מאחיו שלא היה לגוי.
אבן עזרא )ט"ו כ(: והרפאים - זה שכתוב ארץ רפאים תחשב. ואל תתמה בעבור 
ועשתי  כנעניים הם כלם,  גוים  כי השבעה  והיבוסי אחריו. דע  שכתוב הכנעני 
וכן  הנשארים.  על  הכנעני  יאמר  הששה  שהזכיר  ואחר  לכנען.  היו  בנים  עשר 
בפרשה הזאת הם עשרה בפרט ובמקום אחר בכלל. וכן "יהודה וישראל רבים", 

אף על פי שיהודה מישראל הוא.
רבות, אבל מספר העמים ושמם  כנען פעמים  ג. התורה חוזרת על רשימת עמי 
זו הפעם היחידה שנמנו עשרה עמים, אחר כך מופיעים שבעה, ששה  משתנה. 

וחמשה: 
ְוַהְיבּוִסי  ַהִחִּוי  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהִחִּתי  ָהֱאֹמִרי  ֶאל  ֶוֱהִביֲאָך  ְלָפֶניָך  ַמְלָאִכי  ֵיֵלְך  ִּכי 

ְוִהְכַחְדִּתיו )שמות כ"ג כג(.
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּוי  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ  ֶאל  ה'  ְיִביֲאָך  ִכי  ְוָהָיה 

ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש )שמות י"ג ה(.
גוים במשמע. שכולן  כל שבעה  רש"י: "אע"פ שלא מנה אלא חמשה עממין, 

בכלל כנעני הם, ואחת ממשפחת כנען היתה שלא נקרא לה שם אלא כנעני".
מן השינויים הללו אפשר ללמוד הרבה, למשל:

א. שלושה עמים נעדרים מכל הרשימות האחרות, 'הקיני, הקניזי והקדמוני'. אמרו חכמים: 
"עלה בדעתו של המקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממים... ולא נתן 
להם אלא שבעה... אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל" )בראשית רבה מ"ד 

כ״ג, בבא בתרא נ"ו א(.
ב. הגרגשי נעלם, למדו חכמים:

״מה עשה הגרגשי? פנה והלך לו מלפניהן, ונתן לו הקב"ה ארץ יפה כארצו, זו 
אפריקי  )קרטגו(" )דברים רבה ה' י"ג, ירושלמי שביעית ו׳ א'(.

בבא  )רשב׳ם  עם  באותו  מדובר  כנראה  החוי,  מופיע  ובמקומו  נעלם  הרפאים  ג. 
בתרא שם, רמב״ן דברים ב׳ י(.

שאלות
1. בברית בין הבתרים מופיעים שני סוגי גבולות, מהם? מה מוסיף אחד על השני?
2*.  כמה מעמי כנען מופיעים בברית? השווה לבראשית י', לאן נעלמו האחרים?

3*. ערוך טבלה של המקומות בהן מופיעה רשימת עמי הארץ בתורה, האם נכון 
לדבר על ז' עמי כנען?

ג. גבולות פרשת מסעי
בנחלה.  לישראל  להפיל  יש  אותם  כנען  ארץ  גבולות  משורטטים  מסעי  בפרשת 
גבולות אלה אינם דומים לאמור בברית בין הבתרים. יש כאן רשימה ארוכה של 
והרשימות חופפות  ניסוח בלבד  מקומות לאורך תוואי הגבול. האם אלה הבדלי 

ומשרטטות את תחומי ברית בין הבתרים, או שמתואר פה גבול אחר?
ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר. ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל 
ָהָאֶרץ ְּכָנַען ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה. ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת 
ְוָנַסב  ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה.  ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול  ְיֵדי ֱאדֹום  ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר ִצן ַעל 
ַּבְרֵנַע  ְלָקֵדׁש  ִמֶּנֶגב  ְוָהיּו ּתֹוְצֹאָתיו  ִצָנה  ְוָעַבר  ַעְקַרִּבים  ְלַמֲעֵלה  ִמֶּנֶגב  ַהְּגבּול  ָלֶכם 
ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו  ַנְחָלה ִמְצָרִים  ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמֹון  ְוָעַבר ַעְצֹמָנה.  ְוָיָצא ֲחַצר ַאָּדר 
ַהָּיָּמה. ּוְגבּול ָים ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול ּוְגבּול ֶזה ִּיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָים. ְוֶזה ִּיְהֶיה ָלֶכם 
ְוָהיּו  ֲחָמת  ְלֹבא  ְּתָתאּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ָהָהר.  ֹהר  ָלֶכם  ְּתָתאּו  ַהָּגֹדל  ַהָּים  ִמן  ָצפֹון  ְּגבּול 
ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה. ְוָיָצא ַהְּגֻבל ִזְפֹרָנה ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ֲחַצר ֵעיָנן ֶזה ִּיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול 
ָצפֹון. ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ִלְגבּול ֵקְדָמה ֵמֲחַצר ֵעיָנן ְׁשָפָמה. ְוָיַרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה 
ִמֶּקֶדם ָלָעִין ְוָיַרד ַהְּגֻבל ּוָמָחה ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה. ְוָיַרד ַהְּגבּול ַהַּיְרֵּדָנה ְוָהיּו 

תֹוְצֹאָתיו ָים ַהֶּמַלח ֹזאת ִּתְהֶיה ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב )במדבר ל"ד א-יב(.
קשה  מלאכה  וזו  המקומות,  של  בזיהויים  תלויה  הרשימה  משמעות  הבנת 
שתוצאותיה אינם וודאיים. אבל די לקבוע את הכיוון הכללי על פי נקודת מפתח 

אחת: האם גבול הצפון מגיע אל הפרת.
הנקודה הצפונית־מערבית של הארץ ברשימה היא ‘הר ההר’ )אין זה כמובן הר ההר 
שבדרום מזרח שם נקבר אהרן(. התוספתא מתארת את גבולות הארץ וקובעת את 

מקומו של הר ההר בטורי אמנון - טורוס אמנוס. 
ולפנים  ויורד מטורי אמנון  ואיזהו חוצה לארץ? כל ששופע  תניא: איזהו ארץ 
ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ. הנסין שבים רואין אותן כאילו 
חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים, מן החוט ולפנים ארץ ישראל מן 
החוט ולחוץ חוץ לארץ. רבי יהודה אומר: כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ 
ים.  גבול  לכם  יהיה  זה  וגבול,  הגדול  הים  לכם  והיה  ים  וגבול  ישראל שנאמר: 
והנסין שבצדדין רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקיינוס 
ומנחל מצרים ועד ים אוקיינוס, מן החוט ולפנים ארץ ישראל מן החוט ולחוץ 

חוץ לארץ )תרומות ב', גיטין ח' א(.
לכון מעלך  עוזיאל: מטוורוס אומנוס תכוונון  בן  יונתן10  גם בתרגום  כך הדבר 
כתב  וכן  אנטוכיא״.  היא  חמת  ‘לבוא  התורה:  על  רש״י11  פירש  וכן  לטבריא. 
שהוא  אונקלוס  תרגום  מלבד  קדומים.  יסודותיו  לארמית  התורה  תרגום  יונתן.  תרגום    10
הוא  עוזיאל.  בן  יונתן  לר’  ומיוחס  נוסחיו  שני  על  הירושלמי  התרגום  ישנו  מילולי,  תרגום 
יונתן:  אלא  אונקלוס  תרגום  אין  לנביאים  רב.  רעיוני  ובחומר  אגדית  בפרשנות  מתייחד 
״תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו, מפי חגי, זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל 
ת־ק על ת״ק פרסה. יצתה בת קול ואמרה: מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? עמד יונתן בן 
וידוע לפניך שלא לכבודי  גלוי  עוזיאל על רגליו ואמר: אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם. 
עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל. ועוד ביקש 
לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו דייך. מאי טעמא? משום דאית ביה קץ 

משיח.
1040-1105 נולד בטרויש בצרפת הצפונית ונקבר בוררמייזא בגרמניה  ר’ שלמה יצחקי.    11
את  ומקיף  בהיר  קצר,  פרושו  ולתלמוד.  למקרא  הנדול  המפרש   - ‘פרשנדתא’  הדרומית. 
הצדדים הלשוניים והתוכניים גם יחד ומשום כך היה לפרוש בסיסי ועממי. פרושו למקרא 
הנובעות מדיוק פשט המילים.  ולתוכו שיבץ את אגדות חז”ל  מבוסס על הפשט המילולי, 
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בפרושו לשיר השירים: 
"ראש אמנה הר הוא בגבול צפונה של ארץ ישראל ושמו אמנה ובלשון משנה 
טורי אמנון, והר ההר שנאמר בו: מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר. וכשגליות 
נקבצות ומגיעות שם, הם צופים משם ורואין גבול ארץ ישראל ואוירה של ארץ 
ישראל ושמחים ואומרים הודיה. לכך נאמר: תשורי מראש אמנה" )רש"י שיר 

השירים ד' ח(. 
אמנה היא טורוס אמנוס. שרשרת הרים גבוהה הקרויה בשם זה עד היום נמצאת 
בדרום טורקיה מגיע למפרץ איסקנדרון ותוחמת את שער הארץ מצפון. בשלוחה 
הסלווקים.  בירת  )אנטקיה(  אנטוכיה  שמעל  משה(  )הר  דאג  מוסה  הדרומית 
הכפתור ופרח זיהה את הר ההר מעט יותר דרומה מצפון לנמל לאטקיה )הר קל(, 
והרמב״ם דרומית משם, בהר בניאס. כל הזיהויים הללו מביאים את הגבול הרחק 

צפונה אל אזור הפרת:
"זה ההר נקרא בלשון חכמים ז"ל טורי סמנוס. לדעת זה ההר אי זה הוא ואנה הוא 
מקומו טרחתי זמן מרובה. יגעתי ומצאתי תודה לאל. דע, כי מן ההר המפורסם 
הסמוך לעכו והוא הר הכרמל ואל הצפון ימצאו קצת ראשים בים יבואו, והם 
בשטח הארץ כמו צור וצידון ובירות... וסמוך לו ראס אל באסיט, וסמוך לו הר 
גבוה מאד מאד ושמו בלשון ערבי גבל אלאקרע, כלומר הר החלק. וזה ההר הוא 
יחידי ונכנס חרטומו בים, ועליו עצי ארזים גבוהים עד לב השמים ועצי בטנים, 
ואל  יומים.  או  יום  כמו  והוא מקיף  ברכתו,  ליתרון  וכפרים  מים  ושם מעיינות 
דרומו כחצי יום היא עיר הנזכרת )שבת קי"ט א, מנחות פ"ה ב( ושמה לודקיא, 
וקורין לה לאדקיא, והלועזים אל לנא. ובין העיר הזאת וההר הזה הוא הר קטן 
קורין לו אל הורי אדה, וכן ביניהם עיר ושמה קבותיא רחוקה מן הים כחצי שעה. 
עוד  הרים,  אינם  הראשים  שאר  כי  המבוקש  ההר  הוא  ההר  זה  כי  אני  ואומר 
שהעיירות הנזכרות בגבולי השבטים נמצאים עד המקום הזה, גם שהוא מכוון 
כנגד חמת זה במזרח וזה במערב וביניהם כשלשה ימים ברוחב" )כפתור ופרח 

פרק י׳א(.
בדורות האחרונים צמצמו החוקרים את הגבול הצפוני עוד. לדעתם, פרשת מסעי 
גבולות ההבטחה,  בין הבתרים. תחומי הברית הם  גבולות ברית  אינה חוזרת על 
אבל ישראל חטאו ומימוש הברית נדחה לעתיד לבוא, במקומה קבעה התורה את 

גבולות פרשת מסעי כתחום הכיבוש בהווה, תחום היישוב היהודי בפועל.
חידוש זה טעון באור:

א. מה פרוש “הבטחה”, ברית אלוקית היא מציאות שאין לה שינוי “ההוא אמר ולא 
יעשה ודבר ולא יקימנה״?

ב. היכן נאמר שישראל חטאו ונענשו בצמצום גבולות הארץ?
ג. לאחר פרשת מסעי התורה שבה ופורטת את גבולות ברית בין הבתרים כגבולות 
בהם תתקיים מצוות “החל רש”. כך נאמר ליהושע לקום ולהגשים זאת למעשה. 
הכתוב לא יודע אפוא דבר על שינוי כלשהו בתכנית הראשונית, או על הוראות 

חדשות שניתנו לישראל לביצוע.
מסעי  שבפרשת  בדבריהם  רמז  ואין  אמנוס  בהרי  ההר  הר  את  זיהו  חכמים  ד. 

את  ומדריך  וברור  מדויק  קצר,  הוא  הסוגיא,  דברי  בתוך  ומובלע  מורכב  לתלמוד  פרושו 
לפני  התלמוד  שערי  את  פתח  פירושו  מפליאה.  בקלות  הקשות  הסוגיות  בשבילי  הלומד 

הציבור הרחב ועם זאת הוא מעמיק וחיוני גם לתלמידי חכמים מובהקים.

מערכת גבולות חדשה.

שאלות
1. האם גבולות מסעי חופפים לגבולות ברית בין הבתרים? במה לא?

2. אם הגבולות אינם זהים, כיצד נסביר את הסתירה?
3. עיין בתוספתא ובתרגום יונתן, מה עמדתם בשאלה זו?

4.  עיין בדברי הכפתור־ופרח ובאטלס, היכן הר־ההר לדעתו?
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ד. גבולות קדושה שניה
בארץ  ההתיישבות  גבולות  את  יהודה  ר’  משרטט  בגיטין  הראשונה  במשנה12 
בקיאים  והיו  מצויות  שיירות  היו  הזה  התחום  בתוך  נקודות.  שלוש  באמצעות 

בהלכה )ולכן בתחום הזה פטור שליח הגט מאמירת “בפני נכתב ובפני נחתם”(: 
ר׳ יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, 

מעכו לצפון ועכו כצפון. ר' מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין.
לרוב הראשונים הגבולות לגיטין הם גם גבולות קדושה שניה. אלא שקשה לשרטט 
מפה על פי שלוש נקודות? אם נעביר בהן קוים לרוחות השמים וכך נתחום את 

הארץ, הרי: 
"אי אפשר לומר דרואין כאילו חוט מתוח כנגד רקם צפון ודרום לרבוע של עולם 
וכן לכל רוח, שאין ארץ ישראל מרובע לרבוע של עולם, אלא פעם הגבול יוצא 

ופעם נכנס" )חזון אי"ש שביעית ג' כ"ו(. 
ועוד, גבול קווי כזה מוציא מגבולות הארץ את כל הגליל וגם את דרום הארץ מקו 

אשקלון – בית לחם?
הראשונים )ראה רמב”ן, רשב”א ועוד, גיטין שם( השלימו את דברי המשנה וצרפו 
בתוספתא  עקב,  פרשת  בספרי  )המופיעה  התחומין’  ‘ברייתת  את  להלכה  אליה 

שביעית ד’ ובירושלמי שביעית פ”ו ה”א(:
"תחומי א"י, כל שהחזיקו עולי בבל: פרשת חומת מגדול שיר ושינא דדור ושורא 
דעכו וקצירייא דגלילא וכברתה ובית זניתה וקובעיא ומילתא דכור ובירייא רבתא 
תבנית וספנתה מחרתה דייתיר וממציא דאבהתא וראש מי געתן וגעתן עצמה 
מי ספר ומרחשת ומגדול חרוב ואילים רבתא ונוקבתא דעיון ותיקרת ברכה רבא 
ובר סנגרא ותרנגולא עילאה דלמעלן מקיסרין וטרכונא דמתחם לבוצרה ומלח 
למדבר  ההולכת  הגדולה  ודרך  דחגרא  ורפיח  וקנת  סבל  ובית  ונימרין  דזרכאי 

חשבון ויבקא ונחלא דזרד ויגר שהדותא ורקם דגיעה וגניא דאשקלון".
מקומות.  ציוני  כארבעים  באמצעות  בבל  עולי  גבולות  את  משרטטת  זו  ברייתא 
לפיענוח שמות המקומות וזיהוים הוקדשו מחקרים רבים והתוצאה אינה ודאית. 
אך בעיקרו של דבר מציינת הברייתא במערב נקודות קצה על חוף הים, את עכו 
ואשקלון, אבל בתוך היבשה הגבול מצפין וכולל את הרי הגליל ודרום לבנון. במזרח 
מוזכר הטרכון בקצה המזרחי של הבשן, ובדרום רקם גיאה. זו מתורגמת בדרך כלל 
כשמה של קדש ברנע, בנגב המערבי, אך יש שזיהו אותה לפי יוסף בן מתתיהו עם 

הסלע – פטרה שנמצאת הרחק בדרום מזרח.
 

12  משנה. המקור החשוב ביותר של ההלכה מדברי התנאים, נערכה בסוף המאה השנייה 
לסה־נ בידי רבי יהודה הנשיא. קדמו למשנה קבצים של מדרשי הלכה, הלכה, ואגדה משל 
רבי עקיבא וגדולי תלמידיו. בא רבי וסידר מכולם משנה אחת. המשנה מביאה את ההלכות 
לעצמן ולא כמדרש הכתוב, ומסדרת אותן לפי נושאיהם, בששה חלקים. סגנונה תמציתי, 
צח וברור. היא שומרת על שלשלת הקבלה ומביאה את הדעות השונות בשם אומרם, אבל 
באמצעות  מובאים  הדינים  אומרם.  שם  ללא  שהביאה  בדברים  ההלכה  הכרעת  את  מורה 
המחשות קונקרטיות ולא כעקרונות משפטיים, משום שהתורה היא תורת חיים שמסורה 

לכל. ברייתא. מקור תנאי שנשאר מחוץ למשנה.

כתובת רחוב13. 

)בצד הכביש לירושלים( שרידי בית  1973 נמצאו בעת חריש בשדות עין הנצי׳ב  13 בשנת 
המופיעים  הלכה,  פסקי  הכוללת  גדולה  פסיפס  כתובת  ובו  רחוב,  העיר  של  קדום  כנסת 
ומכאן  היד,  בכתבי  תלוי  ואינו  תוספות  עם  לנו,  חדש  הוא  זה  נוסח  שלנו.  בירושלמי  גם 
הערים  של  במעמדן  גם  עוסקים  והירושלמי  הכתובת  התחומין.  ברייתת  לחקר  חשיבותה 
חשוב  רחוב  לאנשי  בארץ.  התלויות  ממצוות  פטורות  שהיו  וסוסיתא,  שאן  בית  הנוכריות 
היה להציג לעין כל את גבולות הפטור הזה, כדי להוכיח שאינו חל אלא באזור המצומצם 

של העיר עצמה, ואין הוא כולל את הכפרים שבתחומה.
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גבולות הארץ לשמיטה
ָׁשֹלׁש ֲאָרצֹות ַלְּׁשִביִעית. ָּכל ֶׁשֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ָבֶבל, ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַעד ְּכִזיב, ֹלא ֶנֱאָכל 
ְוֹלא ֶנֱעָבד. ְוָכל ֶׁשֶהֱחִזיקּו עֹוֵלי ִמְצַרִים, ִמְּכִזיב ְוַעד ַהָּנָהר ְוַעד ֲאָמָנה, ֶנֱאָכל, ֲאָבל ֹלא 

ֶנֱעָבד. ִמן ַהָּנָהר ּוֵמֲאָמָנה ְוִלְפִנים, ֶנֱאָכל ְוֶנֱעבד )שביעית ו' א(.
ובפירוש המשנה לרמב”ם: 

נתבאר לך שהנאכל מפירות שביעית הם פירות האילן בלבד או ירקות וספיחים 
בני  לזרען. אבל שאר ספיחים שדרך  בני אדם  שחזקתן מן ההפקר שאין דרך 
אדם לזרען אסורים באכילה. והוי זכור לכלל זה תמיד. אמר: כל מה שהחזיקו 
בו עולי בבל מארץ ישראל והוא שנתקדש קדושה שניה, אסור לאכול הספיחים 
הצומחים באותה הארץ ואסור לעבוד אותה הארץ בשביעית. ושאר ארץ ישראל 
שלא נתקדשה קדושה שניה, מותר לאכול הספיחים הצומחים בה ואסור לעבוד 
אותה הארץ. וכל שזולת ארץ ישראל מותר בעבודה, וכן נאכל כל הצומח בה בלי 

שום איסור.
השטח שהחזיקו עולי בבל מאשקלון בדרום עד עכו וכזיב בצפון קדוש בקדושת 
משום  אסורים  והירקות  הזרעים  וגם  בשביעית  בעבודה  אסור  דבר,  לכל  הארץ 
ספיחין. השטח שהחזיקו עולי מצרים מכזיב צפונה קדושתו פחותה ולא החילו 
עליו את גזרת הספיחין, אלא איסור עבודת הקרקע בלבד. השטח שמעבר לגבול 

עולי מצרים צפונה, הוא חוץ לארץ ואין בו איסור אכילה ועבודה.
אלא שהמשנה לא מבארת מספיק את הדברים. מהם ‘הנהר’ ו’אמנה’? 

הרא"ש )חלה ד' ח'( פירש: "מכזיב ועד הנהר לצד מזרח, ומכזיב ועד אמנון לצד 
מערב, ואינו ארץ ישראל ממש כי כבשוה עולי מצרים ולא כבשוה עולי בבל".  

לדבריו מדובר בשתי נקודות ציון על הגבול הצפוני במזרח ובמערב, לפיכך ‘הנהר’ 
הוא כנראה “הנהר הגדול נהר פרת” שבצפון מזרח, ואמנה היא הרי אמנוס שבצפון 

מערב.
גם המשך המשנה קשה, אם השטח שמטורי אמנון עד כזיב הוא משל עולי מצרים, 

מדוע נאמר: ִמן ַהָּנָהר ּוֵמֲאָמָנה ְוִלְפִנים ֶנֱאָכל ְוֶנֱעבד, הרי דינו שנאכל ולא נעבד?
בכל  כתוב  כך   - ולפנים  ומאמנום  "מנהר  מברטנורא  עובדיה  ר'  כתב  לפיכך 

הספרים, וטפי הוה ניחא אי הוה גרסינן ולחוץ. ואפשר לפרש בדוחק".
אפשר לקיים את הגרסא הקיימת כאשר ‘לפנים’ כאן עניינו רחוק ומופלג, ‘הלאה’. 
)בפועל  בבל  עולי  שהחזיקו  כל  לשביעית:  ארצות  שלוש  המשנה:  תתפרש  וכך 
ולא  נאכל  לא  כזיב,  ועד  ישראל  ארץ  של(  הדרומי  מ)גבולה  המשתרע(  בשטח 
נעבד; וכל שהחזיקו עולי מצרים )בשטח המשתרע( מכזיב עד הנהר )פרת בצפון 
מזרח( ועד טורי אמנה )בצפון מערב( - נאכל אבל לא נעבד; מן הנהר )פרת ומטורי 

אמנה ולפנים  = והלאה(- נאכל ונעבד )פרופ’ יהודה אליצור(.

גבולות הארץ ברמב׳׳ם* 

הרמב״ם ביאר ש’הנהר’ האמור במשנה הוא הנילוס:
מטורי אמנום ועד נחל מצרים )בהלכות תרומות א' ז'(. 

וכן: "כל שהחזיקו עולי מצרים  בקדושה ראשונה ממה שלא החזיקו עולי בבל, 
והוא מאמנה עד נחל מצרים באורך וברוחב עד הגבול אשר קדש עזרא והוא עד 

כזיב" )תשובות הרמב״ם קל״ו(. 
והיכן  נחל מצרים בדרום החזיקו עולי מצרים,  ועד  והדבר תמוה, מאמנה בצפון 

אפוא החזיקו עולי בבל?
ועוד, הרמב״ם תיאר את גבולות כיבוש עולי מצרים באופן מוזר:

זו היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים? מרקם שהוא במזרח א"י עד הים  "אי 
הגדול מאשקלון שהיא לדרום א"י עד עכו שהי א בצפון. היה מהלך מעכו לכזיב 
משום  וטמאה  ח"ל  בחזקת  היא  הרי  הדרך  מזרח  שהוא  ימינו  שעל  הארץ  כל 
ארץ העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיודע לך שאותו המקום 
מא"י. וכל הארץ שעל שמאלו שהוא מערב הדרך הרי היא בחזקת א"י וטהורה 
משום ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית עד שיודע לך שאותו מקום ח"ל. 
וכל ששופע ויורד מטורי אמנום ולפנים א"י, מטורי אמנום ולחוץ ח"ל, והנסים 
שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנום ועד נחל מצרים, מן 
החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ ח"ל. וזו היא צורתה*" )הלכות תרומות א' ז'(.
הרמב”ם ביקש לשרטט את גבול עולי מצרים אך למרבה הפלא פתח את התיאור 
ההתיישבות  גבולות  את  המסמנת  בגיטין,  שבמשנה  בבל  עולי  בגבולות  הזה 

היהודית בזמנה? 
של  נוספים  קטעים  למנות  המשיך  אלא  בכך,  דבריו  את  סיים  לא  הרמב”ם  אבל 
שבספרי  ה’מפות’  היום.  שלנו  הסוג  מן  מפה  לשרטט  היה  יכול  לא  הוא  הארץ. 
צעד  הרמב”ם  הלכתיים.  ארץ  גושי  של  סכמאטי  תיאור  אלא  אינן  הראשונים 
בעקבות המשנה בשביעית, הבודקת היכן גבול עולי מצרים. על כן  התחיל בגרעין 
אסור  בה  בבל,  עולי  של  שנייה  קדושה  של  והמצומצם  הברור  הפנימי  הקדושה 
בעבודה ואכילה. ומשם פנה לשטח שממזרח לדרך עכו ־ כזיב, שנידון בפני עצמו. 
ועליהם הוסיף את תחום קדושה ראשונה שמעבר לכזיב צפונה ועד הרי אמנוס 
הצפוניים. ומאשקלון דרומה ועד נהר מצרים, שבהם אסורה עבודה בלבד ולבסוף 

השטח שמעברלהן שהוא חו”ל. 
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אזורים במעמד ביניים 
הרמב”ם מנה  גם את סוריא, עבר הירדן ועמון ומואב.

אסורה  שתהיה  עליה  גזרו  התורה  מן  בה  נוהגת  שביעית  שאין  אע"פ  סוריא 
וישתקעו  וילכו  ישראל  ארץ  יניחו  כדי שלא  ישראל  כארץ  בשביעית  בעבודה 
שם, אבל עמון ומואב ומצרים ושנער אע"פ שהם חייבות במעשרות מדבריהם 

אין שביעית נוהגת בהן.
מותרין  הירדן  ועבר  סוריא  וספיחי  מדבריהם.  בה  נוהגת  שביעית  הירדן  עבר 
באכילה. לא יהיו ארצות אלו חמורין מארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים. 
]השגת הראב"ד - עבר הירדן שביעית נוהגת בה. אמר אברהם: עבר הירדן מה 
היה צריך להביאו מק"ו הרי לא החזיקו עולי בבל וכן סוריא[ )שמיטה ויובל ד' 

כז-כח(.

סוריא:
כיבושי דוד בארם נהריים נחשבים ככיבוש יחיד ולא התקדשו בקדושה ראשונה 
ושנייה ואינם חייבים מן התורה, אבל רבנן אסרו את עבודת הארץ בה בשביעית, 

כדי שלא תהפוך מקלט לעוזבי הארץ.

עמון ומואב:
בתרומות  חכמים  אותן  חייבו  לארץ,  לחוץ  ישראל  ארץ  בין  העומדות  הארצות 

ומעשרות, אבל לא בשביעית. 

עבר הירדן:
ועוג מלכתחילה( הוא ארץ  )ובוודאי אותו חלק שהיה ברשות סיחון  עבר הירדן 
ישראל לכל דבר )רוב הראשונים תוספות חגיגה ג’ ב, יבמות ט׳ז א(. שלוש ארצות 
וגלות  שוות,  שלושתן  והגליל.  הירדן  עבר  יהודה,  ישראל:  בארץ  המשנה  מנתה 
שבטי ראובן וגד גרמה לביטול היובלות מכל הארץ, משום ששוב אין ‘כל יושביה 
עליה’. עבר הירדן מופיע בברייתת התחומים כמקום שנתקדש גם על ידי עולי בבל 
ואם כן הוא חייב בשביעית גם היום ולכן זמן ביעור הזיתים והתמרים ביהודה מגיע 
רק כאשר יכלו אלה של עבר הירדן )משנה שביעית פ׳ט מ״ג, חזון אי״ש שביעית. 

תשב׳ץ ח׳ג קכ׳ח(.
לדעת הרמב׳ם שביעית נוהגת בעבר הירדן רק מדרבנן, ואין בו איסור ספיחין. 

כמה הסברים ניתנו לדבריו:
א. הוא סובר כראב”ד שלא היה בעבר הירדן כיבוש של עולי בבל.

נובעת מן הכיבוש  בין הבתרים, קדושתו  ב. עבר הירדן אינו כלול בתחומי ברית 
בימי משה, וקדושה זו בטלה ללא שוב עם גלות ישראל.

ג. התורה הדגישה וחייבה בשביעית רק את ‘הארץ’: ‘כי תבואו אל הארץ’ - ‘הארץ 
המיוחדת’, היא מיעטה באופן מיוחד את עבר הירדן.

ד. הרמב”ם קורא כאן ‘עבר הירדן’ לשטחי עמון ומואב שטהרו בסיחון, אבל ארצות 
סיחון ועוג עצמן הן כארץ ישראל ממש.

ה. הרמב”ם )ז׳ ט’( קרא עבר הירדן )האמור במשנה לענין ביעור( לאזור לוד שבעבר 
הירדן המערבי. 

דין אזורי הגבול היום

רמת הגולן:
משה נתן לראובן וגד את ארצות עבר הירדן הדרומי. בני מנשה לא היו בוויכוח עם 
משה רבנו, והוזכרו רק עם חלוקת הנחלה עת נתן להם את הבשן. נחלת מנשה 
הוחרגה )ירושלמי בכורים פרק א’ ח’( משום שכבשוה מלכתחילה בעצמם ולא על 
ידי כלל הציבור. והוא נכלל בגבולות פרשת מסעי, שתוחמים את הבשן ממזרח 
ומגיעים ל׳כתף ים כנרת קדמה’ בדרום הגולן. משם, מבית ירח שבמוצא הכנרת 
דרומה )בכורות נ”ה: ‘אין ירדן אלא מבית ירחו ולמטה’( הירדן מבדיל הלכתית בין 
שני גדותיו, בגולן הייתה תיישבות יהודית בתקופת הבית השני, והירושלמי קובע 
אסורות  ונוב,  כחיספין  הנוכרית,  סוסיתא  שבתחום  היהודיות  העיירות  שאפילו 

בשביעית.
חייב  הירדן  שעבר  הראשונים  רוב  דעת  הירדן,  מעבר  חלק  הוא  הגולן  אם  גם 

בשביעית לכל דבר ולא כרמב”ם שהתיר בו את הספיחין. 

הגליל המערבי:
"היה מהלך מעכו לכזיב מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים ופטורה 
מן המעשר ומן השביעית עד שיודע לך שהיא חייבת, משמאלו למערב הדרך 
שהיא  לך  שיודע  עד  ובשביעית  במעשר  וחייבת  העמים  ארץ  משוס  טהורה 
פטורה" )תוספתא אהלות י׳ח, גיטין ז׳ ב. גרסת הירושלמי הפוכה! ראה דברי 

הגר׳א בשנות אליהו(. 
מן  הפטורה  נכרית  מובלעת  קיימת  הים  דרך  לאורך  לאכזיב  עכו  בין  כלומר, 

השביעית. כיון שגבולות המובלעת אינם ברורים האזור בכלל הספק.

רצועת עזה, הנגב המזרחי והדרומי, הערבה:
הגבול הדרומי של פרשת מסעי הוא מדרום ים המלח, מדבר צין, קדש ברנע, נחל 
ולדרך  לאשקלון  גיאה  ‘מרקם  התחומים  בברייתת  מצוין  בבל  בני  גבול  מצרים. 
הגדולה ההולכת למדבר’. הגבול מגיע מאזור ים המלח נחל צין. ולהשערה שרקם 
גיאה היא פטרה, הקו הקובע הוא פטרה - אשקלון. ואם היא קדש ברנע מקומה 
כמקובל היום בנגב המערבי. האזור בעוטף עזה שממערב לדרך אשקלון הריהו 

בגבולות עולי מצרים בלבד ולכל הדעות תועיל בו מכירה.
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שאלות
ולשרטט על פיהם את  ברייתת התחומין  נסה לאתר שמות מוכרים ברשימת   .1

מפת הגבולות?
2. מה דינו של עבר הירדן על פי רשימה זו? השווה לדברי הרמב״ם. 

3. האם התקדש האזור אליו עלה עזרא לבדו בתחילת הבית השני לבדו, או גם כל 
כיבושי החשמונאים? בדוק במפה רשימת המקומות מזמן עזרא. 
4. מהו הקושי במפה שמשרטט הרמב״ם בהלכה ז’? נסה ליישבו.

5.מה דין כבוש עולי בבל, כבוש עולי מצרים וחוץ לארץ, לעניין שמיטה
6. בין חו”ל לא”י מונה הרמב”ם את סוריא ועבר הירדן, עמון ומואב ומצרים. הגדר 

את דינה של כל אחת מהן?
7.מה דינו של עבר הירדן ורמת הגולן?

השמיטה בזמננו
במשך מאות שנים של גלות וניתוק מן האדמה הייתה מצות השמיטה לערך תורני 
תיאורטי, רק עם חידוש ההתיישבות היהודית בארץ חזרה השמיטה להיות אתגר 
מעשי ממשי. אדמות פתח תקוה נקנו בשנת תרל׳ח, המתיישבים הראשונים זרעו 
לראשונה בשנת תרל״ט והביאו את תבואתם המבורכת לירושלים. בשנה שאחריה 
פרצה במושבה מחלת הקדחת והפילה חללים רבים ועם בוא שנת השמיטה בתרמ״ב 

עזבו כולם את נחלתם והאדמה עמדה בשממתה שנתיים.
בשמיטת תרמ”ט היו בארץ כבר שש מושבות. קשיי ההקמה הובילו למשבר כלכלי 
קשה והן עמדו על סף התמוטטות, עד שבא הברון והעמידן על רגליהן. משום כך 
חששו רבים שקיום השמיטה כמאמרה יביא לעזיבת המושבות כמו שקרה בפתח 
ויבטל כל אפשרות של שיבת ציון. חובבי ציון פנו לגאוני הדור להורות מה  תקוה, 
מוהליבר14  שמואל  ר׳  מקוטנא,  יהושע  ר׳  הגאונים  הדעות.  שנחלקו  אלא  לעשות, 
את  להתיר  דעתם,  את  פרסמו  מוורשה  קלפפיש  זנויל  שמואל  ור’  מביאליסטוק, 
אל  בדרכו  פנה  רוטשילד  הברון  לגוי.  האדמה  מכירת  באמצעות  לעניים  המלאכה 
לעומתם  להיתר.  הצטרף  הוא  וגם  מקובנה,  ספקטור15  אלחנן  יצחק  ר׳  הדור  פוסק 
יצאו רבני ירושלים, ר’ יהושע ליב דיסקין ור’ שמואל סלנט16 בכרוז בו קראו לאיכרים 

להיזהר מעון השמיטה. 
אגרת הגאון רבי יצחק אלחנן זצ״ל מקוונא

היהודים  של  הקאלאניות  דבר  על  דעתי  לחוות  חדשים  איזה  זה  נדרשתי  כאשר 
את  ולתקן  האדמה  את  לשדד  עליהם  נאסר  ואם  האדמה,  מעבודת  המתפרנסים 
הורבן  ויהיה  ח"ו  הארץ  תושם  כי  להיות  יכול  והיתר  עצה  נבקש  לא  ואם  הבע׳׳ל, 
שהנני  ואף  וכו'.  יודע  ומי  נפשות  מאות  להצלת  נוגע  וזה  חלילה  להקאלאניות 
עמוס בטרדות ובחלישות רב עם כל זה ראיתי להזדקק להענין הגדול הזה והעליתי 
להתיר עפ׳׳י העצה למכור השדות והכרמים לישמעאלים הגוף וחפירות על משך 
שתי שנים בלבד ואחרי כלות הזמן יחזרו הכרמים והשדות לבעלים, והמכירה תהי׳ 
לישמעאל דוקא, ובקיץ הבע"ל יכולה להיות המכירה, וערכתי ע״ז קונטרס מיוחד 
בעזה׳׳י. אך להלכה למעשה לא יצאתי עד היום לפי שלא רציתי להיות יחיד בדבר 
החדש הזה וכדרכי בענינים כאלה, אך כהיום שהגיעני מכתב אשר נזדקקו לזה כבוד 
ידי״נ הרבנים הגאונים כש״ת מו"ה ישראל יהושע אב׳׳ד דק"ק קוטנא נ"י ומוה׳׳ר 
 10 ה’תרנ”ח,  בסיוון  י”ט   –  1824 באפריל   25 ה’תקפ”ד,  בניסן  )כ”ז  מוהוליבר.  שמואל  ר’   14
ביוני 1898( היה רב בראדום וביאליסטוק ומנהיג ציבור, ממייסדי תנועת חובבי ציון ומאבות 
הציונות הדתית. ר’ שמואל נסע לפריז והצליח לגייס את הברון לתמוך במושבות. הוא הקים 
את עקרון ופיקח על אכלוסה על ידי חקלאים וותיקים וחרוצים. הם מצאו חן בעיני הברון 
בתיה  מזכרת  חקלאי  סרבו  השמיטה  בהגיע  בתיה’.  ‘מזכרת  אמו  שם  על  למושבה  שקרא 
ופקידיו  הברון  עם  חריף  לסכסוך  הביא  והדבר  שמואל  ר’  של  המכירה  היתר  על  להסתמך 
שראו בהם בטלנים עצלנים. הברון פנה לר’ שמואל שידבר אתם, וכעס כאשר לא ענה לכל 
פניותיו. הוא כתב כי “הוא האשם בכל, כי לפי בקשתו עשיתי את הכל. הוא לא אומר כלום, 
ובלבד  בדממה,  הכול  את  ספג  שמואל  ר'  המתקוממים".  את  מחזק  הוא  שתיקתו  ידי  ועל 

שהברון יחשוב שהוא האשם ולא יכעס על המתיישבים ויחדל מתמיכתו בהם. 
15 ר' יצחק אלחנן ספקטור. נולד בשנת תקע׳ז )1817( רב בנוורדוק ובקובנה. משיב גדול לכל 
התורנית  בסמכותו  עגונות.  ומתיר  הפוסקים  כזקן  הרבנים  גדולי  כל  על  ומקובל  הדור  בני 
על  מלחזור  להניאו  ניסו  כאשר  בתרנ"ו,  גם  עליו  לעמוד  המשיך  והוא  המכירה  היתר  נוסד 

ההיתר במתכונתו הראשונה.
16 ר' שמואל סלנט. נולד בשנת תקע׳ו )1816( למד בוולוז׳ין עלה ארצה והתיישב בירושלים. 
בגדולתו  והנהיגה  בירושלים  כראב׳ד  שימש  שנה  שבעים  מסלנט.  זונדל  יוסף  ר'  של  חתנו 
ובהיותו סגי  יסד את ישיבת עץ חיים. השפעתו נמשכה גם בזקנותו המופלגת  ובפקחותו. 

נהור. נפטר בשנת תרס׳ט.
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שמואל מאהליווער נ׳י ומוה"ר שמואל זאנוויל נ״י ויצא הדבר בהיתר ובעצה על דבר 
יקרת הענין הזה ושמו פניהם בי והיה זה לי לנחת ולרצון בראותי כי אין אני יחיד 
בדבר הגדול הזה, וע״כ הנני היום לחוות דעתי להלכה ולמעשה עפ"י עצתי הנ״ל, 
ביכולתם  אין  העניים אשר  אך  יהודים,  אינם  ע"י  יהיה  ובכרמים  בשדות  והעבודה 
הללו  הגאונים  עם  אי״ה  בדבר  נתיישב  בעצמם  יעשו  אם  נכרים  פועלים  לשכור 
בכל  עלינו  כמצווה  שמיטה  מצות  ולקיים  לארצנו  בשמחה  לבוא  יזכנו  וה׳  שיחיו, 
הלכותיה ודקדוקיה. ובפירוש נאמר כי היתר זה הוא רק לשנת תרמ״ט הבע"ל אבל 
לא לשמיטות הבאות שאז יצטרכו להיתר מחדש ולעיין אי"ה. וה׳ יהיה בעזר עמנו 
דין  עפ״י  הוא  הזה  ההיתר  דברי  כל  כד"ת.  וישמרו השמיטה  להיתר  יצטרכו  שלא 

וד׳׳ת וכפי המבואר אצלי בקונטרס מיוחד בעזה׳׳י.
ולראיה באעה״ח יום ד׳ ג׳ אדר תרמ׳ח קאוונא.

נאום יצחק אלחנן חופ׳׳ק הנ׳׳ל.
וכמ״ש  הסכמתם.  ועפ׳׳י  שבירושלים  הב״ד  אצל  יכתב  הנ"ל  מכירה  השטר  נוסח 

כבוד הגאונים הנ׳׳ל. יצחק אלחנן הנ״ל.

שאלות
1. מתי קמו המושבות הראשונות, וכיצד נהגו בתרמ״ב? 

2. מיהו ר’ יצחק אלחנן?
3. למי ומתי נכתבה התשובה?

4. מה הותר, באיזו דרך?
5. מי היו רבני ירושלים באותה שעה ומה היתה עמדתם?

יסודות היתר המכירה
א. שביעית בזמן הזה מדרבנן

שאלת המפתח בדיון כזה היא אם חיוב שביעית כיום הוא מן התורה או מדרבנן. 
אם חיובה מן התורה: ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה’ )משלי כ”א ל(. אבל 
אם האיסור הוא מדרבנן, הם נתנו מקום לשקול דרכי היתר. והם חיפשו דרכים 

כאלה. רבי תלה את השמיטה ביובל: 
בשעה  ויובל.  שמיטה  שמיטין,  שני  אומר:  רבי  שמוט'  השמיטה  דבר  "'וזה 
מדבריהן"  נוהגת  היובלות,  פסקו  תורה,  מדברי  נוהגת  השמיטה  נוהג  שהיובל 

)ירושלמי גיטין(.
גם התלמוד הבבלי מציג זאת כבסיס לתקנת הפרוזבול של הלל בשמיטת כספים 

על ידי ברייתא נוספת: 
"'וזה דבר השמיטה שמוט' בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע 
ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים" )מועד 

קטן ב' ב, גיטין ל"ו א(. 
רבינו תם קשר את דברי הבבלי לירושלמי. ‘שמיטת קרקע’ כאן היא היובל, שבו 
כינוי  היא  כאן  כספים’  ו’שמיטת  לבעליה,  וחוזרת  הקונה  מן  הקרקע  נשמטת 
לשמיטה בכלל, משום שבשמיטת כספים יתירה השמיטה על היובל. רבי לא בא 

אפוא להתיר את שמיטת הכספים בלבד אלא גם את עבודת הקרקע.
רבי ביקש בצוק העיתים והידלדלות היישוב להתיר את השמיטה באופן כללי. הוא 

ניסה לשכנע את זקן הדור ר׳ פנחס בן יאיר בקושי הקיום ומצב היבולים הקשה:
רבי בעא משרי שמיטתא. סלק רבי פנחס בן יאיר לגבי, אמר ליה: מה עיבוריא 
עבידין? אמר ליה: עולשין יפות. ומה עיבוריא עבידין? אמר ליה: עולשין יפות. 

ידע רבי דלית הוא מסכמא עימיה ...” )ירושלמי, דמאי א’ ג,׳ תענית ג’ א׳(.
אך ר’ פנחס הצביע שוב ושוב על העולשים הגדלים בר, כפתרון נאות, ורבי נאלץ 

לבטל את דעתו.
הבינו  הפוסקים  ורוב  מדרבנן,  הזה  בזמן  כספים  ששמיטת  כאביי  פסק  הרמב”ם 
שלדעתו גם שמיטת קרקע, הינה היום מדרבנן. אולם הכסף משנה )ראה הלכות 
י׳ ט׳( הבדיל בין שמיטת כספים  תרומה א’ סוף הלכה כ”ו, שמיטה ויובל ד’, כ”ה 

לאיסור העבודה בקרקע, ולדעתו שביעית אסורה בזמן הזה מן התורה.

שאלות
1. מדוע שביעית בזמן הזה מדרבנן, לשיטת רבי? 

2. האם הדברים אמורים בשמיטת חובות בלבד או גם בשמיטת הקרקע?
3. ראה בגיטין שם רש”י ד”ה בשביעית בזה”ז, ותוס׳ ד”ה בזמן שאתה משמט. האם 

שביעית בזמן הזה דרבנן? 
4. מה דעת רבא?

5. מה דעת הרמב”ם? 
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ב. יש קנין לגוי להפקיע קדושת הארץ?
האם מכירה לגוי תפקיע את האיסור? האם ״יש קנין לגוי להפקיע מקדושת הארץ״?
להפקיע  לעכו״ם  קנין  שאין  סובר  רבה  ואמוראים.  תנאים  נחלקו  זו  בשאלה 

ממעשר, ולר׳ אלעזר עכו״ם פוטר ממעשר, משום שנאמר: “דגנך ולא דגן נכרי”.
מסכת גיטין דף מ״ז א

מידי  להפקיע  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד  קנין  פי שאין  על  אף  רבה:  "אמר 
כוכבים  לעובד  קנין  יש  אבל  הארץ.  קדושת  לי  הארץ,  לי  כי  שנאמר:  מעשר, 
לה'  שמים  השמים  שנאמר:  ומערות,  שיחין  בורות  בה  לחפור  ישראל  בארץ 
כוכבים בארץ  ור"א אומר: אף על פי שיש קנין לעובד  נתן לבני אדם.  והארץ 
ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר: דגנך ולא דגן עובד כוכבים, אבל אין קנין 
לה'  שנאמר:  ומערות.  שיחין  בורות  בה  לחפור  ישראל  בארץ  כוכבים  לעובד 
הארץ. במאי קמיפלגי? מר סבר דגנך ולא דגן עובד כוכבים, ומר סבר דיגונך ולא 

דיגון עובד כוכבים".
קנוי  קניינו  אין  בארץ  קרקע  כוכבים  עובד  קנה  אם   - כו'  קנין  שאין  רש"י: 
הפירות  מן  ממנו  הקונה  וישראל  במעשר  מקדושתה שלא תתחייב  להפקיעה 
 - כוכבים  עובד  של  דיגון  ולא  דיגונך  צרכיהן.  לכל   - אדם  לבני  לעשר.  צריך 
שאם מירחן עובד כוכבים והן שלו בשעת מירוח שהוא גמר מלאכתן למעשר, 
מירוח העובד כוכבים פוטרן. אבל אם גדלו בקרקע העובד כוכבים ולקחן ישראל 
הופקעה  לא  כוכבים  עובדי  ביד  א"י  דקרקע  במעשר,  חייבין  ומירחן  בשבולין 

קדושתה.
הרמב״ם )תרומות א׳ י’( קבע שאין קנין לגוי להפקיע, כמסקנת הגמרא: 

עכו"ם שקנה קרקע בא"י לא הפקיעוה מן המצוות אלא הרי היא בקדושתה. 
לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד אלא מפריש תרומות 
ומעשרות ומביא בכורים, והכל מן התורה כאילו לא נמכרה לעכו"ם מעולם. ויש 

קנין לעכו"ם בסוריא להפקיע מן המעשרות ומן השביעית כמו שיתבאר.
הכסף משנה )שמיטה ד׳ כ״ט( דייק בדבריו שרק לאחר שחזר הישראל וקנה ממנו 
אין לו קניין, אבל כל זמן שהקרקע ברשותו יש לו קנין להפקיע מן המצות. עוד 
קנין  לו  יש  עצמה,  בארץ  להפקיע  לגוי  קנין  שאין  פי  על  שאף  הרמב״ם  הוסיף 
בסוריא, שקדושתה מדרבנן ככיבוש יחיד בלבד, ושם קנינו מפקיע מן המעשרות 

והשביעית.
וספר התרומה הוסיף וכתב, שבזמן הזה ששביעית מדרבנן יש קנין לגוי להפקיע 
את קדושת הארץ. כלומר, יש להשוות את המקום והזמן, כשם שבאזורים בהם 
בארץ  שהחיוב  בזמן  גם  כן  להפקיע,  לגוי  קנין  יש  מדרבנן  הארץ  קדושת  נוהגת 

גופא הוא מדרבנן, יש קנין לגוי להפקיע.
וכך פסק בביאור הגר”א17 )יורה דעה של”א ס”ק ו(.

שכתבתי  וכמו  מדרבנן,  שהוא  כיון  בא"י  כוכבים  לעובד  קנין  יש  דבזה"ז  כתב 
17 ר־ אליהו מוילנא, הגר”א. הגאון מוילנא נולד בפסח ת״פ )1710(, גדול חכמי התורה בדורות 
הפלפול  מן  התרחק  וחסידותו.  צדקותו  וכן  מופלאה  בקיאותו  ובקבלה.  בהלכה  האחרונים 
ודבק בפשט. כיוון לימודו לברר ההלכה ממקורותיה הראשונים. עמל הרבה בקביעת הנוסח 
אליה  עלו  תלמידיו  אבל  בידו,  עלה  ולא  ישראל  לארץ  לעלות  שאף  המקורות.  של  המדויק 
לצפת ולירושלים. מספריו )שנכתבו על ידי תלמידיו( שנות אליהו על משניות סדר זרעים, 
הגהות ופירוש לירושלמי זרעים. הגהות לש׳ס, ביאור הגר־א על ארבעת חלקי שולחן ערוך, 

אדרת אליהו על התנ׳ך וחבורים בקבלה.

ובזה מתורץ קושית תוס'  וכתב:  בזה"ז.  וכן בשביעית  כ"ח(  )לקמן בס"ק  שם 
זרעו  פוקו  שם:  שאמר  ומה  בתוכה(,  אני  אגיסטון  ד"ה  א'  )כ"ו  דסנהדרין 

בשביעית משום ארנונא, היינו אפי' בקרקע ישראל". 
כך יובן היתרו הגורף של רבי ינאי לשביעית )סנהדרין כ״ו א(: 
"כדמכריז רבי ינאי פוקו וזרעו בשביעית, משום ארנונא״. 

בשעת הדחק, ר’ ינאי הכריז שכיון שקרקע הישראל משועבדת לארנונא, ויש קנין 
לגוי להפקיע, אין בה דין שביעית ומותר לזרוע בה.

קנין לעכו׳ם  רב. הרמב״ם סבר להלכה ש’אין  עיון  דורשים  ולשונו  דברי הרמב׳ם 
להפקיע מן המצוות’, אך הוסיף ושלל בכך סברא שקניין העכו”ם הוא קניין מהותי 
שיעקור את קדושת הארץ כליל, מה שיחייב את קידושה שוב בקנייה מחודשת 

כאילו נעשתה לחוץ לארץ. הרמב”ם חזר על כך בהלכות ביכורים )פ”ב הט”ו(: 
"המוכר שדהו לנכרי וחזר ולקחה ממנו הרי זה מביא ממנה בכורים מן התורה לפי 
שאינה נפקעת מן המצות בקנין הנכרי". והראב"ד משיג וכותב: "אמר אברהם: 

אף על פי שבכרו ברשות הנכרי". 
‘יש לעכו”ם קניין’, אין כוונתו להפקיע את קדושת  הראב”ד צמצם את החידוש. 
הארץ, אלא רק לפטור את הפירות ממעשר ובכורים, בהם יש מיעט מפורש של 
התורה: ‘דגנך’ ולא דגן עכו׳ם, ‘אדמתך’ ולא אדמת עכו׳ם. אבל אין לקניין הגוי כל 

משמעות לגופה של הארץ ומעמדה.
צריך  בכלל,  הארץ  קדושת  את  יפקיע  הגוי  שקניין  הסברה  את  ששלל  והרמב׳ם 
הסבר. הן זו סברה תמוהה ומוזרה, כיצד יהיה בכוחו של קניין פרטי, גם אם הוא 
ברצון והסכמה, להפקיע את ריבונות הלאום, את קדושת הארץ וקדושת המצוות? 
האם יש מקור בכתוב שלגוי יכולת לעקור ולשנות את מהות הארץ? הרי המיעוט 
מוכיח  וביכורים  ממעשר  הגוי  פירות  את  לפטור  התורה  שהקדישה  המיוחד 

שקניינו לא נגע ולא פגע בעצם הקדושה?
חדושי ר' חיים הלוי18 *

השגת )הראב"ד( היא על מה שכתב הרמב"ם, לפי שאינה נפקעת מן המצות 
ישראל  בארץ  לנכרי  קנין  דיש  הדין  היה  אך  דאם  בזה  דמבואר  הנכרי,  בקנין 
עצם הקרקע היתה נפקעת מקדושתה, אף לאחר שחזר ישראל ולקחה הימנו. 
מן  גופה  הקרקע  הפקעת  דלענין  השיג,  זה  ועל  תרומות.   בהלכות  וכמבואר 
המצות שתהא ככיבוש יחיד, אין זה שייך כלל לענין קנין נכרי, ולא נאמר קנין 
וכן  נכרי אלא לענין תרומות ומעשרות, דאיכא מיעוטא ד'דגנך ולא דגן נכרי', 
לענין בכורים דאיכא מיעוטא ד'אדמתך ולא אדמת נכרי', והדין בהו דשל נכרי 
פטור, וע"כ תלוי זאת בדין אם יש קנין לנכרי בארץ ישראל. דאם יש קנין, מקרי 
של נכרי ופטורין מהנך מיעוטי, ואם אין קנין, דינם כשל ישראל וחייבין בכל מן 
התורה. אבל לענין לאשוויי )לעשות( להארץ חו"ל, לא איכפת לן גם אם יש קנין, 
דאף אם היא של נכרי מ"מ היא ארץ ישראל לכל דיניה כל שנתקדשה בקדושת 

הארץ. וקשה על הרמב"ם דתלי להו זה בזה. 
 .1918 30 ביולי  1853 – כ”א באב תרע”ח,  18 ר’ חיים הלוי סולובייצ’יק. ט”ו באדר ב’ ה’תרי”ג, 
נולד בוולוז’ין לר’ יוסף דב סולובייצ’יק, משנה לראש הישיבה. חתן נכדתו של הנצי”ב. אף 
הוא היה ר”מ בישיבה עד לסגירתה, ואז נעשה לממלא מקום אביו כרב העיר בריסק. תפס 
מקום מרכזי בהנהגה הרבנית בליטא. דרכו הייתה רדיקלית ומחמירה, התנגד לציונות. והוא 
חיוב  בין  הבדלה  ושורשיה.  הסוגיא  של  עומק  ניתוח  שעיקרה  התורני,  הלימוד  שיטת  אבי 
גברא לבין החפצא. ובירור יסוד השיטות השונות בהבנתה. שיטה הרווחת בעולם הישיבות 

עד היום.
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גם עיקר טעמו של הרמב"ם קשה להבין, דמאי שייכות הוא קנין נכרי לעשיית 
הקרקע חו"ל, והרי לא מצינו רק דשל נכרי פטור, אבל מהיכן נלמד דשל נכרי הוי 

חו"ל, וכי יש קרא דשל נכרי הוי חו"ל? 
ונראה לומר, דהנה בסוגיא דגיטין )מ"ז( "אמר רבה: אף על פי שאין קנין לנכרי 
בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר שנאמר 'כי לי הארץ', לי קדושת הארץ, אבל 
דרבה  פירוש  ומערות".  שיחין  בורות  בה  לחפור  ישראל  בארץ  לנכרי  קנין  יש 
סובר דהא דאין קנין לנכרי בארץ ישראל הוא רק לענין קדושת הארץ והפקעת 
ור"א אומר: "אף על  לנכרי בארץ ישראל.  יש קנין  המצות, אבל לענין ממונא 
פי שיש קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, שנאמר: 'דגנך' 'ולא דגן 
נכרי', אבל אין קנין לנכרי בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות וכו'". 
לן  לי הארץ' אתי לאורויי  ד'כי  היא פלוגתתם: דרבה סובר דהקרא  דכך  נראה 
ובין  הקרקע  גוף  לענין  בין  קדושתה,  להפקיע  ישראל  בארץ  לנכרי  קנין  דאין 
לענין הפירות, ולענין ממונא יש קנין לנכרי אף לענין גוף הקרקע כמו לחפור בה 
בורות. ור"א פליג וסובר, דלענין גוף הקרקע אין לנכרי בה קנין אף לענין ממונא, 
וכמו לחפור בה בורות, ומכל שכן לענין הפקעת קדושה מגוף הקרקע. ולענין 
פירות, יש לנכרי בה קנין אפילו להפקעת קדושתה. וע"כ שפיר ממועט מקרא 
וגוף  בין קדושה לממונא,  ור"א היא בהא, דרבה מחלק  ופלוגתת רבה  ד'דגנך'. 

ופירות שוין הן, ור"א מחלק בין גוף לפירות, וקדושה וממונא שוין הן. 
דעיקר קדושת הארץ הא הויא ע"י ירושה וישיבה, וכדילפינן )ביבמות פ"ב א 
ובערכין ל"ב א( מקרא ד'אשר ירשו אבותיך וירשתה', דהיינו קדושה ראשונה 
ושניה. והיינו משום דעיקר הקדושה נעשית ע"י זה שירשוה ישראל. ואף על 
גב דהך ירושה דקרא פירושה קידוש, מה שמקדשים אותה שתהא ארץ ישראל, 
אבל מ"מ גם זה הקידוש הוא נעשה ע"י זה שהיא ירושת ישראל. ומשום דזהו 
ישראל,  ירושת  שהיא  שדינה  שבה,  הקדושה  ומתנאי  ישראל  ארץ  דין  עיקר 
וכדכתיב 'אשר ירשו אבותיך וירשתה'. וע"כ סובר הרמב"ם שדין זה הוא דבר 
גם חלות  ירושת ישראל, שזהו  הנוהג בה לעולם, דלעולם בעינן שתהא בכלל 
קדושת ארץ ישראל שבה. אשר ע"כ ממילא דשייך דין קנין נכרי בארץ ישראל 
נכרי  דהקנין  ומשום  כחו"ל,  לעשותה  הארץ  קדושת  עצם  הפקעת  לענין  גם 
מועיל להפקיע ממנה דין ירושת ישראל, שזה שייך גם לחלות קדושתה, ולהכי 
הוא שתלה למניעת הפקעת קדושתה בטעמא דאין קנין לנכרי בארץ ישראל, 

ומיושבים היטב דברי הרמב"ם.
ירושת  והארץ.  העם  שבין  החיובית  הזיקה  את  מבליט  שהרמב־ם  ביאר  חיים  ר’ 
קדושת  אלא  חד־פעמי,  קשר  זה  אין  במצוות.  הארץ  את  שמקדשת  היא  ישראל 
הארץ יונקת מן החיבור הזה תדיר, וכאשר הוא נקטע על ידי קנין הגוי, היה מקום 
לסברא שפקעה הקדושה. אלא שהפסוק שלל זאת וקבע ‘כי לי הארץ’ ואין לגוי 
של  גם  בארץ,  בכלל  האדם  של  קנינו  שלמות  את  שלל  הכתוב  בה.  מהותי  קניין 
אותה  למכור  בידינו  אין  ולפיכך  לצמיתות,  להימכר  שלנו  אינה  הארץ  היהודי. 
מכירה גמורה לגוי. לרבה אין צריך לזה, כי מלכתחילה הקניין שיש לגוי הוא רק 
רשאי  הוא  כן  על  ובפירותיה,  הארץ  של  בחיצוניותה  פיזית  שליטה  ממוני,  קנין 

לחפור בה בורות, אבל אין לו שום קנין מהותי בה, ואינו יכול להפקיע את תוכנה 
וקדושתה בשום אופן )מבחינה רעיונית כבר כתב ר’ חיים מוולוז’ין, נפש החיים א’ 
ד’, שלגוי אין שום מגע בעומק העולם הרוחני שלנו, לא נגע ולא פגע, ואינו יכול 

לטמא אותו כלל(. 

שאלות
1. מה היא מחלוקת ר׳ אלעזר ורבא?

2*. מהו הפוטר: קניין העכו”ם בארץ, או שגמר המלאכה בפירות נעשה על ידיו?
3. היכן מודים כולם שיש קניין לגוי להפקיע הקדושה, ומדוע?

4. כיצד פוסק הרמב”ם?
5. מה דין א”י בזמן הזה לדעת ספר התרומה המובאת בביאור הגר׳א?

ג. קניין להפקיע קדושת שביעית
אין לגוי קניין להפקיע מקדושת הארץ. אף על פי כן נחלקו גדולי האחרונים אם 
יש לו היום קניין להפקיע קדושת שביעית. הכתוב אומר ‘והיתה שבת הארץ לכם 
לאכלה’ וחכמים דרשו ‘לכם ולא לגוים׳. מרן הבית יוסף פירש שכוונת הדרשה לא 
רק לאסור לתת פירות שביעית לגוי, אלא שכלל אין שביעית נוהגת באדמת הגוי. 
מכאן בא מנהג ישראל )כפתור ופרח( שפירות שביעית שגדלו בקרקע הגוי בארץ, 
אין בהם קדושת שביעית ואינם הפקר. ומאחר ואינם הפקר הם חייבים בתרומות 

ומעשרות כאשר נגמרו בידי ישראל.
שו"ת אבקת רוכל סימן כ"ד כ"ה:

ואני יוסף קארו19 הנני אומר: כי זה עשרים שנה ראיתי מה שכתב הר' שלמה 
וראיתי  בארץ  הגדלים  הגויים  בפירות  שביעית  דין  לנהוג  זלה"ה  שירילייו 
דיני  לנהוג  בקונדריסו  מה שטען  ראיתי  אז:  מה שכתבתי  לשוני  וזה  ראיותיו, 
שביעית בפירות הגויים הגדילים בארץ ולא נראה לי שיש בראיותיו כדי לבטל 
מנהג הקדמונים שלא נהגו כן. דמה שהביא ראיה מדתניא בתוספתא: אין מוכרין 
ולא לוקחין מן הגוי פירות שביעית, איכא למימר דהיינו דוקא בפירות שגדלו 

בשדה ישראל. 
ומ"ש וגם אם הוא מסתפק רש"י ורבותיו ור"ת והרא"ש סברי דאיירי בפירות 
דארעא  מריה  דהוא  הרמב"ם  דהא  הוא  תימא  דבר  כו'  גוי  של  בקרקע  שגדלו 
פליג, כמו שיתבאר. והרי ספר כפתור ופרח כתב בפשיטות שתרומות ומעשרות 
נוהגים בשביעית בפירות הלקוחים מהגוי. והחכם הח"ר משה20 נר"ו הניח דברי 
בעל הספר ותפס דברי הגה"ה שאמר' שמה שהוא אסור מן התורה מפני שבת 

19 ר’ יוסף קארו. גדול הפוסקים האחרונים. מחבר השולחן ערוך. נולד בשנת רמ”ח )1488( 
בן ארבע גלה בגירוש ספרד. שימש ברבנות באנדרינופול, שם העמיד תלמידים הרבה, והחל 
‘בית יוסף’, בו סיכום ההלכה ממקורותיה, סביב הספר ארבע טורים.  בכתיבת ספרו הגדול 
ערוך’.  ב’שולחן  המקורות  הזכרת  בלא  קצרה  בדרך  ההלכה  תמצית  עשה  הזה  הספר  מן 
בי רב  יעקב  ר’  דינו של  ספרים אלה סיים בצפת אליה עלה בשנת רצ׳ה שם נמנה עם בית 

ואף נסמך על ידו, כאשר חידש את הסמיכה. 
יעקב  ר'  ולמד אצל  )1505( בסלוניקי. עלה ארצה  נולד רס"ה  ר' משה מטראני, המבי"ט.   20
ר"י  קורקוס,  מהר"י  יוסף קארו,  ר־  הדור;  גדולי  כל  עם  הלכה  של  ומתן  עמד במשא  רב.  בי 
ספריו  את  כתב  שם  לירושלים  עלה  רצ"ה  בשנת  מקובצת.  שיטה  ובעל  האלשיך  אבוהב, 
י׳ג מידות,  בין האסור מן התורה שבכתב,  וקרית ספר על הרמב"ם, בו הבדיל  שו"ת מבי"ט 
הלכה למשה מסיני ומדרבנן. בנו ר׳ יוסף המהרי"ט, נולד בצפת וחכמי צפת בחרו בו כשד"ר. 
במסעותיו נשאר בקושטא לכהן שם כרב, מספריו שו"ת מהרי״ט וצפנת פענח )דרושים על 

התורה(.
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ואיני  בטעמא.  הלכתא  שהוא  וכתב  הגוי,  בקנין  הופקעה  לא  וקדושתה  הארץ 
רואה טעם בסברא זו מבזו. דאיכא למימר דבמחלוקת שנויה נחלקו, דמר סבר 
יש קנין לגוי להפקיע בשביעית ומר סבר אין לו קנין לכך. ואם באנו לדון, יותר 
שבת  'והיתה  כתיב:  דקרא  משביעית.  להפקיע  קנין  לו  שיש  לאומר  יש  טעם 

הארץ לכם - לכם ולא לגוים'.
בארץ  לגוי  קנין  אין  תרומות שמה שאמרו  מה'  בפ"א  ועוד שהרמב"ם מפרש 
להפקיע מן המצות היינו לעניין שאם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש 
יחיד אלא הרי היא כאלו לא נמכרה לגוי מעולם, אבל כמו זה ביד גוי מופקעת 

היא. ומה שפירותיה חייבים במעשר אלא בשמירחם ישראל דוקא. 
אמר יוסף קארו אחר שכתב החכם הר' משה מטראני אגרת זאת השנית רצה 
שנת  שהיא  זו  ובשמטה  בידו.  ומיחו  שעברה  בשמטה  כדבריו  מעשה  לעשות 
ואמץ את לבבו לתקוע עצמו לעשות מעשה כדבריו  רוחו  השל"ד הקשה את 
ביד רמה. וקמו כל חכמי העיר ועיינו בדבריו הראשונים והאחרונים וראו שאין 
בהם ממש והכריזו בבתי כנסיות בגזרת נידוי שכלם יפרישו תרומות ומעשרות 

מפירות הגוי שנתמרחו ביד ישראל בשביעית כמו בשאר שנים. 
והיא  ידו של מורינו הרב  וידענו שנדפס מכתב  יוסף קארו הכרנו  נאם הצעיר 

כתיבת ידו ממש וכל הנזכר אות באות חתמנו שמותינו - משה גאלאנטי
סיכום דברי  ר׳ יוסף קארו: הרמב”ם כתב שאין קניין לעכו”ם להפקיע מקדושת 
בחזרה.  ממנו  יקנוה  כאשר  עומדת  היא  ובקדושתה  לארץ,  חוץ  לעשותה  הארץ 
אבל כל עוד הקרקע בידו יש לגוי קניין והפירות נפטרו משביעית. אבל ר’ משה 
מטראני, המבי״ט, יצא נגדו וחייב פירות נוכרי בקדושת שביעית, ומשום כך פטר 
אותם מתרומות ומעשרות. ואף קם בשנת של״ד ועשה מעשה כדבריו. חכמי צפת 
ומעשרות  תרומות  יפריש  ולא  כמותו,  שיעשה  מי  על  נידוי  וגזרו  בדבריו  עיינו 
גוי שנגמרו ונתמרחו ביד ישראל, כי אין שביעית לגוי ודינם כמו בשאר  מפירות 
בניגוד  עומד  הדבר  אך  ימיו,  בסוף  בו  חזר  קארו  יוסף  שר׳  שאמרו  יש  השנים. 

לעדותו כאן, שנה לפני מותו.

שאלות
1. מהי מחלוקת ר׳ יוסף קארו עם ר׳ שלמה שירלאו ור׳ משה מטראני?

2. איזה פטור מיוחד יש בפירות שביעית של נכרי?
3. כיצד מפרש ר’ יוסף קארו את שיטת הרמב״ם ב’אין קניין לגוי להפקיע קדושת 

הארץ’?
4. מה עשו חכמי צפת כדי לאחד את המנהגים בהלכה חד־משמעית?

5. האם ר’ יוסף קארו חזר בו?

ד. לא תחנם
בשנת תרמ”ח היו לראשונה שש מושבות חדשות בארץ וצריך היה להכריע כיצד 
והן  חלשות  שהמושבות  חשש  מוהוליבר  שמואל  ר’  המתקרבת.  בשמיטה  ינהגו 
ירד  רב  כך  כל  במאמץ  שנטמן  הגאולה  זרע  רוח.  לכל  יתפזרו  ותושביהן  יחרבו 
לטמיון. על כף המאזניים היו ישוב הארץ והצלת העם, ואלה היו חשובים בעיניו 
יותר מהידור במצות שביעית מדרבנן. על כן פעל נחרצות וצירף אליו כמה מגדולי 

הדור להכריע על היתר המכירה וביסוסו.  
ציון  וביניהם הנצי׳ב מוולוז׳ין21, שהיה אף הוא מחובבי  וטובים  רבים  נגדו עמדו 
ותמך רבות בישוב החדש, אך התנגד לכל היתר. כי מצות השמיטה מחזקת את 
הקשר בין העם לארץ, וביטולה הוא סיבה לגלות. לא ניתן אפוא לחדש את הישוב 
על חשבון השמיטה. כי כך לא מחזקים את האחיזה בארץ אלא מוליכים את העם 

חזרה לגלות.
ר’ יצחק אלחנן ביסס את ההיתר על מכירת האדמה לנוכרי והנצי”ב תמה: כיצד 
‘ברח מהזאב ופגע בו הארי’. רוצים להימלט מאיסור שביעית שהוא היום מדרבנן, 
- לא תתן  ‘לא תחנם’  לגוי האסורה מן התורה משום  באמצעות מכירת האדמה 

להם חניה בקרקע.

שו"ת משיב דבר )ח"ב נו(:
שביעית  שנה  בהגיע  מכש"כ  הארץ,  בישוב  ומשתדלים  המתנדבים  רבו  היום 
שמחים  חו"ל  יושבי  ה'  ועם  הארץ.  אלהי  צבאות  ה'  מלך  דמלכא  אפקעתא 
עמו  ואת  ה'  את  יודו  לבבם  ובשמחת  הארץ  קדושת  לקיים  הגיעו  כי  לשמוע 
השגחת  תחת  החיים  במלחמת  חלוצים  להיות  יצאו  אשר  הקאלאניות  יושבי 
ה' הפרטית בארצו. וכבר שמענו אשר אחר שנתברך בתבואות השדה בשנה זו 
הששית, מה שלא היה כן זה עשר שנים, ואין זה אלא השגחת ה' כדי שימצאו 
ושומרי  ה'  מיראי  נדבות  ירבה  וכן  הארץ.  וישוב  התורה  רצון לשמור משמרת 
שאם  מאמינים  יהיו  וכן  ה'.  ברצון  בשלימות  הארץ  ישוב  יקוים  ובזה  תורה, 
גשמים  עצירת  כמו  ית'  למקום  יש  עונשים  הרבה  שביעית  מצות  ישמרו  לא 
וארבה וכדומה ח"ו. הכלל, יש לנו לדעת ולשום אל לבבנו, דכמו קיום האומה 
הישראלית תחת זרועות עולם ואין קיומם על פי שכל אנושי הטבעי בהליכות 
עולם, כך היא משונה א"י מכל הארצות דעיקר קיומה אין על פי טבע הליכות 
כל ארצות הגויים, ואינה תלויה אלא בהשגחת ה' על פי מצותיו, היינו הפרשת 

תרומות ומעשרות וקיום מצות שביעית כמבואר בתורה. 
אכן יותר מאשר עלינו לחוש לבטול הישוב ע"י העדר עבודת הארץ בשנה אחת, 
עלינו לחוש לקלקול יושבי הארץ אשר יהיו הולכי בטל מכל עבודה בשדה שנה 
שלמה, ובטלה מביאה לידי שעמום הדעת ולידי עבירה ח"ו. ע"כ כתוב בתורה 
תשמרו  משפטי  ואת  חקותי  את  ועשיתם  ויובל:  שביעית  פרשיות  באמצע 
והפירוש:  אמרה תורה אשר בשני  וישבתם על הארץ לבטח,  ועשיתם אותם 
ר’  של  בתו  את  נשא  י׳ז  בן  בתקע׳ז.  נולד  מוולוז׳ין.  הנצי”ב   – ברלין  יהודה  צבי  נפתלי  ר’   21
הישיבות.  לאם  שנחשבת  בוולז׳ין,  הישיבה  ומייסד  הגאון  תלמיד  חיים  ר׳  של  בנו  איצל׳י, 
לאחר פטירת חותנו שימש כראש הישיבה והעמיד תלמידים הרבה. הישיבה הייתה נשמת 
אפו והוא נפטר בשברון לב לאחר סגירתה בפקודת השלטונות הרוסיים. ספריו: שו״ת משיב 
דבר, העמק שאלה על ספר השאילתות לרב אחאי גאון, מרומי שדה על הש׳ס, והעמק דבר 

פרוש על התורה.
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השביעית ויובל שאין עבודה בשדה והולכים בטל ע"כ תתעסקו בתלמוד, שהן 
המה המדרשים והדינים היוצאים מהם, ובזה תשבו על הארץ לבטח. ככה בזה"ז 
עלינו לשית עצות שלא ילכו אנשי הקאלאניות בטל, ולהעמיד לכל קאלאניע 
אנשי תורה ומוסר שיטיפו לפני האנשים כפי ערכם בהלכות ואגדות ומוסרים 

טובים ואמונה בה'.
יושבי  עם  אל  כהררי  וחסדיו  מעשיו  בכישרון  הידוע  הנדיב  מאושר  ומה 
הקאלניות שזכהו ה' להושיב נשמות הארץ, עתה בשנה זו יוסיף להשגיח ע"י 
אנשים המאושרים שייטיבו בשם הנדיב גם במילי דגופא למלאות מחסורם כיד 
ה' הטובה עליו, גם במילי דשמיא. כי לא להושיב ארץ פלשתים אנחנו מנדבים 
כי אם להושיב נשמות ארץ הקדושה לה' ולישראל עמו. ובאופן זה שיהיה נשמר 
בשביעית  שבתו  כי  במרחקים  נשמע  יהי  ואם  והמצוה,  התורה  יושביה  בקרב 
כי לא שבתו מעבודת השדה חלילה  נשמע  יהי  ולהיפך אם  יתרבו המתנדבים 
אזי ירפו ידי המתנדבים, ולא יוסיפו להיות גורמים מצות הישוב הבאה בעבירה, 
ויחדלו לשלוח עוד, ורעה זאת להיושבים הרבה מאשר ישבתו מעבודת השדה. 
ואנחנו בשם ה' נדגול ואל אלהי ישראל ואלהי הארץ נשים בטחוננו. הנני העמוס 

בעבודה: נפתלי צבי יהודא ברלין. 
והנה הרבה מרבני הזמן יוצאים במחול לבקש עצה ותושיה עבור אחינו האכרים 
והכורמים באה"ק בשנת השמטה. וראיתי מהם הרבה דברים אשר לא כדין תורה 

אמרתי לזרות ולהבר את התבן מן הבר ויתבררו ויתלבנו והמשכילים יבינו.
רב אחד כי יחם לבבו על מאות נפש אחינו בני ישראל בארץ הפריז על המדה 
וכתב שאפילו אם היה שביעית בזה"ז מדאורייתא היה מקום להקל על פי דברי 
התוס' סנהדרין )דף כ"ו(: 'יש לומר דפיקוח נפש הוא, ששואל להם המלך מס 
ואין להם במה לפרוע, ומתים בתפיסת המלך'. וכונת התוס', אפילו אם תמצא 
לומר שביעית בזמן הזה מדאורייתא אבל משום חשש פיקוח נפש שרי. וסיים: 
וכיון שכן צא ולמד אם התירו איסור שביעית מחשש שהמלך ישאל את המס 
מחשש  זה  איסור  להתיר  יש  וכמה  כמה  אחת  על  בתפיסה,  למות  יוכל  ועי"ז 

הוודאי שבני ביתם ישאלו מאתם את המס הטבעי: הבו לנו לחם וכו'. 
נשתוממתי לראות, אשר רב יתיר בפומבי איסור דאורייתא בשביל מזון האשה 
'ומתים בתפיסת המלך'  והבנים, באמרו שהוא פיקוח נפש. הלא התוס' כתבו 
היינו משום דעבור מס הארנונא כשאין לו לשלם יאסר בתפיסה עד שישלם, 
שכל רגע בשבי הוי כאילו שופך דמים, אבל פרנסת אשה ובנים לא מקרי פיקוח 
נפש להתיר על זה איסור דאורייתא. ואדרבה עד שאתה אומר לו שיעבור על 
איסור דאורייתא לפרנס את אשתו ובניו, אמור לשכניו: וכי ימוך אחיך ומטה ידו 

והחזקת בו. 
וראיתי לגאון אחד שכתב: וליתר שאת יכולים למכור לישמעאל המכירו. אלא 
שאסור למכור שדות לעובד גילולים בא"י. וצ"ל דסומכין על מה שכתב הט"ז 
)ביו"ד קכ"ד סק"ד(, דישמעאלים דינם כגר תושב. ד'לא תחנם' לא קאי רק על 
מאן דפלח לעבודת גילולים, והכי נמי לענין מכירה, דנפקא לן מ'לא תחנם', לא 

הגוי.  של  שביעית  ותהוי  המכירו  לישמעאל  למכור  אפשר  וא"כ  עליהם.  קאי 
ומ"מ י"ל דמשום הפסד נמי יש להקל בזה.

ובאמת הרב הגדול הנ"ל ברח מהזאב ופגע בו ארי. כי רוצים להימלט מאיסור 
שביעית בזה"ז דרבנן לרוב הפוסקים, ופגע באיסור מכירת קרקע לעו"ג בא"י 
דישמעאלים  הט"ז  אמר  לא  מעולם  כי  עלמא.  לכולי  דאורייתא  איסור  שהוא 
ואין  ג' חברים,  ז' מצות בפני  גר תושב בעי לקבל עליו  כגר תושב, דהא  דינם 
מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. רק הט"ז כתב הטעם על גוי שאינו 
עובד גילולים שהוא רק מדרבנן, ובזה מהני כשידעינן דלא פלח. אבל לדברים 

שאסור לגוי מן התורה, מאי מהני דלא פלח סוף סוף גוי הוא ולא גר תושב.
המתירים פתרו את שאלת איסור ‘לא תחונם’ בכמה דרכים:

א. איסור ‘לא תחנם’ )עבודה זרה כ’( כולל שלושה עניינים; א. לא לתת לגוי מתנת 
ג. ולא לתת להם חן ולשבחם. אפשר לומר  ב. לא לתת להם חניה בקרקע.  חנם. 
ששלושת הדברים דומים, וכשם שמתנה האסורה היא ‘מתנת חנם’, כך גם חניה 
הגוי, אך כאשר היא לתועלתנו  בקרקע אסורה רק כאשר מוכרים לתועלתו של 
שלנו מותר. ואף שכל מכירה היא לטובת המוכר הזוכה בתמורה ובכל זאת היא 
אסורה. כאן המכירה נעשית לחזק את ישוב עם ישראל בארץ, המכירה מועילה לא 
לחניית הגוי אלא לחיזוק חנייתנו שלנו, ועל כן היא מותרת )ר’ ישראל מקוטנא22, 

מראשוני המתירים(.  
שו"ת ישועות מלכו ׁ)ׁיורה דעה נט(:

הנה מעולם לא נכנס ספק בלבי מצד איסור לא תחנם שאין למכור קרקע בא"י 
לנכרי, אחר שעושה זאת לטובתו, שלבו בטוח שיחזור לו הקרקע משובחת, אין 
שום חשש. ויעיין בר"מ ז"ל בענין מכירת קרקע ויראה שכן הוא. ולכן הפירות 
הב"י  רבינו  מזמן  שנהגו  וכמו  שלו.  בקרקע  גוי  של  פירות  כדין  זו  קרקע  של 

בפירות שביעית בקרקע של גוי כן יתנהגו בפירות הללו. 
לגוי אחיזה  נותנת  ב. לא מדובר על מכירה גמורה אלא על מכירה לזמן, שאינה 
קבועה בקרקע. מנגד השיבו על כך שככל שנחלשת המכירה כן פוחתת יכולתה 

להפקיע את הקדושה.
ג. המכירה תהיה לישמעאלי שאינו עובד עבודה זרה, שלדעת הב”ח )חו”מ רמ”ט( 

והט”ז שאין בו איסור ‘לא תחנם’.

שאלות
1. מהן הסיבות הרעיוניות של מתנגדי ההיתר?

2. מהן הסיבות ההלכתיות?
3. מהי תשובת ר’ יהושע מקוטנא לשאלת ‘לא תחנם’? 

22 ר’ ישראל יהושע טרונק. רבה של קוטנא. נולד בשנת תקפ”א, נחשב מגדולי הדור. השתדל 
נפטר  ליד טבריה.  ונטע פרדס אתרוגים  רבות למען ארץ ישראל. היה בארץ בשנת תרמ׳ה 

בשנת תרנ׳ג. ספרו - ישועות מלכו. 
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ה. ההשלמה בתרנ”ו
בתרמ״ט חשבו המחמירים שהמתיישבים המעטים הנתמכים על ידי הברון יוכלו 
לחלוטין,  נשתנה  המצב  תרנ”ו  שנת  לקראת  בשמיטה.  לעבוד  בלי  גם  להתקיים 
היו כבר מאות משפחות בהתיישבות והבעיה הפכה להיות קיומית: “ההפסד לא 
יתואר, חיי נפש האכרים, אשר יעלו ליותר משלוש מאות בתי אבות הי”ו, רק פשוטו 
כמשמעו שכל הישוב ח״ו יתבטל לגמרי באין שום שם וזכר חלילה” האדר”ת23. גם 
רבני ירושלים ר’ שמואל סלנט ור’ יהושע ליב דיסקין שהחמירו הסכימו בתרנ”ו 

להיתר שהתבצע על ידי הרב נפתלי הרץ הלוי רבה של יפו.
אגרת האדר"ת )אגרות הראיה א' נוספות *ט(: 

עגמת נפש הרבה יש לי מענין השמיטה. ההפסד לא יתואר, אינו משום חיי נפש 
של האכרים, אשר ג"כ יעלו ליותר מש' בתי אבות הי"ו, רק פשוטו כמשמעו 
שכל הישוב יתבטל לגמרי באין שום שם וזכר לו חלילה. והגאבד"ק יפו )נפתלי 
לסמוך  שלפני'  בהשמיטה  ז"ל  הגריל"ד24  הורה  שכבר  לי  כתב  נ"י  הלוי(  הרץ 
וג"א  נעשה.  וכן  בידו,  למחות  יוכל  מי  עליהם  שיסמוך  שמי  ואמר  עליהם, 
השבתי ג"כ בפשיטות, כבר הורו. ודעתי עתה שונה הרבה מבשנת תרנ"ו, שאז 
נתווכחתי בדובעללן עם הגאבד"ק ביאליסטאק )ר' שמואל מהוליבר(, יבדילנו 
ד' לחייטו"א, אבל עתה הרבה הרבה נשתנו. אבל חברו עלי מחסידי הגריל"ד )ר' 
יהושע ליב דיסקין( ז"ל, שלא ידעו רק מה שיצא לאסור בש' תרמ"ט למגדר 
מילתא נגד הפושעים שרצו ממש לעקור מצות שביעית, וסמכו ע"ד הג' יצחק 
אלחנן ז"ל. ואם כי הרביתי לדבר בהאסיפה שעשיתי בביתי כי לע"ע גם הוא הי' 
מתיר, וכמו שהרב דיפו כ' לי שהתיר לו - הם באחת אינם מאמינים לו, ואין להם 
אלא מה שהביאו טבלא חתומה בחותמו ועלי' כעשרים רבנים ומופלגים שלא 
להתיר גם ע"י אינו יהודי בשום דבר רק 'לאוקמי אילנא'. ובכן נסתם הפתח, ואם 
שהישוב חרב ח"ו וש' בתי אבות שומרי תורה ותרומ"ע אין להם במה לחיות, זה 
אין דאגתם, ואני קראתי עליהם מש"כ בחו"מ: בשלו יכול לקדש שם שמים ולא 
בשל אחרים. והגרש"ס נ"י אף שאז )תרנ"ו( התיר, עתה יאמר שא"א לו לומר 
כל מה שיודעים מהגריל"ד  ורק  בזה מאומה,  אומר  ולזאת השבתי שלא  דבר. 
ז"ל שהתיר לא ישגיחו כלל על המחמירים. ואני מוכן לכתוב לגאוני גאליציא 
ממכירי שליט"א, אך חלישותי וטרדותי לא הרשוני עד כה. אולי יתחזק כתר"ה 

לעיין בהלכה זו. 
יוסף צבי הלוי חתנו של רבי נפתלי הירץ  ר’  על השתלשלות ההיתר הזה מספר 

הלוי בספר הוראת שעה )פרק ל”ב(: 
ובשמיטה  שמיטות  שלש  עברו  כבר  עתה  עד  החדש  הישוב  התפתחות  מיום 
גם  ובתוכם  שבארה"ק  הגאונים  הרבנים  כל  הסכימו  תרמ"ט  בשנת  הראשונה 
מר חותני זצ"ל שאז כבר השתמש בכתר הרבנות ביפו ובמושבות ת"ו להוראות 
ה’תרס”ה,  א’  באדר  ג’   - ה’תר”ג  בסיוון  ו’  )האדר”ת;  תאומים  רבינוביץ’  דוד  אליהו  הרב   23
1905(, היה רבן של הערים פוניבז’ ומיר שבליטא ובסוף ימיו כיהן כרב בירושלים לצידו של 

ר’ שמואל סלנט הישיש. היה חותנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
ר’ יהושע ליב דיסקין. נולד בשנת תקע׳ט )1819( שימש ברבנות הערים: לומז׳ה, קובנה,   24
ר’ שמואל סלנט.  שקלוב, ובריסק. עלה לירושלים ובתוקף גדולתו היה למנהיגה בצדו של 
באילן  נתלו  ירושלים  וקנאי  הרבנית(,  אשתו  הייתה  ממנו  )תקיפה  אופייה  לשמירת  לחם 

גדול. יסד בירושלים בית יתומים הקיים עד היום. ספריו: שו”ת מהרי”ל ותורת משה.

דקאוונא  הגאב"ד  אלחנן  יצחק  ר'  הגאון  של  ההיתר  הוראות  ואת  וכו',  איסור 
זצ"ל לא קיבלו החרדים לדבר ה'. ובהשמיטה דשנת תרנ"ו שהישוב החדש אז 
לא  עד שבכלל  ופרדסים  כרמים  בגנות  מרובה  במידה  ונתרחב  פרי  כבר עשה 
היה באפשרי לשמור השמיטה כדת, לאסור בסחורה ובאיסור הוצאות פירות 
שביעית לחו"ל ובעבודת הנטיעות הנחוצות וכל צרכיה ופרטיה, כי היו סובלים 
היזק רב בשביל זה, הציע מר חותני זצ"ל לפני הגאונים שבירושלים ובראשם 
הגאון רשכבה"ג מ' רבי יהושע ליב דיסקין זצ"ל תחבולה להתיר עבודת הכרמים 
ופרדסים ע"י מכירה לעכו"ם. ומה שעמד לנגדם האיסור ד"לא תחנם", המציא 
המצאה, למכור האילנות על מנת לקוץ ולהעתיק אותם ממקומם ולנטעם בשדה 
האחרת שעומד ברשות האינו יהודי, ולהגביל הזמן להעתיקם קודם השביעית. 
הגאונים שבירושלים  בעיני  הוטבה  זאת  דלא תחנם. הצעה  איסור  ליכא  ובכך 
בהסכמה  שכולם  עד  לזה  והסכימו  זצ"ל,  ריל"ד  הגולה  מאור  הגאון  ובראשם 
מאוחדת כתבו לגאון רי"א מקאוונא זצ"ל שבל יורה עוד הוראתו בארץ הקודש, 
יען שכולם מסכימים כהוראות הגאב"ד דיפו. וגם מר חותני זצ"ל כתב מכתב פרטי 
בבקשה ג"כ כמו זה, שבאתריה דהגאון ריל"ד זצ"ל לא ישלח הוראתו. והגאון רי"א 

זצ"ל לא שם לבו לכל זה והשיב למר חותני הגאון זצ׳ל מכתב בזו הלשון: 
כש"ת  המפורסם  הגאון  הרב  ה״ה  ידידי  כבור  קאוונא.  תרנ״ו  תשרי  כ׳  א׳  יום 
מו"ה נפתלי הערץ )נ"י( אב"ד דק׳ יפו שלום וכט״ס. מכתבו הגיעני. במה שדרש 
ממני על דבר השמיטה הנני להשיבו כי לא חדשתי עתה שום דבר וכמו שיצא 
וד׳  התחדשות.  שום.  בלא  עתה  דעתי  כן  העבר  השמיטה  בשנת  דעתי  ממני 
יהיה בעזרינו להקים הדת על תילה. והנני לברך את מעכ׳ת בגמר חתימה טובה 

ומבורכת. כנפשו ונפש ידידו דוש״ת יצחק אלחנן החופ״ק.
ולמעשה נהגו כל בני המושבות המתנחלים באה"ק למכור האילנות לאינו יהודי 
יען  יניקה, כהוראות מר חותני הגאב״ד זצ״ל. אמנם  על מנת לקוץ עם שיעור 
דרבנן  באיסורי  רק  המכירה  על  סמך  לא  לכן  קצת  הערמה  הוי  זאת  שמכירה 
דהיינו בכל עבודת הארץ והאילנות חוץ מהני שתי אבות דהיינו זריעה וקצירה 
והני שתי תולדות דהיינו זמירה ובצירה. ובחרישה יש מחלוקת הפוסקים אבל 

שאר אבות ותולדות אינם אסורים אלא מדרבנן ובשבילם היה מועיל המכירה.
הרב נפתלי הרץ הלוי הציע נוסח של מכירה שאין בו בעיה של ‘לא תחונם’. למכור 
את האילנות על מנת לקצוץ אותם עם שיעור יניקה בקרקע. מטרת מכירה זו לא 
הייתה לפתור את בעיית השדות ולהתיר מלאכה דאוריתא, אלא פתרון למטעים, 

בהם רוב המלאכות אסורות מדרבנן בלבד.
בו  מורכב,  נוסח  ויצר  ההיתר  את  שכלל  תרס”ג  בשנת  הבאה  השמיטה  לקראת 
שולב תנאי שאם הקונה לא יקצוץ את העצים, תחול מכירה גמורה לשלוש שנים. 
בכך ניצל מן ההערמה המופלגת שבמכירה על מנת לקוץ, וגם מאיסור ‘לא תחונם’, 
כי לא הייתה מכירה גמורה לגוי באופן ישיר, אלא העביר את ההחלטה על מכירה 
זו לידי הגוי. רנ”ה הלוי נפטר ערב השמיטה ואת המכירה בנוסח זה ביצע חתנו25 
)1874(. חתנו של ר’ נפתלי הרץ הלוי רבה של יפו.  יוסף צבי הלוי. נולד בשנת תרל׳ד  ר’   25
היה גדול בנגלה ובתורת הנסתר, והיה מקורב לרי”ל דיסקין. אחרי פטירת חותנו בתרס”ב, 
מרן  בא  עם  ירושלים.  גדולי  בהוראת  תרס”ג,  שמיטת  לקראת  לנכרי  המכירה  את  ביצע 
יפו נתמנה לדיין ואחר כך חבר הרבנות הראשיתלתל־אביב עד  הרב קוק לשמש כרבה של 
שעה  הוראת  ספרו  בארץ.  התלויות  מצוות  על  בעיקר  רבים  ספרים  כתב  בתש”ך.  פטירתו 
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בהסכמת רבני ירושלים, ר’ שמואל סלנט והאדר׳ת.

שאלות
1. כיצד פסקו רבני ירושלים בשנת תרנ”ו ומדוע שינו דעתם משנת תרמ”ט?

2. מדוע לא היה האדר״ת חפשי לפסוק?
3. מה חידש רנ”ה הלוי באופן המכירה, ומדוע?

4. מה החיסרון בשיטה זו?
5. מרן הרב קוק צרף את שתי השיטות, כיצד?

והמושבות בכ״ח באייר תרס”ד.  יפו  מרן הרב קוק עלה ארצה לשמש כרבה של 
בשמיטת תר”ע נשא הרב באחריות למושבות והוא שסידר את המכירה. הוא כתב 
ספר חשוב על הלכות שביעית, ‘שבת הארץ’, כולל מבוא גדול בו ביסס את היתר 
המכירה. הרב מכר את האדמה מכירה לזמן ולרווחא דמילתא מכר גם את העצים 

וקרקע יניקתם על מנת לקוץ ולחפור האדמה.
את  בכתביו  הסביר  הרב  זו.  דרך  לשלול  מסלוצק  הרידב”ז  בצפת  התעורר  מנגד 
סיבת ההזדקקות להיתר, את צדדיו ההלכתיים והרעיוניים. בוויכוח זה גילה מרן 
הרב את יסודות שיטתו בהנהגת הציבור, השקפתו על התקופה ועל סגולת ישראל 

הקובעת את היחס לחילונים )אגרת תקנ”ה(.
אפשרי.  הדבר  אין  כהלכה,  השביעית  בשמירת  רצונו  שלמרות  הסביר  הרב 
בתחרות  לעמוד  אפשרות  ואין  זהב,  ותפוחי  יין  יצוא  על  התבססה  ההתיישבות 
מסחרית אם קוטעים את השיווק לשנה אחת. בלא דרך של היתר ישבר מטה לחמו 

של הישוב לכל השנים.
אגרות הראיה קפט: 

מכתב קדשו עם קונטרסו היקר הגיעני כעת ממש, ודבריו הטהורים היו לי למלח 
על פצעי לבבי אשר לא זורו ולא חובשו. והשי"ת היודע כל תעלומות רק הוא 
יודע את לבבי המר על גורל מצות השביעית, אשר בכל לבבי ונפשי, ובכל חיי 
רוחי ונשמתי, הנני משתוקק וצמא לחזקה ולהחזיר עטרה ליושנה, ועיני רואות 
איך שאנחנו רחוקים עדיין מלהוציא אל הפועל את הדבר הגדול הזה. וידעתי 
ברור, שאם לא יעשה ענין המכירה יעברו רבים מאד על כל איסורי שביעית בלי 
שום צד היתר כלל, ורשעים ירימו קרן לומר הותרה הרצועה לעקור מצות מן 
התורה בלא שום שאלה, ואין לשער כמה גדול חורבן תוה"ק וחילול שם שמים 
יצא מזה. ע"כ הנני מוכרח לצאת בעקבות חז"ל בכלל "מוטב שיאכלו ישראל 
בשר תמותות שחוטות ולא יאכלו בשר תמותות נבילות",  הוכרחתי לסדר זה 

ההיתר למוכרחים להשתמש בו, כאשר עשו כן בשמיטות שעברו. 
ויען אשר ידעתי, כי לפי המצב בשום אופן אי-אפשר שלא יעשה איזה היתר, 
היין ושל תפוחי-הזהב,  לא מצד הסיפוק של השנה, אלא הפסק המסחר של 
שעולה למליונים. ולא די שיפסידו את ההון העצום הזה בשנת שביעית עצמה, 
יופסקו כל המסחרים, כי לא ישתתפו בתי המסחר שבחו"ל עם בתי מסחר שהם 
לבא  מוכרח  ואז  לכל,  כידוע  הזמנים,  מן  בזמן  סחורתם  משלח  את  מפסיקים 

משבר נורא על כל המסחר גם כל השנים שלאחר שביעית. 
ובעיקר העניין אגיד לכבוד גדולתו את דעתי הענייה, שבאמת לא זו היא הוראה 

נכתב לבירור יסודי ההיתר של חותנו בשנת תרנ”ו.

הראשונה שהעולם סומך את עצמו בשעת דחקו על מקצת פוסקים ואפילו על 
יחיד, אין זה כ"כ דבר רחוק בזה"ז. אבל העיקר מה שלבנו דואב הוא, שעכ"פ 

מצות שביעית מופקעת היא ואין מקיימים אותה.
זו היה  הפולמוס התעורר מחדש לאחר פטירת הרב בשמיטת תרח״ץ. בשמיטה 
סוגיות השביעית. החזון אי”ש  ובירר בספרו היטב את  כבר החזון אי”ש26 בארץ 
התנגד בכל תוקף להיתר המכירה, ונהג קדושת שביעית גם בפירות נוכרי. החומרה 
שהחמיר בהיתר הכללי, אילצה אותו להתיר פרטים רבים בגוף מלאכות הקרקע, 
תלמידיו  השמיטה.  לקיום  חילופית  דרך  סלל  וכך  החמיר,  דווקא  הרב  מרן  בהם 
וישובי פא״י שהלכו בדרכו לא השתמשו בהיתר המכירה ונהגו כשיטת המבי”ט 

שיש קדושה בפירות הגוי. במשך הזמן הצטרפו רבים להחמיר כשיטתו.

שאלות
1. אילו בעיות מעשיות דחפו להכרעה בעד ההיתר?

2. איזו הנמקה הלכתית מוסיף כאן הרב?
3. נתח את המצב כיום, האם לדעתך יש היום צורך בהיתר?

)1879-1954( גאון נחבא אל הכלים. פרסם ספריו בעלום שם  ר׳ אברהם ישעיהו קרליץ.   26
ולא נשא משרה ציבורית רשמית. עלה ארצה בתרצ”ב והתיישב בבני ברק. הפך במהרה לתל 
הלכה,  בירורי  אי־ש’,  ‘חזון  ספרי   23 הופיעו  והנהגה.  הלכה  בענייני  אליו  פונים  פיות  שכל 
בארץ,  התלויות  המצוות   - זרעים  סדר  על  ביאורים  בתוכם  הש׳ס.  על  והערות  חידושים 

ונחשב כספר יסוד בתחום זה.
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פתיחה למסכת שביעית
הקדמת הרב פנחס קהתי27

על שלשה דברים נצטווינו בשנה זו, על שביתת הקרקע, על קדושת הפירות, 
ועל שמיטת כספים. 

בעניין שביתת הקרקע:
התורה מפרשת שארבע עבודות אסורות בשביעית: זריעה, 'שדך לא תזרע'. זמירה, 
'וכרמך לא תזמור'. קצירה, 'את ספיח קצירך לא תקצור', בצירה 'ואת ענבי נזיריך 
לא תבצור'. והרי זמירה בכלל זריעה, שהזמירה היא לתועלת גידול האילן, ובצירה 
בכלל קצירה. וכן לעניין שבת זריעה וקצירה הן אבות מלאכה וזמירה ובצירה הן 
תולדותיהן ונכללות בהן, ולמה פרטן הכתוב? אלא מכאן למדים שמן התורה אינן 
אסורות בשביעית אלא ארבע עבודות אלו: זריעה וקצירה בשדה, וזמירה ובצירה 
באילנות. ויש אומרים שאף חרישה אסורה מן התורה. שנאמר: "בחריש ובקציר 
תשבות" )שמות ל"ד כא(, ואף שהכתוב בתחילתו מדבר בשבת מפרשים הם צווי 
זה לעניין איסור העבודה בשביעית. שאר עבודות קרקע כל שיש בהן משום תיקון 
הקרקע, וכן עבודות שיש בהן משום תיקון האילן והשבחתו, אסורות הן מדברי 
סופרים )מועד קטן ג' א(. והלכה למשה מסיני היא שאיסור עבודת קרקע מתחיל 
שלשים יום לפני ראש השנה של שביעית. איסור זה נקרא 'תוספת שביעית' ואינו 
נוהג אלא בזמן שבית המקדש קיים. ברם חכמים הרחיבו זמן האיסור של תוספת 
שביעית וגזרו על שני פרקים מחג השבועות ואילך בשדה אילן ומחג הפסח ואילך 
בשדה תבואה. אבל בברייתא נשנה שרבן גמליאל ובית דינו, היינו רבן גמליאל בנו 
של רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה )מלאכת שלמה(, התירו את האיסור של שני 
הפרקים. ובתוספתא מובא: רבן גמליאל ובית דינו התקינו שיהיו מותרין בעבודת 
הארץ עד ראש השנה. מכאן פוסק הרמב"ם שבזמן שאין מקדש מותרים בעבודת 

הארץ עד ראש השנה של שביעית כדין תורה )רמב"ם הל' שמיטה ג' א'(. 
בעניין קדושת פירות שביעית נאמרו ארבעה צוויים: 

א. להשמיט ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ. שנאמר )שמות כ"ג יא(: "והשביעית 
הנועל  וכל  השדה".  חית  תאכל  ויתרם  עמך  אביוני  ואכלו  ונטשתה  תשמטנה 
כרמו או סג שדהו בשביעית. ביטל מצוות עשה. וכן אם אסף כל פירותיו לתוך 
ביתו, אפילו על מנת לחלקם לעניים. אלא יפקיר הכל ויד הכל שווין בו. ויש לו 
להביא לתוך ביתו מעט מעט )רמב"ם, מכילתא(. ונחלקו האחרונים אם מצווה 
ואם  שדהו  פירות  להפקיר  שחייב  הוא  שהאדם  כלומר,  האדם,  על  מוטלת  זו 
אפקעתא  כאן  שיש  או  הפקר.  הפירות  ואין  עשה  מצוות  על  עבר  הפקיר  לא 
דמלכא )הפקעת המלך(, כלומר, שהתורה היא שהפקירה פירותיו ולכן הפירות 
הם מאליהם הפקר. ולא באה מצווה זו אלא לומר שהנוהג בפירותיו מנהג בעלות 
הריהו עובר על מצוות עשה. ב. אין לעשות סחורה בפירות שביעית שנאמר: 
הפיץ  המזרחי,  בבנק  פקיד  היה  ועבודה,  תורה  איש  תר”ע.  בפולין  נולד  קהתי.  פנחס  ר’   27
תורה בסניפי בני עקיבא. הוגה ומבצע רעיון ה׳קוטרס היומי’ ללימוד המשנה היומית, אשר 

נהפך בסיומו לפירוש מקיף, מודרני וברור - משניות מבוארות, נפטר תשל׳ז.

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה". ודרשו חכמים: לאכלה ולא לסחורה. 
ג. אין להפסיד פירות שביעית. שכן דרשו מהפסוק: "לאכלה ולא להפסד". פירות 
ולסיכה. לאכול דבר שדרכו לאכול, ולשתות  ניתנו לאכילה ולשתייה  שביעית 
דבר שדרכו לשתות, ולסוך דבר שדרכו לסוך. דעת הרמב"ן שהפסוק "והיתה 
שבת הארץ לכם לאכלה" זו מצוות עשה לאכול מפירות שביעית. אבל הרמב"ם 
ואחרים סוברים שלאכלה הוא היתר ולא מצווה, אלא שבא הכתוב להשמיענו 
לא  שביעית,  בקדושת  לאכלם  הוא  צריך  ההפקר  מן  לוקח  שאדם  שהפירות 
מותר  אמנם  ממנהגם.  בהם  לשנות  ולא  להפסידם  ולא  סחורה  בהם  לעשות 
הגדלים  שפירות  למדים  נמצאנו  ולצביעה.  הנר  להדלקת  בהם  להשתמש  גם 
בארץ  שנפל  הזרע  מן  שגדל  )ממה  הספיחים  בין  האילן  פירות  בין  בשביעית 
לאכול, אלא שיש לאכלם בקדושת שביעית.  מן התורה  לפני שביעית( מותר 
ומה שנאמר: "את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי גזירך לא תבצור", כוונת 
הדברים: לא תקצור כדרך הקוצרים, ולא תבצור כדרך הבוצרים, אלא אתה קוצר 
ואתה בוצר בשינוי, מעט מעט לפי הצורך. ברם חכמים אסרו כל הספיחים של 
תבואה, קטניות וירקות באכילה. שגזרו עליהם מפני עוברי עבירה, שלא יזרעו 
בשביעית ויאמרו: ספיחים הם. איסור זה נקרא 'איסור ספיחים', ומכאן שאין 
מאליהם שנה שנה  גדלים  האילן, שהם  פירות  אלא  מפירות שביעית  אוכלים 
ואין בהם ספיחים, וכן צמחים שאין דרך רוב בני אדם לזרעם )רמב"ם שמיטה 

ד' א-ג(.
ד. אין לאכול מפירות שביעית אלא כל זמן שהם מצויים גם בשדה, אבל כלה מין 
אחד מן השדה חייב לבער מה שנמצא מאותו המין בבית. שכתוב: "ולבהמתך 
זמן שחיה אוכלת  "כל  ודרשו:  כל תבואתה לאכול",  ולחיה אשר בארצך תהיה 
לבהמתך  צווי(  )לשון  כלה  שבשדה,  לחיה  כלה  בבית,  אוכלת  בהמה  השדה  מן 
מבערים?  וכיצד  הביעור'.  'מצוות  נקראת  זו  מצווה  בהר(.  )ספרא  שבבית" 
כשמגיע זמן הביעור מפקיר הוא את כל הפירות שכנס לתוך ביתו בין משדהו 
בין משדה אחר. כלומר, שמוציאם ומניחם מחוץ לביתו ואומר: מי שצריך ליטול, 
יטול. ברם רשאי הוא בעצמו לחזור ולזכות בהם. אבל אם לא קיים מצוות הביעור 
הרי הם אסורים באכילה )רש"י, רמב"ן, תוספתא(. לדעת הרמב"ם מצוות ביעור 
היא לאבד את הפירות מן העולם, ולדעת הראב"ד שני ביעורים הם. הראשון, הוא 
כשכלה לבהמה ולחיה מן העיר ותחומיה, שאז מצווה על כל אדם להוציא מה 
שבביתו ולהפקירו. והשני, כשכלו אותם הפירות מן הארץ, שאז יש לבערם מן 
העולם. כל העניינים הללו כלולים אפוא בקדושת פירות שביעית. וכתבו בעלי 
התוספות: "אין מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית שצריך לנהוג 

בהם קדושת שביעית" )סוכה ל"ט א ד"ה שאין(. 
ישה  ידו אשר  בעל משה  כל  דבר השמיטה שמוט  "וזה  נאמר  כספים  בעניין שמיטת 
ברעהו לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה'" )דברים ט"ו א-ג(. פסוק זה כולל 
מצוות עשה לשמוט המלווה בשביעית: "שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו", ומצוות 
לא תעשה: "לא יגוש את רעהו". ברם אין שביעית משמטת את המלווה אלא בסופה, היינו 
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עם שקיעת החמה של ערב ראש השנה שבסוף שביעית, וברגע זה כל החובות משומטים, 
לפי שעברה עליהם שנת השמיטה. ומכאן כל התובע חוב שעבר עליו שביעית ביטל עשה 
ועובר על לא תעשה. וכבר למדנו שהואיל ונמנעו העם מלהלוות זה לזה מחמת השמיטה 

התקין הלל פרוזבול שלא תשמט שביעית את המלווה.

המלאכות האסורות
הארץ  עבודת  איסור   - השמיטה  של  המרכזיות  בהלכותיה  עוסקת  בהר  פרשת 
והאילן. ארבעה לאווים נאמרו כאן, ארבע מלאכות: זריעה וזמירה, קצירה ובצירה. 
ושאר  התורה  מן  אסורות  אלה  מלאכות  ארבע  תולדותיהן.  ושתי  אבות  שני 

התולדות אסורות מדרבנן.

א. המלאכות האסורות בשביעית ומקורן
התורה אסרה במפורש ארבע מלאכות: זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. מלבד הלאו 
'לא תעשה כל מלאכה״, יש בשבת גם עשה של 'שבתון', וכך גם בשמיטה, מלבד 
איסורי הלאו - 'לא תזרע' ו'לא תזמור' - גם ציווי עשה חיובי: 'שבת שבתון יהיה 

לארץ'. 
ויקרא כ"ה: 

ּוַבָּׁשָנה  ְּתבּוָאָתּה.  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַּכְרֶמָך  ִּתְזֹמר  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ֵׁשׁש 
ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליֹהָוה ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר. 

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ.
נוספת. הרמב׳ן נתן לעשה  כפילות איסורי הלאו והעשה מולידה משמעות הלכתית 

של שבת ויום טוב ממד חדש:
'ונראה לי שהמדרש הזה לומר שנצטוינו מן התורה להיות לנו מנוחה ביום טוב 
אפילו מדברים שאינם מלאכה, ולא שיטרח כל היום למדוד התבואות, ולשקול 
יין, ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית  חפירות והמתנות, ולמלא החביות 
וממקום למקום... והותרו הימים הטובים האלו ואפילו השבת עצמה. שבכל זה 
אין בהם משום מלאכה. לכך אמרה תורה 'שבתון', שיהיה יום שביתה ומנוחה 
מן  מנוחה  לנו  שתהיה  הוא,  כך  שבתון  פירוש  אבל  ממלאכה.  טורח  יום  ולא 

הטורח והעמל...' )ויקרא כ׳ג כד(. 
הרמב״ן משוה את הדברים גם לשמיטה ומחיל גם עליה דין זה: ‘וכן שבת שבתון 

יהיה לארץ ־ שבת של מנוחה שלא יחרוש ולא יעבוד אותה כלל’ )שם(.
מרן הרב פירש שלפי הרמב”ן אין זו סתם תוספת עשה, אלא משמעותה בדומה 

למה שאמר על השבת, שאין לבטל באופן קבוע ושיטתי את שביתת השביעית.
שבת הארץ, קונטרס אחרון ז׳ 

ונראה פירוש דבריו, שאע"פ שאין לנו מן התורה בשביעית כ"א אותם האבות 
כללות  מ"מ  מדרבנן,  שהן  שמפורש  עבודות  שאר  לבד  ותולדותיהן,  השנים 
בקביעות  בכלל שנת השביעית  עליה  והעובר  בכולן,  התורה  מן  היא  השביתה 

עבר אדאורייתא. 
ובתורת כהנים: "כשם שנאמר בשבת בראשית שבת לד', כך נאמר בשביעית, 
וכל מלאכה  וכרמך לא תזמור, כל מלאכה שבשדך  שבת לד'. "שדך לא תזרע 
"כל  וכללה:  המלאכות,  פרטי  את  פרטה  שלא  הברייתא  כוונת  שבכרמך". 
מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך" בכלל אחד, היא על כללות השביתה של 
דרבנן עובר על מצות  כל השנה, שהמבטלה לגמרי בקביעות אפילו בתולדות 

השביתה מן התורה, וזה אינו אסמכתא אלא דין-תורה גמור. 
כלומר, למרות שנאסרו מן התורה בשביעית רק ארבע המלאכות האמורות, אבל 
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כללות השביתה היא מן התורה. ושאר המלאכות האסורות מדרבנן הרי זה כאשר 
עובר עליהן באקראי, אבל אם יבוצעו באופן שיטתי ‘מחריש ועד קציר’, עבר על 

עשה של תורה.

שאלות
1. מנה עשין ולאוין שבפרשה?

2. האם יש מקור נוסף לאיסור מלאכה בשביעית? מה הוא מוסיף? )עי־ מקור 49(<.
3. מה משמעות יש לעשה כשיש גם לאו?

ב. אבות ותולדות
אב  קצירה־בצירה,  זריעה־זמירה,  צמדים:  לשני  מתחלקות  אלה  מלאכות  ארבע 
וזמירה, הן מלאכות האילן  זריעה  בין שני הצמדים.  גדול יש גם  ותולדתו. הבדל 
והאיסור הוא בעצם הפעולה, בעוד איסור קצירה ובצירה איננו איסור המלאכה, 

אלא ביטוי לקדושת הפירות ואיסור לקטיפתם בדרך בעלות.
מנין המצוות של הרמב׳ם הלכות שמיטה ויובל. 

וזהו פרטן: )א( שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה. )ב( שלא יעבוד עבודת 
הארץ בשנה זו. )ג( שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו. )ד( שלא יקצור הספיח 
כדרך הקוצרים. )ה( שלא יבצור הנזירים כדרך הבוצרים. )ו( שישמט מה שתוציא 
הארץ. )ז( שישמט כל הלואתו. )ח( שלא יגוש ולא יתבע הלוה. )ט( שלא ימנע 

מלהלוות קודם שמיטה כדי שלא יאבד ממונו. 
מועד קטן ג' א 

מכדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? 
למימרא דאהני תולדות מיחייב אאחרנייתא לא מיחייב.

מדוע  ותולדה.  כאב  שבת  בהלכות  שהוגדרו  דומות  מלאכות  מופיעות  זוג  בכל 
שנאסרו  שלהם  האבות  מן  איסורן  את  להסיק  היה  שאפשר  תולדות  להזכיר 
בפירוש? מכאן הסיקה הגמרא שמטרת הכתוב למעט ולומר שרק על אלו ארבע 
איסורם  ואין  פטורים.  והתולדות  האבות  שאר  ועל  בשביעית  חייבים  המלאכות 

אלא מדרבנן.
הרמב׳ם הלכות שמיטה ויובל פרק א' א' הוסיף על דברי הגמרא: 

מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר: ושבתה 
הארץ שבת ליי׳ ונאמר: בחריש ובקציר תשבות. וכל העושה מלאכה מעבודת 
שנאמר:  תעשה,  לא  על  ועבר  עשה  מצות  ביטל  זו  בשנה  האילנות  או  הארץ 
שרך לא תזרע וכרמך לא תזמור. ב. אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על 
הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה. ואחד הכרם ואחד שאר האילנות. ג. וזמירה 
בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה. ולמה פרטן הכתוב לומר לך על שתי תולדות 
אלו בלבד הוא חייב ועל שאר התולדות שבעבודת הארץ עם שאר האבות שלא 

נתפרשו בענין זה אינו לוקה עליהן. אבל מכין אותו מכת מרדות.
זמירה ובצירה נמנו כאן כתולדות, אבל בשבת הן נמנו עם האבות:

רמב׳ם הלכות שבת ז' ב'-ד':
הוא  כיצד  מלאכות.  אבות  הנקראין  הם  מענינם  שהוא  וכל  המלאכות  אלו  כל 
ענינן? אחד הזורע זרעים, או הנוטע אילנות או המבריך אילנות, או המרכיב, או 

הזומר, כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות וענין אחד הוא. שכל אחת מהן לצמח 
דבר הוא מתכוין. וכן אחד הקוצר תבואה או קטנית, או הבוצר ענבים, או הגודר 
תמרים, או המוסק זיתים, או האורה תאנים, כל אלו אב מלאכה אחת הן, שכל 

אחת מהן לעקור דבר מגידוליו מתכוון, ועל דרך זו שאר האבות.
בשבת הזמירה אינה תולדה אלא אב כמו הזריעה, הקצירה אב וגם הבצירה?

המפרשים בקשו להגדיר לפי שיטתו מהו אב ומהי תולדה. 
מגיד משנה: כוונת רבינו היא שכל מלאכה שהיא דומה לאב בדמיון גמור אלא 
שחלוקה ממנה בצורת הפעולה או במין הנפעל הרי זו אב כמותה, אבל מלאכה 
הדומה לה במקצת, זו היא הנקראת תולדה. והמשל בזה: הקוצר והבוצר, שהם 
והחופר,  וכן החורש  והנוטע,  וכן הזורע  בדמיון גמור אלא שחלוקין הנפעלים. 
שהם חלוקי איכות הפעולה אבל הם בדמיון גמור. עליהם אמרו כולם מלאכת 
אחת הם. שאם באנו לחלק בהן נחלק במיני הזרעים גם כן, ובמיני הכלים אשר 
יעשה בהם וכיוצא בזה. אבל בשאין שם אלא קצת דמיון, כגון המחתך את הירק 
שאינו דומה לטחינה, רק בהעשות מגוף אחד גופים רבים, אף על פי שהטחינה 
תולדה.  הוא  זו  כן,  החתוך  ואין  אבקה(  )שנוצרת  לגמרי  הראשון  הגוף  משנה 

והיקש זה ניתן לכלן. 
אם כן מדוע בצירה נקראת בשבת אב ובשמיטה תולדה?

ו’( שיש הבדל בין שבת לשביעית. שבת עוסקת  ביאר האגלי טל28 )זורע ס”ק ב’ 
באדם ומצווה עליו לנוח, לכן המלאכה מוגדרת כ”מלאכת מחשבת”, אנו הולכים 
קושרת  השבת  לכן  המטרה,  היא  העיקר  ובמחשבתו  העושה,  מחשבת  אחרי 
מלאכות שונות בהתאם לתפקידן ומטרתן. אבל השביעית היא שבת הארץ. זה לא 
תלוי בראשו של העושה ובכוונתו אלא במציאות של הפעולה וצורתה החיצונית, 

ועל כן קוצר ובוצר ייחשבו שתי מלאכות נפרדות, אב ותולדה.

שאלות
 1. אילו מל”ט אבות המלאכה של שבת קשורות לקרקע ולאילן?

 2. מהי הגדרת אב  ותולדה בשבת ומהי הגדרתן בשביעית?
3.  מדוע פורשו ארבעתן בתורה ולא נלמד את התולדות מן האבות?

מקוצק,  מנדל  מנחם  רבי  של  חתנו  היה   ,)1838-1910( מסוכטשוב  בורנשטיין  אברהם  ר’   28
“וממנו נתוודעתי מה ייקרא חידושי תורה באמת”. היה משיב גדול בדורו ומחבר הספרים: 

“אגלי טל” על מלאכות שבת ושו”ת “אבני נזר”. ייסד את חסידות סוכטשוב.
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חובת גברא או חפצא?
איסור העבודה: 

ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' )ויקרא כ"ה ב(. 
ספר הכוזרי – "האינך רואה כי הארץ אף היא נתחיבה בשמירת שבתות כמה 

שנאמר שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לה'" )מאמר שני יח(.
הכתוב  הנושא,  היא  הארץ,  של  מקומה  את  השמיטה  במצוות  מדגישה  התורה 
פונה כביכול אל הארץ  ולא אל האדם. אבל ברור שאי אפשר לצוות את האדמה, 

אלא להוסיף אזהרה לאדם, שלא יחלל במעשיו את שבתה של הארץ. 
שתי האזהרות מופיעות בדברי הרמב”ם:

שנאמר:  שביעית,  בשנה  האילן  ועבודת  הארץ  מעבודת  לשבות  עשה  "מצות 
ושבתה הארץ שבת ליי', ונאמר: בחריש ובקציר תשבות )רמב"ם שמיטה ויובל 

א' א'(. 
"שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה" )רמב"ם, מנין המצוות שלפני הלכות 

שמיטה ויובל(.
ההלכה  שלפני  המצוות  ובמניין  האדם  על  כמוטלת  המצווה  את  הגדיר  בהלכה 

הארץ היא נושא האיסור.
מרן הרב ביאר את הבדלי הלשון ברמב”ם: 

דיוק לשונו בפנים ההלכה  "הרמב"ם כתב: שתשבת הארץ, ממלאכתה. אמנם 
ואם בר חיובא  מורה מפורש, שעיקר החיוב דשביתה הוא אקרקפתא דגברא, 
לשבת  עשה  "מצות  שם:  שכתב   - הארץ",  "ושבתה  מצות  מבטל  הוא  עובד 
שיש  כך:  היא  המצוה  שצורת  ונראה,  הארץ.  שתשבת  ולא  הארץ",  מעבודת 
מצוה שתשבת הארץ, כדכתיב: ושבתה הארץ, אלא כיון שאין שביתה של הארץ 
מתבטלת כ"א ע"י מה שבר-חיובא עובד אותה, אבל אם נכרי, שאינו מצווה על 
שביתה, עובד אותה, הרי היא לגבי שביתת הארץ כאילו עובד אותה קוף בעלמא 
או שהיא מתעבדת מאליה ע"י איזה כח מכחות הטבע, שאין זה ביטול שביתת 
הארץ. על-כן אי-אפשר שתהיה מתבטלת שביתת הארץ כ"א ע"י ביטול של 
ל"ת דשדך ל"ת וגו', דהיינו כשבר-חיובא עובד אותה, וממילא אי אפשר שתהי' 
נעבדת שביתת הארץ רק אם ישראל עובר ע"ז, שהמ"ע בפועל היא אקרקפתא 
דגברא לשבת מעבודת הארץ, אלא שכשהוא עובר צורת העבירה אי מצד המ"ע 
לא רק מה שהוא עובד את הארץ אלא גם מה שהארץ אינה שובתת. ועל-כן 
שובתת,  שהארץ  מה  על  ע"ז  מיוחד  ציור  אין  הלא  למעשה  שבנוגע  בהלכה, 
נקט רבינו לשון "לשבות", אבל בציור המצוה, במנין המצות שלפני ההלכות, 
צייר ציור ע"פ האמת: שתשבת הארץ ממלאכתה, שכשבא לעבור על מצוה זו 

הקפידא היא על מניעת שביתת הארץ" )שבת הארץ קונטרס אחרון א(. 
שביתתה של הארץ היא בעצם אשליה. הרי: ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם 
והקמילה  הצמיחה  תהליכי  כב(.  ח’  )בראשית  ִיְׁשֹּבתו  ֹלא  ָוַלְיָלה  ְויֹום  ָוֹחֶרף  ְוַקִיץ 
בטבע נמשכים גם כאשר האדם שובת. ואם האדמה לא תצמיח חיטה היא תצמיח 
קוצים? ברור שבאופן מעשי לעולם יבוא חילול השביעית על ידי מעשה האדם, 
מעבודת  )האדם(  “לשבות  המבצע  האדם  אל  מופנים  הדברים  ההלכה  בגוף  לכן 

הארץ”. אבל במניין המצוות שלפני ההלכה מוצג העיקרון של המצווה, מבחינה 
רעיונית ועיונית המצווה היא על הארץ.

יש לכך השלכות מעשיות. ‘תוספת שביעית’ מקדימה את האיסור אל השישית. 
אסור לשתול סמוך לשביעית, כדי שהקליטה תהיה עוד בשישית. הקליטה איננה 

פעולת האדם, אלא שהוא גורם לארץ שתעשה את פעולתה.
שהאדם  היא  המטרה  בשבת  בשביעית’.  לגוי  ‘אמירה  לעניין  יש  נוספת  השלכה 
אבל  מדרבנן.  אלא  תורה  איסור  זה  אין  לעשות,  לגוי  ואומר  נח  הוא  ואם  ישבות 
בשביעית שהאדמה היא שצריכה לשבות, אסור יהיה לישראל לעובדה בין בעצמו 

ובין על ידי גוי.
לנכרי  אמירה  נזכר  לא  קטן  מועד  בכל מסכת  כי  אומר  אני  מהרש"ל29:  "כתב 
בשביעית דאסור או דשרי, דודאי אסור אמירה לנכרי בשביעית. לפי ששביעית 

תלה הקב"ה הקדושה בארץ, דכתיב: שבת שבתון יהא לארץ".
מרן הרב דחה מסקנה זו, כי צימוח שנוצר על ידי גוי אינו שונה מצמיחה על ידי 
זרעים שהביאה הרוח, האיסור אינו עצם ההצמחה, אלא כשהיא נעשית על ידי 

יהודי בר חיובא, אז יש בכך חילול שבתה של הארץ.
שתשבות  א'  המצות:  במנין  הרמב"ם  לשון  א(:  אחרון  )קונטרס  הארץ  שבת 
הארץ בשביעית ממלאכתה. תלה את השביתה בארץ, ומזה נראה כדעת רש"ל 
ומנ"ח, שיש איסור בעבודת הארץ אפילו אם נעבדת ע"י נכרים. ולפ"ז, לא רק 
שיש איסור תורה אם ישראל עושה את עבודת הארץ ע"י פועלים נכרים. אלא 
אותנו  עובדים הם מבטלים  בזה שהם  לעבוד, שהרי  נכרים  להניח  שגם אסור 
ממ"ע דשביתת הארץ. וי"ל עוד שמ"ע דושבתה הארץ, אם נאמר שהיא בפני 
עצמה אינה שייכה דוקא על בעל השדה אלא היא מצוה כללית לכל ישראל, 
לפ"ז כל מי שעובר עבירה ועושה עבודת הארץ בשביעית לא רק שהוא בעצמו 
עובר על עשה ול"ת, אלא הוא מכשיל בזה את כל ישראל, שהכל מבטלים על 

ידו את מצות ושבתה הארץ. 

שאלות
1. מהו ביטוי המפתח החוזר בפרשת השביעית )בהר(?

2. השווה את נוסח הרמב”ם במניין המצוות שלפני ההלכה לנוסחו בהלכה עצמה, 
מדוע שינה את לשונו?

3. לאן נוטה הכוזרי, ואיזו משמעות הוא נותן לכך?
4. מהן ההשלכות המעשיות הנובעות מן הנסוחים השונים?

ביקר  ודייקן.  פשטן  בפולין.  התורה  מגדולי   .)1510-1573( מהרש”ל   – לוריא  שלמה  ר’   29
ביקש  שלמה  של  ים  בספרו  הפוסקים.  לגדולי  גם  פנים  נשא  לא  הפילפול,  את  בחריפות 
לביא על כל הלכה את הדעות השונות ולבחון אותן לאור דברי התלמוד עצמו. ספרו חכמת 

שלמה מכיל הגהות לש”ס ומפרשיו רש”י ותוספות. 
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אוקמי ואברויי
מן התורה למדנו איסור ארבע מלאכות, שאר עבודות הארץ והאילן נאסרו מדרבנן. 
מותרות.  אלה  מלאכות  שלעיתים  המלמדות  סתירות,  יש  הברייתות  שבין  אלא 
‘אברויי   - ולחזקו  בין מלאכות שמטרתן להשביח את האילן  לכן הבדילו חכמים 
אילנא’, למלאכות שמטרתן למנוע קלקול והפסד והן מעמידות את העץ על מצבו 

- ‘אוקמי אילנא’.

א. ההבדל בין אוקמי אילנא לאברויי
דברי הברייתות ביחס למלאכות השביעית סותרים. מחד נאמר שקישקוש )עידור( 

בזיתים מותר, ומאידך נאמר שאסור לקשקש?
מועד קטן ג' א

וקשקוש בשביעית מי שרי והא כתיב והשביעית תשמטנה ונטשתה תשמטנה 
חד  הוו  קשקושי  תרי  חמא  בר  עוקבא  רב  אמר  מלסקל  ונטשתה  מלקשקש 

אברויי אילני וחד סתומי פילי אברויי אילן אסור, סתומי פילי שרי.
רש"י: סתומי פילי - שמסתם בקעים של אילן. שרי - דאית ביה משום פסידא. 
אברויי אילני אסור - דהוי משום רווחא, והאי דשרי קשקוש היינו סתומי פילי, 

והאי דאסיר היינו אברויי אילני.
- ‘אברויי  הגמרא מחלקת בין שני סוגים של עידור. עידור שמשביח את העצים 
אילנא’ - אסור בשביעית, עידור שמטרתו לכסות את בקעי האילן, שאם לא יכוסו 

בעפר יתייבש האילן ויתקלקל, הוא - ‘אוקמי אילנא’ ומותר.
מצאנו  בזה  אף  האילן(.  לפצעי  )תחבושת  העצים  ‘זיהום’  לגבי  קיים  דומה  דיון 
סתירה דומה, מותר לזהם או אסור? אף כאן תחבושת שמטרתה לשמר את מצב 
העץ שלא יתקלקל, מותרת, וזיהום  שמטרתו לתקן את מצב העץ ולרפאו נחשב 

ל׳אברויי אילנא’ ואסור.
עבודה זרה נ' ב 

ורמינהי:  בשביעית.  ומזהמין  מתליעין  דקתני:  ליה,  קשיא  קא  אזיהום  זיהום 
מזהמין את הנטיעות... עד ראש השנה, עד ראש השנה אין, בשביעית לא. אמר 
רב עוקבא בר חמא: תרי קשקושי הוו, חד לאברויי אילנא ואסור, וחד לסתומי 

פילי ושרי.
הירושלמי )שביעית ב' ג'( השתמש במשל והגדיר זיהום המותר כהושבת שומר:

 "רבי יוסה אמר, ר' אבונה בעי: מה בין המזהם לעושה לה בית? המזהם אינו אלא 
כמושיב שומר, בית עושה לה צל והיא גדילה מחמתן". 

הנזק  ומניעת  הפעולה  הגנתיות  את  מדגישה  לשומר,  אילנא’  ‘אוקמי  השוואת 
ואוסרת פיתוח חיובי. 

הרמב”ם אסר סוג נוסף של ‘זיהום’ )א’ ה’(: 
"ולא יסוך את הנטיעות בדבר שיש לו זוהמא כדי שלא יאכל אותו העוף כשהוא 

רך",  
אף על פי שזיהום זה לא בא לחזק את העץ אלא למנוע מן העוף לקלקל אותו, 

ומדוע אפוא נאסר?

ופאת השולחן30 )כ’ סקי”א( שאל על דבריו:
וזיהום דכמושיב שומר הוי ליה לאוקומי אילנא ודאי... אף על פי כן סבירא ליה 
לסוגיין דבכהאי גוונא גם כן אסור בשביעית, משום דהוי בגופא של אילן הוי 

ליה עבודת האילן. 
הוא חידש שיש להבדיל בין טיפול שמתבצע מחוץ לעץ כמו בקישקוש )עידור(, 
דחה  הרב  מרן  האסורה.  האילן  כעבודת  ונחשב  העץ  גוף  על  שנכרך  זיהום  לבין 
כה חזק שאכילת העוף רק מעכבת את  כי אפשר שמדובר בצימוח  את ראייתו, 

התפתחותו הטבעית של העץ ולא מזיקה לעצם קיומו:
שבת הארץ קונטרס אחרון י

פשיטא ליה דזיהום, כדי שלא יאכל העוף הנטיעות כשהן רכות, הוא לאוקמי 
אילנא. ואין זה פשוט, די"ל דמה שהעוף אוכל מהנטיעות חוזר הוא וצומח, אלא 
שמתוך שהוא אוכל קצת מהעץ אינו יכול להוסיף ולאברויי יותר בשנה זו, והוי 
בכלל לאברויי. ועל כרחינו צריכין אנו לומר כן, מהא דהתוס' )ע"ז כ' ב ד"ה ואין(, 
שכתבו דמיירי בדבר שאינו אבד, דאל"כ הי' מותר ג"כ בחוה"מ, ואם היה האילן 

מתקלקל עי"ז הרי זה דבר האבד? אלא ודאי שרק אינו משתבח. 

שאלות
1. מהו קישקוש ומהו זיהום?

2. מהם שני סוגי הקישקוש והזיהום? מה ההבדל ביניהם בדין ומדוע?

ב. אוקמי אילנא אינו מלאכה חשובה
הרמב”ם הציג כשורש היתר מלאכה ‘לאוקמי אילנא’ את הדוגמה של ההשקייה:

רמב"ם שמיטה ויובל א' ח-י( 
שדה  וכן  ביותר  שצמאה  הזריעה  שדה  והיא  בשביעית  השלחין  בית  משקין 
המים  את  מושכין  סאה  לבית  מעשר  יתר  מזה  זה  מרוחקין  היו  אם  האילנות 
מאילן לאילן אבל לא ישקו את כל השדה ואם היו מקורבין זה לזה עשר לבית 
במים בשביעית  אותו  וכן עפר הלבן מרביצין  כל השדה בשבילן  סאה משקין 

בשביל האילנות שלא יפסדו:
ועושין עוגיות לגפנים ועושין את אמת המים כתחלה וממלאין את הנקעים מים:
ומפני מה התירו כל אלה שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה 
והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם, לא גזרו על אלו שאין אסור 
הגאון  מפי  תורה  ללמוד  הספיק   )1770( תק”ל  בשנת  נולד  משקלוב.  אשכנזי  ישראל  ר’   30
‘תקלין  פרוש  וכתב  חיים,  לאורח  הגר”א  ביאור  את  לדפוס  הכין  לפטירתו.  סמוך  מוילנא 
החבורה  בראש  לצפת  עלה  תקס”ט  בשנת  הגאון.  הגהות  פי  על  שקלים  למסכת  חדתין’ 
התמיכה  לביסוס  לדאוג  חדשים  מספר  כעבור  חזרה  נשלח  הגאון.  תלמידי  של  השלישית 
והגברת העלייה, ועשה זאת בהצלחה במשך שלוש שנים. בשנת תקע”ד פרצה מגפה בצפת 
והוא נסע עם בני ביתו לירושלים. במגפה זו איבד את אשתו, הוריו, שני בניו, שתי בנותיו 
וחתנו. אף על פי כן לא התייאש, חזר לצפת, והמשיך בבניין הישוב. עברו עליהם פורענויות 

קשות: בתקפ”ה חרבו בתים רבים בעקבות שטפון.
ימים.  ושלשה  שלשים  צפת  ביהודי  פרעו  והם  פחה  באברהים  הדרוזים  מרד  פרץ  בתקצ”ד 
בתקצ”ז עלה לירושלים לעזור לבסס את הקהילה הפרושית שם, ושבועיים אחר כך חרבה 
חתנו  באמצעות  העזרה  את  ארגן  ישראל  ר’  מיהודייה.  אלפים  נספו  בו  נורא,  ברעש  צפת 
ר־ ישעיהו ברדקי, וגייס לשם כך אמצעים כספיים גדולים ממלווים שונים ומאת כל יהדות 
נפטר  בארץ.  התלויות  במצוות  ערוך  לשולחן  השלמה  הוא  השולחן  פאת  ספרו  הגולה. 

בטבריה בשנת תקצ”ט.
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מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו.
האסורה  במלאכה  רק  מדובר  א.  אילנא.  אוקמי  להיתר  סיבות  שתי  צירף  הרמב”ם 
להחריב  באה  לא  היא  כי  טווח,  ארוך  שנזקן  מלאכות  מנעה  לא  התורה  ב.  מדרבנן. 
את העולם בשביעית, ובכל שבע שנים נצטרך להתחיל לבנותו מחדש. לכן איסורי 

השביעית נוגעים רק לפירות השנה הזאת.
רש”י כתב נימוק אחר. מלאכה שתפקידה רק לקיים את העץ אינה מלאכה חשובה 

‘דאוקמי אילנא בעלמא הוא’: 
וקושרין  זבל  שם  מדביקין  קליפתו  קצת  ונשרה  באילן  מכה  כשיש   - מזהמין 
שלא ימות.  אבל סכין שמן לגיזום - כדי שלא ימות האילן אם נגזם קודם לכן. 
מלאכה שהיא עבודת קרקע אסר רחמנא והני לאו מלאכת קרקע נינהו, דאוקומי 
אילנא בעלמא הוא שלא ימות, ואין משביחו לאילן אלא מעמידו בכמות שהוא.

והנימוקי יוסף )מועד קטן א’ א( הוסיף שפעולה רוטינית החוזרת על עצמה תדיר 
אינה מלאכה יצירתית ואינה חשובה: 

"כל אלו מלאכות חשובות הן דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה 
אבל השקאה דצריכה תדיר לא מיקרי עבודה חשובה ולפיכך שריא".

שהוא  ההשקאה,  היתר  את  הסביר  הרמב”ם  הפוכה.  סברה  לומר  שאפשר  אלא 
שלא תעשה הארץ מלחה. ולא אמר דבר על שאר המלאכות לאוקמי, כמו סוקרין 
את האילן והמקשקש בזיתים, את אלה כלל במה שאמר שמלאכות אלה מדרבנן 
ולא גזרו עליהם. משמע שהשקאה חמורה יותר מהן, ורק משום שבלעדיה ימות 
רק  המיוחדת  מלאכה  שאינה  מכך  נובעת  חומרתה  ואולי  אותה.  התירו  עץ  כל 

לקיום, אלא משקים גם להבריא את העץ ולהוסיף פירות.     
שבת הארץ קונטרס אחרון ב' וכן מעדני ארץ ח' ח'.

יש לדון בלשון הרמב"ם שכתב הטעם )פ"א הלכה י'(: מפני מה התירו את אלה 
שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה", ולא כתב טעם על היתר 
שאר התולדות חוץ מהשקאה, ככל אותן המנויות בהלכה ז': "סוקרין את האילן 
בסקרא וטוענים אותה באבנים ועודרים תחת הגפנים, והמקשקש בזיתים אם 
לסתום את הפצימים מותר", רק כלל את כל אלה במה שסיים: "והואיל ואיסור 
הדברים האלה וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו". וי"ל, דהשקאה מתוך 
אילנא  לאברויי  כ"א  ואינה  במניעתה,  איבוד  שאין  במקום  גם  נעשית  שהיא 
ולהוסיף פריו, משום הכי צריך ע"ז טעם מיוחד; אבל מלאכות מיוחדות לאוקמי 
אילנא - על אלה די בטעם מפני שהם מדבריהם, ובמקום הפסד מותר אף אם 
שאע"פ  חרישה,  גבי  לומר  יש  הדין  והוא  שבה.  עץ  כל  שימות  לכך  יגיעו  לא 
שברובה היא באופן האסור, שהוא להשבחת הקרקע והאילנות, מ"מ אם המצב 
הוא עכשו, בפרדסים וכרמים מיוחדים, שע"י מניעת החרישה יהי' איבוד גמור, 

אז דומה היא להשקאת בית-השלחין, ומותרת למ"ד חרישה דרבנן. 
וכן לדברי הנמוקי יוסף יתכן ואפשר לומר היתר זה של ‘לאוקמי אילנא’ גם במלאכה 
שאסורה מן התורה. למשל: חרישים שנועדו לאוורר את הקרקע ובלעדיהם העץ 
יחנק, או גיזום שמטרתו אינה השגת תוספת פרי אלא הסרת ענפים חולים וכיוצא 

בזה.

שאלות
1. מהי סיבת ההיתר לדעת הרמב”ם?

2. מהי סיבת ההיתר לרש”י ולנמוקי יוסף?
3. מדוע נימק הרמב”ם דווקא את היתר ההשקיה ולא מלאכות אחרות לקיום העץ?

4. מה ההבדל בין מלאכה המתבצעת בגוף העץ לבין כזו שנעשית לידו?

ג. אוקמי פירא
מלאכה  כן  על  אותו,  להרוס  ולא  מתוקן  עולם  לבנות  באה  השמיטה  מצוות 
שמטרתה לקיים את העץ לשנים הבאות לא אסרו חכמים. מה דינה של מלאכה 
הפירות  העץ  קיום  מבחינת  פירותיו?  לקיום  אלא  העץ  לקיום  לה  זקוקים  שאין 
לא חשובים, משקיעים בהם כי אנו רוצים ליהנות מהם השנה, אבל גם אם יפלו 

הפירות, העץ ימשיך להתקיים ויתן את פירותיו בשנה הבאה. 
טיפולי  שבה’,  עץ  כל  ‘וימות  משום  הוא  ההשקיה  שהיתר  הרמב”ם  הגדרת  לפי 
הפרי אסורים, כי גם אם נמנע מהם העץ יתקיים ולא ימות. אבל אם לאוקמי אילנא 

אינה מלאכה חשובה, אז יהיה מותר לעשותה גם לצורך הפרי. 
שבת הארץ א' ה: לקוץ את הקוצים היוצאים מן האילן, המזיקים את הפירות 
אסור לכל הדעות. שאפילו להאומרים שמותר לעשות עבודה שהיא לאוקמי 
אילנא – זהו דוקא להעמיד את האילן, שיהיה ראוי לעבודתו לאחר השמיטה. 
אבל עבודה שהיא לצורך הפירות – לעולם אסורה, שמה שהוא לצורך הפירות 
הפקיעה תורה, שהרי הפקירה את פירות שביעית לכל וסלקה יד הבעלים מהם. 

ואפילו כשהם נאבדים אסור לעשות עבודה בשבילם. 
הרב סובר שכיון שהופקרו הפירות וסולקה יד הבעלים מהם אין הפירות מענייננו 
וסבר  עליו  חלק  יד(  )כ”א  אי”ש  החזון  אך  מלאכה.  לעשות  הותר  בשבילם  ולא 
כלום.  איננו  ובלעדיו  פרי  עץ  של  ייעודו  זה  כי  הפרי,  את  כולל  העץ  על  שהדיון 

והתורה לא אסרה את הפירות אלא להפך ציוותה לאוכלם בקדושה: 
"נראה דהא דכתב רבנו 'תעשה הארץ מליחה וימות כל עץ', אין הכונה דתיבש 
ומצינו  פירותיו.  יבשיל  ולא  זו  ימות בשנה  לעולם, אלא  פרי  ולא תעשה  העץ 
)שמיתה אינה ממש, באיוב י"ד(: 'ימות בארץ גזעו מריח מים יפריח'. ומה שכתב 
'תעשה הארץ מליחה' הוא טעם למה שסיים 'וימות כל עץ', אבל אין כאן הפסד 
הארץ לשנה הבאה... אלא ודאי כוונת רבנו בשנת השביעית ייפסדו כל הפירות, 

ועל הפסד הפירות יאמרו 'הפסד האילנות'". 
אם תיאסר ההשקאה בשנה השביעית ימותו כל עצי הארץ וכאשר יטעו אחר 
ואי  נמנע.  דבר  וזה  הרביעית,  שנת  עד  ויצהר  תירוש  להם  יהיו  לא  שביעית 

יתקיימו בנס, הרי זה נס יותר מהברכה בשנה ששית ולמה לא הזכירו הכתוב?
יעקור  השדה,  משום  דאי  הפירות,  משום  השקאה  דמתירין  לומר  צריך  וע”כ 
כוונת רבנו בשנת השביעית יפסדו כל  ודאי  ולא תכחוש ארעא. אלא  הפירות 

הפירות, ועל הפסד הפירות יאמרו הפסד האילנות”. 
לדעתו היתר ההשקאה הוא כדי לקיים את הפירות, כי אם לא היו פירות לא הייתה 
השדה נמלחת והעץ לא היה נפגע. והיתר ההשקייה הוא משום שהם ייעודו של 

העץ ובלעדיהם הרי זה כאילו מת העץ עצמו בשנה זו.
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שאלות
1. מדוע לדעת הרב קוק אין לטפל בעץ כאשר הדבר נעשה לצורך הפירות?

2. האם ניתן להסתייע בנימוק הרמב”ם בהלכה י’?
3. מהי דעת החזון איש ומהי הוכחתו?

4. כיצד קשורה מחלוקת הרב קוק והחזון אי”ש להסבר הבסיסי של היתר ‘לאוקמי 
אילנא’?

חרישה
החרישה קודמת לכל שאר המלאכות, היא מלאכת הקרקע הבסיסית. אבל היא 
לא הוזכרה בפרשת בהר בין ארבע המלאכות האסורות. נראה שהתורה לא אסרה 
אותה. אבל רבים מן הראשונים סוברים שאף חרישה אסורה מן התורה. ויש לכך 

השלכות מעשיות מרחיקות לכת במשק החקלאי.

א. חרישה מן התורה מנין!
מועד קטן ג' א, וירושלמי כלאים ח׳ א׳

יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר: לוקה. וחד אמר:  "איתמר: החורש בשביעית, רבי 
אינו לוקה. לימא בדרבי אבין אמר רבי אילעא קמיפלגי. דאמר רבי אבין אמר 
רבי אילעא: 'כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בלא תעשה, אין דנין אותו בכלל 
ופרט וכלל. מאן דאמר לוקה לית ליה דרבי אבין אמר רבי אילעא, ומאן דאמר 

אינו לוקה אית ליה דרבי אבין".
רש"י: כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בלא תעשה - כגון הכא, דכתיב )ויקרא 
יהיה לארץ', כלל, היינו עשה. 'שדך לא  'ובשנה השביעית שבת שבתון  כ"ה(: 
תזרע וכרמך לא תזמור' פרט, היינו לא תעשה. אין דנין אותו בכלל ופרט וכלל 
- ואף על גב דכתיב כלל בתריה, כגון הכא דכתיב בתריה: 'שבת שבתון יהיה 
לארץ'. כלומר, אין לו דין דשאר כלל ופרט וכלל, שכתובין כולו בעשה או בלאו, 
דאמר: כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, דמרבי כל מידי דדמי לפרט, 
אלא דיינינן ליה בכלל ופרט, הואיל דנשתנה משאר כלל ופרט וכלל אמרינן אין 

בכלל אלא מה שבפרט, הני אין, מידי אחרינא לא.
ר׳ עקיבא למד זאת מן הכתוב )שמות ל”ד כא(: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִּתְׁשֹּבת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת. הכתוב פתח בשבת, אך הסיום מיותר, חריש וקציר 
לדון  משבת  עבר  שהכתוב  עקיבא  ר’  פירש  כן  על  מלאכה.  אבות  מל”ט  חלק  הן 
החרישה  את  לאסור  שבא  אלא  בלבד  זו  ולא  החריש,  את  בה  לאסור  בשביעית, 

לפניה ב’תוספת שביעית’.
"רבי עקיבא אומר: אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר: 
וקציר של  הנכנס לשביעית  וגו' אלא חריש של ערב שביעית  לא תזרע  שדך 

שביעית היוצא למוצאי שביעית" )ראש השנה ט' א(.
רש"י: למה נזכר חריש וקציר? יש מרבותינו אומרים על חריש של ערב שביעית 
הנכנס לשביעית וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית, ללמדך שמוסיפין 
השביעי  וביום  תעבוד  ימים  ששת  משמעו:  וכך  ט'(.  )ר"ה  הקדש  על  מחול 
תשבות. ועבודת ו' הימים שהתרתי לך, יש שנה שהחריש והקציר אסור, ואין 
צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר )ויקרא כ"ה(: שדך לא 

תזרע וגו'".
גם אם תוספת שביעית אסורה רק מהלכה למשה מסיני, ברור ש’בכלל מאתיים 

מנה’ ואם החרישה אסורה לפני השביעית בוודאי היא אסורה בה עצמה.
הרמב”ם פתח לכאורה כר’ אליעזר ור’ עקיבא שלומדים מ’בחריש ובקציר תשבות’ 
מרדות  מכת  אלא  החרישה  על  חייבים  שאין  סיים  אך  הארץ.  עבודת  איסור  את 
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מדבריהם: 
רמב"ם שמיטה ויובל א' א'-ד'

שנאמר:  שביעית,  בשנה  האילן  ועבודת  הארץ  מעבודת  לשבות  עשה  מצות 
ושבתה הארץ שבת ליי'. ונאמר: בחריש ובקציר תשבות. אינו לוקה מן התורה 
אלא על הזריעה או על הזמירה, ועל הקצירה או על הבצירה. כיצד החופר או 
החורש לצורך הקרקע או המסקל או המזבל וכיוצא בהן משאר עבודת הארץ 

מכין אותו מכת מרדות מדבריהן. 
ור' יוסף קארו בספרו כסף משנה על הרמב"ם, פירש: 

"אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה וכו'. נחלקו ר' יוחנן ור' אלעזר חד אמר 
'אהני  ועוד דרבא דאמר  לוקה וחד אמר אינו לוקה ומספיקא לא מלקינן ליה. 
פ"ז  דבירושלמי  ועוד  כוותיה.  סבר  מיחייב'  לא  אאחרנייתא  מיחייב  תולדות 

סיימו דרבי יוחנן סבר אין לוקין.
אם כן מדוע הביא הרמב”ם את הפסוק ‘בחריש ובקציר תשבות’?

ז"ל את דרכו,  דגם כאן אחז הרמב"ם  נראה  א:  ב'  שבת הארץ קונטרס אחרון 
להביא דרשה פשוטה ממשמעותיה דקרא. ומביא ראיה שכונת הכתוב 'ושבתה 
הארץ' היא רק שביתה מעבודת הארץ ועבודת האילנות, ולא נאמר שהכונה היא 
ממקרא  ראיה  רבנו  מביא  ע"כ  שבת,  כשביתת  המלאכות  מכל  גמורה  שביתה 
של 'בחריש ובקציר תשבת', ששייך לשון שביתה גם ממלאכות מיוחדות, כמו 
עבודת הארץ ולא שביתה כללית. ולדעת הרמב"ן שהעושה כל המלאכות כבכל 
מתחילת  היינו,  ובקציר',  'בחריש  דפירוש  י"ל  תורה,  של  בעשה  עובר  השנים 
המלאכה הראשונה של עבודת האדמה, שהיא החריש, עד האחרונה שבה, שהיא 

הקציר. והכוונה לשבות מהן שלא יעשה את כל המלאכות כולן.
שו"ת הרדב"ז )ללשונות הרמב"ם( שמיטה ויובל א א.

הנכון בדברי הרב ז"ל, דשלשה מיני חרישה יש. א. חרישה לתקן את הקרקע לא 
נאסרה מן התורה כלל, וזו היא שכתב הרב ז"ל באותו פרק: כיצד? החורש או 
החופר לצורך הקרקע וכו'. ב. חרישה לחפות את הזרעים, וזו זריעה ממש היא. 
והשתא נימא דזריעה וקצירה תרווייהו כתיב בעשה ולא תעשה. שנאמר: בחריש 
לגדל  ג.  תזרע.   לא  שדך  שנאמר  תעשה:  ובלא  עשה,  והיינו  תשבות,  ובקציר 
לגדל  דזריעה, שהיא  תולדה  היא  כמו שהזמירה  זריעה  בכלל  האילנות, שהיא 
האילן ולהצמיחו, כן החרישה לצורך האילנות הוי בכלל זריעה. ולכן דקדק הרב 
ז"ל בלשונו: החופר או החורש לצורך הקרקע, דוקא לצורך הקרקע הוי איסורו 

מדרבנן, אבל לצורך הזרעים או לצורך האילנות הוי איסורו מן התורה.
זו  ובקציר תשבות’ מדבר על חרישה שמחפים בה את הזרעים,  ‘בחריש  הפסוק 
חרישה שמצמיחה אותם וחייבים עליה מן התורה משום שהיא זריעה. כיוצא בו 
חרישה סביב האילנות שבאה לאוורר את הקרקע ולתת לצמח לנשום, שמטרתם 
זורע. אבל כאשר  וזומר שחייבים עליהם משום  חיזוק הצימוח, בדומה למשקה 
הרמב”ם מנה את העבודות שלצורך הקרקע: “החופר או החורש לצורך הקרקע, 
או המסקל או המזבל וכיוצא בהן משאר עבודת הארץ”, על חרישה זו כתב שלא 

חייב מן התורה אלא “מכין אותו מכת מרדות מדבריהן”.

שאלות
1. היכן המקור שלוקים על חרישה בשביעית מן התורה?

2. מדוע לדעת ר’ יוחנן אין ללמוד מכאן?
3. מה סובר ר’ עקיבא ביחס לחרישה ומניין?

4. מה דעת הרמב”ם? השווה דברים בהלכה א’ להלכה ד’ וי’.
5. האם הרמב”ם פסק כר’ עקיבא? ואם לא מדוע הביא את הפסוק ‘בחריש ובקציר 

תשבות’?
6. מהם שלושת סוגי החריש? על איזה מהם חייבים ועל איזה לא?

ב. תולדות חרישה
פעולות רבות בקרקע הם תולדות למלאכת חורש. בהלכות שבת הגדיר הרמב”ם 
פעולות  כוללות  תולדותיה  אבל  הקרקע,  פרור  עיקרה  זו,  למלאכה  פנים  כמה 

לניקויה ויישורה, שמטרתן של כל אלה להכשיר את האדמה לזריעה.
מהן  ואחת  אחת  שכל  חריץ  עושה  או  חופר,  חורש,  חורש:  הוא  האב  כך  משום 
חפירה בקרקע וענין אחד הם - פליחת הקרקע. וכולן נחשבות כאב של מלאכת 

חורש.
וכן  ליפות את הקרקע.  כדי  הן: המנכש, והמקרסם עשבים, או המזרד  התולדות 

המשווה פני השדה, כגון, השפיל התל, מילא הגיא, והמשווה גומות.
כל הפעולות הללו כאשר הן נעשות בשדה הראוי לזריעה, הרי הן בכלל מלאכת 
חרישה. וכאשר הן נעשות בבית חיובן משום מלאכת בונה )שבת ע”ג ב, רמב״ם 
בפעולתן  דומות  שהן  אף  לבניין  וחפירה  כביש  סלילת  לכן  י”ב(.  י׳  שבת  הלכות 

לתולדות חורש, אין הן אלא תולדות בונה ואין בהן איסור בשביעית.
ירושלמי פרק כלל גדול מסכת שבת

כל דבר שהוא להניית קרקע חייב משום חורש. החופר, החורץ, הנועץ, המדייר, 
המצית  בחרשים.  המברה  גושים.  המפעפע  המרבץ,  המכבד,  המזבל,  המעדר, 
את האור בחישת קנים ובאגד תמרים, וכרבי זעירא אמת המים שהיא מכשרת 
צדדיה לזריעה. המסקל. הבונה מדריגות. הממלא את הנקעים שתחת הזיתים. 

והעושה עוגיות לגפנים. וכל דבר שהוא להניית קרקע חייב משום חורש. 
אם חרישה היא מדאוריתא, האם גם תולדותיה אסורות או שהן רק מדרבנן ויהיו 

מותרות כאשר הן נעשות ‘לאוקמי אילנא״?
סברה מפתיעה אומר הנודע ביהודה. הוא מפרש באופן מצמצם את דברי הגמרא 
שחייבים בשביעית רק על שני האבות והתולדות המפורשים בתורה. לדעתו, אין 
מלאכות  אבל  ובצירה,  זמירה  האלה  התולדות  על  אלא  וקוצר  זורע  משום  חייב 
שאנו לומדים ממקורות אחרים, לא הוגבלו בכך וחייבים גם על תולדותיהן. כיוון 
שחורש אסור מן התורה באיסור עשה, מסתבר שגם תולדות חרישה אסורות כמו 

חרישה עצמה, מן הכתוב ‘בחריש ובקציר תשבות’.
נודע ביהודה31 תנינא אורח חיים ל"א

ד'אתולדה  כורחך מה דדרשינן  על  לוקה',  אינו  'חורש  אני למאן דאמר  ואומר 
אחרינא לא מיחייב', היינו שאינו חייב משום זורע וקוצר ,שיהיה בכלל הלאו. 
מיעוטא  בהך  אימעט  חורש  גם  שהרי  מתחייב.  אחרינא  מידי  משום  אבל 

היה  ויאמפולי.  ברודי  ברבנות  כיהן  באפטא.   )1714( תע”ד  בשנת  נולד  לנדא.  יחזקאל  ר   31
40 וניהל שם ישיבה גדולה. ספרו הגדול שו”ת  מגדולי הדור והתמנה לרב בפרג כשהוא בן 

נודע ביהודה נתקבל בדרך כלל להלכה על ידי גדולי הפוסקים.
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דממעטינן מידי אחרינא, והרי חורש ודאי אסור בשביעית עכ"פ בעשה, דבהדיא 
ובקציר על  כר' עקיבא דקרא דבחריש  והלכה  ובקציר תשבות.  כתיב: בחריש 
שביעית קאי. וכן מבואר ברמב"ם ריש הל' שמיטה שכ': 'מצות עשה לשבות 
בחריש  ונאמר  וגו'  ושבתה  האילן בשביעית שנאמר  ומעבודת  הארץ  מעבודת 
'אתולדה אחרינא לא מיחייב' אלא  ודאי דמה דדרשינן  ובקציר תשבות'. אלא 
שאינו חייב משום זורע ומשום קוצר. ולפ"ז תולדות דחרישה אסירי כמו חרישה 

מקרא ד'בחריש ובקציר תשבות'.

שאלות
1. חלק את רשימת מלאכות החרישה לסוגיהן.

2. הגדר לפיהן את מהות מלאכת חורש. השווה לרמב”ם בהלכות שבת ז’ ב’.
3. האם חפירת יסודות לבניין או סלילת כביש אסורות בשביעית?

4. מה ההבדל לדעת הנודע ביהודה בין תולדות חרישה לתולדות זריעה? מדוע?

 ג. חרישה בבהמה
עידור  במכונה.  היום,  שהדבר  כפי  או  בהמה,  ידי  על  מתבצעת  המלאכה  עיקר 
ידני במעדר אפשרי רק בשטחים קטנים, סביב העצים וערוגות קטנות, אבל אינו 

מתאים לעיבוד שטחים נרחבים, ומשום כך העידור איננו דרך חרישה. 
אבל מדוע יתחייב האדם על חרישה עם הבהמה, הן אין זו פעולתו אלא מעשה 

הבהמה?
על עבודה עם בהמה בשבת נאמרו שני איסורים. איסור עשה: 'למען ינוח שורך 
וחמורך וכל בהמתך', ואיסור לאו: 'לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך 

ואמתך ובהמתך'. הרמב"ם בהלכות שבת שאל מדוע זקוקים לשני האיסורים?
רמב׳ם שבת כ׳ ב׳

והלא לאו מפורש בתורה שנאמר )שמות כ'( לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך 
ובתך ועבדך ואמתך ובהמתך שלא יחרוש בה וכיוצא בחרישה ונמצא לאו שניתן 

לאזהרת מיתת בית דין ואין לוקין עליו.
מגיד משנה: 

וביאור דבריו שבכאן כך הוא. איסור הבהמה בהוצאת המשאוי הוא מכלל עשה 
שנזכר בתורה: למען ינוח שורך וחמורך וכו', שהוא עשה מפורש לבהמה. והקשה 
רבינו: והלא לאו מפורש בתורה גבי בהמה וילקה עליו. ותירץ שהלאו ההוא אינו 
בא למלאכת הבהמה בלא סיוע האדם, אלא למלאכות שהאדם והבהמה שותפין 

בהן. ויש בכלל זה החרישה וכו', שאף היא בכלל זה. 
בו  בין העשה בו האדם מצווה על שביתת הבהמה, לבין הלאו  הרמב”ם מבחין 
מלאכת  היא  דומה  מלאכה  יחד.  ובהמתו  האדם  של  בשותפות  נעשית  המלאכה 

צידה )י’ כ”ב(:
המשלח כלבים כדי שיצודו צבאים וארנבים וכיוצא בהן וברח הצבי מפני הכלב 
והיה הוא רודף אחר הצבי או שעמד בפניו והבהילו, עד שהגיע הכלב ותפשו, 

הרי זה תולדת הצד וחייב. 

אבל הרמב”ן כתב:
השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש י"ד

בגופו  הנעשות  המלאכות  מן  וזולתו  בחורש  פירשוהו  ולא  טעות,  כולו  וזה 
שלאדם שהוא מתחייב בהן מיתה. שאותן מלאכות לא הוצרכו לדרשן מפסוק 
'אתה ובהמתך', שאילו בחורש בבהמתו מלאכת עצמו היא, ובהמתו עמו ככלי 

ביד האומן, כגון הגרזן ביד החוצב בו והמשור ביד מניפו. 
כלומר, בחרישה לא צריך להגיע ללאו של ‘אתה ובהמתך’, כי אין זו מלאכת הבהמה 

אלא עשייה מובהקת של האדם והוא משתמש בבהמה ככלי למלאכתו.
באמצעות  עובד  האדם  כאשר  היום  הדעות  לכל  נכון  הרמב”ן  שמציג  העיקרון 
מכונה. מעשה המכונה מתייחס לאדם שהפעיל אותה וכיוון אותה לעשייתה. אדם 
שיורה חץ או כדור שחרר את היתר והחץ עף מכוחה של הקשת. אבל זו טעות זו 
פעולה גמורה של האדם, הקשת היא מכשיר בידו והחץ ופגיעתו מיוחסים ליורה.

שאלות
1. מדוע חייב החורש בבהמה, הן היא החורשת ולא הוא?

2. עיין בדברי הרמב”ם והרמב”ן והגדר את שתי הדעות.
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זריעה
זריעה היא אב מלאכה האסורה בשביעית מן התורה. תולדותיה הן כל הפעולות 
המגבירות את הצמיחה: עידור, גזום, ניכוש, דישון, ריסוס והשקיה. כולן תולדות 

וחוץ מזמירה הן אסורות מדרבנן בלבד.

א. נטיעה
זריעה אסורה מן התורה, האם גם נטיעה דינה כן? לכאורה נטיעה היא זריעה לכל 
דבר, כל ההבדל הוא שזו נעשית בזרעים וזו בשתילים. אך אולי זריעה היא מלאכה 
בפני עצמה והנטיעה על אף הדמיון בפעולה ומטרתה היא מלאכה אחרת, ותחשב 

לתולדת הזורע בלבד?
בהלכות שמיטה כלל הרמב׳־ם את הנוטע בין תולדות הזורע:

רמב׳ם שמיטה ויובל א׳ א': 
מצות ״עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית... וכל העושה 
מלאכה מעבודת האילנות בשנה זו ביטל מצות עשה... כיצד? המבריך או המרכיב 

או הנוטע וכיוצא בהן מעבודת האילנות מכין אותו מכת מרדות מדבריהן. 
אין נוטעין בשביעית אפילו אילו סרק... וכן שאר כל עבודת האילן. ואם עשה אחת 

מאלו בשביעית מכין אותו מכת מרדות.
אב  עצמה,  לזריעה  הנטיעה  את  הרמב”ם  אותה  עשה  ג׳(  )ז’  שבת  בהלכות  אבל 

מלאכה ממש. 
'וכן הזורע זרעים, או הנוטע אילנות, או המבריך אילנות, או המרכיב, או הזומר, 
כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות וענין אחד הוא, שכל אחת מהן לצמח דבר 

הוא מתכוין'.
מדברי  גם  לכאורה  נסתרים  מדרבנן,  רק  בשביעית  אסור  שנוטע  הרמב׳ם  דברי 
‘הא דאוריתא  )נ״ג ב( המשווה נטיעה בשבת לשביעית, ואומרת,  הגמרא בגיטין 

והא דאוריתא״.
בין  אלא  רב־שנתי,  לצמח  חד־שנתי  בצמח  טיפול  בין  להבדיל  שאין  סבר  הרב  מרן 
לבין  בין הנוטע שתיל,  נטיעה,  סוגי  בין שני  ולחלק  בזרע למלאכה בשתיל.  מלאכה 
הנוטע זרעי אילנות. בזריעה האדם מוציא מן הזרע את הצמח הגנוז בו בכח, ויוצר את 

הצמח יש מאין, ואילו בנטיעה הצמח כבר קיים, ופעולת האדם רק קובעת לו מקום
וגורמת לו הוספת גודל כמותי. לכן פעולת השתילה שונה באופן מהותי מן הזריעה. 
שפעולתו  משום  נוטע,  חכמים  בלשון  שנחשב  אף  אילנות  זרעי  הנוטע  אבל 

מצמיחה אילנות, הוא זורע גמור מדאוריתא.
שבת הארץ קונטרס אחרון פרק ו׳

עיקר החילוק בין זורע לנוטע הוא דוקא בנוטע יחור, שהוא חלוק בצורתו מזריעה 
שזורעין זרעים ותבואה, אבל אם הוא נוטע אילן ע"י זריעת גרעין, אע"פ שבלשון 
חכמים גם זה בכלל נטיעה הוא, על שם פעולתו היוצאת שמצמיח אילנות והבאתי 
שם מהא דערלה ספ"א נוטעין יחור של ערלה ואין נוטעין אגוז של ערלה, ומכל 

מקום הויא בכלל זריעה. 
בדוחק,  בערוגה  אחד  במקום  גינה  זרעוני  לזרוע  שדרכם  בירקות  זה  ולפי 
וכשיצמחו עוקרים אותם ושותלין אותם דרך שתילה בפיזור, הזריעה הראשונה 

היא מן התורה והשנייה מדרבנן. וסימן לדבר: ויטע ד' אלקים גן בעדן, ואיתא 
היו  חגבים  כקרני  אר"ח  נטע,  אשר  לבנון  ארזי  פט"ו(  )בראשית  רבה  במדרש 
ועקרן הקב"ה ושתלן בתוך גן עדן. שנראה דזריעה ע"י גרעין, אפילו לצורך גידול 
אילנות, ראויה להיקרא בתורה בלשון זריעה. שמכל מקום לעניין הפעולה עצמה 
הרי היא זריעה. ולהיפך בזורע זרעים בדרך שתילה הרי היא שתילה, והוי בכלל 
נטיעה. אבל בנוטע אילן דרך נטיעה קם דינא דהרמב"ם, דהוה בכלל אבות או 
תולדות שאינם מפורשים בפסוק להדיא, דלא אסר רחמנא והוי ככל המלאכות 

האחרות האסורות מדרבנן. 
התורה.  מן  וחייב  זורע  הוא  הרי  אילנות  זרעי  במשתלה  זורע  הוא  כאשר  לפיכך 
כבר  שהזרעים  כיוון  ממש  לזורע  נחשב  אינו  ירקות  ששותל  מי  זאת  ולעומת 
מפותחת  ירקות   שתילי  שתילת  כאשר  כיום  רבה  משמעות  לכך  יש  התפתחו. 

ביותר.
קיימת  קיימים,  שתילים  בנטיעת  שיש  הקולא  שמול  למעשה,  לזכור  יש  מנגד 
בנטיעה חומרה מיוחדת, יותר משאר הפעולות החקלאיות, כי מדובר בפיתוח ולא 
בצימוח קיים, אין  בה אפוא דחיפות, שעת הדחק והפסד אלא מניעת רוח. נטיעת 
עצים נעשית לשם קבלת פירות לאחר זמן רב. משום כך אפשר להקדים אותה 
לערב השביעית או לאחר אותה לשנה שאחריה. צריך להיות גידול חריג שעשוי 
לקבוע את גורלו של משק מסוים לשבט או לחסד, או כאשר הנטיעה מתבצעת 

מסיבות ביטחוניות ותפקידה לקבוע חזקת ישראל על השטח, וכיוצא בזה.

שאלות
1. האם לדעת הרמב”ם )ד’( נוטע בכלל זריעה ואסור מן התורה?

2. הרבנות הראשית אוסרת נטיעה גם אחרי המכירה לגוי. מדוע?
3. הרב קוק מחלק את הנטיעה לשני סוגים, מהם ומה ההבדל ביניהם?

4. על פי דבריו תיתכן חומרא בעצים וקולא בירקות, כיצד?
5. מה ראייתו של הרב קוק מגן העדן?

ב. זריעה בבית
הכתוב אומר: ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע. האם ציווי התורה קיים רק בשדה או גם בבית? 

הירושלמי בחן שאלה זאת לגבי מצוות שונות:
ירושלמי ערלה א' ב'

מן  ופטור  בערלה  חייב  הבית  בתוך  שנטעו  אילן  ינאי:  רבי  בשם  יוחנן  רבי 
המעשרות. דכתיב: ״עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. ובשביעית 
לא  וכרמך  תזרע  לא  ״שדך  וכתיב:  לה׳,  שבת  הארץ  ״ושבתה  דכתיב:  צריכא, 

תזמור".
פירוש פני משה: לענין שביעית מספקא לן, וצריכה למיבעי. משום דכתוב אחד 
אומר: ושבתה הארץ, משמע דבכל מקום שהוא בארץ נוהג בו שביעית. וכתוב 
אחד אומר: שדך לא תזרע וגו', דמשמע דוקא אם הוא בשדך ולא בתוך הבית. 

ומסתברא דמספיקא לחומרא.
הירושלמי קובע שאין כאן עקרון אחד, אלא יש לבחון את לשון התורה בכל מצווה 
למה כוותה. במעשרות נאמר: ‘עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה’, 
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ברור שהגדל בבית פטור ולא נאסר אלא הגדל בשדה. לעומת זאת בערלה נאמר: 
‘כי תבאו אל הארץ’ )ויקרא י׳ט כג(, ועל כן גם אילן הגדל בבית חייב. ביחס לשביעית 
נשאר הירושלמי בספק, משום שמצאנו בתורה את שני הביטויים. לגבי העשה של 
שבתון השביעית נאמר ‘ושבתה הארץ’, ואילו לגבי הלאווים שבה נאמר ‘שדך לא 

תזרע וכרמך לא תזמור’ משמע דווקא הגדל בשדה.
מרן הרב )שבת הארץ, קונטרס אחרון ג’( העמיק בשאלה זו וניסח אותה כך: אם 
העשה הכללי מכוון לפרטים שבאו אחריו ונאסרו בלאו, ואין בכלל העשה אלא מה 
שבפרט, או שהעשה והלאוים עומדים כל אחד בפני עצמו, ולכן גם אם לא יהיה 

בצומח בבית איסור לאו, יישאר בו איסור עשה.
פאת השולחן הכריע למעשה שבשביעית בזמן הזה שאסורה רק מדרבנן, ספק 

לקולא, ולכן גם בספקו של הירושלמי הדין לקולא.
פאת השולחן שביעית כ״א: 

לקמן סי כ"ג ס״ק כ״ג ביררתי דרבינו והאחרונים הכריעו דשביעית בזמן הזה 
דרבנן ולפי זה הבעיא לקולא.

יש שפקפקו בכך כי הספק הוא בעיקר כוונת התורה, ודינו של הספק בבית הוכרע 
כבר לחומרא בשביעית דאוריתא, מדוע אפוא תשתנה ההכרעה בזמן הזה? אבל 

כבר הורה זקן!
החזון אי׳ש הבין שהמיעוט של בית איננו בגלל שבית אינו שדה, אלא בגלל שזריעה 
נגד טבעו של הגידול ושלא כדרכו. לפיכך יש לצמצם את ההיתר רק  בבית היא 
אף  חממה,  אבל  והאויר,  האור  את  ממנו  ושולל  לצמח,  לרועץ  שהוא  כזה  לבית 

שכמובן אינה שדה, מועילה לצמחים, ולדעתו אינה בית לעניין זה.
החזון איש שביעית סימן כ'

והזורע בבית גרע מפני שאין זו עיקר זריעה ומבעיא לן בירושלמי אי נוהג בו 
לזורע  ענין  אינו  בתים,  להם  ועושין  ה״ל(  פ״ב  )שביעית  דתנן  והא  שביעית, 
בבית דהתם הגג מצל האילן או שיש בגג חלונות באלכסון שמגין בפני החמה 
אבל  הגימל,  נהיעיב  הביס  והתם  והאויר  העל  ובפני  הגשמים  בפני  מגין  ואינו 
נוטע בבית הצמחים הם במצב בלתי טוב ורצוי שנשלל מהם תועלת הגשמים 

והטללים והאויר וקוי השמש, והבית להם לרועץ.
וכולם מודים שאי אפשר לזרוע בשדה באמצעות אהל שיונח על המזרעה. כי אהל 
עראי כזה לא יהפוך את השדה לבית, והמקום צריך להיות בית של ממש עוד לפני 
הזריעה. לעומת זאת אין חשיבות לחומר ממנו הבית עשוי, אבנים או נילון, ובלבד 

שיהיה לו גג.
זרעים הגדלים בתוך בית קבע, האס יש איסור להסיר את הגג מעליהם ולפרק את 

הבניין באמצע השביעית?
החזון אי״ש חידש שאם מסירים את התקרה מעל הצמחים מתברר למפרע שעבר 

על איסור זריעה, כי מלכתחילה זרע על מנת להסיר את המחיצה.
הזרעים־ מעל  התקרה  להסיר  אסור  דמיקיל,  למאן  ואף  כב.  סימן  אי"ש  חזון 
זרע ערב שביעית אסור להסיר  זה אף אם  ולפי  זורע.  בשביעית, דהוי תולדת 
דהוי  למפרע  איסורא  דעביד  נמצא  התקרה  כשמסיר  וכול  בשביעית.  התקרה 
זורע על מנת להסיר, וזו זריעה גמורה ]ומטעם זה אף להסיר בשמינית אסור[ 
ואם הוסר באונס כל מה שגדל אסור משום ספיחין. ולא עדיף מעלו מאליהן 
בשביעית. וקדישין בקדושת שביעית וכל שכן אם מתוח אהל עראי לפי שעה 

לזרוע תחתיו שזה אינו כלום ואין אהל עראי מבטל שם שדה כלל.
בעלמא,  וגרמא  המונע  הסרת  אלא  הגג  בהסרת  שאין  כך  על  כתב  ארץ  במעדני 
כן מסיר את הגג ביום, במקום  ואין ליחס את תוצאות המעשה לאדם. אלא אם 
שהשפעת כניסת האור והאוויר תשפיע באופן מידי על הצמחים. המשנה אסרה 
לעשות בתים לעץ כאשר עושה בכך מעשה חיובי בגופו של העץ להשביחו, אבל 
אינה  ולכן  להיכנס,  האוויר  מן  המונע  והסרת  השלילה,  שלילת  היא  הגג  הסרת 
ולא  בבית,  צמחים  ישנם  כאשר  וחלון  דלת  פותחים  בשבת  גם  מלאכה.  חשובה 

חוששים שבכך תתחזק צמיחתם.
מעדני ארץ סימן ה-

נראה שאין לאסור הוצאת עציץ ממקום מקורה לשאינו מקורה בגלל השינוי 
כך  משום  חשיב  לא  אבל  בדין,  שינוי  רק  גורם  זה  שאין  מפני  לשדה,  מבית 
'יש  דאמר  למאן  זרועה מעכו"ם בשביעית,  לקנות שדה  וכמו שמותר  עבודה. 
קנין', אע״פ שע״י זה נשתנה דין הקרקע מחו״ל לא״י, כמו כן אין לאסור הסרת 
תקרה בשביעית ממקום זרוע, אע״פ שמשתנה בכך מבית לשדה. ולכן אס ננקוט 
נמי דשרי מחו״ל  נקוב בשביעית ממקום למקום, ה״ה  שמותר להעתיק עציץ 
לא״י ומבית לשדה. אולם מצינו במאירי )שבת ס״א ב( דבהעתקת עציץ נקוב 
ממקום למקום אית ביה משום קוצר וזורע לענין שבת עיי״ש, וכיון שכן הוא 

הדין נמי לענין שביעית דאסור.
י'  מוגבה  להעבירו  יוכל  אחר  למקים  דירתו  להעתיק  דכשצריך  נראה  ומיהו 
טפחים דבכי האי גוונא מסתבר דשרי. דאף שרש"י ותוספות סברי דעציץ נקוב 
חשיב מדאורייתא כמחובר אף בעידנא דמנח אסיכי, מ׳׳מ יש להקל כאן מתרי 
חשיב  למקום  ממקום  העברה  ובשעת  שכתבו  מהאחרונים  דיש  חדא  טעמי. 
ז' ב( מספקא  )גיטין  ועוד דהריטב"א  כספינה העשייה לברוח שדינה כתלוש, 
ליה דאפשר דמוגבה למעלה מהקרקע י' טפחים נעשה כתלוש והרוצה להחמיר 

עד שיצא הספק מלבו יהדר לסתום את הנקב. 
את  בכך  בכה"ג שמשביח  מיירי  להסיר תקרה  אוסר  כ"ב  בסי'  ומה שהחזו"א 
הזרעים ובכה"ג שגם בשבת היה אסור משום זורע. אך מה שאמר שם בפשיטות 
דהזורע בבית ע"מ להסיר אח"כ את התקרה דחשיב זריעה גמורה ואף בשנת ח' 
אסור להסיר, לענ"ד צ"ע, דמ"מ בשעה שזרע נעשה כזורע בחו"ל ודעתו לקדש 
נלענ"ד שאם הסיר את התקרה בלילה  והיה  אח"כ את הקרקע בקדושת א"י, 
בשעה שאין שמש ולא גורם תיכף במעשיו לשום השבחה דיש להסתפק אם 
יש בהסרת התקרה שחוצצת מפני השמש גדר של עבודה, כי רק בעשיית בתים 
הוא דמצינן בפ"ב מ"ג דחשיב עבודה, משא"כ בהסרת מניעה מן החוץ ולא בגוף 
האילן, צ"ע אי הוי בגדר עבודה אפילו ביום וכל שכן בלילה, שגם לענין שבת 
חשיב רק גרמא, ועכ"פ אם אין כוונתו להשבחת הזרעים הרי גם בשבת משכחת 
דבפתיחת חלון או דלת נכנס אויר או שמש שמביאים תועלת לגידול הזרעים 

שבתוך הבית ואפי"ה שרי וה"ה בשביעית. 
למפרע  זריעתו  את  אוסר  הזריעה  לאחר  הגג  את  שהמסיר  אי”ש  החזון  דברי 
תמוהים שהרי פעולת הסרת הגג אינה מלאכת זריעה, אלא משנה רק את מעמדו 
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ההלכתי של הצמח. וצריך מקור לחייב למפרע את הזורע וחושב להסיר הגג, כאילו 
שם  בשבת.  חליבה  מכונת  לגבי  גם  קיימת  דומה  שאלה  בשדה.  מלכתחילה  זרע 
לאחר שבוצעה פעולת החליבה והחלב זורם לאיבוד, אם יסיט הרפתן את זרימת 
החלב אל הכד הרגיל וישמור אותו, אין זו פעולת חליבה, אלא שינוי משמעותה 
לאסור  מקור  מצא  לא  אי”ש  וה’חזון  בלבד.  הראשונה  הפעולה  של  ההלכתית 

פעולה זו. 

שאלות
1. מדוע אילן הנטוע בבית פטור ממעשר? 

2. מהו הספק ביחס לשביעית?
3. מהי הכרעת פאת-השולחן בספק זה, ומדוע?

4. כיצד מגדיר החזון אי”ש את סיבת הפטור בבית?
5. מה דין חממה לשיטתו?

6. שני טעמים כותב החזון אי”ש לאסור הסרת תקרה מעל הזרעים, האם אפשר 
לפרש אחרת?

7. שתי השלכות הלכתיות נולדות לשיטתו. מהם?
8. האם מותר לפתוח חלונות חממה בשבת ובשביעית?

ג. זריעה בעציץ שאינו נקוב
הטבעי,  גידולו  כדרך  זה  אין  לאדמה,  מחובר  ואינו  נקוב  שאינו  עציץ  בתוך  צמח 
אינו נחשב כגידול בקרקע ואין חייבים עליו. אמנם רבנן גזרו וחייבו בו בתרומה 
ובמעשר. דעת הרדב”ז שיש לחייבו מדרבנן גם ביחס לשביעית. אבל החזון אי”ש 

תמה על כך, שלא מצאנו לכך מקור.
חזון אי"ש שביעית כב

ונראה דעציץ שאינו נקוב ועומד תחת תקרת הבית יש להקל טפי דלא מצינו 
שגזרו בעציץ שאינו נקוב לענין שביעית. והיכי שהעציץ בבית, אם תמצא לומר 
דזורע בבית דרבנן, יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, כיון דגם בזורע שלא 
בבית אינו אלא מדרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן, בעל פאת השולחן, להקל אף 

בזורע בבית, המיקל בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו על מי לסמוך.
מי  גם  לזרוע.  מותר  בית,  ובתוך  נקוב,  שאינו  בעציץ  זריעה  הדברים,  שני  בצרוף 
שסובר שזריעה בתוך הבית אסורה מדרבנן, אבל זריעה שם במצע מנותק לא גזרו 

עליה רבנן והיא מותרת.
ומכאן שההיתר המוצע בשביעית לזרוע ירקות במצעים מנותקים תחת קורת גג 
לקרקע  כמחובר  נחשב  נקוב  עציץ  זאת  לעומת  עלמא.  לכולי  מקובל  היתר  הוא 
וחייבים על הזריעה או התלישה ממנו בשבת ובשביעית )משנה דמאי פ”ה מ”י, 

שבת צ”ה א, רמב”ם תרומות פ”א כ”ג(.
יונק ממנה ממש אלא מוגבה  ואינו  ישירות על האדמה  נקוב שאינו מונח  עציץ 
ומונח על גבי יתדות דינו שנוי במחלוקת תנאים )גיטין ז’-ח’( אם נחשב כמחובר 
או שהאוויר מפסיק. אבל ספינה המוגבהת מן הקרקע נחשבת  כמחוברת על ידי 

המים.
להלכה נחלקו הראשונים: הרמב”ם )שבת פ”ח ה”ד סובר שהוא תלוש, ואילו רש”י 
אם  ולכן  יניקה,  קיימת  שעדיין  סוברים  ב(  פ”א  )שבת  אשר”י  והגהות  תוספות 

יפסיק זאת בשבת על ידי חציצה מתחת לעציץ יהיה חייב. 

שאלות
1. מתי גזרו בעציץ, ומה דין בשביעית?

2. באיזה מקרה מתיר החזו׳א זריעה בעציץ שאינו נקוב, ומדוע?

ד. זריעת מכונה
מה דין זריעה במכונה, האם פעולת המכונה מתייחסת למפעיל?

כמו  למפעיל.  מתייחסת  המכונה  פעולת  שכל  לעיל  ראינו  בבהמה  חרישה  לגבי 
יורה חץ שאחראי וחייב על פגיעתו, משום שהכול נעשה בכוחו של היורה. ודין 
זה נכון גם ליורה כדור, מצית אש, או מפעיל מנוע, כי “אשו משום חיציו”. כלומר, 

דין אש כדין כוחו וחיציו, וכל פעולת האש והתפשטותה הרחק מתייחסת אליו.
חזון איש שבת ל"ו

החורש או זורע בשבת במכונה המתוקנת לכך, והאדם לוחץ לחיצה הראשונה 
הגלגל  ותנועת  הגלגל,  את  ויניעו  לאדים שיבואו  הגורם  חום  כח  מוציא  ועי"ז 
והזריעה חשיבא  דכל החרישה  נראה  חוזר חלילה.  וכן  יצירת האדים  ממשכת 
גירא דיליה ומעשיו. וכמו שכתב הנמוקי יוסף באש, דכל ההמשך הוא מעשיו. 
אלא שמלאכת הכל נעשה בשעה ראשונה. ואם מסיר את המונע אפשר דדוקא 
כח ראשון הוא מעשיו ואפשר דגם כח שני חשיב מעשיו.  ועוד דעיקר חרישה 
וזריעה נעשה ע"י שור ואין האדם רק הנועץ את יתד המחרישה ומחזיקו. ומבואר 
)מכות כ"א ב'( דחורש בשור חייב משום יו"ט ומשום שביעית. ואם החרישה 
מכסה את הזרעים חייב משום זורע, אע"ג דעיקר המלאכה נעשה בכח השור 
המושך. דכיון דדרכו בכך זהו עיקר המלאכה. וכן אמרו בירושלמי )סנהדרין פ"ז 
ה"ז( דחורש בבהמה בשבת הוא נסקל על ידה. מבואר דחייב על החרישה של 

הבהמה. 
ולענין שביעית חייב על זה בין משום חורש ובין משום זורע. ואע"ג דאמרו )מ"ק 
ג' א( דבשביעית אבות אסרה רחמנא תולדות לא אסרה רחמנא, לא מקרי תולדה 
אלא בשינוי בצורת המלאכה, כמו משקה מים לזרעים, אבל כשאין שינוי בצורת 
בין מעשיו  הכין השתלשלות אמצעיות  האדם  אלא  החרישה  ובצורת  הזריעה 
לעצם הזריעה אין כאן נידון רק אם חשיב מעשיו או לא ואם חשיב מעשיו הרי 

זה בכלל האב של זריעה.
החזון אי”ש מזכיר את שאלת הנמוקי יוסף )ב”ק כ”ג( מדוע המדליק את הנר בערב 
ומייחסים  חיציו’  משום  ‘אשו  על  חייבו  הרי  בשבת,  בעירתו  על  חייב  אינו  שבת 
למדליק את כל משך בערתה? ותשובתו שאכן הכול מתייחס אל המדליק, אבל 
נחשב  בשבת  הנר  בעירת  המשך  וכל  ממש.  ההצתה  בשעת  נעשה  הכול  כאילו 

כאילו ארע מבעוד יום בהיתר.
גם מצית ומפעיל מנוע, כל פעולת המכונה אחר כך - גם הזריעה - תיחשב למעשיו. 
לתלמיה.  אותה  יכוון  ואחר  המכונה  את  יפעיל  אחד  כאשר  הדין  יהיה  מה  אבל 
באופן זה משתמש המפעיל בכוח אחר שכבר קיים כאן, ואיננו אלא כמסיר את 
המונע ומשחרר את המכונה לעשות את פעולתה. במקרה זה יהיה חייב רק על 
פעולתה המידית בכוח ראשון שבאה כתוצאה ממעשיו. כמו במסיר הסכר מלפני 
המים שמייחסים לו רק את פעולתם המידית כתוצאה מהסרת הסכר והשאר הוא 

גרמא בעלמא. 
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החזון אי”ש כתב שבחרישה ובזריעה שדרך המלאכה להתבצע בכוח השור ולא 
בכוחו של האדם, חייב על כל מעשה המכונה אף שאין זה כוחו ממש. ודחה את 
הסברה שזריעה במכונה היא שינוי מדרך המלאכה ואיננה אב המלאכה של זורע 
אלא תולדה בלבד, כי רק שינוי באיכות המלאכה ומהותה עושה אותה לתולדה, 
בעוד כאן הזריעה נעשית כמו תמיד, רק הכוח המניע משתנה. זה שינוי במכשיר 

הטכני שהוא אמצעי למלאכה ולא בה עצמה.
אולם דעת ‘הר צבי’32 שאין צריכים לשינוי מהותי כדי להחשיב דבר לתולדה ודי 
בשינוי כלשהו להוציאה מכלל אב המלאכה. לכן יש לראות בזריעה במכונה תולדה 
גם להיפך,  כן  ואם  ביד נחשב כתולדה,  ותולש  וכן קוצר בכלי נחשב כאב,  בלבד. 
הזורע ביד חשוב אב וזורע במכונה תולדה. אמנם כאשר הוא מפעיל את המכונה 
בעצם  משתתף  ואינו  המונע  את  הסיר  רק  כאשר  אבל  אליו,  מתייחס  המעשה 

החרישה והזריעה, אין זה אלא גרמא ואיננו החורש אלא דומה למחמר בלבד. 
שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן רח

וכתב במגן אבות )להגאון ר"מ בנעט ז"ל( במלאכת קוצר, דקוצר בכלי הוי אב 
ותולש ביד הוי תולדה, הרי גם בדלא נשתנה צורת המלאכה נמי חשיב תולדה 
משום איזה שינוי שהוא. וכן אנו רואין מתוך דברי הרשב"א בחי' לשבת )ב' ב( 
בשתי הכנסות הנזכרים במשנה ראשונה דשבת דאע"ג דשניהם חיובא דאורייתא 
נינהו מ"מ חדא הוי אב וחדא תולדה, דהכנסה דעני היא אב מלאכה דכן היתה 

במשכן והכנסה דבעה"ב הוי תולדה, והרי בצורת המלאכה אין כאן שינוי.
הנה מצדד לומר דגם בכה"ג שאינו עושה כלום אלא שמסיר את המונע דשוב אינו 
אלא גורם להניע את הגלגלים ג"כ חייב משום חורש ומשום זורע, וטעמא יהיב 
שהרי עיקר מלאכת חרישה וזריעה כך היא, שהרי ע"י שור נעשית והאדם רק נועץ 
את יתד המחרישה ומחזיקו. ולכאורה מדברי הרמב"ן בהשגותיו שהבאתי לעיל 
לא משמע כדברי החזו"א, דז"ל הרמב"ן שם: שאלו בחורש בבהמתו מלאכת עצמו 
היא ובהמה עמו ככלי ביד האומן כגון הגרזן ביד החוצב בו והמשור ביד מניפו תדע 
שהרי חייבין על זדונו סקילה ובשוגג חטאת. הרי דסבירא לי' להרמב"ן דנעיצת 
היתד והחזקת המחרישה מעשה אלימתא היא ולכן א"צ קרא לזה לחייבו. ומתוך 
דברי הרמב"ן נראה להדיא דאם האדם אינו עושה כלום בגוף המלאכה לא שייך 
לחייבו, משום דדומיא דע"ז בעינן שיהא עושה בגופו, ומה שכך הוא דרך החרישה 
לא מהני כלום. וממילא שדין חרישה שע"י בהמה לאו מילף הוא לחרישה שע"י 
ולאו מעשה אדם הוא.  מכונה, שבעצם החרישה אין האדם משתף פעולה כלל 
ומכל שכן מה שפוסק בפשיטות דהזורע במפולת שורים בשביעית חייב, דמכיון 
דזהו מהנהגת הזריעה חייב ע"ז בין משום חורש ובין משום זורע, אין דבריו נכונים. 
וכמו שהזכרתי דמתוך דברי הרמב"ן מוכח דכל שאין האדם משתף פעולה בגוף 
המלאכה אין מקום לחייבו. וכמו שנתבאר לעיל דכל שאינו משתתף בגוף מלאכת 
החרישה אף על פי שהוא מנהיג את הבהמה אינו אלא מחמר בעלמא, דאפילו 

לענין שבת אינו חייב כלום, ומכל שכן דאינו חייב משום זורע בשביעית. 
לרב  מקורב  סלנט,  שמואל  ר’  של  דינו  בבית  דיין  ירושלים,  של  רבה  פרנק.  פסח  צבי  ר’   32
בית  בראש  עמד  בארץ.  התלויות  במצוות  רבות  עסק  בדורנו.  הפוסקים  מגדולי  היה  קוק. 
מדרש מיוחד לעניין זה - מדרש ציון שחכמיו הוציאו את ספרי כרם ציון על הלכות אלה. 
מספריו שו”ת הר צבי על אורח חיים ויורה דעה, והערות על הטור, מקראי קדש על החגים, 

מקדש מלך על קדושת ירושלים והמקדש. נפטר בשנת תשכ׳א.

שאלות
1. שני טעמים כותב החזו׳־א לחייב על זריעת מכונה בשבת, מהם?

2*.  מהו הנימוק המיוחד בשביעית להיתר? כיצד דחה זאת החזו”א?
3*. כיצד דחה הרב פרנק את שאלות החזו”א?
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ספיחין
סיבת האיסור ומקורו

ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור )ה(.  רמב"ן: שלא תקצור אותן אתה לבדך לצורך 
הזריעה  מן  לארץ  שבתון  שנת  תהיה  אבל  לעצמך,  אותן  תבצור  ולא  עצמך, 
והנזיר  הספיח  מן  בשביתתה  תוציא  אשר  כל  הארץ"  "שבת  ותהיה  והזמירה, 

לכולכם יחד לאכלה, לך ולענייך ולחיה ולבהמה.
אולם חכמים נחלקו בפירוש הפסוק:

ספרא בהר 
וכי תאמרו, עתידים אתם לומר: מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסף 
את תבואתינו. אם אין אנו זורעים מה אנו אוספים? אמר רבי עקיבא: מיכן סמכו 
ספיחים  אין  אומרים  וחכמים  בשביעית.  אסורים  שיהו  הספיחים  על  חכמים 
אסורים מדברי תורה אלא מדברי סופרים. אם כן למה נאמר: הן לא נזרע ולא 
נאסף את תבואתינו? אמרת לנו: לא תזרעו ומה שאנו אוספים אין מכנסו לקיום. 

אמרת לנו: בערוהו. ומה אנו אוכלים מן הביעור והילך?
ר’ עקיבא למד מן האמור ‘הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו - אם אין זורעים מה 
אנו אוספים?’, שכוונת הפסוק לאסור קצירה של ספיחים העולים בשדות מאליהן 
אסורים  בשדות  מאליהם  הצומחים  והירקות  הדגנים  הקודמת.  השנה  מזרעי 
האילן  לפירות  הכוונה  לאכלה”,  לכם  הארץ  שבת  “והיתה  שנאמר  ומה  באכילה. 

ולספיחי ששית הנכנסים לשביעית.
וחכמים סוברים שמן התורה הספיחים הגדלים מאליהם בשדות מותרים באכילה, 
המבטא  באופן  גדולות  כמויות  השנים  כל  שקוצרים  כדרך  רגיל  קציר  רק  ונאסר 
בעלות, אבל מותר מן התורה לקטוף ולאכול כפי צרכו של האדם, ורק רבנן הם 

שאסרו תבואות וירקות שביעית באכילה.
מדוע אסרו חכמים את הספיחים?

הרמב״ם והרמב״ן כתבו שגזרו על הספיחים כדי למנוע מן הרשעים לזרוע בהיחבא 
ולומר שצמח מעצמו מזרעי שנה שעברה.

רמב"ם שמיטה ויובל ד 
)א( כל שתוציא הארץ בשנה שביעית בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית 
מן  בין  ספיח  נקראו  ושניהם  ועשו  וחזרו  מקודם  שנקצרו  העיקרים  מן  בין 
התורה  מן  לאכלו  מותר  הכל  זרע  להן  ואין  מאיליהן  שעלו  והירקות  העשבים 
שנאמר והיתה שבת הארץ לכם לאכלה ואפילו שדה שנטייבה בשביעית וצמחה 
פירותיה מותרין באכילה וזה שנאמר את ספיח קצירך לא תקצור שלא יקצור 
כל השדה  כגון שקצר  לוקה  הקוצרין  כדרך  ואם קצר  בכל שנה  כדרך שקוצר 
והעמיד כרי ודש בבקר או שקצר לעבודת הארץ כמו שבארנו אלא קוצר מעט 

מעט וחובט ואוכל:
)ב( ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורין באכילה ולמה גזרו עליהם מפני עוברי 
וכשיצמח  בסתר  בתוך שדהו  גנה  וזרעוני  וקטניות  תבואה  ויזרע  ילך  עבירה שלא 

יאכל מהם ויאמר ספיחים הן לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית:

לפי נימוק זה יובנו היוצאים מן הכלל אותם מונה הרמב׳ם בהלכות ג-ד. אין איסור 
אלא בזרעים שדרך רוב האנשים לזרעם ויש חשש שיזרעום בגניבה ולא בצמחי 
בר שצמחו בגינה. כמו כן אין איסור אלא במקום שהדרך לזרוע בו, ולא במקומות 

שאינם עומדים לזריעה, או שאדם משמרם שלא יתקלקלו.
שלא  שביעית  בערב  לזריעה  מותרת  דרך  אי”ש  החזון  מצא  אלה  דברים  פי  על 
גידול באותו  ודרך החקלאים לא לחזור על אותו  יהיה בה איסור ספיחין. מאחר 
שטח שנה אחר שנה כדי לא לדלדלו, אלא לקיים ‘מחזור זרעים’, על כן מי שישנה 

בשביעית מן הסדר ויזרע שלא כראוי, לא יהיה בו איסור ספיחין.
כי המחזור נשמר רק  ההיתר הזה דחוק ביותר. אבל הוא כבר מזמן לא רלוונטי, 
בגידולים מעטים, שיסבלו ממחלות קשות, אבל בדרך כלל מעדיפים החקלאים את 

המחזור בבנק יותר ממחזור הזרעים ומשלימים את החסר על ידי דישון מתאים.
איסור ספיחים נראה לכאורה כתוספת שולית, אבל הוא היה איסור מהפכני קשה 
שבקשו  השני  הבית  דורות  בעיני  חמורה  השביעית  הייתה  כמה  המלמד  ביותר 
לתקן את חטא השמיטות. הן לא די שאין זורעים בשביעית ואין לצפות ליבולים 
כן  אם  נותר  מה  העולים.  הספיחים  מעט  את  גם  ואסרו  חכמים  באו  מסודרים, 

לאכול? קוצים!
ואכן נשארו לנו בדברי חכמים ספורים המעידים עד כמה האיסור הזה היה קשה: 
'הם )הגוים( מכניסין את הגמל לטרטיאות שלהם והחלוקים שלו עליו )חלוקים 
של אבל(, והן אומרין אלו לאלו: על מה זה מתאבל? והן אומרים: היהודים הללו 
שומרי שביעית הן ואין להם ירק ואכלו החוחים של זה והוא מתאבל עליהם' 

)פתיחתא דאיכה רבתי י׳ז(. 

זמן חלות האיסור
משום  אסור  הזרוע  כל  אחד  מצד  המשניות.  בין  סתירה  על  הצביעו  הראשונים 
המתירות  משניות  יש  מאידך,  מדרבנן.  ולחכמים  התורה  מן  עקיבא  לר’  ספיחין, 

ירקות באכילה בשביעית.
משנה שביעית ט' א'

פיגם והירבוזין השוטים והחלגלוגית, כוסבר שבהרים והכרפס שבנהרות והגרגר 
של אפר, פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית, שאין כיוצא בהם 
נשמר. רבי יהודה אומר: ספיחי חרדל מותרין שלא נחשדו עליהם עוברי עבירה. 
בהם  כיוצא  שאין  כרוב,  מספיחי  חוץ  מותרין  הספיחים  כל  אומר:  שמעון  ר' 

בירקות שדה. וחכ"א: כל הספיחין אסורין.
אסורים  לר"ע  שביעית  ספיחי  דהשתא  לתמוה,  ויש  משאנץ33:  הר"ש  פירוש 
אסירי,  מיהא  סופרים  דמדברי  מודו  רבנן  ואפילו  באכילה.  אפילו  מדאורייתא 
מתני'  באכילה.  דשרו  אשכחן  משניות  ובכמה  כהנים.  בתורת  בהדיא  כדקתני 
דהכא: דהפיגם והירבוזים. וההיא: דהאומר לפועל הי לך סלע זה ולקט לי ירק 

היום )ח' ד'(. ולוקט ירקות שדה ובנו מוכר על ידו )ז' ג'(? 

תם,  רבינו  מפי  תורה  לקבל  זכה  התוספות.  בעלי  מגדולי  הר״ש.  משנץ,  שמשון  ר׳   33
לזרעים  למשנה,  פרוש  חיבר  הש׳ס.  על  המודפסים  שלנו  לתוספות  יסוד  הם  ותוספותיו 
ונפטר  תתקע”א  בשנת  ארצה  עלה  ולפרשו.  הירושלמי  מן  להביא  מרבה  הוא  בו  וטהרות, 

בשנת תתק”ץ )1230(.
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לפי  שביעית  תורת  בהן  שיש  ומה  שביעית.  ערב  בשל  דכולהו  לומר,  וצריך 
ספיחים,  איסור  לענין  אבל  לקיטה,  בתר  אזלינן  דבירק  בשביעית,  שנלקטים 
דנפקא לן מדכתיב: 'מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף', משמע 
דתחלת גידול בעינן בשביעית. אבל ירק שגדל בששית והוסיף בשביעית, הנהו 

ספיחי ששית מיקרי ולא ספיחי שביעית. 
נזרע ולא נאסוף  ‘הן לא  הר”ש והרמב”ן תרצו שאיסור ספיחים נלמד מן הכתוב 
ירקות שתחילת הגידול שלהם בשביעית.  רק על  הייתה  את תבואתנו’, השאלה 
אבל ירקות שתחילת גידולם בששית, אף שהוסיפו בשביעית ונלקטו בה ויש בהם 
משום כך קדושת שביעית, אין בהם איסור ספיחים. ובתבואה הולכים אחר שליש 

הגידול, שאם גדלה שליש בששית אין בה ספיחין.
רמב׳ן על התורה

והספיחין האלו האסורים הם הגדלים בזמן האסור, בתבואה כל שהביאה שליש 
רבי  לדברי  התורה  מן  אסורין  בשביעית,  שצמחו  כל  הירקות  וכן  בשביעית, 
שדות  באותן  העולים  מן  חוץ  סופרים,  מדברי  אסורין  חכמים  ולדברי  עקיבא, 
שכתבנו למעלה, אבל הירקות שצמחו בששית ונלקטו בשביעית, יש בהן משום 
קדושת שביעית לכל דיניה, להפסד ולקרבנות ולסחורה ולביעור, ואע"פ שגדלו 
לגמרי בששית, מפני שאנו הולכים אחר לקיטה בירק בין למעשר בין לשביעית. 
צמחו,  בששית  שהרי  שביעית  ספיחי  שאינם  ספיחים,  משום  בהם  אין  אבל 

ואפילו הוסיפו בשביעית אין בהם דין ספיחים. 

שאלות
1. שני פרושים לפסוק ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור - מהם?

2. מה פרושו של הביטוי ‘סמכו חכמים’, שבדברי ר׳ עקיבא?
3. לדעת חכמים, מדוע אסרוהו רבנן? ענה ע”פ הרמב”ן והרמב”ם.

4. מהו סוג הזרעים האסור ומהם ארבעת המקומות היוצאים מן הכלל, שאין בהם 
דין ספיחין. מה מייחד כל אחד מהם?

5. החזו”א כתב, שכאשר שוברים את ‘מחזור הזרעים’, וזורעים בניגוד לתכנון מין 
שכבר נזרע בשנה שעברה, אין בזה איסור ספיחין, מדוע?

6. האם יש ספיחין בפירות האילן, ומדוע?
הדין  מה  בשביעית?  וגדלו  בשישית  שנבטו  בירקות  ספיחין  איסור  יש  האם   .*7

בתבואה?

זמירה
ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר, הזמירה היא תולדה של מלאכת הזריעה. אמנם פעולתה נראית 
כמו  הפעולה,  מטרת  אבל  מיניקתם,  ומנתקם  ענפים  חותך  הוא  שהרי  הפוכה, 
שיחזק  באופן  העץ  ועיצוב  הנותרים  הענפים  של  הצימוח  הגברת  היא  בזריעה, 
במקום  הצמיחה  את  וירכז  חולים,  ענפים  יסלק  פנימה,  להיכנס  לאור  יתן  אותו, 

הנכון. 

א. הזמירה בגפן
בגפן הפרי גדל על הזמורות החדשות שגדלו השנה, על כן הזמירה בכרם חשובה 
כמות  את  קובעת  אלא  בו,  הצמיחה  ולהתחדשות  העץ  לעיצוב  רק  לא  וחיונית 
הפרי השנה ואת איכותו. על כן כאשר הגפן נמצאת בתרדמת בחורף חותכים את 
הזמורות שכבר נתנו פרי. המגמה היא להשאיר מספר מועט של עיניים בסמוך 
את  פרי, שיקטין  ריבוי  ולמנוע  את הצימוח למרכז הגפן  לכוון  כדי  לבד המרכזי, 

גודלו וימוטט את הגפן.
הגיזום  חשיבות  האילנות,  בכל  שיש  כשם  בגפן  גיזומים  של  רבים  סוגים  ישנם 
שמות  להם  נתנו  ולכן  שונות  מטרות  לגיזומים  הגיזום.  וסוג  העץ  לפי  משתנה 

שונים, ככתוב במשנה שביעית ב’ ג’:
ְמַקְרְסִמין ְמָזְרִדין, ְמַפְּסִלין, ַעד ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְכֵזרּוָדּה ּוְכִפּסּוָלּה 
ַּבֲעבֹוַדת  ַרַּׁשאי  ֶׁשֲאִני  ְזַמן  ָּכל  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִׁשִּׁשית.  ֶׁשל  ָּכְך  ֲחִמיִׁשית,  ֶׁשל 

ָהִאיָלן, ַרַּׁשאי ֲאִני ְּבִפּסּולֹו.
קירסום  אלא שלשון  זימור,  והיינו  נמלים,  - מלשון קרסמוה  ר"ש: מקרסמין 
כשיש   - מזרדין  גפן.  ענפים של  זמורות שמחתך  בכרם, מלשון  וזימור  באילן 
לאילן ענפים לחים יותר מדאי חותך מקצת ומניח מקצת וזהו זירוד. מפסלין - 
שנוטל הפסולת. ויש אומרים מלשון 'פסל לך', שנוטל כל הענפים כדי שתתעבה 

קורת האילן.

מקרסמין: הוא שם הזמירה כאשר היא מתבצעת בשאר אילנות.
מזרדין: בזמירה אין חותכים את כל הזמורה אלא מקפידים להשאיר מספר עיניים 
כדי שמהם תתחדש הצמיחה ותתגבר. תפקיד הזרוד הוא להסיר ענפים מיותרים 

לחלוטין.
מפסלין: תפקידו להסיר ענפים יבשים ופסולים. או שהוא מסלק גם ענפים טובים 

כאשר יש הכרח לתת לגזע אפשרות להתעבות.
פרוש אחרמאלה שנתנו למשנה זו:

לדעת תנא קמא מותרים הקרסום, הזרוד והפיסול עד ראש השנה משום שאינם 
אינה אמורה  הדבר  דין תוספת שביעית. סיבת  חל עליהם  ולא  לזמירה  נחשבים 
כאן, אבל אפשר להבחין בין זמירה בכרם שהיא תולדת זורע האסורה מן התורה, 
לבין גיזום בעצים אחרים שהיא מלאכה שונה באופייה וחשיבותה ועל כן אינה 

הזמירה שבתורה, והיא מותרת בתוספת שביעית.
בתוספת  האסורות  האילן  מלאכות  ככל  אלה  מלאכות  שדין  סובר  שמעון  רבי 
הסבר  פי  )על  יהושע  רבי  העצרת.  עד  האיסור  זמן  את  הרחיבו  שרבנן  שביעית, 
הירושלמי( אומר שכשם שזירודה בחמישית נכנס לתוך השישית, כך יכול זרודה 
רבי  זאת  אמר  שלא  בדבריו  המדייקים  יש  לשביעית.  אף  להיכנס  השישית  של 
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מטרתן  ואין  בענף,  צמיחה  לתוספת  גורמים  שאינם  ופיסול,  בזרוד  אלא  יהושע 
כתפקיד הזמירה, ועל כן אינן אלא תולדות המותרות גם בתוך השביעית כשכוונתן 

לאוקמי אילנא.

שאלות
1. הגדר את המלאכות הבאות: קרסום, זרוד, ופסול - מהם?

2. מהן שלשת השיטות לזמן היתר הזירוד בשישית, וטעמן?

ב. הזמירה כיום
הרמב׳ן בספרו על הרי”ף ‘מלחמות ה” הגדיר 
את מלאכת הזומר - קציצת ראשי הזמורות, 
השוואת  תוך  היום.  לעשות  כמקובל  שלא 
הסיק  ליהודית־מודרנית  הערבית  החקלאות 
שהיא  אחת  זמירות.  שתי  שיש  הרב  מרן 
הקצרת ראשי הזמורות בלבד והיא משאירה 
את עיקר הזמורה קיים, ואחת הנהוגה אצלנו 
מספר  והשארת  הזמורה  רוב  הסרת   - היום 

עיניים בעיקרה.

שבת הארץ קונטרס אחרון יא
ויפה העירני ידידי הרב המאור הגדול מו"ה זלמן ש"ך נ"י חד מרבני בד"צ שי', 
מדברי הרמב"ן במלחמות, פרק לולב הגזול גבי הדס שנקטם ראשו, שכתב שם 
לענייננו: "שהענפים הגדולים, שדרכן של כורמים לזמור אותן ולקוץ ראשן בכל 
שנה, כדי שיוסיפו, הן הנקראים "דליות", והענפים השלמים נקראים "בדים" 
וכן תרגם אונקלס  .ויונתן בן עוזיאל תרגם: "ועוברתיה",  או "פארות" במקרא 
זמורה והוא הענף שכסחו ראשו, ועל שם שנזמר נקרא כן, וכן תרגומו, על שם 
אמרו  "דליות"  של  הזה  הלשון  ומן  עוברתא.  נקראת  קצתה  ממנה  שהעבירו 
חכמים "המדלה בגפנים" וכולם לשון זימור וכיסוח". נראה שהיה דבר פשוט, 
הגפן,  של  פריו  להוסיף  כדי  שהיא  הענף,  ראש  חתיכת  דוקא  היא  שהזמירה 
וכך היא באמת עד היום שיטת הזמירה הישנה הנהוגה אצל הערבים. אבל מה 
שחותכין את כל הענף, ומשאירים רק מקצתו, עיקר החיתוך הוא כדי לשמור 
על בריאותו של האילן ואורך ימיו, ויש לומר שאין בזה אותו חומר של הזמירה 

האמורה בתורה. 
הרב שיער שמטרת שתי הפעולות שונה. ההקצרה תפקידה להביא לצימוח חזק 
הגפן  של  מרבי  ניצול  ואכול',  ׳חטוף  של  שיטה  זו  היבול.  והגברת  הזמורה  של 
עכשיו. בעוד שכיום בונים את הגפן להנבה של שנים רבות, ועל כן עיקר מטרת 

החיתוך היא חיזוק האילן ולא ריבוי ההנבה.
כי  במשק.  לביצוע  ביותר  הקשות  ההלכות  אחת  הוא  בשביעית  הזמירה  איסור 
התחבטו  כך  משום  רחוק.  לטווח  והן  הנוכחית  השנה  ליבול  הן  משמעותי  נזקה 

הפוסקים והמגדלים רבות למצוא דרך להפחית ככל האפשר את הנזק.
ההבחנה בין הזמירה של היום לזמירה של התורה אומרת תביא למסקנה שהזמירה 

שלנו אינה זמירה של תורה ואין היא אסורה אלא מדרבנן, ולכן ניתן לחפש דרכים 
להקל ולהתיר אותה על ידי שינוי באופן הפעולה וכיוצא בזה.

שאלות
1. מהי זמירה של תורה לדעת מרן הרב קוק, ומה תפקידה?

2. מהי זמירה שלנו ותפקידה, ומה שמה בדברי חז׳ל?
3. מה דינה של זמירה כזאת בשביעית?

ג. גיזום בעצים
זמירה היא שם המלאכה שבכרם, האם התורה אסרה רק אותה או שכוונתה לאסור 

גיזום גם בשאר העצים. הרמב”ם שלל לכאורה חלוקה זו וכתב: 
'אחד כרם ואחד שאר אילנות'. 

ובדומה לכך אמר גם הרשב"ם: 'הלכך גבי שביעית שאסור לזמור אילן כדי שיבריא' 
)בבא בתרא פ' ב(.

ואין  זמירה  על  מדבר  לא  הוא  אחרת.  דברי הרמב׳ם  את  פירש  אי”ש  אבל החזון 
ובא  ‘בצירה’,  במלאכת  עוסק  אלא  בכרם,  לזמירה  אילנות  בשאר  גיזום  להשוות 
‘כרמך  לכלול באיסור בצירה את כל האילנות. שלא תאמר שכיון שאמרה תורה 
לא תזמור ואת ענבי נזירך לא תבצור’ כוונתה שאין דין שביעית אלא בכרם בלבד, 
ושאר האילנות אפשר לבצור ולנטוע כרגיל. לכן הדגיש הרמב׳ם שדין כל האילנות 
שווה בשביעית לעניין איסור עבודת האילן. אבל המלאכה המיוחדת של זמירה 

אינה קיימת בשאר אילנות, והגיזום שם הוא מלאכה אחרת לגמרי.

חזון אי"ש שביעית כ׳א מ"ו 
אחד כרם ואחד שאר אילנות. לכאורה ר"ל דחייב מלקות בזימור שאר אילנות 
וזה תימא. אמנם... כל דברי הר"מ יש להם מקור בדברי חז"ל. ודבריו: 'אחד כרם 
ואחד שאר אילנות' הוא ממכילתא )ב"מ פ"ז ב'(: 'כי תבא בכרם רעך ואכלת, 
אשכחן כרם, כל מילי מנא לן? גמרינן מכרם. מה כרם מיוחד דבר שגידולי קרקע 
גמר  בשעת  קרקע  שגידולי  דבר  כל  אף  בו,  אוכל  פועל  מלאכה  גמר  ובשעת 
מלאכה פועל אוכל בו'. והן דברי הר"מ, דמצד מיעוט: 'כרם אין, כל מילי לא', 
נוטע, ולחייב בוצר כדרך  אתרבי כל האילנות ושב על כל דיני שביעית לחייב 
ונצולו דברי הר"מ שלא  זירוד.  זימור בשאר אילנות ליכא, אלא  הבוצרין. אבל 
זירוד עד ר"ה, משום  יהיו סותרין דברי עצמו, שהתיר  יוסתרו מן הגמ' ושלא 

שהוא תולדה.

שאלות
1. הגדר מהם המלאכות הבאות: קרסום, זרוד ופסול.

2. הרמב”ם כתב: ‘אחד כרם ואחד שאר אילנות’. במה שווים כל האילנות לכרם? 
3. מה דין גיזום באילנות לדעת החזון אי”ש?
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קצירה ונטישה
ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר.  ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ: 

והכתוב מסיים: ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה.
איך נאכל את הפירות אם אסור לקצור את מה שהצמיחה הארץ מעצמה בשנה 
שנאסרה  כדרך  הקציר  פעולת  עצם  על  איסור  כאן  שאין  לפרש  צריך  שביעית? 
השדה,  כל  את  השנים,  בכל  הקוצרים  כדרך  לקצור  הוא  האיסור  אלא  בשבת, 

להעמיד כרי ולדוש בבהמות כבעלים.
ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה רכב

המצוה הרכ"ב היא שהזהירנו מקצור מה שתצמיח הארץ מעצמה בשנה השביעית 
ומעבודת  הארץ  מעבודת  הוזהרנו  שאנחנו  זה  ובאור  שנה.  בכל  שנקצור  כמו 
האילנות בשנת שמיטה כמו שקדם זכרו. ומה שתצמיח הארץ ממה שזרע בה 
בשנה הששית והוא שיקרא ספיח מותר לאכלו מן התורה בשנה שביעית אבל 
אינו מותר לנו לקצור אותו אלא בשינוי מעניינו הידוע. והוא אמרו יתעלה )שם( 
את ספיח קצירך לא תקצור. אינו רוצה בו שלא יקצור אותו כלל, כי הוא כבר 
אמר )שם( והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, ואולם ירצה בו לא תקצור אותו כמו 
שתקצור אותו בכל שנה אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר בלי הכנה ובלתי 

תיקון כמו שנבאר )מ' רכג ורכה - ו(.
כמו שמפרש בספרא:

לא תבצור, לא תבצור כדרך הבוצרים, מיכן אמרו תאינים של שביעית אין קוצים 
אותה במוקצה, אבל קוצה אתה בחורבה, אין דורכים ענבים בגת אבל דורכים 
בעריבה, אין עושים זיתים בבד ובקוטבי, אבל כותש ומכניס לבדידה, ר' שמעון 

אומר אף טוחן הוא בבד ומכניס לבדידה.
שעושה  כפי  כרגיל  דשים  ואין  מעט.  מעט  לקצור  אפילו  או  לקטוף  מותר  אבל 
גדולות, אלא חובטים את התבואה כמי שלוקט מעט  בעל הבית הקוצר כמויות 

מן ההפקר.
נמצא שיש הבדל מהותי בין הזריעה שהיא מלאכת האילן, ואסורה בשביעית עצם 
המלאכה, לבין קצירה שאסורה רק כשהיא נעשית כדרך הבעלים שמבטלת את 

קדושת הפירות והפקרם. 

רמב"ם שמיטה ויובל ד׳ כ"ב הפירות שיוציא האילן בשביעית לא יאספם כדרך 
שאוסף בכל שנה שנאמר: ואת ענבי נזירך לא תבצור . ואם בצר לעבודת האילן 
או שבצר כדרך הבוצרים לוקה. וכיצד עושה? תאנים של שביעית אין קוצץ אותן 
במוקצה אבל מייבשן בחרבה. ולא ידרוך ענבים בגת אכל דורך הוא בעריבה. ולא 
יעשה זיתים בבית הבד. אבל כותש הוא ומכניס לתוך בד קטן ביותר וטוחן בבית 

הבד ובקוטב ומכניס לבד קטנה. וכן בשאר הדברים כל שיכול לשנות משנה.

שאלות
1. מה ההבדל בין זריעה לאיסור קצירה ובצירה? וכיצד מוכיח זאוי הרמבם?

2. מה השינוי הדרוש בקצירה ובצירה? 
3*. האם גם באופן השינוי יש הוכחה שאין הקצירה עצמה מלאכה אסורה?

א. הפקר הפירות חובת הבעלים או אפקעתא 
דמלכא?

הארץ  על  כללי  מורטוריום  זה  האם  בשביעית.  הפירות  הפקר  של  מהותו  מהי 
שמפקיר את כל פירותיה, והאדם מצווה לא למנוע מאחרים לקחת את הפירות. 
את  שמבטלת  אלוקית  הפקעה  המלך(,  )הפקר  דמלכא’  ‘אפקעתא  הוא  ההפקר 
בעלות האדם על יבולו ומתירה אותו מעתה לכל, בלי קשר לרצונו והסכמתו של 
את  לקחת  האנשים  מן  ולמנוע  חצרו  את  ולסגור  לכך  להתנגד  יכול  הוא  האדם. 
ומבטל  להם,  המגיע  את  מליטול  הרבים  את  המונע  גזלן  הוא  בכך  אבל  הפירות, 
מצוות עשה. או שהוא מוטל על האדם וניתן בידו, עליו להפקיר ואם לא יפקיר, 
הפירות יישארו שלו. התורה מבקשת לחנך אותו ומצווה עליו להזדהות עם הציווי 
ולהפקיר את יבולו. לא רק התוצאה, ההפקר חשוב, אלא גם הדרך, עצם נכונות 

האדם להתבטל לפני צו ה’, להכיר שהפירות לא שלו ועליו לתנם לכולם.   
מנחת חינוך34 )פד א(: "ואני מסופק, אי המצוה אקרקפתא דגברא הוא, דרחמנא 
זה  הרי  ואם מפקיר  להפקיר,  לקיים  ומחויב  פירותיו בשביעית  להפקיר  ציוהו 
הפקר, אבל אם אינו מפקיר אינו מופקר, ונהי דעובר על עשה מ"מ אינו הפקר 
רק עובר על גזירת השי"ת. א"כ אין אחר רשאי ליטלו, והרי הוא גזל ביד אחרים 
א,  ט"ו  )עיין ראש השנה  בכמה מקומות בש"ס  ומבואר  זמן שלא הפקיר.  כל 
ועוד, ור"מ פ"ו ממתנות עניים הל' ה'( דשביעית פטור מן המעשר, כיון דהוא 
הפקר והפקר פטור מן המעשר. א"כ כל זמן שלא הפקיר כיון דלא הוי הפקר 
חייב לעשר. או דילמא הפקר זה אין צריכים הבעלים להפקיר, רק הוא אפקעתא 
דמלכא שהוא ממילא הפקר, רק אם נעל כרמו עובר על עשה זו והרי הוא גוזל 
הרבים, אבל ממילא הוי הפקר, א"כ פטור ממעשר בכל ענין. וכן אם אחר זכה 

בעל כרחו דבעלים, הרי הוא שלו, דזוכה מן הפקר אף דלא הפקירו הבעלים. 
מלשון הרמב”ן )חידושי הרמב”ן יבמות קכ”ב א( נראה שזו מצווה על האדם: 

מפקירה.  ואינו  אותה  ובוצר  כרמו  המשמר  על  לאו  ליתן  אלא  הכתוב  בא  לא 
וכענין שדרשו שם בסיפרא: 'לא תבצור כדרך הבוצרים, מכאן אמרו תאנים של 
שביעית אין קוצצין אותן במוקצה וכו'', אלמא, אין בהן ממשמע הכתוב אלא 

שינהוג בהן כהפקר, ולא שיאסרו פירות.
יש לכך השלכות הלכתיות רבות: 

הפירות  אבל  איסור,  עבר  הפקיר,  ולא  עבר  האדם  שאם  מסיק  הרמב”ן  א. 
ה’משומרים’ לא נאסרים. ב. אם אפשר לקחת ללא רשות פירות שלא הופקרו. ג. 
אם כל פירות שביעית מופקרים מאליהם, הם אינם חייבים בתרומות ומעשרות. 
אבל אם זה תלוי ברצונו של האדם והוא לא הפקירם הריהם חייבים. המנהג בצפת 
בידי ישראל. כך פסק הבית  ונגמרו  היה שמעשרים פירות שצמחו באדמת הגוי 
‘אפקעתא  היא  ששביעית  סברו  בנו  והמהרי”ט  והמבי”ט  )לעיל(.  בתוקף  יוסף 

דמלכא’ ופירות שנגמרו בידי ישראל הם הפקר אפילו צמחו באדמת הגוי.   
ואכן המנחת חינוך סיים:

וחלק על  שוב האיר השי"ת את עיני ומצאתי במהרי"ט ח"א סי' מ"ג, האריך 

34  ר’ יוסף באב”ד. רבה של טרנופול, מחבר ספר מנחת חינוך על ספר החינוך, בו הוא מפרש 
ספקות  ומלבן  מעורר  ואחרונים.  רשונים  דברי  פי  על  בהלכה,  מצוות  תרי”ג  יסודות  את 

.1874 הלכתיים בעיקרי המצוות ופרטיהן. נפטר תרל”ד 
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רבינו בית יוסף המובא שם בסי' שלפני זה, לענין פירות שביעית בקרקע גוים, 
ודעת הבית יוסף דאינו אפקעתא דמלכא רק מצוה עליו, ודעת המהרי"ט דהוא 
מארץ  לחכם  מחדש  שנדפס  השולחן  בפאת  מצאתי  וגם  דמלכא,  אפקעתא 
הקודש ]סי' כ"ג ס"ק כ"ט[, האריך לפלפל, וחלק על המהרי"ט ודחה ראיותיו, 

ודעתו שהוא רק מצות עשה להפקיר.

שאלות
1. מהו הספק של המנחת חינוך ומה השלכותיו? הבא שתי דוגמאות.

2. מה ראיתו מדברי המבי׳ט?

ב. אוצר בית דין
ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה. התורה הפקירה את פירות השביעית לכל אדם, 
מתווה מופלא של שוויון ופתיחות, אלא שזה היה אפשרי בימי אבותינו, כאשר 
לו לפי צרכיו.  יכול היה לגשת ולקטוף  וכל אחד  היישובים היו חקלאים למחצה 
אבל היום כאשר רוב הציבור עירוני והמטעים רחוקים מן העיר מרחק גדול, מי 
והם  הפירות  את  שיקטוף  מי  אין  הרי  הרעבים,  האנשים  אל  הפירות  את  יביא 

יישארו על העץ וירקבו. והתורה אמרה ‘והיתה שבת הארץ לכם לאכלה’? 
התוספתא מתארת כיצד בית הדין נטל יזמה ולקח את הפירות מידי הבעלים, עיבד 
וייבש אותם ועשה מהם יין ושמן וחילק בערבי שבתות לכל אחד לפי צרכיו וגודל 

משפחתו.
תוספתא  שביעית ח' א'

פירות  מי שמביא  כל  עיירות.  פתחי  על  יושבין  דין  בית  היו שלוחי  בראשונה 
ונותן לו מהן מזון שלש סעודות והשאר מכניסין  נוטלין אותן ממנו  ידו  בתוך 
עודרין  פועלין  שוכרין  דין  בית  תאנים, שלוחי  זמן  הגיע  לאוצר שבעיר.  אותו 
אותן ועושין אותן דבילה וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר. 
הגיע זמן ענבים, שלוחי בית דין שוכרין פועלין, בוצרין אותן ודורכין אותן בגת 
וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר. הגיע זמן זתים, שלוחי בית 
דין שוכרין פועלין ומוסקין אותן ועוטנין אותן בית הבד וכונסין אותן בחביות 
ומכניסין אותן לאוצר שבעיר ומחלקין מהן ערבי שבתות, כל אחד ואחד לפי 
ביתו. הגיע שעת הביעור. עניים אוכלין אחר הביעור אבל לא עשירים, דברי ר' 
יהודה. ר' יוסי אומר: אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור. ר' שמעון 

אומר: עשירים אוכלין מן האוצר אחר הביעור. 
התוספתא לא פרשה את טעם התקנה. הרמב׳ן הביא אותה וראה בזה מין ‘סיירת 

שביעית’, שתפקידה למנוע מן הבעלים לעשות סחורה בפירות שביעית.
רמב"ן על התורה 

ועשו להם תקנות מדבריהם, בראשונה היו בית דין עושין אוצר בכל עיר ועיר, 
מתחילת יציאת הפירות היו נוטלין אותם מיד מביאיהן ומכניסין אותן לאוצר, 
וכשיבא זמן לקיטת כל אותו המין כגון שבא זמן של קיץ ועת הבציר הגיע, ב"ד 
שוכרים פועלים ובוצרין ומוסקין ולוקטים כל אותו המין ודורכים ומוסקין בגת 
ובבית הבד כדרך שאר השנים, ונותנים לאוצר שלהן, ואלו הפירות המכונסים 

לאוצר בית דין אינן צריכין ביעור אחר שכבר מבוערין הם מן הבית, ואחד עניים 
ואחד עשירים מותרין לאחר הביעור לקבל מהם מיד ב"ד ולאכלן. וכל זו התקנה 

והטורח של ב"ד, מפני חשד שלא יבאו לעכבם או לעשות מהם סחורה.
הביעור:  לגבי  אותה  הזכיר  הראב”ד  כלל.  האוצר  תקנת  את  הזכיר  לא  הרמב”ם 
מחלקים  והם  ב”ד,  ליד  לאוצר  אותם  ומביאין  שבבתיהם  מה  אדם  כל  מוציאין 
לכל אדם שלש סעודות כדי לשבת. האם זו ראיה שהרמב”ם דחה את התוספתא 
מהלכה? או שאוצר בית דין אינו הלכה מחייבת אלא עצה טובה שנהגה בזמנו, על 

כן לא כלל אותה בספרו. 
אבל הרב קוק והחזון אי”ש ראו בתקנת אוצר בית דין לא רק תקנה להרחיק את 
דין  שבית  הצרכנים,  לטובת  תקנה  גם  אלא  וביעור,  סחורה  מאיסור  המגדלים 
מתערב כדי להגשים את מטרת השביעית להביא את הפירות לכל אדם. בימינו 

ברור שאין כל אפשרות שהפירות יקטפו בלא התערבות של בית הדין.
כיצד תקנת אוצר בית דין פועלת למעשה?

האחריות  את  נוטל  הדין  ובית  הדין,  בית  בפני  מטעיהם  את  מפקירים  המגדלים 
עליהם. הוא ממנה אנשים שיטפלו בפירות בשעת הגידול והקטיף. לעובדים הללו 
מגיע שכר ראוי, אך הם אינם בעלים ולא יזכו במחיר הפרי, אלא יקבלו את שכרם 
כשכירי בית הדין בלבד. בית הדין יביא את הפירות לעיר ויחלק אותם לצרכנים. 
בית הדין לא פועל למטרות רווח, ומניין יהיה לבית הדין כסף לכסות את ההוצאות, 
הוא לא יכול לתת מתנות חינם לאנשים ולהביא להם את הפרי לביתם. אלא יגבה 
לבית  כדאי  יהיה  כלל  בדרך  והשיווק.  הגידול  העובדים,  עלויות  את  הצרכנים  מן 

הדין לשכור את החקלאים עצמם, כי הם מוכנים וזמינים, קרובים לשטח,
והידע המקצועי לבצע את הפעולות הדרושות. הם  ובידם הכלים  מכירים אותו 
יעשו את הדברים ביעילות הגדולה ביותר ובמינימום עלויות. העיקר שהחקלאי 

אינו בעלים אלא שכיר ונותק כל קשר בינו לבין השוק וברכת הפרי.
 שאלות

1. מה מטרתו של אוצר בי”ד לפי הרמב”ן, האם אפשר להצביע על סיבה נוספת?
2. מדוע הרמב׳ם לא הזכיר כלל ‘אוצר בי׳ד’?*

3. אוצר בי”ד מהווה דרך מעשית לקצירה ובצירה בשביעית היום, כיצד ומדוע?
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ביעור
ַהָּגִרים  ּוְלתֹוָׁשְבָך  ְוִלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה  ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה 
ִעָּמְך. ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל. הפירות הינם הפקר 
לכל, והאדם והבהמה יכולים לאכול אותם. התורה קשרה את אכילת האדם עם 
אכילת הבהמה, ומכאן למדו חכמים שהיתר אכילת האדם מותנה באפשרות של 
אכילת הבהמה. במשך שנת השמיטה הפירות מופקרים ונמצאים לכל בשווה, לכן 
אין זה חשוב שביד האדם יש פירות בביתו, כי אינו מונע אחרים לאכול. אבל אסור 
לאדם לאכסן ולשמר את המזון בביתו לאחר שכלו הפירות הללו מן השדה, וזה 
קורה בסוף השביעית ואחריה. ואם הגיע הזמן שכלה מין זה מן השדה, על האדם 

לבער את שארית הפירות מביתו.

א. כיצד מתבצע הביעור?
א. הרמב”ם הבין ביעור כפשוטו, כמו בביעור חמץ – על האדם לבער את הפירות 
ולכלותם. הוא יכול לעשות זאת על ידי חלוקה לאנשים רבים, כאשר כל אחד לא 
מספיק  הבעלים  מצא  לא  באכילתם.  ומבערם  סעודות  שלוש  ממזון  יותר  יקבל 

אוכלים, עליו לבער את הפירות בשריפה או בכל דרך אחרת.
רמב"ם שמיטה ויובל ז' א'

שנאמר:  בשדה.  מצוי  המין  שאותו  כ"ז  אלא  מהן  אוכלין  אין  שביעית  פירות 
ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת 
לבער  חייב  מן השדה  לחיה  כלה  אוכל ממה שבבית,  מן השדה אתה  זה  ממין 
אותו המין מן הבית. וזהו ביעור של פירות שביעית. כיצד? הרי שהיו לו גרוגרות 
שביעית בתוך ביתו אוכל מהן כל זמן שהתאנים באילנות בשדה, כלו התאנים 
מן השדה, אסור לאכול מאותן שבבית אלא מבער אותן. היו לו פירות מרובין 
מחלקן מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד, ואסור לאכול אחר הביעור בין לעניים 
בין לעשירים. ואם לא מצא אוכלין בשעת הביעור, שורף באש או משליך לים 

המלח ומאבדן לכל דבר שמאבד. 
ב. הרמב”ן שלל פירוש זה של הביעור, שהרי לא מנו חכמים פירות שביעית בין 

איסורי ההנאה שדינם בשריפה וקבורה. 
רמב"ן: והכילוי הזה לא פירש הרב )רש"י( מהו. וענינו, שיכלה הפירות אחר זמן 
ואין הענין  והוא ביעור שביעית שהזכירו חכמים בכל מקום.  מביתו להפקירן, 
ויהא מחויב לאבדם.  ובאכילה  זמן הביעור אסורין בהנאה  שיהיו הפירות אחר 
ולא מנו חכמים במשנה )סוף תמורה( פירות שביעית לא מן הנשרפים ולא מן 
הנקברים. ואינו אלא שהוא צריך לבערם מרשותו ולהפקירם לעניים ולכל אדם, 

כענין בערתי הקדש מן הבית )דברים כ"ו יג(.
על כן הביעור כאן הוא מעין ביעור מעשרות שהוא נתינתם לראויים להם, ‘בערתי 
הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי’. אף כאן על האדם להוציא פירות שביעית מביתו 
ולהפקירם לכל. ואם קיים את מצוותו והפקיר את הפירות ועבר זמן הביעור, אין 
יכול לזכות בהם. עוד  צריך לעשות דבר, ומעתה הם מותרים לכל אדם וגם הוא 
הוסיף הרמב”ן  דרך לקיים את הביעור על ידי נתינה לאוצר בית הדין ואם הוצאו 
מרשות האדם והם עומדים בשעת הביעור ביד בית דין המחזיק בהם לכל העולם, 

הרי הם הפקר ולא נעשה בהם איסור.
ג. דעה שלישית היא דעת הראב”ד35. לדעתו ישנם שני ביעורים. הראשון כאשר 
ולהביאם  מביתו  להוציאם  צריך  אז  ותחומה,  לעיר  הקרוב  באזור  הפירות  כלים 
לאוצר בית דין אשר יחלקו מהם לכל אדם מזון שלוש סעודות עד שיכלו. ואם אין 
אוצר בית דין יוציא ויפקיר אותם בעצמו. אבל כאשר כלה מין זה של הפירות מכל 

הארץ אז צריך לבער ולאבד את הפירות הנותרים ממש, באש וכיוצא בה.
השגות הראב׳ד שמיטה ויובל ז'

הוא  ואולי  כל אדם.  ולא הצהיר מהו הביעור האוסר על  לא האיר  בחיי ראשי 
סובר כי החילוק של ג' סעודות הוא גמר הביעור ואינו כן אלא בשיכלו פירות 
העיר ותחומיה מוציאין כל אדם מה שבבתיהם ומביאין אותם לאוצר ליד ב"ד 
והם מחלקים לכל אדם שלש סעודות כדי לשבת וכן בכל יום ויום עד שיכלו 
ואם אין שם אוצר ולא ב"ד מחלקין מוציאן לשוק ומפקירן ואף הוא יכול לחזור 
הארץ  מכל  הפירות  אותם  שיכלו  עד  בהן  הזוכה  ואוכל  אדם  ככל  בהן  לזכות 
ביהודה מכל ארץ יהודה ובגליל מכל הגליל ואחר שיכלו מכל הארץ אז יתבערו 

לגמרי לשריפה או לאיבוד.
סברותיהם  לדעתו  לרמב”ן.  הרמב”ם  בין  המחלוקת  את  וחידד  הבהיר  הרב  מרן 
שהפירות  משום  כרמב”ם,  ולשרוף  להחמיר  אסור  הרמב”ן  ולדעת  קוטביות 
קדושים בקדושת שביעית ואסור לאבדם. ואם לא חייבה התורה במפורש לשרפם 
ברור שכוונת הביעור היא הפקר. לעומתו סובר הרמב”ם שכאשר הטילה התורה 
חובת ביעור על הפירות היא הוציאה אותם משעה זו מדין קדושת שביעית וחייבה 

לבערם.
שבת הארץ: ויש אומרים שאין כאן אלא ביעור אחד, והוא איננו שריפה ואיבוד, 
שלא מצינו שיהיו פירות שביעית מכלל הנשרפים או הנקברים האסורים בהנאה 
– אלא שהחיוב הוא לבערו מרשותו ולהפקירו. וכיון שהפקירו והוציאו לשוק, 
או שהפקירו בפני שלשה, אפילו מאוהביו שיודע שהם לא יזכו בו לקחת אותם 
ולאכלם  בהם  לזכות  כך  אחר  בעצמו  הוא  ומותר  ביעור,  מצות  קיים   – ממנו 

בקדושת שביעית. 
ולפי דעה זו אסור לאבדן, שהרי פירות שביעית אסורים הם באיבוד מ"לאכלה 
והוציאה  התורה,  מן  ביעור  מצות  באה  הראשונה  שלדעה  אלא  להפסד".  ולא 
באיבוד.  או  בשריפה  דווקא  שמצוותן  הביעור,  שלאחר  הפירות  את  הכלל  מן 
אבל לדעה זו שאין כאן מצות ביעור של איבוד, נשאר האיסור של "לאכלה ולא 

להפסד", ואין כאן היתר כי אם החובה לקיים מצות ביעור על ידי הפקר.  

שאלות
1. מהו הביעור לדעת הרמב”ם, ומה דין הפירות לאחר הביעור?

2. מהו הביעור לדעת הרמב”ן, ומדוע באוצר בית דין אין צורך בביעור?
3. מהם שני שלבי הביעור לדעת הראב”ד?

35 ר’ אברהם בן דוד, ראב”ד. מפורסם כ’בעל ההשגות’. נולד בנרבונה בערך בשנת ד־ תת”פ 
חסיד  פרובינציה.  הדרומית,  צרפת  חכמי  שבחבורת  והארי  התלמוד  חכמי  מגדולי   .)1120(
איסור  הלכות  על  משהו  איסור  ספר  חיבר  ועצמאי.  תקיף  הגדול(,  עושרו  אף  )על  ופרוש 
בחריפות  עליו  והגן  רב,  כבוד  מתוך  הרי”ף  על  השיג  נדה.  הלכות  על  נפש  ובעלי  והיתר, 
מהשגות בעל המאור. בזקנותו נתפרסם ספרו של הרמב”ם והוא טרח להשיג עליו, וכדרכו 

אינו נושא לו פנים וכותב בחריפות יתירה.
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4. מהי סיבת המחלוקת בין הרמב”ם לרמב”ן, לפי הרב קוק?

ב. שלוש ארצות לביעור
גיאוגרפיות  יחידות  לשלוש   - אזורים  לשלושה  הארץ  חולקה  הביעור  לצורך 
שונות! יהודה, עבר הירדן והגליל. ההנחה היא שכל חיה קשורה לאזור גיאוגרפי 
מסוים ואינה הולכת הרחק לאזור אקלימי אחר. לכן כאשר כלו הפירות לחיה בכל 
אחת מן הארצות הללו יש לבער הפירות שם, בלי קשר למה שקורה בארץ אחרת 

מארצות ארץ ישראל.
רמב"ם שמיטה ויובל ז' 

)ט( שלש ארצות לביעור, ארץ יהודה כולה, ההר, והשפלה והעמק, ארץ אחת. 
ומבית חורון עם הים ארץ אחת.  לוד  והר שפלת  לוד  כולו, שפלת  עבר הירדן 
והגליל כולו, העליון והתחתון ותחום טבריא ארץ אחת. ואוכלין בכל אחת ואחת 

משלשתן עד שיכלה האחרון שבה.
)י( כיצד היו לו פירות בארץ יהודה אוכל מהן כל זמן שיש מאותו המין בכל ארץ 

יהודה כולה וכן אם היו לו פירות גליל וכן בעבר הירדן.
ולתמרים  ולזיתים  לחרובין  אחת  כארץ  חשובות  כולן  אלו  ארצות  ושלש  )יא( 
הפורים  עד  כלה  הוא  ואימתי  שבצוער  האחרון  שיכלה  עד  בתמרים  ואוכלין 
ואוכלין בזיתים עד העצרת ובענבים עד הפסח של מוצאי שביעית ובגרוגרות 

עד החנוכה.
המשנה מחלקת גם חלוקת משנה בתוך כל אחת מן הארצות הללו להר, שפלה 
דעת  ביעור.  לדין  משמעות  יש  זו  משנה  לחלוקת  אם  הראשונים  נחלקו  ועמק. 
נעה באותה ארץ  זו אלא תוספת סימן לארצות האמורות. החיה  הרמב״ם שאין 
מן ההר לשפלה ולהיפך, לכן הגבול הקובע לביעור הוא גבולות יהודה, עבר הירדן 
שיכלו  עד  ולהיפך,  בעמק  נמצאים  הפירות  עוד  כל  בהר  לאכול  אפשר  והגליל. 

הפירות מכל אותה ארץ.
תוספות )פסחים נ”ב ב( חולקים על כך. הם הבינו שכל אזור אקלימי מיוחד באותה 
ארץ יש לו דין שונה. לדבריהם יש למעשה תשע ארצות, וכל אזור כזה נדון כמקום 

סגור לעצמו.

שאלות
1. סמן במפה את שלשת הארצות.

2. שים לב: הרמב”ם סימן פה את עבר הירדן אחרת מן התפיסה המקובלת, סמן 
את האזורים.

3*. במשנה קיימת חלוקת משנה של כל ארץ לשלושה חלקים: הר, שפלה ועמק, 
מה משמעותה?

קדושת שביעית
האדם  בעלות  את  לשלול  באה  לא  השביעית  ְלָאְכָלה.  ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה 
את  ידם  על  ולרומם  פירותיה  ואת  אותה  לקדש  גם  אלא  בלבד,  בארץ  ועבודתו 
בעת  לפגום  לא  להיזהר  וצריך  קדושה  יש  שביעית  בפירות  חיובי.  באופן  האדם 
אכילתם והשימוש בהם. ָלֶכם ְלָאְכָלה, נדרש כממעט כל נתינה לזרים וכל הפסד 

וקלקול.
'אין מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית שצריך לנהוג בהם קדושת 

שביעית' )תוספות סוכה ל"ט ב(.

א. מצות אכילה
דיני  עיקר  ְלָאְכָלה.  ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  הכתוב  מן  נלמדת  הפירות  קדושת 
הקדושה מתמקדים בזהירות מהפסד הפירות, אבל האם יש כאן גם ציווי חיובי 

לאכול את פירות השביעית?
הרמב׳ן הוסיף את מצות ‘לכם לאכלה’ למנין המצוות שלו. יש תוכן חיובי בעצם 
האכילה מפירות השביעית, והחיוב הזה הוא הגורר את האיסור לפגוע בהם. לכן 

מוגדר העושה סחורה בהם כעובר ומבטל מצות עשה. 
השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין 

מצוה שלישית, שאמרה תורה בפירות שביעית )ר"פ בהר( והיתה שבת הארץ 
לכם לאכלה, ודרשו לאכלה ולא לסחורה. וזה דבר תורה הוא, כמו שאמרו )ע"ז 
ס"ב א(: 'נמצא פורע חובו בפירות שביעית והתורה אמרה: לאכלה ולא לסחורה'. 
וכן במקומות רבים מן התלמוד )בכורות י"ב ב, ועי' סוכה מ' א( בא כלשון הזה. 
ונכפלה זאת המצווה באמרו ית' )משפטים כ"ג( ואכלו אביוני עמך. שלא אמר 
ולגר תעזוב אותם  )פ' קדושים(: לעני  לאביוני עמך תעזוב אותם, כמו שאמר 
והנה העושה  בלקט ושכחה. אבל לשון אכילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום. 

סחורה בהם עובר בעשה.
אלא שלא שמענו הגדרה למצווה זו. עד כמה חייבים לאכול, האם רשאי לשבת 
בתענית במקום שיש לו פירות שביעית? הרי ברור שאינו חייב לאכול פת שעיפשה 
וקניבת ירק? האם מברכים על אכילה זו ברכת המצוות כמו במצה? )ראה שבת 

הארץ קונטרס אחרון כ׳א(.
מגילת אסתר שכחת העשין

ולא  לאכלה  חכמים  שדרשו  שמה  לפי  הוא  הרב  מנאה  שלא  מה  כי  לי  נראה 
לסחורה אין פירושו שיהא מצוה באכילתם רק לאכלה הותר לכם ולא לעשות 
משביעית  ח'  בפרק  ששנינו  ממה  מצוה  באכילתם  שאין  וראיה  סחורה,  בהם 
)משנה ב'( שביעית ניתנה לאכילה ושתיה וסיכה כו', ולא קאמר שביעית מצוה 

באכילה ושתיה וכו'. 
ה׳מגילת אסתר’ ביאר שהרמב׳ם לא מנה זאת כמצווה משום שאין האכילה מצווה, 
באכילה  אסורים  שיהיו  סבורים  והיינו  קדושים  הם  שביעית  פירות  היתר.  אלא 
ובהנאה, לכן התורה מדגישה את היתר השימוש, אבל אין מצווה חיובית לאכול. 

כוונת המצווה תתקיים גם אם יישארו הפירות כמו שהם, וירקבו לבסוף.
מרן הרב בהקדמתו לשבת הארץ, הגדיל לתאר את משמעות ההלכות הללו על 
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עיצוב פני האדם והעם:
שנת-שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת שקט ושלוה, באין נוגש ורודה, 
"לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה'", שנת שויון ומרגע, התפשטות 
פרטי  רכוש  אין  בחסד.  חיים  המכלכל  האלהי  הישר  אל  בהרחבתה  הנשמה 
מסוים ולא זכות קפדנית, ושלום אלהי שורר על כל אשר נשמה באפו. "והיתה 
שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, 
אין חלול-קדש של  לאכל".  כל תבואתה  בארצך תהיה  ולחיה אשר  ולבהמתך 
קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות-יבולה של שנה זו וחמדת-העשר, המתגרה 
נאמנה  והוקרה  עין-טובה  ולא לסחורה".  "לאכלה  על-ידי המסחר, משתכחת 
באה לכל ברכת ד' אשר בפרי-הארץ, "לאכלה ולא להפסד". והאדם חוזר אל 
טבעו הרענן, עד אשר לא יצטרך לרפואות למחלות, שהן באות ברובן על-ידי 
הריסת המשקל של החיים, בהתרחקם מטהרת הטבע הרוחני והחמרי "לאכלה 
ולא למלוגמא ולא לרפואה, ולא לעשות ממנה אפיקטוזין". רוח קדושה ואצילות 

שפוך על פני כל, "שנת שבתון יהיה לארץ, - שבת לה'".  

שאלות
1. במה חלוקים הרמב”ם והרמב”ן בהבנת ‘לכם לאכלה’?

2. מנה תוצאות מעשיות הנובעות משיטת הרמב”ן?
3. מהם העקרונות ההלכתיים הנלמדים מן המילים ‘לכם לאכלה’, המופיעים בדברי 

מרן הרב קוק; מצא אותם בהלכות הרמב׳ם.
4. מהו הטעם הרעיוני שנותן מרן הרב קוק לכל הלכה?

ב. הגדרת ההנאה המותרת
‘לכם לאכלה - לכם דומיא דלאכלה, מי שהנאתו וביעורו שוה יצאו עצים שהנאתן 
אחר ביעורן’. הכתוב הדגיש ‘לכם’, ומכאן שהרחיב את הגדרת ההנאה המותרת. 
וכלל בה לא רק את האכילה אלא גם את כל הדומה לה, בתנאי שיהיה דומה לה 
בכך שהנאתו לא תבוא לאחר כילויו. ‘כלומר, שהנאתו וביעורו שמתבער מן העולם 

באין כאחד, כגון סיכה ושתיה והדלקת הנר’.
סוכה מ' א 

]דתניא[: עלי קנים ועלי גפנים שגבבן לחובה על פני השדה, לקטן לאכילה, יש 
בהן משום קדושת שביעית, לקטן לעצים אין בהן משום קדושת שביעית. שאני 
התם, דאמר קרא 'לכם לאכלה', לכם דומיא דלאכלה, מי שהנאתו וביעורו שווה, 
יצאו עצים שהנאתן אחר ביעורן. והאיכא עצים דמשחן דהנאתן וביעורן שווה? 
אמר רבא: סתם עצים להסקה הן עומדין. ועצים להסקה תנאי היא. דתניא: אין 
מוסרין פירות שביעית, לא למשרה ולא לכבוסה. רבי יוסי אומר: מוסרין. מאי 
טעמא דתנא קמא? דאמר קרא: 'לאכלה', ולא למשרה ולא לכבוסה. מאי טעמא 
דרבי יוסי? אמר קרא: 'לכם', לכם לכל צרכיכם, ואפילו למשרה ולכבוסה. ותנא 
קמא, הא כתיב 'לכם'? ההוא לכם דומיא דלאכלה, מי שהנאתו וביעורו שווה, 
יצאו משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן. ורבי יוסי, הא כתיב 'לאכלה'? ההוא 

מיבעי ליה 'לאכלה' ולא למלוגמא.

רש"י: שאני התם - גבי עצי הסקה להכי לא נוהגין בהן שביעית, דאמר קרא: 
דאין  למימרא  'לאכלה'  וכתיב  צרכיכם',  לכל  'לכם  ומשמע  וגו',  שבת  והיתה 
וביעורו  שהנאתו  לאכילה.  הדומה  הנאה  אלא  שביעית  מפירות  ליהנות  מותר 
סיכה  כגון  כאחד,  באין  העולם  מן  וביעורו, שמתבער  כלומר, שהנאתו   - שוה 
בפרי  אלא  נוהג  שביעית  שאין  ילפינן,  נמי  דרשה  ומהך  הנר.  והדלקת  ושתיה 
העומד להנאות הללו, דהכי נמי מידרש קרא: 'והיתה שבת הארץ' נוהגת במה 
שלכם לאכלה, שהנאתו דומה לאכילה. יצאו עצי הסקה שהנאתן אחר ביעורן - 
משנעשו גחלים אופין בהן, אבל לולב עיקר הנאתו לכבד את הבית, והוא שעת 
ביעורו וקלקולו, ודמי להנאת אכילה. ועלי קנים וגפנים קיימי להכי ולהכי, הלכך, 

בתר מחשבה אזלי.
כמו  להאיר  בו  מדליקין  עצמו  שהעץ  שמן,  עץ   - דמשחן  עצים  איכא  והא 
באבוקות, והוי הנאתו וביעורו שוה, נימא השתא מיהא אם לקטן להדלקת אורה, 
לבריות,  ניתנו  היסק, להסקה  - של  ומשני, סתם עצים  בהו שביעית?  דנהגא 
וסתמן לאו להאי קיימו. הלכך, לא נחתא בהו קדושת שביעית מעיקרא ואפילו 

לקטן להאיר.
גם  ליהנות  ומתיר  ‘לכל צרכיכם’,   - יותר  יוסי מרחיב את ההיתר של לכם עוד  ר’ 
הנאה הבאה אחרי כילוי הפירות, כמו כיבוס בפירות שביעית, שהפרי אבד ונתבער 
בשעת הכביסה וההנאה מגיעה אחר כך בשעת לבישת הבגדים. ובלבד שתהא זו 

הנאה השווה לכל נפש, להוציא רפואה או פינוקי עשירים.
פירות  הפירות.  מעמד  עצם  את  אלא  ההנאה,  דרך  את  רק  לא  קובעת  זו  הגדרה 
יש בהם קדושת שביעית, פירות שעיקר שימושם להנאה  כזו  העומדים להנאה 
הבאה לאחר כלויים אין בהם קדושת שביעית כלל. משום כך בדרך כלל לא תהיה 
קדושת שביעית בעצים ובעלים, משום שעיקר ההנאה מהם היא הנאת ההסקה, 
מן  באה  והיא  אור(  לאבוקת  המשמשים  קיסמים  שיש  )אף  והאפיה  הבישול 
הגחלים לאחר שכלו כבר העצים, ולכן אין בהם קדושת שביעית. הדבר תלוי בנוהג 
בזמן  מתמרט  והוא  הבית  את  בו  לטאטא  העומד  לולב  ולכן  האדם.  ובמחשבת 
הניקוי, הרי הוא בכלל הנאתו וביעורו שווה ויש בו קדושת שביעית. איסוף עלי 
גפנים יהיה תלוי בכוונת המלקט. אם הוא רוצה לאוכלם יש בהם קדושת שביעית 

ואם כוונתו לשריפה אין בהם קדושה זו.

שאלות
1.  מהו קנה המידה הקובע את השימוש המותר בפירות שביעית, ומה מקורו?

2. מהן ההנאות הנכללות בהיתר, ומהן האסורות?
3*. האם הרמב׳ם )מקור 100 הלכה ג׳(, לומד אף הוא מאותו מקור?

ג. איסור הפסד וקלקול
מבושל’  יאכלנו  לא  חי  לאכול  שדרכו  דבר  מברייתם.  הפירות  את  לשנות  ‘אסור 
)רמב”ם על פי ירושלמי שביעית ח׳ ב׳(. אסור אפוא לשנות מדרך ההנאה המקובלת 

בפירות, הן הדוגמאות האמורות להלן והן שינוי אחר.
רמב"ם שמיטה ויובל ה' 

)א( פירות שביעית ניתנו: לאכילה ולשתייה ולסיכה ולהדלקת הנר ולצביעה. מפי השמועה 
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למדו: 'תהיה', אף להדלקת נר ולצבוע בה צבע. )ב( לאכילה ולשתייה כיצד? לאכול דבר 
שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות, כדין תרומה ומעשר שני. )ג( ולא ישנה פירות 
מברייתן כדרך שאינו משנה בתרומה ומע"ש. דבר שדרכו ליאכל חי לא יאכלנו מבושל, 
ודבר שדרכו להיאכל מבושל אין אוכלין אותו חי. לפיכך אין שולקין אוכלי בהמה, ואינו 

מטפל לאכול תבשיל שנפסד והפת שעפשה, כדרך שאינו אוכל בתרומה ומעשר.
את  הוא  סך  אבל  וחומץ,  יין  יסוך  לא  לסוך.  שדרכו  דבר  לסוך  כיצד?  לסיכה  )ו( 
השמן. ולא יפטם את השמן. ולא יסוך במרחץ, אבל סך הוא מבחוץ ונכנס. )ז( שמן 
של שביעית אין חוסמין בו תנור וכירים, ואין סכין בו מנעל וסנדל, ואין סכין אותו 
בידים טמאות. נפל על בשרו משפשפו בידים טמאות. ולא יסוך רגלו בתוך המנעל, 
אבל סך הוא רגלו ולובש המנעל. וסך גופו ומתעגל על גבי קטבליא. )ח( להדלקת 
הנר כיצד? שמדליק את הנר בשמן שביעית עצמו. )ט( לצביעה כיצד? דברים שדרכן 
לצבוע בהן, אף ע"פ שהן מאכלי אדם, צובעין בהן לאדם. אבל אין צובעין לבהמה 
מפירות שביעית, אפילו מאכלי בהמה, שאין קדושת שביעית חלה על צבעי בהמה. 
זאת לכתוב:  יש שהסמיכו  הסיבה שאין לשנות מדרך השימוש, אינה מפורשת. 

‘לכם לאכלה’ כדרך אכילתכם )ר׳ש סירליאו(.
‘קדש תהיה לכם’ בהויתה תהיה )ערוך השולחן(.

ויש אומרים שאין כאן דרשה מיוחדת, אלא הדבר נלמד מן הכתוב: ‘לאכלה ולא 
שנות  ב’,  ח׳  שביעית  )ר׳ש  הפסד  משום  בה  יש  כדרך  שלא  הנאה  וכל  להפסד’, 

אליהו שם(.
משום כך מותר לסוך את הגוף בשמן של שביעית, אבל אסור לסוך אותו בחומץ 
שלה, משום שאינו עומד לכך. מותר לסוך את השמן על בשר האדם ולא למרוח 
אותו על תנור וכלים. אסור לערב בשמן חומרי ריח הפוסלים אותו לאכילה. ואין 
לסוך אותו בתוך המרחץ, שם הוא נמאס והולך לאיבוד )הפני משה בירושלמי אסר 

משום בזיון הקודש(.
קדושת שביעית חלה כאמור בדרך כלל רק על הפירות שהם גידולי שביעית ולא 
על העץ עצמו, שהוא עומד להסקה. משום כך אין מניעה לקוץ אילנות להסקה, 
אם קוצץ אותם באופן שאינו מועיל לעץ וגם אין בו ‘בל תשחית’. אבל בשעה שיש 

עליהם כבר פירות אסור לקצצם כדי לא להפסיד את הפירות.
רמב"ם שמיטה ויובל ה' י"ז

משיתחיל  אבל  פרי,  בהן  שיהיה  קודם  בשביעית  לעצים  אילנות  לקוץ  מותר 
ולא  לאכלה  'לכם  ונאמר:  האוכל.  מפסיד  שהרי  אותו  יקוץ  לא  פרי  לעשות 
להפסיד'. ואם הוציא פירות והגיעו לעונת המעשרות מותר לקוץ אותו, שהרי 

הוציא פירותיו ובטל דין שביעית ממנו.

שאלות
1. מדוע אסור לשנות חפירות מבריתו?
2. במה שונה סיכת יין וחומץ - משמן?

3. מדוע אין מפטמין את השמן?
4. מדוע אין לסוך השמן בתוך המרחץ?

5. מדוע אין סכין תנור וכירים?
6. מתי אסור לקצוץ אילנות בשביעית להסקה, ומדוע?

ד. הוצאה לחוץ לארץ
משנה מסכת שביעית פרק ו 

)ה( ֵאין מֹוִציִאין ֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה )תרומה שנטמאת( ּוֵפרֹות ְׁשִביִעית ֵמָהָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ. 
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָׁשַמְעִּתי ְבֵפרּוׁש, ֶׁשּמֹוִציִאין ְלסּוְרָיא ְוֵאין מֹוִציִאין ְלחּוָצה ָלָאֶרץ.

נחלקו  להלכה.  נפסק  וכן  לארץ,  לחוצה  שביעית  פירות  הוצאת  אסרה  המשנה 
הראשונים בטעם הדבר. הר”ש הרא”ש והרע”ב פירשו שהאיסור נובע מן הצורך 
לבער את הפירות בארץ. וכמדרש: ‘בארצך תהיה כל תבואתה לאכול’. לטעם זה 
האיסור אינו איסור מוחלט. מותר יהיה להוציא את הפירות על מנת לאוכלם לפני 

זמן הביעור, או להוציא פירות שכבר עבר עליהם זמן הביעור.
אבל הראב”ד בפרושו לתורת כהנים כתב שהטעם לאיסור ההוצאה הוא כדי שלא 

יחליפו אותם בפירות חוץ לארץ ויטעו לנהוג בהם מנהג חולין.
שאלה זו היא שאלת מפתח לאפשרות יצוא הפירות לחוץ לארץ, קושי המאיים 
על קיום החקלאות בארץ. בעיה זו הייתה אחת הסיבות המרכזיות לצורך בהיתר 
המכירה. בזמנו הדבר נדרש כדי לאפשר יצוא היין ל כרמל מזרחי ותפוחי הזהב. 
גם היום מבוססת חקלאות מודרנית על קשרי יצוא, ולא ניתן לקיימה אם היצוא 

מתבטל שנה אחת. 
היו שרצו להתיר בשעת הדחק גם בלי המכירה. כי אם טעם האיסור הוא הביעור 
אפשר להוציא לאכילה לפני הביעור כאשר אין חשש שיישארו עד זמן הביעור. או 

לייצא אותם מעובדים לאחר שהופקרו במסגרת אוצר בית דין בזמנם.
אגרות משה36 או"ח ח"ה מ"ב.

לפרסם  "יוכלו  'לודמיר.  אתרוגי  לבעל  לארץ  לחוץ  שמיטה  אתרוגי  הוצאת  לגבי 
דעתי בדבר אתרוגי א"י בשנת השמיטה שעשו כתקנתם על ידי מכירה לנכרי. שאף 
להאין סוברין היתר המכירה לנכרי שהורו איזה גדולים מדורות הקודמין, ואפילו 
לפוסלם  ליכא שום טעם  מדאורייתא,  הוא  הזה  בזמן  דאיסור שביעית  להסוברין 
ד' מינים מצד איסור הוצאה מארץ ישראל לחו"ל, תלויה הוצאה לחו"ל  למצוות 
בדין הביעור שנחלקו בזה, וכיוון שהלכה כת"ק שמתבערין בכל מקום, ליכא כלל דין 
זה דאיסור הוצאה לחו"ל. ואף למאי דכתב הר"ש, ושמא לכתחילה אסרו להוציא 
לכו"ע, לא אסרום באכילה מחמת שעברו על איסור כשהוציאום, דהא לא כתבו זה. 
“ולכן גם בשנת שמיטה יש להדר ליקח אתרוגי א"י יותר משל שאר מקומות 
כשאינם מורכבים, כמו שמהדרין בכל השנים. ומצד איסור הוצאה לחוץ לארץ 
שעל המוציאין, אין נוגע זה להלוקחים. ואף אם סמכו על היתר המכירה שעשו 

ע"י הוראה אין למחות בידם ולכן יכולים לקנותם כבכל השנים".

שאלות
1. מדוע אין מוציאם פירות שביעית לחוץ לארץ?

2. האם יש דרך של היתר להוציאם?
3. כיצד פותרת הרבנות הראשית את בעיית היצוא היום?

36 הרב משה פיינשטיין )1895 – 1986( היה ראש ישיבת “תפארת ירושלים” בניו יורק במשך 
כחמישים שנה, נשיא אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה, היה מוכר כפוסק המשפיע 
והלכה  רפואה  מודרניות,  טכנולוגיות  בבעיות  בתשובותיו  דן  הוא  הברית.  בארצות  ביותר 

ואלפי תשובותיו בהלכה הופצו בעולם בסדרת הספרים אגרות משה. 
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ה. איסור סחורה
‘והיתה שבת הארץ לכם לאכלה’ התורה נתנה את השביעית לאכילה – ולא לסחורה. 
אבל אין זו שלילה מוחלטת של המכירה, אלא של המסחר המסודר והקבוע בהם. 
מותר משום כך למכור מעט מעט, למכור פירות שנותרו ממה שלקח עבור עצמו, 

או כשמוכרים אותם פחות משווים שאין זו דרך סחורה.
תוספות )סוכה ל׳ט( סוברים שאיסור הסחורה הוא דווקא כשלוקט את הפירות 
ויש  למכור.  איסור  לשני  אין  לאחר,  אותם  נתן  אם  אבל  בעצמו,  אותם  ומוכר 

המתירים רק כאשר מוכר בהבלעה.
במקום שמותר למכור פירות שביעית, אין מוכרים אותם כחולין במשקל ובמדידה, 

כדי לא לתת למכירה צביון של סחורה.
רמב"ם יד החזקה שמיטה ויובל ו' 

אין עושין סחורה בפירות שביעית ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית מוכר 
ואותן הדמים הרי הן כפירות שביעית וילקח בהן מאכל ויאכל בקדושת שביעית 

ואותו הפרי הנמכר הרי הוא בקדושתו כשהיה:
)ג( כשמוכרין פירות שביעית אין מוכרין אותן לא במדה ולא במשקל ולא במנין 
כדי שלא יהיה כסוחר פירות בשביעית אלא מוכר המעט שמוכר אכסרה להודיע 

שהוא הפקר ולוקח הדמים לקנות בהן אוכל אחר. 
)ו( חומר בשביעית מבהקדש שהפודה את ההקדש יצא הקדש לחולין ויתפשו 
הדמים תחתיו והשביעית אינה כן אלא המוכר פירות שביעית יתפשו הדמים 
ונעשו כפירות שאר שנים  ויעשו כפירות שביעית והפירות עצמן לא נתחללו 
דמיה  תופשת  קדש  שנקראת  ולפי  לעולם  תהא  בהוייתה  תהיה  בה  שנאמר 

נמצאת אומר האחרון נתפש בשביעית והפרי עצמו הוא כמו שהיה.
פרק ח' )י( כשם שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית או לשמרן כך אסור 
ליקח מעם הארץ לפי שאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ ואפילו כל שהוא 
שמא לא יאכל אותן בקדושת שביעית. )יא( הלוקח לולב מעם הארץ בשביעית 

נותן לו אתרוג מתנה ואם לא נתן לו מבליע לו דמי אתרוג בדמי לולב.
)יד( בד"א בעם הארץ סתם אבל מי שהוא חשוד לעשות סחורה בפירות שביעית 
או לשמור פירותיו ולמכור מהן אין לוקחין ממנו דבר שיש עליו זיקת שביעית 

כלל ואין לוקחין ממנו פשתן אפי' סרוק אבל לוקחין ממנו טווי ושזור.
דמי פירות השביעית נתפסים בקדושתה, ואפשר להשתמש בכסף זה רק לקנות בו 
מאכל או משקה ולאכלו בקדושת שביעית. אלא שיש הבדל בין דמי שביעית לדמי 
הקדש. הקדש ניתן לפדות, הקדושה נתפסת בדמים וההקדש עצמו יוצא לחולין. 
מתחללים  לא  הפירות  בקדושתה  נתפסים  שהדמים  אף  יותר,  חמורה  שביעית 
אלא נשארים לעולם בקדושתם. משום שנאמר בשביעית ‘תהיה’ - בהווייתה תהא 

לעולם.
אסור לתת דמי שביעית לעם הארץ משום החשש שלא ינהג בהם כדין, ולכן אין לקנות 
ממנו פירות שביעית. אפשר לקחת ממנו פירות שביעית רק כאשר מנתקים את הקשר 

בין הדמים לבין הפירות והדמים לא יהיו דמי שביעית.
כמה דרכים לכך:

הפירות,  דמי  ולא  החוב  פירעון  הוא  והתשלום  בהקפה  הפירות  את  קונים  א. 

במיוחד כאשר אכלו את הפירות לפני ביצוע התשלום.
ב. משלמים בפירות ולא בכסף, החשש הוא שעם הארץ יכשל בדמי שביעית אותם 

ניתן להחליף בכסף רגיל, אבל לא בפירות שביעית שדינם ברור וידוע.
ג. קונים בהבלעה, כלומר, את פירות השביעית נותנים במתנה ומפצים את הנותן 

בכך שמבליעים לו את התמורה בתשלום שמשלמים לו על הדברים האחרים.
להימנע  ורוצות  שביעית  קדושת  בהם  שיש  בפירות  העוסקות  שמיטה’  ‘חנויות 
והחנות  למנויים,  שלהן  הלקוחות  חוג  את  הופכות  בדמים,  הקדושה  מהתפסת 
אלא  הפירות  את  מוכרת  אינה  כזו  חנות  הפרי.  את  לקנות  שלהם  שליחה  נעשית 
מחלקת אותם בין חבריה. והתשלום אינו על הפירות, אלא על הוצאות החנות בלבד.

שאלות
1. מדוע אסורה סחורה בפירות שביעית?

2. באילו תנאים היא מותרת?
3. מה דינם של דמי הקדש, ומה דינם של דמי שביעית, ומהי סיבת ההבדל?

4*. מה אסרו לקחת מעם-הארץ, ובמה שונה ממנו החשש על השביעית?
5.באיזו דרך מותר לקנות גם מעם הארץ, ומדוע?

6. מה יתרונותיהם וחסרונותיהם ההלכתיים של הדרכים הבאות: א. קנייה בהקפה. 
ב. קנייה בהבלעה. ג. תשלום בשיק דחוי.

7. מהם הכללים לפיהם תקים ‘חנות שמיטה’.
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שמיטת חובות
פרשת בהר פרטה את ההלכות הנוגעות לשמיטת הקרקע, בפרשת ראה קיימת 
והיא שמיטת חובות.  נוספת שאינה קשורה לקרקע אלא לסדרי החברה  מצווה 
זו מחוללת מהפכה בסדרי הכלכלה ומחזירה את החברה בכל שבע שנים  הלכה 

להתחלה שוויונית.

א. מהות ההפקעה
רמב"ם שמיטה ויובל ט' 

)א( מצות עשה להשמיט המלוה בשביעית, שנאמר: 'שמוט כל בעל משה ידו'. 
יגוש את  'לא  והתובע חוב שעברה עליו שביעית עבר על לא תעשה שנאמר: 

רעהו ואת אחיו'.
)ד( אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה, שנאמר: 'מקץ שבע שנים תעשה 
שמטה וזה דבר השמטה'. ושם הוא אומר: 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה 
בחג הסוכות', מה שם אחר שבע, אף השמטת כספים אחר שבע. לפיכך הלווה את 
חבירו בשביעית עצמה, גובה חובו כל השנה, וכשתשקע חמה בלילי ראש השנה של 

מוצאי שביעית אבד החוב.
לשון  )ד׳(.  החוב’  אבד  שביעית  מוצאי  של  השנה  ראש  בלילי  חמה  ‘כשתשקע 
ומבטלת  מלמעלה  מוכרזת  חובות  שמיטת  כללי,  במורטוריום  שמדובר  מורה  זו 
את כל החובות. לעומת זאת כתב הרמב”ם )כ”ח( שההשמטה תלויה בכל מלווה 

ומלווה: ‘וצריך המלווה לומר למחזיר: משמט אני”.
כך סבר בעל ספר היראים ותלה הכל במלווה: ‘שכל זמן שלא השמיטו מלווה חייב 
לפרוע’. אלא שאם המלווה לא יקיים את מצוותו, בית הדין מצווים לכפותו לכך, 

עד שיאמר רוצה אני.
ספר יראים37 עמוד ד׳ אסורי ממון

וחוב שעבר עליו שביעית אינו רשאי לוה לעכבו אלא על פי מלוה, שכל זמן שלא 
השמיטו מלוה חייב לפרוע. אלא לוה יזמין מלוה לדין, שישמיט לו חובו כאשר 
צוה היוצר, וב"ד יחייבו למלוה לומר: משמיט אני כאשר צוהו חכמים. כדתנן: 
המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר: משמיט אני. ואם אמר: אעפ"כ, 
יקבל ממנו, שנאמר: וזה דבר השמיטה. ואם אינו רוצה המלוה לומר משמיט אני, 
יכפוהו ב"ד. כדתניא בכתובות בהכותב ]פ"ו א'[ על פריעת בע"ח מצוה, שהיא 
אי לא בעי למיעבד מצוה מאי? א"ל תניא: בד"א במצות לא תעשה, אבל במצות 
עשה, כגון שאמרו לו: עשה סוכה ולולב ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. 
המלווה  ולכן  שנים’,  שבע  ‘מקץ  השביעית  של  בסופה  החובות  שמיטת  זמן 
שהאיסור  כ׳(  )גיטין  הרא”ש  דעת  אבל  חובו.  את  לגבות  יכול  עצמה  בשביעית 
ולא  ‘כי קרא שמיטה לה״.   - ולתבוע את החוב קיים כבר מתחילת השנה  לנגוש 
נאמר סוף השביעית אלא לעניין חוב המלווה לשמט. לכן אין המלווה או בית הדין 
ר’ אליעזר בר’ שמואל ממיץ. תלמיד רבינו תם, קישר בין מרכזי התורה בצרפת ואשכנז.   37
לא היו לו בנים אלא בנות ואף אלה מתו עליו בחייו. ספרו ספר יראים הוא ספר על תרי”ג 
מצוות לפי מנין בעל ‘הלכות גדולות״. הוא ספר הלכה חשוב הכולל נם דברי מוסר נעלים. 
המצוות  שורשי  כאשר  התלמוד  בפלפול  מלעסוק  מתורה  הרחוקים  את  למנוע  כדי  נכתב 

אינם נהירים להם. 

יכולים לנקוט בשביעית באמצעים לקבל את החוב. אבל אם יבוא הלווה לשלם, 
אין המלווה צריך לשמט כשם שהיה חייב בדבר לאחר השמיטה.

וצריך  הימנו.  נוחה  חכמים  רוח  שביעית  עליו  שעברה  חוב  המחזיר  כל  )כח( 
המלוה לומר למחזיר: משמיט אני, וכבר נפטרת ממני. אמר לו: אעפ"כ, רצוני 
שתקבל. יקבל ממנו. שנאמר: לא יגוש, והרי לא נגש. ואל יאמר לו: בחובי אני 

נותן לך, אלא יאמר לו: שלי הם ובמתנה אני נותן לך.
)כט( החזיר לו חובו ולא אמר לו כן, מסבב עמו בדברים עד שיאמר לו: שלי הם 

ובמתנה נתתים לך. ואם לא אמר, לא יקבל ממנו, אלא יטול מעותיו וילך לו.
שלו  החוב  יתאחר  שמא  השמיטה  קודם  חבירו  את  מלהלוות  שנמנע  מי  )ל( 
וישמט, עבר בלא תעשה. שנאמר: השמר לך וגו'. וחטא גדול הוא שהרי הזהירה 
עליו תורה בשני לאוין. שנאמר: השמר לך פן וגו', וכל מקום שנאמר: השמר, או 
פן, או אל, הרי זה מצות לא תעשה. והתורה הקפידה על מחשבה רעה זו, וקראתו 
נתן  יתן. שנאמר:  אלא  ימנע  ולצוות שלא  להזהיר  הכתוב  הוסיף  והרי  בליעל. 
תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו וגו'. והבטיח הקב"ה בשכר מצוה זו בעולם הזה, 

שנאמר: כי בגלל הדבר הזה יברכך וגו'.

שאלות
מצוה  שזו  או  דמלכא’,  ‘אפקעתא  מאליה,  מתבצעת  החובות  שמיטת  האם   .1
המוטלת על המלווה, ומותנית ברצונו הטוב? הבא ראיה מלשון הרמב”ם בהלכה 

ד׳ והלכה כ”ח.
2*. מהי הגדרת המצווה לפי שיטת היראים? איזו הלכה מתבררת לשיטתו יותר 

מאשר לשיטת הרמב”ם?
3. מה דינו של הלוה בשביעית עצמה?

ב. פרוזבול
״זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה 
את זה ועברו על מה שכתוב בתורה: השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו', 

עמד והתקין פרוסבול".
על  הנשאלות  השאלות  התקנה.  יסודות  את  פרוזבול  בסוגית  מבהירה  הגמרא 
תקנתו של הלל הן שלוש: מדוע, כיצד ובאיזו סמכות. הגמרא מתחילה בשאלה 
האחרונה, שאלת הסמכות, ובוחנת אותה מן הזווית ההלכתית-טכנית: מה יסוד 
כסף  להחזיר  אדם  לחייב  הוא  יכול  מה  ובתוקף  ולתקן,  לשנות  הלל  של  כוחו 

שהתורה שימטה ופטרה אותו מלהחזיר?
מסכת גיטין ל"ו א.

תנן התם פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה 
את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לך פן 
יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' עמד והתקין פרוסבול וזה הוא גופו של פרוסבול 
מוסרני לכם פלוני דיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו 
כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או העדים ומי איכא מידי דמדאורייתא 
משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי 
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הכתוב מדבר  דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות  וזה  אומר  רבי  דתניא  היא 
אתה  קרקע  משמט  שאתה  בזמן  כספים  שמיטת  ואחת  קרקע  שמיטת  אחת 

משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים.
רש"י: אינו משמט - מאחר שכתב פרוסבול אינו משמט חובו בשביעית. מוסרני 
ולקמן מוקי דיש כח  ואני לא אגוש  נוגשים  לכם - את שטרותי שאתם תהיו 
בידם להפקיע ממונו של זה וליתן לזה במקום שיש סייג ותקנה. והתקין הלל 
- דלא תשמט ועקר דבר מן התורה. בשביעית בזמן הזה - והלל כרבי סבירא 
ליה דאמר שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דרבנן הוא. ואע"ג דהלל בבית שני 
הוה סבירא ליה לאביי, דבבית שני הואיל ולא היה יובל נוהג לא נהגו שמיטין 
מדאורייתא. ודאמרינן בערכין )דף לב( מנו יובלות לקדש שמיטין מדרבנן קאמר 
ומצאתי בתלמידי רבינו יצחק הלוי שכתב במסכת גיטין בירושלמי מנין שאין 
השמיטה נוהגת אלא בזמן שיובל נוהג שנאמר וזה דבר השמיטה שמוט אחת 
בזמן  נוהג  דשביעית  ראיתי  בת"כ  אבל  שביעית  שמיטת  ואחת  יובל  שמיטת 

שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא מחלוקת:
בזמן שאי אתה משמט קרקע - כגון עכשיו שבטלה קדושת הארץ:

אי אתה משמט כספים - ואף על פי שהשמטת כספים חובת הגוף היא ואינה 
תלויה בארץ ילפינן בהיקישא דלא נהגא.

א. אביי אמר שפרוזבול הוא תקנה לשביעית בזמן הזה שהיא מדרבנן, ואילו הייתה 
שביעית מן התורה לא היה הלל מתקן כלל. וכיוון שרבנן הם שהטילו את חובת 

השמיטה, בכוחם גם לבטלה. 
ב. רבא אמר )לפי פירוש רש׳י תשובת רבא מוסבת לשאלה דלעיל(: שביעית בזמן 
הזה מן התורה, ואף על פי כן היה כח להלל לתקן, מפני שבדבר שבממון ‘הפקר 

בית דין הפקר’, וכוחם להפקיע אפילו בחיוב שהוא מן התורה.
הסיבה  הסמכות,  שאלת  את  הראשונה,  השאלה  את  במוקד  העמידו  תוספות 
המהותית: מדוע יעקור הלל את מצות התורה? אמנם אין בתקנת הלל חידוש אלא 
ניצול דין תורה עצמו, שהמוסר את שטרותיו לבית דין אינו משמט. אבל הלל הפך 

סדק זה בדין לתקנה כללית, ובכך נעקרה מצוות השמיטה ממקומה.
אלא  מצוה  לעקור  בא  לא  שהלל  היא:  אביי  דברי  פי  על  לכך  הברייתא  תשובת 
לחזק את מגמת התורה. הלל נוכח שתקנת רבנן שתשמט שביעית את החובות 
דין  עיקר  על  עוברים  הם  ובכך  בכלל,  להלוות  לא  וגורמת  מטרתה  את  מחטיאה 
)גם היום( להלוות לאביון. על כן העדיף לעקוף את תקנת רבנן  התורה המחייב 

ולהחזיר עטרת דין התורה לאיתנו ותקן פרוזבול.
תוספות הרא”ש38 מתייחס לשאלת הכיצד, מהי דרך פעולתו של הפרוזבול, וכיצד 

פועל ההיתר מבחינה הלכתית?
לב"ד.  חובותיו  דמסר  כיון  משמטא,  לא  מדאורייתא  הא  פריך?  מאי  תימה 
בידך.  אחיך  של  ולא  ידך,  תשמט  אחיך  את  לך  יהיה  אשר  בספרי:  כדדרשינן 
אין  לב"ד  שטרותיו  והמוסר  המשכון  על  חבירו  את  המלוה  אמרו:  מכאן 
38 ר’ אשר בן יחיאל, הרא”ש. )1250-1327( נולד באשכנז, משפחתו מתייחסת לרבנו גרשום 
רבו  שנתפס  לאחר  מרוטנברג.  מאיר  ר’  היה  רבו  ה’,  קידוש  על  נהרגה  אמו  הגולה.  מאור 
ונאסר במגדל אנזיגשהיים, היה לממלא מקומו. אבל נאלץ לברוח מחשש שיתפס אף הוא, 
והוא נדד דרך פרובינצא וברצלונא לטולידו. בכל מקום נתקבל בכבוד והערצה. ספרו הגדול 
פסקי הרא׳ש מסודר כדרך הרי”ף על סדר הש׳ס. תוספותיו מיוסדים על תוספות ר’ שמשון 

משאנץ ורבו מהר־ם מרוטנברג, אך על דבריהם הוסיף מחידושיו.

וי"ל דמ"מ לא היה לו להימנות ולעשות תקנה וללמד לכל לעשות  משמיטין. 
כן, ושיבטל השמטת כספים שצוותה תורה. אי נמי, דווקא מוסר שטרותיו לבית 
דין הוא דאינו משמט ולא במוסר חובותיו. אי נמי, עיקר דרשא דספרי אמלווה 
על המשכון, דקרינן ביה של אחיך בידך. אבל מוסר שטרותיו לב"ד, אסמכתא 
בעלמא היא, ועיקר טעמא משום הפקר. וכן מוכח לקמן, דאמר: בשלמא מוסר 

שטרותיו לבית דין דתפסי להו בי דינא.

יסוד תקנתו של הלל בתורה עצמה, שהמוסר שטרותיו לבית דין אין משמיטין  אם 
כן מה החידוש בתקנתו של הלל?

א. יש להבדיל בין מלווה על המשכון, שהמלווה אינו צריך ליגוש, כי כבר נמצא 
המשכון בידו, לבין מוסר שטרותיו.

ב.אפילו אם מוסר שטרותיו לבית הדין אינו משמט מן התורה, יש בתקנת פרוזבול 
חידוש. שהרי כאן אינו מוסר את שטרותיו בפועל לבית הדין שהם יגבו אותם, אלא 
רק מוסר שטר ומודעה על שטרותיו, והגבייה נשארת בסופו של דבר בידי המלווה. 

יש על כן בתקנתו של הלל הרחבה ניכרת של דין התורה.
הרמב״ם הביא את הסבר אביי, שהלל תיקן פרוזבול משום ששמיטת כספים בזמן 
הזה היא מדרבנן. והראב”ד תמה, מדוע לא הביא את דברי רבא שהטעם משום 

הפקר בית דין הפקר?
רמב"ם שמיטה ויובל ט'.

נשמט  אינו  זה  חובי  לי  גבו  אתם  להם  ואמר  דין  לבית  שטרותיו  המוסר  )טו( 
שנאמר ואשר יהיה לך את אחיך וזה בית דין תובעין אותו וכן ב"ד שחתכו את 
הדין וכתבו איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך וכך אינו נשמט שזה כגבוי הוא 

וכאילו בא לידו ואינו כמלוה.
)טז( כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות זה את זה ועוברין על הכתוב בתורה 
שילוו  עד  החוב  ישמט  שלא  כדי  פרוזבול  התקין  וגו'  דבר  יהיה  פן  לך  השמר 
זה את זה ואין הפרוזבול מועיל אלא בשמטת כספים בזמן הזה שהיא מדברי 
סופרים אבל שמטה של תורה אין הפרוזבול מועיל בה. ]השגת הראב"ד - אבל 
שמטה של תורה וכו' אמר אברהם: זה אינו מחוור דאביי הוא דאמר הכי אבל 

רבא פליג ואמר הפקר בית דין הפקר והלכך נוהג בכל זמן[.
הראשונה  הגמרא  לשאלת  מתייחסים  רבא  שדברי  כרש׳י  פרש  שהראב׳ד  נראה 

והבסיסית, ואילו הרמב׳ם הבין כתוספות שאין בכך תשובה לתקנת פרוזבול. 
החתם סופר )חידושים לגיטין שם( קשר את העניינים:

דין הפקר’; מחרם הקהל בספר  בית  ‘הפקר  כוחו של  שני מקורות הובאו כמקור 
יהושע. הרשב”א ראה בשני המקורות שני תכנים  עזרא, ומהנחלת הארץ בספר 
שונים. מן החרם אנו למדים שיש לבית דין כוח להפקיע ולהפקיר ממון, אבל מדין 
הנחלות אנו למדים שכוחם גדול לא רק להפקיע, אלא גם להקנות לשני ולזכות לו 
את הדבר גם טרם שבא לידו.  הרמב׳ם סובר שלחכמים יש כוח רק להפקיע, על 
כן אם שביעית מדרבנן היא מפקיעה את זכותו של המלוה ומשאירה את הכסף 
בידי הלוה, יכול היה הלל להתקין פרוזבול ולהחזיר את המצב לכפי שהיה. אבל 
אם שביעית הייתה מן התורה, והלל בא לתקן פרוזבול מכוח הפקר בית דין, לאלץ 
באמצעותו את הלווה להחזיר, לא די בכך שיפקיע את הכסף מן הלווה, עליו גם 

להקנות אותו למלוה שיתבענו, ולזאת אין לבית דין כוח.
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שאלות
תוספת שביעית1. מהו יסוד ההיתר ההלכתי של הפרוזבול? ע"פ תוס׳ ד״ה

השביעית גולשת אל מעבר לתחומי השנה בכמה נקודות. קדושת הפירות נשארת 
גם לאחר סיום השנה, שמיטת החובות מתרחשת אחריה, מעמד ההקהל מתקיים 

בסוכות שלאחר השמיטה.
גם איסור העבודה מתרחב לפניה. אמנם הדבר אינו מפורש בתורה, אבל חכמים 
למדו שיש להוסיף שלושים יום לאיסור המלאכות כבר בששית. יש שדרשו כך מן 

הכתוב, ויש שלמדו זאת מהלכה למשה מסיני.
חכמים הוסיפו לאסור גם עיבודים בזמן שהם כבר לא נעשים לצורך יבול הששית 

אלא כהכנה לשביעית, בכל גידול לפי עניינו.
איסור תוספת שביעית אינו נוהג כיום. רבן גמליאל ובית דינו התירו את העבודה 

עד ראש השנה, משום שהלכה זו נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים.

א. מקור האיסור
איסור ״תוספת שביעית״, הוא שאסור מן התורה לעשות מלאכה בקרקע גם לפני 
כניסת השמיטה. נחלקו חכמים מהו המקור לדין זה. ר' עקיבא למד זאת מן הכתוב 
עצמו. בפרשת כי-תשא אומרת התורה: ״ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת, 
בחריש ובקציר תשבת״ )ל״ד כא(. תחילתו של הפסוק עוסקת באיסור שבת, אך 
סופו מיותר, הרי כבר נאמר בעשרת הדברות )שמות כ' י(: ״לא תעשה כל מלאכה', 
והתורה כללה בזה איסור ל"ט אבות מלאכה. מדוע אם כן צריכה התורה לפרוט 
כאן שתים מן המלאכות, חריש וקציר? ובמקבילה התאומה בפ' משפטים )כ״ג(, 

הוזכרה השמיטה, וכאן היא חסרה?
משנה, שביעית א' ד׳

ֶׁשֶּנֱאַמר: ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת, ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית, ֶאָּלא 
ָחִריׁש ֶׁשל ֶעֶרב ְׁשִביִעית ֶׁשהּוא ִנְכָנס ַּבְּׁשִביִעית, ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית ֶׁשהּוא יֹוֵצא 
ָיָצא  ְרׁשּות,  ָקִציר  ַאף  ְרׁשּות,  ָחִריׁש  ֶמה  אֹוֵמר,  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְׁשִביִעית.  ְלמֹוָצֵאי 

ְקִציר ָהֹעֶמר.
לומר  צריך  ואין  שביעית.  לעניין  וקציר  חריש  מזכיר  אך  שבת  על  מדבר  הכתוב 
לא  וכרמך  תזרע  לא  ‘שדך  בכתוב  שמפורשים  עצמה  שביעית  של  וקציר  חריש 
תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור״ וגו׳, אלא בא הכתוב לצוות על חריש של ערב 
במוצאי  ואף  לשביעית,  שתועיל  חרישה  לחרוש  אסור  בשישית,  שאף  שביעית, 

השביעית, תהיה קדושה בספיחים שגידולם היה בשביעית. 
שכמו  לחדש  ובא  שבת,  לעניין  כפשוטו  הכתוב  את  ומפרש  חולק  ישמעאל  רבי 
קציר  אף  מצווה(,  של  חריש  )שאין  רשות  של  חריש  אלא  אינו  שאסור  שחריש 
האסור בשבת אינו אלא קציר של רשות, אבל קציר העומר שהוא קציר של מצווה 
תוספת  שביעית?  תוספת  דין  את  ישמעאל  ר׳  ילמד  מהיכן  בשבת.  אפילו  מותר 

שביעית תוקפה מן התורה, אבל היא לא כתובה אלא הלכהו למשה מסיני:
 - סאה  בית  בתוך  נטיעות  עשר  סבירה,  בצפיפות  )הנטועות  נטיעות  'עשר 
חמישים על חמישים אמה, שהן נטיעות צעירות שאם לא יחרשו עבורן יתקלקלו 
ביותר, אין בהן איסור תוספת שביעית, וניתן לחרוש את כל בית הסאה עד ראש 

השנה של השמיטה. אבל חריש בעצים גדולים אסור גם לפני השמיטה(.
ערבה )הקפת המזבח עם ערבה בחג הסוכות(, וניסוך המים )על גבי המזבח בחג 
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הסוכות שאינו מפורש בתורה( - הלכה למשה מסיני' )מועד קטן ג׳ א(.

ב. זמן התוספת
מהלכה  ובין  עקיבא,  כר׳  הכתוב  מן  אם  )בין  התורה  מן  אסורה  הקרקע  עבודת 
למשה מסיני כר' ישמעאל(  שלושים יום קודם ראש השנה. זמן התוספת הקובע 
שיעור זמן אחיד לגבי כל הגידולים, מלמד שתוכן ההלכה אינו איסור המלאכה, 

אלא הרחבת חלות השמיטה אל השנה שלפניה. 
האיסור  את  קשרו  אלא  הזאת,  המוגדרת  הזמן  בתוספת  הסתפקו  לא  רבנן  אבל 
למהות הפעולה, ותלו את זמן האיסור במטרתן של העבודות. מותר לחרוש כל 
עוד החריש מועיל לפירות השישית, לאחר מכן הן מכינות את הקרקע לזריעה 
בשמיטה. משום כך הוקדם איסור החריש סביב העצים עד העצרת, חג השבועות. 
ואילך הוא משרת את פירות  עד שבועות החריש מועיל לפירות הששית מכאן 
צל  )ואין  תבואה  מגדלים  בו  שטח  לבן,  בשדה  השביעית.  גידולי  הבאה,  השנה 
אילנות( הוקדם האיסור לפסח של הששית. על חריש כזה ניתן לגדל גידולי קיץ 

בששית, לאחר מכן הוא מטייב את האדמה לגידולי השנה הבאה.
יש  אלא  אחיד,  תאריך  לקבוע  צורך  שאין  וסברו  הלל  בית  על  חלקו  שמאי  בית 
לקבוע אותו לפי לחות הקרקע המאפשרת להמשיך ולזרוע השנה. בית הלל לא 

קבלו זאת ואף שאין ההבדלים גדולים, העדיפו זמן אחיד וברור.
משנה, שביעית א' א׳

ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ְׁשִבִעית. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא 
ָיֶפה ַלֶּפִרי. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוְקרֹוִבין ִּדְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיֹות ְּכִדְבֵרי ֵאּלּו.

ב' א': ַעד ֵאיָמַתי חֹוְרִׁשין ִּבְׂשֵדה ַהָּלָבן ֶעֶרב ְׁשִביִעית. ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ַהֵּלָחה, ָּכל ְזַמן 
ֶׁשְּבֵני ָאָדם חֹוְרִׁשים ִלַּטע ַּבִּמְקָׁשאֹות ּוַבִּמְדָלעֹות. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָנַתָּת ּתֹוַרת ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָידֹו, ֶאָּלא ִּבְׂשֵדה ַהָּלָבן ַעד ַהֶּפַסח, ּוִבְׂשֵדה ָהִאיָלן ַעד ֲעֶצֶרת.

אחר שלמדנו עד אימתי חורשים בשדה אילן ערב שביעית, באה משנתנו ללמד עד 
אימתי חורשים בשדה לבן, שדה תבואה וקטניות. עד שתכלה הליחה שבקרקע, 
אבל מכאן ואילך נראה כמתקן שדהו לצורך שביעית. אמר רבי שמעון: נתת תורת 
כל אחד ואחד בידו, זה יאמר: כלתה ליחה משדי וזה יאמר: לא כלתה, שהרי אין 
זמן, אלא בשדה הלבן אין חורשים אלא עד חג  הליחה כלה בכל השדות באותו 

הפסח, ובשדה האילן עד עצרת כדברי בית הלל.

שאלות
1. מהם נימוקיהם של בית שמאי ובית הלל? מי מהם מחמיר? האם הדבר תואם 

את שיטתם בכל הש״ס?
2. מהו שדה־הלבן?

3. מהי הסיבה להבדל בשיעור התוספת בין שדה־לבן לשדה־אילן?

ג. תוספת שביעית כיום
רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים אלה, פסח בשדה תבואה וחג השבועות 
בשדה אילן, ובטלום. רבן גמליאל סובר כר’ ישמעאל שדין תוספת שביעית הוא 
הלכה למשה מסיני, אך הלכה זו נאמרה יחד עם עוד שתי הלכות: ‘עשר  נטיעות, 
כך  שבמקדש,  הלכות  הן  האחרונות  ששתי  כשם  לך:  לומר  המים’,  וניסוך  ערבה 

גם תוספת שביעית קיימת רק בזמן שבית המקדש קיים )מועד קטן ג’ א(. לאחר 
אותה  את  וביטלו  דינו  ובית  גמליאל  רבן  באו  התורה  שמן  יום  שלושים  שבטלו 

תוספת שהוסיפו רבנן. 

שאלות
1.  מהם שני המקורות לאיסור תוספת שביעית?

2. האם לר׳ ישמעאל יש דין תוספת שביעית, ומנין?
3. מהן שלושת ההלכות למשה מסיני, ומה הקשר ביניהן?

ד. המלאכות האסורות בתוספת
בזמן התוספת אסורות מלאכות הנעשות לצורך השביעית, ולצורך הפירות, אבל 
לא  מדרבנן,  הוא  עצמה  בשביעית  איסורן  שכל  והקרקע,  האילן  לצורך  מלאכות 

גזרו עליהן בתוספת שביעית, כדי שלא יפסד העץ. 
רמב׳ם שמיטה ויובל ג ט 

וכל הדברים האלו בזמן המקדש כמו שאמרנו. אבל בזמן הזה מותרין בעבודת 
הארץ עד ר"ה. אף בזמן המקדש מותר לסקל ולזבל השדות ולעדור המקשאות 
והמדלעות ובית השלחין עד ר"ה. ומזבלין ומפרקין ומאבקין ומעשנין ומקרסטין 
ומזררין ומפסלין ומזהמין את הנטיעות וכורכין וקוטמין אותן. ועושין להם בתים 
ומשקין אותם. וסכין את הפגין. ומנקבין אותן. כל עבודות אלו מותרות בערב 

שביעית עד ר״ה של שביעית ואפילו בזמן המקדש.
ר׳ש שביעית פ׳ב ב׳:

ויש נמי חילוקין בדבר: א( דכל מלאכה, אפילו דאוריתא כגון חרישה, שעושה 
לצורך פירות ששית מותרת אפילו בתוספת שביעית )שלושים יום קודם ראש 
השנה(. )ב( וחרישה שאינה צורך פירות אלא אף לצורך האילן עצמו, אפילו לפני 
וליטע  )ג(  תוספת שביעית אסורה, כדתנן לעיל רלא שרינן אלא עד העצרת. 
הנך מלאכות  וכל  )ד(  מותר.  לכן  קודם  בתוספת שביעית אסור,  אילן בתחלה 
דשרינא הכא עד ראש השנה, אף על פ׳ שיש בהן שאינן לצורך ששית לא גזור 
בתוספת, משום דאפילו בשביעית עצמה לא אסורין בהן מדאוריתא. כדאמרינן 
'אבות אסר רחמנא, תולדות לא אסר רחמנא׳, ואפילו בשביעית עצמה במקום 

פסידא, כגון להשקות בית השלחין, שרי, ומקודם לא גזור.
להן  שיש  המלאכות  הן  והן  דאוריתא,  מלאכות  אלא  בתוספת  אפוא  נאסרו  לא 
משמעות לשנה הבאה, חרישה, זריעה-נטיעה וזמירה. ובחרישה החמירו לאסור 

אף מן הפסח והעצרת, מפני שהיא המפורשת בכתוב 'בחריש ובקציר תשבות'.

שאלות
1. כמי פוסק הרמב׳ם במחלוקת המשולשת?

2. ערוך רשימה של המלאכות המותרות בתוספת שביעית. מהו המשותף להן?

ה. נטיעה בערב שביעית
משנה שביעית ב' ו'
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ִלְפֵני  יֹום  ִמְּׁשֹלִׁשים  ָּפחֹות  ְׁשִביִעית  ֶעֶרב  ַמְרִּכיִבין  ְוֵאין  ַמְבִריִכין  ְוֵאין  נֹוְטִעין  ֵאין 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִאם ָנַטע אֹו ִהְבִריְך אֹו ִהְרִּכיב, ַיֲעקֹור. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכל ַהְרָּכָבה 
ֶׁשֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ִלְׁשֹלָׁשה ָיִמים, ׁשּוב ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת. ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, 

ִלְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות.
זמנים אלה הם זמן קליטת הנטיעה. על כן אמר רב נחמן: ‘לדברי האומר שלושים, 
צריך שלושים ושלושים, לדברי האומר שתי שבתות, צריך שתי שבתות ושלושים 
יום’, כלומר, ‘שלושים לקליטה ושלושים לתוספת כר׳ אליעזר’ רש”י. כי אסורה לא 

רק הנטיעה אלא גם הקליטה בשביעית ובתוספת.
מעשה  ראשיתו  שרק  מתמשך  תהליך  היא  הזריעה  המלאכה.  בהגדרת  סברה  זו 
קליטת  אלא  המעשה  סיום  אינו  השתילה  גמר  לכן  הטבע,  מעשה  וסופו  האדם 
העץ, והיא אסורה בשביעית. בשבת רק פעולת הזריעה אסורה ואין איסור בכך 
שהקליטה נעשית בשבת, ואילו בשביעית גם הקליטה אסורה. ההבדל הוא )מנחת 
הסתיימה  פעולתו  ואם  עליו,  הוא  והאיסור  לנוח  מצווה  האדם  שבשבת  חינוך( 
לפני שבת, הריהו נח וזה מותר. אבל בשביעית מלבד האיסור על האדם ‘לא תזרע’ 
קיים גם ציווי ‘ושבתה הארץ’, האדם מצווה על שביתת האדמה, ולכן גם המשך 

הקליטה באדמה אסור.
רבינו תם )ראש השנה י’ ב( חולק על רש׳י וסובר שדברי רב נחמן מתייחסים לדין 
יש  כי  יום קודם ראש השנה בלבד,  ובשביעית השתילה אסורה שלושים  ערלה, 

איסור על קליטת העץ בשביעית ולא בתוספת.
יתכן שרש"י ורבינו תם חלוקים בהגדרת מהותה של תוספת שביעית. אם חל עליה 
יהיה  שביעית  דין  וכל  הששית  משנה  מתחלת  ‘שהשביעית  עצמה,  שביעית  דין 
לששית’ )תוספות מועד קטן ג’ ב ד׳ה יכול ילקה( או שבתוספת שביעית נוסף רק 

איסור מלאכה על האדם ולא על שביתת הארץ.
הרמב׳ם צירף את שתי השיטות והעלה נימוק אחר, שתוקפו יפה גם לזמן הזה, 

שבטל בו דין תוספת שביעית.
רמב׳ם שמיטה ויובל ג' י"א

אף בזמן הזה אין נוטעין אילנות ואין מרכיבין ואין מבריכין ערב שביעית אלא 
שביעית,  של  ר"ה  קודם  יום  ל'  הקליטה  אחר  ותשהה  הנטיעה  שתקלוט  כדי 
וסתם קליטה שתי שבתות. ודבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמא יאמר 
ערב  המרכיב  או  המבריך  או  שהנוטע  אומר:  נמצאת  נטעו.  בשביעית  הרואה 

שביעית קודם ר"ה במ"ד יום יקיים, פחות מכן יעקור. 
שנות איסור הערלה אינן נספרות לכל עץ לפי שנות נטיעתו, אלא מראש השנה. 
חודש בשנה נחשב לעץ לשנה ראשונה. נמצא שעץ שנשתל בתוספת שביעית 
יספרו לו שנות ערלה מן השמיטה, ויזכר לעתיד כאילו נשתל בה באיסור. משום 
כך אסור לשתול מ”ד ימים קודם ראש השנה, שבועיים לקליטה ועוד שלושים יום 

החשובים כשנה.

שאלות
1. מהו הגורם המיוחד בנטיעה המחייב בה דין תוספת, גם בזמן־הזה?

2. במה שונה שיטת ר׳ת?
3*. מתי נעשה האיסור בנטיעה, בשעת השתילה או בקליטה?

כמו  בשבת  יקלט  שלא  כדי  ה'  ביום  לזרוע  אסרו  לא  שבת  בהלכות  מדוע    .*4
בשביעית?

ו. מהותה של התוספת
השאלה אם תוספת השביעית פירושה הקדמת שנת השמיטה לערב השביעית 
במקצת, או שנאסרה המלאכה בלבד, קיימת גם בתוספות דומות, תוספת שבת 
ויום הכפורים. הגמרא )ראש השנה ט' א( משווה את כל התוספות זו לזו ורוצה 
ללמוד מתוספת שביעית לשאר תוספות. האם בשבת ויום הכפורים התורה אסרה 

את המלאכה בערב שבת, או הרחיבה את תחולת השבת.
תוספות הבדילו בין הדברים ואמרו שבשבת ויום טוב חל דין איסור מלאכה, אבל 
זמן התוספת איננו שבת ויום טוב, משום כך אין בו דין שמחה ואיסור 'אין מערבין 
שמחה בשמחה', על כן מותר לקדש בזמן התוספת אישה. מאידך בטלה אז האשה 
לפגוע  בלי  אז  לקדשה  זכותו  את  לממש  האב  יכול  כן  ועל  ממלאכתה,  הדין  מן 

בזכותה לניצול זמנה למעשה ידיה.
תוספות כתובות מ"ז א

דמסר לה בשבתות וי"ט - אף על גב דאמר במו"ק )ח' ב( ושמחת בחגך ולא 
באשתך, דאין נושאין נשים בחולו של מועד משום דאין מערבין שמחה בשמחה. 
ודרשה גמורה היא, כדאמר בחגיגה )ח' ב( דהוי מדאורייתא? איכא למימר דהכא 
איירי שעה אחת לפני יום טוב שהוא כיו"ט לענין מלאכה, דתוספת דאורייתא 
ובטילה באותה שעה מן המלאכה.  בדומה לזה ברור לר׳ עקיבא איגר39 שתוספת 
יום הכפורים יש גם חובת  שביעית היא איסור במלאכה בלבד, אבל בתוספת 
יום  של  תוספת  ילמדו  כיצד  תמה  כך  משום  עצמו.  הכפורים  ביום  כמו  עינוי 

הכפורים מתוספת שביעית.
גליון הש"ס 

ויליף משביעית,  כל מקום שיש בו שבות. קשה לי, לר' עקיבא דלא דריש כן 
הא מזה לא מצינן למילף רק דין תוספת לענין איסור מלאכה, אבל לענין עינוי 
ביוה"כ מנא לן? דהא אין ללמוד עינוי ממלאכה במה מצינו, דמה למלאכה דנוהג 
אינו  בשביעית  הא  מלאכה,  לענין  אפילו  קשה  וביותר  וצע"ג.  וי"ט  בשבתות 
תוס'  כמ"ש  נטיעה,  לא  אבל  וקצירה,  חרישה  רק  מדאורייתא  בתוספת  אסור 

ד"ה ומותר לקיימן, וא"כ ביוה"כ ושבת מנלן תוספת בשארי מלאכות? וצ"ע.

שאלות
1*. הידועות לך ‘תוספות’ נוספות, מלבד תוספת שביעית?

2*. האם הגדרת ‘התוספת’ היא התפשטות קדושת הזמן? ראה תוספות ורע”א.
3*. נסה להגדיר אחרת את ענין ‘התוספת’.

הלמדנות  דרך  מסוללי  ועניו,  צדיק  בהלכה  גדול  פוזנא,  של  רבה  איגר.  גינז  עקיבא  רבי   39
המעמיקה ומנתחת בעת החדשה )1761 –1837(. רב, ראש ישיבה ופוסק הלכה רב-השפעה. 
דרכו לאסוקי שמעתא לעומקה של ההלכה. חתנו היה החתם סופר. ספריו: דרוש וחידוש 

על הש”ס, שו”ת רע”א והגהות על הש”ס.
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קיצור דיני שביעית
המחייבת  קדושה  בפירות  ויש  וזמירה,  זריעה  בשביעית  אסורות  התורה  מן 
להפקירם ואוסרת לקצור ולבצור אותם כדרך שעושים כל השנים. שאר מלאכות 

הקרקע והצומח אסורות מדרבנן.
הרבנות הראשית הורתה למעשה לפעול בשני מסלולים.

א. על החקלאים להתאמץ לשמור שביעית כהלכתה, על כל פרטיה ודקדוקיה.
למצב  במצוקה,  הכי  בלאו  הנמצאת  בארץ,  ההתיישבות  את  להביא  לא  כדי  ב. 
שיביא לחורבנה והתמוטטותה, הורתה הרבנות שאפשר למכור את האדמה לגוי 
בדרך שהונהגה על ידי גדולי הדורות הקודמים, באותם גידולים חקלאיים חיוניים, 
לוותר עליהם, אחרי המכירה אפשר להקל בהם בעשיית  ניתן בשום פנים  שלא 

מלאכות האסורות מדרבנן.
ג. היתר זה אינו חל על חלקות שלא הוכרו כחיוניות: מטעים שאת פירותיהם ניתן 
לגדל גם ללא הזדקקות להיתר זה, על גינות המשמשות לנוי בלבד. באלה יש לנהוג 

ככל הלכות שביעית.
שני המסלולים המקבילים מאפשרים להגשים את הלכות השביעית ולהתנסות 

בהן הלכה למעשה בכל משק ובית.
להלן נביא את עיקרי ההלכות בכפר ובעיר, לגידולים חקלאיים, לגינת הנוי ודינים 

לצרכן.

המלאכות האסורות בשביעית

1. הטיפול בערב השמיטה
בשביעית לא תתבצע כל עבודת פיתוח חקלאית. משום כך ייעשו הכשרת השטח, 
כדאי  נוי  בגינות  בלבד.  השמיטה  שלפני  בקיץ  ושתילה  זריעה  חרישה,  סיקול, 
להרבות בקיץ בשתילת שיחים וצמחים רב־שנתיים, כדי שבשביעית לא תשארנה
חלק  ימנע  השונים  ובגידולים  בשטחים  זה  בקיץ  יסודי  טפול  חשופות.  הגינות 
מן העבודות בשביעית. יש על כן לזבל, לדשן, לגזום את הניתן לגיזום, ולהדביר 

עשבים - עד ראש השנה.
שתילה 

ויש אומרים שצריך להקדים  - אפשר לשתול עד ראש השנה,  ושיחים  סרק  עצי 
)יותר  כהלכה  נקובה  בשקית  השנה.  ראש  לפני  ימים  שלשה  ולפחות  שבועיים, 

משני סמ'( מותרת השתילה עד ראש השנה.
עצי פרי - שותלים עד ט"ו באב שלפני השביעית. מעשית אין אפשרות לשתול 
בקיץ עץ חשוף שורש, אלא בגוש, על כן השתילה בעציץ נקוב על האדמה מותרת 

עד ראש־חודש אלול. 
מהות  להלן  )ראה  ספיחים  איסור  בהם  יש  שנתיים  חד  וצמחים  ירקות  זריעה: 

האיסור( על כן צריך להנביטם בששית, מותר לזרוע - עד כ"ז באלול ולהשקות.

2. עיבודים בשביעית
בשמיטה עצמה אסורות מן התורה: זריעה, זמירה, ויש אומרים גם חרישה. והן 

אסורות על ידי ישראל גם בקרקעות שנמכרו לגוי. 
שאר המלאכות אסורות מדרבנן. מלאכות אלה אסורות רק כשהן באות להשביח 
את הצמח, אבל כשהן דרושות לעצם קיום העץ - ל׳אוקמי אילנא׳ – הינן מותרות, 

ורבים מקילים גם כשהן דרושות לקיום הפירות.
חרישה - אסורה. בשעת הדחק יש להתיר עבודים שאין בהם חדירה לתוך הקרקע, 

עדיף לבצע ע"י גוי.
זריעה - אסורה מן התורה. בחלקות שנמכרו על פי התר המכירה תיעשה על ידי 

גוי.
נטיעה והרכבה - אסורות, יש לתכנן הנטיעות מראש, להקדימן לשמיטה או לאחרן.
עידור ביד - סביב הצמח מותר רק כשהוא חיוני לקיום הצמח, או לצורך ההשקאה 

הסדירה.
וימות כל עץ  - תיעשה הארץ מלחה  - מותרת במידה, 'שאם לא ישקה  השקאה 

שבה'.
דישון - אסור. בגידול רגיש שהדישון הכרחי לקיומו מותר.

ריסוס ואיבוק - נגד מחלות ומזיקים העלולים לסכן את הצמח, מותר.
זמירה - אסורה מן התורה. מוצע להקדים את הקצרת הזמורות הנשארות לקיץ 
ולהשאיר עין אחת מעל למקובל, בחורף יחתכו הזמורות העומדות להרחקה עד 

לבסיסן.
גיזום בשאר עצים - אסור, טיפול קייצי יסודי בקיץ הזה יבטל את הצורך בגיזום 

בשביעית.
הגיזום מותר במקרים הבאים:

- גיזום לעיצוב העץ הצעיר כשהוא הכרחי.
- גזום סניטרי של ענפים נגועים העלולים לפגוע בצמח כולו.

- גיזום לנוי וכיסוח גדר חיה, שמטרתם סילוק צמיחת יתר ניכרת, כיון שאינו נעשה 
בצורה ובדייקנות של גיזום הבא להצמיח - מותר, כשהגדר כבר גדולה ומלאה.

- סילוק ענפים מכשילים.
גיזום ושריפת הדסים להצמחת בדים משולשים אסור.       

כיסוח דשא - דשא מלא ניתן לכסח בשביעית. רצוי למעט בהשקאות ובכך למעט 
גם בכיסוח. טוב לכסח גבוה מן הרגיל.

שטחים  פני  על  יתפשט  אשר  דשא  או  בכך,  יתמלא  אשר  חדש  דשא  לכסח  אין 
חדשים.

הגבלת הדשא - על ידי ריסוס וחיתוך מותרת, ובלבד שלא יעדור סביב.
יש  אותו.  לחנוק  העלולים  עשבים  הצמח  סביב  לנכש  מותר   - עשביה  הדברת 

להעדיף ריסוס על פני ניכוש. קילטור אסור.
לשם  או  לזוחלים  מחשש  לשרוף  או  לכסח  מותר   - לבית  הסמוכים  קוצים  שטחי 

נקיון.
עידור, חרישה וקילטור אסורים.

ניקוי החצר - גריפת עלים ואיסוף הפסולת והוצאתה מותרים24, מאחר ומוכח
שנעשים לנקיון החצר ולא להטבת הקרקע.

בניה - מותרת גם כשהיא כרוכה בחפירה. בנית גדר אבנים לרשות הרבים מותרת. 
ויש  בלבד.  מקומיים  בורות  שטעונה  בה,  וכיוצא  רשת  גדר  מותרת  החצרות  בין 
שמחמירים רק בין שדות אבל בין חצרות מותר לחפור יסודות לגדר אבנים, אך את 

העפר אסור לפזר בשטח.

3. בתים משותפים
דייר בבית משותף חייב לוודא שהעבודות בגינת הבית יתבצעו בהתאם להלכה. 
את  להפקיר  שצריך  אומרים  יש  האסורות,  העבודות  את  למנוע  יכול  אינו  אם 
חלקו. אין לשלם במקרה כזה אלא תשלום שכפוי על פי החוק, או שהגינון יעשה 
בכל אופן וההמנעות מתשלום תיצור מריבה ומחלוקת בלבד. במקרה זה יפקיר 
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לגוי,  שנמכרו  בשטחים  המותרים.  דברים  על  כמתנה  יהיה  והתשלום  חלקו  את 
המלאכות האסורות מדרבנן מותרות, וניתן לבצען בלא כל ההגבלות האמורות.

עציצים
עציצים שאינם נקובים הנמצאים בבית או תחת קורת גג מותרות בהן כל המלאכות, 

אפילו זריעה ושתילה.
וחרס  )עץ  לשורשים  חדיר  שאינו  מחומר  שעשוי  עציץ  הוא  נקוב,  שאינו  עציץ 
נחשבים כחדירים לשיחים ועצים( ואין בו חור גדול מן הדרוש לניקוז עודפי המים. 

עציץ נקוב העומד על צלחת בלתי חדירה, ממתכת, זכוכית, או עומד על
רצפת אבן, דינו כעציץ שאינו נקוב.

אין להוציא עציץ נקוב מן הבית או להסיר חציצה מתחתיו ולהעמידו על האדמה. 
אבל מותר להסיר קרוי מעליו או להעבירו מבית לבית. כאשר מעבירים מבית לבית 
בנייר כסף בשעת  בניילון או  וגוף העציץ  יש לעטוף את העלים  או קונים עציץ 

העברה.          

הפקר

1. והשביעית תשמטנה ונטשתה
פירות השמיטה קדושים בקדושת שביעית )באדמות שלא נמכרו בהיתר המכירה(. 
מותר  אבל  גינתו.  את  לנעול  לו  ואסור  שדהו,  תנובת  את  להפקיר  מצווה  האדם 
העלולים  ישראלים  מפני  גם  לשמור  ומותר  נכרים,  יבזזום  שלא  הפירות  לשמור 

לשבור את האילנות.

2. קטיף והנאה
קטיף - קטיף פירות, ירקות וצמחים הראויים למאכל: קוטפים מעט מעט, כדרך 

שבני אדם מביאים לביתם. אם אפשר, ישנה בצורת הקטיף.
בית דין שקוטף את פירות ההפקר לתועלת הצרכנים, יכול לקטוף כרגיל ולחלקם 

ביניהם.
מגדל הפועל כשליח בית הדין, יכול לקטוף כרגיל כמויות גדולות, על פי תנאי אוצר 

בית הדין לו הוא כפוף.
פרחים וירק לקישוט, אין בהם קדושת שביעית ומותר לקטוף. את הפרחים מותר 

לשים במים, אפילו ייפתחו הניצנים.
ענף הנושא פרי אסור לחתוך, משעת הנצת הפרי ועד שיהיה ראוי לאכילה.

איסור ספיחים
דגנים וירקות הנזרעים מדי שנה בשנה, שצמחו בשביעית בשדה ישראל מאליהם, 

אסורים מדרבנן באכילה. ויש אומרים שאסורים גם בשאר תשמישים.
אין איסור ספיחים בשדה גוי, וכן בשדות שנמכרו על פי היתר המכירה. 

אין איסור ספיחים בעצים, בשיחים רב שנתיים, או צמחים הגדלים בר ואין הדרך 
)מלבד  השנה  ראש  לפני  שנבטו  בירקות  גם  איסור  שאין  אומרים  ויש  לזורעם. 

קטניות ודגנים(.
פרחים שאינם עומדים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, אלא לנוי בלבד, המקל 

להנות בהם יש לו על מה לסמוך. וטוב להחמיר.
אין איסור ספיחים בעציץ שבבית.

קדושת שביעית
פירות, ירקות, צמחים ופרחים, העומדים למאכל, לתבלין או לצבע, יש בהן קדושת 

שביעית, וצריך לנהוג בהם על פי הכללים שלהלן:
אין קדושה בפירות גוי, ובגידולי אדמות שנמכרו לגוי על פי היתר המכירה.

שגדל  העץ  פרי  ועל  בשביעית,  שנקטפו  ירקות  על  חל  שביעית  קדושת  דין 
בשביעית, גם אם נקטף אחריה.

פרחים שאין בהם טעם וריח - אין בהם קדושה, ואם עומדים לנוי בלבד, כמקובל 
היום, גם אם יש בהם ריח - מותרים, וטוב להחמיר.

לאכול בקדושה – כיצד?
א. פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתיה, לסיכה, להדלקת הנר ולצביעה. 

ב. פירות שביעית נאכלים כדרכם ואין לשנותם מברייתם. דבר שדרכו להאכל חי, 
כגון תפוזים ומלפפונים, לא יאכל מבושל. דבר שדרכו להאכל מבושל כמו תפוחי 
אדמה וקישואים, לא יאכל חי. הנאכלים חיים ומבושלים ־ נאכלים כדרכם כך וכך.

ג. כבישה, שימור, ריבות וממרחים, ניתן לעשות רק בפרי שמקובל לעשות ממנו 
אותו דבר באותו מקום בכל שנה.

ד. אין לסחוט פירות שאינם עומדים לכך.
ה. ניתן לסוך בשמן ילדים בלבד, ולא רהיטים, מוצרי עור וכיו״ב.

ו. אין לפטם את השמן ולהוסיף לו חומרי ריח שיפסלו אותו מאכילת אדם, וכן אין 
לעשות ממנו סבון ושמפו.

ז. אין להשתמש בפירות שביעית לרפואה*.

איסור הפסד
א. אסור לקלקל ולהפסיד פירות שביעית. 

לעונת  שיגיעו  עד   - בשביעית  פירות  משיוציאו  ענפים  או  אילן  קוצצים  אין  ב. 
המעשרות ויהיו ראויים לאכילה.

ג. שאריות אוכל הראויות לאדם - אסור להפסידם ולהשליכם לאשפה, אלא אם 
והם  באשפה,  ולהניחה  סגורה  ניילון  בשקית  להניחם  ניתן  אבל  נתקלקלו.  כבר 

יתקלקלו שם מאליהם.
שאריות מרק וכדומה שאי אפשר לטפל בהם כך, יניח עד שיחמיצו ואז ישליכם.

ד. אוכל וקליפות שאינן ראויות לאכילת אדם לפי המקובל, ואינן עומדות לאכילת 
בעלי חיים, בטלה קדושתן.

אין צורך להמנע מלקלף כרגיל. אך כל עוד הקליפות ראויות למאכל אדם יש  ה. 
לנהוג בהן בקדושת שביעית.

ו. פירות המיוחדים למאכל אדם, אין מאכילים לבהמה, חיה ועוף.

איסור סחורה
א. אין עושים סחורה בפירות שביעית ואם רצה למכור מעט - מוכר.

ב. דמי הפירות דינם כפירות שביעית, ויקח מהם מאכל ויאכל בקדושת שביעית, 
הפרי הנמכר עצמו נשאר בקדושתו כמו שהיה.

 - במניין  ולא  במשקל  לא  במידה,  לא  מוכרים  אין  שביעית,  פירות  כשמוכרים  ג. 
להודיע שהם הפקר.

ד. אסרו חכמים לקנות מעם הארץ ולתת לו דמי שביעית, שמא לא יאכלם בקדושת 
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שביעית. וכן אסרו לקנות מן החשוד על השביעית.
ה. אם הפרי נאכל לפני התשלום אין הדמים נתפסים בקדושת שביעית. לכן אפשר 

לקנות בהקפה, בכרטיס אשראי וכד'.

ביעור
פירות שיש בהם קדושת שביעית, אין אוכלים מהם אלא כל זמן שאותו מין  א. 
מצוי בשדה. כלו הפירות מן השדה בתום השמיטה ואינם מצוים שם לחיה, חייב 

לבער אותו המין מן הבית.
רב  זמן  הנשמרים  בדברים  מתעוררת  והבעיה  מאוחר  כלים  הפירות  בו  הזמן  ב. 
ומתקיימים לאחר השמיטה כמו בפירות הבאים מן הקירור או שימורים, שמן ויין.
ג. ביעור זה הוא שיפקירנו בפני ג׳ אנשים. לאחר ההפקר הכל מותרים בו, וגם בעל 

הבית יכול לחזור ולזכות בו.
ד. פירות שביעית שלא הופקרו בזמן הביעור, נאסרים באכילה.

ה. פירות הנמצאים ברשות אוצר בית דין - אין צורך לבערם.
ו. אסור להוציא פירות שביעית מן הארץ, טעם האיסור בפשטות כדי לקיים בהם 

ביעור במקומם.

שמיטת חובות
א. השביעית משמטת את המלווה, בין בשטר ובין בעל פה.

ב. זמן שמיטת חובות הוא סוף יום אחרון של השביעית.
ג. אסור להמנע מהלוואות קודם שביעית בגלל השמיטה.

ד. אין השמיטה משמטת אלא חוב שהגיע זמן פרעונו, אבל אם זמן הפרעון טרם הגיע, 
אין זה בכלל 'לא יגוש'.

ונרשם  כן סוכם החשבון  ה. הקפת החנות ושכר שכיר, אינם נשמטים, אלא אם 
כמלווה.

לו הלווה:  אני'. אמר  'משמט  לו המלווה:  יאמר  ו. המחזיר חוב לאחר השביעית, 
'אף על פי כן' ומחזיר לו בדרך מתנה - יקבל ממנו, ואף יכול לסבב עמו בדברים עד 

שיאמר כן.
נעשה  בכך  פרוזבול.  ותיקן  עמד   - מלהלוות  העם  שנמנעו  הלל  ראה  כאשר  ז. 

המלווה כאילו מסר את חובותיו לבית דין שהם יגבו, ואינו עובר בלא יגוש.
זה סדר הפרוזבול:

המלווה בא לפני בית דין )בשעת הדחק אפשר בג' תלמידי חכמים( ואומר לפניהם 
'מוסרני לכם, פלוני ופלוני בית דין שבמקום פלוני, כל חובות שיש לי שאגבם כל 

זמן שארצה', והם כותבים לו פרוזבול.
 - לנו  ואמר  פלוני,  בן  פלוני  לפנינו  ואתא  הוינא.  כחדא  דינא  בי  תלתא  "במותב 
חז"ל.  כתקנת  שארצה,  זמן  כל  שאגבם  לי  שיש  החובות  כל  דיינים  לכם  מוסרני 

ואנחנו בית דין שמענו דבריו וייפינו כוחו שיגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול זה.
ובאנו על החתום יום  שנה.... פה... וחתימות שלושת הדיינים.       

ח. אין כותבים פרוזבול אלא אם כן יש ללווה או לערב קרקע או דירה, ואם הוא 
בחור הסמוך על שולחן אחרים, יזכה לו המלוה קרקע כלשהי.

הנחיות מעשיות
א. האיסור העיקרי לחקלאי בשביעית הוא זריעת תבואות וירקות. זו אסורה גם 

לאחר היתר המכירה, היא אפשרית
רק בחממות על גבי מצע מנותק, או כשהיא נעשית בקרקעות שנמכרו, על ידי גוי. 

ב. תבואות וירקות גם אם צמחו מעצמם אסורים באיסור ספיחין.
ההכרחיים  והטיפולים  ספיחים,  איסור  ואין  בשביעית  זורעים  אין  במטעים  ג. 

מותרים בשביעית גם בלא מכירה לגוי.
ד. פירות ממטעים שלא נמכרו קדושים בקדושת שביעית ואסורים בהפסד, אסור 

לשווקם לחו"ל, והקטיף והשיווק
לשוק מותרים רק במסגרת אוצר בית דין.

ה. אסור לעשות שום פעולת פיתוח בגינות נוי, וזה מעשי גם לתושבי העיר.
ו. רוב הפירות המצויים כיום בשוק באים מקרקעות שנמכרו על פי ההיתר, אלא 

אם כן ידוע שבאו ממקומות שלא נמכרו.
על כן בדרך כלל אין בפירותם קדושת שביעית. מותר היה לגדלם ולקטוף אותם, 
ומעשרות,  תרומות  אלה  מפירות  להפריש  יש  כרגיל.  יתקיימו  והקנייה  והשיווק 
ומספק גם מעשר שני וגם עני. אלא אם כן יש עליהם הכשר שכבר הופרשו התו"מ. 
אפשר  שביעית,  קדושת  בהם  ויש  המכירה  בהיתר  נכללו  שלא  שידוע  פירות  ז. 

לקנות בהבלעה ולשלם יותר על הפירות או
פרודוקטים שנקנים אתם ואין בהם קדושה. או לקנות בהקפה, כאשר התשלום 

יעשה לאחר זמן, רצוי לאחר אכילתם.  
יש שמחמירים ולא סומכים על היתר המכירה גם בדיעבד, לאחר שהאדמות  ח. 

נמכרו. אלה חוששים למספר איסורים:
1. איסור ספיחים - בכל הירקות הגדלים בשביעית )החל מזמן שהירקות שנזרעו 
בשביעית כבר גדלו ומגיעים לשוק, כל מין לפי דרכו, על פי לוחות שמתפרסמים(.

2. הם מחמירים לנהוג בהם קדושה, למרות שצמחו באדמת הגוי.
3. לאחר השביעית הם חוששים שהפירות אסורים מפני שלא נתבערו במועד )כל 

מין לפי התאריך שלו(.
4. גם המחמירים יכולים לקנות פירות בכל חנות, ואינם צריכים לחשוש לאיסור 
סחורה, מדידה ומסירת פירות שביעית לעם הארץ, שהרי החנווני סומך על ההיתר 

כדין.
5. אין צורך לחשוש שפירות ש׳נעבדו' ו׳השתמרו' אסורים, כי לרוב הדעות אין זה 

אוסר את הפירות באכילה.
נכרים,  פירות  או  מיבוא,  או  הששית,  מיבול  ירקות  יימצאו  שמיטה'  ב׳חנויות   .6
בפירות אלה אין חשש ספיחים וקדושה. אין הם קונים והדמים לא מתקדשים, כי 

הם אינם קונים אלא מנויים בחנויות אלו מראש.
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טעמא דשביעתא
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טעמא דשביעתא
טעמי השביעית מגוונים ביותר, הם חושפים את עומקה של המצוה ומעידים על היקף 
השפעתה. העוסק בהגותה של מצווה זו יגלה שהיא מבררת את סוד קשר העם והארץ, 

והיא המסד המחשבתי לכל השקפת העולם הציונית־הדתית.

הדברים מסודרים בספר בששה שערים, דרכם ניכנס לתוך מעגלי השפעתה מן הקל אל 
הכבד. החל מתיקון עולמו של

היחיד וכלה בתיקון החברה, וגאולת העולם כולו.

א. פרשת השביעית – מאמרים המנתחים את פרשיות השביעית שבתורה. להעמיק להבין 
את מהות המצווה כפי שעולה מפשט הכתובים, סדר הפרשיות ותרומתה הייחודית של 

כל אחת מהן.

אחדותו  ה',  מציאות  היהדות;  של  היסוד  אמונות  את  מבטאת  השביעית,   - אמונה  ב. 
וחידוש העולם, ממחישה זאת ומחדירה אותן ללבו של האדם.

ג. תקון האדם - השמיטה מטילה על האדם עבודה מוסרית ורוחנית כבירה. עליו לחזק 
ערכים ומידות כמו: הסתפקות

במועט, נדיבות, אמונה ובטחון.

השוויון  ערכי  את  מחזקת  היא  והחברה.  העם  מצות  היא  השמיטה   - החברה  תקון  ד. 
ומעניקה להם משמעות וייעוד אלוקי.

ה. שבת העם והארץ - השביעית היא שבת העם. בה שובתים לא רק היחידים אלא גם 
האומה כולה, ובה מתאחד העם עם

ארצו. באחדות זו מתגלה קדושת הארץ ותכני המצוות התלויות בה. נעסוק בשער זה 
ומגובש בהקדמתו ל״שבת  נשגב  זצ״ל, כפי שבטאה באופן  בתורתו של מרן הרב קוק 

הארץ״.

ו. תקון העולם - השמיטה והיובל מביאים אל עולמנו אורות מן העתיד ומכשירים את 
העולם וההויה אל גאולת עולמים. הם רומזים בסודותיהם לעומק מהלכי התיקון הכללי 

של העולם ועתידו.

מגדולי  ואחרונים  ראשונים  ידי  על  שנכתבו  מגוונים  מובאים מאמרים  נושא  כל  סביב 
חכמינו. בתחילה דברים פשוטים ויסודיים, ואחר הרחבה והעמקה. 

דברים בלא שם הכותב, מאת העורך.

פרשת השביעית
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פרשת השביעית
סדר הפרשיות

בכמה מקומות מדברת התורה על השנה המיוחדת במחזור השנים - על שנת השמיטה, 
והיא מוסיפה לה מדי פעם מצוה חדשה. לפי סדר הבאתה בתורה עולה מצוה זו, בקודש, 
החל בשבת הארץ, הקובעת את שמיטת התבואה, עבור לחקיקה המצווה על שמיטת 
הנעלה,  והרוחנית  המדינית  במצוה  וכלה  בחברה,  המדות  לתקון  שנועדה  הכספים, 

במצוות הקהל )הרב יששכר יעקבסון, בינה במקרא, וילך(.

מיקומה של מצות השמיטה ביחס לפרשת השבת והמועדות שונה בארבעת גבישי מצוות 
הזמנים המקודשים, ויש לכך בוודאי משמעות מיוחדת.

בראש  מתן־תורה,  על  בברית  מקום  לקדושת  כביטוי  השמיטה  נזכרת  לראשונה   .1
מערכת הזמנים המקודשים )שמות כ״ג יא־יט(.

2. בפעם השניה, לאחר חטא העגל, נשתנה הסדר: פסח )חדוש הברית(, שבת ושמיטה, 
מועדים )שמות ל״ד יח־כו(. ענינו של החטא: גילוי חולשתם של ישראל בהבנת קדושת 
״שם  )ראה  המקום,  קדושת  גילוי  המשכן,  על  הציווי  ־  תקנתם  העגל.  מעשה  החומר, 
משמואל״ פ׳ תרומה שנת תר״ע. ד״ר נ. ליבוביץ; עיונים חדשים בספר שמות, תרומה א׳. 
בינה במקרא: פ׳ תרומה(. השמיטה כפונקציה של קדושת המקום והזמן רמוזה )לדעת 
)ראה  ״במקום שבעלי תשובה עומדים״, עמידתם־מדרגתם  ר״ע( בהוראה של תוספת. 
״שפת אמת״ סוכות שנת תרל״ו( היא על אדמת השביעית המקודשת, תוספת על מדרגת 
תשא  פ׳  שלמה״  וב״תורה  ל״ד  פ׳  שמות  דבר״  ב״הרחב  עוד  )וראה  הקודמת  הצדיקים 

פל״ד אות קמ״ד(.

)ויקרא כ״ג  3. בפעם השלישית באה השמיטה כחתימה למערכת המצוות על הזמנים 
א-כה כב. ראה רד״צ הופמן פרוש לויקרא כרך ב׳ עמ׳ פ״ה ואילך, עמ׳ רי״ז. החתימה 
בסוף פ׳ בהר: את שבתותי תשמורו, רומזת אף לשבת הארץ, ״אור החיים״ ויקרא כ״ו 
והמקום  הזמן  על  בהר  פ׳  בסוף  וא״ע  ברמב״ן  וראה  רמ״ב,  עמ׳  הופמן  ברד״צ  וכן  ב׳. 

הנבחרים(.

י״ז  א־טז  ט״ו  )דברים  המועדות  פרשת  בראשית  השמיטה  מופיעה  הרביעית  בפעם   .4
)וב״משנה תורה״ לכ״ע דרשינן סמוכין – ברכות כ״א ב. ראה רד״צ הופמן פרוש לדברים 

עמי רל״ב. עמ׳ רס״א ואילך(.

5. בפעם האחרונה נזכרת השמיטה בפני עצמה במקום בולט ביותר )דברים ל״א י־יג( 
לקראת חתימת כל מצוות התורה. בסכום מתקבל לוח כדלהלן:

1(  שמיטה מועדים

2(  מועד שמיטה

3(  מועדים שמיטה

4(  שמיטה מועדים

5(  שמיטה

וביחס לשבת:

1(  שמיטה, שבת, מועדים

2(  מועד, שבת, שמיטה

3(  שבת, מועדים, שמיטה

4(  שמיטה, מועדים

5(  שמיטה

)הרב ישעיהו הדרי, ישיבת הכותל, מתוך ספרו ״שבתה של השביעית״(.

השמיטה והשביתה
הרב זאב ויטמן

בשלש פרשיות, בשלשה ספרים עוסקת התורה בשנה השביעית, בפרשת ״משפטים״, 
שנה  בפנינו  מציגה  אלו  מפרשיות  אחת  שכל  וכיון  ״ראה״.  ובפרשת  ״בהר״  בפרשת 

שביעית בסגנון שונה, מתגלות לנגד עינינו ״שביעיות״ הרבה. 

והפקרת  הארץ  מעבודת  שביתה  כשנת  השבע  שנת  את  מציירות  ו״בהר״,  ״משפטים״ 
יבולה, ״ראה״ מגלה בפנינו תמונה שונה לחלוטין: ״מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה 
דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו״ וכו'. אין שמיטת קרקע ואין 

הפקרת יבול. מהו דבר השמיטה בשנה השביעית? שמיטת חובות.

״משפטים״ ו״בהר״ עוסקות אומנם שתיהן בקרקע ויבולה. אך ב״משפטים״ ניתן היבול 
לאביוני עמך ולחית הארץ. ואילו ב״בהר״ נאכל היבול ע״י כולם בשווה, כולל בעל הבית 

ובני ביתו.

תבואתה.  את  ואספת  ארצך  את  תזרע  שנים  ״ושש  במרכז:  האדם  עומד  ב״משפטים״ 
והשביעית תשמטנה ונטשתה" וכו'. לעומת זאת, ב״בהר״ סובב הכל סביב הארץ העומדת 
במרכז: ״כי תבואו אל הארץ... ושבתה הארץ שבת לה׳... ובשנה השביעית שבת שבתון 

יהיה לארץ״. וכו'. האיסורים על האדם אינם אלא מחמת שביתת הארץ.

ההבדלים בין הפרשיות השונות מדגישים כנראה את הכוונות השונות של מצות השמיטה 
ולכן נעיין בכל פרשה כיחידה עצמאית, מתוך אמונה שההרמוניה העולה מתוך איחוד 
ומיוחדותה של כל פרשיה בפני  ליחודה  נדע להאזין  יותר אם  הפרשיות תהיה שלמה 

עצמה.

א.

מה ניתן ללמוד על טעם השמיטה משני הפסוקים העוסקים במצוה זו בפרשת ״משפטים״: 
״ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו 

אביוני עמך, ויתרם תאכל חית השדה. כן תעשה לכרמך לזיתיך״.

בפרשתנו.  השמיטה  למצות  המרכזי  הטעם  הוא  עמך״  אביוני  ש״ואכלו  להציע,  נראה 
כוונת ״והשביעית תשמטנה ונטשתה״ היא כדי שיאכלו אביוני עמך. אכילת האביונים 
להבין בתחילה למה  יש  לברור הדבר,  והנטישה.  והמטרה של השמיטה  היא התוצאה 
מתכוונת התורה בצוותה ״תשמטנה ונטשתה". את מה מצווים אנו לנטוש ולשמוט, את 
)״שש שנים תזרע את ארצך״. והשביעית תשמטנה ונטשתה״(, או את התבואה  הארץ 
)״ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה״( או אולי את שתיהן. לשון אחר: 
האם בשנה השביעית מצווים אנו שלא לזרוע את הארץ אלא לנטוש ולשמוט, או מצווים 

אנו שלא לאסוף את תבואתנו אלא לנוטשה ולשומטה.

הרמב״ן והרשב״ם מפרשים ששני הדברים נאסרו. נאסר לזרוע ויש לשמוט את הקרקע. 
וכן נאסר לאסוף את התבואה ועלינו לנוטשה )מקור פירוש זה אולי במכילתא ״תשמטנה 
בעבודתה ונטשתה באכילתה״(. לפירושם זה אי אפשר לומר שטעם השמיטה בפרשתנו 
הוא הדאגה לעניים בלבד, שהרי לפי טעם זה לא יובן מדוע לא נזרע את הארץ בשנה 
לפשטי  קרוב  נראה  ראשון  שבמבט  זה,  בפרוש  לעיון  מקום  יש  עדיין  אך  השביעית. 
המקראות. הפסוק מדבר בשדה תבואה )רק בסיומו נוסף: ״כן תעשה לכרמך לזיתיך״( 
ואם תשמטנה מתיחס לארץ שאסור לזורעה, מה מקום יש לצוות לנטוש את תבואתה 
זריעה  ״בהר״ מוזכר איסור  )אמנם בפרשת  אין כל תבואה בשדה  זורעים  אין  הרי אם 
ולאחריו איסור קצירה, אך שם מודגש ״את ספיח קצירך לא תקצור״. ואמנם על קצירת 
תבואה אין מקום להזהיר שם, אם נאסרה כבר הזריעה(. ואם נאמר, שאף כאן בספיחים 
על  מדובר  בו  לראשית הפסוק,  ״ונטשתה״ שרומז  לומר  אי אפשר  שוב  הכתוב מדבר, 
יתישב  לזיתיך״  ״וכן תעשה לכרמך  ועוד,  קציר.  ולא על ספיחי  תבואת שדה שנזרעה 
היטב אם נאמר ש״תשמטנה ונטשתה״ מתיחס לתבואת השדה וכעת מתוסף שגם את 
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תבואת הכרם והזית יש לנטוש. אך אם כדברי הרמב״ן והרשב״ם, שהציווי ״תשמטנה״ 
מתיחס גם לארץ, מה פרוש ״וכן תעשה לכרמך לזיתיך״, הדי בכרם וזית יקשה להבין 
'שמט' מציין בכל מקום  ועוד, השרש  שהשמיטה בשנה השביעית שמיטת הארץ היא. 
ידו״  משה  בעל  כל  ״שמוט  ו;  ו,  ב׳  שמואל  הבקר״  )״שמטו  ומשליטתך  מידך  הוצאה 
דברים טו, ב; ״שמטוה״ מלכים ב׳ ט, לג, ועוד(, ולפי זה אם ״תשמטנה״ מתיחס ל״ארץ״, 
פרושו שיש להפקיר את הארץ ולהוציאה משליטתך, ואיסור זריעתה כלל איננו אמור 
כאן. לעומת זאת, אם ״תשמטנה״ מתיחס ל״תבואתה״, הרי שהתורה משתמשת בפעל 
שמשמעותו בדיוק הפוכה לאסוף המוזכר בראשית הפסוק. בששת השנים אתה אוסף 
את התבואה לתוך ידך, לשליטתך ולרשותך, ובשביעית אתה שומט את התבואה מידך 
ומרשותך ומפקירה לעניים. )הנטישה אף היא ניגוד לאיסוף בשש שנות החולין, והשווה 
למזמור כז בתהילים ״אל תטשני ואל תעזבני אלקי ישעי, כי אבי ואמי עזבוני וה׳ יאספני" 

בניגוד לאב ולאם, ה׳ לא נוטש ולא עוזב אלא אוסף(.

שנאסר  לתבואה  רק  מתיחס  ונטשתה"  ש״תשמטנה  נפרש  אם  יפתרו  הבעיות  יתר  גם 
על  המשקיפה  בפרשתנו  אמור  לא  כלל  זריעה  ואיסור  לעניים,  לנוטשה  ויש  לאוספה 
מצוות השמיטה מנקודת מבט העניים, ועיקרה בא ללמדנו שבשביעית אינך אוסף את 
לעניים המודגשת בפרשת משפטים  ומבחינת הדאגה  לעניים.  תבואתך אלא מפקירה 
אין להזכיר איסור זריעה בשמיטה, שהרי טובת העניים תרבה דוקא, לו היה מותר לזרוע 
והיבול כולו יופקר למענם. בעקבות האמור, נבין אולי, גם את משמעות המשך הפסוק: 
״ויתרם תאכל חית השדה״ מטרת השמיטה הינה דאגה לאביוני עמך ולחית השדה. בכך 
מבהירה לנו התורה שהמטרה אינה רק להטיב לעני - לזאת יכול הקב״ה לדאוג בדרכים 
פשוטות ויעילות יותר. עיקר המטרה, לטבוע בקרבנו את הרגשת החובה לסייע ולתמוך 
להניקו  אנו  נזקקים  מטובנו,  לינוק  והאביונים  השדה  חיות  משנזקקים  ויותר  בזולת. 

ולהעניקו.

וכדי שלא יבוא אדם ויטען ש״ויתרם תאכל חית השדה״ אין ענינו כלל בדאגה לבעלי 
חיים, אלא כל מטרתו הינה להפקיע מבעל הבית כל הנאה מיבול שדהו בשביעית, גם 
אם כבר לקטו העניים כל צרכם, לכך סמכה התורה בפסוק הבא את חובת השביתה 
ביום השביעי, בציינה כנימוק ראשון ובלעדי למצווה זו: ״למען ינוח שורך וחמורך וינפש 
בן אמתך והגר״. הדאגה לזולת ניצבת לנגד עיני פרשתנו בצוותה על השמיטה בשנה 

השביעית, ועל השביתה ביום השביעי.

ב.

נראית, לכאורה, כמרחיבה את האמור בפרשת ״משפטים״ אך למעשה,  ״בהר״  פרשת 
נזכרת  לא  הפרשה  בכל  לחלוטין.  שונה  בלבוש  השביעית  השנה  את  בפנינו  מציגה 
כאן  ואף  שביתה.  על  בהרחבה  הפרשה  מדברת  זאת,  לעומת  ברמז.  לא  אף  השמיטה 
לא בשביתת האדם קעסקינן אלא בשביתת הארץ: ״כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן 
לכם ושבתה הארץ שבת לה׳. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את 
תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לאוץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא 
תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. 
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך 

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול״.

במה פוגעות הקצירה והבצירה בשביתת הארץ? - מה משמעות רעיונית יש לשביתת 
הארץ? - מה כוונתו של איסור הקצירה והבצירה לאור הפסוק ״והיתה שבת הארץ לכם 

לאכלה״? אלו מקצת מהבעיות הניצבות בפני המעיין בפסוקים אלו.

״שבת  לה'",  שבת  הארץ  ״ושבתה  לה׳.  ושיכותה  קדושתה  את  מציינת  הארץ  שביתת 
שבתון יהיה לארץ שבת לה״, ומטרתה של שביתת הארץ זהה למטרתה של השביתה 

ביום השביעי, שנועדה אף היא לציין את קדושתו ושייכותו של היום לרשות גבוה.

ומה ענין קדושה אצל שביתה? השביתה מגבילה את יכולת שמושו והנאתו של האדם, 
ובכך מורה היא על הפקעה מרשותו ושליטתו. קדושתו של יום מתבטאת באי השתמשותנו 

ביום זה לצרכינו החומריים. קדושתה של הארץ מתבטאת אף היא בהנזרותנו משמוש 
ובכוחה. ובדומה לכך, קדושת מקדש וקדשיו באה לידי בטוי בהרחקתם משמושו  בה 

והנאתו של האדם, וכל המשתמש בהם לצרכי חולין מועל ומחלל קדושתם.

כיוון שפרשתנו מציגה את השנה  כולה.  נמצינו מבינים את הפרשה  נלך,  זו  אם בדרך 
השביעית כבטוי לקדושת הארץ, ברור מדוע דוקא כאן יש להקדים ולפתוח בתנאי: ״כי 
תבואו אל הארץ״. ואם אכן כל שביתת הארץ מטרתה להביע את השתיכותה לה׳, נבין 

את משמעותו של הבטוי הקשה: ״ושבתה הארץ שבת לה'״.

השנה  שמביעה  שהרעיון  כיוון  כאן,  דווקא  השביעית  לשנה  נסמכה  היובל  פרשת 
השביעית בפרשתנו מפותח ומושלם בשנת היובל. היובל מעניק משנה תוקף לקדושת 
למכור  הבית  בעל  הוא  אין  שוב  אדמותיו.  על  האדם  של  שליטתו  את  בשוללו  הארץ 
קרקעותיו לצמיתות - ״כי לי הארץ״. יחד עם זאת שוזר היובל את קדושת הארץ עם 
קדושת העם היושב עליה, ומפקיע את זכותנו לשלוט ולהשתמש אף בעצמנו או בזולתנו 

״כי עבדי הם אשר הוצאתים מארץ מצרים״.

וכך נבין את פשר איסורי הקציר והבציר במסגרת שביתתת הארץ. ואמנם אם מטרת 
ברור  ומהנאתו,  האדם  משמוש  הפקעתה  ידי  על  הארץ  קדושת  את  לציין  השביתה 
בקציר  הוא  הבולט  שבטויה  ומיבולה,  הארץ  של  מכוחה  תועלת  הפקת  כל  שנאסרה 

ובבציר.

״בהר״  פרשיות  שבין  מיותרת  כפילות  על  הקושיות  כל  תוסרנה  שמאליהן  כמובן, 
הפרשיות  ששתי  ומתברר  גיסא,  מאידך  מדומות  סתירות  ועל  גיסא,  מחד  ו״משפטים״ 
שם  ואילו  הארץ,  לקדושת  כבטוי  השביתה  מוצגת  כאן  רעותה,  את  אחת  משלימות 

מופיעה השמיטה כחלק מהדאגה לזולת.

כיצד  לאכלה״.  לכם  הארץ  שבת  ״והיתה  הפסוק  את  להבין  עלינו  מוטל  שעדיין  אלא 
מתישבים הדברים עם איסור הקציר והבציר מזה, ועם רעיון הקדושה המתבטא בהפקעה 
משמושו של האדם, מזה? גם בעיה זו תפתר אם נבין שפסוק זה בא לזכותנו משולחן 
גבוה. על ידי איסור זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, הופקעו הארץ ויבולה מרשות הדיוט 
״והיתה שבת הארץ לכם  זה מוזמנים אנו להסב:  וליד שולחן  גבוה.  והונחו על שולחן 
הארץ  יבול  לא   - וכו'   עמך״  הגרים  ולתושבך  ולשכירך  ולאמתך  ולעבדך  לך  לאכלה 
אלא ״שבת הארץ״ שהיא התבואה לאחר התקדשותה בשביתת הארץ, היא שניתנה לנו 

לאכלה.

לאור זאת, יובהר הרעיון שבקדושת פירות שביעית, המחייבנו להועיד פירות אלו דוקא 
לאכילה ומונענו מלנהוג בהם מנהג חולין, ככל הישר בעיננו. כל שמוש אחר בתבואה 

פוגע בקדושתה והרי הוא בגדר מעילה: לאכלה ולא לסחורה, לאכלה ולא להפסד".

האדם מצווה לשמור על שבת הארץ ולהקפיד על קדושתה בשנה השביעית כדי להחדיר 
לתודעתו את הידיעה ״כי לי הארץ״, ואת האמונה שלא ״כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 
הזה״, אלא ה׳ ״הוא הנותן לך כח לעשות חיל״. ״ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע״ בא 
בעקבות ״ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו״, ומקור התבואה הוא ב״וציויתי את 

ברכתי לכם״.

הברכה והיבול ירבו דווקא אם נשבות מעבודה בשנה השביעית, והקללה, חלילה, תפשה 
את  והרצת  הארץ  תשבת  ״אז  בעבודתנו:  פוסקים  בלתי  מאמצים  נשקיע  אם  דווקא 

שבתותיה״.

ג.

לזולת,  והאמונה. החסד מתבטא בדאגה  הן החסד  זוויותיה של השנה השביעית  שתי 
ביכולת הנתינה והויתור, והאמונה מתבטאת בהכרתנו באדנותו של הקב״ה על הארץ 

ובהשגחתו על בריותיה.

החסד - בחינת בין אדם לחברו שבשמיטה - הודגש בפרשת ״משפטים״ העוסקת ברובה 
הודגשה בפרשת   - לקונו שבשביעית  בין אדם  - בחינת  והאמונה  זה.  בנושא  המכריע 
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׳׳בהר׳׳ בסיום ספר הקדושה שסובב כולו במעגלי חובות האדם כלפי אלקיו.

לא נותר כעת לספר דברים אלא להרחיב את יריעת השמיטה והשביתה, ואולי לאחד את 
שתיהן תחת רעיון אחד ולקראת מטרה משותפת.

במבט ראשון נראית פרשת ״ראה״ כהרחבה של בחינת השמיטה שבפרשת ״משפטים״. 
הדאגה לזולת תתבטא לא רק בשמיטת הקרקע אלא גם בשמיטת חובות. ובהתאם לכך, 
לא נוקט הכתוב בלשון שביתה אלא בלשון שמיטה: ״מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. 
וזה דבר השמיטה: שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. לא יגש את רעו ואת אחיו 
וכו'. אלא  ידך׳  כי קרא שמיטה לה׳. את הנכרי תגש, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט 

שיחד עם זאת מודגשת בפרשתנו בחינת האמונה:

״השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה 
ולא  לו  תתן  נתון  חטא.  בך  והיה  ה׳  אל  עליך  וקרא  לו  תתן  ולא  האביון  באחיך  עינך 
ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך״ 
וכו׳. העושר והברכה עומדים ביחס הפוך לפעולותינו הטבעיות להשגתם. וכמו שהיבול 
יתברך דווקא בעקבות שביתה מעבודת האדמה, כך עושרנו ירבה דווקא עקב הנתינה 

לעני והשמטת חובתיו.

ובשמיטת החובות, באה  אך מעבר מזאת. הדאגה לעני המתמצית בשמיטת התבואה 
בד בבד עם נתוק בעל הבית ממקורות הכנסתו - על ידי שביתת הארץ, ועל ידי איסור 
״לא יגוש״. ושני הדברים חותרים לקראת מטרה משותפת - יציאה מהשגרה השוטפת. 
העשיר מפסיק לשנה את ריצתו אחד רכושנות וצבירת ממון. ולעומת זאת, ניתנת לעני 
ומזונות. שניהם מתפנים מעסוקם השוטף  לחיות שנה ללא דאגות פרנסה  ההזדמנות 
היומיומי, ויכולים להקדיש זמנם ומרצם לכוון שונה, ליעד את שנת השבע לפתוח הרוח: 
החולין  שנות  שש  לקראת  רעננים  כוחות  בנפש  ולצקת  יראה,  ולשאוב  אמונה  לאגור 

שבהן יבצר מהם לעשות כל זאת מחמת טרדות הפרנסה ודרישות הגוף.

שאכן זהו יעודה של שנת השמיטה, תכליתה של שנת השבע, רואים אנו מפרשת ״וילך״: 
מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני ה׳ 
אלקיך במקום אשר יבחר תקרא את התודה הזאת נגד כל ישראל באזניהם, הקהל את 
העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה׳ 
אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהן אשר לא ידעו ישמעו ולמדו 
ליראה את ה׳ אלקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשד אתם עוברים את 

הירדן שמה לרשתה״.

מעבר להשגי השמיטה והשביתה אותם הכרנו בספר ״ויקרא״, מגלה לנו ספר ״דברים״ 
טרדות  והסרת  העני  דאגות  הסרת  הללו,  ההבטים  כתפי  על  המתנשאת  המטרה  את 
ה׳  ביראת  להתעסקות  שניהם  ידי  על  תנוצל  שנה  שאותה  כדי  תמימה,  לשנה  העשיר 

ובלימוד תורתו.

פרשיות ה״שביעית״ וה״שמיטה״
א. ה״שמיטה״ מול ה״שביעית״

)שבת הארץ שבספר ויקרא - מול שמיטת כספים שבספר דברים( 

1. מסכת מצוות הרמונית או אוסף מקרי
הלכותיה של השמיטה כתובות במספר פרשיות בתורה, כך דרכה של תורה שדבריה 
אלה  בהבדלים  אין  ופרט״.  ״כלל  בבחינת  אחר,  במקום  ועשירים  אחד  במקום  עניים 
צד  כל ספר מבטא  מופיעים בשלושה מספרי התורה,  וסתירה. הדברים  ניגוד  בהכרח 

אחד של המצוה ומדגיש הבט אחר שלה בהתאם למסר הייחודי שלו בתורה.

למרבה הפלא ביחס לשמיטה מופיעים לא רק תכנים נוספים, אלא תכנים שונים לגמרי, 
אשר מלבד הזמן המשותף - השנה השביעית - אין ביניהם קשר ממשי. יש על כן לבדוק 
אם פרשיות השביעית השונות מצטרפות למסכת אחת. או שיש לראות כל מצווה בפני 
הדומיננטיים  המרכיבים  את  נבודד  זה  באופן  שביניהן.  הזמן  מקשר  ולהתעלם  עצמה 

לשמיטה, מאלה שזומנו לשולי השביעית ואינם שייכים אליה במהותם.

דוגמה לכך אפשר לראות בדברי הרמב״ם, אשר עקר את מצות ההקהל מהלכות שמיטה 
והעתיקה להלכות חגיגה - מצוות החג שבמקדש. נראה שלפי תפיסתו מצות ההקהל היא 
מצוות ראיה, שעיקרה חג הסוכות והמקדש, והקשר שלה לשמיטה במוצאי השביעית 

הוא שולי, ולא די בו לקבוע אותה במסכת מצוות השביעית.

אפשר היה לעשות זאת גם ביחס למצות שמיטת החובות, שלכאורה אינה צומחת על 
קרקע השביעית. היא אינה מצווה התלויה בארץ, אלא נוהגת גם בחוץ לארץ, ועל כן יש 
להעבירה להלכות מלוה ולוה. אפשר אף לומר שזמנה איננו ברגע האחרון של השמיטה, 

אלא הרגע הראשון של המחזור החדש, בו פותחים דף חדש.

הדבר בולט עוד יותר ביציאת עבד בשנה השביעית, שאין לה כל קשר למחזור השנים 
של השמיטה, אלא נספרת למניין שנות עבודתו.

2. השמיטה והשביתה
עיקרי הלכות השביעית מכונסות בפרשת בהר, היא אינה מזכירה את ה״שמיטה״, אלא 
עוסקת כל כולה ב׳שביתה' ב׳שבת הארץ'. עיקריה שניים: א. נושאו של הכתוב היא הארץ, 
מתקיימת  במעשיו  רק  שכמובן  האדם,  ולא  השובתת,  היא  היא  הארץ  המצווה  בלשון 
שבתה או מתחללת. ב. שבע פעמים מוזכרת כאן השבת ביחס לארץ. בכך קושר הכתוב 
את השנה השביעית לשבת בראשית על כל מלוא משמעויותיה. כשם שהשבת "שבת 
לה'", כך גם ״שבת שבתון יהיה לארץ - שבת לה׳״. כשם שהשבת מתברכת ומתקדשת, 
כך גם השביעית מתקדשת באיסורי מלאכה וקדושת הפירות, ומתברכת ב״וצותי את 
ברכתי״. שבתו של הבורא היא סיבת שביתתנו בשבת, והיא גם סיבתה של השביעית. 
לפיכך מטרתן של שבת בראשית ושבת הארץ שווה תפקידם הוא להחדיר את יסודות 
לכך  ובהתאם  השבתון.  שנת  ועל  השבת  על  השומרים  כוח  לגבורי  והבטחון  האמונה 

מצוות השביעית כפי שהיא מופיעה בפרשת בהר היא מצווה שבין אדם למקום. 

תוכן מצות 'השמיטה' בפרשת ראה אין דומה ל'שביעית' של פרשת בהר. לכל הנקודות 
האמורות לעיל בפרשת בהר אין זכר ורמז בפרשת ראה, או בספר דברים כולו שהזכיר 
״השנה  על  מדבר  דברים  ספר  הדברות.  עשרת  על  בחזרה  אחת  פעם  רק  השבת  את 
השביעית - שנת השמיטה״. שלה יש תוכן מוגדר: ״וזה דבר השמיטה - שמוט כל בעל 
משה ידו וכו'״. ״השמיטה״ היא מצווה שבין אדם לחבירו. לא הארץ וסגולותיה הם עיקר, 
ושבתון, אלא מצווה חברתית,  והעם. לא קדושה  הם אינם מוזכרים כלל, אלא האדם 
אחת מרבות: הלואה, עזרה הדדית ושמיטת חובות. מצוות ״חוליות״ המגבשות את העם 

לקראת הכניסה לארץ, ומלכדות אותו לקהל המאוחד בעבודת ה'. 
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3. ספר ויקרא ומצות השביעית
ויקרא  ספר  כתובות.  הן  בהם  לספרים  המיוחדים  למאפיינים  קשורות  הפרשיות  שתי 
הוא ספר הקדושה. הקדושה, הטהרה והטומאה מופיעות בו מאות פעמים והן תמציתו 
)לעומת ספר דברים בו הן נעדרות כמעט לחלוטין(. אדמתו של ספר ויקרא היא אדמת 
המשכן, השראת השכינה. גילוי השכינה והקדושה בישראל מחייב זהירות מן הטומאה 
באמצעות  ובעולם,  באדם  סגולי  באופן  הגנוזה  הקדושה  מתגלה  ועליה  הטהרה.  ואת 

מערכת מצוות הקדושה של הספר.

הארץ מופיעה בספר ויקרא לגבי שורה של מצוות: צרעת הבתים, איסורי עריות, ערלה, 
עומר, שמיטה ויובל, הברכה והקללה. אך אופיינית היא הקדושה המתבטאת במצוות 

שמעיות מיוחדות, המגלות את התוכן הסגולי הפנימי של הארץ.

ויקרא גם הם ״מקראי קדש״, מערכת זמנים תורנית־הלכתית קבועה  המועדות בספר 
בלוח שנה אלוקי מיוחד, ועיקרם מצוותיהם: מצה, עומר, שתי הלחם, שופר, צום וארבעת 

המינים.

השביעית היא חלק ממערכת הזמנים הזאת ומופיעה בסופה. היא שבת, ואף בה מתגלה 
הקדושה, המפורשת לגבי היובל ״וקדשתם את שנת החמישים שנה״ )כ״ה י(. ״כי יובל 
היא קדש תהיה לכם״ )יב(. היא מצוות הארץ, ועיקרה איסור עבודת האדמה וקדושת 
פועלת  אלא  ידי האדם  על  נפעלת  אינה  היא  ועומדת,  קיימת  הארץ  קדושת  הפירות. 
עליו. היא לובשת כאן ישות וממשות רוחנית, והאדם נעשה כפוף למהלכים קוסמיים 
רוחניים גדולים החורצים את גורלו. כפי שנאמר בביטוי: ״ולא תקיא הארץ אתכם״ )י״ח 
כח(. האדם לא יצא מן הארץ ביוזמתו, אלא הארץ קובעת מתי הוא נסבל ומתי יושלך 
החוצה. אופיה של השביעית כאן: שבתה, קדושתה ומצוותיה, תואם אפוא את אופיו של 

הספר כולו.

4. ספר דברים ומצות 'השמיטה'
ספר 'משנה תורה' שונה מתייחד בכך שנאמר מפי משה רבנו ונכתב בציוויו של מקום 
כחלק מתורת האלוקים. הספר הוא חוליית קישור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, 
דבריו קרובים יותר לאדם ולתפיסתו האנושית. הדברים נאמרים לעם בשעה שהוא ניצב 
בשעריה של הארץ, והאתגר הגדול של הכניסה אליה, כיבושה ויישובה עומדים לפניו. 
משום כך הארץ חוזרת ועולה בכל ענין הנדון בספר. היא ממשית מאד, טובה ורחבה, 
יש לה גבולות שיש לכבוש, עמים אליהם קוראים  וברזל.  ארץ הרים ובקעות, נחושת 
בשלום, או יוצאים למלחמה ומצווים להוריש. המצוות כולן הן הערובה לכיבוש הארץ 

וחיזוק האחיזה בה.

הארץ עומדת במרכזו של הספר - אבל רק כפונקציה של האדם והעם, החי ופועל בה. 
היא לא העיקר אלא האדם והעם, ולכן מרובות כל כך המצות שבין אדם לחבירו בספר 
הזה. גם למועדות הנשנים בספר דברים דגש אחר. אין בו 'מקראי קודש' ושבת, ומלבד 
כשבת  לא  ״שביתה",  ולא  ״שבת"  לא  בו  אין  הדברות  בעשרת  החוזד  השבת  איזכור 

בראשית ולא כחלק מפרשת המועדים.

היסוד הטבעי גובר על התורני. הרגלים )ראש השנה ויום הכפורים לא מופיעים( נקבעים 
בחודש האביב ובזמן האסיף, בחגי טבע. מודגשת בהם הפתיחות החברתית, השותפות 
עם הגר, היתום והאלמנה. זו אולי כוונת חכמים בספרי שהתורה חוזרת על המועדות 
״במשנה תורה - מפני הציבור״ )ויש גורסים מפני העיבור(. כי אופיים של המועדות כאן 

מדגיש את האנושי והציבורי, בהתאמה לאופיו של הספר כולו.

הייעוד הוא ברכת ה׳, ולקבלתה מכוונים כל המעשים. הברכה הזאת תינתן בברית על 
הר גריזים ומשה חותם את דבריו לישראל ב״וזאת הברכה״. ברכה זו אינה החלטית אלא 
מותנית ואפשרית כמו הקללה, היא תלויה ועומדת בבחירה החפשית, בגילוי הסגולה 

שבישראל - במעשה.

הדבר מודגש במיוחד בפרשת השמיטה. חמש פעמים חוזרת הברכה בפסוקי שמיטת 

לא  כי  'אפס  בין  הבולטת  מותנית. הסתירה   - הברכה  כאן  גם  אך  א־יח(.  )ט״ו  כספים 
יחיה בך אביון' )ד(, לבין ׳כי לא יחדל אביון מקרב הארץ' )יא(. מתורצת בהתנאה: ״רק 
אם שמוע תשמע בקול ה׳ אלהיך לשמור לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך 
היום״ )ה(. - בך הדבר תלוי, אתה יכול ליצור מצב שלא יהיה בך אביון. או באופן ישיר 
יש  ואם  חוזרים בשמיטה,   - בנותיהן  ואת  ״כי העניים המוכרים את עצמם  ורציונאלי: 
עליו חוב משמטין אותו וביובל חוזרין נחלותיו וממכריו - ונמצא שלא יהיה בך אביון״ 

)חזקוני(. או על ידי תיקון כללי ורחב, כדברי תרגום יונתן והירושלמי.

השמיטה מופיעה כאן כמצווה סוציאלית ולאומית, המאחדת את ישראל ומביאה אותם 
אל מעמד ההקהל, המחדש אחת לשבע שנים את ברית ״יום הקהל״ - מעמד הר סיני.

5. אדם ואדמה
הביטויים השונים של ספרי ויקרא ודברים מצביעים על שני כיוונים אפשריים בתפיסת 
עצמיים,  חיים  לאדמה־לעולם  יש  בראשונה  לעולם.  ביחס  ומהותו  עצמו  את  האדם 
סגולות וכוחות גנוזים המוצאים את ביטויים בהם מתוך חוקיות פנימית ותכנית אלוקית 
מחושבת. האדם אינו אלא אחד ממרכיבי העולם בלבד, ותפקידו לשרת את המערכת 
בהוויה  הפועלים  הכוחות  גדולת  הכרת  ולשמרה״!  לעובדה  עדן  בגן  ״ויניחהו   - כולה 
ועוצמתם, מלבישה את האדם ענווה ומעמידתו מול עולם בעל מימד מסתורי עמוק. רק 
בהעמקת קישורו אל האדמה הוא נעשה שורשי ושלם, תלישות אורבנית מנתקת אותו 

ממוקד חייו, ומעניקה לו חיים חלקיים בתוך בועה דמיונית.

של  פונקציה  הם  העולם  ־  האדמה  ההויה.  במרכז  האדם  את  מעמידה  השניה  הגישה 
התייחסותו ומעשיו שלו, הפרט והציבור. הם כלים בידו להביא למימוש אישיותו הכובשת 
והיוצרת - ״ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים וכו'״. אל לו לאדם להתפס בכבלי 
האדמה, להפוך לסביל, להתגמד ולהשלים עם חסרונות המציאות, עליו לשאת עינים 
למעלה, להנשא על כנפי רוח, להתמודד עם עולמות ואתגרים חדשים, כאדון הקובע 

ומעצב את פני הדברים.

6. חורבן וגאולה
הגאולה  בחזון  מקומו  של  שונה  לתפיסה  סיבה  גם  היא  בהווה,  האדם  תפקיד  הבנת 
בעתיד. זו סיבת ההבדל בין התוכחות בפרשת בחוקתי וכי־תבוא )רמב״ן ויקרא כ״ו טז(. 
פרשת בחוקתי מציירת את הקללה שלב אחר שלב, באופן התפתחותי ומדורג, בהתאמה 
להעמקת החטא. החטא הוא חילול הברית - עבודה זרה, והעונש כולל את חורבן המקדש 
וביטול הקרבנות. חורבן הציווליזאציה שיצר האדם ושקיעת עולמו, חושפת את היסוד 
השמיטה  למסלולו.  עתה  אותו  ומשיבה  במעשיו,  האדם  קלקל  אותו  הארצי,  החומרי 
והחורבן מרצה את הארץ על שבתותיה המחוללות.  מבטאת את חיי המעמקים הללו 
ואחרי שהארץ רוותה לאחר שבעים שנות השבתון הקבועות, חוזר האמון בעולם, והעם 

חחר לאדמתו.

״עד  ורחמים  שיור  ללא  טוטאלי  הוא  העונש  זאת.  כל  מזכירה  אינה  כי־תבוא  פרשת 
השמדך״! באופן גלוי נמצאים במבוי סתום, אין לקללה סוף וקץ. האדם מביא את החורבן 
על עצמו עד אבדון, ואין גורם מבחוץ שיעצור את הנפילה ויאזן את אשר קלקל האדם. 
רק בפרשת נצבים מופיע שוברה של התוכחה – פרשת התשובה. שם ניתן בידי האדם, 

אשר זרע את זרע הפורענות, מפתח הגאולה, אפשרות התשובה, הריפוי והתיקון.
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השביעית תשמטנה ונטשתה
השביעית בספר שמות

מול ה״קיטוב״ שבדגשי ספרי ויקרא ודברים, בא ספר שמות ומאחד שמים וארץ. תחילתו 
ובתווך פרשת  ויקרא,  וכליו, פתיחה לספר  קודש לגאולת העם, בסופו הקמת המשכן 

משפטים העוסקת באדם, מגשרת בין הרחוקים ומממזגת את היסודות השונים.

כספים  לשמיטת  כינוי  תמיד  היא  ה'שמיטה'  יא.  כ״ג  ונטשתה״  תשמטנה  ״והשביעית 
השנה  ״ונטש  י׳  בנחמיה  )וכן  הקרקעות  שמיטת  את   ו'הנטישה'  וספורנו(.  )ראב״ע 
השביעית״(. חסר כאן רק הביטוי החיובי של ה'שביתה', ההופכת את הפסיביות לעשייה 
שבמשפטים  המועדות  פרשת  בכי־תשא.  הפרשה  של  במקבילתה  נמצאת  זו  חיובית. 
חוזרת שם מילה במילה, רק השמיטה חסרה שם ובמקומה נוספו המלים: ״ששת ימים 
תעבד וביום השביעי תשבת - בחריש ובקציר תשבת״ )ל"ד(. סוף הפסוק התפרש על ידי 
ר׳ עקיבא כמורה על השביעית.  צירופן של שתי פרשיות ספר שמות יחד משלב את כל 

יסודותיה של השביעית: השמיטה, הנטישה והשביתה יחד.

השוואת השמיטה שבמשפטים, בהר וראה
בשתיהן  הקבלה.  גם  ביניהם  נמצא  וראה  בהר  פרשיות  בין  ההשואה  את  נרחיב  אם 
מוזכרת השמיטה כחלק מאסופה דומה של מצוות. בפרשת בהר: - שמיטה, יובל, אונאה 
כל  ראיית  עברי.  עבד  הלואה,  שמיטה,   - ראה:  בפרשת  עברי.  ועבד  הלואה,  וגאולה, 
המצוות הללו כמכלול אחד קושרת אותן למסגרת השמיטה, מגדילה את מעגל המצווה 

ומרחיבה את אופקיה.

ה״שמיטה״,  למהות  שייכת  והקשרן  מקומן  פי  שעל  חברתיות  מצוות  של  מערכת  זו 
כמצווה שבין אדם לחברו. ובהקשר הרחב של אסופות המצוות, היסוד החברתי נעשה 

למרכיב ממשי של המצווה לא רק בפרשת ראה אלא גם בפרשת בהר.

רק  קיימת  לעבד־עברי  החובות.  שמיטת  ידי  על  לכאן  מהותית  שייכת  הלוואה  מצות 
הקבלה חיצונית של שש שנות עבודה ויציאה בשביעית, כפי שזה בפרשת ראה, ואין כל 
קשר מהותי ביניהן, כי שנות השמיטה הן שנות עולם, ושש שנות העבד נספרות לשנות 
שייכת  עברי  עבד  מצוות  של  מחצבתה  שיסוד  רומזת  הפרשיות  אולםסמיכות  קניינו. 
באופן פנימי לשמיטה. ראייה לכך משחרור העבדים הגדול ערב חורבן הבית הראשון 
)ירמיהו ל״ד(. שם בוצע השחרור בשמיטה. רמז לקשר בתרגום יונתן )שמות כ״א ז( המונה 
בין יציאות אמה עבריה גם את ה״שמיטתא״. וכן הוא ברמב״ן )דברים ט״ו יא(: ״והזכיר כי 
עוד יש שמיטה לעבד - השנה השביעית שלו, כי גם השמיטה ההיא כשמיטה הנזכרת״ 
)וכן בזוהר ח״ג ק״ח(. מבחינה מעשית והלכתית שנות העבד נספרות אמנם לקניינו, אבל 
מבחינה רעיונית, השמיטה האישית הסובייקטיבית של העבדקשורה לשמיטה הכללית. 
״כמו שיש שמיטה לארץ ישראל ו״שבתה הארץ״, כך בנפשות בני ישראל״ )שפת־אמת, 
בעבד  ואילו  המוחלטת,  הזמן  קדושת  את  מגלה  הארץ  ששמיטת  אלא  תר״ס(.  שמות, 
עברי מתגלה הדבר כשלב מוקדם ומהלך פנימי אישי, אשר הופך בשמיטה למהלך כללי 

גדול.

יש שמצאו גם בשבת יסוד כזה של 'שבת יחיד' אישית. 'ההולך במדבר ואינו יודע מתי 
שבת, סופר שש ושובת בשביעי'. זו שבת של עצמו, לכאורה זכר לשבת בלבד. אך יש 
שראו בזה גילוי של השבת הכללית בעולמו הפרטי של האדם והכריעו בכך את בעיית 
קו התאריך. לא הקו הגאוגרפי המוחלט הוא הקובע, אלא כל אדם בלכתו מערבה או 

מזרחה ממשיך למנות את הימים בהתאם למקור מוצאו וקהילתו.

פרשת הלוואה
שתי פרשיות אלה; הלואה ועבד עברי, מופיעות גם בפרשת משפטים וראוי להשוותן זו 
לזו. בפרשת ראה הנושא הוא מצות הלוואה, בפרשת בהר נוספה עליה מצוה והיא איסור 

)וכן  במשפטים  אבל  זו.  מבחינה  לה  הקרובה  משפטים,  בפרשת  גם  הדבר  כך  ריבית. 
בדברים כ״ג כ( לא קוראים לזה 'ריבית' אלא 'נשך', בעוד בפרשת בהר הוזכרה ריבית 
פעמיים. אמנם נשך ומרבית חד הם ולא נכתבו אלא לעבור עליהם בשני לאווין, אף על 
פי כן יש הבדל לשוני ביניהם. 'מרבית' היא תוספת חד־פעמית, ו'נשך' תוספת ההולכת 
וגדלה עם הזמן. 'מרבית' מדגישה את רוווחיו של המלווה, 'נשך' מבליט את הלקיחה מן 
הלוה וחיסורו )רמב"ן. ראה תחילת איזהו נשך והודגש על ידי המלבי״ם(. לפיכך בספרי 
מן הלווה.  ודברים מדגישה התורה את הצד החברתי של האיסור, את הנטילה  שמות 
ואילו בפרשת בהר נוספת ה״מרבית״, איסור על עצם רווחיו של המלווה, כחטא שאינו 

נוגע ללווה, אלא בינו לבין המקום.

בשתי הפרשיות, משפטים וראה, מודגשת צעקתו של הדל אל הקב״ה: ״והיה כי יצעק 
והיה בך חטא״ )דברים  ״וקרא עליך אל ה׳  אלי ושמעתי כי חנון אני״ )שמות כ״ב כו(. 
״ויראת מאלהיך״. שוב  ישירה:  מוזכר בפרשת בהר, שם האזהרה  ט(. שלב שאינו  ט״ו 
מדגישה פרשת בהר את יסוד האיסור שבין אדם למקום, ועל כן על האדם להזהר ישירות 
מבוראו. בעוד פרשות משפטים וראה מבליטות את הצד החברתי של האיסור, ומכניסות 
את הגורם האנושי גם לעונש - תפילת העני היא שתביא את העונש ולא המעשה עצמו.

צעקה זו )לפי הרמב״ן( מקבילה )באופן ניגודי( לצעקת בני ישראל במצרים. תפקידה שם 
היה לבקש ולעורר רחמי שמים, ההתעוררות האנושית הביאה את הגאולה השמימית 

ויציאת מצרים. ואילו בלקיחת ריבית באה צעקת הדל ומעוררת קטרוג.

עבד עברי
לגבי עבד עברי קיימת הבדלה ברורה בין פרשת בהר לראה. פרשת ראה מדברת רק 
על יציאת שש ולא מזכירה את היובל, ממילא הרציעה תעשה את העבד לעבד עולם. 
בפרשת בהר יש יובל ואין דבר העומד בפניו. בפרשת בהר העבד יוצא, ואילו בפרשת 

ראה הוא משתלח.

יסוד העניין בנימוקים השונים שניתנו למצווה בשתי הפרשיות. בפרשת ראה הנימוק 
הוא חברתי: ״כי עבד היית בארץ מצרים״ - ועל כן חובת הרב לשלח. בפרשת משפטים 
הנימוק הוא אלוקי ומוחלט: ״כי עבדי הם לא ימכרו ממכרת עבד״. הבעלות על האדם 
היא אלוקית, ומלכתחילה לא תיתכן בישראל מכירה לעבד אלא שכירות המסתיימת 

מעצמה ביובל.

שני  קיימים  אבל  ורציעה.  שש  יציאת  על  מדברת  ראה  פרשת  כמו  משפטים  פרשת 
הבדלים: א. כאן לא האדון משלח אלא העבד יוצא. ב. מופיע דין שלא הוזכר במקום אחר 
- זכות הרב למסור לעבד שפחה כנענית. לכאורה מגמת שתי ההלכות הללו מנוגדת. 
הגדרת שש כיציאה, מצמצמת את היקף העבדות בדומה ללשון האמורה ביובל. הניסוח 
והשביעית שבפרשת  דומה למטבע השבת  יצא לחפשי״,  ובשביעית  יעבוד  ״שש שנים 
בהר, שתוכנם הוא השבת הקוסמית המוחלטת. מן הצד האחר ההלכה המתירה למסור 
״גופו קנוי״  לעבד שפחה כנענית, היא ביטוי הקיצוני ביותר להשתעבדותו של העבד, 

לרבו, ומשתנה גם מעמדו ההלכתי והרוחני.

וביובל.  שלו  השביעית  השנה  בתחילת  העברי,  העבד  של  הכפולה  יציאתו  אפשרות 
מבליטה את מורכבותם של המהלכים. הם אינם עומדים זה לעומת זה, אלא יונקים זה 
מזה. העבד העברי עובר מהלך של גאולה אישית המיוסד על מתכונת השביעית. ״שבת 
במעגל  פה  סובב  הזמנים  ציר  האנושי.  ולעולמו  ה׳'גברא'  של  לחייו  מתורגמת  הארץ״ 
הפנימי האישי של העבד. על כן תלויה 'שביעית' זו ברצונו, ובידו להירצע ולוותר עליה. 
מעגל זה נחתך בפרשת בהר על ידי מעגל הגאולה הכללי־העולמי הקוסמי של היובל, 

העוקר ומבטל את כל השיעבודים הפרטיים ויוצר עולם חדש.

אפשר לומר שבאמצעות הניגודים שבתוך פרשת משפטים מאחדת התורה את הקטבים. 
תיקון המציאות אכן הולך וצומח מלמטה מתוך נפילותיו של האדם הפרטי, והוא עולה 
המתגלגל  המקיף,  האלוקי  הגאולה  מהלך  מלמעלה  מתנהל  במקביל  אך  ומשתחרר. 
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עולמים.  לגאולת  ומביא  כולה  ההוויה  את  כולל  והיובל,  השמיטה  במעגלי  ומתפתח 
בהר  בפרשת  פנימית  כמורכבות  מתגלה  ודברים  ויקרא  ספרי  בין  שלכאורה  הקיטוב 

עצמה, בין המצוות התאומות, השביעית והיובל. 

השמיטה והיובל
ניתן לסכם בקצרה את ההבדלים באופיין של השביעית והיובל כך: 

א. השביעית במשמעות השבתית שבפרשת בהר, היא בעיקרה מהפכה רוחנית־דתית 
ולא מהפכה חברתית. תמציתה תיקונו המוסרי של האדם וחיזווק ערכי האמונה והבטחון 
בו. לעומתה היובל עוקר סדרים חברתיים וכלכליים מן השורש ומחזיר את העולם כולו 

לנקודת ההתחלה.

ב. השביעית פועלת באופן עקבי רצוף מתון ומודרג, היובל מופיע באחת ופועל באופן 
כולל ושורשי.

ג. השביעית קבועה וקיימת בלוח הזמנים, היא מבטאת את הקדושה הסגולית הקיימת, 
לעומתה היובל טעון יצירה, ספירה וקידוש.

ד. השביעית קשורה לשבת בראשית, היובל לספירת החמישים - למתן תורה.

ה. השביעית היא סיומו של מחזור, היובל פותח עידן חדש.

החברה.  תיקון  הגברא,  את  היובל  הארץ,  החפצא,  תיקון  את  מדגישה  השביעית  ו. 
והמצוות ה״חברתיות״ הבאות לידי ביטוי במצות ה״שמיטה״ )ולא ה״שביעית״( יונקות 

את כוחן מעולמו של היובל.

זמנן של מצוות אלה חל לא בשביעית עצמה אלא בפתחה של השנה  כך  אולי משום 
שאחריה. שמיטת חובות - ״מקץ שבע שנים״, היינו, עם שקיעת החמה של יום אחרון 
של השמיטה וכניסת מחזור השנים החדש והרגע הראשון לכניסתו של היובל. שחרור 
עבדים של היובל מתחיל בראש השנה שלאחר השמיטה ומסתיים ביום הכפורים. וכך 
ל׳׳ג(. מצוות הקהל  )עיין ערכין  )ל״ד( ״מקץ שבע שנים תשלחו״  מוגדר הזמן בירמיהו 
זמנה בסוכות שלאחר השמיטה, בשנה הראשונה לשמיטה הבאה - ״מקץ שבע שנים״. 

משום שכל המצוות הללו קשורות לעת קץ - לעולמו של היובל.

בחירה או אפקעתא דמלכא
היא  חובות  שמיטת  גם  לכאורה  מותנית.  בלתי  הלכתית  חובה  הוא  הקרקע  שבתון 
עובדה: ״כשתשקע חמה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית - אבד החוב״! )רמב״ם 
שמיטה ויובל ט׳ ד׳( - משמע שהחוב בטל מאליו, ואינו מותנה ברצונו הטוב והסכמתו 
של המלווה. אלא שהרמב״ם הוסיף וכתב )בהלכה א׳(: ״מצוות עשה להשמיט המלוה 
בשביעית, שנאמר: שמוט כל בעל משה ידו", משמע שהדבר מוטל על האדם ותלוי בו. 
שתי העמדות מעוגנות בכתוב, שאמר מצד אחד: ״תעשה שמיטה״, ומן הצד האחר ״כי 
קרא שמיטה לה'״. שתי הגישות עמוסות משמעות פנימית, שמיטה המוטלת על האדם 
היא גילוי של בחירה אישית, מנוף חינוכי, המחייב כל אדם מישראל לרומם את עצמו אל 
הגובה המוסרי בו יוכל לעמוד ולומר ״משמט אני״! לעומתה אפקעתא דמלכא מסיטה 
שבמצוה.  הטוטאליות  את  ומדגישה  האדם,  של  ובחירתו  האישי  מעולמו  העניין  את 
ההפקעה השמימית המוחלטת יוצרת מלמעלה מציאות חדשה ומעצבת את החברה על 
בסיס אחר. הרמב״ם שביטא את הדברים באורח דו־משמעי כיוון לשלבם יחד. קיימת 

הפקעה מלמעלה, ובמקביל מצווה האדם מלמטה להקדים ולשמט.

שני הצדדים, של השמיטה ושל היובל, משתלבים יחד ביחס לזמנה של שמיטת הכספים. 
בפרשת ראה יש יותר מ'רגע' של שמיטת החוב באפקעתא דמלכא, התורה מדברת על: 
״שנת השבע, שנת השמיטה״. הרא״ש )גיטין, פרק השולח( חידש על פי פשט הכתובים 
הגדרה חדשה לזמן שמיטת החובות. מצד אחד היא משמטת "מקץ שבע שנים תעשה 
שמיטה״, היינו ברגע האחרון של השנה. אבל הכתוב אומר גם: ״לא יגוש את רעהו ואת 
אחיו, כי קרא שמיטה לה׳״ כלומר, איסור הנגישה המוטל על המלוה מתחיל מעת קריאת 

ואינו נשמט עד סוף השנה, אך  שמה של השנה, מתחילת השמיטה. החוב עדיין קיים 
המלווה כבר איננו יכול לדרוש את התשלום. 

עולמו של היובל
ולראות ביובל ביטוי של צד אחד  יש הבדל בולט בין השמיטה ליובל, אך אין לטעות 
בלבד, היובל הינו כמין נקודת ארכימדס עילאית המשנה את פני העולם. הוא עומד מעל 
וסוקר אותם באחדות עליונה, הוא מבטא את המשותף לכל הצדדים, מקיף  הפרטים 
וכולל הכל, היובל איננו יובל בלבד, אלא גם שביעית. ו״דין היובל בשביתת הארץ ודין 
השמיטה אחד הוא לכל דבר. כל שאסור בשביעית מעבודת הארץ אסור בשנת יובל, וכל 
שמותר בשביעית מותר ביובל״. הוא כולל בתוכו את תכניה של השמיטה, אלא שבו הם 

מופיעים ברמה עילאית וגבוהה יותר.

השמיטה נתונה ומוצאים אנו בה רק קווים של בחירה, ביובל מתחדדים הדברים יותר. 
היובל טעון ספירה  הוא מביא להרמוניה את המהלך השמימי עם הבחירה האנושית. 
ואינם מעכבים, המהלך  מצווה  אינם אלא  אך אלה  דין של מטה.  בית  ידי  על  וקידוש 
העילאי סולל את דרכו ללא הגבלה ותנאי, אך הוא מתחבר אל האדם המצווה לא לעמוד 
חלותו  מעכבים,  לא  והקידוש  שהספירה  ואף  בו.  ולהשתתף  להתרומם  אלא  הצד,  מן 
ומצוותיו מותנים במעשה האדם בפועל: ״שלשה דברים מעכבים ביובל, תקיעה ושילוח 
של  מלכו  של  הגדולה  האפקעתא  י׳(.  ויובל  )שמיטה  לבעליהן״  שדות  והחזרת  עבדים 
עולם כביכול זקוקה לאדם שיפתח לה את הדלת ויכין עצמו לעשות את רצונו כרצונו 
של מקום. היובל ״עולם החירות״ הוא למעלה מבחירת האדם, אך מתגלה בו הבחירה 
העליונה שלו, ההזדהות המוחלטת של הרצון האנושי הפנימי עם רצון של מעלה )ראה 

להלן ״שבת, שבת שבתון ושבת הארץ״(.

״סדר החיים של שנת השמיטה הוא על פי החפץ הפנימי הטבעי של האומה, אשר אין זה 
לה תכונה חקויית כי אם נחלה הטבעית ממקורה עצמה. אבל מקור ישראל אינו עומד 
על עמדו, מקנה הוא לעצמו את אמץ הפעולה והעלוי של הבחירה הטובה. נמשך הוא 
והולך בקדושתו בכך משך הזמן של הפרקים. ״מונין שמיטין לקדש יובלין״ הכשיר אליו 
את החיים. ומצינור החיים של היובל יונקת השמיטה. והולך ומתעלה הרוח לגלות לא רק 
מה שגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל, כי אם מה שמוכשר להגלות על ידי התגלות 
ההטבה הבחירית שלה המעירה את ההתרוממות היובלית״ )על פי הקדמת הרב לשבת 

הארץ(.
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שמיטה מהר סיני
הרב עמיטל

קיימת תופעה ידועה, שאנשים מוכנים לקבל את הרעיונות הכלליים של התורה אך לא 
את הפרטים הקטנים, שהקשר בינם לבין הכלל אינו ברור במבט ראשון. את הכללים של 

היהדות קל מאוד "למכור", אך את הפרטים קשה יותר.

היום  יום אחד בשבוע, מקובל  הרעיון של שביתה מעבודה  לדוגמא את השבת:  ניקח 
איסורים  או  האור  את  להדליק  איסור  הכוללת  שביתה  זאת,  למרות  כולו.  בעולם 
אחרים, איננה מקובלת כל כך. הרב קוק כותב, שהסיבה לחילוניות בדורו אינה מאיסה 
הקטנות  בדרישות  לעמוד  אנשים  של  המוכנות  חוסר  אלא  התורה,  של  באידיאלים 
היומיומיות. מאידך, קיימת גם תופעה הפוכה: אנשים שקועים בעיסוק בפרטים עד כדי 
כך שהם מאבדים את הכלל. כיום גובר מאוד החיפוש אחרי חומרות וסייגים, לפעמים 
על חשבון תשומת לב למטרה היסודית של המצווה. התורה רצתה אפוא להדגיש, שאדם 

צריך לדעת ולקיים את שני הדברים: הן את הכלל והן את הפרטים.

"אמר  אותו:  מפרשת  עצמה  הגמרא  למעשה  אך  רבים,  עסקו  השמיטה  מצוות  בטעם 
הקב"ה לישראל: זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא" )סנהדרין ל"ט(. 
רש"י במקום מסביר: "ולא ירום לבבכם בשבח ארצכם ותשכחו עול מלכותו". טעם זה 
י ִלי  ּכִ ֵכר ִלְצִמֻתת  א ִתּמָ

ֹ
כתוב, למעשה, בסוף פרשת השמיטה והיובל אצלנו: "ְוָהָאֶרץ ל

ִדי". אם כן, מצוות השמיטה באה ללמדנו שגם אם אדם  ם ִעּמָ ִבים ַאּתֶ ָ
ׁ

ש
ֹ
י ֵגִרים ְותו ָהָאֶרץ ּכִ

עובד באדמתו ומצליח, תמיד עליו לזכור שאין הוא בעל הבית על האדמה.

לאור זאת, מובן מדוע בחרה התורה במצוות השמיטה כדי ללמדנו שעלינו לקיים גם 
את הכללים וגם את הפרטים. מצוות השמיטה היא אחת המצוות היחידות בהן תפקידם 
של הפרטים מובן: התורה אסרה לזרוע, לזמור, לקצור ולבצור, כדי שנדע שאיננו בעלי 
הבית על האדמה. כל פרט ופרט בא ללמד אותו לקח בדיוק: רק הקב"ה יקבע מה נעשה 

באדמתנו, מפני שהאדמה היא בעצם שלו ולא שלנו.

התורה רצתה לומר, שכשם שבמצוות השמיטה מובן שיש לקיים גם את הכלל וגם את 
הפרטים, כך יש לקיים את שני הדברים בכל המצוות, אף על פי שהקשר ביניהם אינו 

תמיד מובן לנו.

שמיטה מסיני
הרב שלמה אבינר

״וידבר ה׳ אל משה בהר סיני לאמור״. אנו מוצאים כאן ציון מיוחד לכך ששמיטה נאמרה 
מסיני. ידועים דברי רש״י בשם חז״ל השואלים: ״מה ענין שמיטה אצל הר סיני, הלא כל 
כולן  אף  מסיני,  ודקדוקיה  כללותיה  נאמרה  שמיטה  מה  אלא,  מסיני?  נאמרו  המצוות 
כללים,  וגם  פרטים  גם  כתובים  שמיטה  בפרשת  מסיני״.  ודקדוקיהן  כללותיהן  נאמרו 
לזמן  בהתאם  ״גמישות״  לנהוג  אפשר  בפרטים  אבל  מסיני,  הם  הכללים  ייאמר:  שלא 

ולמקום, למציאות האישית והציבורית בה נתונים וכדומה.

לא היא, הכל מסיני! הכללים והפרטים. התורה מדריכה אותנו לא רק בעקרונות הכלליים 
אומרים  שאנו  וכפי  מהם.  הנובעים  המעשיים  ובדקדוקים  בפרטים  גם  אלא  הרחבים, 
״מה גדלו מעשיך ה״׳, באותה מידה של התפעלות אנו ממללים ״מה קטנו מעשיך ה״׳. 
״מה גדלו״ – לגבי הכללים האדירים, ו״מה קטנו״ - לגבי פרטי הדיוקים בהדרכת האדם 

)אורות התורה ג, ח(.

גילוי יסודי זה, שהתורה כולה כלליה ופרטיה מסיני נאמרה, בוחרת התורה להודיענו 
דווקא דרך מצוות השמיטה, וממנה בניין־אב לכל התורה. יש כאן גילוי חד־פעמי המלמד 
על הכלל. מצוות שמיטה היא אם כן דוגמא ויסוד לכל התורה. זו המצוה החריפה ביותר, 
ה״מצוותית״ ביותר, המופיעה בתוקף המצוותי הגדול ביותר. ומדוע? מדוע נבחרה דווקא 
מצוות שמיטה להודיע דרכה שהתורה כולה מסיני? כי במובן מסוים מצוות שמיטה היא 
השכלול הגדול ביותר של כל התורה, משום שמצווה זו מציינת את עוצמת ההתקשרות 

של העם והתורה לארץ.

עניננו כאומה להיות כאן. קידוש השם פה, בארץ. בראשית מטעה של האומה הישראלית 
נבחר אברהם אבינו. הוא לא נבחר כגמול על מעלותיו האישיות. אנשים בעלי סגולות 
נעלות קדמו לאברהם, כדוגמת שם ועבר, חיו בזמנו וקימים אף בימינו. צדיקים וחסידים 

יש גם בין אומות העולם.

בחירתו של אברהם אינה למענו ולתועלתו, אלא כדי שישמש שורש לעם. הגיעה העת 
לממש תוכנית אלוקית חדשה, רבולוציה היסטורית, מהפך באסטרטגיה האלוקית של 
בנין העולם. מובן שהמהפיכה היא מבחינת ההסתכלות ההיסטורית שלנו, כי מבחינת 
האינדיבידואלית,  ההויה  מטיפוח  מעבר  זהו  שינוי.  שום  אין  ודאי  האלוקית,  התוכנית 

ליצירת ההויה הלאומית. 

״ואעשך לגוי גדול״. לשם מטרה זו של יצירת האומה, מצטוה אברהם: ״לך לך מארצך... 
אל הארץ אשר אראך״ ושם ״אעשך לגוי גדול״. כי עם צריך לארץ. אין עם בלי ארץ. אדם 
פרטי יכול אולי לחיות בלי פיסת קרקע לעצמו. אמנם אמרו חכמים: ״מי שאין לו קרקע 
ניתן להחזיק מעמד מבחינה מסוימת אף בלי קרקע. אבל אומה אינה  אינו אדם״, אך 
הזוהר מדגיש  ישראל.  גם עם  וכך  חייה הבריאים כאומה ללא ארץ,  יכולה לחיות את 
״ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ״ - בארץ הם גוי אחד. דווקא בארץ ישראל אנחנו עם 

ישראל, ולא בחוץ לארץ. לכן, בסיום החומשים ״שמות ויקרא״, זוג

הספרים של הופעת עם ישראל על במת ההיסטוריה, מופיעה מצוות השמיטה, שהיא 
מצווה התלויה בארץ, המציינת את ההתקשרות העמוקה של העם לארץ. עם ישראל 

מופיע דרך יציאת מצרים מתן תורה, השראת השכינה, ובשיאו-כעם שלם בארצו.

שם,  ״דברים״.  ספר  בתחילת  גם  ביטוי  מוצא  התורה,  של  כשיאה  בארצו,  ישראל  עם 
פירושים  ישנם  התורה.  את  מפרש  רבינו  משה  הזאת״.  התורה  את  באר  משה  ״הואיל 
רבים לתורה: רש״י, רמב״ן ועוד. כאן זוכים אנו לפירושו של משה רבינו בעצמו. זהו ודאי 
הפירוש העילאי ביותר. ״בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת 
לאמור: ה׳ אלוקינו דבר אלינו בחורב לאמור״. אמנם משה הוא המבאר, אבל בודאי מוסר 
הוא את דבר ה׳. אבל אם זה דבר ה׳, היכן כאן פירושו של משה? אמנם נכון, זה דבר ה׳, 
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אבל משה אינו בטוח שבני־ישראל ירדו לעומק משמעותם של הדברים. יש לעורר שימת 
לבם לדברים שנאמרו. זוהי משמעות ביאורו.

ה׳ אמר: ״רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם״. זהו דיבור פרדוכסלי! הרי ההר הזה הוא 
הר סיני, הר פלאי, הר של מתן תורה, ״משה קיבל תורה מסיני״. חשבנו לחיות את כל 
חיינו בקרבתו של הר זה, הלא ״יהודים של הר סיני״ אנחנו, כאמרת הוגה אחד. אבל משה 
רבינו מודיע שלא כן הוא: ״רב לכם שבת בהר הזה״. הייתם כאן, באמת חשוב מאד, אבל 
עכשיו די! היה צורך לשבת זמן בהר סיני ועכשיו תם פרק הסטורי זה. מה שהתחולל כאן 
על הר סיני צריך להתגלות בעולם. לכן, ״פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו 
בערבה בהר בשפלה ובנגב ובחוף הים עד הנהר הגדול נהר פרת״. הבינותם את דבר ה׳? 
קלטתם את המשמעות? ה׳ אומר: די להיות בסיני! כעת עליכם לזוז, לבוא לרשת את 
הארץ מן הים הגדול עד הנהר הגדול. זהו פירושו של משה לתורה. מוזר. הרי זו ״ציונות״ 
ולא ״דתיות״. אך אלה הם דבריו. התורה לא ניתנה כדי שיקיימוה בהר סיני. להר סיני 
אין שום קדושה עצמית. בזמן מתן תורה שרתה עליו קדושה נוראה: העולה בהר, אם 
בהמה אם איש, לא יחיה, ההר בוער באש, אבל מעתה הקדושה היא בהר המוריה, מקום 
הקדושה הקבועה, פה בירושלים המקודשת מתוך כל ארץ ישראל. הר סיני זו התורה, 
והתורה הזאת צריכה להופיע בארץ. כי ענייננו הוא: קידוש השם בארץ. יש גם קידוש ה׳ 
בשמים, לשם כך נבראו המלאכים, ואילו אנו ״נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים 
אותו בשמי מרום". ״שבת הארץ״, כמצווה של תורה התלויה בארץ, היא אפוא המסקנה 

אמונההגדולה של התורה, שיא ההתגשמות של התורה והמצוות.
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אמונה
ערך העדות

האמת אשר עליה ליצור חיים, מן ההכרח להסבירה ולהמחישה בחיים, להעבירה 
לנגד הרוח והנפש בהבעה מדוקדקת ככל האפשר. לכן מוטב שהדבר יבוצע ע׳׳י 
מעשים סמליים, על ידי אותות ומעשים. כך יומחש הרעיון העקרי, שלפיו ה׳ 
הוא הבורא ואדון הכל. הכל הוא קנין ה׳. האדם הנהו הסוכן עליהם לפי רצון ה׳, 
וישראל הוא נושא התורה, המלמדת יעוד זה של האדם, על ידי העדות: ...שבת, 

וביחס לאדמת ישראל: יובל ושמיטה )רש״ר הירש, אגרות צפון י׳׳ג(.
אלו הם עיקרי האמונה המקבלים את בטויים בשמיטה:

יחוד הבורא
״אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".

״אמרינן במדרש: שלשה מעידים זה על זה, ישראל ושבת והקדוש ברוך הוא. 
ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה. ישראל ושבת 
שהם  ישראל  על  ושבת  הוא  ברוך  הקדוש  אחד.  שהוא  הוא  ברוך  הקדוש  על 

יחידים באומות״ )תוספות חגיגה ע״ב, טור אורח חיים רצ״ב(.
אין עם ישראל שלם - אחד, אלא בארץ, כמאמר הזוהר:

״ודאי בארץ הם גוי אחד, עמה אקרון אחד ולא אינון בלחודיהו" )זוהר ויקרא 
צ"ג ב(.

שלמות זו באה לידי ביטוי בשבת העם והארץ – בשמיטה.

חדוש העולם
ושבתה הארץ שבת לה׳

ד״ר נחמה ליבוביץ

ויקרא כ"ה ב: דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל־הארץ אשר אני נתן 
לכם ושבתה הארץ שבת לה'.

רש״י: לשם ה׳, כשם שנאמר בשבת בראשית )על־פי הספרא(.
כבר העירו פרשני הספרא ופרשני רש״י, שלא נאמר באף אחד מן המועדים וגם 
בלבד.  השמיטה  ובשנת  בראשית  בשבת  אלא  לה״,  ״שבת  הכיפורים  ביום  לא 
וזה מראה על הקרבה המיוחדת שיש בין שנת השמיטה ליום השבת. וכן מצינו 

סמיכות שני אלה בפרשת משפטים:
שמות כ"ג י-יא: ושש שנים תזרע את־ארצך ואספת את־תבואתה. והשביעת 

תשמטנה ונטשתה--
כ"ג יב: ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת'--

נסתכל בפרשת בהר בלשון הפסוקים ב-ח העוסקים בעניין שבת השמיטה  אם 
נגלה עוד קרבה יתרה בין שמיטה לשבת: 

כ"ה ב:  ושבתה הארץ שבת לה'.
ושש שנים תזמר כרמך ג :  שש שנים תזרע שדך    

ואספת את־תבואתה.   
שבת לה׳ ד:  ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ    

וכרמך לא תזמר. שדך לא תזרע     
ואת־ענבי נזירך לא תבצר ה:  את ספיח קצירך לא תקצור   

שנת שבתון יהיה לארץ.    
לך ולעבדך ולאמתך ו: והיתה שבת הארץ לכם לאכלה   

ולשכירך ולתושבך הגרים עמך.   
יושם לב לסגנון השירי של פסוקים אלה, להקבלות הסימטריות בין חלקי הפסוקים 
העוסקים בשדה ובכרם )תחילת פסוק ג, סוף פסוק ד ותחילת פסוק ה(. וכן לסדר 
תזמר  שדך,  )״תזרע  נשוא־מושא  המלים:  סדר  ג  בפסוק  המלים.  של  הכיאסטי 
כרמך״( ובפסוק ד סדר המלים: מושא־נשוא )״שדך לא תזרע, כרמך לא תזמר״( 

וכן הוא הסדר בפסוק ה.
והנה שבע פעמים מוזכר כאן שורש המלה ״שבת״. כפועל וכשם עצם. והרי זה 
ושבע  פסקאות.  לשבע  המתחלק  בראשית  בספר  א  פרק  את  מזכיר  כבר  בלבד 

פעמים נאמר בו ״כי טוב״.
פרופ׳ מ. ד. קאסוטו )מאדם עד נח עמוד 6( עוד העמידנו על כמה יחידות נוספות 
של שבע בפרק א: פסוק א כולל 7 מלים: פסוק ב כולל 14 מלים, שהן פעמיים 7. 
בפסקה השביעית השייכת ליום השביעי באים בזה אחד זה שלושה פסוקים שכל 

אחד מהם כולל 7 מלים:
ויכל אלהים בים השביעי מלאכתו אשר עשה )7 מלים(.
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וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה )7 מלים(.
ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו )7 מלים(.

מספר המלים שבפסקה השביעית, הריהו 53. שהן חמש פעמים 7. 
אי אפשר לחשוב שאין כל זה אלא דבר שבמקרה.

כזכר  השמיטה  שנת  שביתת  של  העיקרית  משמעותה  את  ראו  מפרשנינו  רבים 
למעשה בראשית, בדומה לשבת. וזהו אחד הטעמים שנותן ר׳ יצחק ערמה לשנת 

השמיטה, בספרו ״עקדת יצחק״ שער סט:
...אין זאת רק כי בנפשנו דבר לגלות את אוזנינו ולהעיר את לבנו בהציב לנו ציונים 
והבלין,  כזבין  העולם,  בדמיוני  השקועות  עיוורות  עינים  לפקוח  ונוראים.  גדולים 
אדמה  עבודת  האדמה,  את  לעבוד  לצמיתות  נפשם(  )-את  אותה  ומוכרים 
ועבודת משא צמד פרדים; והלוא המה קיבלו עליהם לעבוד אלוהים מאהבה. והנה 
בחבלי  האחוזים  להוציא ממסגר אסירי התאוות  חושך  יושבי  כלא  מבית  לשלוח 
הבלי זמנם. שם לנו נרות מאירים ופתח לנו חלונות שקופים והציב לעינינו סימנים 
מובהקים במניינו המשך זמננו, ימינו, שבועוחינו, ושנותינו אשר לא נוכל להתעלם 
השביעי  ושביתת  ימים  ששת  עבודת  הנה  כי  ובעיוורון...  בשיגעון  אם  כי  מהם. 
היא עדות נאמנה שהעולם נברא ברצון הבורא... והנה זה יהיה אות ומופת מוחלט 

לאמיתת מציאותו... והרי זאת היא האמונה הראשונה המחוייבת לכל בעל דת...
משום  חכמה״  ״משך  בעל  בדברי  גם  מודגשת  לשבת  שמיטה  בין  הזו  והקירבה 
ששמיטה מורה על חידוש העולם, ״כי לי הארץ״, כמו שבת. וכן מצא עוד ‘רמז’ לכך:
)ב״תורת כהנים"(: כשם  וכך אמרו  כימי בראשית.  ״שש שנים״: עניין השנים 

שנאמר ״שבת לה״ בשבת בראשית - כן
בשמיטה. ולזה ביום שלישי וביום שישי נאמר "כי טוב" שתי פעמים! לכן בשנה 
השלישית ובשנה השישית צריך ליתן מעשר עני ולהטיב לזולתו. וזה רמז נאה.
ומוסיף  זה רק לאחד מן הטעמים של מצוות השמיטה  ואולם הוא עצמו חושב 

במקום אחר:
להשם  מושגים  רק  אנוש,  מבינת  עמוקים  עניינים  כמה  )בשמיטה(  בזה  שיש 

האמיתי היודע כול. וזה ״שבת שבתון לה׳". והבן.
כאמור: אם נסתכל בלשון הכתוב ודאי נרגיש בדמיון הרב שבין הפסוקים המדברים 
בשמיטה ובין הפסוקים הדורשים שביתה ביום השבת, ולא לחינם נקראת השמיטה 
״שבת הארץ״. נראה אם כן לפי פשוטו של מקרא אותו טעם מחוור ביותר – המקרב 
את שנת השמיטה ליום השבת. ובוודאי שטעמה העיקרי של מצוות שבת )בלי 
כי  הוא:  עצמה(  בתורה  אף  ושהוזכרו  בה  שנאמרו  הטעמים  ריבוי  את  שנכחיש 

ששת ימים עשה ה’ את השמים ואת הארץ.
חשיבותה הדתית של האמונה בבריאת עולם אינה ללמדנו תחילת התהוות העולם, 

אלא כפי שכתב פרופ׳ י. גוטמן בספרו ״דת ומדע״ )ירושלים תשט״ו( עמוד 263:
לאדם  ללמד  באה  היא  אלא  פעם,  שהיה  במה  מעיקרא  מעוניינת  אינה  האמונה 
שעכשיו  את מציאותו הוא. המשמעות הדתית של סיפור בראשית היא להראות 

העולם בידי האלוהים: העולם יצירתו ואני יציר האלוהים.
מצוותיו  עול  עלינו  לקבל  חיובנו  רעיון  כל  אדנותו,  רעיון  כל  התלות,  רעיון  כל 
שנת  ובאה  השבת  באה  ולכן  אנחנו״.  ולו  עשנו  ״הוא  כי  אמונתנו  על  מתבסס 

השמיטה-זכר לבריאת עולם.

השמיטה והשבת
הנה הקב׳׳ה השמיע לעמו עשרת הדברות מאמרים קצרים, וכאשר ישראל לא 
רצו לשמוע עוד מפי הגבורה תולדות ותולדות התולדות מהדבורים ההם ולא 
השכר בשמירתם, הוצרך לצוות את משה שישים לפניהם אלה המשפטים. ולא 
יחשוב שהם מצוות מחודשות שלא נאמרו עד הנה כי הם באמת צווים נכללים 

בעשרת הדברות.
ואמר שלא לבד נצטוו במלאכת הששה ושביתת הז׳ בימי השבוע אלא גם כן 
יום לשנה בשמיטת הארץ, יעשה כן. ולזה התחיל ״ושש שנים תזרע את ארצך״ 
בוא״ו. רוצה לומר וגם כן בשנים תזכור השביעי כמו שתשמור את יום השבת 

)אברבנאל שמות כ״א א, כ״ג י(.
הוא החדוש  הוא בעולמו. הא׳  ברוך  גדולים עשה הקדוש  הנה שני חסדים  כי 
והב׳ הוא התורה האלהית שנתן  ובריאת ההווים שנתן לכל דבר טבעו.  הכולל 

לעמו כדי להשלימם בשלמות הנפשיי.
מזכירים  דברים  שני  ובשנים  הארץ  בעבודת  ישראל  שיעשו  יתברך  וצווה 
ורומזים לזה. הא׳ הוא השמיטה שתרמוז לבריאה הכוללת, שששת ימים עשה 
ה׳ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת. ולהיות השמיטה תורה על שבת 
בראשית נקראת בשם שבת בערך הארץ. כי כמו שהיה יום השבת בערך ישראל 
מורה על זה בימי השבוע, כן תהיה השמיטה בערך הארץ ועבודתה בשנים מורה 
לז׳  לרמח  שביתה  של  לשונות  שבעה  בשמיטה  באו  לכן  בראשית.  שבת  על 

שמיטות שהיו ביובל אחד.
אבל ביובל לא נאמר בו לשון שבת, לפי שאין טעמו לזכור חדוש העולם כשמיטה, 
אלא לזכור מתן תורה. וכפי שהתורה נתנה ליום החמשים אחדי יציאת מצרים 
וצוה שיספרו ימים מ״ט... כן צוה שיספרו שבע שבתות שנים שהם מ״ט שנים 

ובשנת החמשים יובל״ )אברבנאל ויקרא כ״ה(.
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שבת, שבת שבתון ושבת הארץ
״את אותה הפעולה שפועלת השבת על כל יחיד, פועלת השמיטה על האומה 

בכללה” )הקדמה לשבת הארץ(.
יש קשר ודמיון בין מעגלי השמיטה לבין מעגלי השבת, ובין השבת למעגל מועדי השנה. 

נעקוב אחרי מהלכי מעגליהן ונבחן את נקודות ההשקה והחיתוך ביניהן.

השבת 
לענגה  נתבע  ימי בראשית. האדם  וקיימת מששת  עובדה אלוקית קבועה  היא  השבת 
קצב  על  פועלת  אותה. השבת  יוצר  אינו  הוא  אבל  אותה,  לחלל  לא  וחלילה  ולכבדה, 
החול,  מאבק  והאדם  הזמן  את  מרוממת  השבוע,  מעגל  את  סוגרת  היא  הקבוע,  הזמן 
מטהרת ומזככת אותם. שגרת החול מטשטשת את רושמה של הסגולה הפנימית שבאדם 
ומעמעמת את זיווה. באה השבת שכוחה הנעלם יונק ממסתרים, ״מתנה יש לי באוצר 
גנזי - שבת שמה״, וחושפת את הסגולה הגנוזה ומדליקה את אורה. ״באה שבת באה 
מנוחה, מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, ומבקשת היא לה אז נתיבות עליונות, 

חפצים רוחניים כפי טבע מקורה״ )הקדמה לשבת הארץ(.

וייעודו. לא רק  גם תכליתו  משום כך אין השבת רק הפסקה בשיטפו של החול, אלא 
״וישבת״ ביום השביעי, אלא גם ״ויכל״ - היא התכלית והמטרה. כל מלאכת החול מובילה 
אל השבת, ״מחד בשבת לשבת״. קדושת השבת מקרינה על השבוע הבא: ״לקראת שבת 
לכו ונלכה כי היא מקור הברכה״ )״לכה דודי״(. ״ויהי נעם ה׳ אלהינו עלינו״ )תהלים צ׳ 

יז, תפילת מוצאי שבת(.

שבת שבתון
נתונה  עובדה  הם  אין  לזמן.  ומזמן  לעת  מעת  באים  הם  השבת,  מן  שונים  המועדים 

מבראשית, אלא מתהוים ונעשים בידי האדם - ״ישראל מקדשים את הזמנים״.

השבת מבטאת אם כן את היסוד הקבוע, את הנתון הסגולי של הקדושה האלוקית ואילו 
המועדים מבטאים את הקדושה הזמנית הבחירית, התלויה ומותנית במצבו של האדם.

שיא במועדי השנה הוא יום הכפורים, הם שבתון והוא שבת שבתון. ״ימים יוצרו ולא אחד 
בהם, זה שבת, זה יום הכפורים״ )תנא דבי אליהו רבה. הימים בשנה שהם מקראי קדש 
- ושיאם  הם שבעה. שניים בפסח, שניים בסוכות, אחד בשבועות, אחד בראש השנה 
ב״שבת שבתון(. יום הכפורים נעשה ליום מחילה וסליחה בתשובתם של ישראל על חטא 
העגל. בכך הוא נעשה לשבת שבתון, ליום מחילה וסליחה לשבי פשע ביעקב - לדורות.

ביום הכפורים מצווה האדם לא רק על שבתון, שלא לחלל את קדושת היום, אלא נתבע 
הכפורים״  ביום  ולהתוודות  תשובה  לעשות  הכל  )״חייבים  תשובה  ולעשות  להתענות 
בסדר  עילאית  צבורית  לתשובה  זכה  כולו  ישראל  ועם  ז׳(.  ב'  תשובה  הלכות  רמב״ם 

העבודה בבית המקדש, בה ייצג אותו הכהן הגדול.

יום הכפורים אינו מגלה רק את אשר כבר קיים בקדושה הסגולית, אלא הוא נוטל את 
הקיים בכוח ומוציא אותו אל הפועל, מחדיר אותו לחיים ומכריע בכך את ההתמודדות 

העולמית לטובה.

כך היה גם ביום הכפורים הראשון. הלוחות הראשונים שנתנו במעמד הר סיני בקדושה 
עילאית נשגבה, לא התקיימו בישראל, ובמקומם באו הלוחות השניים שנחצבו במעשה 

האדם, בתשובה וחרטה, והם שקבעו בנפש העם את התוכן האלוקי העליון.

יום  ועל  סקילה  חייבים  שבת  חילול  על  הכפורים,  מיום  שבת  חמורה  אף־על־פי־כן 
הכפורים כרת בלבד. כי התוכן היסודי הגנוז בשבת נשגב יותר וחילולו חמור יותר.

לזה  זה  צריכים  שניהם  והבחירה,  הסגולה  שבתון,  ושבת  השבת  אלה  מעגלים  שני 
להתחיל  עליו  היה  באדם,  הנטוע  המקורי  הסגולי  התוכן  ללא  זה.  את  זה  ומשלימים 

ותקוה.  תקומה  לו  היתה  לא  נופל  היה  ואם  להגיע,  מרחיק  היה  לא  והוא  מבראשית 
הקדושה הגנוזה היא הגרעין ממנו מתרקמת הבחירה ואליו היא שבה. מאידך, קדושה זו 
קבועה וקיימת, היא אלוקית ולא אנושית, היא אינה ביטוי אמיתי של התמודדות האדם, 

אך את פרי עמלו ומיטבו יגלה האדם רק בהתברר טיב בחירתו.

שבת הארץ
במקביל לשני מעגלים אלה בזמני השנה סובבים מעגלי השמיטה והיובל במרחב הזמן 
והשמיטה  החול,  כשלונות  על  להתגבר  בידו  לסייע  הפרט,  על  פועלת  השבת  הגדול. 

פועלת על החברה והצבור, מרוממת את נשמת ישראל הכללית.

וקבוע, פועל היובל באופן כולל,  את אשר עושה השמיטה באורח מתון, מדורג, רציף 
מתקנים  קדימה  העולם  את  מצעידים  יחד  שניהם  והיובל,  השמיטה  ורדיקלי.  מרוכז 

ומרוממים אותו והופכים אותו לעולם חדש שלם ומתוקן.

ויחודי.  שונה  באופן  פועלים  אחד,  מסלול  על  יחד  שזורים  שהן  אף  והיובל  השמיטה 
עומדים הם זה מול זה כמו השבת ויום הכפורים. השמיטה חושפת ומגלה את הקדושה 
רצופה  הופעתה  העליון.  ממקורה  בה  וקבוע  הטבוע  את  ישראל,  שבכנסת  הסגולית 
ועקבית והיא מופיעה בכתוב כעובדה ומציאות, כמו השבת: ״שש שנים תזרע שדך... 

ובשנה השביעית שנת שבתון״.

לא כן היובל אין הוא עובדה קיימת אלא התורה מדגישה בו: ״וספרת לך שבע שבתות 
שנים שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה. 
והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל 

ארצכם. וקדשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה״.

היובל אינו חקוק מראש בלוח השנים אלא נוצר על ידי מניין השנים וספירתו בבית הדין 
וכן בהלכה:  ולהכריז עליה בתקיעת שופר.  יש לקדש את שנת החמישים  של ישראל. 
״שלשה דברים מעכבין ביובל. תקיעה ושלוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן״. )רמב״ם 

שמיטה ויובל פ״י ה״יג על פי ראש השנה ט׳ ב(.

שופר של יובל קשור ליום הכפורים ולקדושתו המיוחדת, המתהוה והולכת על ידי מעשה 
האדם ובחירתו. היובל אינו מסתפק ״בגילוי הגנוז בטבעה של נשמת האומה בפועל, כי 
אם מה שמוכשר להגלות ולהאיר בקרבה על ידי עזרת התגלות ההטבה הבחירית שלה״ 

)שבת הארץ(.

שרשה של השמיטה נעוץ בימי בראשית, בסגולה. ואילו היובל קשור למעמד הר סיני 
העומד בסימן החמישים ליציאת מצרים. הוא נטוע במתן תורה אשר מדריכה ומחייבת 

את עשיית האדם.

שמיטה ויובל
אולם למרות הדגשים והקיטוב בין השמיטה ליובל, אין לשכוח שהשמיטה עצמה קשורה 
בסדרו של היובל )לדעת רבנן שנות השמיטה מתחילות בשנת החמישים והאחת. כלומר, 
מסלול היובל אינו חג לעצמו במקביל למסלול השמיטה, אלא משפיע עליה וקובע את 
פניה( . השמיטה מובילה אל היובל ותלויה בו )לדעת רבי האומר: בזמן שאתה משמט 

קרקעות - יובל, אתה משמט כספים - שמיטה(.

הוא  המבי״ט  לדעת  השביעית  של  הפקרה  היסודות.  שני  מתגלים  עצמה  בשמיטה  גם 
״אפקעתא דמלכא״, הפירות מופקרים ועומדים מן השמים, האדם מצוה שלא יעכב ולא 
יקבע בעלות על הפירות המופקרים, הדגש הוא על הטוטאליות של ההפקעה. השלטון 
האלוקי המוחלט בעולם מחולל סדר חדש. אין הדבר תלוי באיש זה או אחר, אלא הוא 

מתקן את העולם ובורא אותו מחדש ״הוא אמר ויהי״.

לחנכו  ומטרתה  בו  מתמקדת  שהמצוה  באדם,  ההפקר  את  יוסף  הבית  תולה  לעומתו 
ולתקנו. כל הערכים והרעיונות הגדולים נתונים בידו ותלויים בבחירתו. האדם סולל את 
הדרך לתקון החברתי העולמי, בתקונו האישי העצמי של כל אדם וכל פרט, בכל מעשה 
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ופעולה. כך הדבר גם בשמיטת חובות. לדעת ספר היראים האדם הוא המשמט וברצונו 
הדבר תלוי, בעוד הרמב״ם הדגיש כי בשקיעת החמה - אבד החוב, וההפקעה משמים.

אבל הרמב״ם גם שילב את שני התכנים יחד ודרש מן האדם להקדים ולשמט להשתתף 
של  שילובם  רק  כי  בשביעית״.  המלוה  להשמיט  עשה  ״מצות  הגדול:  האלוקי  במהלך 

הסגולה והבחירה יחד מביאים ומגלים את מיצויה של השלמות האנושית.

ההתחדשות בשבת ובשביעית
הרב ישעיהו הדרי

״וידבר ד׳ אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו 
אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד'״ )ויקרא כ״ה א׳(. 

בכמה וכמה מצוות אנו מוצאים את הפתיחה בדבר הארץ: ״אשר אני נותן לכם״, 
לאחוזה, לנחלה, לרשתה וכו’ )ויקרא י״ד ל״ד. כ״ג י׳. במדבר ט״ו ב׳(. מיוחדת היא 
הפתיחה למצוות השמיטה שהרי הדגשת מתן הארץ מתייחסת לגוף המצוה שהיא 
בקרקע, היא־היא ה״חפצא״ של השמיטה. יתר על כן: בעל ״אור החיים״ הדגיש את 
לשון ההווה: ״אשר אני נותן, ולא אמר אשר נתתי״ )ויקרא כ״ה ב׳(. ״הנותן מתנה 
לחברו ומתנה עמו בשעת המתנה, תנאי קיים, כמו־כן האדון ב״ה בשעת המתנה 
מתנה תנאים״ )שם(. רוצה לומר בשעת העברת הבעלות על א״י נתלווה לקנין, 

תנאי, והוא שמירת השביעית.
שני פרשנים מן הגדולים בסופרי החסידות בעל ״שפת אמת״ ובעל ״שם משמואל״ 
לא הסתפקו בפרוש זה המתיחס רק לאקט החד פעמי של שעת כבוש הארץ, אלא 
הרחיבוהו והחילוהו על כל השמיטות שנהגו בעת שבת ישראל בארצכם. הסברתו 
יסודית   - אחרת  ובהדגשה  השבת  של  בענינה  הדוק  קשר  קשורה  הענין  של 

ועקרונית - של בעל ״אור החיים״ במחשבת השבת כפי שפרשה בבראשית ב׳ ג׳:
ששת ימים עשה ד׳ את השמים וגו׳ הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא ד׳ כח 
בעולם זולת לעמוד ששת ימים, לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת. ונתחכם 
ובו ביום חוזר ד׳ ומשפיע נפש לעולם שעור  יודע לד',  יום אחד הוא  ד׳ וברא 
המקיים עוד ששה ימים, וכן על זה הדרך. וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר 
ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו, וצריך ד׳ להכינו פעם שניה, ובאמצעות שבת, 
העולם עומד. והוא אמרו: ״כי בו״, פירוש באמצעות יום זה שבת מכל מלאכתו, 
פי׳ מה היא המלאכה, היא הבריאה עצמה, כי לא מהתקון, שהוא המעשה, לבד 
שבת, אלא גם מהבריאה... ובאמצעות יום שבת משפיע בכללות העולמות רוח 
המקיימת עוד ששת ימים... השבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים ואחר 

עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים.
דבריו אלה של ר׳ חיים בן עטר הפכו ליסוד מוסד במשנת השבת של המחשבה 
השמיטה.  מחשבת  של  ההגות  בשטח  גם  מרובה  שמוש  בה  ונעשה  החסידית, 
אמנם בעל ״אור החיים״ עצמו הדגיש את המושג: “אשר אני נותן״ כדלעיל, אולם 
הוא לא העניק לו את המימד של ההתחדשות. ענין זה בא לידי בטוי ע״י בעל ״שם 

משמואל״.
ושבתה הארץ שבת לד׳, פירש״י לשם ד׳, כשם שנאמר בשבת בראשית. ויש 
להבין הדמיון, שהרי אין השבתות שוות, ששבת אסור בכל מיני מלאכות, ויצדק 
לומר שבת לד׳, אבל שביעית שאינו אסור אלא בעבודת קרקע ושאר עבודות 

מותרות, ואפילו הקרקע עצמה אינה שובתת, אין ענין לזה כלל.
ונראה לפרש, ע׳׳פ מה שכתב בעל ״אור החיים״ שהבריאה היא לשבעה ימים 
לד׳,  שבת  וזהו  לעולם,  וכן  ימים  לשבעה  עוד  הבריאה  מתחדשת  שבת  ובכל 
שחוזרת כל הבריאה לממציאה, וחוזר הש״י ובורא אותה כבראשונה. ויש לומר 
שכמו שהבריאה היא בכלל, כן היא נחלת א״י לישראל, שניתנה להם רק לשבע 
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ונותן להם עוד לשבע שנים לעבדה ולשמרה:  שנים לעבוד את האדמה וחוזר 
וע״כ יש קדושה בפרות שביעית ותופסת דמיה כהקדש. וע״כ הקדים ״כי תבואו 
אל הארץ אשר אני נותן לכם״, לשון הווה, שהנתינה היא תמידית, ולא בפעם 
אחת שנעשית להם לעולם. וע״כ הוא עניין אחד עם שבת בראשית, אלא שזה 
כלל הבריאה, וזה נתינת הארץ לישראל. ובאשר שבת היא בכלל הבריאה, ע״כ 
נאסרו כלל המלאכות, ושביעית היא בענין נחלת ישראל ע״כ נאסרה רק עבודת 
קרקע, ונדרש הפקר הפרות לסלק שייכות הבעלים )״שם משמואל״ ויקרא עמ׳ 

שמ״ז(.
ההתחדשות  ערכי  את  מבליט  כשהוא  אמת״  ״שפת  בעל  כתב  דומה  בסגנון 
המתלוים לנתינה המחודשת. הרעיון עצמו מופיע לראשונה בדברי השפ״א בפ׳ 
תולדות שנת תרל״ד בהסברת דברי רש״י: ״ויתן לך - יתן ויחזור ויתן״; וביחס לעניני 

שבת ושביעית בפ׳ בהר בשנת תרמ״ח.
וזה שנאמר: ויתן ולא יתן, שיהיה לעולם אצל הנותן שיהיה דבוק בשורש בשי״ת 
שממנו הברכה. וזה שנאמר: ויחזור ויתן, כי המקבל מתנת השי״ת כראוי מעלה 
נחת רוח ליוצרו, ועי״ז נותן לו יותר. וזה פ׳ ויחזור ויתן, שתבוא בחזרה הקבלה 

אל השי״ת הנותן.
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד׳, כי הש״י נתן לנו 
א״י, להודיע כי לד׳ הארץ, כדאיתא בתנחומא, הש״י הקנה העולם לאברהם וחזר 
והקנה לו. וזה מצות השמיטה שניתנה לב״י הארץ מחדש. ובכל שמיטה נתחדש 

המתנה כענין שכתבנו בפ׳ תולדות ״ויתן לך האלוקים״, יתן ויחזור ויתן ע״ש
וזה שנאמר ״אשר אני נותן״ לשון הווה. ובנ״י הם מוכנים לקבל זו המתנה. וזה 
שנאמר כי גרים ותושבים אתם עמדי, הוא שבחן של בנ״י שיודעין שהם גרים 
ומבררים כי לד׳ הארץ, ודבקים תמיד בכח הנתינה. ובזה יתכן לפרש מה דכתיב 
)נחמיה ט׳ ח׳( וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמורי והפריזי 
לי? רק  והגרגשי לתת, תרתי )שתים, שתי הזכרות של ״לתת״( למה  והיבוסי 
״ושבתה  שמיטה  שבכל  ויתן.  ויחזור  יתן  הנתינה,  בחינת  תמיד  להם  שתהיה 
הארץ לד״׳. וכעין שכתב ב׳׳אור החיים״ על כל שבת שניתן חיות חדש להבריאה, 

ע״ש פ׳ ויכולו. וכשם שנאמר בשבת בראשית כן בשמיטה.
בעל  של  בעיוניו  נכבד  מקום  תופסים  ההתחדשות  בערכי  הקשורים  המושגים 
״שפת אמת״, וכך גם בעיוניו בסוגית השמיטה. מכאן ההתיחסות - אם כי המובלעת 

קמעא - למושג הנתינה המתחדשת שהוא הבטוי להתחדשות. )פ׳ בהר תרל״ה(.
עיקר מצות שבת ושמיטה הוא להעיד על שהקב״ה מקיים הנבראים בכל עת 
עצם  על  )נוסף  שהמציא  המציאות  לבד  פ׳  ועושה״,  ״אומר  כמאמר  מחדש, 
בבחינת  וכמו־כן  תמיד.  חדש  כח  בהם  שנותן  )אלא(  רק  מאין,  יש  הבריאה( 
תורה ומצוות שנתן לבנ״י, ג״כ נוהג דבר זה שנותן תמיד כח והארה בלב איש 
ישראל לקבל התורה ולקיים המצוות, ולכן כפי ברור ההתחדשות הזאת שבנ״י 
מבררין, כמו כן זוכין לתורה, כי חידוש העולם היה הקדמה לנתינת התורה, וכן 

ג״כ לדורות. )ומכאן ענין שמיטה אצל השבת ואצל הר סיני(.
החידוש  יסוד  ברור.  המחשבה  קו  אולם  מורכבת,  בצורה  אמנם  בנוי  הקטע 

היא  בבריאה,  מתן־תורה  של  התלות  העולם.  בריאת  בעצם  מונח  וההתחדשות 
הבריאה  אקט  של  מכוחו  מתחדשת,  לפעולה  התורה  נתינת  את  אף  שהופכת 
בששה ימים באה ההתחדשות במחזוריות של שבע. הבריאה מתחדשת ביחידות 
של שבע ומכאן ענינה של השבת, ע״פ דרך מחשבתו של בעל ״אור החיים״. כלל 

זה הורחב ויוחס אף לשמיטה.
״כשם  לשמיטה  שבת  בין  ההשוואה  את  מצינו  חז״ל,  בדברי  ובעקבותיה  בתורה 
שנאמר בשבת בראשית כך נאמר בשבת הארץ״, ומכאן שאף לגבי שבוע השנים - 

מחזור השמיטה - תופס העקרון של ההתחדשות.
המחשבה.  בספרות  הרבה  נדון  ד’  בעבודת  מרכזי  כערך  ההתחדשות  של  ]ענינה 
ראה מקורות בספרי האדמר׳ר מאזורוב: ״באר משה״ ספר דברים עמ’ קע״ו תתק״ב. 
“אש דת״ ח’ עמ’ צ״ז־ק״ט. של״ו־שמ״ו. תס״ה־תס״ח. כרך ט׳ עמ׳ ש״ד־ש״ו. תקנ״ד. 
נ״ז. לקוטי  ל״ו. עיונים במחשבת החסידות עמ’  פרקים במחשבת החסידות עמ’ 
חכמת  הקודש״,  ״אורות  ל״ט.  ח’,  ס׳  לילה״  ״רסיסי  ר״ח.  הלכות  ברסלב,  הלכות, 
הקודש: גאולת הרצון וההויה, עמ׳ תקפ״נ־תקפ״ח. ״בית אברהם״ בתוך ״בית אהרן׳ 
לר׳ אהרן כהן ר״ מ ישיבת חברון עם׳ 38. ״חזון המקרא״ ח״ב עם׳ 151. וראה עוד 
ב״לקוטי תורה״ לבעל התניא, שיר השירים דף ל״ב ע״א, שהדגיש את יסודו של 
בעל ״אור החיים״ אולם בשינוי נוסח: כל ימות עולם הם רק ששת ימים אלו, כי 
שבת זמן עלית העולמות למקורם, ואח״כ חוזרים ומתחדשים ימות החול, וא״כ 

הרי ששת ימים השניים הם עצמן ששת ימים הראשונים שנתחדשו[.

אדנות הבורא
שהרי  שביעית  של  אבק  קשה  כמה  שבתותיה.  את  ותרץ  מהם  תעזב  "והארץ 
הפסוק הזה נאמר למעלה, אז תרצה הארץ את שבתותיה וחזר ואמר ותרץ את 
שבתותיה. וכל כך למה, לפי שהוא כופר בעיקר. שהרי אמר הקב״ה כי לי הארץ, 
זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו כי הארץ שלי" )מדרש אגדה, פ׳ בחוקתי 

כ״ו מ״ג, וכעץ זה בת״כ כ״ו מ״ב(.
ספירת  על  הדגש  את  החינוך  ספר  שם  אעפ״כ  ומוחלט,  עז  האדנות  בטוי  ביובל 
השמיטות, כי היובל הוא תוצאתו ופריו של המהלך הגדול הבנוי על שבע שמיטות, 
על מנינה של שנה ועוד שנה, על התקדמות והתפתחות הדרגתית שנה אחר שנה. 

רק בכך נקבע הדבר בלבבות ומציאותו של היובל נעשית אפשרית:
משרשי המצוה על צד הפשט שרצה השם להודיע לעמו כי הכל שלו, ולבסוף 
ישוב כל דבר אשר חפץ הוא ליתנה בתחלה, כי לו הארץ, כמו שכתוב כי לי כל 
הארץ. ועם מצוה זו של הספירה של מ״ט שנה ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע 
לו.  שתהיה  האל  חפץ  לאשר  שב  הכל  כי  בדעתם  בלבם,  יחמדוה  ולא  חבירם 
יובל דומה קצת למה שנהוג לעשות במלכותא דארעא שלוקחין  וענין זה של 
אדנות מזמן לזמן מערי הבצורות אשר לשריהם להזכיר להם יראת האדון, וכן 
הדבר הזה שרצה השם שישוב הקרקע לאשר לו אחוזת הארץ, ממנו ברוך הוא. 
ויהיה ברשות בוראו. ואולם מלכי ארץ  ידו  וכן כל עבד איש אשר יצא מתחת 
יעשו כן ליראתם פן ימרדו השרים בהם, והאל ברוך הוא צוה לעמו כן לזכותם 
להטיב להם כי השם חפץ להיטיב להם בטובו הגדול )מצוה ש״ל. וכן כתב בטעם 

שמיטת הקרקעות, מצוה פ״ד(.
והולמים הדברים את מצוות הפקרת הפירות:
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״ולפי האמור יובן הא דפרש״י משם התורת כהנים ״ולשכירך ולתושבך - אף 
הנכרים״. והדבר מפליא דק״ו ממתנות עניים שאין בלקט שכחה ופאה קדושה 
כלום, ואיתא בתורת כהנים: לעני ולגר תעזוב אותם, מה גר בן ברית אף עני בן 
שביעת  בפירות  ולמה  קדושה,  בהם  שיש  שביעית  לפירות  מעתה  ק״ו  ברית. 

נשתנה הדין?
ולהנ״ל יש לומר דלאו משום תקנת עניים הפקירה תורה פירות שביעית אלא 
להראות שחזרה הארץ אליו ית״ש. ואילו לא הפקיר אלא לישראל לבד לא היה 
אפילו  הפקיר  ע״כ  לכלל,  מהפרט  אלא  ישראל,  מכלל  המתנה  שחזרה  נראה 

לנכרים״ )שם משמואל, בהר, תרע״ד(.

השגחה
שש שנים תזרע ושש שנים תזמור ואספת וכר ובשנה השביעית שבת שבתון. 
פירוש, שתהנה כל השש שנים ותאסוף תבואתה וזה חפצי שתשבע מרב טובה, 
ההשגחה  על  המורים  התורה  מחוקי  שזה  שבתון,  שבת  השביעית  בשנה  רק 

וההנהגה הניסית התמידים בשנה השביעית״ )משך חכמה, בהר(.
״בשביעית ניכר לכל השגחתו הנפלאה ביחוד לעמו ישראל, דבשני תבואות לא 
ניכר הפרש בין השגחתו בא״י בין שאר ארצות, משא״כ בשביעית שנה שלמה 
בלי קציר ואסיף, א״א להתקיים בשארי אוה״ע. ורק בשביל שהוא אלהי ישראל 

המה מתקיימים״ )העמק דבר שמות ל״ד כ״ג(.
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יסודותיה הרעיוניים של השמיטה
הרב אהרן ליכטנשטיין

נקודת המוצא הטובה ביותר לדיון ביסודותיה הרעיוניים של השמיטה היא ההשווואה 
אנו  בראשונים  והן  בתורה  הן  בספק, אשר  עומדים  אינם  וחומרתו  לתחום שחשיבותו 

מוצאים אותו מושווה לשמיטה - השבת.

״ושבתה הארץ שבת לה׳״. אומרים חז״ל: ״כשם שנאמר בשבת בראשית ׳שבת לה״ כך 
נאמר בשביעית ׳שבת לה״.

ניטיב ע״כ לעשות אם נראה בקיצור את המסכת הרעיונית הכללית העומדת מאחורי 
ולהחדיר  לעורר,  להעיד,  הבא  משהו  תזכורת,  מעין  אחד  מצד  מהווה  השבת  השבת. 
תודעה, להעמיק רגישות. מצד שני השבת היא יום מצוה, מעבר למישור הסמלי, מעבר 
שני  ישנם  הסמלי  במישור  מהותית.  משמעות  לה  יש  תזכורת,  של  כלשהיא  למטרה 
לזה  הקשור  וכל  וחידושו.  העולם  בריאת  על  עדות  בראשית,  למעשי  זכרון  מוקדים: 

במישור האמונות והדעות, ושנית-זכר ליציאת מצרים.

ניתן  כאן  גם  המעשיות.  והשלכותיה  השבת  של  המהותי  תכנה  תחום  השני  הצד  ומן 
לציין שני מוקדים עיקריים. מצד אחד השחרור מעול החול וטרדותיו, כשהשחרור הזה 
ובתנופה  מרץ  ביתר  לפעול  שיוכל  כדי  להתחדש  להתמלא,  להתרענן,  לאדם  מאפשר 
נוספת בימי החול הקרבים, ומצד שני אין השבת יום המשרת את עולם החול ומאפשר 
לאדם לאגור כח כדי לעמול באותו עולם, אלא להיפך, השבת היא פיסגת החול, שיא 

עולמו של האדם, וימות החול הם המשרתים אותו ומובילים לקראתו.

גם בשביעית ניתן לדבר על צדדים מהותיים, השלכות ממשיות בעקבות שמיטה הקרקע, 
כעין  בשבת  כמו  בשביעית  לראות  ניתן  שני  ומצד  הפירות.  והפקר  הכספים  שמיטת 

תזכורת הבאה להחדיר ולעורר בתחום האמונות והדעות ובתחום המוסר והערכים. 

תזכורת, עדות של שנת השמיטה, על מה יש כאן עדות?

מצרים  ליציאת  בקשר  לא  השביעית.  לבין  השבת  בין  ברורה  השואה  ראו  הראשונים 
ימי  בששת  והאמונה  העולם  בריאת  לגבי  אלא  ממש,  של  קשר  אליה  לשביעית  שאין 
בראשית. ספר החינוך מבליט את הנקודה הזאת. השביעית כשבת מעידה על חידוש 

העולם ומכחישה את הקדמות.

הרמב׳׳ן בפירושו לתורה מרחיב את היריעה. הוא מבין שיש לראות בשמיטה תזכורת 
בו  יותר, אלא משהו שיש  ענין הבריאה, שלזה השבת מתייחסת  לעצם  רק  לא  ועדות 
ההשתלשלות  אופי  על  גם  בראשית,  בתחילת  מפתח  שהוא  כפי  או  משך,  על  להעיד 
היא מעין הקבלה לשבתו של הקב״ה,  כולה. שנת השמיטה  וההתפתחות ההיסטורית 

והאלף השביעי.

הרמב״ן מסכם בדרשתו ״תורה ה׳ תמימה״ רעיון זה, ולאחר בירור ענין השמיטה הוא 
פירות  שהם  וחידושו,  ועמידתו  העולם  לבריאת  עדות  כמו  ״שהיובל  ואומר:  מסיים 

האמונה״.

מדובר כאן לא על ענין הבריאה בלבד אלא גם על עמידת העולם. על משך קיומו. ובמידה 
מסוימת על אופי קיומו. לפי תפיסות אלו יש לראות בשמיטה מעין עדות ותזכורת ביחס 
לכמה עקרונות במישור האמונות והדעות. אבל תזכורת זו לעומת השבת היא תזכורת 

קשה, חמורה ומרחיקה לכת. שמבחינה מציאותית כנסת ישראל לא עמדה בה.

אך אם מדובר במצוה בעלת אופי כל כך מרחיק לכת ורדיקלי, יש אולי לחפש מעבר 
הפועל  משהו  והדעות,  האמונות  במישור  הדגמתית  הידיעה  להחדרת  מעבר  לעדות, 

מבחינה ערכית ומוסרית במישור האישי.

התודעה  זה  בענין  עולה  העקדה״  ״בעל  בדברי  וגם  לתורה,  בחיי  רבנו  של  בפירושו 
וההכרה כי לה׳ הארץ ומלואה. כאן מדובר לא רק על שמיטת הקרקע, איסור העבודה, 

אלא גם על הפקר הפירות. בין אם הפקר הפירות אוטומטי, ובין אם האדם הוא החייב 
לעשות המעשה ולהפקיר, הרי בולט בשמיטה ניתוק האדם מבעלותו המדומה בקרקע, 

בפירות, ברכוש. ויש בו כדי לתת לאדם במידת מה מושג על הבעלות והקנין.

וקביעת  עדות  כאן  יש  ראשית,  גורמים.  שלושה,  לשניים,  מתפצל  לכשעצמו  זה  דבר 
בעיקר  בולט  הדבר  ומלואה״,  הארץ  "לה׳  בבחינת  הקב״ה  של  בעלותו  לגבי  עובדה 
במישור ״תשמטנה ונטשתה״, הפקעת האדם מבעלותו על התוצרת. אבל אפשר לראותו 
גם באיסור המלאכה. על הפסוק ״שבת לה׳״ אומר החזקוני – סימן שהקרקע שלי היא, 

שהיא שבת לשמי.

אותו  התופסת  מטורפת  כמעט  תפיסה  ומאותה  מרכושו  האדם  ניתוק  כאן  יש  שנית, 
וברכוש. בשמיטה מוחדרת  נפשו, בקנין  במשך שאר שנות השמיטה להאחז בציפורני 
נימה של וותרנות, של ניתוק מעולם הממון והרכוש. עמד על כך ״החינוך״ והוסיף גם 
נימה של בטחון. החרפת הרגשת תלותו של האדם בקב״ה, שהיא עומדת במרכז התודעה 

והחויה הדתית.

ובכן יש לנו במישור התודעתי־ערכי והסמלי מצד אחד, החדרת כמה אמונות יסוד לגבי 
ויש לנו גם החדרת כמה נימות ערכיות  בריאת העולם, ואופי קיום העולם, ההשגחה. 
והעמקת  לממון  הזיקה  מכבלי  האדם  שיחדור  הקב״ה,  של  בבעלותו  הכרה  מוסריות, 

תודעת התלות והבטחון.

וענייני  מהותי  צד  גם  בשמיטה  יש  אבל  והתזכורת,  התודעה  בתחום  כאמור  זה  כל 
השלכות מעשיות בשטח, בעקבות מצוות השמיטה. כאן יש לציין שני תחומים עיקריים. 
התחום האחד המופיע בדברי הרמב״ם במורה נבוכים, - תיקון החברה. בשמיטה וביובל 
מופיע הדבר בצורה מרחיקה לכת. קיימת נימה שאינה שייכת לשבת ומופיעה בתורה 
ממתכונת ומסגרת אחרת. אם פרשת בהר מבליטה את ״ושבתה הארץ שבת לה״׳. הרי 
שבפרשת משפטים מובאים הדברים בהקשר אחר לגמרי. שם עוסקת הפרשה בעניינים 
שבין אדם לחברו. ענייני שוחד, עדות, דיינות, פריקה וטעינה, השבת אבידה, וכהמשך 
מופיע ״שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה 

ואכלו אביוני עמך״.

ההדגשה כאן ברורה - הסיוע לזולת. ולא רק בגמילות חסד, אדם אחד ההולך לקראת 
נותן, אין מקבל, אין  חברו. אלא במישור כלל־חברתי, בכך שנוצר מצב של שויון. אין 
עשיר ואין עני. הקרקע כולה, הפירות כולם הפקר. עובד ומעביד כולם מנותקים - ואכלו 

אביוני עמך.

נקודה זאת מובלטת כטעם השמיטה במכילתא: ״שלא תאמר: מפני מה אמדה תורה, 
לא שיאכלו אותה עניים? הרי אני מכניסה ומחלקה לעניים. ת״ל: ׳והשביעית תשמטנה 

ונטשתה׳, מגיד שפורץ בה פרצות״.

התקון החברתי, החתירה לשויון מתקשרת לשמיטת כספים, בפרשת ראה, כאילו חוזרים 
לנקודת המוצא וכולם מתחילים מחדש.

לגבי השבת ראינו שתי נימות מהותיות. שבת כמשרתת של ימות החול, ומצד שני ימות 
החול המובילים לקראת השבת, בבחינת ״מעין עולם הבא״ ו״יום שכולו שבת ומנוחה 
נתקלים  אנו  שם  בשבת.  העוסקת  הראשונה  בפרשה  בולט  זה  דבר  העולמים״.  לחיי 
מי  על  נופל  שביתה  לשון  אחד  מצד  שביתה.  המונח  לגבי  הראשונים  בין  במחלוקת 
ששובת היום ועתיד לחזור למלאכתו מחר. כלומר, מעין הפסקה, ואם כך ניתן להבין 

שהשביתה בשבת מחייבת כמשהו שיקדם את עבודת המחר.

זאת בניגוד לדברי הרד״ק ״ממה שבת - מכל מלאכתו, שלא ברא אחרי היום השישי דבר. 
ואמרו ׳וישבות׳, דברה תורה כלשון בני אדם, כי אין לפניו יגיעה, כמו שנאמר ׳לא ייעף 
ולא ייגע׳, ולא ברא העולם ביגיעה. או פירוש שני, ׳וישבות׳ - ויסוג, וכן ׳תשביתו שאור׳׳׳. 
שתי התפיסות לגבי השבת משתקפות במחלוקת זו. ואולי ניתן לראות שני הבטים אלה 
רמוזים בשני הנימוקים: ״ויכל אלקים״ - מעמיד את השבת כפיסגת היצירה, ״וישבות״ 

מדובר על אתנחתא.
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יש לראות הקבלה בין השבת לבין השמיטה לאורך כל הדרך. אם לגבי השבת יש מעין 
יחס דיאלקטי, כשאמנם מצד אחד היא מקדמת את החול, מרעננת את האדם, מתמלאים 
המצברים בשבת, אבל מצד שני אותה פעילות של ימות החול באה בסופו של דבר לשם 

אותה מסכת ערכים רוחנית אלוקית, שהשבת מסמלת ומייצגת.

יחס דיאלקטי כפול זה משמעותי גם לגבי השמיטה. מצד אחד שנת השמיטה מאפשרת 
השביעי,  לאלף  מקבילה  השמיטה  שני,  מצד  שבתון.  שנת  התעוררות,  מנוחה,  מרגוע, 
שנה  אלא  בעקבותיה,  הבאות  השנים  לשש  הקדמה  איננה  היא  הקב״ה,  של  לשבתו 
שלקראתה ולקראת ערכים של התעוררות התרוממות והתנשאות רוחנית, צועד האדם.

את  ומדגיש  זו  ברוח  מדבר  בחיי  רבנו  ליובל.  שמיטה  בין  הבדל  ויש  יתכן  זו  בנקודה 
העובדה שבשמיטה נאמר: שדך, כרמך, כשהאדם שומר עדיין על קשר מסוים עם רכושו. 
ואילו ביובל מדובר על הארץ בכללותה והדבר מציין לכאורה ניתוק מוחלט. אם כך ניתן 
״ויכל״. דברים אלו  אולי לראות את הדגש בשמיטה ב׳׳וישבות״, ואת היובל כענין של 

רמוזים גם בהקדמתו של הרב קוק לשבת הארץ.

קיימת גם שאלה שניה: מה התוכן של שנת השמיטה היכול להקביל לשבת? 

בנופש ובמנוחה שבשבת יש לנו משהו מקביל לשמיטה, מה לא עושים, ממה משתחררים, 
על מה מתעלים. אבל מה מקביל בשמיטה לתוכן החיובי של השבת? מה עושים, במה 
מתעסקים, באיזה מישור פועלים? כאן יש חלל הלכתי מסוים. בהקדמת הרב קוק ניתן 
למצוא התייחסות לכך. הוא אומר: את אותה הפעולה שהשבת פועלת על היחיד פועלת 
בתוכה  יתגלה  לזמן  מזמן  כי  זו  לאומה  מיוחד  צורך  בכללותה.  האומה  על  השמיטה 
המאור האלוקי שלה בכל מלא זוהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של החול עם העול 

והדאגה... למען תוכל להתגלות בקירבה פנימה, טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. 

אם נקבל את המעבר הזה מהיחיד לכלל, ניתן אולי כבר לראות תוכן חברתי ספציפי. 
חברה  שויון,  נמצא  שבה  חברה  במעבר.  השמיטה,  בשנת  החברה  במבנה  מדובר  כאן 
שבה הפירות הפקר, שאין מעסיק ומועסק אלא כולם נמצאים במעמד אחד. לחברה כזו 
נוסח תוכן חדש ומהפכני שיש בו כדי לשנות את צביון החברה ואופיה לפחות לאותה 
תקופה. אם כך יש לראות בשמיטה לא רק אתנחתא לקראת השנים שבעיקבותיה, אלא 
קיום בעל אופי שונה בתוך חברה ההולכת בכלליותה להגשמת רעיון ויעד מוסרי וערכי 

גדול ונשגב.

ניתן אולי בסוף להוסיף גם נימה אחרת: נימה המושרשת בדברי גדול הלכה שהיתה לו 
דריסת רגל גם בעולם הדרוש והמחשבה – בעל ה״תומים״. ואני מצטט דוקא מספרו על 
״חושן משפט״ ס״ז: ״ומה עצום מצווה זו וטעם יש בה, ועל ידה ידע האיש הישראלי אשר 
ימינו כצל על הארץ, וגרים ככל אבותיו... ולה׳ הארץ ומלואה.... אשר ישליך אדם אלילי 
כספו ולא יאמר אלהינו למעשה ידינו הוא היקום והרכוש, כי אז אין כסף נחשב כלום 

ולא יועיל הון ביום עברה״.

ניתן למצוא בדבריו כמה מהנקודות שהזכרתי, אבל בתוספת הדגשה אחת. ״ועל ידי זה 
ידע האיש הישראלי אשר ימינו כצל על הארץ וגרים ככל אבותיו״.

כאן ניתן להתייחס לפסוק המופיע בסוף ענייני שמיטה ויובל ״והארץ לא תמכר לצמיתות 
ודעות,  כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי״. השמיטה לא רק מחדירה אמונות 
ערכים ומוסר, מביאה לתיקון החברה. או מאפשרת לאדם להנתק מעיסוקיו היומיומיים 

ולעסוק בעולם הרוח.

יש בענין השמיטה כדי להחדיר את המודעות האקסיסטנציאלית של האדם. את אותה 
גישה דיאלקטית שבין האדם, לא רק לרכושו אלא לקיומו. אותה מודעות של גר ותושב, 
״גרים ותושבים אתם עמדי״. לא בבחינת או גר או תושב, אלא גר ותושב גם יחד. מודעות 
זו המופיעה בפסוק זה מופיעה במקומות אחרים אך בהקשרים לא כל כך חברתיים, אלא 

אישיים מאד.

״שמעה תפלתי ה׳ ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנכי עמך תושב 
ככל אבותי״ )תהלים ל״ט(.

אומר המדרש )ב״ר צ״ו( על אותו פסוק:

מקוה׳.  ואין  הארץ  על  ימינו  כצל  לפניך  אנחנו  גרים  ׳כי  כתוב:  הימים  ״בדברי 
והלואי כצילו של כותל, או כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף בשעה שהוא עף, 
דכתיב: ׳כצל עובר׳. ׳ואין מקוה׳, אין מי שיקוה שלא ימות, הכל יודעים ואומרין 

בפיהם שהם מתים״.
ואותה מודעות של גר ותושב בוקעת ועולה משנת השמיטה.
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תקון האדם
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תקון האדם
כ׳(. במה הכתוב מדבר,  ״גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו)תהלים ק״ג 
אמר רבי יצחק: בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה 
ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, שמא לשאר ימות השנה? ודין חמי חקליה 
ביירה, ויהבי ארנונא, - ושתיק. יש לך גבור גדול מזה?״ )מדרש רבה, ויקרא א׳(.
״גבורי כח. רבי יצחק נפחא אומר: אלו שומרי שביעית ולמה נקרא שמם גבורי 
כח? - רואה ששדהו מופקרת, ואילנותיו מופקרים, והסייגים מפורצים, ורואה 
א׳(:  פ״ד  )אבות  רבותינו  ושנו  מדבר.  ואינו  יצרו  את  וכובש  נאכלים,  פירותיו 

איזהו גבור - הכובש את יצרו״ )תנחומא ויקרא א׳.(

פחיתותם של סוחרי שביעית:
״סוחרי שביעית זה היושב בטל בשאר שני בשבוע. כיון שהגיע שנת השמיטה 

התחיל מפשיט ידיו ורגליו ונושא ונותן בפירות עבירה״ )תוספתא פ״ה ה״ב(.
״נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו. )משלי כ״ח כב(. נבהל להון, 
אלו סוחרי שביעית שנבהלין להעשיר ואין משמרין את השביעית, וסבורין שהן 
מתעשרין, - אמר הקב״ה: חייך חסרון יש לך בדבר. כיון שלא שמר את השמיטה 
התחילה המארה נכנסת בממונו והוא מוכר. מה כתיב למעלה מן הענין: ושבתה 

הארץ שבת לה׳, ואחרי כן: וכי תמכרו ממכר״ )תנחומא, בהר א׳(.
״אמר רבי יוסי ברבי חנינא: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא 

ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר את
מטלטליו.... לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיו... לא באת לידו עד שמוכר את 
ברבית...  שלוה  עד  לידו  באת  לא  בתו...  את  שמוכר  עד  לידו  באת  לא  ביתו... 
לא באת לידו עד שמוכר את עצמו... לא לך אלא לגר... ולא לגר צדק אלא לגר 

תושב״ )תוספתא ערכין פ״ה ה׳׳ד(.

העבודה המוסרית
מצוות השמיטה הן מנוף לתקון ושכלול אמונות, תכונות ומידות של האדם:

אמונה ובטחון
״טעם מצוה זו היא להשריש את ישראל במדת האמונה והבטחון בה׳. כי חשש הקב״ה פן 
בבואם אל הארץ יתעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי וכאשר כביר מצאה ידם, 
ישכחו את ה׳ ויסירו בטחונם ממנו ויחשבו כי כחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה 
ועולם כמנהגו נוהג. ויחשבו שהארץ שלהם היא והם הבעלים ואין זולתם. על כן הוציאם 
ושנה  זרע  כי בשש שנים דרך האומות לעשות שני שנים  ה׳ מן המנהג הטבעי לגמרי. 
אחת בור כדי לא להכחיש חילם. והקב׳׳ה אמר שש שנים תזרע שדך מדי שנה בשנה ואני 
מבטיחך להוסיף כוחה שלא תכחיש. ועוד נס בתוך נס שאחר שזרעתה שש שנים אם 
בשנה הששית לא יכחיש חילה, הנה לכל הפחות לא יוסיף לה זה כח, ואמר ה׳ אדרבה 
שבשנה הששית יוסיף לה כח כל כך עד שנאמר: וצויתי את ברכתי בשנה הששית ועשת 
את התבואה לשלש השנים. ועל ידי כל המופתים הללו אשר שמתי בידך תדע ״כי לי כל 
הארץ״. ועל ידי זה יהיו עיניך נשואות אל ה', כמו שמצינו בירידת המן ליומו, כדי שיהיו 

עיניהם נשואות אל ה׳ תמיד ויבטחו בו תמיד, כך ענין השמיטה״ )כלי יקר, בהר(.

״וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית״ - האם שאלה זו אפשרית לאדם המאמין?

״נועם אלימלך״ לר׳ אלימלך מליז׳נסך בשם אחיו הרבי ר׳ זושא:

ויש  וכו'.  לכם  ברכתי  את  וצויתי  כו׳  השישית  בשנה  נאכל  מה  תאמרו  ״וכי 
לדקדק, היות שהתורה יצאה בכאן מדרכה שדרך הקרא לכתוב איזה יתור לשון 
נכתב  ועי״ז מתורץ כמה קושיות, אבל הקושיא לא  בפסוק, אפילו אות אחת, 
בעצמה בתורה, וכאן נכתב הקושיא בתורה? וטוב היה שלא לומר כי אם: וצויתי 

את ברכתי, וממילא לא יקשה שום אדם לומר: מה נאכל?
ונראה שהשי״ת ב״ה כשברא את העולם השפיע מטובו צינורות מושכים שפע 
לצורכי בני אדם, ודרך השפע שלא להפסיק כלל, אלא כשהאדם נופל ממדרגתו 
ואין לו בטחון בבורא ב״ה המשגיח האמיתי, הזן ומפרנס בריוח בלי הפסק כלל, 
אז עושה האדם ההוא במחשבתו ההיא אשר לא מטוהר, פגם חלילה בעולמות 
וצריך  חלילה  השפע  נפסק  ואז  ר״ל.  מעלה  של  פמליא  כח  ומתישין  עליונים 
השי״ת ב״ה לצוות מחדש השפע שתלך כמו מתחילת הבריאה. וזהו וכי תאמרו 
כו' - שהתורה מלמדת לאדם דרכי השם, שיהיה שלם בבטחונו על אלהיו ולא 
יאמר כלל, מה יאכל. כי כאשר חלילה יפול מן הבטחון לחשוב מה יאכל, הוא 
תאמרו״  ״וכי  מחדש.  לצוות  שמיא  כלפי  ואטרחו  בהשפע  חלילה  פגם  עושה 
פירוש: כאשר תאמרו כך, ואז תטריחו אותי, וצויתי וכו'. אלא לא תתנהגו כך 
ותבטחו בה׳ בכל לבבכם, ואז תלך השפע בלי הפסק כלל תמיד לא יחסר כל בה״ 

)נועם אלימלך, בהר(.
האם נכון להקים ״קרן־שמיטה״, כביטוח לשנת השמיטה?

 :
40

החתם סופר

״כתב הרמב״ן פ׳ מקץ גבי עצת יוסף והיה לפקדון בארץ לשבע שני הרעב. כי 

נקרא על שם ספרו החתם סופר.   ,)1839 – ת”ר   1762 )שרייבר. תקכ”ג,  סופר  הרב משה   40
מכרעת  תרומה  תרם  האחרונים.  בדורות  והפוסקים  הרבנים  מגדולי  פשבורג,  של  רבה 

לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית במאבקו ברפורמה.



155טעמא דשביעתא תקון האדם154

הדרך כשיש שובע בעולם רבו אוכליה. מזלזלין בתבואה ובפת ומוציאים למדינה 
לפקוד  הצריך  כן  על  יוקר.  שנת  על  לדאוג  התבואה  משמרים  ואינם  אחרת 

פקידים להיות התבואה שמורה לשני הרעב.
ולפי זה יש לומר היינו דקאמר קרא: שש שנים זו אחר זו תזרע שדך ואספת את 
תבואתה, ותשמור ולא תזלזל כדי שבשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ 
ויהיה לכם לאכול. אך כל זה לבוטחים בה׳ וזורעים שנה אחר שנה ואוספים את 
התבואה להיות שמור לשנת השמיטה. אך יש אשר לא יבטח וחושש פן יחריב 
זורע שנה ומוביר שנה( ושוב  זה )וע״כ הוא  את ארצו בזריעות הרבה זה אחר 
כשתבוא שנת השביעית יאמר מה נאכל, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו 

בשש השנים שעברו.
לעומת אותן אנשים אמר הקב״ה: וצויתי את ברכתי לכם. והנה לפ״ז שתי דעות 
הם הנה, דעת שמאי הזקן והלל. כי שמאי אמר: מחד בשבא לשבתא, הכי נמי 
הזורעים שש שנים ואוספים על שנה השביעית. ואינך הוו כהלל )״מדה אחרת 
היתה לו: ברוך ה׳ יום יום״(, דאינו זוכר השבת כי אם בבואו״ )תורת משה בהר(.

נתוח מעמיק וחמור של דרגת הבטחון הנתבעת מן האדם בשביעית, בדבריו של ה״סבא״ 
מנובהרדוק:

״ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וכו׳ 
וצויתי אח ברכתי ועשת לשלש השנים״)ויקרא י״ט, כ, כא(.

לשבע  ל״ואכלתם  נאכל״  מה  תאמרו  ״וכי  של  הפסוקים  סמיכות  להבין  אנו  וצריכים 
וישבתם לבטח עליה״, אחר שכבר פסק מלדבר מענין השמיטה בפרשה הקודמת?

ויותר נפלא על עיקר השאלה: אימתי ישאלז קודם שנה שישית הרי יש לו, ועדיין לא בא 
זמן קיום המצווה. ואינו דוחק לו לשאול ״מה נאכל בשנה השביעית״? וכשתבוא זמן קיום 
מצוות השמיטה, בשנה השביעית, הרי אז כבר יראה בעיניו ברכה על שלוש השנים, עד 

שלא יהיה לו שוב מה לשאול?

אמנם, אם נתבונן בענין נשכיל, כי יש כאן הערה נפלאה למבקש דרך שלימות התורה 
לעמוד עליו, שיתכן אחר כל ההבטחות שהבטיחה התורה ״ואכלתם לשבע״ עדיין אין 

האדם בוטח, וחוזר ושואל שוב השאלה הישנה:  ״וכי תאמרו מה נאכל?״

אמנם עיקר השאלה של ״וכי תאמרו מה נאכל״ לאחר התבוננות נראה. כי ישאל אותה, 
לא בשנה השישית, ואף לא בשנה השביעית על מכאן ולהבא, אלא דוקא בשנה הראשונה. 
כי הנה טבע האדם להיות צופה ומביט למרחוק. ודואג היום על כמה שנים, ואם עולה על 
מחשבתו שלאחר זמן יצטרך לאיזה דבר הכרחי, כבר הוא מפחד להכנס אל המחר בידים 
ריקות ומפני טרדת נפשו שמא לא ישיג למחר די סיפוקו, ע״כ הוא מתחיל לקמץ מהיום 
בשביל המחר, ומצמצם גם מההכרח של היום בשביל המחר, וזה שאמר הכתוב: ״ובטן 
רשעים תחסר״. כי דאגת מחר אינה נותנת לו לאכול היום לשובע, וגם המחר כשיבוא 

נעשה ״היום״, ולכן תמיד בטנו תחסר לו.

ונמצא שיש כאן מצודה גדולה של ״דאגת מחר״, שתקלקל מטרת מציאות דין השמיטה 
לגמרי. כי עיקר תעודתה ללמד דעת את האדם, למען ידע כי לה׳ הארץ, ואף בעסקו 
בשדהו בששת השנים לא יאמר "כחי ועוצם ידי״, אך ידע כי ״לא בחיל ולא בכה כי אם 
ברוחי אמר ה׳״, ואסרתו התורה אפילו ״ספיח קצירך״, עד שאפילו מהשתדלות העבר אינו 
רשאי ליהנות, למען יזכור הארבעים שנה שאכלו ישראל מן במדבר וירגיש אז, כי היישוב 
והמדבר שווים הם לעומת השגחתו ית׳. ולבסוף מלבד שלא יתלמד מידת הבטחון גם על 
״היום״, עוד יכשל ברשת גדולה של ״צרת מחר״. בתחילה ידאג דאגת מחר מפני קיום 
המצווה, ואח״כ ידאג גם מפני דבר הרשות, ונמצא בטלה הרגשת ההשגחה הפרטית, כי 

השאלה אינו שואל דוקא האיש אשר אינו מאמין בתורה, ואינו רוצה במצוותיה, אלא 
אדרבא, אדם אשר מוסר נפשו לתורה, והראיה שיכול לסבול ולקמץ הרבה שנים, למען 
יהיה ביכלתו לקיים מצוות השמיטה, ואם יחסר לו שלמות מידת הבטחון, יפול במצודת 
הקמצנות ודאגת מחר על חשבון המצווה, בשעה שעיקר מטרת המצווה ללמדו מידת 

הבטחון, ולהגדיל אמונתו ובטחונו בעזר ה׳ יתעלה.

ונמצא הוא סותר ומהפך כונת המצוה כמו שאמרו חז״ל: ״כל מי שיש לו פת בסלו, ודואג 
ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה״. ואיך יתכן שיקיים דין השמיטה בפועל 
הבטחון  לו  שחסר  כיוון  בפועל,  המצווה  קיום  ויבטל  המצווה,  מציאות  קיום  לו  ויחסר 
והמסירות אל התודה כמו שהיא, וקשה לו לסבול אח״כ ולקמץ שנים הרבה מלחמו עבור 

קיום המצווה, ולא יוכל לסבול ולעמוד בנסיון.

ולכן כתבה התורה ״ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה״, אין כוונת המקרא להבטיח 
לבד, כי אם גם כן להזהיר, בגדר ״אני מצווה לכם שתאכלו לשובע, ולא תצמצמו כלל״, 
מפני שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם, שבתחילת השנה הראשונה כבר ידאג דאגת 
העתיד, מצד דין השמיטה, אשר ירצה לקיימה, ובודאי יקח עצת הקמצנות, לכן הזהירה 
ולא  קמצנות,  של  בתחבולה  ישתמשו  שלא  לשבע״,  ״ואכלתם  חמורה  אזהרה  התורה 
יצמצמו מהיום על לאחר זמן, ״וישבתם לבטח עליה״, בלי שום דאגת מחר מקיום דין 

השמיטה.

וע״ז בא סמיכות השאלה ״וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית״? והשאלה מתייחסת אל 
האזהרה שלא לקמץ, א״כ מה נאכל? הלא דאגת מחר היא חשבון שכלי, ואם לא נקמץ 

מהיום, מאין נכלכל צרכינו למחר?

וע״ז מתרץ הכתוב ״וצויתי את ברכתי״, כי לא עליכם מוטל העבודה להכין, אלא עלי. 
אני בעצמי אצווה את ברכתי בשנה השישית לשלוש השנים. אבל אתם בעצמכם לא 
תכינו כלל, כי הכנתכם באה מצד ״קללה״ של קמצנות מצמצום ודקדוקי עניות, אבל אני 
אכין לכם מצד ״ברכה״, ״ועשת לשלש השנים״, שתהיה ברכה בעצם הצמיחה, שיצמח 
מזריעה של שנה אחת על שלוש שנים, ולא תצטרכו להשתמש כלל בסיבה של קמצנות, 

אלא בטחו בה׳ ותראו ברכה.

ברכה על תנאי
אמנם עדיין צריכים אנו להבין, למה היה ההכרח להזהיר על הקימוץ בשעת ציווי דין 
השמיטה, הלא אין זה דבר נצחי? כי לא שייך הפחד אלא רק בשמיטה הראשונה, שעדיין 
לא ראו בעיניהם מציאות הברכה, אבל אחר שתעבור השמיטה הראשונה ויראו הברכה 
בעיניהם, הלא יבינו מראש כי הקמצנות היא לבטלה, וזה דוחק שתהיה האזהרה רק על 

השמיטה הראשונה לבד?

ושנית,  הברכה.  האחת,  שתים:  מרוויח  הבטחון  דרכי  עם  שביעית  השומר  כי  ונמצא 
מפסיד  והיגון  הדאגה  בדרכי  שביעית  והשומר  הפרטית,  בהשגחה  הבהירה  ההכרה 
כפלים: האחד, מה שמוכרח לקמץ; והשנית, מה שנשאר מוטעה כל ימי חייו לאמר טוב 
עשיתי, ואין לו ההכרה האמיתית. הרי לנו מזה שהעיקר שיאכל לשובע לחמו ולא ידאג 
דאגת מחר ולא יקמץ כלום, ואין חילוק מה הוא הקימוץ, אם יקמץ ממאכלו או אם יקמץ 
מהריווח שלו, כי לפעמים יקמץ האדם מן התורה, הן חלק החניפה, והן חלק הכניעה, או 
חלק הבטחון, או מכל חלקי התורה מה שחושב אשר על ידו יפתור שאלת מחר, ובאמת 
מן התורה  לוקח  לו היה  כי  כן הדבר,  לו, אבל לא  יטעה אחר כך שהשתדלותו עלתה 
לשובע כמות שהיא, כי אז היתה מצווה לו הברכה והיתה לו אז ראיה אחרת, שהתורה 
אל  עצמו  את  למסור  אדם  כל  ויכול  כלום,  ממנו  לקחה  ולא  שצריך,  מה  כל  לו  נתנה 
התורה, ואל כל חלקי השלמות בכלל ובפרט, מבלי שום חשש ודאגה של שאלת החיים, 

כי התורה תתן לו ברכה בכל שאלות החיים שלו.

אמנם, אם נשכיל בינה נבין כי באמת אין הקב״ה נותן ברכה למעלה מדרך הטבע, אלא 
להבוטחים בו ומסתופפים בצלו. כמו שאמד הכתוב: ״ה׳ צלך״, ואמרו חז״ל: ״מה הצל 
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הזה כשאתה מראה לו אצבע אף הוא מראה לך אצבע, וכשאתה מראה לו יד, אף הוא 
מדאה לך כל היד׳׳ ולפי מידת התקרבות האדם אל ה׳, כן תחול עליו השגחת ה׳ וטובו, 
מי שידאג  כן  ואם  לו.  מודדין  בה  מודד  במידה שאדם  לפי מדת האדם,  ומדת הקב״ה 
דאגת מחר ויפחד לבטוח על התורה, ויקמץ מששת השנים על השנה השביעית, אצלו 
והתחכם  יהבו,  ה׳  על  השליך  שלא  כיוון  האלקי,  השפע  מצד  הברכה  תהיה  לא  דוקא 
מקודם להכין בעצת עצמו, ואם כן מה לו לברכה, אחר שיש לו מן הקימוץ, ולכן לא תחול 
עליו ברכה. ולא תצמיח לו בשנה השישית על שלוש השנים לפי שלא בטח בה׳, והוא 

׳׳הדואג״ לא יבין סבת הדברים, ויקח מזה ראיה ומופת חותך כי טוב

יותר, ואלו לא  עשה, מה שהכין לעצמו ישועה שש שנים מקודם, והראיה כי לא צמח 
עשה הכנה היה מת ברעב, ומאושר הוא שדאג דאגת העתיד, והוא מפני שטותו לא יאמר 
בה׳, אלא  ולא בטחתי  בעצמי, שהכנתי  מפני שקלקלתי  ברכה  לי  לא צמחה  מה  מפני 

יטעה לאמור יפה עשיתי מה שהכינותי, ולא הפקרתי עצמי אל המקרה ח״ו.

יכול  ולא  קרי״,  בחמת  עמכם  אלך  אני  אף  בקרי,  עמי  ״והלכתם  התורה  כתבה  ועליו 
לזכות ולראות בישועתו של הקב׳׳ה, ונשאר נלכד במצודת דאגת מחר, ובראיות ואותות 
ונמצא כי הטעות הזה מלבד  ויפה, וממנו עוד ילמדו בניו אחריו,  ומופתים כי כך טוב 
שלא יתברר למפרע, אלא עוד ימשך עד סוף כל השמיטות ועד סוף כל הדורות, כי הדור 
הבלתי מתבונן דומה לכת עוודים אשר כל אחד נשען על כתף חבירו, וכשהראשון נופל 

יפלו כולם אחריו.

ותוכן  לשבע״,  לחמכם  ״ואכלתם  ותמידית:  גדולה  אזהרה  להזהירנו  התורה  באה  וע״ז 
האזהרה הוא שלא לדאוג דאגת מחר, לאמר, איך נקיים דין השמיטה? כי אני ה׳ הוא 
כלל  לדאוג  לכם  ואין  הברכה,  מצווה  ה׳  ואני  בשנה השביעית,  לשמוט הארץ  המצווה 
ולא לקמץ, אלא לאכול לשבע ולישב לבטח בבטחון חזק, כי גם בלא הכנות והזמנות 
וקימוצים ודקדוקי עניות, גם אז יהיה על שנה השביעית והשמינית בהרחבה, ואז אם 

תתנהגו ככה יצמח לכם ברכה ממני מהשפעתי.

)בספרו מדרגת האדם(

הרב יוסף יוזל הורוביץ )1850- 1919(, תלמידו של הרב ישראל מסלנט, מגדולי מפיצי תנועת 
עבודת  על  חניכיה  של  אישיותם  בניית  את  שביססה  נובהרדוק,  ישיבת  ומייסד  המוסר 
מוסרית רדיקלית ו'שבירת המידות' מעשית. התפרסם בכינוי "הסבא מנובהרדוק". מאמרו 
הזקן:  הלל  של  בדרכו  בתוקף  מחזיק  הוא  נובהדדוק.  של  מתפשרת  הבלתי  לדרכה  אופייני 

ברוך ה׳ יום יום! 

ענוה
"כי לי הארץ - כי גרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמכם עיקר״ )ספרא כ״ה ח׳(.
״כי ע״י השמיטה יכניע האדם לבו ולא יאמר כחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. 
כי רואה עין בעין שהכל מן השמים וביד השי״ת הוא. ועל ידי זה ימצא עצמו 
מחויב להיות נכנע לפניו ית״ש ולשמור מצותיו חקיו ומשפטיו. וזה שאמר: מה 
שמיטה נאמרה מסיני, כך כל התורה נאמרה מסיני. כי שמיטה היא יסוד האמונה 

והבטחון, ודבר זה מעוררו לזכות עצמו כי הכל תלוי ברצונו ית״ש.
ויש להוסיף כי התורה ניתנה בסיני שהוא הר קטן, להורות נתן, שלא יגבה לב 
האדם כי ה׳ שוכן את דכא. וזה כלל גדול בתורה שאל יתגאה האדם, וע״י שמיטה 

יכנע לבבו, וזו כוונת – שמיטה נאמרה מסיני כך כל התורה ) כתב סופר בהר(.
אך בעוד כאן הודגשה הענוה וההתבטלות כלפי מעלה, הרי שד״ל רואה את חינוך האדם 

לענוה בכח השויון שהנהיגה התורה בשנה זו:

״והיות תבואת השנה ההיא הפקר, היא חמלה על העניים, - והיא משווה העשיר 
לעני ומשפילה גאות העשיר שישים אל לבו כי כל בני אדם שווים הם״.

הסתפקות במועט
״דרישת ההפקר ועזיבת ההון יקשה על האדם וכאשר רצה ה׳ להכשיר נפשותם 
העבותות  והחלשת  התאוות  וכריתת  ההסתפקות  למצב  זה  ממצב  ולהוציאם 

הגופניים, לכן ציוה במה שנזכר בפרשה זו״ )מדרש מאור האפלה, בהר(.
והתריע על כך בתוקף בעל העקידה )בפ׳ בהר, שער ס״ט(:

גדולים  ציונים  לנו  בהציב  לבנו  את  ולהעיר  אזנינו  את  לגלות  דבר  ״בנפשנו 
ונוראים ולהעמיד סימנים רבים ועצומים לפקוח עינים עורות השקועות בדמיוני 
העולם כזביו והבליו, המוכרים אותה לצמיתות לעבוד את האדמה, עבודת עבודה 
ועבודת משא צמד פרדים, והמה קבלו עליהם לעבוד אלהים מאהבה.והנה לשלח 
מבית כלא ישובי חשך ולהוציא ממסגר אסירי התאוות האחוזים בחבלי הבלי 
זמנם, שם לנו נרות מאירות ופתח לנו חלונות שקופות באלו הענינים הנכבדים.

שענין שבת הארץ וטעמו הוא כדי שיוודע לך שאין המכוון לך מעבודתה ומכל 
שאר עסקיך רק מה שיצטרך לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך 
הגרים עמך, שהם אביוני העם, והיותר מזה ראוי להחרימו ולתתו מאכל לבהמת 
השדה ולחית הארץ, כמו שנאמר: ויתרם תאכל חית השדה. וכן אמר: ולבהמתך 

ולחיה אשר בארצך וכו'. ולזה צוה בדבר השמיטה:
שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו כי קרא שמיטה לה׳. והכלל: כי ברבות 
הטובה רבו אוכליה ואין לבעליה בה זולתי הצורך ההכרחי, אשר לא יחסר בשום 

זמן״.
״מצוה זו גרמה לישראל שלא נשתקעו יותר מדי בעסקי משא ומתן ולהרבות 
בסחורה כאניות סוחר ולבלות בו זמן יומם ולילה כגויים אשר על פני האדמה. 
ולא כל המרבה בסחורה מחכים. כי לזאת צריך הלואת איש מאחיו ולהיות נושה 



159טעמא דשביעתא תקון האדם158

איש ברעהו מזמן לזמן, וזה א״א בהחזיק במצוה הנ׳׳ל, כי בהגיע תור השמיטה 
ישמט הנושה ויצא נקי מכל חובו.

ואם כן היה חובה עלינו להחזיק במדת ההסתפקות כראוי ונאות לעובד השלם 
לאסוף  ותחבולות  המדומה  בהבל  אונו  וראשית  וחילו  חושו  כל  לשים  מבלי 
ה׳  בתורת  ההולכים  דרך  מתמימי  להיות  אם  כי  התורה,  כמשפט  שלא  עושר 
יבטח באלהי יעקב הוא הנותן לחם לכל בשר ובתורתו יהגה יומם ולילה, עושר 
וכבוד אתה. וכאשר היו אבותינו לא פנו אל הון, רועי צאן, מגז כבשים יתחממו 
ומחלב עתודים ישתו וברכת ה׳ היא תעשיר ברצונו נותן וברצונו נוטל ושוא כל 

תחבולות בני אדם״ )אורים ותומים, חו״מ, ס״ז(.

נדיבות
ועוד יש תועלת מדת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן 
מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון 
בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו 
ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת. ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, 
לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון )ספר החנוך, פ״ד(.

והרחיב הדברים בצרור המור:

״השמיטה והיובל. לפי הנגלה הוא שורש כל התורה כולה, ויסוד העולם כולו. 
כי העולם א״א להתקיים אלא עניים עם עשירים, ובענין השמיטה והיובל רצה 
השי״ת שיהיו שוים עניים ועשירים, דכתיב: לך ולעבדך. וידוע כי העני כל ימיו 
מכאובים, ובכל עת עיניו נשואות לשמים, וחייו תלויים לו מנגד, והעשיר כל ימיו 
בשמחה וטוב לב, בענין שבעושרו וברוחב לבבו שוכח העני ואינו יודע מכאוביו. 
ולכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה שאפילו העשיר נושא עיניו לשמים, 
ושנותיו  ימיו  העני שכל  צער  ויזכור  כדי שידע  ומה אשתה.  אוכל  מה  ואומר: 

בצער ודאגה.
והיובל,  יזכור הימים שעברו עליו מהשמיטה  יראה עצמו בעושרו  וכשהעשיר 
ויאמר: אני בשתי השנים של שמיטה ויובל לא הייתי יודע מה לעשות לאנשי 
ביתי, והייתי אומר: מה אוכל ומה אשתה, מה יעשה העני שכל ימיו מכאובים 
ולא ראה בטובה ועיניו נשואות לשמים ולבריות, כי עולליו שאלו לחם ופורש 

אין להם. בענין שבזה יזכור העני וירחם עליו.
וזה שאמר: בכאן: וכי תאמרו מה נאכל וגו׳ - וצויתי את ברכתי לכם וגו'. בענין 

שזהו יסוד התורה והעולם, כאומרו: אמרתי עולם חסד יבנה״.

תקון ושלמות רוחנית
״הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען 

ילמדו וגו'. ״למען ילמדו - כל השנה״ )אבן עזרא, דברים ל״א יב(.
תועלותיה  להוציא  ולעבודתה  לה  להשתעבד  אינה  לארץ  שכניסתן  ״הכוונה 
ולאצור פירותיה לקבוץ אותם על יד כדי להתעשר בהם, כמו שהיא כוונת שאר 

העמים באדצותם כמו שאמר: וישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ הנה רחבת ידים 
לפניהם. רק הכוונה כדי שיעמדו על עצמן וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם. 
שנזכר  כמו  כלליהם  יחסר  ולא  חיותם  לכדי  יצטרכו  מאשר  יסתפקו  כך  ובין 

בפרשת המן.
ונמסר בידם לסימן גדול שיעבדו  זה הענין ההכרחי להם נכתב  ולקיים ולחזק 
אותה שש שנים וישמטוה בשביעית כדי שיודע להם כי לא בכת עבודת האדמה 
יצחק,  )עקדת  ה'  לשם  ממנו  ששובתים  דבר  היא  שעבודתם  אבל  איש.  יגבר 

בהר(.
״בחריש ובקציר תשבות. אותה שביתה דשבת קדש תהיה גם בשביעית למען 

יוסיף לקח בכל השנה בתורה ועבודה״ )העמק דבר, שמות ל״ד כ״א(.
לה׳.  ושבתה הארץ שבת   - לא״י  ישראל  כניסת  כאן שבתחילת  ״אמר הכתוב 
שיהיה תמיד כשבתות, שיהיו פנויים רק לתורה ועבודה. כמו בתחילת הבריאה 
ע״י אחרים.  נעשית  ומלאכתן  פ״ב(,  )קדושין  קוני״  נבראתי לשמש את  ״ואני 
וגו׳. אך אחר כך כתוב: שש שנים  וכמו במתן תורה: אני אמרתי אלהים אתם 
רצונו  עושין  ישראל  ובזמן שאין  ובגמ׳:  תבואתה.  את  ואספת  ונו׳  תזרע שדך 
של מקום מלאכתן נעשית ע״י עצמן, שנאמר: ואספת דגנך )ברכות לה(. דודאי 
מצותו של מקום לעסוק במלאכה ששה ימים ולשבות בשבת. שאחר הקלקול 
״הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי״ )קדושין שם(. ונצרך לעמל במלאכה 
ג״כ כר' ישמעאל )בברכות שם(. אך רצונו של מקום בתחילת הבריאה שיהיה 
ואז  האדם פנוי רק לתורה כרשב״י, כמו שנברא אדם הראשון קודם הקלקול, 
מלאכתן נעשית ע״י אחרים כמו שיהיה לעתיד. וכן כאן כשנכנסו לארץ, תיכף, 
ומלאכתן  לתורה  רק  פנויים  כלם  היו  זוכים  היו  ואם  לה׳,  הארץ שבת  ושבתה 
נעשית ע״י אחרים כמו שיהיה לעתיד: ועמדו זרים וגו'. ואח״כ כתוב: שש שנים 
תזרע וגו', באופן שצריך לעמול במלאכה. – בשנה השביעית שבת שבתון יהיה 

לארץ״ )פרי צדיק בהר ו׳(.

רבי צדוק הכהן רבינוביץ’ - רובינשטיין מלובלין )1823 - 1900(. למדן עילוי ממשפחת ‘מתנגדים’, 
שנהיה לתלמידו של בעל ‘מי השילוח’ ר’ מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה, ראדזין, ושל תלמידו רבי 
יהודה לייב איגר. הוגה וסופר כמעיין המתגבר. הגותו משלבת בקיאות עצומה, למדנות תורנית 

ופרשנות חדשנית עם תורות הקבלה והחסידות.
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מצוה כוללת
הרב שאול ישראלי

בין כל המצוות התלויות בארץ תופסת מקום מיוחד מצות השמיטה, הן מצד היקפה והן 
מצד השפעתה על המבנה הכלכלי, החברותי והמחשבתי כאחד.

מקובלת היא החלוקה של המצוות למצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו 
)עי׳ ר״מ בפיה״מ פיאה פ׳׳א א׳(. גדולה מצוה זו של שביעית שכרוכים ומשתלבים בה שני 
התכנים גם יחד; וכמבנה־על המזדקף ועולה מעל גבי שני תכנים אלה - מצוה שבין אדם 

לעצמו, בהיותה מיועדת לפתוח לאדם אופקים חדשים לשלמות ולהשתלמות.

בצד  א. שמיטת כספים  וזהו:  לציין, שעלינו לסקור את המצווה בהיקפה המלא,  ראוי 
שמיטת הקרקע; וב. היובל כגולת הכותרת של שבע שביעיות של שבתות השנים. רק 
בעטיים של תנאים לא נורמליים, מנקודת ראות של התורה כנתינתה, נתפרדה המצוה 
את  איפוא  נכוין  קרקעות.  שמיטת  רק  למעשה,  כמחייבת  לפנינו  ונשארה  לחלקים, 

המחשבה למצוה בהיקפה ובשלמותה.

א.

הקנין  השבתת  היא  הארץ  שבת  החברותי.  האספקט  במצוה  לפנינו  מתבלט  ראשית, 
הפרטי מכל פרי שנה זו: ״והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך 
מעמדיים,  ניגודים  וקמו  צצו  המעשה  שנות  ששת  במשך  אם  עמך״.  הגרים  ולתושבך 
יותר מאשר לעבד, לאזרח -  זו. אין זכות לאדון  הרי הם בטלים ומבוטלים כלפי שנה 
יותר מאשר לגר; הניגודים החברותיים אף הם, המתפתחים כרגיל בד בבד עם הבדלי 
המעמדות הכלכליים, כאילו נמוגים למשך שנה זו, ואף מוקהים כלפי העתיד. ואם נצרף 
לזה את מצות שמיטת הכספים נראה עד כמה עמוקה ויסודית השפעת המצוה בשטח 
זה. ע״י מצוה זו הרי גם אותו סכום כספים, שהי׳ יכול להצטבר ביד אחת עם ההצלחה 
המשקית והיצרנית וליצור הבדלים כלכליים ומעמדיים עמוקים, אינו יכול להשאר במצב 
הופכים בעוד  לה  ימים. ראשית, התורה אוסרת אצירת כספים כאבן שאין  זה לאורך 
זו צריכה  זו, מצווה אתה ועומד להלוותם לו, והלואה  שיש מישהו שזקוק להם בשעה 
להיעשות ללא כל תגמול, הרי הריבית אסרה תורה בכל חומר הדין ובכמה אזהרות על 

הלוה, המלוה והעדים.

באה  היבול  והפקר  קרקע  עם שמיטת  יחד  והנה  התורה,  לא הסתפקה  בלבד  בזה  אך 
השמיטה  שנת  סוף  עד  נגבו  לא  אשר  החובות  כל  ידה  שעל  הכספים,  השמטת  מצות 
פוקעים ואין בהם זכות גבייה. ומה נפלאים בעינינו ביטויי התורה בקשר למצוה זו, כיצד 
הזהירה את הנמנע מלהלות מחמת חשש זה שלא יחזור אליו החוב: היא מכנה התנהגות 
זו בביטוי החמור ביותר המצוי רק כלפי מעשים, אשר המגונה בהם בולט ומוסכם - ״דבר 
בליעל״: ״השמר לך פן יהיה לך דבר עם לבבך בליעל לאמור: קרבה שנת השבע שנת 

השמיטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו״.

הגע עצמך: אדם עמל ויגע עד אשר צבר איזה סכום שהוא, הרי כבר הזהירה התורה על 
תרמית ומרמה, על עושק שכר שכיר וכל כיוצ״ב, הרי חייבה על משא־ומתן באמונה, על 
הן צדק ולאו צדק, הממון אשר עם כל זאת הצטבר בידי מישהו, הוא איפוא כספו אשר 
זכה בו בצדק וביגיעה, והנה אתה מחייבו להלוותו לחבירו וללא כל טובת הנאה: והוא 
עושה זאת בלב שלם, הוא אינו תובע לעצמו שום חלק ברוחים שיתכן שכסף זה יכניס 
לחבירו, רק מחשבה אחת מכרסמת בלבו, רק דבר אחד הוא מעונין להבטיח לעצמו - 
שאכן יחזור אליו כספו, כספו הוא ללא רוחים שהם, שלא יזכה חבירו בחנם ביגיע כפיו 
ועמלו: מהלך המחשבה הטבעית שלנו היה נוטה לתת לו הצדקה מלאה. אולם לא כן 
היא מחשבת התורה, ״דבר בליעל״ הוא כי יעלה על לבך דבר זה, היא תובעת ממך מאור 

פנים וטוב לב בשעת מתן ההלואה, למרות ידיעתך שהיא תלך לאיבוד.

ההולך בדרך התורה, אשר ישמור על קיום מצוה זו, לאחר תוקף האזהרה שבה, לא פחות 

מאשר על מצוה אחרת, יבצע מהפכה חברותית שלמה, אשר באורח שקט ומבלי נקיטת 
החברה  אשר  והחברותיים  הכלכליים  הניגודים  את  במחי־יד  תבטל  אלימות  אמצעי 
האנושית מאז ועד היום כל כך מתחבטת בהם. עם הסתיים שנת השמיטה מתחיל שוב 

מהלך העבודה והיצירה של העם כולו במצב אשר לכל אחד כמעט אותם האמצעים.

ואם אין עוד די בכך, והאמצעי של מצות שמיטת כספים אינו יכול להיות מופעל אלא 
כלפי ממון הנמצא בעין, אבל לא כלפי כספים שהושקעו ברכישת קרקעות, שם עדיין 
נשארו ניגודים בולטים בין האחד אשר הצליח לרכז בידו הקרקעות לבין השני אשר נאלץ 
למכרם לו, באה מצות היובל וחוזר כל אחד אל אחוזתו ואל משפחתו. וכל העסקות אשר 
על ידן יכלו להתרכז קרקעות ביד אחת לעומת שכבה אחרת של האוכלסיה שהתדלדלה, 
בטלות ומבוטלות ושוב עומד כל אחד על נחלת אבותיו מוכן להתחיל את הדף מחדש. 

הרי לנו המצוה מבחינת ״בין אדם לחברו״, מה רב הוא כח התורה אשר השכילה במצוות 
אלה של שמיטה ויובל להושיט בקנה את פתרון בעיית הניגודים בחברה, הסדר היחסים 

בין עני ועשיר, אשר כל חכמי הכלכלה מתלבטים בזה ללא מוצא.

ב.

בתוקף  באה  הארץ״  ״שבת  למקום״.  אדם  ה״בין  מצד  המצוה  חשיבות  מזה  פחות  לא 
של ״שבת לה״׳. אין הצדקה ולא יהיה תוקף לתביעה זו של ביטול קנין הפרט בשנה זו 
אלא בנימוק "כי לי כל הארץ״; שאין האדמה שלנו ולא כח העשיה שלנו. - ״לה׳ הארץ 
ומלואה, תבל ויושבי בה״ - אנו שלו ומשלו נתנו; המקיים המצוה מחזיר את הבעלות 
למי שנתנה לו; הוא מכריז על ידי זה שהוא מכיר במרותו ובריבונותו של אדון העולמים 
כולם, להלכה ולמעשה. רק "המאמין השלם״ יהא לו כח לקיים המצוה במלואה, ובזאת 
יבחן! ״גבורי כח עושי דברו״ במה הכתוב מדבר? א׳׳ר יצחק: בשומרי שביעית הכתוב 
מדבר וכו׳ ודין חמי חקלי׳ ביירא, כרמיה ביירא ויהבו ארנונא שתיק, יש לך גבור מזה?" 

)ויק״ר פ׳׳א(.

אולם לא זו בלבד, נוסף על פתיחת היד שמצוה זו דורשת מאדם, נחוצה כאן גם מדה 
השביעית״,  בשנה  נאכל  מה  תאמרו  ״וכי  היוכדיומית.  ה׳  בהשגחת  בטחון  של  עצומה 
שאלה זו נעמדת באופן טבעי עם הכניסה לשנה זאת, אשר נוסף על הפקר הפרי, אסורה 
בזריעה, וממילא אין גם תבואה מופקרת בשדה. כתשובה לשאלה זו מבטיחה התורה: 
כאן  יש  השנים״,  לשלש  התבואה  את  ועשת  הששית  בשנה  לכם  ברכתי  את  ״וצויתי 
הבטחה על גילוי השגחה שלא כדרך הטבע, כפי שהסבירו זאת יפה המפרשים; זה בא 
להוציא מידי מחשבה שתכנה של שמיטת קרקע היא כפי מה שנהו אצל חקלאים להוביר 
השדה מדי פעם - הברכה מובטחת דוקא בשנה הששית, שהיא לפי מחזור הזריעה השנה 
הכי מנוצלת, והאדמה נמצאת במצב דלדול בהחלט. ברכה שבאה במיוחד בשנה זו אין 
בכדי  אולם  גלוייה.  השגחה  משום  איפוא  בזה  ויש  הטבע,  בדרך  אופן  בשום  להבינה 
לזכות לברכת שמים זו נחוץ להזדיין לפני כן במדת בטחון העשוי ללא חת שאכן תשלח 

הברכה בשנה הזאת.

מאלפים בזה דבריו של אותו גאון ר׳ יוסף יוזל הורביץ זצ״ל מנובהורדוק, הוא מתעכב 
בזה הם  כל דברי התורה  ושואל: הרי לכאורה  זה,  בנדון  ותשובתה  על שאלת התורה 
זה  דבר  הרי  ממילא  הששית  בשנה  ברכה  שתשלח  אומרת  שהתורה  מאחר  מיותרים, 
יראה כל רואה, ושוב לא ישאלו כלל השאלה, מה נאכל? שכן התשובה נראית בעליל 
בברכה שנשתלחה בשנה השישית. אלא שהענין הוא, מדת הבטחון שלא ידאגו דאגת 

מחר, ושיוכלו להוכח כי הבוטח בה׳ לא ידע מחסור, שכן הרי

ה׳ של  מתקבל על הדעת שיהודי שומר תורה בבואו לחשוב על הצורך לשמור מצות 
לאגור  ויתחיל  השביעית״,  בשנה  נאכל  ״מה  קושית  את  לעצמו  לפתור  ינסה  שמיטה 
תבואה בחשכו מפיתו במשך כל השנים, בכדי, להתכונן לשנת השבע לקיים המצוה של 
שמיטת הקרקע! ולא בזה רצתה התורה! היא רצתה שיכנס לקיומה של מצות השמיטה 
מתוך לב סמוך ובטוח שאין מעצור לה׳ להושיע, הרי אם ידאוג לעצמו להכין לו לשנת 
השבע שוב לא תשלח לו הברכה כלל בשנה הששית והאיך יוכל להוכח בהשגחה, והאיך 
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תוברר עמידתו בנסוי באמונתו השלימה בהשגחה - הוי אומר, בזה שינהג בכל השנים 
מנהג רגיל, שלא יאגור ולא יאסוף, לא יתכונן לקראת שנת השמיטה, ולא יתכנן לעצמו 
שום תכניות שעל ידם יקיים את עצמו בשמיטה, שיהא בטוח ששומר מצוה לא ידע דבר 
רע, ושתקויים בו הברכה בשנה הששית, בניגוד לכל החישובים וההסברים הטבעיים; 
הוא  ובהשגחתו,  עולם  אלוקי  בה׳  מזועזע  והבלתי  המלא  בטחונו  שיגלה  זה,  ורק  וזה, 
הוא שיזכה באמת לגלוי ההשגחה - ״וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את 

התבואה לשלש השנים״.

מכאן אנו למדים שכל תכנון, ויהא זה גם במסגרת ההלכה, בניצול נסיון חקלאי והישגי 
מדע, בכדי ל״פתור״, כביכול, את בעיית השמיטה הוא מנוגד לעצם המצוה, למטרתה 
ולרוחה. אין השמיטה בעייה שניתנה לנו בכדי להתגבר עליה בדרכי עקיפין; אין הקב׳׳ה 
בא בטרוניא עם בריותיו ולא בכדי להכביד על ישראל היא באה; היא מבחן רב ערך, 
בכדי  העליונה,  ההשגחה  בידי  אמצעי  זה  עם  יחד  היא  הבטחון,  ומבחן  האמונה  מבחן 
להביא לידי גילוייה הבלתי מפוקפק בעולמנו. כל ההתחכמות, כל תכנון שתכנו למעט 
היא עשיית  בפני האדם מישראל,  או לבטל את הקשיים המעשיים שהמצוה מעמידה 
המצוה  לנו  הרי  התורה.  רצון  הוא  זה  ולא  זו,  שבמצוה  העיקרית  הכונה  של  פלסתר 

מבחינת ״בין אדם למקום״.

ג.

תיקון החברה המושג ע״י מצוה זו, קודם לו בעצם תיקון האדם. גדול הוא המבחן אשר 
בו  מתנסה  הקונה  אשר  הנסיון  הוא  גדול  הצבי,  קרן  על  כספו  בתתו  בו  עומד  המלוה 
וכח רב של ״עושי דברו״ מתגלה אצל בעל הפרדס והכרם  בהחזירו הקרקעות ביובל, 
משתפר  ומתרומם,  מתעלה  אלה  נסיונות  דרך  והעובר  דכפין,  לכל  היבול  בהפקידו 

ומשתלם.

הוא הדין העומד בנסיון ״וכי תאמרו מה נאכל״. המגלה אמונתו ובטחונו בהמנעו מזריעה, 
הוא מתחסן כלפי ימי המעשה, כשיצא לשדה לחרוש חרישו ולזרוע זרעו - גם אז ידע כי 
לא כוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה. אמונה זו סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים 

וזורע! הנה כי כן מתגלה כאן התוכן ש״בין אדם לעצמו״.

והוא - שחרורו של האכר לשנה אחת  והנה עוד דבר רב ערך מושג במצות השמיטה, 
מהעבודה החקלאית השוטפת ומתן אפשרות להתכנסות בבתי מדרש לשם התרעננות 
נוספת  רוחנית, הזכרות במה שנלמד מאז מגירסא דינקותא, ואפשרות של השתלמות 
בלימוד, במחשבה ובמדות. מה נפלא הדבר בעמוד האדם על ההכרה כי לא נקרא כשור 
לעול וכחמור למשא, כי גם לו שמור מקום בבית־המדרש, כי גם לו ניתנה תורה, לא רק 

מצד ה״לשמור ולעשות״, כי אם גם מצד ה״ללמוד וללמד״.

כונת התורה בזה באה לידי גילוי בולט במצות ״הקהל" ״מקץ שבע שנים במועד שנת 
נשיו  השמיטה בחג הסוכות״, כשכל העם אשר עסק בתורה במשך השנה מתאסף על 
וטפו לבית המקדש ושומע מפי האיש המרומם בעם - מלך ישראל, את דברי התורה, 
ורואה עצמו "כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה״ )רמב״ם ה׳ חגיגה פ״ג, ו׳(. 
שנה של התכוננות רוחנית מעמידה את העם כאילו בפני קבלת התורה מחדש, מחדשת 

את מעמד הר סיני ״שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל״ )רמב״ם שם(.

אשרי עין ראתה זאת!

מועצת  וחבר  בירושלים,  הרב  מרכז  ישיבת  מראשי  היה   )1995–  1909( ישראלי  שאול  הרב 
'כפר הרואה' ומראשי חבר הרבנים של הפועל  הרבנות הראשית, שנים רבות היה רבו של 
המזרחי. סלל דרך בקיום המצוות התלויות בארץ. פוסק בעל שיעור קומה, מחבר הספרים: 
תשובות  בנימין,  וחוות  הימיני,  עמוד  כלאים,  והלכות  הארץ  קדושת  על   - חמדה  ארץ 
ופסקים בהלכות שהזמן גרמן. המאמר מתוך הקדמתו לספר 'בצאת השנה, בו סיכום חלוצי 

של הוראות הרבנות הראשית בשנת תשי״ט ומקורותיהם.

אדם ואדמה
הרב מרדכי הכהן

חינוך העם
הרעיון התורני־חינוכי הגלום בשנת השמיטה כיצד? חינוך העם מקצהו אל קצהו לתורה 
וליראת שמים, ככתוב מפורש בפרשת ההקהל: ״תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל 
באזניהם: הקהל את העם, האנשים והנשים והטף ונרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען 
ילמדו ויראו את ה׳ אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת: ובניהם אשר לא 
ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה׳ אלקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר 

אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה״ דברים ל"א.

השמיטה, הרי עיקרה, יסוד שלה, הוא האופי השבתי שלה, המנוחה והמרגוע, ההמנעות 
מן החרישה, הזריעה והנטיעה ומכל עבודות קרקע.

הכל יודעים ומודים, כי אין פרנסה נקיה - אמנם לא קלה - לאדם עלי אדמות מעבודת 
יגיע כפיהם בלא נפתל  אדמה. האיכרים בני ״אם כל חי״ בראשית ד, הם ישבעו לחם 
ניתנה לעם  ויעודיה,  ועיקש, בלא קנאה ותחרות, בלא עוול ומרמה. התורה, מצוותיה 
עובד אדמתו בכושר וביושר. כאשר היה עם ישראל, בראשית תולדותיו, רובו ככולו היה 

עם האדמה.

אולם עם כל שחיי אדמה הם החיים האידיאליים ביותר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה 
העולם, כי ההתמדה הרצופה בחיי איכרות מעכרים דעתו של אדם ומעבים תכונותיו. 
״ויחל נח איש האדמה״, נתחלל  קין, הראשון בעובדי אדמה, היה גם ראשון לרוצחים: 
נח ונעשה חולי־חולין )בראשית רבה ל"ו(. העמים הקדמונים לא רק עבדו את האדמה, 
אלא עבדו אל האדמה ועשוה אלהים, והיו חוגגים חגי אדמה בהוללות והשתוללות רוויה 

שכרות ותועבות זימה, אשר שנא ה׳ אלקי ישראל.

לפיכך, למען לא יהיה בית ישראל ככל הגוים אשר סביבותם, למען ידעו ויזכרו תמיד כי 
ברכת האדמה תלויה בשמים, וגם בעתות עמלם ישאו עיניהם אל ה׳, קונה שמים וארץ, 
קדשנו במצוותיו וצוונו על השמיטה. על שנה שלמה שבה יוותר כל אדם על פרי האדמה 
ועל פרי העץ שלו ויפקירם לכל, יוותר על חובות ממון המגיעים לו, ועל שרות עבדים 
שהיו בביתו, יוותר על אגירת תבואה ועל אוצרות פירות. ועל הכל, במשך שנה תמימה 
ינתק כליל כל קשריו עם האדמה, והיו עיניו ולבו נשואות כל הימים לאביו שבשמים, 
שיזמין לו מזונותיו. ובהיותו משוחרר משך כל ימות השנה מכל עמל ותלאה, לא יפנה 
לבו לבטלה, אלא יקדיש עתותיו לתורה ועבודת ה׳ למען ימצא לו מזון ומחיה רוחניים 

מלוא־חפניים, כדי סיפוקו, להחזיק מעמד גם בשש שנות עבודה ועמל הבאות.

שבח עבודת האדמה.
הורו לנו חכמינו זכרם לברכה, במשנתם הקדומה )ספרא בהר(: ״מנין שאין אדם רשאי 
למכור את שדהו ולהניח המעות באפונדתו )בקופה(, או ליקח לו בהמה, וליקח לו כלים, 
וליקח לו בית, אלא אם כן העני? תלמוד לומר: ׳כי ימוך - ומכר׳. הא אינו מוכר אלא אם 
כן העני. יכול יצא מכל נכסיו בבת אחת? )שאם נעשה עני יהא רשאי למכור כל שדותיו( 
תלמוד לומר: ׳ומכר מאחוזתו׳ - מאחוזתו ולא כל אחוזתו. אמר רבי אלעזר בן עזריה: 
וכמה  כמה  על אחת  נכסיו,  כל  להחרים את  אין אדם רשאי  )להקדש(  לגבוה  ומה אם 

שיהיה אדם חייב להיות חס על נכסיו״.

ובירושלמי )כתובות ב' י( למדנו: ״בשעה שהיה אדם מוכר את שדה־אחוזתו, היו קרוביו 
והתינוקות  התינוקות  לפני  ושוברין  ואגוזים  קלויות(  )שבלים  קליות  חביות  ממלאין 
מלקטין ואומרין: ׳נקצץ פלוני מאחוזתו״׳. טכס זה גם שם מיוחד היה לו, ״קציצת פלוני״. 
וטכס זה היו עושין גם למי שנשא אשה שאינה הוגנת לו. ללמדך, שקשה היה להם מכירת 
שדה־אחוזה כנשואין בלתי הגונים. וכל כך למה? דאמר רבי אלעזר: ״כל אדם שאין לו 
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קרקע, אינו אדם״ )יבמות ס"ג א(. ועוד אמר רבי אלעזר: ״עתידים כל בעלי אומנויות 
שיעמדו על הקרקע, שנאמר: ׳וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט מלחים כל חובלי הים 

על הארץ יעמודו״׳ )יחזקאל כ"ז כט(.

אך רבי אלעזר זה עצמו אומר גם־כן: ״אין לך אומנות פחותה מן הקרקע, שנאמר ׳וירדו׳״. 
ואף־על־פי־כן אמרו: ״קפוץ וזבין ארעא״. במה היה כחו של נח יפה כל כך שאמרו עליו: 
״צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר: ׳זה ינחמנו... מן האדמה אשר אררה ה'״, 
להוציא את האדמה מכלל ארור לכלל ברוך״ )סוף סנהדרין(. אמרו חז״ל: ״עד שלא נולד 
נח, היו )בני אדם( עושין מלאכה בידיהם, לכך כתיב: ׳ומעצבון ידינו׳. נולד נח התקין להם 
מחרשות מגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה״ של עבודת האדמה )תנחומא בראשית יא(.

הם אמרו: ״בשעה שהיה אברהם מהלך בארם־נהרים ובארם־נחור, ראה אותם אוכלים 
ושותים ופוחזים. אמר: הלואי, לא יהא לי חלק בארץ הזאת: וכיון שהגיע לסולמה של 
צור, ראה אותם עסוקים בנכוש )האדמה( בשעת הנכוש, בעדור, בשעת העדור. אמר: 
הלואי יהא חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש־ברוך־הוא: ׳לזרעך אתן את הארץ הזאת״׳ 

)בראשית רבה ל"ט ה(.

עוד אמרו: ׳ויטע אשל בבאר שבע׳, רבי יהודה אומר: אשל - פרדס )מלשון(: ׳שאל מה 
תשאל׳: תאנים וענבים ורמונים״ )בראשית רבה נ"ד ו(. ואמרו עוד: ״בן עזאי אומר ׳בכל 
נפשך׳, תן נפשך על מצוותיו. יש דברים שהן תפילה של תיפלה, כאיזה צד? כונס מאה 
כורים )של תבואה( ואומר: יהי רצון שיהו מאתים הרי זו תפילת שוא, אבל מתפלל הוא 
שתכנס בהן ברכה ולא תכנס בהן מאירה. ר׳ דוסתאי ב״ר ינאי אומר משום רבי מאיר, 
הרי הוא אומר ביצחק: ׳וברכתיך והרביתי את זרעך, דרש יצחק ואמר: הואיל ואין ברכה 
שורה אלא במעשי ידים, עמד וזרע שנאמר: ׳ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא 

מאה שערים ויברכהו ה״׳ )תוספתא ברכות ז(.

כיוצא בזה למדנו: ״תנו רבנן, הנכנס למוד את גרנו, אומר: יהי רצון מלפניך ה׳ אלקינו, 
שתשלח ברכה במעשי ידינו. התחיל למוד, אומר: ברוך השולח ברכה בכרי הזה. מדד 
ואחר כך בירך, הרי זו תפילת שוא. לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר המנוי ולא בדבר 

המדוד אלא בדבר הסמוי מן העין" )תענית ה' ב(.

כל אדם, יהיה מי שיהיה, קטן או גדול: ״הכל צריכין למארי חיטי״ )ברכות ס"ד א(, כי 
לשדה  ״מלך  שאמרו:  וכמו  באדמה.  בקרקע,  לו  תלויים  חייו  אדם,  הוא  באשר  האדם, 
נעבד - אפילו מלך שולט מסוף עולם ועד סופו לשדה נעבד. שאף המלך שואל ואומר: 
עשתה האדמה? לא עשה האדמה? לפיכך אומר הכתוב: ׳אוהב כסף לא ישבע כסף ומי 
אוהב בהמון לא תבואה׳ - שכל מי שהוא הומה ומהמה אחר הממון וקרקע אין לו-מה 

הנאה יש לו?״ )קהלת רבה ה ה(.

שמים,  לרחמי  אלא  לבריות,  נצרך  ואין  לו  ומובטחת  בטוחה  פרנסתו  קרקעות,  בעל 
למטר שמים בלבד, ובשיש לו קמח, פת בסלו, עתותיו הן בידו לקבען מתוך דעה צלולה 
ומיושבת, נקיה מדאגת פרנסה ועל כן, איש אשר רכש לו חלקת אדמה, אפילו מצומצמת 
נחשב לעשיר, השמח בחלקו. לכך אמרו: ׳״ברוך אתה בשדה׳: שיהיו נכסיך משולשים: 
שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפנים״ )בבא מציעא ק"ו א(. ולפחות, מייעץ ר׳ 
יצחק: ״לעולם ישלש אדם את מעותיו: שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת 
אנו  אין  וכי  יעמדו׳.  הארץ  על  מאניותיהם  ׳וירדו  ״דכתיב:  משום:  למהז  כך  וכל  ידו״. 
יודעים שעל הארץ היו עומדין? אלא הרי ששקעה ספינתו של אחד ויש לו קרקע, על 

הארץ יעמוד. אם אין לו קרקע, אין לך הבל גדול מזה״.

הכרה זאת בהוקרת הקרקע וחשיבותה יש לה, כמובן תוצאות גם בהלכה. מלבד שאין 
אדם רשאי למכור אדמה, אלא בתנאים של עוני יוצאים מן הכלל, הרי למדונו רבותינו 
כמה כללים הלכתיים הנובעים מהשקפה זו. כגון: ״אין אונאה לקרקעות״ )בבא מציעא 
נ"ו א(, כלומר, אם התאנה אדם במקח־וממכר, בנכסי דניידי יתר על שתות משווי החפץ, 
בטל המקח ויכול להחזירו, מה שאין כן בקרקע, שאין בה דין אונאה מפני שהיא שוה 
כל מחיר, וכן: ״קרקע אינה נגזלת״ )סוכה ל'(, אלא בכל זמן ובכל התנאים היא עומדת 

ברשות בעליה, מה שאין כן במטלטלין שהן נקנין בשינוי רשות ושינוי מעשה.

הם אמרו ואמרו
ותשבחות  תהלות  אחד  מצד  האדמה,  עבודת  וטיב  בטוב  זה,  לעומת  זה  של  כפילות 
בכל  השני  כחוט  עוברת  ממנה,  מאופקת  הסתייגות  ומאידך  ועובדי־אדמה,  לאדמה 

הנאמר בענין זה בספרות חז״ל.

הם אמרו: "אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים שקולים זה כנגד זה, ואלו הם: ארץ 
ומטר. ושלשתם משלוש אותיות: ללמדך שאם אין ארץ אין מטר ואם אין מטר  ואדם 
אין ארץ - ואם אין שניהם אין אדם״ )בראשית רבה י"ג ג(. והם אמרו: ״שלשה הם שהיו 
להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהם תוחלת, ואלו הם: קין )׳וקין היה עובד אדמה׳(, נח 
)׳ויחל נח איש האדמה׳( ועוזיהו )׳ויבן מגדלים במדבר, ויחצב בורות רבים.... כי אוהב 

אדמה היה׳(׳׳ )שם כ"ב ג(.

הכניסה לעבודת קרקע נקראת, בכל זאת, בלשון חכמים בשם ״ירידה״. וכמו שמדגיש 
זאת רבי אלעזר במאמר שהבאנו למעלה: ״אין לך אומנות פחותה מן הקרקע, שנאמר: 

׳וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט... על הארץ יעמדו״׳.

ואמר רבי אלעזר: לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועות שנאמר: ׳ואיש זרוע לו הארץ׳״ 
)סנהדרין נ"ה ב(.

וכל כך למה? כך ״אמר רבי שמעון בן־לקיש: מהו שנאמר: ׳עובד אדמתו ישבע לחם׳ - אם 
עושה אדם עצמו כעבד לאדמה, ישבע לחם, ואם לאו, לא ישבע לחם״.

מאחר ועבודת האדמה, בימים ההם, דרשה את כל האדם כולו, את כל עתותיו ואת כל 
כחו ומרצו, לפיכך, עם כל חשיבותה הרבה של עבודה זו, מכל־מקום, ירידה היא לאדם, 
שמשקע עצמו בה כל־כולו. ומכאן, הגישה הכפולה לעבודת אדמה. וכמו שהטעימו זאת 
על הפסוק: ׳״ואדם אין לעבוד את האדמה׳: לא נברא האדם אלא לעמל: אם זכה הוא 
עמל בתורה, אם לא זכה הוא עמל בארץ״ )בראשית רבה י"ג ה(. שהרי היה זה, כמעט, מן 
הנמנע שיעשה אדם את השתים גם יחד, שיאחז בעבודת האדמה וגם מן התורה לא יניח 

ידו. זו גם זו בלעו את כל האדם, את כל זמנו וכל מרצו.

אי לזאת, כאשר התנא רבי ישמעאל אומר )ברכות ל"ה ב(: ״ואספת דגנך", מה תלמוד 
לומר? )והלא הכל יודעים, כי הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, ולמה צריכה תורה להודיע 
׳ואספת דגנך'?(. לפי שנאמר: ׳לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה׳( 
יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר: ׳ואספת דגנך׳ - הנהג בהן מנהג דרך ארץ״; בא רבי 
שמעון בר יוחאי וטוען כנגדו: ״אפשר, אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, 

וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח - תורה מה תהא עליה?״

מכל מקום, אחר טענתו הנמרצת של רבי שמעון בר יוחאי מסיים אביי ואומר: ״הרבה 
עשו כרבי ישמעאל )ששיתפו תודה עם עבודת אדמה( ועלתה בידם; כרבי שמעון בר 
יתקיימו  שניהם  ארץ  דרך  עם  ותורה  אדם  יעשה  מה  אלא  בידם״.  עלתה  ולא  יוחאי, 
בידו? כבר אמר רבה־בר־בר־חנה, אמר רבי יוחנן, בשם התנא רבי יהודה בר עלאי: ״בוא 
וראה, מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים, דורות הראשונים שעשו תורתם קבע 
ומלאכתם ארעי, זו וזו נתקיימה בידם; דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם 

ארעי, זו וזו לא נתקיימה בידם."  )קטעים מתוך ספרו בעיני חז׳׳ל.(
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תקון החברה
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תקון החברה
ריפורמה אגררית

הנרי ג׳ורג׳, )כלכלן אמריקאי, נוצרי(. מתוך ספרו ״משה המחוקק״: נתגלה למשה שהגורם 
האמתי לשעבוד ההמונים במצרים הוא הוא הגורם לשעבוד המונים בכל מקום. והוא: 
בעלותם של יחידים מעטים על הקרקע, על אותו הקרקע שממנו ועליו צריכה האומה 
כולה לחיות ולהתפרנס. וכל מקום שהרכוש הקרקעי נהפך לקנין פרטי מוחלט – שם 
מתחלק העם בהכרח לשני מעמדות, לעשירים מאד ולעניים מאד. שם העבודה נהפכת 
לעבדות, המעטים נהפכים לאדוני הרבים, - יהא אשר יהיה המשטר המדיני במקום - 

שם תשתלשלנה השחיתות והשפלות - ותהא מה שתהא הדת השלטת במקום.

רשאי  אינו  איש  ואף   – ברואיו  לכל  הבורא  כבמתנת  באדמה  מדובר  משה  תורת  בכל 
לקחתה לו במונופולין. אין הכתוב מדבר ״בארץ שרכשת לך – אתה״, ״הארץ אשר כבשת 
לך״, אלא ״הארץ אשר ה׳ אלוקיך נותן לך״ )דברים כ״ו א, כ״ז ב( ועל ידי תורתו ומצוותיו 
 – עריצות.  למשטרי  העתיקות  התרבויות  את  הפכה  אשר  הרעה  פני  את  לקדם  בקש 
גרמה  בפולניה, אשר  לשיעבוד האכרים  גרמה  רומי, אשר  בנפילת  הרעה אשר הסבה 
לעניה של אירלנד. הרעה, אשר היא גורמת לצפיפותן של משפחות שלמות בחדר אחד 

בעיר זו, והיא הגורמת למלא את המדינות שמעבר לאוקינוס בנודדים מחוסרי גג.

שנת  ידי  על  הקרקע  ולטיוב  העם  בני  בין  בשוה  הקרקע  לחלוקת  רק  לא  דאג  משה 
השמיטה - אלא גם לחלוקה מחדש של הקרקע בשנת החמישים על ידי מצות היובל - 

כדי למנוע בדרך זו את אפשרות המונופוליזציה.״

ויותר, כי הפער החברתי, אינו רק כלכלי, אלא לא פחות מכך  היום אנו מכירים יותר 
נפשי, פסיכולוגי.

שויון
הרב יצחק נסנבוים

עיקר העיקרים בפרשה זו הוא היובל, הבא לשמור על השוין האקונומי של העם העברי 
וישבע  יעבוד כל אחד את חלקו  בני ישראל חלק כחלק,  בארצו. הארץ נתחלקה לכל 
עונש  בתור  אחרת,  או  זו  מסבה  אולם  אחרים.  לעזרת  זקוק  יהיה  ולא  בעבודתו  לחם 
על חטא זה או אחר, נמצאו יהודים שהיו מוכרחים למכור חלקי אחוזותיהם, או גם כל 
אחוזותיהם, לאחרים ונמצא השויון האקונומי מופרע, ובאה התורה בחוק היובל להחזיר 
שויון  אבל  תלו.  על  האקונומי  השויון  את  ולהקים  הראשונים  לבעליהן  האחוזות  את 
אקונומי זה הרי בא רק פעם אחת לחמישים שנה, ובינתים יכולים להתפתח בעם כעין 
כל חלק באדמת  בלי  עניים  ומעמד  רבות  שני מעמדות: מעמד עשירים בעלי אחוזות 
אבותיהם, ודבר זה יכול להביא גם לידי התפתחותם של רגשות אדנות ועריצות אצל 
השויון  על  לשמור  כדי  האחרונים.  אצל  הרוח  ושפלות  התרפסות  ורגשות  הראשונים 
הפסיכולוגי של העם העברי - באה השמיטה. בשנת השמיטה, פעם לשבע שנים, אין 

בעלות על האדמה. האדמה שבה אל יוצרה ומחלקה.

״ושבתה הארץ שבת לה׳״. בכל השנה הזאת - הפקר היא האדמה לכולם, וירגיש העשיר 
השמיטות  את  מתמדת.  אינה  עניותו  כי  העני  וירגיש  בת־קיימא,  אינה  עשירותו  כי 
סופרים ״שבע שנים שבע פעמים״, למען יזכרו כולם את היובל הבא אחריהן, אשר יחזיר 

את השויון האקונומי לקדמותו.

כתוב אחרון זה בפרשה זו: ״את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו״, מכוון באמת לא רק 
אל העבדים העברים, הנמצאים ברשות נכרים, כי אם גם אל בני ישראל כולם. כתוב זה 
בא פה להזכיר, כי יש עוד שתי מצוות, אשר כחן רב לשמור על השויון הפסיכולוגי של 

בני האומה העברית, והן: שמירת השבת ויראת המקדש. השבת משמשת יסוד לשמיטה 
וליובל. כשבת כשמיטה היא ״שבת לה״׳. ושבת האיש ושבתה הארץ וידעו כולם, כי אדון 
אחד שליט בעולם - בוראו ויוצרו; ולפני אדון זה הכל שוים. השבת - השפעתה תכופה 
היתה, מדי שבוע בשבוע, ועל כן גם חזקה היתה. מנוחתה, שנתפשטה על כל העובדים, 
הזכירה גם להנדכאים שבהם, כי בני חורין הם. הם יכלו לחשוב, כי כל עיקרה של מנוחה 
כללית זו בשבילם באה. הרי התורה אומרת בפרוש: ״ויום השביעי שבת לה׳ אלוהיך לא 
תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר 
בשעריך - למען ינוח עבדך ואמתך כמוך״ )דברים ה׳, יד(; ומחשבה זו תשמור על חרותם 
הנפשית של העבד והאמה. ירגישו ככה גם האדון ובניו ובנותיו, ירגיש כל אחד מהם, כי

עצמו  יחשוב  לא  האדון,  והוא,  בעיניו,  עבד  העבד  יהיה  ולא   - כמוך״  ואמתך  ״עבדך 
ויצאך ה׳ אלהיך משם ביד  ״וזכרת כי עבד היית במצרים  לאדון. השבת קוראת אליו: 
חזקה ובזרע נטויה״ )שם, שם, טו(. היא אותה הקריאה, שקורא היובל: ״כי לי בני ישראל 
עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים״, ״עבדי הם ולא עבדים לעבדים״, 

והיד עוד חזקה והזרוע עוד נטויה להוציא את עבדי מעבדות זרים.״

וכשם שהשבת משוה את כל בני ישראל, כן משוה אותם גם מקדשם. בבית מקדשנו לא 
נכר שוע לפני דל. קרבן העשיר וקרבן העני על מזבח אחד עלו, וכל בן ישראל הרגיש 
עצמו במקדשו בן לאביו שבשמים כמו חברו. ויראת־המקדש, יראת רוממותו, השפיעה 
הרבה על הנפש הישראלית להכיר את ערכה ולא נדכאה אף בהיות גופה ברשות אחרים. 
גם את עבדו  ובתו  בנו  יחד את  ושמח  פני אלהיו  ישראל בחגים לראות את  בן  ובבוא 
ואמתו, והזכירו לו שוב, כי עבד היה במצרים )דברים ט"ז, יא־יד(. ועל כן מסימת פרשה 
עברי,  העם  של  והפסיכולוגי  האקונומי  השויון  על  לשמור  באו  מצוותיה  כל  אשר  זו, 
בכתוב המזכיר את שמירת השבת ויראת המקדש, אם כי כתוב זה כבר בא בספר ויקרא 

)י"ט, ל(.

דבר השמיטה או שלטון החוק?

מהפכה סוציאלית
המצוה האחרונה עליה אנו מצווים בשלהי שנת השמיטה היא: ״מקץ שבע שנים תעשה 
שמיטה. וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. לא יגוש את רעהו 

ואת אחיו כי קרא שמיטה לה״׳ )דברים ט״ו(.

במהותה של מצוה זו עסקו רבים וראו בה את אבן הפנה לבניינו של סוציאליזס־דתי. 
השמיטה והיובל מביאים למהפכה חברתית היוצרת עולם חדש שוויוני ומתוקן. 

תפיסה זו מחדדת ומעמיקה את הקושיות על תקנת הפרוזבול של הלל. שהרי פתרונו לא 
היה רק תקון הלכתי פורמאליסטי שבא להתאים את מציאות זמנו לכתוב בתורה, אלא 
המרת התכלית הגדולה של המצוה הזאת, הדורשת מהפכה חברתית, בפיסת נייר. ״ומי 

איכא מידי דמדאוריתא משמטא שביעית ותקון הלל דלא משמטא״?

משמטת  חוב  כל  שלא  למדנו  שהרי  עצמה,  התורה  על  זו  שאלה  תקשה  יותר  ועוד 
וכן  משמטתו.״  שביעית  אין   - שביעית  תשמטנו  שלא  מנת  ״על  והמתנה  השביעית. 
המלוה לעשר שנים או הקובע את זמן הפרעון למחרת השמיטה, אין שביעית משמטתו. 
נמצא שגם בלא תקנת הלל ישנן דרכים פשוטות וקלות לעקוף את מצות השמיטה. ואם 
מטרתה של התורה היתה לחולל מהפכה חברתית כה יסודית בסדרי החברה והכלכלה, 
להביא למחיקת חובות כללית ולמהפכה שוויונית מלאה, מדוע השאירה פרצות כאלה 

בחוק השביעית, המאפשרות לעקוף את החוק ממנו ובו, ולהמנע מלקיים המצוה?

נראה על כן שיש לבדוק את עצם תפיסת שמיטת החובות כמהפכה שוויונית. אכן, יש 
זו. האם יש צדק והגיון בשמיטת חובות? האם  לשאול על עצם מוסריותה של תפיסה 
לו כסף ללא ריבית,  והלווה  צודק הדבר שמלוה ישר שנהג כדין ועשה חסד עם שכנו 
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ייתבע עתה בסוף השמיטה לוותר גם על הקרן?

יזכה בכספו של חבירו העשיר אשר עמל במרץ  ובטלן  וצודק שלוה עצל  האם מוסרי 
להתערב  התורה  של  עניינה  האם  הזהז  הממון  אל  הגיע  אצבעותיו  ובעשר  וביוזמה, 
בדבר? והאם שוויון מלאכותי וכפוי כזה יצלח? האם לא מסתבר שטבעו של מי שלא היה 
ראוי לעושר, יביא אותו גם לכך שיאבדנו במהרה. אלא שלא כל הלווים בטלנים, ואולי 
מגמת התורה תקנתם של  אותם לווים טובים ונאמנים שגורמים חיצוניים הכשילו אותם, 
ושללו מהם את האפשרות להתעשר ולשלם את החוב? רצון התורה בהצלת העשוקים 
ממשעבדיהם ולוחציהם. בשבירת המנגנון הסטיכי העוטף את קשי היום והמזל בקוריו, 

ואינו מאפשר להם להיחלץ ממסגרים ולפתוח במאמץ שיקום מחודש.

אבל האם לשם כך צריך להכות בכל המלוים ולהרוס את כל סדרי החברה והשוק?

אף על פי כן
כדי להבין שורש דבר עלינו לעיין בהלכה אחת:

משנה מסכת שביעית פרק י 
ְיַקֵּבל  ֵכן,  ִּפי  ֲאִני. ָאַמר לֹו, ַאף ַעל  ַּבְּׁשִביִעית, ֹיאַמר לֹו ְמַׁשֵּמט  ַהַּמֲחִזיר חֹוב  )ח( 
ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים טו( ְוֶזה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה. ַּכּיֹוֵצא בֹו, רֹוֵצַח ֶׁשָּגָלה ְלִעיר ִמְקָלטֹו 
ְוָרצּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְלַכְּבדֹו, ֹיאַמר ָלֶהם רֹוֵצַח ֲאִני. ָאְמרּו לֹו ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ְיַקֵּבל ֵמֶהם, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יט( ְוֶזה ְּדַבר ָהרֹוֵצַח:
ומעשה ברבה שהלווה כסף לאבא בר מרתא והחזירו לאחר השביעית. אמר לו: 
משמט אני. נטל את הכסף והלך לו. מצא אביי לרבה שהוא עצוב. סיפר לו את 
המעשה. אמר אביי לאבא בר מרתא: אם היית אומר: אף על פי כן, היה מקבל 
ממך? לך עתה והבא לו. עשה אבא כן, הביא את הכסף לרבה, ואמר: אף על פי 
כן! קיבל רבה את הכסף ואמר: לא היתה בו בתלמיד חכם זה דעת מלכתחילה? 

)תרגום גיטין ל"ז ב(.
ברור לרבה שהחזרת הכסף אחרי שמיטתו אינה נדיבות מיוחדת, אלא הנהגה מוסרית 
פשוטה ומחייבת. וכשם שהמלוה נתבע לשמט, באותה מידה נתבע גם הלוה לתת לו 
לאחר מכן את הכסף במתנה. ולשיטתו הוא אומר: "ותלי ליה עד דאמר הכי", היינו, ניתן 
)רמב"ם  ולהחזיר את החוב  וחברתי לאלץ אותו לשוב  הלווה לחץ מוסרי  להפעיל עך 
והימנעות  בסיסית  מוסרית  הנהגה  היא  השמיטה  אחרי  גם  החוב,  החרת  כי  ורא"ש(. 

מכיות טובה. 

וזה דבר השמיטה
ולאחר  החוב,  את  התורה  ביטלה  השמיטה  שבבמצוות  לומר  אנו  צריכים  כרחנו  על 
השמיטה אין הלווה חייב לשלם, ואי אפשר לכפותו על כך בדין. אבל ביטול החוב באופן 
חוקי אינו מבטל את הצורך המוסרי לשלם. ואם יש כסף ביד הלוה ואינו רוצה להיות 

כפוי־טובה כל ימי חייו, עליו לשלם ברצונו הטוב.

נמצא שלעולם הלוה משלם, לפני השמיטה ולאחריה, אבל יש הבדל כיצד הוא משלם. 
ואילו  והחוק.  ומשלם מחמת החוב  וממונו,  בגופו  לכך,  וכפוי  מוכרח  הוא  בכל השנים 
אלא  החוק  מכוח  לא  זאת  יעשה  עתה  ישלם  כאשר  יותר.  חייב  אינו  השמיטה  לאחר 

מרצונו החופשי הטוב. מתוך הבנה והכרה מוסרית עמוקה כאדם בן חורין.

התורה יצרה אם כן מהפכה, אבל אין זו מהפכה מעמדית, אלא מהפכה אנושית, חברתית 
יושתתו על אכיפת החוק בלבד,  ורוחנית. תיקון שורשי היחסים החברתיים, אשר לא 
אלא אחת לשבע שנים יבוטל שלטון החוק הפורמאלי וישרור החוק המוסרי. לא טינה 

ושנאה אלא הבנה והסכמה, כוונה ורצון טוב.

דוגמה למשטר חברתי כזה מביאים חכמים במעשה המפורסם:

מעשה באלכסנדר מוקדון שהלך אל מעבר להרי חשך לאפריקה, לראות מעשיהם. באו 
שניים לידון לפני המלך. אחד אמר: - אדוני המלך, חורבה קניתי מן האיש הזה וחפרתי 
בה ומצאתי מטמון. אמרתי לו, קח מטמונך, חורבה קניתי ממך ולא מטמון. והאחר אומר: 
בה  אשר  וכל  חורבה  כשמכרתי,  אני.  גם  מתיירא  כך  הגזל  מן  מתיירא  שאתה  כמו   -

מכרתי.

אמר המלך לאחד: יש לך בן? אמר הן. אמר לשני: יש לך בת? אמר הן. אמר להם: לכו 
והנשאו זה לזה, ויהיה האוצר לשניהם. ראה שאלכסנדר יושב תמה. אמר לו: ואיך הייתם 
דנים אצלכם? אמר אלכסנדר: מסירים ראשו של זה וראשו של זה והמטמון הולך לאוצר 

המלך. )על פי בראשית רבה ל״ג, ויקרא רבה כ״ז, ירושלמי בבא מציעא ב, ה׳.(

אלכסנדר הכובש הגדול, יודע על פי אופיו ותרבותו רק מדיניות של כוח. יחסי הבריות 
מושתתים על קנאה, שנאה ותחרות. והמלכות הכרחית לריסונם ״שאלמלא מוראה איש 
את רעהו חיים בלעו״. במדינה זו הופכת המלכות לבסוף מאמצעי למטרה. והיא אוכלת 
הבריות  מניע את  בה  לגלות את המדינה האוטופית,  ניתן  חושך  להרי  יושביה. מעבר 
החוק המוסרי. במדינה כזו המלכות כמעט מיותרת, וצריך אותה רק להסדיר ולחלק את 

רוב הטוב והחסד בצורה הרמונית ותכליתית.

דם,  רוויית  ובמהפכה  הזרוע  בכוח  רק  יתוקן  שהעולם  לבריות  היה  נדמה  בימינו  אף 
ואילו אלה המנסים לשכנע את הבריות להיות מוסריים יותר, הם תמימים חסרי הבנה 
ותקנה. אבל נסיון שבעים שנות המהפכה לא הוכיח את צדקתה של טענה זו, ומתחזקת 

המחשבה שתיקון העולם יושג דווקא בדרכים אחרות.

המדינה  את  ולעשות  והקנאה,  השנאה  מעגל  את  לשבור  הוא  אף  השמיטה  תפקיד 
האוטופית החלומית לגורם ממשי בחיינו. רעיון זה גנוז לדעת חכמים בבטוי ״וזה דבר 

השמיטה״. השמיטה אינה רבולוציה מרקסיסטית, אלא מהפכה רוחנית.

פירותיה,  ושורשית.  עמוקה  פנימית  מהפכה  אלא  פטפוט,  אינו  אני״  ״משמט  הדיבור 
הנובעים מרצונו החופשי הכן של האדם, משמעותיים ועמוקים הרבה יותר. הם קובעים 

בהווה, ומשאירים את חותמם לנצח בתיקון העולם במלכות שדי.

הרכוש והקנין 
המרעה ועבודת האדמה

ר׳ הלל ציטלין
ימים רבים הייתי מצטער על ספור קין והבל: למה שעה ה׳ אל הבל ואל מנחתו ואל קין 

ואל מנחתו לא שעה?

אם מפני שהיה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד הוא קין לרצוח נפש אחיו, 
הלא ״אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שהוא עושה עכשיו, ולא לפי מה שהוא עתיד 

לעשות״ )ראש השנה ט"ז(, והוא מן הדין, שהרי אם יבוא

הקדוש ברוך הוא לדון את האדם לפי מה שהוא עתיד לחטוא אין תקומה לכל בריה...

לקדמונינו  לדבר.  מספיק  טעם  שום  מצאתי  ולא  פשוטו,  לפי  הענין  בפרוש  התבוננתי 
ברור היה הדבר, שהביא קין מן הגרוע )רש"י ד, והוא מבראשית רבה כ״ב(. אם קבלה היא 
נקבל, אבל פשט הכתוב: ״ויהי מקץ ימים רבים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לד'״, איננו 
מוכיח כלל וכלל, שהביא קין מנחה גרועה. ואף אם הביא קין מנחה גרועה - ״הירצה ד׳ 

באלפי אלים ברבבות נחלי שמן״ )מיכה ו'(.

ואם משום - ״הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך״ )מלאכי א' ח(, אין זה אמור 
אלא ב״מגיש עור לזבוח״ או ״פסח וחולה״, אבל לא בעובד אדמה המביא בחפץ לב מנחה 

לד׳ מפרי עבודתו. ולמה זה יצא הקצף על קין?
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החסידים אומרים: קין הביא רק מנחה לד׳ ו״הבל הביא גם הוא", כלומר: הביא גם את 
עצמו, את לבבו, את נפשו לד׳. אמנם הרעיון כשהוא לעצמו יפה ונשגב הוא )מקורו הוא 

מן האלשיך במעט שנוי(, אבל איננו פשוטו של מקרא כלל.

יש עוד פרוש חסידותי יפה מאד והוא: ״ויהי - לשון צער, כלומר: שהבאת המנחה של 
קין היה, כי ראה שהמיתה כבר נגזרה, ו״הבל הביא גם הוא״, כלומר: בעודנו חי שמח 
שמחה גדולה בעבודת בוראו כמאמר: ״שמחתני ד׳ בפעלך", ולכך – ״וישע״ )קול שמחה 
לר' בונים מפשיסחא(. פרוש זה הוא דק מן הדק, עמוק מן הקודם, אבל עוד רחוק יותר 

מן הפשט.

כשאנו מתבוננים בכללות הספור של קין והבל וקוראים בעיון את הכתוב: ״ויחר לקין 
מאד ויפלו פניו״, לבנו מתמלא רחמים על בן אדם זה, שלבו מלא שירה לד׳, השתפך על 
כל גדותיו בתודה, עד שדרש לו בטוי, בגלוי הקדמוני והטבעי, בהבאת מנחה, וזה שאליו 
נשא את נפשו, אל עולם, אבי כל היצור, לא שעה אליו ואל מנחתו. ביחד עם המשורר 
הגדול לאנגלים בשירת ״קין״ שלו, אנו מתמרמרים על המעשה אשר נעשה ליצור הראשון 
אשר הביא קרבן לד׳, אף שאיננו קוראים תגר כמוהו ואיננו מטיחים דברים כלפי מעלה 

כמוהו, בדעתנו, כי אלוהינו הוא "אל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא״.

ארצה  שמיו  משמי  כביכול,  יורד,  עליון  אל  כאלו  ורואים,  בתורה  עוד  אנו  מסתכלים 
לפצות את בן הארץ על המעשה אשר נעשה לו, והוא שואל אותו: ״למה חרה לך ולמה 

נפלו פניך״? ...

הננו מטים אוזן קשבת ושומעים: ״הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת 
רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו״...

אבל מה פרושם של דברים אלה? מאות פירושים נאמרו עליהם, וסוף סוף אנו שומעים 
מהם רק אזהרה, התראה ועצה טובה לעתיד, אבל לא תשובה על העבר...

ולא רק אנו, בני הדורות האחרונים, יש לנו מעין רגש של התמרמרות על המעשה אשר 
נעשה לקין, כי אם מכירים אנו רושמי הרגש ההוא גם אצל ראשוני הדורשים והמפרשים.

בתרגום יונתן בן עוזיאל אנו קוראים:

והוה כד נפקו תרויהון לברא  וניפוק תרוינן לברא.  ״ואמר קין לות הבל אחוהי: איתא 
ואמר להבל: מסתכל אנא דברחמין אתברי עלמא, אבל לא בפרי עובדיו טבין הוא מדבר, 

ומיתב אפין אית בדינא, מן בגלל מה אתקבל קרבנך וקרבני מני לא אתקבל״...

אחרי כן באה תשובת הבל והוכוח בין האחים בענין שכר ועונש, אבל בפי קין מושמת 
הטענה על נשיאות הפנים והטית הדין...

בעל ״צרור המור״ )ראה כלי יקר( רואה גם הוא איזה יתרון בקין על הבל. קין התעורר 
מעצמו להביא קרבן והבל לא התעורר לזה מעצמו, כי אם מצד הקנאה באחיו.״

אנו  אישית־מוסרית,  השקפה  מנקודת  רק  והבל  קין  בספור  איפוא  מתבוננים  כשאנו 
עומדים נבוכים בספקות. ננסה נא להתבונן בספור ההוא מנקודת השקפה סוציאלית־

היסטורית.

בספרי אחד האחרונים מצאתי על כתוב: ״כי תועבת מצרים כל רועה צאן״ )בראשית מ"ו 
לד( - הערה זו: ״המצרים היו עובדי האדמה, ואנשי ערב הסמוכים להם היו תמיד רועי 
צאן, ותמיד היה מלחמה ביניהם ושנאה כבושה, ועל כן לא יכלו המצרים לאכול לחם עם 
הערבים, שהם מן שבטי הרועים. וראה שהעירותי במעשה קין והבל, שקין מן האכרים, 
וע״כ הביא מפרי האדמה מנחה לד׳, הבל היה רועה צאן והביא על כן מבכורות צאנו, 
הנביאים״  ״מסתרי  )במאמר  והבן״  הרועה,  את  האכר  הרג  העולם  בריאת  אחר  ותיכף 

שבסוף ספר דרך הקודש לחרב רבי יחיאל צבי במהר״ם. ביאליק ב״הכנסת״(.

ספור ״קין והבל״ הוא איפוא רק קול הד המלחמה הארוכה, שהיתה בין עובדי האדמה 
והרועים הנודדים, שנגמרה בנצחונם של הראשונים על האחרונים...

אורטודוקסי,  רב  של  מפיו  שיצאה  שאעפ״י  לפי  זו,  מהערה  לאחורי  נרתעתי  מתחלה 

הנה ריח של בקורת־המקרא נודף הימנה, ואני נוכחתי זה כבר שבקורת המקרא, מלבד 
שסותרת היא עקרים גדולים בדת, מרחפת היא מעל לכל הענינים ואינה נכנסת לתוכם 

כלל וכלל, ואין לה אף הרגשה כל שהיא בשירה המיוחדת שבספורי התורה.

החטא  הכרת  החטא,  של  ענינם  ומה  הנודד,  הרועה  את  נצח  בקרקע  המושרש  האכר 
וענשו של החטא לכאן? מי היא החטאת ה״רובץ לפתח״? ומה ענינו של קרבן קין? ומה 
ענינו של קרבן הבל? וסוף סוף שאלתי הראשונה במקומה עומדת: ״מדוע שעה ד׳ אל 
ופשע האכר במה שהרוה  כלום חטא  לא שעה״?  קין  מנחתו של  ואל  הבל  מנחתו של 
והשקה את האדמה בזעת אפיו?... כלום חטא ופשע האכר במה שהוא במרצו ובשקידתו 

נצח את הרועה, שאין לו שום אחיזה בקרקע?

ואולם התבוננתי היטב בדבר וראיתי, בכתבי הקודש מבכרים כמעט תמיד את הרועה 
על פני עובד האדמה. קין היה עובד אדמה והבל היה רועה צאן: מנחתו של הבל נתקבלה 
ולא  האדמה״  ״איש  שהיה  מסופר,  נח  על  ברצון.  התקבלה  לא  קין  של  ומנחתו  ברצון 
לשבח, שהרי הכתוב מסיים: ״וישת, וישכר, ויתגל בתוך אהלה״ )בראשית ט' כא(. האבות 
היו רועי צאן. יעקב היה ״יושב אהלים״ ועשו ״איש שדה״. השבטים היו רועי צאן. "משה 
היה רועה״ )שמות ג' א(. דוד היה רועה צאן אביו. בשבח מרעה הצאן נאמר במשלי )כ"ז 
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בן רכב צוה לבניו לאמר: לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו וזרע לא 
תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם, כי באהלים תשבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים 

על פני האדמה אשר אתם גרים שם״ )ירמיהו ל"ה ו-ז(.

אבל מדוע מבכרים כתבי הקודש את מרעה הצאן על עבודת האדמה? הלא הניח ד׳ את 
האדם בגן העדן ״לעבדה ולשמרה״? הלא ״לא לתהו בראה, אלא לשבת יצרה״?

הגאון הצדיק ר׳ שמשון ב״ר רפאל הירש מרגיש גם הוא )בפרושו האשכנזי על התורה(, 
שלפי ספור ״קין והבל״ יש איזה דבר טוב בעצם העובדה של מרעה הצאן ויש איזה דבר 
״עבודת  דרכו:  פי  על  הדבר  את  מסביר  והוא  האדמה,  עבודת  של  העובדה  בעצם  רע 
האדמה יותר מכל שאר העבודות תעורר את כל כחות האדם לצאת לפעולות. האמר: 
״בזעת אפיך תאכל לחם וגו׳״, יקוים ביותר וביחוד על ידי עבודת האדמה. האדם יתגשם 
על ידה לאט לאט, עד כי באחרונה ישקיע את כל עצמותו בכלכלת חייו הבהמיים, ואת 
אשר מצאנו במושג 'קין׳ 'קנה', המורה על רגש התאוה ורום הלבב לחשוב, כי כוחו ועוצם 
רגב האדמה,  עובד האדמה.  ביותר אצל  נראה  זאת  ורכושו,  חילו  כל  לו את  ידו עשה 
אשר יזבל אותו האדם בזעת אפו ייקר בעיניו למאד, יען הוא יכלכל בקרבו חלק אחד 
מצד  והנה  קבע.  ישיבת  עליה  ישיבתו  להיות  אליה  תקשרהו  אדמתו  אף  מעצמותיו, 
אחד הן אמנם ראשי פנות התפתחות של התרבות התעוררו לצאת לפועל ע״י עבודת 
וירוד, הלך ושפל ביותר אל  ילך הלוך  וכו', אולם מצד השני עובד האדמה  וכו'  אדמה 
רגב האדמה, אשר יעבוד אותו. ויען כי יכניע את ערפו, ישח את גוו ויט שכמו תחת עול 

ההתאמצות להשגת קניניו, לכן גם רוחו ישח ושפל".

הירש מתאמץ למצוא עוד טעמים ונמוקים מוסריים לבכר על ידם את עבודת המרעה 
על עבודת האדמה. אבל הנקל לכל מעיין לראות, שכל אלה קלושים הם למאד, ומה גם 
אחרי שהירש בעצמו מוכרח להודות כי ״בכלל לא נולד האדם להיות רועה, רק נועד 
עובד  עם  להיות  נועד  ידה  ועל  התורה  לפי  ישראל  עם  גם  האדמה,  עבודת  אל  הנהו 

אדמתו״.

על  אישיים־מוסריים  בנמוקים  לא  לבקש  צריך  העניין  כל  להבנת  המפתח  את  ואולם 
את  מבכרים  הקודש  כתבי  סוציאליים־מוסריים.  בנימוקים  אם  כי  הירש,  של  דרכו  פי 
עבודת המרעה על עבודת האדמה, לא מפני שעבודת המרעה מקרבת את האדם לבוראו 
ועבודת האדמה מרחקת אותו ממנו, כי אם מפני שעבודת האדמה קשורה היא במושג 
הקנין הפרטי של העובד, ואין כתבי הקודש מודים בזכות שיש לו לאדם פרטי על אדמה, 

בלתי אם בהגבלות ידועות ובתנאים ידועים.
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ארץ  ובכל  עמדי:  אתם  ותושבים  גרים  כי  הארץ,  לי  כי  לצמיתות  תמכר  לא  ״והארץ 
אחוזתכם גאולה תתנו לארץ״ )ויקרא כ״ה כג כד(. ״כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן 

לכם ושבתה הארץ שבת לד׳ )שם ב־ז(.

יובל היא תהיה  יושביה,  וקראתם דרור בארץ לכל  ״וקדשתם את שנת החמשים שנה 
לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו״ )שם י(.

״כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה״ 
וגו׳. )דברים כ״ד יט(.

״כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה״ )שם כ(.

״כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה״ )שם כא(.

״כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, 
ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו״ )שם כ״ו יב(.

כל המקומות הנזכרים ועוד רבים כמוהם מלמדים לאדם, שהארץ כולה לד׳ היא והאדם 
הפרטי, אם גם קונה הוא את חבל אדמתו בזעת אפו, הנה צריך הוא להניח אותה הפקר 
לכל השביעית, להשיבה לבעליה הראשונים ביובל, להפריש ממנה תרומות ומעשרות 
ומתנות עניים ולזכור תמיד, כי לא הוא האדון עליה, כי אם שכירה או אריסה הוא אשר 

ממנה יאכל כפי עבודתו.

חטאו של קין היה החטא של קנין האדמה. מה שהאדם אומר: אדמה זו שלי היא לנצח 
ואין לאחרים שום חלק בה. אם אני חפץ אינני נותן לאחרים אף מדרך כף רגל בה. אם 

אני חפץ אני מקריב ממנה מנחה לד׳, ואם אינני חפץ - אינני נותן לאחי לרעות בה.

המפתח האמתי להבנת הספור על דבר קין והבל הוא לא אותה האגדה המדברת על 
שהביא קין מנחה מן הפסולת כי אם אגדה זו:

״שלשה הן, שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהן תועלת ואלו הן: קין עובד אדמה, 
נח-ויחל נח איש האדמה, עוזיהו - אכרים וכורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה״.

ועוד יותר באגדה זו:

״על מה היו )קין והבל( מדיינים? אמרו: בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל את הקרקעות, 
ואחד נטל את המטלטלין. דין אמר: ארעא דאת קאים עליה דידי הוא, ודין אמר: מה דאת 

לבש דידי. דין אמר: חלוץ! ודין אמר: פרח! מתוך כך: ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו״.

קין  של  לאחר שמנחתו  בין האחים,  על המחלוקת שפרצה  מוסבים  אעפ״י, שהדברים 
נדחתה, מכל מקום יש להמשיכם גם למעלה, לעיקר ולשורש הענין. ״קין אל הבל אחיו 
ויהרגהו״. קין, לפי ספור התורה, היה אבי כל הקולטורה החצונית, שבני אדם של עתה 
מעריצים ומקדישים אותה כל כך. קין היה הראשון שבנה עיר. מצאצאיו - ״יבל - אבי 
יושב אהל ומקנה״: ״יובל - אבי כל תופש כנור ועוגב״: ״תובל־קין לוטש כל חורש נחושת 
וברזל״. ״אחות תובל־קין - נעמה״ )אמן של כל נשות החן והיופי החצוני(. קין היה אפוא 
היסוד גם לבנין, גם לקנין, גם לחרשת המעשה וגם לאמנות החצונית, והוא הוא, בהיותו 

הכובש הראשון, -היה גם... הרוצח הראשון...

ר׳ הלל צייטלין, ממנהיגי יהדות פולין ערב השואה. סופר פורה, בעל השכלה רחבה שחזר 
אל מקורות החסידות והקבלה. עטוף בטלית, מוכתר בתפילין וספר הזוהר בידו, קידש את 

השם בערב ראש השנה תש״ג )המאמר מתוך ״ספרן של יחידים״(.

אחדות
לא די בשויון כלכלי, חיצוני. השביעית מלכדת ומאחדת את ישראל והופכת אותם לגוף 

אחד.

וזה  בשמיטה.  שוה  ועניים  עשירים  שיד  האחדות,  אל  לבוא  הוא  השמיטה  מצות  ״כי 
- כאיש אחד בלב אחד(, שע״י  ישראל  ויחן שם  נאמר:  )שם  סיני  סמיכת שמיטה להר 
בחינת האחדות מתעורר כח קבלת התורה לבני־ישראל והתודה מיוחדת לבני־ישראל״ 

)שפת אמת בהר תרמ"א(.

זו מהותה של מצוה זו, שאמנה מצות היחיד אלא מצות הצבור, ע״כ גם קיומה מותנה 
באחדות:

״ענין סמיכת פרשת אונאה לשמיטה. הגם דכתוב: אם מעט השנים תמעיט מקנתו, עם 
כל זה עיקר אונאה אינו דוקא בענין השמיטין? אבל באמת עיקר אל תונו הוא כדי להיות 
בני ישראל באחדות, כמו שאחז״ל שאונאת דברים גם כן בכלל. והנה מצות השמיטה 
אינה מצוה פרטית, אבל כפי האחדות שיש בבני ישראל יכולים לקיים זאת המצוה. כמו 
שאמרו: בזמן שכל יושביה עליה. ולכן חרב המקדש ע״י שנאת חנם וע״י בטול שמיטין 

ויובלות כי הכל ענין אחד״ )שם תר״מ(.

וכן כתב גם השם משמואל41:

היא  ויובל  ישראל',  'כנסת  היא  שמיטה  בזוה״ק:  מפורש  ויובלות.  שמיטין  ענין  להבין 
'בינה'. ונקדים, שפירש כ״ק אבי אדמו״ר זצללה״ה הכ״מ דברי המדרש )שמ״ר פ׳ מ״ח(: 
כתיב, המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא, וכתיב לכלם שמות יקרא כו׳, כשהקב״ה 
מבקש לקרותם כאחד הוא קורא לכלם שם אחד, וכשהוא קורא לכל אחד  ואחד בשמו 

הוא קורא אותו מיכאל גבריאל כו'. מנין אף למטה? שנא׳: ראו קרא ה׳ בשם בצלאל.

ואמר הוא זלל״ה: שיש נרצים מצד הפרט, וזה הוא שקורא לכאו״א בשמו, ויש נרצים רק 
מצד הכלל וזה הוא כשקורא כולם בשם אחד.

ביאור הדברים כי להיות האדם נרצה מצד הפרט צריך שיהיו כל רמ״ח אבריו מזוככים 
ומקודשים, ואז גם אדם פרטי הוא מחנה שלימה, כמאמר הזוה״ק )ע״ה ב( והי׳ מחניך 
קדוש, אלין אינון שייפי גופא, ואז הוא מוכן לקבל האור האלקי, אבל אם נשאר בו אבר 
אחד שהוא בלתי מזוכך ומקודש הרי הוא פגום, ושכינתא לא שריא באתרא דפגים. אבל 
עוד יש לזה תקנה עכ״פ להיות נרצה מצד הכלל, כי בכל הכלל א״א שלא יצטרף בין 
כולם קומה אחת שלימה להיות מעון לשכינה, כי יש לזה מעלה זו ולזה זו, ואפי׳ אנחה 
אחת טובה אינה נאבדת. אך גם זאת להיות נכלל בכלל ישראל בלתי אפשר רק אם הוא 
אוהב ישראל באמת להיות כמו אבר אחד מאברי הכלל. ובזה שכיחא הטעאה ודמיון, 
והבחינה בזה לידע אם הוא באמת לאמיתו, הנה כתיב )איוב ב׳(: עור בעד עור וכל אשר 
לאיש יתן בעד נפשו, כמשל האיש המגין בזרועותיו על ראשו, ומרוצה לקבל הכאה על 
ידו למען הציל את ראשו, באשר הוא מקור חיותו. וכמו כן אם האדם הוא שפל בעיני 
עצמו ויודע חסרונו, ומכף רגל ועד ראש אין בו מתום, וכל חיותו הוא רק מצד הכלל, אז 
נקל לו למסור את נפשו בעד הכלל, ולפי״ז איש שמוסר א״ע בעד כלל ישראל היא בחינה 
טובה שהוא נכלל בכלל ישראל וכנסת ישראל קולטתו. ובזה יש עצה נכונה לכל איש 
איך לבוא למצות ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, שבאם יודע אדם היטב 
את מהות נפשו שאין לו שום חיות רק מצד הכלל, הרי הוא כאחד מאבריו. ולמשל כאשר 
תצמח לו מכה בידו אף שכל הגוף סובל יסורים מן המכה אינו מואס בה לחתכה לגמרי 
מפני שתקונו של היד אצלו הוא יתר על קלקולו, באשר הוא משלים את חסרונו שסובל 
ממנה יסורים. וכמו כן יחשוב את חברו אף שסובל ממנו עולה, התועלת והתיקון שיש 
לו ממנו באשר הוא אחד מאברי הכלל הוא יותר מן הקלקול, ואיש כזה אף שאינו נרצה 

בעל  אברהם  ר׳  הגאון  של  בנו   )1926  -  1856( מסוכצ׳וב  האדמו״ר  בורנשטיין  שמואל  ר׳   41
ה’אבני נזר’ ואגלי טל, ונכדו של האדמר׳ר מקוצק. מתוך ספרו הגדול ״שם משמואל״ )ויקרא 
בהר, תר״ע(. בנו ר׳ חנוך היה מבוני ירושלים, והקים מחדש את חצר סוכצ׳וב בשכונת בית 

וגן בירושלים. 
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מצד הפרט הרי הוא נרצה מצד הכלל, ובאמת שמזה יוכל לבוא להשלים את כל פרטי 
אברי נפשו להיות נרצה אח״כ גם מצד הפרט.

והנה לענין זה באו מצוות שמיטין ויובלות. כי שמיטה היא מצד הכלל להיות כולם אחד, 
כמ״ש: והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך וגו' שיהי׳ יד כולם שוה, וכל ישראל 
כאיש אחד חברים, ואז הם מרוצים מצד הכלל. ומצות יובל היא עוד יותר מזה, כי ע״י 
השמיטין והספירה זוכין ליובל לשוב איש של אחוזתו. ובזוה״ק )ק״ח ב( שהוא איש אל 
שורש נשמתו, שכל נשמה יש לה שורש מיוחד כמבואר במדרש )שמ״ר פ׳ מ׳( על הפסוק 
)איוב ל״ח(: איפה היית ביסדי ארץ, וז״ש הזוה״ק שיובל הוא בינה, כי ע״י קישור נשמתו 
בשרשו מתוספת בה השגה ובינת הלב, וזה הוא איש ואיש לפי מה שהוא, וכאמרם ז׳׳ל: 
אין דעתם של בני אדם שוות. וע״כ תמצא שכל פרשיות השמיטה נאמרו בלשון יחיד, 
וגו׳, ואיתא בזוה״ק, שכל מקום שנאמר בלשון יחיד הוא מצד הכלל, שהם  תזרע שדך 
כולם יחד כאיש אחד חברים. וכמ׳׳ש: ויחן שם ישראל וגו׳ ואמרו ז״ל: כאיש אחד בלב 
אחד. וע״כ ביובל נאמרה הפרשה בלשון רבים, חוץ ממה שנאמר: והעברת, לשון יחיד, 
באשר ע״י התקיעה נעשה יובל כאיש אחד בלב אחד. וכל מקום שנאמר בלשון רבים הוא 
מצד כל אחד ואחד לבדו, וע׳׳כ מסיים הכתוב תעבירו בלשון רבים, כי לאחר שנעשה 

יובל נאמר בלשון רבים.

ויש לומר כי זה עצמו הוא ענין ימות המשיח ועוה׳׳ב, כי ימות המשיח זוכין מצד הכלל 
מעיר  אחד  ממשפחה,  ושנים  מעיר  אחד  אתכם  ולקחתי  קי״א(:  )סנהדרין  ז״ל  כאמרם 
מזכה כל העיר וכו', ועוה״ב הוא מצד הפרט, כי כל צדיק וצדיק יש לו מדור בפני עצמו, 

וכל אחד נכוה מחופתו של חברו. 

הקהל
״ויצו משה אותם לאמר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות. בבוא כל 
ישראל לראות את פני ה׳ אלהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל 

ישראל באזניהם״.

זמנו של ההקהל מיד לאחר השביעית, אבל האם זו מסגרת חיצונית של סדר הזמנים או 
שיש קשר פנימי ומהותי ביניהם?

במצות ההקהל כמה מרכיבים יסודיים: שמיטה, חג הסוכות, עליה לרגל, תורה.

תורה ושמיטה
הראב״ע )דברים ל״א י-יא( מפרש ״מקץ״ כתחילת הקץ, לפרושו זמן ההקהל בתחילת 
השביעית. בכך מתיישב המשך הפסוק: ״מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה״. לדבריו 
מילולי־טכני  פרוש  זה  אין  ממנה.  אורגני  חלק  והוא  השמיטה  שנת  את  פותח  ההקהל 
וקביעת עיתוי, אלא בכך קובע ההקהל את משמעות השביעית כולה. גם ״למען ילמדו״ 
האמור כסיבת ההקהל אין משמעו שילמדו תורה עתה בשעת המעמד, אלא כל השנה. 
ההקהל מגדיר לנו את תוכנה ומהותה של השמיטה כשנה של לימוד תורה והתעלות 

רוחנית־עיונית. 

אבל הראב״ע הינו יחיד בפרושו זה, ולכל מוני המצות אין קשר ברור בין ההקהל לתוכנה 
של השביעית.

השביעית.  להלכות  ולא  חגיגה  להלכות  ההקהל  את  צירף  ג׳(  חגיגה  )הלכות  הרמב״ם 
משמע שעיקרו של ההקהל לשיטתו הוא העליה לרגל בחג הסוכות. והעליה ההמונית 
עליה מצווים בהקהל, היא הבטוי הגדול והנשגב ביותר לחובת עליית כל הקהל ברגל 

לבית המקדש כדי להסתופף בצילו.

אולם לא כך כתב הרמב״ם עצמו בספר המצוות שלו )מצות עשה ט״ז(, שם הרגל ובית 
המקדש שוליים, וההקהל מופיע בתוך שורת המצוות הקשורות לתלמוד־תורה: תלמוד־

תורה, ציצית, מזוזה, הקהל, ספר תורה של מלך, ספר תורה של כל אדם.

שיש  שונות  נקודות  שתי  על  מורה  הספרים  בשני  ההקהל  מצוות  של  השונה  הסידור 
להדגיש במצווה.

לאמור בספר המצוות עיקרו של ההקהל הוא הקריאה בתורה, כפי שמפורש בכתוב, והיא 
העומדת במרכזו. עניינו של ההקהל הוא לימוד תורה צבורי בהקהל, וקבלה מחודשת 
של התורה מסיני כפי שהיה ב׳׳יום הקהל״ )דברים ט' י, י׳ ד( תוכן זה פרש הרמב׳׳ם גם 

בהלכה ו )הלכות חגיגה ג׳(:

״אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה 
זו. שלא קבעה הכתוב אלא  יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה 
שומעה,  הגבורה  ומפי  בה,  נצטוה  עתה  כאילו  עצמו  ויראה  האמת.  דת  לחזק 

שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל״.

המלך והתורה
בעל הלכות גדולות חילק את המצוה לשתים:

והם  ייסרון  מלקות  פרשת  נודדים,  דמי  לכפר  ויערפו  מלך  עלי  ״אשימה  א. 
בתרועת מלך נועדים״ )רס"ג פרשיות מצוות הציבור י(.

ב. ״ללמוד וללמד דת והמלך יקראנה בלהקים״ )שם טז(.
בראשונה הדגש הוא על מצוות הצבור להקהל ולהוועד באמצעות תרועת מלך, באחרונה 
המצוות  שתי  בתורה.  שם  לקרוא  יחיד  של  עשה  מצות  שהיא  המלך,  מצות  מודגשת 
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הכפולות, שעל המלך ושעל העם יוצרות יחד שלמות אחת.

מקומו של המלך בהקהל לא מפורש בתורה. ואף על פי כן לחכמים הדבר היה כל כך 
ברור, שקראו את הפרשה על שמו 'פרשת המלך'.

אפשר להבין זאת בשני אפנים:

א. המלך צווה בפרשתו )דברים י״ז יח־יט( לכתוב לו ספר תורה: ״והיתה עמו וקרא בה 
כל ימי חייו״. ובספרי, שקריאה זו אינה לעצמו, אלא קורא בה בהקהל. אם כן צרוף שתי 

הפרשיות הוא הקושר ומביא את המלך אל ההקהל.

ב. אפשר להבין שמקומו של המלך אינו מצטמצם במצוות הקריאה בספר התורה שלו, 
אלא הוא הכרחי לעצם ההקהלות.

אין קהל בלא מלך. בלי קריאת המלך אין זה צבור וקהל מלוכד אלא אסיפה כתתית 
ומפלגתית. על כן מדגיש הרס״ג

״והם בתרועת מלך נועדים״.

נמצא שמצות ההקהל קושרת את ישראל יחד באירוע ממלכתי, והם מתלכדים יחד סביב 
המקדש בבואם לראות את פני ה', ושם מקבלים את התורה בהמון. ההקהל מחדיר בלבנו 
אנו למדים שהעם  אומה אלא בתורתו. אבל במקביל  אינו  ישראל  את האמונה, שעם 
וגיבושו הלאומי הם הבסיס לתורה, קודמים לנתינתה ומשמשים מבוא אליה. ״אשר בחר 
בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו״. זו הצומת בה מתלכדים העם והתורה יחד, וגיבוש 

ישראל לאומה על ידי המלך הוא הבסיס והיסוד להשגת יעודה הרוחני הנשגב.

הקהל
הרב צבי יהודה הכהן קוק 

כשם שכל עיקר שלמות מציאותם וחיותם של ישראל הוא בארצם, בהיותם ״גוי אחד 
בארץ, עימה איקרון אחד״ )זהר אמור צ"ג(, כן כל עיקר קלקלתה והריסתה של גלותם 
שלמותם  החזרת  היא  גלותם  של  ורפויה  תיקונה  עיקר  כל  וכן  ופיזורם.  פירודם  היא 
העולם״.  ״אומות  לעומת  האומה,  יחידת  בתור  ערכה  הופעת  לפי  הזאת,  האחדותית 
ישראל,  של  בשלמותם  היא  התורה  של  וחיותה  מציאותה  שלמות  עיקר  שכל  וכשם 
וכתיב: מורשה קהלת  ישראל, כמ״ש הקהל את העם,  בני  ״התורה תלויה בהתאספות 
יעקב״ )שפת אמת פ׳ קרח(, כן כל עיקר מיעוט דמותה של התורה הוא בבטול שלמותם, 
שהוא עם גלותם מארצם. ״מלכה ושריה בגויים אין תורה. כיון שגלו ישראל אין לך בטול 
תורה גדול מזה״ )חגיגה ה' ב(. וחזרת שלמותה של התורה היא לפי הופעתה על ישראל 

כולו, על האומה כולה.

בגולה הננו שארית של ישראל, שארית של הגוי האחד והקדוש )תחנונים שאחרי שמונה 
עשרה(, בנים, אישים יחידים, חלקים, אברים, מפוזרים ומפורדים של האומה הגדולה 
הכוללת כנסת ישראל. בהיותנו בין ״שבעים הזאבים״ )אסתר רבה פ׳ י( השמירה העליונה 
השמיימית ממשיכה בקרבנו בגניזה מופלאה את חוטי החיוניות הישראלית, ״ואין לנו 
שיור רק התורה הזאת״ )סליחת ״זכור ברית״(. אותה התורה האלהית, בהריסות קיומה 
השלם עם תלישות עמה ממקומו, ממשיכה את שיורה על־גבי שאריתנו ובתוכה, במידה 
אישיית, יחידיית, פרטיית. ״מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב״ה בעולמו אלא ארבע 
אמות של הלכה בלבד״ )ברכות ח'(. אותן ארבע אמות שהן שטח רשותו ההכרחי של 
כל אדם פרטי מישראל )עירובין מ"ח(, שהן משמשות לו זכות־קנין בכל מקום ואפילו 
ברשות־הרבים )בבא מציעא י'(. לפי מידת קיומו של היחיד בתוכה ומתוכה, ושהן כאילו 
מוכנות להמשיך לו ערך־קנין כללי ע״י אחיזתו בקרקעה של ארץ ישראל. - ובמדתן זאת 
וימדד  "האל הקדוש, שעמד  עזו של  נמצאת מאז הליכת־עולם אשר בחביון  הפרטיית 

ארץ, ראה ויתר גויים, ויתפוצצו הרי עד, שחו גבעות עולם״ )חבקוק ג', מגילה כ"ח(.

באותן ארבע־האמות הגדולות, של בני הגוי הגדול והקדוש, המכוונות אף הן בשייכותן 
ושכינת  ממעל  בשמים  שמושב־יקרו  הארץ  ויוסד  השמים  נוטה  הקודש־ברוך־הוא,  אל 
עוזו בגבהי־מרומים, בהמשכת מלכות תורתו )״תפלה למשה״ להרמ״ק( - נוצרו מבצרי 
יראתו  דעת  ד׳,  תורת  של  חיים,  רוח  של  נאדרים  מגדלי־רוח  נפלאים,  בתי־יוצר  חסן, 
וגבורת קדשו. התורה במדתה האישיית, היחידיית, הפרטיית, המשיכה גידולה, הגבירה 
חדרי  של  ובמחשכים  אורה,  גנזי  ממקור  תעצומתה  גילוי  זה  בשיורה  הוסיפה  חילה, 
הגלות הפרטיים )סנהדרין כ"ד(, חדרו זרמו קויו, מן השמים העליונים. שערי קדושתה 
השלמה, הכללית, הצבורית, נשארו טבועים וגנוזים בתעלומות המעמקים )איכה ב' ט' 

מדרש רבה(.

ולעומת מקדשי־המעט שהתנוססו לתפארה בהתמעטות־הדמות של השראת השכינתא 
דבגלותא, שגלתה עם ישראל בכל מקום שגלו )מגילה כ"ט(, נשאר כח המקדש המיוחד 
הנבחר, שכל הפיות פונים אליו )ברכות ל'(, כמוס ושגוב בסתרי המרומים )סוכה מ"א(. 
של  סדורו  את  שהכין  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  חייל״.  רווחא  משכח  וכד  וקאי  תלי  ״מיתלי 
נ"ו ב( התקין במערכת קדושת הזמנים הישראלית  )גיטין  כח התורה משחרב המקדש 
את משמרת ה'זכר למקדש', שבמהרה יבנה בהארת האש של מעלה - )סוכה שם, רש״י 
פיזרנו  טז(,  ד'  )איכה  אותנו  חילק  אשר  ד׳,  פני  את  ברורה  ראיה  שאין  אע״פ  ותוס׳(. 
ופירדנו, והסתירם ממנו )חגיגה שם(, קבע המשך ה'זכר למקדש' את הדרישה הפנימית 
לציון )סוכה שם(, והכשיר את הצפיה להחזרת השכינה אליה )כתובות ע"ה ב, כוזרי ג' 
י"ט(. ״בקרבך קדוש, אמר הקב״ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים 

של מטה״ )תענית ה'(. 

עם גמר התמוטטות קרקע הגלות מתחת לרגלינו, עם ההתפוררות המוחלטת של עפרות 
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וארצות העמים שנמצאו בתוכם, בהתמלאות דבר ד׳ ש״בגוים ההם לא נרגיע ולא נמצא 
מנוח לכף רגלינו״ )דברים כ"ח סה(, בתקף אמרת מלכותו עלינו בחוזק היד שבתשפוכת 
כשהוא  ישראל,  של  דמותו  שלמות  צמיחת  ועולה  מובלטת   - לג(,  כ'  )יחזקאל  החמה 

מתמרק ומתכונן להופעת חיוניותו האלהית השלמה, הצבורית הכללית.

הולך  טו(,  ק"ב  )תהלים  אבניה  את  ורצו  ארצו  עפר  את  וחוננו  באו  בניו  אשר  ישראל, 
ומתדבק אליה, אל אמו - אדמת־קדשו, אל ארץ חמדת חייו, והיא הולכת ומתגלית בתור 
ארץ־ישראל. הישוב, המתפתח ע״י ״התלקטות לאחד אחד בני ישראל״ )ישעיה כ"ז יב(, 
בהתחלתו לגלות את קץ החושך מתוך מתן הפרי ומשא הענף, ״לעמי ישראל כי קרבו 
לבוא״ )יחזקאל ל"ו ח, סנהדרין צ"ח(. כי״באים הם בבכי ומובלים בתחנונים״, ״עור ופסח 
הרה ויולדת יחדיו )ירמיה ל"א ז-ח( - מקבל את אישור־חותמו הנורא ע״י חרבן הגולה. 
שלילת המציאות של הגולה מקבילה אל חיוב־המציאות העצמי של ישראל בארצו, שבא 
לידי גילוי יותר ויותר. ״יושבים עליה״ )ערכין ל"ב( הולכים ומתרבים בכמות ובאיכות, 
אלי׳  ר׳  )הגאונים  בה״  התלויות  ב״מצוות  ומשתכללת  משתלמת  התורה  התקיימות 
גוטמאכר ור׳ צבי קאלישר זצ״ל במכתביהם לישוב ארץ־ישראל(. כתות התורה וכתות 
ו׳׳קורטוב המדינה״, שהיה ניכר כבר לפני  ויותר,  החיים מתרבים ומתפתחים בה יותר 
התגרות־המלכיות הקודמת )אגרות הראיה אג׳ תמט(, הולך ומתקרב לשיעור שלם, הולך 

ומתגלה ונקבע הערך הצבורי הכללי של שלמות חיי ישראל בארצו.

ששים רבוא יושבי הארץ ושבי הגולה הולכים ומייצגים ומגלים את שלמות חיי עם־ד׳ 
בארצו. מדת השלימות של חיי עם־ד׳ בארצו, המופיעה במהלך התמלאותה ע״י מציאותם 
ערך  הופעת  את  כבר  היא  מחייבת  יחד,  גם  הגולה  וחרבן  הארץ  ישוב  של  והקבלתם 
״כל  על  כללית,  צבורית  ישובית,  במדה  והשפעתה,  לכבודה  וקיומה,  ללמודה  התורה, 
הקהל כולו״. ״מלבוא חמת עד נחל מצרים, הני דאיקרו קהל״ )הוריות ג'(. הזכר של חבת 
ה״ז(.  פ״ב  ירושלמי  ל"ה,  )עבודה־זרה  מיינה של תורה״  יותר  ה׳׳חביבים  דברי־סופרים, 
ומסובכת,  ונעשה, בהדרגה ממושכת  הולך  זה,  בזמננו  בקיום המצוות התלויות בארץ 
שיר  הקדמת  )רש׳׳י  ראשונה״  ״חיבה  כעין  ורענן,  חי  עצמי,  ממשי,  כאילו  ויותר  יותר 
השירים(, כעין ראיה מתקרבת לפגישת פנים לקיומם של דברי־התורה וברית־קדושה, 
״וזכרו כיין לבנון״ המלבין עונותיהם של ישראל )הושע י"ד ח; במדבר רבה פ׳ ח( – עם 
התישבות הארץ והתרבות יושביה, עם מלוא שמחת ציון וששון גילת העקרה, בהצבת 
הצבורית  צורתה  השתכללות  עם  א(,  ח'  )כתובות  לתוכה  בניה  וקבוץ  האלמנה  גבול 
הכללית במפלאות ההשגחה האלהית, שהיא מכינה ומכשירה את התגלות אור הקודש 

של עז התורה וממשיותה, - ״על כל עם הקהל״ )ויקרא ט"ז לג, ספרא(.

תבע  זצ״ל  האדר״ת  הגאון  אשר  בזמננו,  ההקהל  מצות  לקיום  למקדש״,  ה״זכר  אותו 
יחד,  גם  הישועה  וצפיית  המצוות  אהבת  והשתוקקות  ההלכה  בירור  מצד  בשעתו, 
בשנות  המחודש,  החקלאי  ישובנו  התרחבות  בתחילת  אז  הדור,  גאוני  עוד  בהסכמת 
הנונין, ואחרי כעשר שנים חזר והזכירו בשבתו כאן בעיר קדשנו־ותפארתנו - בא ונתבע 
ה״אחד  הקדוש  הגוי  של  הממלכית  הכהונה  דחיפות  עצם  מתוך  מאליו,  עכשיו  הוא 
בארץ״, בשובו אליה בדבר ד׳ מנפוצות הגולה הולך הוא ומתקיים מאליו בתוקף יד ד׳ 
הנטויה עלינו )חגיגה שם(, לזעזענו ולדכאנו, לקבצנו ולאחדנו במשפט ימינו להחיותינו 
ולהושיבנו על אדמתנו )ספרי פ׳ שופטים( ו״מעלה עליהם הכתוב כאילו מאיליהם קבלו 

עליהם״ )ירושלמי שביעית פ״ו ה״א(.

מצות ההקהל, שהיא מצות הברית הכוללת, המצוה תרי״ב בסדר מנין תרי״ג המצוות, 
וקיום  התורה  כתיבת  מצות  שלפני  שבתורה,  המצוות  מסדר  האחרונה  שלפני  המצוה 
ספרותה, לכל יחיד מישראל לפי חיובו בלמוד התורה, קובעת היא, עם החיוב הכללי 
של הכניסה לארץ, הכיבוש והחזקה, הירושה והישיבה, את הכללת התורה בשמיעתה 
שבעל־פה, להמשך כריתות בריתה)גיטין ס' ב( מתוך קריאתה הצבורית שבכתב, ״נגד כל 
ישראל באזניהם״ )דברים ל"א יא(, זו שבהכללתה הכלל־ישראלית גם נשים חייבות בה, 
אע״פ שהיא מצות־עשה שהזמן גרמה, ועליה נאמר ״אין למדים מן הכללות״ )קידושין 
ל"ד א(, זו ש״נצטוינו שיקהיל עם ישראל כולם, אנשים נשים וטף״ )ספר החינוך תרי״ב(, 

וכל אחד ואחד חייב בה )שם(, וקובעת אז את ערך קדושו של היחיד מתוך עז הופעת 
הזכר־ וניעור  חוזר  עתה  --עתה  האלהית.    המצוה  לפי  בשלמותה  הצבורית  התורה 

אל  זאת  לכתנו  תחילת  מאז  ורועיו  ישראל  גדולי  התעוררות  ע״פ  אשר  שלה,  למקדש 
פנות ארצנו,  ישובנו, מכל  נקודות  ויתכנסו, מכל  יעלו  ארצנו במלוא תפארת קדושתו 
ירושלימה, אל העיר שחוברה לה יחדו, שכולם נעשים בה כאחד חברים )חגיגה כ"ו ב, 

ירושלמי פ״ג ה״ו(, להתרומם בה בהכשרה רוחנית נשגבה ומטוהרה ל:

״אשר יהיה הקול יוצא בתוך כל העם, אנשים נשים וטף, לאמר: מה הקיבוץ הזה 
שנתקבצנו יחד כולנו? ותהיה התשובה: לשמוע דברי התורה, שהיא כל עיקרנו 
הודנו ותפארתנו. ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה, ויכניסו הכל 
וישמח  לטובה  ויזכו  הש״י,  את  לדעת  ילמדו  בה  החשק  ושעם  חשקה.  בלבם 
הש״י במעשיו, וכעין שכתוב בפירוש בזאת המצוה: למען ילמדו ויראו את ד׳. 
להיות  ולשון  אומה  יפרדו מכל  ובה  התורה,  היא  ישראל  עם  עיקרם של  שכל 
זוכים לחיי עד, לתענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנביאים״ )ספר החינוך. מתוך 

לנתיבות ישראל א׳(
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שבת העם והארץ
הקדמה ל׳׳שבת-הארץ”

הרב א.י. הכהן קוק זצ״ל
כדי להקל על המעיינים הוספנו:

א. דברי מבוא, מאת הרב ע. קלכהיים.

ב. מקורות הפסוקים והמאמרים, חלוקה לענינים וכותרות, אשר שולבו בגוף הדברים.

מעט מקורות והשוואות, בעיקר לכתביו האחרים.

מאמרים המבארים ומרחיבים כמה מנושאי ההקדמה: שבת האומה, שבת הארץ, קשר 
האומה לארצה, ה'קץ המגולה'.

דברי פתיחה

הרב עוזי קלכהיים
תורת  על  למשנתו  אב  כבית  לנו  לשמש  יכולה  הארץ״,  ל״שבת  זצ״ל  הראי״ה  הקדמת 
או־ץ־ישראל, דרך מסה זו, נוכל לחדור למערכת הגיונותיו ומחשבותיו - שהגיעו לבירורם 

וגיבושם בארץ.

בדברי הקדמתו זו, אנו חשים באוירה המיוחדת המלוה כל קורא בעת פגישתו עם כתביו, 
שנכתבו  במאמרים  הרצאתו  דרך  את  להשוות  אין  האופיני.  מסגנונו  המיוחד  והרושם 

בחו״ל - ובין סיגנונו זה שנוצר ונתחדש בא״י1.

־ המצטרפים  הסגנון בחו״ל היה בנוי מן הפרטים, הוכחות מן הפסוקים ומאמרי חז״ל 
אנו  זו  בהקדמה  ואילו   - תקופה  באותה  ששלט  רבני  בסגנון  או  דרשני,  בכיון  לכלל, 
נפגשים עם סגנונה של א״י, הצועד מן הכלל אל הפרטים2. הענין נאמר תחילה, ברוח 
ואילך-נוצר הסיגנון  ומתוכו מתבארים הפסוקים ומאמרי חז״ל. מכאן  וממנו   - גדולה, 
המיוחד החתום בחותם אישיותו, ״סגנונו של הרב קוק״, עד אחרית ימיו. כשם שאין שני 
נביאים מתנבאים בסגנון אחד - מפני שאותו החזיון שהם רואים, נקלט בעולם הנפש של 
כל אחד בצורה שונה מזולתו, התלויה בשוני הקיים בחכמתם - ומידותיהם, כן ניתן לומר 
ביחס לרבנו זצ״ל. אין להשוות סגנון של חו״ל - עם עולם המושגים של הגולה, - לסגנון 
של א״י, לאחר הפגישה החיה והמוחשית עמה, לחזות בקיבוץ בניה אליה לחונן אבניה 
ואדמתה. לפנינו לידה חדשה3. ופנים חדשות של נפש שלאחר קליטת אוירה המחכים 

של א״י. 

בהקדמה זו - נוכל למצוא את תורת א״י מופיעה בשני צדדיה האגדי וההלכתי, בתיאום 
הנפלא והמשלים שביניהם. כרגיל בספרות התורנית אין כל קשר בין החלק ההלכתי - 
וחלק האגדי. - כל חלק זורם והולך לו לפי דרכו, באפיקיו המיוחדים. והמתבונן בהקדמה 
לשבת הארץ, - והלומד את גישתו ההלכתית שבגוף הספר יכול להבחין במהלך המקביל 
של   - הקצובות  ההלכות  ובין  באגדה,  שמקורו   - הרעיוני  הרוח  עולם  שבין  והמשלים 

עולם המעשה שמקורו בספרות ההלכה.

״לא רק האגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת א״י, כי אם גם ההלכה, יסודות 
הסברות, ניתוח הפסקים, שרשי השיטות ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים 

״מכאן  לי:  וענה  בסננון,  ההבדל  לפשר  זצ״ל,  זיידל  משה  דיר  הותיק  תלמידו  את  שאלתי   1
תוכל להוכיח שאין שני ישעיהו״!

2  עיין ״הד הרים״ אגרת לו, על ההבדל שבין בבלי וירושלמי, וחידושו של הרב. וצ״ל בנקודה 
זו, שבבלי הוא כלל הצריך לפרט, וירושלמי היא פרט הצריך לכלל.

3  עיין במכתבו של ר' אברהם קליסקר ל״בעל התניא״ - בסוף ספר ״פרי הארץ״. לר׳ מנחם 
מנדל מויטבסק. מד״ה זאת אשיב אל לבי... לכל שואל ומבקש לשכון כבוד בארץ הקדושה.

בד׳ אמות  זצ״ל מרחיב את תורת א״י מעבר ללמוד התורה המצוי  והמעשיים.׳׳,־ הרב 
של הלכה, אלא כל החיים כולם יקבלו אור חדש, עם תחית כנסת ישראל בארץ ישראל.

מבנה המאמר מציין שלש תקופות בחיי האומה, המתאימות ומקבילות עם מהלך בריאת 
העולמות - שבירתם ותיקונם, כפי שנתבאר בהרחבה בתורת האר״י. נציין את השלבים 
הללו בשמות, א. האידיאה. ב. המשבר. ג. התיקון. ננסה לסקור בראשי פרקים אלו את 

תוכנה של ה״הקדמה לשבת הארץ״.

מבנה ההקדמה

פרק א. האידיאה
1 ישראל ) - מהות(

יחס הפרט והכלל.

סגולה ובחירה.

2 התגלות האומה בתורה ומצוות

מצוות:

שבת

שמיטה

יובל

תורה

פרק ב. המשבר )החטא והגלות(
1( החיקוי-שכחת היעוד.

2( התוצאה-עונש הגלות

3( תיקון האומה בגלות

פרק ג. התיקון )גאולה(
1( הקץ המגולה - וסימנו

2( עלית היחידים במשך הגלות

3( המפגש המחודש בין האומה וארצה

פרק א. האידיאה
כנסת  של  סגולותיה  את  לתאר  ועובר  בעולם,  ישראל  עם  של  במקומו  פותח  המאמר 
ישראל, כי נקודת המוצא להבנת כל השאלות העולמיות-הוא במפתח הקטן4 להיכלו 
של מלך עולם – שנקרא ישראל. ״יסוד חכמת ישראל האמיתית היא הכרה בערך האלהי 
של נשמת האומה״5. על כן מי שחודר ומתבונן באופי נשמת האומה, בגורלה ההיסטורי, 
בנצח קיומה, בכל הופעות חייה, שאיפותיה, ותקוותיה ויעודיה, יגיע למסקנה שהראשית 
העליונה והמרכזית של בריאת העולמות ותכליתם - הם ישראל6. בלשונו של הרב זצ״ל 

4  עיין מהר"ל מפראג נצח ישראל, פרק י', ד״ה בירושלמי בתענית.
5  עיין מאמרי ראיה ב, עמ' 280. המאמר ״נחמת ישראל" יכול לשמש כמקור ראשוני להבנת 

הקדמת ״שבת הארץ״ - לפני הניכוש הסופי.

6  עיין רש״י בראשית, בשביל ישראל ותורה שנקראו ראשית, ובהסבר המהר"ל בגור אריה. 
ור׳ צדוק הכהן, צדקת הצדיק אות קצ״ו.
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״כנסת ישראל היא תמצית ההויה כולה״7. ״הגילוי הרוחני העליון שבהויה האנושית״8. 
יושבי  עם זה אשר נברא לספר תהלות ה׳, לגלות את הענין האלהי - שבבריאה, לכל 
תבל, יש לו כשרון מיוחד לענינים האלהים, טבע נפשו האופינית היא בשאיפה לקרבת 
אלהים, שפסגתה היא ההופעה הנבואית, והוא זקוק לארץ זו, עם סגולותיה המתאימות 
לו במיוחד, על מנת להוציא אל הפועל את הגנוז בקרבו. רעיון רקע זה, המופיע בהרחבה 
שלפני  במוטו  הוא  הרעיוני  שגרעינו  המאמר,  להבנת  חיוני  הוא  ריה״ל9.  של  במשנתו 
המאמר המצוטט מן הזוהר: ״מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ״, עמה אקרון אחד - ולא 
אי  והמפעל,  החיים  ובתוקף  במחשבה  ישראלית,  עצמית  ״יצירה  בלחודייהו״10.  אינון 

אפשר לישראל - אלא בארץ ישראל״11.

כדי להוציא לפועל את קדושת ישראל מציין הרב זצ״ל ג׳ מצוות: שבת, שמיטה, ויובל. 
וכך  לעולם״,  היא  אות  ישראל  בני  ובין  ״ביני  וה׳,  ישראל  כנסת  בין  ברית  כבת  שבת 
נוצרת הברית המשולשת, בלשונו של המדרש: ״שלושה מעידים זה על זה, ישראל, שבת, 
והקב״ה״ ולכן התקינו בתפלת מנחה בשבת: ״אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי 
אחד בארץ״12. הגוי המיוחד הזה מגלה את הדר נשמתו רק בארצו, ולשם כך הוא צריך 
יוצרות את  הללו  כי המצוות  לכרם13.  - שהם כעבודת הכרם  למצוות התלויות בארץ 
המפגש והחיבור בין האומה וארצה. הביטוי השלם לקיום מצוות התלויות בארץ היא 
מצות היובל, המתקיימת רק כשרוב יושביה עליה, וכל שבט נמצא בגבול נחלתו14. זהו 
הביטוי המלא של עם היושב בצורה מסודרת בארצו, ולא כשבניו גולים מעל אדמתם, 
כמו הצעות  הן  כי השמיטות  כך מתערערת השמיטה,  וע״י  יובל,  שאז מופקעת מצות 

והכשר להגיע ליובל, כי מטרת ספירת שנות השמיטה להגיע ליובל15.

שלשת המצוות הללו שבת, שמיטה, יובל, הן ציוני דרך - של ההוצאה לפועל של קדושת 
ישראל. השבתת חיי החולין נועדה לתת אפשרות לפיתוח הכוחות הרוחניים של האומה, 
אשר במהומת חי החולין והלחץ המתמיד של הפעילות המעשית נעשקת הנשמה - ולא 

מגלה את כוחותיה.

גולת הכותרת-של פיתוח כוחות האומה מופיעה ע״י התורה, בהדרכתה את חיי היחיד 
 - המכשירים  ע״י  בארצה  האומה  מתפתחת  וכך  ישראל.  של  המיוחד  באופי  והציבור, 
קדושת  את  כמבטאת  ־  שבת  הארץ.  קדושת  את  המבטאות  בארץ,  התלויות  מצוות 
ישראל, התורה - כדרך חיים לדבקים בה׳. התורה, האומה והארץ, הם שלשה קנינים 

המתלכדים יחדיו לגלות את הקדושה בעולם, זוהי התוכנית הכללית. 

בנושא  הדברים.  הרצאת  סדר  ע״פ  ישראל,  קדושת  של  לפועל  ההוצאה  בסדר  נתבונן 
הקשורות  יסוד  סוגיות  בשתי  זצ״ל  הרב  עוסק  המאמר,  של  תחילתו  שהוא  ישראל, 

לקדושת ישראל, 1. יחס הפרט והכלל. 2. הסגולה והבחירה.

את הסוגיא הראשונה של יחס הפרט והכלל - נוכל לסכם בשני פסוקים שהזכיר בקטע 
הראשון, פסוק הפתיחה - ״מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו״ - בא להגדיר את 
יסודית של האומה,  לדברים שבקדושה, כתכונה  - בכשרון  ישראל  הענין המיוחד של 
בשאיפה לקרבת אלהים. פסוק הסיום ״אתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום״ - 
מציין את הזיקה של היחיד לכשרון האומה. שימצא כל יחיד את אשרו ושלמותו בפתוח 
נטית  ״את  המגלה   - שבת  מצות  להלן  הוצבה  זו  סוגיא  כנגד  בקרבו.  הקדושה  כשרון 

החיים האלהים כמו שהם ביחידיה״16.

כנגד הסוגיא השניה של קדושת ישראל, היחס שבין הסגולה והבחירה, שהרחיב עליה 

7  אורות ישראל, א, א.
8  שם א, ב.

9  כוזרי, מאמר ב, ח-כ.
10  זהר ויקרא צג, ב.

11  אורות, א״י אות ג׳.
12  תוספות חגיגה ג, ב׳ ד׳ ה ומי כעמך.

13  כוזרי ב׳ יב.
14  מבוא לשבת הארץ עמ' יא־יב.

15  מבוא אות ה׳, בהסבר שיטת הרמב״ם.
16 עיין להלן במאמר: התעלות היחיד לקדושת השבת״ בהסבר כל הקטע.

באגרתו המפורסמת לרידב"ז17 הוצבו שתי המצוות שמיטה - ויובל. שמיטה מבטאת את 
הסגולה, את הקדושה הקבועה והקיימת - ואילו היובל מבטא את הבחירה, כי קדושת 
תלוי  הדבר  שנה״18,  החמישים  שנת  את  ״וקדשתם  הפסוק  כפשטות  בנו,  תלויה  יובל 
במעשה האנושי, בתקיעת שופר של יובל, בשילוח עבדים, והחזרת קרקעות לבעליהם, 
״ושלשתם מעכבות בו״19. מה שאין כן בקדושת שמיטה, שהיא קבועה וקיימת מלמעלה 
ואינה תלויה במעשים שאנו נעשה, - כמו ספירת שנות השמיטה, והפקרת הפירות. - 
שמיטה נכנסת לתוקפה כ׳׳אפקעתא דמלכא״ - ולכן היא מציינת את סגולת ישראל, הכח 

הקדוש הפנימי הקבוע בנשמת ישראל.

״התורה כוללת כל הקדושות הפרטיות - ולמעלה מהן כשרון הקדושה בישראל. התורה - 
היא האספקלריה המאירה, שבתוכה משתקפת כל מעלת רוח האומה, בין הרוח הסגולי- 
ובין רוח עליון, רוח אלהים חיים של היובל, המתגלה בהתגלותה  הטבעי של שמיטה, 

הבחירית״20.

פרק ב׳. המשבר
העצמי,  הרוח  הכרת  בישראל  נתעלמה  העצמיות21,  בשכחת   - המשבר  של  ראשיתו 
שהביאה לעזיבת תורת ישראל המדריכה את העם בחיי היחיד והציבור. פתיחת הקטע 
בפסוק ״זנח ישראל טוב״22. באה לרמוז לנו על שכחת דרך התורה, כי בכמה מקומות 

דרשו חכמינו23. פסוק זה לענין התורה.

ההליכה אחר תרבות הגויים יש בה שני חסרונות ״פראית בטבעה ובבחירתה גם יחד״ 
- זוהי פגיעה בקדושת ישראל הכפולה, הסגולית והבחירית. ההליכה אחר ע״ז, הזיקה 
זיו  הושבתה,  והברור  הפשוט  השכל  ״טהרת  והמידות.  השכל  עיקריים,  תחומים  בשני 
גורמים  שני  שהגבירו  האלילית  ההזיות  של  דע״ז  יצרא  גבר  ולעומתם  הועם״.  הצדק 
מנוגדים לשכל ולמידות הטובות שבישראל, את כח הדמיון, והפקירו את חיי המעשה 
המוסריים. ״את עמדתם לקחו הדמיון הגס של החברה הפרועה, ורשע כסל של ההזיות 

האליליות ותועבותיהן״.

כדי להעניש את ישראל אפשר היה להביא גוי מרחוק שירדה וישלוט בעם וייסר אותם 
על חטאיהם, אבל מאחר והחיים הלאומיים הושחתו, ״ורוח האומה ספג יסודות רעים 
״זנתה אמם  הנבואה  וזהו המובן של  לירידת הטהרה העצמית  גרם  - עד אשר  וזרים״ 

הובישה הורתם״.

הציבור  חיי  את  המבטאים  האומה,  של  באופיה  החתומים  חדשים,  וראשי  והמועדים 
שלה, כי בית דין מקדש את החודשים וקובע אותם, ״חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו 
עלי לטורח נלאיתי נשוא״. היה הכרח להשתמש ב״רפואה הרחמנית - אכזריה, הניתוח 
היחיד  הפתרון  היה  הארץ,  מן  העם  של  הפירוד  מהארץ.״  האומה  התרחקות  הנורא, 
לתיקון האומה. את ההסבר לכך נותן הרב זצ״ל לא במובן המקובל - בתירוץ הפשטני 
״מפני חטאינו גלינו מארצנו״, ללא כל תוספת הסבר מעמיקה, אלא מבקש הוא לתת 

טעם ממשי כיצד מרפאה אותנו הגלות.

וכך הוא משיב, הניתוק מן הארץ מרחיק את העם מהענינים החמריים של חיי ממלכה, 
ומאלץ את עם ישראל להסתגר בעניני הרוח, וכך בימי השביתה הרבים, וריחוק מחיי 
נשגבים  לדברים  רק  הארוכים,  הגולה  ימי  בכל  כולה  האומה  פנית  ״נשארה  המעשה, 
לו  שגרם  ממה  וההפוכה  הקיצונית  בדרך  היא  אדם  של  שרפואתו  כשם  ונאצלים״24. 

17 אגרות הראי׳׳ה אגרת תקנ"ה.
18 ויקרא כ"ה, ו. ועיין במשך-חכמה בתחלת פרשת בהר, ד׳׳ה ובת"כ שבת לה׳.

19 ר׳׳ה ט, ב.
20 מתוך ההקדמה.

21 עיין אורות הקודש ג, סעיף צז׳ ״בקשת האני העצמי״. ומאמרי ראי"ה ב עמי 282-3. ושם 
״עצמיות וגאולה מחיבוט הקבר״ סעיף צה.

22 הושע ח, ג.
23 ירושלמי ר״ה פרק ג׳ הלכה ח', וכן בפתיחתא ב דאיכ״ר. ובכל מקום נדרש הטוב כתורה 

"אין טוב אלא תורה״. ברכות ה, א. וכן שם מח, ב. וע״ז יט, ב. ומנחות נב ב.
24 עיין בהרחבה באורות ישראל פרק ו’ ד.
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את המחלה. זוהי  כונת דברי הנבואה שימים רבים יהיו לישראל, ללא מלך ושר, וזבח 
ואפוד, והכרתת הסוסים והמבצרים. הרב זצ״ל מקדים את תיאור החרבן בדברי הנבואה 
לדברי התורה, משום שהנביא מדבר על האומה ואומר אליה: ״ימים רבים תשבי לי... ״...

והכרתי סוסיך וכו'״. ואילו הפסוקים ״והשימותי״ וכו' - הם כנגד הארץ. וכנגדם עוסקות 
הפיסקאות הבאות בשני התחומים: באומה - ״ישראל בגולה עזב את דאגתו מכל עניני 
חול מצד כללות האומה וכו'...״ - וזה מסביר לנו את דברי הנביא – בצורך הניתוק של 
האומה מן הארץ. ואילו הפסקה האחרונה ״כן הארץ התנערה מטומאתה״ - מסבירה את 
הצורך שהארץ תהיה ללא אומה המשפיעה לרעה במעשיה על הארץ, ״ותטמא הארץ 

ואפקד עונה עליה״. וכדברי

התורה בקללה, ״והשמותי אני את הארץ...והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה״. 
״אז תרצה הארץ את שבתותיה״.

פרק ג׳. התיקון
דורות על דורות מצפה האומה לגאולה, ולא נודע לנו מתי קץ הפלאות. חישובים רבים 
של מחשבי קצים עברו, וגרמו למפח נפש ויאוש. -והנה מסרו לנו חכמינו סימן לגאולה, 
״אין לך קץ מגולה מזה - ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי 
קרבו לבוא״25. סימן זה נמסר לנו בתום הויכוח בין ר׳ יהושע ור״א ־ אם הגאולה תלויה 
זו, ולקבוע בצורה החלטית -  בתשובה - אם לאו. והסימן הזה בא להכריע במחלוקת 
את עידן הגאולה הקרב ובא. וכאן נבין את גישתו של הרב זצ״ל. בהסברתו החדשה יש 
להבין סימן זה לא כרמז חיצוני הבא לגלות לנו רמזי גאולה, כסימני אבידה המוכיחים 
לנו על קשר לחפץ. אלא סימן זה מבטא מהותה של הגאולה. סימן זה מציין את המפגש 
יוקר  על  בא.  דוד  שבן  דור  על  לנו  נמסרו  רבים  סימנים  והארץ.  העם  שבין  המחודש 

שיאמיר, על חוצפה שתרבה, על חכמת הסופרים

שתסרח, כל אלו הם ביטויים למהפכה שתהייה באותה העת. אבל סימן ה״קץ המגולה״ 
לשוב  יכולה האומה  וניתוק,  גלות  שנים של  שנוצר. לאחר  - מבטא את המצב החדש 
ולהתחבר אל הארץ, והתחברות זו - מבטאת שני דברים, על גולה שעבר זמנה, שנרצה 
עונה של האומה שלקתה כפליים בכל חטאותיה. הגלות כבר פעלה בכור היסורים שלה 
לזכך את האומה, ועל כן יש אפשרות לשלב ב׳ להופיע: חיבור האומה לארץ - שיתגלה 
ע״י פירותיה הקדושים של ארץ ישראל. תנובתה של הארץ היא בשורת גאולה לאומה 
ולכל גלויות ישראל, לא בסימן החיצוני שלה, אלא בביטוי העצמי המחודש של האומה 

החיה בארצה ומתקימת וניזונית ממנה.

חשיבותו של סימן זה, היא במסגרת הכללית שלו. בימי הגלות הארוכים משכה הארץ 
רק אנשי מעלה יחידים שנקשרו אל הארץ רק בצדה הרוחני. מפני שלא כלה הזעם, ולא 
נסתלקה החלאה, על כן ״הארץ נשכחה כמת מלב כלל האומה, והיחידים שעלה על לבם 

לפנות אליה, לא היה להם כלל שום ענין המתיחס לצדה החמרי הארצי״.

לחונן  לשוב  האומה26  שדרות  כל  את  שהקיפה  הכללית  ההתעוררות  עצם  עתה  אבל 
התיקון  בקשת  ועתה  ותוכחתו.  ה׳  גערת  להתמלאות  הוא  וביטוי  אות  הארץ,  עפרות 
ובצדה  ציבורי  בהיקף  גם  אלא  הרוחני,  בצדה  ורק  יחידים  ע״י  מופיעה  אינה  לאומה 
החמרי, לבקש חיים שלמים של האומה בארצה. ״העם אשר נעזב מהן החל לחשוב על 

דבר חפץ שובו

אל עריו ואל ארצו, למצוא שמה חיים שלמים, חיים הממלאים את כל הפגום מצד החומר 
והרוח גם יחד״. זהו אות המבשר ומבטא את הגאולה בממשותה הריאלית עלי אדמת 

ארץ ישראל.

מגלותה,  ולפדותה  האומה  את  לרומם  שרצו  יחידים  של  משיחיות  לתופעות  בניגוד 
והכזיבו בחוסר יכולתם להגשים מה שהבטיחו. הרי האומה המתעוררות לחיים חדשים-

25 סנהדרין צ”ז ב.
ולעשות  לפעול  שיש  המוכיחים  הסימנים  את  בכך  רואים  מקוטנא  יהושע  ור־  הנצי׳׳ב   26

למען א״י, כי עניו זה מקיף את כולם.

לבנות בעצמה את חייה על נחלתה, היא ביטוי של ה״קץ המגולה״ - המבטיחנו מפני 
חזיונות שוא. כאן אנו עוסקים בדברים ממשיים וריאליים ולא בחלומות שוא של יחידים 
- זהו הבסיס להשראת השכינה על ישראל, לחידוש ימינו כקדם, ולגלות את סגולותינו 

הרוחניות.

״כשם שאין השכינה שורה באיש יחידי אלא על גיבור עשיר ובעל קומה, כי אין השכינה 
הכללית שורה אלא בעם מלא גבורה עושר וקוממיות״.
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הקדמה לשבת הארץ
הארץ  האומה,  ובתחיית  בכלל  ישראל  בחיי  והיובל  השמטה  ערך  על  ראשי־פרקים 

והתורה, באור ד׳ חי עולמים.

ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ )שמואל ב, ז׳ כ״ג(
גוי אחד בארץ, ודאי בארץ הם גוי אחד, עמה אקרון אחד ולא אינוון בלחודייהו 

)זהר ויקרא צ״ג ב׳(.

א. האידיאה

ישראל:
יחס הפרט והכלל

פרט וכלל, ישראל והאדם
השמטה והיובל בזמנים, מתייחסים זה לזה, כמו החמה והלבנה בעולם27, וכמו 
ישראל והאדם בנפשות28, - יחס הפרט והכלל, שהם במובנם העצמי היותר חי 

ויותר רוחני, צריכים זה לזה: פרט הצריך לכלל29 וכלל הצריך לפרט30.

סגולת ישראל
"מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו!״ )דברים ד׳, ז( - סגולתה של כנסת 
של  המאירה  באספקלריא  כולה  ההויה  על  מסתכלת  שהיא  היא,  ישראל31 
קודש32; בכל עז חייה היא מכרת, שהחיים שוים הם את ערכם רק באותה מדה 

שהם אלהיים, וחיים שאינם אלהיים אינם שוים לה מאומה33.
אינם  וחיים שאינם אלהיים  חיים אלא אלהיים,  אין  עוד, שבאמת  יודעת  היא 
את  עליה  נשמתה, מטבעת  תכונת  בעמק  המונחת  הזאת,  והידיעה  כלל,  חיים 
27  שלשה ממדים למציאות: ״עולם, שנה, נפש״ - מקום, זמן, ואדם. ישראל נמשלו ללבנה, 
אוה״ע לחמה, ע' פסחים קי״ח ב, ריה כ״ה א סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים. יומא י״ט ב, 

מגילה ו׳ א.
את  שר  שהוא  ויש  נפשו...  שירת  את  שר  שהוא  ״יש  הכללי:  לאדם  ביחס  כפרט  ישראל   28
עוד  אשר  ויש  ישראל...  כנסת  של  כללותה  עם  עדינה  באהבה  מתדבק  והוא  האומה  שירת 
אורות  האדם״.  שידת  את  לשיר  ישראל  לגבול  מעל  ומתפשט  שיוצא  עד  נפשו  תתרחב 

הקדש ח״ב תמ״ד, ועי״ש ש״ג.
29 אי אפשר כלל להתוות מציאות של פרט בצורה עומדת לעצמה. כל כוחו ואדירותו של 

הפרט הוא מפני שהוא תמיד נזקק, עורג וצריך לכלל" עולת־ראיה ח״א קפ״ב.
היא תמצית ההויה  ישראל  ״כנסת  תמציתו של הכלל.  אינם אחד הפרטים אלא  ישראל   30

כלה.״ אורות קל״ח וע' שם קנ״ו.
״התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני־הרוח שבבני אדם. ע״כ ירגישו מחנק 
הגמורה  שהאוניברסליות  האומה  אבל  לאומם,  חוג  בתוך  רק  ברוחם  אותם  יסגירו  אם 
טמונה בעומק נשמתה ״נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם״, היא דורשת לעולם מעשים 

החוקקים יפה את טפוסה בקרבה פנימה״ שם קנ״ב ואוה״ק ח״ב ת״מ.

31 שמות י״ט ה׳, דברים ז׳ ו׳, י״ד ב׳.
32 בראשית מטעו של העם הזה... נתגלתה השאיפה להקים צבור אנושי גדול אשר ״ישמור 
את דרך ד׳ לעשות צדקה ומשפט״. זוהי השאיפה... להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא 
של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן, באור האידיאה האלהית, 

ולהצליח בזה את כל האדם כולו.״ אורות ק״ד.
הנקודה  לו  והיא  האומה...  נשמת  טבע  במעמקי  האלהית  התכונה  מונחת  בישראל   33
זו הכל מתמלא,  שהחיים מורגשים בה. הדעה הפנימית, המכרת שבמילוי תשוקה עליונה 
כלול  יהיה  שלא  ותכניהם,  החיים  סדרי  החיים  ועדוני  החיים  מגמות  מכל  דבר  שום  שאין 

בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. שם ס״ד וע״ש י״ח; כ״א וכ"ד.

חותם־ערכה המיוחד לה, המוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה34".

היחיד והכלל
התעמקותו  את  ידיעתו35,  במידת  הם  תלוים  היחיד  של  וישעו  ־  אורו  כי 
והתבלטותו של החותם הכללי הזה. של הכרת ערך החיים רק באלהיותם, בתוך 
עמק נשמתו. ״ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם, חיים כולכם היום״ )שם ד׳(. החיים, 
ע״פ ערך האלהיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד אלא באותה מדה, שהוא 
מתאמץ להיות נשאף בכל הויתו בתוכיותה של כללות האומה36. להיות מוזהר 
מתוך  החיים  של  האלהי  היקר  בהקרת  וקימת  החיה  נשמתה־העליונה,  מזהר 

פנימיותה הכללית.

סגולה ובחירה
גרמה  בחירתה  לא  אלהיותה.  הוא  כנסת־ישראל  של  הכללית  הנשמה  טבע 
וישר־לבבה  בצדקתה  לא  הפרטים,  לא מצד מעשיה  האלהי37,  יתרונה  את  לה 
באה אל מעלתה: תכונת־גזעה, הגופני והרוחני, עשתה לה את חילה ואת עוזה 
באלהים, אשר לא בבחירה לקחה אותו ולא תוכל כל קלקלה של בחירה לאבדו38. 
יש לה, אמנם, להבחירה מבוא גדול בכל סגולה טבעית39, בהיותה טובה תוכל 
ושפלה  רעה  בהיותה  וכן  וחשוב,  באופן שלם  להוציאה לפעל  לעדנה,  לפנקה, 
תוכל להחשיך את המאור שבסגולה הטבעית ולעכר את זהרו, לטמטם את הלב 
לבל יחוש את העושר הרוחני הצפון בתוך חיי־הנשמה. אבל לא יוכלו טמטום־
בקיומה  היא  בטוחה  הטבעית  הסגולה  לעולם.  להמשך  המאור  והחשכת  הלב 

ובהתעוררותה לתחיה40.

ובכל  לב  בכל  חודרת  הפנימית,  והכרתו  אבותיו  מורשת  רוחו,  תכונת  היא  זאת  וידיעתו   34
נשמה. שם י״ח.

או  המשפחה  האשה  או  האיש  עולם...  בברית  בטוחה  בכללה  האומה  שתהיה  אע״פ   35
צ״ט  סוף  יצחק  עקדת  לעולם.  ויפסדו  ישמדו  אבל  ינקו  לא  התורה  בעקר  הכופרים  השבט 
ור׳ משפט כהן ע׳ שכ״ח. היחש האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת־ישראל... צריך הוא 
למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחש לצירופו לעמו. הנטיות הטבעיות 
אורות  תמידי.  וטיפול  טפוח  צריכות  שהן  המוסריות  הנטיות  כמו  חיזוק  כ״כ  צריכות  אינן 

קמ״ד.
שכל  ד׳,  נחלת  שהיא  כולה,  ישראל  כנסת  לגבי  כשירים  עצמו  את  שחושב  איש  אשרי   36
אחד  טמיר  חשק  כ״א  אינם  ורעיוניו,  אמונתו  ושאיפתו,  חפצו  הגיונותיו,  לבבו,  מחשבות 

להכלל כלו באוצר חיים זה, ״להתחסד עם קן דיליה ־ דא כנ״י!״ שם ע״ו.
37 ע' דברים ז, ז, וט׳ ה. ״היא אשר נקבעה לנו ונתחייבנו להאמינה ולהודות עליה ב״אהבת 
עולם אהבתנו״, כדי שנשים אל לבבנו שההתחלה ממנו לא ממנו אנחנו״. כוזרי ב׳ נ׳. התורה 
לישראל ברצון מצד עצמם, אבל הכרחי היה להם מצד הש״י, כאשר ראוי לכל הדברים אשר 

הם שלמות העולם שראוי שיהיה מוכרח ואינו אפשרי״. מהר״ל, תפארת ישראל, ל"ב.
פ״ז  פסחים  עיין  לג.  לב  כ'  יחזקאל  לה,  ל״א  ירמיהו  ט,  נ״ד  ישעיהו  י״ג,  ו׳  א  מלכים  ע׳   38
נסור  ולא  כליה,  יעשה עמנו  ולא  נאבד  נביאיו שלא  ע״י  "וכן הבטיחנו הבורא  ל״ו  וקדושין 
לעולם מלהיות אומה חסידה. וכמו שאי אפשר שתתבטל מציאותו של הקב״ה, כן אי אפשר 

שנאבד ונתבטל מן העולם״ )רמב״ם, אגרת תימן(. 
כלומר  סגולה,  הוא  האחד  ישראל.  קדושת  בונים  יחד  שהם  ישנם  עיקריים  דברים  שני   39
טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות... והוא כח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, 
ברצון ה', כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות. והשני הוא ענין הבחירה, 
כלל,  ערוך  באין  הרבה  הוא  הסגולה  של  החלק  תורה.  ובתלמוד  הטוב  במעשה  תלוי  זה 
יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא 

תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה המדה שהבחירה מסייעתה )אגרות ראי״ה תקנ״ה(.
40 ברית כרותה היא לכנסת־ישראל כולה שלא תטמא טומאה גמורה. אורות ס״ג.
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תורה ומצוות
מצוות:

1. שבת

חיי החול מעכבים הופעת הסגולה 
הישרים  החיים  סדר־העולם,  בקרבה,  הטבוע  האלהי  הטוב   - האומה,  סגולת 
והטובים המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלוה, החן והאמץ הממולאים 
חיי  אין   - בנשמת־האומה  נמצאת  שהיא  מה  כפי  מקפת,  אלהית  בהסתכלות 
החול יכולים להוציאה מן הכח אל הפעל. חיים אלה במהומתם המעשית התכופה 
מסתירים הם את ההוד הרוחני של הנשמה האלהית, ומעכבים את הזרחת אורה 
הבהיר והישר לתוך המציאות החילונית השולטת41. דחיפת הגדול וההשתלמות 
של החיים צריכה שתצא אל הפעל על־ידי נתינת־רוח, של הפסקה והתנערות, 

ממהומת־החיים הרגילה.

השבת - גילוי הסגולה ביחיד
באה  שבת  "בא  שבת.  בכל   - קרובים,  לפרקים  מחיי־החול  מתנער  היחיד42, 
מנוחה״ )רש״י בראשית ב׳ ב(, מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, ״ביום 
הניח לך ד׳ מעצבך ומרגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך" )ישעיהו י"ד ג(, 
ומבקשת היא לה אז נתיבות עליונות, חפצים רוחנים, כפי טבע־מקורה, ״טוב 
להודות לה׳ ולזמר לשמך עליון, להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור 
ועלי נבל, עלי הגיון בכנור״ )תהלים צ"ב(. ״ביני ובין ישראל אות היא לעולם!״ 
)שמות ל״א טז( יום קדוש, אשר בו תתגלה נטית האומה - הנטיה של החיים 
צרך  נשמתה  בסגולת  לאומה, שיש  היא  אות  ביחידיה,   - כמו שהם  האלהיים 
 - נשמה  של  רוחנית  לנקודה  המתכנס  אלהי,  ונעם   - ה׳,  על  להתענג  ויכולת 

יתרה, שרוי בלבו של כל אחד מבניה.

2. שמיטה

השמיטה-גילוי הסגולה בצבור, באומה
את אותה הפעולה, שהשבת פועלת על היחיד, פועלת היא השמיטה על האומה 
נטועה בקרבה באופן  זו, שהיצירה האלהית  הוא לאומה  בכללה43. צרך מיוחד 
זהרו,  ונצחי, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלהי שלה בכל מלא  בולט 
אשר לא ישביתוהו חיי־החברה של־חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר 
להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. 
ואם אותה האביריות44, המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי־צבור קבועים, 
והנגוד, המתמיד שבין השמיעה  גורמת להקטין את עדינות־החיים המוסרית. 

41 כוזרי ג' ה׳.
42 ראה לקמן הרחבת הדברים במאמרו של הרב ע. קלכהיים "מה בין שבת לשמיטה״. זוהר 

שמות פ״ח ב', עפ"י הרב זוין, תורה שבע״פ, תשכ״ז, בשם מו"ר הרצ״י קוק. 
43 זוהר בהר כ״ז־כ״ח.

44 חוזק, אטימות. ע׳ ישעיהו מ״ו יב: ״אבירי לב״. ור׳ ברכות י״ז ב.

והכפיה  הנגישה  לבין  ורחמים,  חמלה  ואמת,  חסד  של  להכרזה  האידיאלית45, 
ולחץ הקפדה של קנין ורכוש, המוכרחים להראות בעולם המעשי, גורם הרחקה 
לאור האלהי מתכונת הכרתה הצבורית של האומה, שהרחקה זו מפעפעת כארס 
ידועים,  בצדדים  החברתי  הסדר  הפסקת  הנה   - היחידים46,  של  במוסרם  גם 
מתקופה לתקופה, מביאה לאומה זו, כשהיא מסודרת, על מכונה, לידי עליתה 
העצמית למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים, מצד התכן 
האלהי שבהם47, העומד למעלה למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי והוא מעבד 

ומעלה את הסדרים החברתיים ונותן להם את שלמותם –

סגולת האומה והארץ תואמות יחדו
לד״׳  שבת  בשביעית:  נאמר  כך  לד׳״,  ״שבת  בראשית  בשבת  שנאמר  ״וכשם 

)ספרא בהר(48. סגולת הארץ49 וסגולת האומה מתאימות יחד50.
כשם שהאומה היא מיוחדת להרוממות האלהית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ 
ד׳, היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים, הבאה בברית ובשבועה51 
ארץ־חמדה  במטבע  הקבוע  האלהי  הטבע  על  המיוסד  ישראל,  נצח  בבטחון 
נפלאה זו, המזווגת לעם זה אשר בחר לו יה לסגולתו. נשמת האומה והארץ יחדו 
הויתן, תובעות את תפקידן52, להוציא אל הפעל את עריגת  יסוד  פועלות את 

קדושתן, בשנת־שבתון.
העם פועל בכחו הנפשי על הארץ53, זרע ד׳ מתגלה על־ידי השפעתו הרוחנית. והארץ 

פועלת על העם54, להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים אלהיים שלמים בתבניתם.

תוכן השמיטה מתגלה בהלכותיה.
- שנת־שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ!

קרא  כי  אחיו  ואת  רעהו  את  יגוש  ״לא  ורודה,  נוגש  באין  ושלוה,  שקט  שנת 
שמטה לה׳״ )דברים ט"ו ב(. שנת שויון ומרגע, התפשטות הנשמה בהרחבתה 

45 ע׳ אורות התורה ע׳ ל״ג.
46 ה״רגש הדתי״ שבא לבדו תחת האידיאה האלהית הוריד את הגבורה העליונה האידאלית 
הרוחנית  העצמה  אפסה  הפנימי  הששון  חדל  בשפל.  מעלות  עשר  האדם  לנשמת  אשר 
העליונה, המשוה את רגלי האדם כאילות, המנצחתו בנגינותיה ושירת־עזה, ויבא סגנון של 

פרושיות של ״מה חובתי ואעשנה״ בעבדות קטנה מלאה זועה ורפיון״ אורות קי״ד.
47 יסוד השלום וקיומו תלוי הוא רק בהכרת דעת ד', שהיא הסיבה האמיתית המקיימת את 
השלום לא באופן מקרי כי אם בקיום עצמי. )בעוד( שמצד ההכרה הטבעית בלבדה, ענינה 

הוא אהבת עצמו, וחיבורה מביא לידי פירוד״ עולת־ראיה ח״א רנ״ז, וע' אורות ע' נו.
48 להבנת דברי הספרא מוקדש לעיל שער ה״אמונה״.

49 ראה לקמן המאמר ״שבת־הארץ״ העוסק בזה.
הפנימיות,  בסגולותיה  ישראל,  ארץ  של  קדושתה  את  יז.  ט״ז  דהי״א  ח.  ל״ב  דברים  ע׳   50

התאים השם יתברך עם הטבע
עם  המקושרת  השבועה,  ואת  לחק.  ליעקב  ויעמידה  האומה.  של  היסודי  העצמי  הרוחני 

הארץ. עולת ראיה ר״ג, וע׳ אורות ט׳.
51 ראה לקמן במאמר ״שירת אומה לארצה״ - הברית והשבועה.

52 ראה לקמן במאמר ״שירת אומה לארצה״ - בקשת התפקיד.
53 ארץ ישראל האמורה בכל מקום )לענין מצות התלויות בארץ( היא בארצות שכבשן מלך 
ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כבוש רבים )רמב״ם תרומות פ״א ה״ב(. ...אין 
ושממו  כ״ו(.  )שם  שם  ישראל  שכל  ובזמן  בלבד  ישראל  בארץ  אלא  תורה  של  תרומה  לך 
אויבנו  את  מקבלת  ארצנו  שאין  הגלויות  בכל  מבשרת  טובה  בשורה  היא  אויבכם,  עליה 

)רמב״ן ויקרא כ״ו טז(.
54 הנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין, ואחרי זה יש גם 
ולמצוות התלויות בארץ שהם מעין עבודת הכרם  וכן למעשים  לארץ חלק במעלה הזאת, 

לכרם. כוזרי ב' י״ב. וע' אורות י.  
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אל הישר האלהי המכלכל חיים בחסד, אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, 
ושלום אלהי שורר על כל אשד נשמה באפו. ״והיתה שבת הארץ לכם לאכלה 
לך לעבדך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה 
כל תבואתה לאכל״ )ויקרא כ"ה ו(. אין חלול־קדש של קפדנות רכוש פרטי בכל 
תוצאות־יבולה של שנה זו, וחמדת־העשר, המתגרה על־ידי המסחר, משתכחת 
״לאכלה ולא לסחורה״ )ע״ז ס"ב א(. עין טובה והוקרה נאמנה באה לכל ברכת ד׳ 
אשר בפרי־הארץ55, ״לאכלה ולא להפסד״ )פסחים נ״ב(. והאדם חוזר אל טבעו 
הרענן, עד אשר לא יצטרך לרפואות למחלות, שהן באות ברובן על־ידי הריסת 
המשקל של החיים, בהתרחקם מטהרת הטבע הרוחני והחמרי56, ״לאכלה ולא 
רוח קדושה  מ׳(.  )סוכה  ולא לעשות ממנה אפיקטוזין״  לרפואה,  ולא  למלוגמא 
ואצילות שפוך על פני כל, ״שנת שבתון יהיה לארץ - שבת לה׳!״ )ויקרא כ"ה׳ ד(.

3.יובל

השמיטה-מבוא ליובל
בשנה זו מתגלה צביונה של האומה בכליל הודה, במקור רוחה האלהי.והארה זו, 
הבאה אחת לשבע שנים, מושכת אחריה עליות אידיאליות אלהיות57, שבהכשרן 
האטי של הנשמות הן הולכות וכובשות להן מקום בחיים, עד שהשקפות־החיים 
הנובעות ממנה נעשות יותר ויותר קבועות ומסוימות ופועלות עד בא תקופה 
יותר חשובה, שהיא מספקת כבר להעלות לא את אישי־האומה  יותר ארוכה, 
היחידים ולא רק כללותה בדור ההוה היחידי כי־אם את הדורות שלה. - היובל, 

זוהי תקופה הרת־עולם58, הערוכה מיסוד החפש האלהי העליון59.

- השמיטה - גילוי הסגולה

- היובל - הבחירה
תשוקת  של  הטבעי  הפנימי  החפץ  ע״פ  הוא  שנת־השמיטה  של  החיים  סדר 
בקרב  מטביעה  ותשוקתה  האלהית  שההכרה  והמנוחה,  השויון  והצדק,  הטוב 
נחלתה  אם  כי  החוץ,  מן  מלומד  דבר  חקויית,  תכונה  לה  זה  אין  האומה, אשר 
הטבעית, ממקורה עצמה. אבל מקור ישראל כשמתגלה בטהרו איננו עומד על 

55 ראה לקמן במאמר ״שבת האדץ״ - קדושת פירות שביעית.
הנמשך  המין  וזה  בעצמו...  מפעולתו  האדם  מבני  אחד  כל  שימצא  מה  הוא  הרעות  מן   56
ביתרון  ולקיחתם  ובמשגל  ובמשתה  במאכל  התאוה  רוב  ר"ל  כלם.  המגונות  המדות  אחר 
והמכות  החליים  לכל  סיבה  ויהיה  המזונות,  איכות  בהפסד  או  הסדר,  בהפסד  או  הכמות, 
הגשמיות והנפשיות )מורה נבוכים ג׳ י״ב. וע׳ אורות התשובה פ״א, תשובה טבעית גופנית.
57 ראה לקמן שער תקון העולם: גאולת האדם והעולם בעתיד, וגאולת האדמה ממארתה.

58 רבי אומר: בא וראה שאין העולם אלא חמישים שנה, שנאמר ועבדו לעולם, עד היובל 
השביעי  ויום  עולם,  ימות  הם  בראשית  ימי  ששת  כי  כ״א(.  וקדושין  משפטים,  )מכילתא 
שבת לה׳ אלקיך, כי בו יהיה שבת ליום הגדול. כמו ששנינו בשביעי מה הם אומרים, מזמור 
שיר ליום השבת לעתיד לבוא שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. והנה הימים )שבעת ימי 
יהיה  ירמזו לאשר  בראשית( רמז לאשר ברא במעשה בראשית. והשנים )שנות השמיטה( 

בבריאת כל ימי עולם )רמב"ן ויקרא כ׳׳ה ב(.
לזמן  ירמוז  ותשעה.  ארבעים  הויתו  אשר  העולם  ימי  כל  סוף  שהוא  הגדול  ליובל  "רמז 
עמידת העולם וקיומו כנרמז בתחילת קהלת: והארץ לעולם עומדת - והוא עולמו של יובל 

העולם״ )רבינו בחיי שם ח(.
59 ולפעמים נקראת הספירה הזאת )בינה( - יובל. וכבר הודענוך כי כל מיני חירות וגאולה 
לאור  ומאפילה  טוב  ליום  ומאבל  לגאולה  משעבוד  יוצאין  שבה  לפי  זו...  בספירה  תלויים 

גדול )שערי אורה שער ח׳ פ״ה, ועי אוה"ק ח"ג ל"ה.

עמדו, מתגבר הוא תמיד ומתרחב והולך. מקנה הוא לעצמו אח אמץ הפעולה 
וכח ההשפעה וסופג לתוכו את העילוי של הבחירה60 הטובה, התשובה הטהורה, 
והולך  הוא  נמשך  ישראל.  כפי מקור  החיים  בתגברת האלהיות של  המתגברת 
בקדושתו בכל משך הזמן של הפרקים, ״מונין שמיטין לקדש יובלין׳׳61, להכשיר 
אליו את החיים. ״וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים, והיו 
לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה״ )ויקרא כ"ה ח(. ומצנור־החיים 
של היובל, שהוא הולך במעלות שלביו ומתפשט עד בואו אל חיי האומה בצביונם 
הפרטי, יונקת היא השמיטה ומתמלאת את זיוה השלם והרענן, - המתגלה בה 
פנימה,  בקרבה  רק  ולא  היקום  כל  במלא  אל הסדר האלהי שיחול  מתשוקתה 

לבדה.

הבחירה העליונה - למעלה מן הסגולה
והולך ומתעלה הוא הרוח, עד שנצבר כח גדול ועצום, שיש בו די אונים לא רק 
צביון־החיים,  חיי האומה, לשמור את  באוצר  במזומן  לגלות את הטוב שישנו 
העבר  של  והקלקולים  המעקשים  את  לישר  גם  כי־אם  השמטה,  של  כמדתה 
ולהעמיד את מצב חיי האומה ע״פ הויתה המקורית, להשיבם לימי־העלומים 
בפעל  האומה  נשמת  של  בטבעה  שגנוז  מה  רק  לא  ולגלות  מטעה.  ברעננות 
ההטבה  התגלות  עזרת  על־ידי  בקרבה,  ולהאיר  להגלות  שמוכשר  מה  כי־אם 
נותנת  הבחירית שלה, שהיא צריכה להעיר את ההתרוממות היובלית. האומה 
העליונות  אל  הטבעית,  סגולתה  התגלות  בימי  עצמה,  את  שהכשירה  אות, 
הרוממה הזאת, שכשרונה יוכל להגיעה לה בהכרה הנשגבה של אלהיות החיים.

תקון פגמי העבר
וההכרה מתעוררת, שיש רוח חדשה המבשרת צבא רב, ״והעברת שופר תרועה 
בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם״ )שם 
ט׳(. רוח אל עליון של הסליחה הכללית, הפוגשת את כל יחיד בכל יום הכפורים, 
מתעלה כאן בקדושת היובל לצביון כללי, בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה 

לישר את כל עמתי העבר.
יום־הכפורים לא היו  י׳(. ״מר״ה עד  יושביה״ )שם  ״וקראתם דרור בארץ לכל 
עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם. אלא אוכלין ושותין ושמחין 
ועטרותיהן בראשיהן. כיון שהגיע יום הכפורים תקעו ב״ד בשופר, נפטרו עבדים 
לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן״)ראש השנה ח'(. אין הדרור הזה פורץ כהר־

60 יש במציאות חופש נעלם... המסגל את העצמיות שבחיים והוא הנושא את סגולת הטוב. 
וע'  רפ״ג,  ראי"ה  )אגרות  מכללותו״  קלוש  גילוי  כ״א  איננו  בפועל  הנראה  הגלוי  והחופש 
ישראל  יחידים...  מאישים  ההכרח  בכבלי  כבולים  יותר  הינם  העמים  ל"ד־ל"ו:  ח"ג  אוה״ק 
ועי  האופי.  חופש  הרצון,  שחרור  עליונה,  חירות  היא  זאת  ביצ׳׳מ,  עולם  לחרות  נתנשאו 
מהחלק  וקדוש  גדול  יותר  הרבה  הוא  הסגולה  לעיל:  תקנ״ה  אגרת  השוה  קנ״ח.  אורות 
התלוי בבחירה. אך כאן מדובר בבחירה עליונה הממצה את הטמון וקבוע בסגולה. ור׳ לעיל 
שער תקון החברה, אחדות, בסוף דברי השם משמואל, השמיטה מצד הכלל)סגולה( ויובל 
למעלה  הדברים  מרומם  זצ״ל  הרב  שמרן  אלא  )בחירה(.  לבדו  אחד  כל  מצד  מזה,  למעלה 

מכח היחידים ונותן להם את משמעותם העליונה בצביון הכללי.
61 ויקרא כ״ה ח', וע' משפט כהן נ״ח, חידושי הגר"ח סולוביצ׳יק על הרמב״ם פ״י משמו״י 

ה״ה.
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יוצא־דופן  יוצא בתור  איננו  והולך הוא מן הקודש העליון,  כי נמשך  פרצים62, 
נובע, מתוך סדר־ מתוך המעגל החברתי המסודר63, כי מתוכו ומעצמותו הוא 
החיים של התקופות הקצרות הקדומות, עד הגיעו לידי מדתו זו, שהוא מתחיל 
להתרומם בפעולת כשרונה של האומה בהתגלותה הבחירית, - בתקון העוותים 
של העבר. אם ירדו יחידים מהאומה ממדרגת־החיים, המלאים אור־קדש וחפש, 
ויעשו לעבדים בשכחם את ערכם האצילי, ו״אזן ששמעה על הר סיני: ״כי לי 
בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים״ - והלך זה וקנה אדון לעצמו״ 
זרם חיים של  וחרותו, מתוך  ב(, הנה באה השבת הכבוד האישי  )קדושין כ"ב 
אור  את  יונקת  האומה  שממנו  עליון,  היותר  מהמקור  השופע  עליון  קדושת 

נשמתה, - ודרור נקרא בארץ לכל יושביה.
ולעומת אי־שויון־המשקל של מצב רכוש הקרקעי, שהוא בא מרפיון ידים ורוח 
מכל חטאות האדם, המכשילות את כחו, עד שהוא יורד מנחלת אבותיו, - באה 
הזה  כפי ערכה של האומה בראשית מטעה, ברכוש היסודי  השבה, המתאמת 
לאותם אשר הכבידה עליהם תגרת החיים ותעות את משקלם, ״בשנת היובל 

הזאת תשובו איש אל אחוזתו״ )ויקרא כ״ה יג׳(.

ההשפעה על האנושות
ודוקא בתעופה מלאה חיים כמו אלה מתרוממת האומה לרכס את חייה עם חיי 
האדם בכללו, ע״י אמצעותם של אישים יחידים – הגרים התושבים - העומדים 
אל  מיוחד  יחש  גם־כן  בקרבם  ומרגישים  הכללית  האנושיות  בתוך  בכללותם 
בה  מתכנסת  אז  ודוקא  האומה,  של  הרוחניות  ושאיפותיה  הרעננות  נטיותיה 
התקיפות הפנימית לדחוק את החלק הסיגי שבעצמה, כדי שיאיר יפה המאור 
הכללי המבהיק. ״אין עבד עברי נוהג ולא גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג״ 

)ערכין כ"ט א(.

השפעת הבחירה בעילויה ובנפילתה
כל אלה יחד הם סימני־חיים עליונים שצריכה לגלותם אומה זו, שמוסר־לאומי 
ונכון הוא לפניה, בהיותה מבונה בכל תכסיסיה64 ברום  כזה, חי בקרבה,  אלהי 
עילויה המדיני ״כשכל יושביה עליה״ )ערכין ל"ב ב( עב׳(, - למען יעלה בידה 
תכסיס התגלות ההכרה של היושר האלהי, העומד למעלה מסגולחה המוכנה 

עמה מכבר, השומרת על תפקידיה שלא ירדו ולא ימחו כליל.
״רחובות־הנהר״65,  כשהבחירה המקולקלת משקעת את אור עילוי החיים של 
ההולך ומשתפך גם מעל גבול ישראל, היא פוגמת את יסוד הסגולה הטבעית. 

62 ישעיהו כ׳׳ח כא.
63 יש רוח ממוזג שמתערב יפה עם העולם והחיים, עם סדרי המעשים והנהגות המדות... 
ויש רוח סער... פורץ הוא גדרים ואינו מחכה לסידור העולמי שיבוסס. והיא באה לתקונה 
וע׳  מ״א.  )אורות  הפרושים...  תורת  העתיקה,  ביהדות  ומשתרשת  מתחזקת  כשהיא  השלם 

עולת ראיה ח״א קס"ה קס״ו.
מסודרים  עליה  יושבים  ישראל  וכל  בנויה  להיות  א״י  וצריכה  ג׳:  פ״א  התורה  אורות  ע׳   64
בכל סדריהם... אז חיה היא תושבע׳׳פ בכל זיו תפארתה... ומתחברת לתושב״כ בכל שיעור 

קומתה.
65 בראשית ל׳׳ו לז. זוהר ח״ג קמ״ב ע״א ״רחובות הנהר איהו בינה דמינה מתפתחין חמשין 

תרעין דנהורין ובוצין לשית סטרי עלמא״

אי־אפשר לה אמנם להכחידה, אבל בידה להשקיעה במעמקים, עמוק־עמוק, עד 
אשר תעלם זמן רב, עדן ועדנים, והעם יקו לאור ואין, עד בא עת־קץ.

תורה
בתורה משתקפת רוח האומה וממנה היא שואבת את כוחה.

האספקלריא  היא  והצבור,  היחיד  לחיי  ומשפטיה,  חקיה  בדעותיה,  התורה, 
המאירה, שבתוכה משתקפת כל מעלת רוח האומה66, בין הרוח הסגולי הטבעי 
של השמיטה ובין רוח עליון רוח אלהים־חיים של היובל, המתגלה בהתגלותה 
והארץ  האומה  בתוך  ובפעליה,  ברוחה  משתמרת,  שהיא  כל־זמן  הבחירית. 
הרעננה  הדבקות־באלהים  לעם.  ותעצומות  עז  נותנת  היא  הרי  החברה,  וסדרי 
היא  כל פרט.  ומרננת את הלב של  אז את נשמת־החיים שלו  היא  משעשעת 
וזורמת על אור האמונה האלהית ע״פ הברתה של האומה מצד נשמת  הולכת 
סגולתה הטבעית, אשר בירוריה התולדתיים שהיא מעוטרת בהם בנזרי ישועה 
מדור־דורים, הם מכשירים את הכרתה האלהית המיוחדת לפי צביונה הפרטי67. 
וההכרה המיוחדת הזו הולכת ופועלת וחוזרת ומתפעלת מהטוב הכללי של אור 
אלהים, שבאדם ובעולם, היא מטיבה אותו, מסגלת אותו אליה בהטביעה בו את 
וחדות־ ונפש ברגשי־טהר  רוח  צביונה הפרטי ומכשירתו בזה למלא חדרי כל 
ומשגבם  יאוש  בנצחיותם בעדנם האלהי, שהוא מצילם מכל  ישר המבוססים 

ישע עדי־עד.
עולה היא האומה ברום מעלותיה אלה - כשהיא מכרת את רוחה העצמי68. הכרה 
זו היא מביאה אותה להעטר בגדל לבב בתורת־אלהים אשר עמדה, היא מרכיבתה 
על במתי ארץ, ועד כמה שיהיו חיי כל הסביבה כולה בלתי־מוכשרים או מנגדים 
לאותה הרוממת האלהית, שרוח ישראל שואף אליה, לא תלכד במצודתם, ואת 
דרכה תלך לבטח. אז תעורר את סגולת־טבעה ואת הוד חיל בחירתה אחריה. 
השמיטה והיובל יחדו יהיו תמים על ראשה והארץ תענה לעומתה בחילה הרוחני 
האצור בקרבה, המתאים לחדות השמיטה ורננת היובל. ״וצויתי את ברכתי לכם 
״ירעפו  כא(.  כ"ה  )ויקרא  השנים״  לשלש  התבואה  את  ועשת  הששית  בשנה 
נאות־מדבר וגיל גבעות תחגרנה״. ״לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר, יתרעעו 

אף ישירו״ )תהלים ס׳׳ז יג׳ יד׳(.

66 ״התורה כלה היא מלאה רוח ישראל, וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כח חיים חדש 
בנשמת ישראל ע״י המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה״ )אורות התורה ב׳ ה׳, וי״ב א׳ וע׳ 

אורות ס׳(.
67 ״כל הנעשה מישראל בא״י מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה 
של ישראל... ויצירת החיים המיוחדים בכל מאודם וחטיביותם המיוחדה רוויה בטל העושר 
הראיה  מאמרי  קנ״ב.  נ׳  כ״ד,  ועי״ש  י',  )אורות  חוזרת״  בענקים...  הגדול  האדם  של  הכללי 

.181

בחרתנו"  ״אתה  של  מההכרה  החדלון  שלנו,  היתרון  מכל  החזרה  היא  יסודית  טעות   68
)אורות נ״ה(.
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ב. המשבר
החיקוי-שכחת היעוד

כשעוממה בישראל הכרת הרוח העצמי ״זנח ישראל טוב״ )הושע ח׳ ג(, שכח 
את עזו וגאותו. המבט החיצוני על הסביבה הרחבה הבלתי־מפותחת, הפראית 
בטבעה ובבחירתה גם יחד, השכיח ממנו את גדולת סגולתו69. אז הוסעו מן הלב 
בפעל,  בהתגלמם  וחילם  משושם  וחמדת  ועדניהם  האלוהיים  החיים  תשוקת 
הועם71.  הצדק  זיו  הושבתה70,  והברור  הפשוט  השכל  טהרת  בארץ־החיים. 
ההזיות  של  ורשע־כסל  הפרועה  החברה  של  הגס  הדמיון  לקחו  עמדתם  את 
בנשמת  האצילה  האלוהית  הסגולה  כוסתה  במשאון  ותועבותיהן.  האליליות 
האומה  תכונת  וישר.  חיי טהר, שקט  לב חמדת  לקחת  עוד  תוכל  ולא  האומה 
ברדתה הוסיפה ירידה גם לתכונת רוח הארץ, שהוא מתאים עמה התאמה נצחת; 
בחולשת נשמת האומה לא תתן סגולת הארץ את תפקידה. רוח הארץ, רוח ארץ 
ואפקד  הארץ  ״ותטמא  מטה־מטה.  ירד  ורננת־יה,  שירת־קדש  המלאה  חמדה 
עונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה״ )ויקרא י״ח כה(. רוח האומה בכללה ספג 
זנתה  ״כי  העצמית.  טהרתו  את  העיב  אשר  עד  וזרים,  רעים  יסודות  תוכו  אל 
אמם, הובישה הורתם״ )הושע ב׳ ז(. אף בכל הציורים היותר קדושים, החתומים 
עלי  היו  נפשי,  שנאה  ומועדיכם  ״חדשיכם  הרעל,  הוטל  האומה,  של  באפיה 

לטרח, נלאיתי נשא״ )ישעיהו א׳ יד(.

התוצאה ־ גלות
כבירים,  מוסריים  חיילים  לה  הוסיפו  הוטמאו,  אשר  אחרי  הלאומיים,  החיים 
ויהיו עם שאונם המדיני רק למהומה פנימית המהממת את הנפש. שני היסודות, 
כל־כך  לוית־חן,  כל־כך  לזה  זה  מוסיפים  הם  בבריאותם  אשר  והארץ,  האומה 
אמץ ועז, החלו משפיעים זה לזה בחלותם - לרעה ולזועה, עד אשר הוכרחה 
האומה  התרחקות  הנורא,  הנתוח  הרחמנית־האכזריה,  הרפואה  מעמד  לקחת 

מהארץ ״ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו״ )תפלת מוסף(.

התקון בגלות

האומה
בעצם צרתה הגדולה של האומה, כאשר סר מקרבה שאונם של החיים הלאומיים 
ומהומתם המזקת, החל האור הרוחני לשוב לעלות לאטו בקרבה במעלות אשר 
ירד72. רוח האומה הוסיף להעלות־אבר כפי מדת שביתתו מהחיים המדיניים, 
לי,  תשבי  רבים  ימים  אליה:  ״ואמר  מקולקל.  בצבור  לטומאה  ראשונים  שהם 
לא תזני ולא תהיי לאיש, וגם אני - אליך. כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין 
מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים״ )הושע ג׳ ג(. ״והיה ביום 

69 אורות ק״ז.
70 "מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות האחוזים בכח המדמה שממנו באה התפתחות 

היופי הגופני בפועל ובציוד מעשי״ )אורות ל״ד ל״ה(.
71 ״המינות הפקירה את המשפט״ )אורות נ. וע' אורות התשובה פי״ב י׳(.

72 אורות י'.

ההוא, נאם ה׳, והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבותיך,  והכרתי ערי ארצך 
והרסתי כל מבצריך, והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך, והכרתי פסיליך 

ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשי ידיך״ )מיכה ה׳ י׳׳א(.

הארץ
״והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה איביכם הישבים בה. ואתכם אזרה בגוים, 
והריקתי הארץ אחריכם חרב, והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה 
הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם. אז תשבת הארץ והרצת 
את שבתתיה כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם 
עליה״ )ויקרא כ״ו לב־לה(. ״והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם 
והם ירצו את עונם, יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי נעלה נפשם״ )שם מג(.

ג. התקון )גאולה(

1. עלית היחידים )הקודש(

האומה
ישראל בגולה עזב את דאגתו מכל עניני־חול מצד כללות האומה73. שם את עיניו 
ולבו רק בשמים ממעל. לבו לא הלך עוד להרבות חיל, רכב וסוס, ככל גוי על 
אדמתו; ובכלל לא היה עוד לכלל האומה שום עסק חמרי. יחד עם זה חדל לעגב 
אל כל תזנוני הגוים הרבים. ורוח־ה׳ החל לפעמו להשכיל על ערך האדם ומעלת 
נשמתו, וכן להוקיר ביחוד את ערכה הרוחני של האומה ויתרונה האלהי. התורה 
נתחבבה עליו מזהב ומפז רב כבימי־נעוריו הטובים. על קדושת האמונה והמצות 
יצא להורג בשמחת־לבב. עיניו ולבו, אשר היו בשמים תמיד, העלו ארוכה לכל 
משובות החיים הלאומיים ולכל פשעיהם, ומעת אשר התרחק מארצו פנה תמיד 
אליה, - אבל לא במבט גס, לא ככל שוכן־בית־חמר המשתוקק אל ארץ מכורתו 
מפני שהיא משביעתו לחם ומספקת לו את חפציו החמריים, כי בעינים מלאות 
חבת קדש הביט אליה, אל סגולתו הפנימית, המתאימה לתשוקה האלהית אשר 

החלה לשוב לתוכו. 

הארץ
גנבים,  וחברי  סוררים  שרים  ״שכורי־אפרים״,  מטומאתה.  התנערה  הארץ  כן 
אהבי שחד ורודפי שלמונים, הבועטים מרב טובה, נמחו ממנה יחד עם כל חסנה 
יחידים,  נדחים  לאטה  אליה  למשך  אמנם  החלה,  רבים  ימים  אחר  ותפארתה. 
- אבל רק בכחה לאלהים, בקדושתה העליונה המתעלה על כל חפץ חיי־חמר 

ודרישת משטרי־לאם.

2. הקץ המגולה )החומר(
״קץ ישועה נסתם חרך״ )סליחות(. ״לבא לפומא לא גליא״ )קה״ר י״ב י׳(. מי 

73 עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה 
שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות )אורות י"ד(.
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להם,  אשר  מטומאת־הנדה  והגוי  הארץ  כליל  הטהרו  מתי  לדעת  ד׳  בסוד  בא 
מתי שב הרוח, המסתתר בעצמותו ונגלה בפעולותיו, כפי מדת הכשרת המצבים 
ומתי  וחסנו,  טהרו  אל   - ובארץ,  באומה  התגלותו  את  המכשירים  החיצוניים 
הגיע עת־דודים, אשר בהתחבר האומה והארץ יחד יפעל כל אחד מהם על חברו 
לטובה ולברכה, ולא כאשר היו בימי החשך, - אין אתנו יודע עד־מה. ובכן עינינו 
המגולה74,  קץ  בחזון   - במקוס־רואים,  חביוני־המסתרים  את  לחזות  נשואות 
אשר חכמים מאז הביעו: ״אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: ״ואתם הרי ישראל, 

ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא״ )סנהדרין צ״ח א(.
״ופניתי אליכם מעבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולה, 
ונושבו הערים והחרבות תבנינה, והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי 
אתכם כקדמותיכם והטיבתי מראשתיכם, וידעתם כי אני ד״׳ )יחזקאל ל״ו ט,י(.
עדיין  לא סרה  והארץ  רוח האומה  זמן שבמעמקי  כל  זעם,  כלה  עוד שלא  כל 
חלאתם מהם, היתה אז כל סבת פנותם רק אל על, אל קדש ד׳ רק מרוב שוממותם, 
מפני שלא היה להם כל ענין לקחת לב אדם החי חיי חמר עלי אדמות75; אבל 
רוח־העועים אשר בחובם  יתגלה  מיד  ומשטר־ארץ,  בחיי־חברה  אז  יתגלו  אם 
וההשחתות העתיקות תשובנה ותקיצינה. בכן נסתם עד אז כל חזון־רוח, הארץ 
נשכחה כמת מלב כלל האומה, והיחידים, שעלה על לבם לפנות אליה, לא היה 

להם כלל שום ענין המתיחס לצדה החמרי הארצי.

3. המפגש המחודש בין האומה לארצה )החומר והקודש(
את  רק  לא  מרקה  שהיא  ותוכחתו,  ד׳  גערת  של  הסאה  התמלאות  במדת  אבל 
היחידים, - שהם שבו ברובם בימי־הגלות הראשונים, - כי־אם את רוח האומה 
בכללה, ותרומם אתו יחד את רוח הארץ אשר נשפל בימי־הרעה, - במדה זו החלו 
דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידן. העם אשר נעזב מהן החל לחשוב על דבר 
את  הממלאים  חיים  שלמים,  חיים  שמה  למצא  ארצו,  ואל  עריו  אל  שובו  חפץ 
כל הפגום מצד החמר והרוח גם יחד. רק זה מקרוב החל הרוח לפעם, במסתרים 
בא, עוד סתר־פנים לו, מיודעיו הרבים לא יוכלו להכירו ויודעיו לא חזו ימיו. אף 
אם נראה מראשית צמיחתו בחזון־לב לקדושי־רוח, - ראוהו ולא הכירוהו בעזו 
וממשותו, עד אשר במסבות התהפך והנהו הולך ונגלה. השדרות הקרובות יותר 
לחפצים חמריים הנן ראשונות להכיר את פעמיו76. תכונתו, המלאה ענין לחפצים 
חמריים, חפץ הארץ, העבודה, הסדר והמשטר החברתי, לא זרה היא לרוחם כמו 
לרוח בני עליה המיוחדים של עם ממושך וממורט, אשר שכח חיים ונשה טובה. – 

העמידה של הייעוד הרוחני
וכאן אנשי־לב נתבעים לבא לעמוד במערכה'77, לחזק ידים רפות, לרומם רוח 

74 ראה לקמן המאמר: ״הקץ המגולה׳׳.
והוצרך להכיר את תעודתו  וקרוב לו שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו  75 רק בזמן החרבן 
בשביל  שעה  מחיי  לפרישות  הדרכה  ביחידים  הושרשה  המופשט,  הרוחני  במעמדו  רק 
)אורות  גופי תורה  בנין האומה בארצה... הרי הם הם  העולם... אבל כאשר הגיע התור של 

התחיה כ"ז(.
76 אורות התחיה מ, מד, מה.

שהם  אלא  שא״א,  דבר  זהו  האומה...  ברוח  למרוד  לעשות,  הדור  צדיקי  אז  צריכים  מה   77

הנה  ידיך!״.  ירפו  אל  ״ציון,  גדול:  בקול  לקרוא  כושל,  כל  ולאמץ  מתיאש  כל 
נשמת אלהים חיים העלומה, אשר ישבה בסתר המדרגה בכל ימי הגלות, הולכת 
ומתגלה. את הודה ויפעתה הלא לא תוכל לגלות רק בעמה החיי חיים שלמים 
על אדמתו78. כשם שאין השכינה שורה באיש יחידי אלא על גבור ועשיר ובעל־
חכמה  של  הרוחניות  המעלות  בלתי  מאומה  יסכון  לא  זה  שכל  אלא  קומה79, 
וענוה, - כך אין השכינה הכללית שורה אלא בעם מלא גבורה, עשר וקוממיות, 
אלא שכל אלה ימצאו את ערכם רק בהעשותם בסיסים להאור הרוחני האלהי, 

הממולא אור ד׳ וענות־צדק.

ראשיתך מצער
בנפש נדהמה ובברכים כושלות מעצר רעה ויגון, של עקת־אויב ושפלות נדודים, 
באפס תקוה ונחומים באדמת נכר, באו אל הארץ פזודי־גולה, שרידים יחידים, 
לסבול  עוד  תוכלנה  לא  גולה,  אחר  גולה  של  אפלה  מרוב  הטרוטות,  עיניהם 
את כל תקף האור הגדול הזרוע בארץ. הקומה עוד לא נזדקפה, הרוח עוד לא 
נתעודד, הנשמה האלהית עוד לא נגלתה בתעופת עזה. אבל קוים בודדים של 
רוח־ד׳ מפעמו  וכל אשר  וקרב,  הולך  עברים, הקץ־המגולה  בכל  פזורים  אורה 
יחוש להיות מהבונים הראשונים הבונים את בנין האומה בארץ־חמדת־עולמים!

ניצוצות מאור השמיטה
כמו שצעירה היא קוממות עמנו על אדמת הקדש; כמו שדל וקטן הוא בניננו 
לעומת תקותנו הגדולה, שהיא נאדרת בימין ה׳ רוממה ״לנטוע שמים וליסוד ארץ 
ולאמר לציון עמי אתה״, כן דק וחלוש הוא הרוח המורגש בקרבנו מרוממותה של 
איץ־חמדה. והדר־כבוד אל המתגלה בקדושת היובל והשמטה על אדמת הקדש, 
הנותן עז ותעצומות לעם, רק מרחוק עוד יראה לנו. אמנם מחיות הן את רוחנו 
המצות־התלויות־בארץ כמה שעולה בידינו לקים מהן גם כעת, אם כי עדיין אין 
לנו שום דבר בשלמותו80, אבל הגיעה השעה לתחית התורה המכוונת לעומת 
תחית הארץ: תלמודן של המצות־התלויות־בארץ החל להיות הולך ונחשב, לכל עם 
ד׳ המפנה פניו אל ארצו ברוח ד׳ אשר עליו, - לחובה קדושה יתר על החובה הכללית 
המקפת את כל התורה כולה; וביותר החלה חובתו להגלות על יושבי אדמת־הקדש.

תלמוד קודם ומביא למעשה
תלמוד מביא לידי מעשה, שינון ההלכות בברור והרחבה, עשות ספרים והרבות 
אשר  המצות־התלויות־בארץ,  אל  והאהבה  ההכרה  את  מביאים  בהן,  מחקר 
נשכחו שנות־מאות רבות מכללות האומה, ואור ד׳, שבכל אות ואות ובכל פרט 
ופרט מפרטיה של תורה, מופיע ומעורר את חשק שמירתן בכל פרטיהן, והכרת 

צדקן וכבודן הולכת ומתרבה לפי הגדלת תורתן והאדרתה.

צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את אור הקודש שברוח האומה )אורות התחיה ט', ט"ז, י"ח(.
78 גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים... כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם 

תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא )אורות התחיה ל"ג(.
79 שבת צ"ב, נדרים ל״ח.

80 מצומקים נראים לנו עתה הדברים... אבל אלה הגרגרים הצעירים, כח צמיחה גדול גנוז 
בהם )אורות התחיה ה'(.
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דלות  מרוב  אתנו.  המוחזק  השנים  מנין  לפי  שנת־השמיטה  הגיעה  עתה  והנה 
מצב ישובנו בארץ הכרח הוא אמנם להסתפק ע״פ רוב בהוראת־שעה, כאשר 
הוסכם מאז ע׳׳פ גדולי־הדור, אשר נכנסו לתוך עמק מצב הישוב מחדש בארצנו 
הקדושה, ובהרגשה נאמנה חדרו אל ערכו בעתיד, בחושם שלא לבוז ליום קטנות 
ניר לעמו על אדמת־קדשו להיות לפתח־ ולדעת כי מאת ד׳ היתה זאת, לתת 
תקוה וצמיחת־קרן־ישועה, שגדולה היא חובתנו לישר את מסלתה, לבלי תפגע 
מכשולים מצד המצות־התלויות־בארץ ככל האפשרי. ואין הקב״ה בא בטרוניא 
מרובה  הפסד  ובמקום  דרבים  מצוה  במקום  להקל  הנאמר  וכל  בריותיו,  עם 
שאין  עד  כל־כך,  מרובה  במדה  זו  בשאלה  יחד  חוברו  אלה  כל   - ושעת־דחק, 
לה דוגמא בכל השאלות אשר נתעוררו בישראל בחקר דין ומשפט, בכל משך 
הגלות הארוכה. אבל למרות הפקעת־המצוה אשר בהוראת־שעה זו ישנם כמה 
גופי־הלכות, הנדרשים לשמור ולעשות בפעל. גם נמצאים יראי ד׳ החרדים אל 
דברו מאד, אשר מפני קדושת חבת המצות ־התלויות־בארץ ומצות השביעית, 
וטרח  שעיני כל ישראל נשואות לקיומה בארץ־חמדה, אינם חסים על הפסד 

והם נכונים לקימה בכל כח, - כדין וכמשפט. ברוכים יהיו לד׳ ולעמו.
ולבד זה התלמוד בעצמו יביא לידי מעשה, שינון ההלכות יחקוק בלבבות את 
את  ירחיבו  בלבבם  ד׳  בעז  רבים, אשר  יתוספו  ומשמטה לשמטה  בלב  חיובם 
בהר־הקדש  בעושיו  ישראל  ובשמחת  ופרטיה,  הרחבתה  בכל  המצוה  גבול 
והתעצומות אשר לעם־ד׳ בעתיד יוסיפו את היכלת לקיומה הגמור והמשוכלל. 
כבודה  זיו  ותפארת  השמיטה  קדושת  תחל  וארצו  עמו  על  החופף  ד׳  מרוח 
ארץ  בצל קדש של  ליושבים  וביחוד  ד׳  עם  לכל  ונפש,  רוח  כל  על  להתפשט 
חמדה, בנעימת־ידידות עז אהבתה. ורוח קדושת היובל המסתתר יופיע מאוצר 
קדשו על קדושת השמיטה, לעורר קרן ישועה וקול שופר לשגב ישע, לעורר 
הזאת,  להוציא את החברת  לחובה  לי  לזאת מצאתי   – גאולים.  ולעודד  ישנים 

אשר סדרתיה להלכות שביעית בע׳׳ה.
אקוה לשמו ית׳ כי יגדיל תורה ויאדיר ויזכה אותי ואת כל למודי־ד׳, וביותר את 
אחי אשר אקרא להם נעם אלו תלמידי־חכמים שבארץ־ישראל, להרחיב דברים 
העסק  עם  ויחד  בפרט.  שביעית  מצות  ועל  בכלל  המצות־התלויות־בארץ  על 
בהלכות המעשיות יתכונן הלב בטוב־טעם־ודעת להשכיל בנעם ד׳ באור דעת 
אלהים, ברוח מלא עצה וגבורה, והחונן לאדם דעת הנותן אור חכמה על אדמת 
קדשו, אשר זכנו להסתופף בחבל נחלתו, ימלאנו רוח דעה ויחזקנו בשכל טוב, 

ויצילנו מכל שגיאה, למען עמו ונחלתו.
ומהרה יאמנו דבריו לנביאו:

אל  אתכם  והבאתי  הארצות,  מכל  אתכם  וקבצתי  הגוים  מן  אתכם  ״ולקחתי 
אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גלוליכם 
אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירתי את לב־
האבן מבשרכם ונתתי לכם לב־בשר ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר 
נתתי לאבותיכם,  וישבתם בארץ אשר  ועשיתם,  בחקי תלכו ומשפטי תשמרו 

ואנכי אהיה לכם לאלהים. והושעתי אתכם מכל טומאותיכם,  והייתם לי לעם 
פרי־העץ  את  והרביתי  רעב.  עליכם  אתן  ולא  אותו  והרביתי  הדגן  אל  וקראתי 
ותנובת־השדה, למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים״ )יחזקאל ל״ו כ׳ד־ל(.
״כה אמר ד׳ אלהים: ביום טהרי אתכם מכל עונותיכם והושבתי את הערים ונבנו 
החרבות, והארץ הנשמה תעבד, תחת אשר היתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו: 
הארץ הלזו הנשמה היתה כגן־עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות 
ישבו, וידעו הגוים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני ד׳ בניתי הנהרסות, נטעתי 

הנשמה, אני ד׳ דברתי ועשיתי״ )שם לג־לז(.
]עיה״ק יפו ת״ו, התר״ע[.
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שבת האומה
״אמר הקב״ה איני מזהיר עובדי כוכבים... לא נתתי המשפט אלא לכם... הצדקה 
שבת  )והיתה  שנאמר:  שלכם.  ויובלות  ושמיטים  שלכם...  הרחמים  שלכם... 
הארץ לכם. רד״ל( ואומר: יובל היא תהיה לכם. ולא נתתי המצות אלא לכם... 

הברכות לכם שנאמר: וצויתי את ברכתי לכם" )שמות רבה ט״ו כ״ג(.
״א״ר שמעון: להנחיל אוהבי יש. מאי יש? דא רזא דיובל ושמיטה. דלא מסר 

יתהון קב״ה לשאר עמין, אלא לעמא קדישא״ )זוהר חדש, בהר(.

לעג אומות העולם.
"יש אומרים שהחליטו )היהודים( לבלות כל יום שביעי במנוחה, כיוון שהיום 
הועידו  והם  הבטלה  ידי  על  לבם  נפתה  כך  אחר  ליגיעותיהם.  קץ  הביא  הזה 
הא׳  המאה  רומאי,  הסטוריון  )טאקיטוס,  השביעית.״  השנה  את  גם  לעצלות 

למנינם, היסטוריות, ה׳, ד׳(.
״רבי אבהו פתח: ישיחו בי יושבי שער )תהלים ס״ט יג(. אלו אומות העולם שהן 
יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסאות. ונגינות שותי שכר. מאחר שהן יושבין 
ואוכלין ושותין ומשתכרין, הן יושבין ומשיחין בי ומלעיגים בי... ומכניסין את 
אלו  אומרין  והן  אבל(,  )לסימן  עליו  שלו  והחלוקים  שלהם  לטרטיאות  הגמל 
לאלו: על מה זה מתאבל? והן אומרים: היהודים הללו שומרי שביעית הן, ואין 
להם ירק, ואכלו החוחים של זה, והוא מתאבל עליהם" )פתיחתא דאיכה רבתי, י״ז(.
״ראוה צרים שחקו על משבתיה. דבר אחר: על משבתיה, על שמיטותיה כמד״א: 

ובשנה השביעית שבת שבתון וגו׳״ )שם א׳ ל״ד(.

מה בין שבת ־ לשמיטה 
הרב עוזי קלכהיים

על  השמיטה  היא  פועלת  יחיד,  כל  על  פועלת  שהשבת  הפעולה,  אותה  ״את 
האומה בכללה״ )מתוך ההקדמה(.

רעיון השבת בתורת ישראל.
רעיון השבת בישראל זכה לפרשנות רבה במשך הדורות. בתורה עצמה מצאנו טעמים 
שונים בין דברות ראשונות ואחרונות. הדגשת היסוד - האוניברסלי מופיע בנימוק של 
הדברות הראשונות, ״כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת 
וינפש״. - ואילו בדברות שבפרשת ואתחנן מובלטת המגמה הישראלית, ״וזכרת כי עבד 

היית במצרים״.

שבת מציינת את הברית שבין ה׳ לישראל81, והיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה82, 
ועל כן החמירו במחלליה להיות נחשבים כעכו״ם, כמנותקים ומופקעים מכלל האומה83.

ושכר  השגחה  הבריאה,  חידוש  היהדות:  של  יסוד  לאמונות  כבסיס  משמשת  השבת 
ליצור  חדל  האדם  בבריאה,  ה׳  של  שלטונו  על  מישראל  האדם  מעיד  בשבת  ועונש84. 
ולחדש במעשי בראשית ובכך הוא ממחיש לעיני כל, שה׳ אדון הבריאה ולא האדם85. 
אינם  עדיין  עולמו של המאמין, אבל  לביסוס השקפת  וטובים  גדולים  הללו  הרעיונות 
נוגעים בעצמיות הנפש, במהות החיים. נימה חדשה עולה מתוך כתבי הראי״ה קוק ביחס 
הגנוזים  הכוחות  לפיתוח  יוצרת את האפשרות  בתורה, השבת  המופיע  לרעיון השבת 
באומה, אשר נבלמו בימי החולין שאינם יוצאים מן הכח אל הפועל עקב הלחץ המתמיד 
של חיי המעשה העושקים את חשיפתם המקורית של כוחות נפשיים־רוחניים במציאות 

הארצית.

שהיא  המקורית  מהותה  על  האומה,  סגולת  של  ופיתוחה  חיוניותה  על  לשמור  "כדי 
התנערות  לשם  רווח  לנתינת  באה  ההפסקה  השבתות,  נועדו  אלוקים  קירבת  שאיפת 
מה  כפי  בקירבה...  הטבוע  האלוקי  הטוב  האומה,  סגולת  החילונית.  החיים  ממהומת 
שהיא נמצאת בנשמת האומה, אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכח אל הפועל. חיים 
אלה במהותם המעשית התכופה מסתירים הם את ההוד הרוחני של הנשמה האלוקית 
ומעכבים את הזרחת אורה הבהיר והישר לתוך המציאות החילונית השולטת. דחיפת 
הגידול וההשתלמות של החיים צריכה שתצא אל הפועל ע״י נתינת רווח, של הפסקה 

והתנערות ממהומת החיים הרגילה״86.

רעיון זה אינו שייך לשבת דוקא - אלא גם בענין השמיטה קיים אותו יסוד:

האומה  על  השמיטה  היא  פועלת  יחיד,  כל  על  פועלת  שהשבת  הפעולה  אותה  ״את 
בולט  באופן  בקירבה  נטועה  האלוקית  שהיצירה  זו  לאומה  הוא  מיוחד  צורך  בכללה. 
ונצחי, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה במלוא זוהרו אשר לא ישביתוהו 
חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות 

בקירבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא״.

קביעה זו שהשבת היא ליחיד, והשמיטה היא לציבור אינה מובנת. הלא בשמיטה נאמר: 
נאמר  וכן בשבת  ליחיד,  מופנת  זו  מצווה  כן  - אם  תזמור״  לא  כרמך  תזרע,  לא  ״שדך 
ליחיד: ״זכור את יום השבת לקדשו״. ומנין לחלק בין שבת לשמיטה? על כן נזקקים אנו 

81 ע' כוזרי ב, לד.
82 ירושלמי ברכות א, ה.

83 רמב״ם סוף הלכות שבת, וע׳ רש״י חולין ה' א, ד׳ה אלא לאו.
366 ״עקרי אמתה״. 84 עי הרחבת העניין בספרי ״אדרת אמונה״ ע׳ 

85 ע׳ במודה נבוכים ה, מ״ג, ובספר החינוך מצווה ג מהדורת מוסד הרב קוק, וע׳ ב״חורב״ 
להרש״ר הירש בחלק ״עדות״ על מצוות השבת ובאגרות צפון מכתב יג.

86 הקדמה ל’שבת הארץ’.
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להבהיר את המגמות השונות של המצוות ליחיד ולציבור.

מצווח היחיד והציבור
במצוות התורה מצאנו שתי מגמות ראשיות, מצוות שבין אדם לחברו, ומצוות שבין אדם 
למקום. כרגיל אנו מטילים את המצוות על היחיד הנושא בעול המצווה, אך ישנן מצוות 
היחיד  ועוד, שאין  בית הבחירה, מלחמה,  בנין  מינוי מלך,  כמו:  המוטלות על הציבור, 

עושה אותם לבדו אלא הכלל כולו.

ידי הכלל כולו והיא מצוות  התורה מסתיימת בשתי מצוות שעניינן קבלת התורה על 
היא  שזו  ללמדנו  תורה,  ספר  כתיבת  במצוות   - היחיד  ידי  על  התורה  וקבלת  הקהל, 
הללו,  הצירים  שני  נוספים שבין  להבחין בקשרים  כולה בתמציתה. אלא שיש  התורה 

היחיד והכלל.

התורה מחנכת את היחיד לקשור גורלו לדאגות הכלל. דבר זה בא לכלל ביטוי בתפילה, 
שהבקשות הן על צורכי הציבור-ולא לפי משאלות היחיד, שלהן פינה מיוחדת ב׳׳שומע 
תפילה״87. ולפי דברי הגר״א88 אסור ליחיד להתפלל לצורך הפרט רק למען כנסת ישראל, 
יחסים  קשירת  האומה,  אחדות  שמטרתן  מצוות  ישנן  בתפילה.  הלב  כוונת  היא  וזו 
– לרשות הרבים. מצוות העליה  זה באה פריצת היחיד  ולשם  בין כל חלקיה,  פנימיים 
לרגל במועדים באה למצוא את האחוה הלאומית שכל ישראל יהיו חברים, בניגוד לשבת 

שמטרתה קשירת היחיד לבורא, באופן ישיר.

וכך הם דברי הגאון רבי מאיר שמחה מדוינסק:

״וכמשל זה יש בין שבת ליו״ט, שבשבת הלא ״לא יצא איש ממקומו״, והוצאה - אסורה, 
ומלאכת אוכל נפש אסורה ואם כן כל איש ואיש בפני עצמו הוא, לבדו הוא יושב ועוסק 
בתורה, שהמה מקושרים אל השי״ת המרכז האמיתי, אשר כל ישראל המה קוים נפרדים 
המגיעים למרכז אחד, הוא השי״ת, ולסיבת זה המה קשורים יחדיו. אבל יום טוב הוא 
מהמצוות המקשרים האומה זה אה, לכן מלאכת אוכל נפש מותר, ואם יבואו אלף אורחים 
יאפה להם, עד כי אמרו: האופה מיו״ט לחול אינו לוקה וכו', הואיל וחזו לאורחים. וכולן 
חייבין לעלות לרגל ולשמוח ולשמח, לכן הותרה הוצאה והבערה, שאם לא כן לא יהיו 

מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד״89.

אף ששבת ויום טוב-שניהם עוסקים בשביתת האדם ממלאכתו, קיימת הבחנה יסודית 
ביניהם. מגמת יו״ט לבנות את הציבור, לקרב איש לרעהו, להיות פתוחים זה לזולתו. לכן 
יש חיוב של העליה לרגל - לשמוח ולשמח, והתירו הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. 
פירושו של דבר שהיחיד חייב להיות פתוח לרשות הרבים, אין הבדלי מחיצה וחציצה 
היחיד  רשות  שבין  ההפרדה  על  מיוחדת  הדגשה  ישנה  בשבת  ואילו  ביניהם.  שיפרידו 
והרבים. וכן ההתר לבשל כמות מרובה יותר מכפי הצורך, ״הואיל וחזו לאורחים״, באה 
להבליט את הפתיחות המחוייבת בימי מועד, בניגוד לשבת שקימת ההדגשה שבהפרדה 

״אל יצא איש ממקומו״.

שבת ליחיד-ושמיטה לרבים.
בשאלת הבחנתו של הרב קוק זצ״ל בין שבת לשמיטה, כהבדל שבין יחיד לרבים, נשאל 
הרב צבי יהודה קוק זצ״ל על ידי הרב ש. י. זוין זצ״ל, שלכאורה לא מצינו לו מקור. וענה 

לו ממקורות הזוהר.

בזוהר פרשת יתרו נאמר: ״בשבתא יהבין ליה לבר־נש, נשמתא אחרא נשמתא עילאה״"90, 
ואילו ביחס לשמיטה נאמר בזוהר פרשת בהר: ״האי קרא בכנסת ישראל אוקימנא״91.

87 כוזרי ג יז.
88 שנות אליהו ברכות ה’ א.

89 משך חכמה, אמור ד”ה חוקת עולם לדורותיכם.
90 זוהר שמות פ"ח, ב.

91 זוהר בהר כז-כח. ובספר מי השילוח, פ׳ בהר, הדגיש את ההבדל בין שנת לשמיטה, בהבדל 
שבין ״אותיות גדולות״ ו״אותיות קטנות״ )ע׳ זוהר בראשית נ, ב(. ״אתווו זערין היא - שבת, 
השמיטה,  על  עולה  שבת  שקדושת  ודאי   - הקדושה  מבחינת  שמיטה״.   – רברבין  ואתוון 
אם כן למה היא נחשבת כ״זעירא״ - אלא ביחס לבנין הציבור בכללותו יש בשמיטה היקף 

דברים אלו הביא הרב ש. י. זוין זצ״ל, בהרצאתו בכנס תורה שבע״פ בשמו, ואמר ברגש: 
וכך סיכם ״בכן בשבת בר־נש, ובשמיטה כנסת ישראל״. קביעה  ״ברא כרעא דאבוה״. 

זו שיסודה בהררי קודש, שומה עלינו לחדור לשורשיה ולהבינה במשמעותה המעשית.

לאחר עיון נוכל למצוא הבחנה זו גם בסגנון הכתוב במצוות השמיטה, המנוסחת בלשון 
רבים: ״והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים 
עמך״92. ובהלכות שמיטה שנינו: אם כלה לבהמה בשדה - חייב אדם לבער מן הבית, 
וצריך שתהא יד הכל בהפקר בשווה, וזהו המובן של ״לכם לאוכלה״ שהכל זוכין בשווה, 

עבדך ואמתך וכו׳... והחיה אשר בשדה. 

לקנינו:  גם  ומכוחו  ממנו  ונמשכת  באדם,  מתחילה  שהיא   - בשבת  השביתה  כן  ולא 
״לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך וגו׳... למען ינוח עבדך ואמתך 
כמוך". מטילים על העבד והאמה דיני שביתה בשבת - בכח אדונם שיהיו דומים אליו, 
וכן בשביתה בהמה כדי שהאדם לא יהא מוטרד על ידה93, ומבליטה זאת המילה כמוך 
- להיות כמותו. ואילו בשמיטה מובלט הענין של ״לכם לאוכלה״, שהכל כאחד ביחד 

שווים.

לאור הדברים שנתבררו לעיל במצוות היחיד והציבור, יש להבין את מצוות השמיטה 
כנועדת לתיקון העם, כשם שנעשה הדבר במועדים, בניגוד לשבת שהיא מבליטה את 

בנין היחיד.

היחיד מגלה כפרט את נטיות האומה לקדושה, ואילו בשמיטה הקדושה חלה על הכלל. 
״את אותה הפעולה ששבת פועל על היחיד, פועלת השמיטה על האומה בכללה״ - שבת 
מגלה את נטיות האומה לקדושה דרך צינור היחיד, ״יום קדוש אשר בו תתגלה נטיית 
נועדת  בשמיטה  ואולם   - ביחידיה״  שהם  כמו  האלוקיים  החיים  של  הנטייה  האומה, 

שאיפת זו להתגלות בכלל האומה.

בדרך זו נשכיל תוכנן של מצוות השמיטה שנועדו לפרוץ את המחיצות של רשות היחיד. 
האדם מפקיר את רכושו ופותח ידיו אל הכל, אין הבדל בין איש לרעהו ביבול האדמה, 

הכל שווים בה. האדם חייב לשמט את חובותיו ובכך הוא מתחנך לותר משלו לזולתו. 

בישראל.  ההדדית  והדבקות  הקשר  ביצירת  יו״ט,  לפעולת  שמיטה  דומה  זו  מבחינה 
המטרה בשמיטה לפתח את רגשות המוסר והצדק ביחס לזולת - ולכן באה השביתה כדי 

להשבית את הנגישה והכפיה של קנין ורכוש, היוצרים את המתיחות בין איש לרעהו.

זו,  לאומה  מביאה  לתקופה,  מתקופה  ידועים,  בצדדים  החברתי  הסדר  הפסקת  ״הנה 
כשהיא מסודרת על 

מכונה, לידי עליתה העצמית למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים 
מצד התוכן האלהי שבהם, העומד למעלה למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי״. 

מתברר איפוא, שלא רק הסגנון השונה בשמיטה ״לכם לאכלה״, מבליט את המגמה של 
זהו ההד העולה מן המצוות האופיניות לשמיטה,  שהשמיטה ביחס תיקון הכלל, אלא 

שמגמתם החינוכית היא תיקון הציבור.

גולת הכותרת של שנת השמיטה מסתיימת במצוות ״הקהל״ כעין מעמד הר־סיני זוטא, 
מחדש  התורה  קבלת  את  ללמדנו  וטף,  נשים  אנשים  המלך,  את  לשמוע  באים  שהכל 

בפומכי לכל הקהל, כמו שמצוות שמיטה בכללותה נועדה לבנות את הציבור.

יותר נדול, ולכן היא ״אות״ גדולה מתנלת במציאות הרחבה, ומבחינה זו ה״שחור״ - שהיא 
הרי  גנוז,  ליחיד  שכרה  ומתן  יותר,  גדולה  שקדושתה  בשבת  ואילו  יותר.  בולטת  הכתיבה, 
יותר, מקרא  -רקע, השורש, בשבת עליון  – אבל ה״לבנונית״  בכתיבה היא מופיעה כקטנה 
מועט והלכות מרובות: ״הררים התלויים בשערה״ - ואילו שמיטה בהרחבת לשון, כללותיה 

ופרטותיה מסיני )וע׳ באדרת אמונה ע׳ 374-371(.
92 ויקרא כ"ה ו, וע׳ ב״עץ הדעת טוב" לרבי חיים ויטאל שרמז על מלת ״לכם״.

שדן  בשבת׳׳.  בהמה  ״שביתת  דורון  בקשי  הרב  של  במאמרו  ט  תושבע״פ  בקובץ  ע׳   93
שביתת  היא  בהמתו  ששביתת  או  חיים,  בעלי  בצער  כרוכה  הבהמה  שביתת  האם  בשאלה 

האדם, כדי שלא תהא מחשבתו לשוא.
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שבת הארץ
להוציא  תובעות את תפקידן,  הווייתן,  יסוד  פועלות את  יחדיו  והארץ  האומה  ״נשמת 
את הפועל את עריגת קדושתן, בשנת־שבתון. העם פועל בכחו הנפשי על הארץ, זרע ד׳ 
מתגלה על־ידי השפעתו הרוחנית, והארץ פועלת על העם, להכשיר את תכונתו לפי חפץ 

חיים אלהיים שלמים בתבניתם״.

את  פיתח  וכך  שלה.  חדש  ממד  מעלה  השמיטה  מצות  טעמי  על  הקדמונים  פולמוס 
הדברים ר׳ יצחק אברבנאל:

כל המצוות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל, מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני 
אדם כולם, כמו שאמר ״ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה״, ושתוסיף הארץ 
תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה, ומהם חנינה לעבדים ולעניים, כלומר השמטת כספים 
והשמטת עבדים ומהם עיון בתקון הפרנסה והכלכלה על ההתמדה, והוא היות הארץ 
לצמיתות״,  תימכר  לא  ״והארץ  לצמיתות  מכירה  בה  אי אפשר  לבעלים,  כולה שמורה 

וישאר ממון האדם שמור עליו ועל יורשיו )רמב״ם מורה נבוכים, ח״ג, פרק ל״ט(.

הרב המורה כתב בטעם מצות השמיטה. כדי שתחזק ותוסיף פירותיה, אבל זה אין לך 
לקבלו ממנו אם בעל נפש אתה, לפי שאם היה הדבר כן, לא היתה השנה הששית - בהיות 
האדמה בתכלית חולשתה – עושה תבואה לשלש שנים, דכתיב: ״וצויתי את ברכתי לכם 
בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש השנים״, והוא מורה שלא היתה הארץ חלושה 
שתצטרך אל השביתה כדי שתתחזק, כיון שבשנה הששית היתה עושה ג״פ יותר מהשנה 
הראשונה שתבוא אחר השביתה, כי ד׳ הוא הנותן בה כח לעשות חיל ורוב תבואות. גם 
שאם היה טעם המצוה כדברי הרב, לצורך התרבות תבואות הארץ, לא היה עונשם כל 

כך גדול שיבוא לגלות.

ולכן חכם מחכמי הדור )הרב יצחק ערמאה, ויקרא שער ס"ט( חשב שהיה זה ממנו יתברך 
הערה לנפשותינו, לפקוח עינים עורות, השקועות בענייני העולם, כזביו והבליו, לעבוד 
את האדמה הגופיית תמיד, מבלי תת שביתה לנפשם, ולכן מאיר עיניהם ה׳, במה שצוה 
למנות ששת ימים ולשבות אחד, וכן למנות שש שנים ובשנה השביעית שבתון, כי הנה 
ימי  בשבועות  גופינו  ומעבודת  מחשבותינו  מאפילת  לצאת  נתעורר  שביתה  באותה 
האדם. ובשנת השמיטה לא נתכוין לעבודת האדמה, רק לתת צורך אוכל נפש בלבד. 

והוא דמוי והמשל לקנין שלמותינו והנהגת חיינו, - עד כאן דבריו. 

ועם היות הדעת הזה עצמו טוב ונאות לרדוף אחר שלמות גופני בשבועות חיי האדם 
וגם בכל ימיו, אין ספק שלא כוונה התורה לזה התכלית במצוות השמיטה. כי המצוות 
האלוהיות יש להם תכלית עצמיים בעצמם, וההמשל והדמוי מהם לענייני הנהגת האדם 
התכלית  שהוא  ושנחשוב  בה  שנסתפק  ראוי  ואין  שנית.  הנהגה  היא  שלימותו  בקנין 
היה  ואם  שבמקרה.  במה  שבעצם  מה  תמורת  זה  יהיה  כי  הראשונה  והכוונה  הראשון 
זה בלבד תכלית מצות השמיטה והוא ג״כ תכלית מצות השבת, למה התנא אמר ביחוד 
הוא  דבר  יובל? הלא  ולא  זכר חלול שבתות  ולא  לעולם על שמיטת הארץ״  ש״הגלות 

בהכרח.

גדול  ויחוס  נפלאה  סגולה  בעצמה  לה  יש  ישראל  שארץ  הוא:  הזה  הענין  אמתת  אבל 
לקבול הנצוץ האלהי, והשגחה העליונה תתיחד באותה ארץ באופן נפלא, מה שאין כן 
לא  הראשון  שאדם  חז״ל,  זכרו  בעצמה.  הארץ  מעלת  על  ולהורות  אחרת.  ארץ  בשום 
באברהם  בחר  וכאשר  המקדש,  בית  ממקום  וטהור,  קדוש  ממקום  אלא  השי״ת  בראו 
צוהו: ״לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך״ להגיד שבהיותו 

עבד אלהים ודבק בו, צריך שיעתק לאותו מקום השלמות. 

הנה אם כן היתה הארץ ההיא, מצד טבעה ומצבה אצל העליונים, נבחרת מכל הארצות, 
ולכן העידה התורה עליה: ״ארץ אשר ד׳ אלקיך דורש אותה תמיד עיני ד׳ אלקיך בה 
כל  שם  ולבי  עיני  ״והיו  שלמה:  אמר  ביהמ״ק  ועל  שנה״.  אחרית  ועד  השנה  מראשית 
הימים״, וכל זה ממה שיורה שהארץ בעצמה, מלבד העם היושב בה, היא היתה מקודשת 

בעצמה, ולכן היו רוב המצוות תלויות בארץ, כי הם היו מכלל עבודתה. נמצא שהיתה 
העם  שהיה  כמו  הארצות,  שאר  כל  מתוך  יתברך  לפניו  ונחמדת  נבחרת  ישראל  ארץ 
הישראלי נבחר מכל שאר העמים, וכמה דברים זכר בזה החבר למלך כוזר דברי אמת. 
זה רצה הקב״ה שכמו שהאומה בכללה תעשה זכר בשביתת היום השביעי, אל  ומפני 
בשמטתה  עליה  תעיד  הנבחרת  הארץ  ככה  וחדושו,  העולם  מבריאת  הקדושה  הפנה 
השנה השביעית, ולזה נתן הסבה במצות השמיטה: ״שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לד״׳, 
רוצה לומר ששמיטת הארץ תהיה כמו השבת המקודש אשר לישראל ושענין השביתה 
ההיא לרמוז ולהעיד על שבת בראשית שבת לד׳, כי בו שבת מכל מלאכתו, וכאלו הארץ 
היותה בלתי מדברת, תעיד בפנה הזאת מה שיעיד העם  ההיא למעלת קדושתה, עם 
מענין  השנה,  והוא  בה  ניכר  היותר  בזמן  הארץ  עדות  ותהיה  בשבתותיהם,  הישראלי 
תמכר  לא  ״והארץ  פרשה:  אותה  בסוף  הדברים  חתם  ולכן  בה.  המתחדש  התבואה 
לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו 
לארץ״, שביאר בזה שהארץ אינה נתונה להם בהחלט, כי על כל פנים לד׳ הארץ ומלואה, 
ולכן לא יוכלו למוכרה לצמיתות ולא להשתעבד בה בפרך, כי הם היו גרים ותושבים 
בה, וה׳ אלהים הוא אדוני הארץ, ולכן ראוי שיתנהגו בה כרצונו ויתנו לה גאולה, שאם 
לא יעשו כן תבוא עליהם הגלות, כי בעל הבית יתברך יגרשם מארצו וזה ענין ״אז תרצה 
הארץ את שבתותיה״ לפי שהיתה הארץ הנבחרת עשוקה מבני ישראל, במונעם ממנו 
שמיטתה ומפני זה כולו נאמר במשנתינו שמסבות הגלות היתה שמיטת הארץ )דון יצחק 

אברבנאל, נחלת אבות, פרק ח׳, י״א(.

מקובל לראות כטעם מצות השמיטה את תקון היחיד והחברה. כאלה הם טעמי הרמב״ם 
ובעל־העקדה. לאחר שדחה אברבנאל טעמים אלה כתב הסבר חדש שתמציתו: הארץ 
קדושה קדושה עצמית ועל כן ״כאילו הארץ ההיא למעלת קדושתה, עם היותה בלתי 

מדברת, תעיד בפנה הזאת מה שיעיד העם הישראלי בשבתותיהם״.

יסוד גדול יסד אברבנאל. הקדושה אינה ענין סוביקטיבי בלבד. אין היא מציאות נפשית 
פסיכולוגית הקיימת רק בתוך הוייתו של האדם, אלא עובדה אוביקטיבית. יש ע״כ להבין 
את קדושת הארץ כמהות סגולית עצמאית, ולא רק כהשתקפות של מעשיו וקדושתו של 

עם ישראל המנהל בה את חייו.

ארץ ישראל א״כ אינה גוף דומם אלא ישות רוחנית פעילה המקרינה ומשפיעה קדושה על 
הנמצאים בה. כישות כזאת הינה גם נשוא לחובות ומצוות. כשם שהאדם חייב בשבת כך 
הארץ חייבת בשביעית. אמנם אין לצפות כי תקיים חובותיה בדרך שהאדם מבצעם, אך 

סופה לקיימם בדרכה שלה. ״ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה״

)ויקרא י״ח כה(. ״אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם  בארץ איבכם אז 
תשבת הארץ ותרצת את שבתותיה״ )ויקרא כ״ו לד(.

בדרך זו הלך גם מהר״ם אלשיך באמרו: "הנה יתחמץ לבב אנוש באמור: האמנם תצדק 
שביתה על הארץ, והלוא חומר עכור היא, והאם שיח ושיג לה שתשמור שבת מחללו? – 
על כן ללמדנו דעת, בא אלקים כי הארץ תקנה קדושה בשנה השביעית, כאשר האדם 

קונה נפש יתירה וקדושה ביום השבת״.

אין זה חזון לב בלבד, יסוד הדברים בהלכה. לשון הרמב״ם במנין המצוות:

לפי  לה׳.  הארץ שבת  ושבתה  הפסוק:  כדיוק  בשביעית ממלאכתה״.  הארץ  ״שתשבות 
יעבוד בשביעית, אלא על  - הישראל שלא  זו עיקר האיסור אינו על ה״גברא״  הגדרה 
"החפצא" – הארץ שתשבות. ע״כ אסור ליהודי גם אם אינו עובד בעצמו בארץ לגרום לה 

שתעבד. כך כתב המהרש״ל בחכמת שלמה )ב״מ צ׳(: 

״כי בודאי אסור אמירה לכותי בשביעית אפילו אם תאמר שמותר בשבת, לפי שהשביעית 
תלה הש״י קדושה בארץ דכתיב: שבת שבתון יהיה לארץ״ )ראה הדיון בדבריו בסוגיה לעיל(.

וכך ניסח הדברים בהדגשה ר׳ יהודה הלוי:

״האינך רואה כי הארץ אף היא נתחיינה בשמירת השבתות, כמה שנאמר: ״שבת הארץ״, 
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״ושבתה הארץ שבת לד׳״ )כוזרי ב׳ י״ח(.

שנינו בספרא: ״וכשם שנאמר בשבת בראשית, שבת לד׳, כך נאמר בשביעית, שבת לד׳.״ 
- שבת בראשית ושבת הארץ דומות זו לזו. שתיהן מבטאות וחושפות את הקדושה בתוך 
החיים. המעגל הפנימי, מעגל השבת, הולך ומתרחב מקיף את שנות ה׳׳שבוע״, ומתגלה 

במצות השביעית.

הארץ  שבת  האדם-הזמן.  שבת  היא  בראשית  שבת  הקדושות.  שונות  כאמור  ואעפ׳׳כ 
קשורה למקום. לא האדם הוא נושאה אלא החומר עצמו. יתכן וההבדל נובע מן השוני 
במקורות יניקתן. שבת בראשית נעוצה בעבר, בנקודת ההתחלה, זכר למעשה בראשית. 
שבת הארץ פונה אל העתיד, סוללת היא דרך למציאות חזונית, מכשירה ומרוממת את 

העולם אל היובל, אל עולם החירות - אחרית הימים.

אולי לכך כוונו חז״ל באמרם:

אין  לוקט תאנים בשבת,  אדם  הזה  בעולם  חסידא:  רבי שמעון  בשם  סימון  רבי  ״אמר 
התאנה אומרת לו כלום, אבל לעתיד לבוא התאנה צווחת ואומרת - שבת היום! בעולם 
הזה אדם הולך לשמש עם אשתו והיא נדה, אין מי מעכב בידו, אבל לעתיד לבוא אם רצה 
לעשות, האבן זועקת ואמרת ממקום מושבה - נדה היא! שנאמר: כי אבן מקיר תזעק״ 

)שו״ט תהלים ע״ג(.

אמת,  זו  אין  אך  האדם,  של  בנפשו  הקדושה  ערכי  מתגלים  עולמנו  במציאות  כלומר, 
הולכת  העתיד,  חזון  אל  מתקשרים  שאנו  ככל  החומר.  בעולם  בגניזה  הם  קיימים 
מציאות פנימית זו ונחשפת לעיננו. מופיעה היא בתוך החול והחומר, מתגלה כעובדה 

אוביקטיבית.

האנשתה של הארץ, תפיסתה כישות חיה, מופיעה במקומות שונים. אך נדמה כי לידי 
שלמות הביא המדרש רעיון זה, ולגבי הארץ בכלל:

״אמר ר׳ ברכיה בשם ר׳ שמעון לקיש: כל מה שברא הקב״ה באדם ברא בארץ לדגמא 
לו. אדם יש לו ראש, והארץ יש לה ראש. שנא׳ )משלי ח׳(: וראש עפרות תבל. אדם יש 
לו עינים ולארץ יש לה עינים, שנא׳ )שמות י׳(: וכסה את עין הארץ. אדם יש לו אזנים 
)ישעי׳ א(: והאזיני ארץ. אדם יש לו פה והארץ יש לה פה  והארץ יש לה אזנים, שנא׳ 
שנא׳ )במדבר ט״ז( ותפתח הארץ את פיה. אדם אוכל והארץ אוכלת, שנא׳ )שם י״ג( ארץ 

אוכלת ישביה. וכו׳ וכו׳״ )קהלת רבה פ״א ט׳(.

בטוי חזק לכך הוא האפשרות לקיים דו־שיח בין אדם וארץ: האזיני ארץ. הדבר חוזר 
ומופיע בעצמה רבה בנבואת יחזקאל. שם אין הארץ עדה בלבד לנבואה על ישראל, אלא 
הנביא מצווה לפנות ולדבר אל ההרים. וקולו מתגלגל בגאיות - והם הם נושא נבואתו: 

ָני 
ֹ
ַבר ֲאד ּדְ ְמעּו  ִ

ׁ
ָרֵאל ש ְ

ׂ
ְוָאַמְרּתָ ָהֵרי ִיש ֵבא ֲאֵליֶהם.  ְוִהּנָ ָרֵאל  ְ

ׂ
ֶניָך ֶאל ָהֵרי ִיש ּפָ ים  ִ

ׂ
ן ָאָדם ש ּבֶ

ת ִהְנִני ֲאִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ֶחֶרב 
ֹ
ָאיו ת ָלֲאִפיִקים ְוַלּגֵ

ֹ
ָבעו ִוה ֶלָהִרים ְוַלּגְ

ֹ
ָני ֱיה

ֹ
ה ָאַמר ֲאד

ֹ
ִוה ּכ

ֹ
ֱיה

ֵתיֶכם )ו׳ ב־ג(.
ֹ
מו י ּבָ ְדּתִ ְוִאּבַ

כביכול לא אל העם והאדם פונה הנביא, אלא אל ההרים עצמם. רק הדם של הדברים 
חוזר אל העם לזעזעו ולעוררו בתשובה. שוב חוזר הדבר בפרק ל״ו. שם במקום נבואת 

תוכחה וחרבן באה נבואת נחמה, באותם

מילים ובטויים בהם הכה, שב הנביא וחובש ומרפא:

ָהֵרי  ָלֵכן  ָוה... 
ֹ
ְיה ַבר  ּדְ ְמעּו  ִ

ׁ
ש ָרֵאל  ְ

ׂ
ִיש ָהֵרי  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ְ

ׂ
ִיש ָהֵרי  ֶאל  ֵבא  ִהּנָ ָאָדם  ֶבן  ה  ְוַאּתָ

ת 
ֹ
ָאיו ְוַלּגֵ ָלֲאִפיִקים  ת 

ֹ
ָבעו ְוַלּגְ ֶלָהִרים  ִוה 

ֹ
ֱיה ָני 

ֹ
ֲאד ָאַמר  ה 

ֹ
ּכ ִוה 

ֹ
ֱיה ָני 

ֹ
ֲאד ַבר  ּדְ ְמעּו  ִ

ׁ
ש ָרֵאל  ְ

ׂ
ִיש

ִביב.  ר ִמּסָ ֶ
ׁ

ִים ֲאש
ֹ
ֵאִרית ַהּגו ְ

ׁ
ר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלש ֶ

ׁ
ת ֲאש

ֹ
ֱעָזבו ת ְוֶלָעִרים ַהּנֶ

ֹ
ְממו

ֹ ׁ
ת ַהּש

ֹ
ְוֶלֳחָרבו

ָתם  ִלּמָ ה ּכְ ִביב ֵהּמָ ר ָלֶכם ִמּסָ ֶ
ׁ

ִים ֲאש
ֹ
א ַהּגו

ֹ
אִתי ֶאת ָיִדי ִאם ל ָ

ׂ
ִוה ֲאִני ָנש

ֹ
ָני ֱיה

ֹ
ה ָאַמר ֲאד

ֹ
ָלֵכן ּכ

אּו )ל"ו א, ד, ז(. ָ
ׂ
ִיּש

כשנשוב ונתבונן בהלכה נראה כי עדיין צריכים הדברים תלמוד.

״מצות עשה לשבות מעבודת  כך:  ניסח הדברים  הרמב״ם בפתחו את הלכות שביעית 

הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר ושבתה הארץ שבת לה׳״. א״כ סותר הוא 
את דבריו הקודמים, שם שם את הדגש על שביתת הארץ ולא האדם? עמד על כך הרב 
זצ״ל בשבת הארץ )קו״א א׳, ראה לעיל בסוגיה( ובאר, כי אכן הגדרת המצוה ומהותה היא 
כאשר הגדיר הרמב״ם במנין המצות - שביתת הארץ, אך בהלכה עצמה עוסק הרמב״ם 
בבטוי המעשי של הדבר, ובפועל הרי אין הדבר אפשרי. התהליך הביולוגי הטבעי נמשך 
גם בשביעית וחקות שמים וארץ לא ישבותו. ברור הוא שהמצוה קושרת אדם ואדמה 
יחדיו. פעולת המצוה היא שישבות האדם ממלאכה. היינו: אין איסור אלא א״כ נעבדה 

הארץ ע״י אדם בר חיוב.

ולשון רבינו בחיי פ׳ בהר: ״שתהיה הארץ בטלה מכל מלאכת אדם״. 

כאן בא לידי בטוי רעיון נוסף, יחס הדדי בין עם וארצו. כל שישנו באדם ישנו גם בארץ, 
אך ממש כך גם צדה השני של המטבע. - ״יצר באדם כל שברא בעולמו. ברא חורשים 
בעולם וברא חורשים באדם, זה שערות של אדם. ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה 

באדם וכו׳ וכו'״ )אבות דר' נתן ל״א(.

ההשואה היא הדדית ומוחלטת ואף ההשפעה ביניהם כן. ישנה התאמה פנימית בין עם 
ומולדת, התאמה מעמיקה ביותר בקשר שבין כנס״י וארצה. ״בהנחל עליון גויס בהפרידו 

בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל״ )דברים ל״ב(.

״נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הויתן, תובעות את תפקידן, להוציא אל 
ד׳,  זרע  על הארץ,  הנפשי  בכחו  פועל  עריגת קדושתן בשנת שבתון. העם  הפועל את 
מתגלה על ידי השפעתו הרוחנית, והארץ פועלת על העם, להכשיר את תכונתו לפי חפץ 

חיים אלקיים שלמים בתבניתם.״ מתוך הקדמת הרב לשבת הארץ.

קדושתה הסגולית של הארץ מתגלה ומתעמקת בהופעת ״כל יושביה עליה״, ואז חוזרת 
היא ומקרינה את אורה על ישראל. ״סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד.״

ֶכם  ַעְנּפְ ָרֵאל  ְ
ׂ
ִיש ָהֵרי  ם  ְוַאּתֶ ביחזקאל:  היא תמצית הנבואה  בין העם לארץ  זו  הרמוניה 

א )ח(.
ֹ
י ֵקְרבּו ָלבו ָרֵאל ּכִ ְ

ׂ
י ִיש אּו ְלַעּמִ ְ

ׂ
ש נּו ּוֶפְרְיֶכם ּתִ ּתֵ ּתִ

״הגלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת 
הארץ״ )אבות ה׳(.

והלב שואל מה חורי האף הגדול הזה? האם שוה עוון שמיטין לעבודה זרה, גילוי עריות 
ושפיכות דמים? 

כופר  הוא  הרי  והמחללה  כוללת  מצוה   - עולם  זרועות  חובקת  השמיטה  מצות  אמנם 
כי  נראה  אך   - ביותר  החמורות  בצד  בשורה אחת  להעמידה  וניתן  יתכן  ככזו  בעיקר, 
מעיקרא השואת חומרתן המוסרית של העבירות אינה נכונה. הגלות אינה עונש, היא 
פריו של החטא, תוצאתו של המצב המעוות. אם נסווג את סיבות החורבן והגלות נמצא:

עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים - השחתת המוסר הפרטי.

שנאת חנם - השחתת החברה.

שמיטה - השחתת הקשר בין העם והארץ.

עוון שמיטה מביא בהכרח לגלות, משום שהוא פוגע ישירות בקשר שבין העם לארצו. 
קדושתה העצמית של הארץ מתחללת ע״י העם, היחס ההדדי שבין אדם ואדמה, העם 

והארץ משתבש וניתק, והתוצאה הטבעית היא גלות.

״מצד שאינם שומרים מה שראוי אל הארץ מצד עצמה, היא השמיטה, כי אין ספק כי 
השמיטה היא לארץ כדכתיב בקרא:

חיים(. לא חומרת המעשה מכריעה כאן, אלא  )מהר״ל, דרך  לד׳״  ושבתה הארץ שבת 
המישור בו הוא מתרחש.

כן  גם  וזה  ישראל במנעם ממנה שביתתה.  ״לפי שהיתה הארץ הנבחרת עשוקה מבני 
ממין גילוי עריות כי גילו את ערות הארץ. וגם שפיכות דמיה כאילו בעבודתה בשנה 

השביעית היתה רציחתה״ )אברבנאל, נחלת אבות(.
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המשנה הכורכת את החמורות עם השמיטה יחד, מחדשת כי גם החטא המוסרי והחברתי 
פוגע בקשר שבין העם והארץ, ואין הגלות עונש לאדם ולעם בלבד. כי טיבה של קדושת 
הארץ שאין היא סובלת את החטא, וכשההשחתה המוסרית מתגברת, אין הארץ יכולה 

לסובלו, ומאיליו באה התוצאה: גלות.

הוא הדין ביחס לקלקול החברתי. נחלת הארץ נתונה לכלל ולא ליחיד. גם אם היחיד 
כשר וטוב, אבל הקשר החברתי בין הבריות הושחת, ובמקום לרומם, להפרות ולבנות 
זה את זה, הוא מביא איבה, קנאה ושנאה, הצבור כצבור מקולקל - והתוצאה היא גלות.

״כבוש יחיד לאו שמיה כבוש״ )גיטין מ״ז(. במצב כזה אין נחלת הארץ מעלה אלא חסרון. 
״שני היסודות, האומה והארץ, אשר בבריאותם הם מוסיפים זה לזה כל כך לוית חן, כל 
כך אמץ ועז, החלו משפיעים זה לזה בחלותם - לרעה ולזועה, עד אשר הוכרחה לקחת 
״ומפני  מהארץ  האומה  התרחקות  הנורא,  הנתוח  הרחמנית־האכזריה,  הרפואה  מעמד 

חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו״ )הקדמת שבת הארץ(.

מאבדת  השמיטה  מצות  היתה  הן  כקדם,  ימים  לחדש  זוכים  היינו  אם  שואלים:  רבים 
חי על האדמה,  מן האוכלוסיה  פני החברה, רק חלק קטן  וזהרה. הרי השתנו  מתקפה 

ושמירת השמיטה כיום לא תהיה מנוף לתקון חברתי ושלמות רוחנית-מוסרית?

השפעותיה  את  ומחפשים  במרכז  הפרטי  האדם  את  מציבים  אנו  הרי  זאת  בשואלנו 
המוסריות והחברתיות של השמיטה עלינו. אך אין זה אלא פן אחד של הדברים. האדם 
המודרני, העירוני, אשר נתלש משרשיו והוא נע ונד ממקום למקום ומתרבות לתרבות, 
יניקתו - ״והארץ לעולם עומדת.״ האדם המחפש מרפא,  מחפש את עצמו ואת שרשי 
לו לפגום את הקשר הדק המחבר את העם אל  רגליו. אל  מחפש קרקע מוצקה תחת 

הארץ, כי מן האדמה עוד יבואו לו תעצומות חיים.

פירות שביעית
הרב ש. ר. הירש

והיתה שבת הארץ לכם.
ולא  ״לאכלה״  רק  ניתנו  שביעית  פירות  מוגבלת:  בעלות  על  מעידה  ההנאה  דרך  כל 
של  ובסופו  ב(.  נ"ב  )פסחים  ״לאכלה״  הראויים  שביעית  פירות  לאבד  ואסור  להפסד; 
דבר; פירות שביעית ניתנו רק "לאכלה״ ולא לסחורה; אין סוחרים בפירות שביעית ואין 

משתמשים בהם לצורך הפקת רווחים )שביעית פ״ז מ״ג; פ״ח מ״ג ועוד(.

כסף או פירות שהחליפם בפירות שביעית מתקדשים בקדושת שביעית; ונוהגות בהם 
כל ההגבלות שנאמרו בפירות שביעית. ״שביעית תופסת את דמיה״ )עבודה־זרה נ"ד ב(. 
יש שלושה איסורים התופסים דמיהם: קודש, עבודה זרה ושביעית. אך תפיסת הדמים 
שונה בכל אחד מהם. ״קודש תופס את דמיו ויוצא לחולין״ )שם(. קדושת הקודש עוברת 
אל החפץ שהוחלף בו, והוא עצמו חוזר להיות חולין. חליפי עבודה זרה אסורים בהנאה 
כעבודה זרה; ואילו עבודה זרה עצמה נשארת באיסורה. לשיטה אחת, שנתקבלה על־

ידי הרמב״ם )הלכות עבודה זרה פ״ח ה״א(, גם חליפי חליפין של עבודה זרה אסורים 
בהנאה. שביעית ממוצעת ביניהם; ״אחרון אחרון נתפס בשביעית, ופרי עצמו אסור״

)שם(; הווה אומר: הפרי עצמו אסור לעולם; ומבחינה זו הרי הוא דומה לעבודה זרה. אך 
חליפי הפרי מתקדשים בקדושת שביעית רק כדוגמת קודש; הקדושה עוברת אל החפץ 

האחרון, וכל החליפים הקודמים חוזרים להיתרם. 

כל שאר איסורי הנאה - כגון ערלה, כלאי הכרם, חמץ בפסח - אינם תופסים דמיהם; 
ואם מכרם או החליפם שלא כדין, הרי הכסף או החפץ איננו נתפס באיסור ורק מדרבנן 
הוא אסור בהנאה למי שמכרם או החליפם שלא כדין )ראה קידושין נ"ח א; חולין ד' ב, 

רש״י ותוספות שם: ר״ן נדרים מ"ז א(.

השוואת שביעית לעבודה זרה מחד, ולקודש מאידך, אופיינית למשמעותה. יש הקבלה 
של ניגוד בין שבת בראשית ושביעית לבין עבודה זרה. הוראת שבת בראשית היא ניגוד 
חיובי לכפירה הכלולה בעבודה זרה. ואף שביעית היא ניגוד חיובי לעבודה זרה; השביעית 
היא ביטוי חיובי של שלטון ה׳ באדמת ישראל; ואילו עבודה זרה היא כפירה בשלטון ה׳ 
הבלעדי. כל מה שאדמת ישראל הצמיחה בשביעית הוא חפץ טבוע ברעיון שלטון ה׳; 
הוא קדוש כדי לבטא ולהזכיר רעיון זה: ואילו עבודה זרה היא חפץ, המזכיר את היפוכו 
של הרעיון הזה. שניהם – פירות שביעית ועבודה זרה - הם חפצים המבטאים הודאה; 
פירות שביעית מבטאים  היהודית;  היסודית של התודעה  זו מתייחסת לאמת  והודאה 
אמונה בשלטון ה׳, ואילו עבודה זרה מבטאת את הכפירה בו. ומבחינה זו הרי הם נבדלים 
מכל שאר חפצי מצוה או איסור. חפץ של עבודה זרה מייצג כפירה, ששלילתה דורשת 
חרם  והיית  אל־ביתך  תועבה  ״ולא־תביא  נאמר:  עליו  והמוסרי;  הרוחני  כוחנו  כל  את 
כמהו׳׳ )דברים ז' כו(; הווה אומר: עליך להרחיק אותו מתחום מחשבתך, בתיעוב רוחני 
ומוסרי; אל תביא אותו לתחום הקיום שלך, לבל תאבד גם אתה כמוהו. ומכאן דרשו 
בקידושין )נ"ח א(: ״כל שאתה מהייה הימנה הרי הוא כמוהו״; הווה אומר: כל שהווייתו 
באה אליך בתיווך עבודה זרה, הרי הוא כמוה. וכשם שעבודה זרה אסורה עליך בהנאה, 
ואין לה הוויה עבורך - כך כל מה שזכית בו בתיווך עבודה זרה הרי הוא אסור בהנאה. 
עבודה זרה תופסת דמיה וכאמור, גם חליפי חליפין של עבודה זרה אסורים בהנאה. דבר 
משלך לא יפנה את לבבך לעבודה זרה – אפילו בתיווך אחר תיווך. הרעיון של עבודה 

זרה הוא בבחינת ׳׳חרם״; ויש להתרחק ממנו כמפני רשת פרושה. 

מוטב,  או  קניינך;  על  ה׳  שלטון  את  המבטאים  חפצים  הם  שביעית  פירות  זה  כנגד 
לה׳,  קנויה  והעובדה, שהארץ  ״שלך״.  קונה הארץ הקרויה  ה׳, שהוא  מזכירים את  הם 
בשביעית  מוגבלת  ״אדמתך״  מפירות  ליהנות  זכותך  שכן  פירותיה.  בהנאת  מתבטאת 
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מבחינת האופן והזמן )ביעור(. ועתה, אילו מכירת הפירות היתה מאפשרת לך ליהנות 
מדמיהם ללא הגבלה, היה רעיון פירות אלה נעשה פלסתר. משום כך אמרה תורה ביובל 
– והדברים אמורים גם בשביעית: ״קדש תהיה לכם״ )להלן יב(. פירותיו הם קודש לרעיון 
ולפיכך המכר מעביר את קדושתם אל החפץ שנקנה בהם; שהרי כך הדין בכל  האל. 
קודש. כל הנקנה בפירות שביעית נעשה קודש, וקדושת שביעית עוברת אליו משנמסר 
תמורת פירות שביעית. אך קדושה זו ניתנה לחילול כשאר כל קדושת דמים. והיא יכולה 
לעבור בשלמות אל חפץ אחר. כנגד זה קדושת פירות שביעית עצמם איננה קדושת דמים 
גרידא; היא קדושה אובייקטיבית, והיא חלה על הפירות על־ידי עצם העובדה שהם גדלו 
בשנת השבתון. משום כך אין היא ניתנת לחילול, והפירות אינם יוצאים לחולין. עליהם 
וכך אצל  ״בהוייתה תהא״, הפירות נשארים קודש, אפילו מכרם,   - נאמר; קדש תהיה 

מקדושתם על החפץ שנקנה בהם.

על קדושת פירות שביעית
הרב עוזי קלכהיים

הפירות  באכילת  כן  הבורא,  לעבודת  ולתקנו  האדם  את  לחנך  נועדו  שהמצוות  כשם 
מושרשות  הפירות  באכילת  קרבתו.  ובקשת  ה׳  גדולת  להכרת  דרכים  נמצא  לסוגיהן 
דעות והשקפות עולם. ננסה לפענח את הגנוז בכל אחת מן הקבוצות הנאכלות בדיניה 

המיוחדים.

פירות חולין שבעולם
כל הבריאה כולה נועדה לגלות כבוד ה׳, ״השמים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד 
הרקיע״. ״כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו״. וכשאדם יוצא בחודש 
ניסן ורואה את היופי והפאר של היצירה - ״אילנות בליבלובן״, מברך: ״ברוך שלא חסר 
בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם״ )ברכות 
מ"ג ב(. הברכות נועדו לעורר את האדם להכיר בגדולת ה׳, לשבח ולהודות לו על כל 
ה', שלא האדם בכוחו הוא בעל  וכן להכיר בעצמת  וחסדו המלאים בכל הארץ.  טובו 

היבול אלא הכל בא מאת ה׳, "ומשלך-נתנו לך.״

חכמינו הפליגו בדבר זה ואמרו: ״אסור לאדם שיהנה מן העוה״ז בלא ברכה וכל הנהנה 
בלא ברכה – מעל״. כביכול נהנה מקדשי שמים ללא תמורה. תקנה לכך נתנו חכמינו 
לכל אדם, ללכת אצל חכם ללמוד יסוד ברכות, כדי לא להגיע לידי מעילה. חכמינו הציגו 
זאת בהעמדת שני פסוקים הסותרים זה את זה: ״ר׳ לוי רמי. כתיב: לה׳ הארץ ומלואה. 
וכתיב: ״השמים שמים לה׳ והארץ נתן לבני אדם - לא קשיא כאן לפני ברכה כאן לאחר 
ברכה״ )ברכות ל"ה א(. לפני ברכה הכל מגלים כבוד ה' ותפארתו - וחלילה לאדם לפגום 
האלוקית  האנרגיה  וריקון  בזבוז  כביכול  זה  הרי   - תמורה  ללא  ממנה  להנות  ביצירה, 

שבבריאה לשוא.

אולם לאחר ברכה כשמקלס האדם את בוראו, הרי הוא נותן תמורה לקילוס הפרי, והוא 
נכנס תחתיו, למלא את תפקידו בהודאה לה׳, בהכרת גדולתו ואדנותו על הבריאה. בכך 
נעשה פדיון לקודשי שמים בברכתו של האדם, כי קילוסו גדול משלהם ועולה עליהם. 
הפרי יוצא מקדושתו לחולין, לתועלת האדם, האדם בונה את גופו לעבודת בוראו, מכיר 
בגדולתו ע׳׳י הודאתו בברכה למלך עולם. השירה האילמת של הבריאה באה לידי מבע 

בניב ובשפה אשר בשירת האדם )עיין נתיב העבודה י"ד למהר״ל מפראג(.

פירות של ארץ ישראל
נתייחדו פירות ארץ ישראל בשבח מיוחד. שפע הקדושה מתגלה בארץ באופן ישיר: ״עיני 
ה׳ אלוקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה״. ומקדושת הארץ העליונה נשפע השפע 
גם בפירותיה מכוח השראת השכינה אשר בקרב הארץ. הזהירה התורה לא לטמא את 
הארץ, לא לפגום בקדושתה כי ה׳ שוכן בתוכה, ״אם תטמא הארץ נמשכת הטומאה גם 
בפירותיה היונקים ממנה וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה, 
ממש בקרב הארץ״ )ב״ח, טור או״ח ר״ח(. ועל כן באה משאלה במטבע של ברכה: ״ונאכל 
מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה - ״כי באכילת פירותיה אנו ניזונים 

מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה״ )ב״ח שם(.

בכך עלינו שלב נוסף. לא ברכת הפירות בלבד מעוררת לדעת את ה׳ אלא הפירות עצמם 
מקדשים באכילתן. זהו ייחודן של שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. החתימה 
יש מעמד מיוחד  פירותיה״. לפירותיה  ועל  ״על הארץ   - מבליטה את קדושת הפירות 

בגילוי הקדושה, גם כאשר מדובר בפירות חולין רגילים.

פירות הנאכלים בירושלים
אמנם ישנם פירות שכל מהותם, יצירתם, לשם קילוס והודאה לבורא, והם קודש הילולים 
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לה׳, לקרב את האוכל אותם אל הקודש ממש. 

״כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל... שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל 
ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה׳ )ויקרא י"ט כז(.

דין פירות נטע רבעי כדין מעשר שני שהוא מוגדר בהלכה כ״ממון גבוה״ )רמב״ם מעשר 
שני פ"ג הי״ז(. אסור לעשות בו שימוש של חולין, חייבים להעלות את הפירות לירושלים, 
עיר שבה השכינה שורה, ואוכלים את הפירות בקדושה, והמקום גורם להשראה רוחנית 

– הפרי כולו הילולים לה׳.

התורה מנמקת: ״למען תלמד ליראה את ה׳ אלוקיך כל הימים״ )דברים י"ד כג(. "לפי 
שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמים 
שמביא  שני  מעשר  גדול   - וכו׳  ליראה  תלמד  למען  בספרי:  כדדרשינן  תורה,  וללמוד 
לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולים 
עוסקים במלאכת שמים ובעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה״ )ב׳׳ב 

כ"א א תוספות ד״ה כי מציון תצא תורה, והשוה כוזרי ג' כ"א(.

קדושת פירות שביעית
בצור  ואיתנה  ברורה  להכרה  להביא את האדם  נועד  לה׳,  קודש  ההילולים שהוא  פרי 
העולם, להתקשרות אל הקודש בחוויית המפגש עם עובדי ה׳ וההמון החוגג בקול רנה, 
ומעבר  למקדש,  מחוץ  נמצא  הוא  בהם  השנה  ימות  לכל  קודש,  רשמי  בנפשו  ולספוג 
לחצרות ה׳. קדושה יתרה יש בפירות שביעית. בשנה זו ישנה התעלות לארץ וליושבים 
מביאה  הברכה  לא  הקדושה.  בסדרי  מיוחד  מעמד  יש  הארץ  שלפירות  עד   - עליה 
הפירות  נאכלים  ישראל  מושבות  בכל  אלא   - לירושלים  העלאתם  ולא  להתעוררות, 
בקדושה. בכל קצווי הארץ ישנה אפשרות להתעלות אל הקודש, והארץ כולה נהפכת 

לחצרות ה׳.

לפירות  שביעית  פירות  בין  ההלכתיים  ההבדלים  על  נעמוד  הדבר  את  להמחיש  כדי 
ג'(: ״חומר בשביעית ממעשר שני, ששביעית  ז׳  מעשר שני. נאמר בתוספתא )שביעית 
כלומר בפירות מעשר שני  דמיו אסורין״.  או  הוא  או  ומעשר שני  ודמיה אסורים,  היא 
ישנה אפשרות לחילול הפרי - התמורה נתפסת בקדושת מעשר שני ומעלים את הכסף 
לירושלים ואפשר שם לקנות פירות ולאכלם בקדושה. לא כן בשביעית. אין אפשרות 
להפקיע את קדושת הפרי, לא רק בדרך חילול - אלא אף בדרך מקח; נתפסת הקדושה 
קדושתן  שיהיו,  מקום  שבכל  ללמדנו,  בקדושתם,  נשארים  הפירות  אבל  המקח,  בדמי 

עליהן.

״פירות שביעית עשה בה את המופקר כשמור ופסולת אוכלין - כאוכלין, וקליפי אגוזים 
וקליפי רימונים כיוצא בהן, מה שאין כן למעשר שני״ )תוספתא שביעית ז, ב(, כלומר, 
פירות הפקר בשביעית נשארת עליהם  ואילו  חייבים במעשר שני,  פירות הפקר אינם 
הקדושה. ועוד יתרים פירות שביעית על מעשר שני שלא רק הפירות עצמם, אלא גם 
הקליפות, שהן הטפל לפרי - שאין בהן צורך, הרי גם בהן נתפסת קדושת שביעית. גם 

טפלים מתעלים בשנה השביעית לדרגת קודש. 

בצורת השימוש של פירות שביעית נקבע הכלל ״הנאתו וביעורו שווה״, כלומר, אסור 
להוריד את הפרי ממעלתו הראשונית, להופכו לכלי שרת - שרק לאחר מכן תופק ממנו 
הורדתו  ללא  היצירה  מעצם  ומושלמת  ישירה  בצורה  להיות  צריכה  ההנאה  הנאתו. 

מערכו.

על כן נאמדו האיסורים ״לאכלה ולא להפסד״ - כל הפסד פרי והשחתתו, איבוד מקוריותו 
הערך  בדרגת  הורדה  זוהי  לבהמה״,  לתיתם  אסור  אדם  ״אוכלי  לכן  נאסר.  היצירתית 
והחשיבות, ״לאכלה ולא לסחורה״ - להפיק מן הפירות רווח צדדי, אף שהרווח יתפס 

בקדושת שביעית - אין הפירות עצמם יוצאים לחולין.

וכן ״לאכלה ולא לעשות ממנה אפיקטויזין״ - צרכי רפואה. כי הרפואה מציינת מצב של 
ירידת האדם וחולשתו, והשימוש בפירות שביעית לצורך רפואה אינו השימוש המלא, 

הבריא והמקורי לבנין האדם. אף שבכוחם להחזיר האדם לבריאותו - לא הותר הדבר 
בשימוש העקיף.

לסיכום, פירושה של ״קדושה״ - נגיעה ישירה למקור ההויה. היצירה באה במגע ישיר 
עם היוצר, ובכך היא משלימה את יעודה. בפירות חולין רגילים, מופיעה הקדושה ע״י 
הברכה, ע״י ההכרה בכח האלוקי של הבריאה, מופקעים הפירות מרשות גבוה ונמסרים 
לרשות האדם, לכל צרכיו. בפירות מעשר שני ורבעי מתעלה האדם באכילתם במקום 
המקודש - לדבקות בה׳; הפירות עצמם יכולים לשמש גם ככלי שרת לרעיון זה - לכן 
מותר להפקיע קדושתם בפדיון, ולהכניס אחרים תמורתם. לא כן פירות שביעית, אין 
להן פדיון בשום צורה שהיא, ללמדנו את הקדושה השלמה המופיעה בהם ועל כן האדם 
לה׳,  שבת  השבתון,  בשנת  הקודש.  אל  עמם  מתעלה  שהם,  מקום  בכל  אותם  האוכל 
מתגלת הקדושה בפירות בצורה השלמה ביותר, כך שאין אפשרות להמיר את הפירות 

או להורידם ממעלתם היצירתית.
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שירת האומה לארצה
הרב עוזי קלכהיים

)קטעים מתוך 'אדרת אמונה'(

הברית והשבועה לאומה בארצה
מיוחדת  היא  שהאומה  כשם  יחד.  מתאימות  האומה  וסגולת  הארץ  ״סגולת 
ד׳, היא מכשירה את העם  להרוממות האלהית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ 
ישראל,  נצח  בבטחון  ובשבועה  בברית  הבאה  עולמים,  בנחלת  עליה  היושב 
המיוסד על הטבע האלהי הקבוע במטבע ארץ־חמדה נפלאה זו, המזווגת לעם 

זה אשר בחר לו יה לסגולתו.״

השבועה מלוה את ישראל
לאחר הסברת הקשר וההתאמה שבין העם והארץ, עובר הראי״ה לדון בגורם המלכד 
והמבטיח את שמירת האמונים ההדדית בין העם והארץ בכל התקופות, ובכל המצבים 

- והיא השבועה על הבטחת הארץ לישראל.

מה טיבה של השבועה? ומה חידושו בנושא זה? 

הברית שנכרתה בין ה׳ ואברהם על הבטחת הזרע וקיומו לעד, היתה מספקת מבחינת 
השבועה רק ביחס לאומה, אלא שאנו מוצאים תמיד בתורה את השבועה על נצח האומה 

- קשורה עם ההבטחה על הארץ. מכאן שאין להבין 'נצח ישראל' בלעדי 'ארץ ישראל'.

בברית בין הבתרים נאמר: ״ביום ההוא כרת ה׳ את אברם ברית לאמר. לזרעך נתתי את 
ירושת  עם  הבנים  על  הברכה  צמודה  נימול  וכשהוא  יח(.  ט"ו  )בראשית  הזאת"  הארץ 
עולם... ברית  לדורותם  אחריך  זרעך  ובין  ובינך,  ביני  בריתי  את  "והקימותי  הארץ: 

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך״ )שם י"ז ז-ח(. בנשימה אחת נאמרת השבועה 
וההבטחה. הן בייחס לזרע או לעם שיקום אחריו, והן בייחס לארץ ישראל.

וכך מלוה השבועה את ישראל לאורך כל ההיסטוריה בקשר המתמיד של קיום האומה - 
עם ברכת נחלתה, כתיומת זו, שלא ניתן להפריד בין העלים, כן דבקה האומה בנחלתה. 
ברגעים קשים של האומה, בעת חטא העגל, כשסכנת כליה מרחפת על האומה, נאחז 
משה בשבועת האבות, על קיום האומה, אבל אין השבועה מוזכרת בייחס לאומה בלבד, 
אלא מיד, תוך כדי דיבור, נזכרת הארץ עמה, למרות שהנושא הנידון הוא קיום האומה. 
משמע שאין להבדיל את קיום האומה בלעדי נחלתה: ״זכור לאברהם ליצחק ולישראל 
וכל  השמים,  ככוכבי  זרעכם  את  ארבה  אליהם  ותדבר  בך,  להם  נשבעת  אשר  עבדיך, 
יג(. מכוח השבועה  ונחלו לעולם״ )שמות ל"ב  הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם 
הוא מרצה חרון אף ה׳, וקושר את האומה לארצה. וכן בחטא המרגלים מהווה השבועה 
קרש הצלה אחרון לדור המדבר – עם תקוות הארץ: ״מבלתי יכולת ה׳ להביא את העם 

הזה אל הארץ אשר נשבע להם - וישחטם במדבר״ )במדבר י"ד טז(.

וככל שמתקרבים לשערי הארץ, כן חוזרת השבועה ומהדהדת באויר העולם. במשנה 
תורה מופיעה השבועה הרבה פעמים, לעומת פעמים אחדות שביתר החומשים, להורות 
לנו, שאכן השבועה מתממשת ויוצאת אל הפועל עם הקירבה לא״י. רישומה הנצחי של 

השבועה ניכרת בארץ החיים בהבטחה הכפולה לעם ולארץ יחד.

בתקופה מאוחרת יותר כשהאומה בגלות, משמיע הרמב״ם בספר המצוות )עשין מצוה 
קנ"ג( בצורה חד משמעית, את בטחונו האיתן, שלא יתכן שימחה ה׳ את אותות האומה 
מהארץ, אפילו בתנאים הגרועים ביותר: "אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל ייעדרו 
מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל 

וכל״. רישומה של האומה נשאר תמיד בארץ, ומכח זה באה קרינה לכל התפוצה לקביעת 
ראשי חדשים ומועדי קודש. 

״ויעמידה ליעקב לחק-לישראל ברית עולם״.
כדי להבטיח את הקשר הנצחי לארץ, הטביע בורא עולם בנפש האומה, את השאיפה 
העמוקה לדבקות בארץ, אשר לא ייתכן לאומה זו להגיע לשלמות בלעדי הארץ הזאת. 
״את קדושתה של א״י בסגולתה הפנימית - התאים השי״ת עם הטבע הרוחני, העצמי 
התמידית  הזיקה  את  מבטיח  זה  מוטבע  חק  כג(.  א  ראיה  )עולת  האומה״  של  היסודי 

ביניהם. לא ע׳׳י

קשר חיצוני מבחוץ, אפילו שיהא קבוע מכוח השבועה שנשבע להם, אלא נוצרת חוקיות 
פנימית מכח השבועה, החקוקה בתשוקת נצח, החקוקה על לוח לבם של ישראל לאהבת 
ארצם. את ה״שבועה״ - העמידו ״ליעקב לחק״ - וממנו הועברה השבועה כברית נצח 
הקבועה לדורות "לישראל ברית עולם״, שאין יכולים להוציא לפועל את קדושתם רק 

בארץ נחלתם.

כשם שיעקב נקרא ״אבי האומה״ כן הוא זוכה לירש ברכת אברהם לזכות בארץ, כנחלת 
זרעו, לעולם. וכן נאמר לו בשעת פרידתו מאביו ללכת פדנה ארם: ״ויתן לך את ברכת 
אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלהים לאברהם״ )בראשית 
כ"ח ד(. ובסמוך לכך נגלה ה׳ בחלום הלילה - במראה הנבואה: ״הארץ אשר אתה שוכב 
יעקב  של  באופיו  נקבע  אשר  שב״חוק״  האמיץ  הקשר  )יג(.  ולזרעך״  אתננה  לך  עליה 
״מיוסד על הטבע האלהי הקבוע  והוא  הדורות,  ישראל שבכל  בירושה לעם  הועבר   -

במטבע ארץ חמדה נפלאה זו״ - לנצח נצחים.

שלושת השלבים בביסוס השבועה: 1( כריתת ברית. 2( שבועה. 3( חוק. שמצא הראי״ה 
בדברי דוד: ״אשר כרת אברהם ושבועתו לישחק ויעמידה ליעקב לחק״, הם־הם דבריו 
בג׳  לישראל  הארץ  הבטחת  על  השבועה  עניין  בהסברת  הארץ״  ״שבת  בספרו  כאן 
האלהי  הטבע  על  המיוסד  ישראל,  נצח  בבטחון   - ובשבועה   - בברית  הבאה  שלבים: 
הקבוע במטבע ארץ חמדה נפלאה זו״. יעקב מכונה כאן ״בבטחון נצח ישראל״ - עיין 
מיעקב  נלמד  הבטחון  יסוד  שעיקר  תרמו,  עמ'  משה״  ״באר  ועיין  א,  קצח  ח"ב  בזוהר 

)העירני על כך ידידי הרב ר׳ ח. ש. פרוש שליט״א(.

השבועה כחקיקה ־ בנפש האומה
ראינו כיצד הברית המשולשת של האבות קיבלה מימד נוסף בכל שלב ושלב, עד שהגיעה 
אצל יעקב לבחינת ״חק״, ולישראל נהפכה ל״ברית עולם״. כיצד נבין את תוקף השבועה 
לנצח - בא הראי״ה במשפט האחרון והסביר זאת: ״המיוסד על הטבע האלהי, הקבוע 
במטבע ארץ חמדה נפלאה זו, המזווגת לעם זה, אשר בחר לו יה לסגולתו״. פשרם של 

דברים, נמצא מוסברים בהרחבה בסדורו )עולת ראיה א רג(:

״את קדושתה של ארץ ישראל, בסגולותיה הפנימיות, התאים השי״ת עם הטבע הרוחני, 
אב  של  הקודש  ביסוד  בזה  נחתמה  הקיים  הטבע  ותכונת  האומה.  של  היסודי  העצמי 
ליעקב  ״ויעמידה  יעקב.  זהו  כלל,  אחרים  של  שתוף  בלא  לה  המיוחד  הפרטי,  האומה 

לחק״.

זאת השבועה, המקושרת עם הארץ, נעשתה לתכונה עצמית קבועה בנפשו של יעקב, 
לישראל עם ארץ  כולה,  לאומה  נצחי  להיות קשר  הדורות  שממנו עבר הדבר במהלך 
"לישראל  קימת,  לעדי־עד  אשר  לבם,  לוח  על  חרותה  אליה  נצח  אהבת  אשר  חמדתו, 

ברית עולם".

כלומר, מהו הגורם לערגה הבלתי פוסקת של העם לארץ? - זהו החוק הקובע את תלותה 
של האומה בסגולות הארץ. אין עם ישראל יכול להיות עם בשלימות, בלעדי חבל נחלתו. 
ביניהם,  הזיקה המתמדת  את  הגורם המבטיח  הוא  והארץ  העם  זה שבסגולות  תיאום 
כקשר בר קיימא לדורות. והברית והשבועה נהפכו לחוק טבעי בנפש האומה. באופן זה 
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יש להבין את ה״חק ליעקב״ שנהפך ל״ברית״ לישראל עד עולם.

על מה הוטבעו יסודות דבריו של הראי״ה? - לאחר העיון נראה שהם מעוגנים במדרש 
חכמים, ובהתאם להסברו של המהר״ל מפראג.

שניתן  למרות  לארץ,  העם  את  מצמיד  השבועה  בנוסח  הרצוף  שהקשר  למעלה  ראינו 
להפריד בין הדבקים ולהזכיר את השבועה רק ביחס לקיום האומה. וכך שאלו חכמינו 
במדרש )ויקרא רבה ל"ו( על האמור בקללות בחוקותי: ״וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף 
את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור״. ״למה הוא מזכיר זכות 

אבות ומזכיר את הארץ עמהם״? הלא דיה לזכות אבות, שתשיב את הבנים לארצם.

ועונה ר״ש בן לקיש: ״משל למלך שהיו לו שלושה בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן. כל 
זמן שהיה המלך שואל בשלום בניו האב אומר: ״שאלו לי בשלום המגדלת״. כלומר, אין 
להפריד בין העם וארצו, כשם שאין להפריד בין הבנים והשפחה המגדלת אותם. קיומם 
של הבנים תלוי במידה מרובה בידי השפחה המגדלתם ואי אפשר להתעלם ממנה. - כן 
לא ייתכן להבין את קיומו של עם ישראל בלעדי א״י המפתחת את סגולות העם. ולכן, 
תוך כדי הזכרת ברית האבות ביחס לעם מן הנימוס הוא להזכיר גם את הברית ביחס 

לארץ.

אלא, שהמהר״ל מכניס נימא חדשה בהבנת שאלת המדרש והתשובה עליה. ניתן היה 
לכתוב ״ואזכור הארץ״ ולא ״הארץ אזכור״. כלומר, הארץ תזכר אגב גררה עם זכירת 
הארץ  את  והקדימו  אזכור״,  ״והארץ  שנכתב  מאחר  אבל  עצמאי,  כערך  ולא  האבות 
לזכירה - משמע שהארץ מהווה גורם בלתי תלוי בזולתו. והיא, הארץ, גורמת לזכירה 

מכוח עצמה ולא בזכות האבות, וזוהי תשובת המדרש.

החוקיות  על  הבנויה  גמורה  תלות  היא  בארץ  האבות  של  שהתלות  לו  משמע  לכן 
ולחשיבות  לגדולה  האבות  שזכו  ומה  ביניהם,  הפנימית  שבזיקה  הטבעית  ההכרחית 

עליונה - מכוח הארץ השיגו:

כי מעלת האבות דוקא מצד הארץ, כי אם לא היה הארץ, לא הגיעו האבות אל הקדושה 
הארץ  אל  והאבות  לאבות  שייכת  הארץ  כי  תדע  ומזה  מגדלתן,  הארץ  ולכן  העליונה, 
ביותר, ולפיכך כאשר מזכיר שלושת האבות, מזכיר גם כן עמהם הארץ, שהם עניין אחד״ 

)דרך חיים ה' ט'(.

בנפש  כחקיקה  השבועות  של  המשמעות  השבועות  בג'  והצורך   - טבע  כחק  השבועה 
האומה, יש להבין כהפיכת ההבטחה לחוק קבוע בטבע האומה. הקושר אותה למולדתה. 
השבועה,  של  מכוחה  נובעים  למולדתו  העם  לקירוב  בהיסטוריה  הפועלים  המניעים 

שהיתה לתכונה קבועה בנפש האומה להידבק במולדתה.

תרגום המלה ״שבועה״ לארמית - ״קיימא״, תלמדנו שהשבועה מעמידה ומקיימת דבקות 
זו לעד. הקשר של העם לארץ נחתם בברית בשבועה ונקבע לנצח כאחד מכוחות הטבע 
זיקת  של  והפלאית  המוזרה  לתופעה  ההסבר  מכאן  האלהית.  ההשגחה  ע״י  הפועלים 
העם לארץ, על אף הסבל והרדיפות שהם נחלת העם בגלותו דור אחר דור. לתופעה זו 
יש חוקיות משלה והיא פועלת בצורה בלתי שגרתית ומקובלת בהיסטוריה האנושית, 
על  להקיש  ואין  למולדתם  בזיקתם  העמים  מתולדות  סמוכין  לה  למצוא  קשה  כן  על 
ישראל מן הכלל המוכר הידוע בחיי העמים, שלאחר ניתוקם ממקומם - מכורתם, באה 

הסתגלות למציאות החדשה עם נטישת המקור ממנו יצאו.

את השבועה כחוק טבע, מסביר בעל ״עקידת יצחק״ בייחס לאלה והברית הנכרתים בין 
ה׳ וישראל בפרשת נצבים. אמנם שם נאמרים הדברים ביחס להבטחה שלא יסור העם 
מאמונתו ודבקותו בבורא עולם, אבל משם ניתן ללמוד גם ביחס לשבועה הנאמרת לעם 

ולארץ.

״האמנה, כי לדעתי אין דבר השבועה הזאת כמו שחשבו רבים, ואין קיום ונצחיות ברית 
השם יתעלה ואהבתו עם האומה הזאת, תלויין בחומרתה, אבל הוא קיום ודיבוק טבעי, 
הכרחי, גדול וחזק ממנו, לא ישוער בטולו בשום צד וענין בעולם, והוא מה שיחייב חק 

וטבע כל נמצא שלא להפרש מחייו, ומה שישים ברית כרותה לכל בעל חי שלא יאבד את 
עצמו, שזה אם ישוער באחד מעיר וברוב הימים להפסד דמיונו יעביר החוק ההוא ויאבד 
את עצמו, הנה לא ישוער אפשרותו על כל אישי אותו המין... וכן על זה האופן עצמו לא 
ישוער אפשרות הנזר האומה מאלהיה וממצותיו וחוקיו בשום פנים כי הוא חוק מוטבע 

בהם יותר חמור, יותר חזק מהשבועה" )עקדת יצחק נצבים צט(.

את  מבטיח  והוא  האומה,  בנפש  החקוק  טבעי,  חוק  בשבועה  רואה  עראמה,  יצחק  ר׳ 
הקיום והביצוע יותר משבועה בחומרתה, מה שנקבע באופי האומה לערוג לאלהים, לא 
תתכן נסיגה ממגמה זו. חוק זה עומד לישראל בכל המצבים הקשים שבגלות ש״לא תנזר 

האומה מא־לוהיה״.

ירפה  ולא  קיומו,  למלחמת  ומדרבנו  אותו  דוחף  חי  בכל  הטבוע  הקיום״  ש״יצר  כשם 
יחידים שנלאו ממלחמת  נמצאו מתייאשים  כמובן,  חייו.  רציפות  ממאמץ שיבטיח את 
החיים - שהתאבדו, אבל כלל המין האנושי ישאף לחיות וימשיך במאמציו מכוח ״רצון 
הקיום״ המוטבע בקרבו. הוא הדין גם בייחסו של העם לבורא עולם, או בזיקת ישראל 
לארצו. יתכן שיהיו יחידים שיאבדו אמונתם בה׳, ויהיו כאלה שיתיאשו מתקוות העם 
בארץ ישראל, שנדבקו באלוהי נכר - ויתבוללו, אבל כלל האומה יחתור להגיע למולדתו, 
מכוח ההבטחה שנחקקה בטבע נפש האומה כתכונה יסודית באופיה. תכונה זו חזקה 
נצחיות הקשר של ישראל בארצו במסגרת  והיא מבטיחה את  מן השבועה בחומרתה, 

החוקיות הטבעית.

כאן המקום להאיר את עניין ג׳ השבועות עפ״י דרכו של המהר״ל )נצח ישראל כד, וע' 
יו"ד תנד מד-מה(. כדי שהגלות תוכל להוצר, ויהיה קיום לעם מחוץ  בשו"ת אבני נזר 
למסגרתו הטבעית, ולא תהיה שיבה למקום הטבעי מכוח החוקיות הפנימית שכל נברא 
שוקק למקומו הטבעי. על כן באו ג׳ השבועות, כדי ליצור חוקיות חדשה הנוגדת לחוקיות 
חוקיות  לקבוע  גזירות,  הן:  בלשונו,  ג׳ השבועות,  הגלות.  גזירת  ביצוע  לשם  הקודמת, 
למציאות החדשה: )א( לא לעלות בחומה. כלומר, לא להתאחד יחד, כי כל עניינה של 
הגלות הוא הפיזור והפירוד, וצריך לקיים את מצב ה״פירוד" בניגוד לטבע הפשוט של 
ועי״כ  בגולה,  הגוים  ממשלת  עול  את  לפרוק  לא  באומות,  למרוד  לא  )ב(  אחד״.  ״עם 
תיבטל הגלות מצידו של המשתעבד. )ג( שהאומות לא ישתעבדו בישראל יותר מדאי, 
אסור לשיעבוד שיעבור גבולו יתר על המידה עד שיביא לשמד, ואז מתבטלת הגלות 

מצדו של המשעבד. 

מצד  והן  המשעבדים  מצד  הן  בגולה,  ישראל  את  לייצב  באו  אלו  שבועות  כלומר, 
למקומם  לשוב  הטבעית  הנטיה  מכוח  לארץ  יחזרו  לבל  אותם  ולעצור  המשתעבדים. 
של  היסודית  המהות  את  לבטל  אלו  גזירות  של  בכוחן  אין  א'(.  ישראל  )נצח  הטבעי 
האומה - וקישורה עם הארץ, אבל בכוחן לעכב את ישראל בגלות. עד אשר יבוא העת 
- כשיוסרו גזירות אלו - תתגלה התשוקה הטבעית מכוח ההכנה הקיימת בנפש ישראל 

פנימה לשוב לנחלתם.

וכך מסביר הרב זצ״ל בסדורו )עולת ראיה ב רסה( את המעבר החד והפתאומי בין ״השתא 
הכא״ בגלות, ובין ״לשנה הבאה בארעא דישראל: ״הדברים שאינם מוכנים, צריכים זמן 
רב להתפתחותם, אבל מה שכבר מוכן בעצמותו, וסיבות צדדיות מנעו מהיות ההכנה 
יוצאת אל הפועל, תיכף כשתסור המניעה יוצא מה שמוכן כבר אל הפועל. יחוסנו לארץ 
ישראל אינו יחש מקרי, אבל הוא יחס אלהי טבעי לנו, כל הוייתנו ועצמותינו קשורות 
הנה בארץ חמדה, וכל ריחוקינו מאדמתנו מפני חטאינו לא גרם שינוי בעצמיות ערכנו, 

והננו תמיד קשורים לאדמת קדשנו בכל טבע לבבנו ועצמותנו - בארעא דישראל״.

באופן זה יש להבין דבריו בעניין השבועה המיוסדת ״על הטבע האלהי הקבוע במטבע 
ארץ חמדה, המזווגת לעם זה אשר בחר לו יה לסגולתו״.

בקשת התפקיד
״נשמת האומה והארץ יחדו פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן. להוציא אל 
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הפועל את עריגת קדושתן בשנת השבתון״.

האורגאני  הקשר  את  ומבליט  הארץ״  ל״שבת  בהקדמתו  הראי״ה  חוזר  פעמים  שלוש 
בביטוי ״תפקיד״. במצב האידיאי, במשבר הגלות, ובתקות הגאולה.

א. ״נשמת האומה והארץ יחדו פועלות יסוד הוייתן, תובעות את תפקידן׳׳.

ב. ״בחולשת נשמת האומה, לא תתן סגולת הארץ את תפקידה״.

ג. ״החלו דרכי ציון האבלות לבקש את תפקידן״.

הבנה נכונה של הביטוי, תבהיר לנו עומק כוונתו.

בספרות חז״ל אנו נפגשים בכמה הסברים למלה תפקיד )ערוך השלם 'תפקידא'(.

א. מצוה. תרגום המלה מצוה לארמית: תפקידתא )דברים ו' א ועוד(.

ב. חיבור. כדרך כבוד לתשמיש. ״בשעה שמטר יורד, בהמה מבקשת תפקידה" )בראשית 
רבה י"ג(.

בהסתכלות ראשונית - מסתבר שהביטוי המודגש בהקדמה הוא לפי אופן א - כמצוה. 
וכך יש להבין מאמרי חז״ל רבים: ״עליונים ע״י שהן יכולין לעמוד בתפקידיו... התחתונים 
ע״י שאינם יכולין לעמוד בתפקידיו״ )ויקרא רבה א'(. ״דור ע״י שאינו עומד בתפקידיו 
של הקב״ה, לפיכך הוא גולה, והארץ ע״י שהיא עומדת בתפקידיו של הקב״ה אינה גולה״ 

)קהלת רבה א'(.

אם נרצה לנסח בלשוננו את כוונת חכמינו, הרי ה״תפקיד״ מהווה מילוי ייעוד, השלמת 
צו. לכל נברא ישנה שליחות ״תפקיד״, והוא נקרא להגשים את שליחותו, כנאמר בברכת 
קידוש לבנה: ״חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידן״. אי־ ביצוע ה״תפקיד״ - מהווה 
בזבוז ה״תפקיד״. הצו העליון של השליחות   - ופירושה  הצו, מעילה בשליחות,  הפרת 
- המתבצע ע״י הארץ העומדת במשימותיה מקנה לארץ את מעמדה האיתן, וההיפך, 
הדור ש״אינו עומד בתפקידיו״, אינו מגשים יעודו, הוא גולה, ולכן ״דור הולך ודור בא, 

והארץ לעולם עומדת״.

כך ניתן היה לפתור את הביטוי ״תפקיד״ - כדרישה מגבוה להשלמת השליחות, התביעה 
ע״י התחברות  בעולם,  לגלות הקדושה  ייעודן,  להגשמת  ולארץ-להגיע  לעם  המופנית 

האומה בנחלתה.

בהתבוננות נוספת נראה שמדרש אחר עמד לנגד עיני הראי״ה - והשימוש החוזר בביטוי 
״תפקיד״ נובע מהאופן השני של הביטוי, הבא לציין חיבור והשלמה הנוצרים ע״י זיקה 

ודבקות, וללא ספק שהמדרש שיובא להלן מהווה את המקור לדבריו.

לראש  שעלתה  כופרית,  אחת  בכלבא  מעשה  תפקידן.  את  מבקשין  הכל  הונא:  ״א״ר 
הסלע ושמשה עם זכר. ר׳ אמי אמר: אפילו ארזים מבקשין תפקידן. תדע לך שלא היו 
ארזים בבבל, וכשעלה נבוכדנצר לכאן תלש ארזים ושתלן בבבל, וכשמת היו שמחים על 
מפלתו. אמר אבדימי דמן חיפה: אפילו דרכים מבקשין תפקידן. הה״ד: דרכי ציון אבילות 
מבלי באי מועד מבלי בורגנין, מבלי בוליטין, אין כתיב כאן, אלא מבלי באי מועד״ )איכה 

רבה א' ד'(.

הכרזת המדרש: "הכל מבקשין את תפקידן״ - משמיעה את ייעודו של כל נברא לבטא 
את עצמו, לגלות את טבעו, לתבוע את תפקידו יחד עם בת זוגו. מובאות ג׳ דוגמאות: 1( 
מעולם החי, 2( הצומח, 3( הדומם, והרצאת הדברים באה בדרך לא זו אף זו, לא רק שהחי 
תובע את תפקידו, אלא גם הצומח, ואף הנראה כדומם גם אצלו קיימת תביעת ביצוע 
הייעוד, והוא מבקש את תפקידו. הדוגמא מעולם החי מסבירה, את התפקיד כ״פקידת 
עונה״ - ומביא מעשה בכלבה כופרית שיראה מפני אנשים, ועלתה לראש הסלע, למקום 
מסוכן, שאין דרכה לעלות שם, ושימשה עם זכר, ובלבד שתקיים את תפקידה - במקום 
על  נאבק  כשהוא  עצומים  כוחות  מגלה  חי  שבעל  כשם  למדים  נמצאנו  אנשים.  שאין 
קיומו, על חייו - כן הוא מוסר נפשו להעמדת ולדותיו, שהם למעשה המשך קיומו. כאן 
המקום להסביר כוונת חכמינו, - אשר ראו בנישואין כקיום צו, גזרת מלך, והשתמשו 

במלה ״תפקיד״ לפקידת בן הזוג לשם קיום המין, כי יש בכך מילוי הפקודה של המשך 
היצירה וקיומה, ״פרו ורבו ומלאו את הארץ״. מכאן דרשו חכמים ״ופקדת נוך״ לעניין 
עונה )יבמות ס"ב ב: חייב אדם לפקוד את אשתו וכו'(. מתברר שהביטוי ״תפקיד״ מופיע 

בחז״ל בשני אופנים: א( מצוה; ב( חיבור, וקשורים זה בזה.

הדוגמא מעולם הצומח - גם היא עוסקת בהתחברות הזכר והנקבה, על מנת להוציא 
של  מיתתו  על  שמחו  כן  ועל  שבא״י,  מינן  משל  מורכבים  להיות  רצו  הארזים  פירות. 
נבוכדנצר שלא יהיה אדם שיעקרם ממקומם. וכן נאמר במדרש ביחס לתמרה: ״מעשה 
בתמרה אחת, שהיתה עומדת בחמתן ולא היתה עושה פירות, והיו מרכיבין אותה ולא 
עשתה פירות, אמר להם: דקלי תמרה היא רואה מיריחו והיא מתאוה לה בלבה, והביאו 

ממנה והרכיבו אותה, מיד עשתה פירות״ במדבר רבה ג' א'(.

למילוי  בקיומו,  להתמיד  בקרבו  הפועלים  כבירים  כוחות  ישנם  החי  שבעולם  כשם 
שליחותו, כן הוא נדחף להמשכת קיומו באמצעות בן זוגו ליצירת ולדותיו. הוא הדין גם 
בעולם הצומח - קימת תביעה למילוי ה״תפקיד״, המתבטא בבקשת ה״פוריות״ - להניב 

פירות, ע״י בן מינו, וכן התמרה ה״תאותה״ לדקלי התמר שביריחו.

שלא  דבר  מחדש  המדרש  הטבע.  חוקרי  כל  אצל  ומוכרים  מובנים  הדברים  כאן  עד 
נשמע כמותו, שגם הדומם - תובע תפקידו, והארץ תובעת את בניה, וקיימת גם ערגת 

ההתחברות של האדם והאדמה.

הן  בורגנין״  ״מבלי  מועד״.  באי  מבלי  אבלות  ציון  ״דרכי  המדרש:  בדברי  מעט  נתבונן 
סוכות השומרים שבשדות או הבתים הקטנים בצידי הדרכים, ״בלי בוליטין״ - הם הבתים 
הגדולים שבכרכים, או בתי העשירים. בא המדרש ואומר, שאין דרכי ציון משתוקקות 
לבתים הגדולים, או לבתים הקטנים, שהם בסופו של דבר דוממים. ״מבלי בורגנין, מבלי 
בוליטין אין כתיב כאן - אלא מבלי באי מועד״, הדרכים מצפות לעולי רגלים, הערים 
החרבות מחכות לצאן אדם, האדמה שוקקת לאדם. האבלות והצער על - ״מבלי באי 
את  מבקש  הוא  גם  אלא  ופסיבי,  דומם  אינו   - שהדומם  המדרש,  של  חידושו  מועד״. 

תפקידו, בקליטת צאן אדם.

המדרש ממחיש בצורה חריפה מאוד את המשאלה הכמוסה של הארץ המצפה לבניה, 
האדם  להתחברות  מהותי  טבעי  כצו  בנחלתו.  העם  של  מחדש  ולהתערות  לפגישה 
נמצא את מקורו הרעיוני של המדרש מעוגנים  זה,  בענין  נוספת  באדמה. בהתבוננות 
ֵרא ֶחְפִצי  י ָלְך ִיּקָ ָמָמה ּכִ ְ
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ולבתולה, בשמוש  לבחור  חבור העם לארצו,  בין  מוצאים את ההשואה המקבילה  אנו 
באותן השמות, אשר בלשון המדרשית מנוסחת כתפקיד.

כמובן, שאין אנו עוסקים ברעיון הגאולה רק בתחיה של חול, אלא גם בתחיית הקודש. 
ועל כך אנו נרמזים במדרש, שאין הדרכים מבקשות את הבתים הגדולים או הקטנים 
 - מזה  גדול  למשהו  אלא  פיזית,  מבחינה  הארץ  יישוב  של  החולין  למעשה  השייכים 
לעליית המון העם ברגלים לבית הבחירה, ל״גיא חזיון״, שממנו עומדים נביאים לישראל, 
ותורה יוצאת לעולם. ״מבלי באי מועד״ - התועדות השכינה עם ישראל בעלית הרגלים.

הראי״ה זצ״ל מנסח את החיבור הזה בבחינתו הרוחנית, על ההתאמה הרוחנית וההשלמה 
יה  לו  בחר  אשר  זה  לעם  המזווגת   - חמדה  ״ארץ  והארץ  העם  ע״י  הנוצרת  ההדדית 
לסגולתו. נשמת האומה והארץ יחדו פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן״. 

מכאן יובן משפטו על טיב הקשר בין ישראל לארצו:

״ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות 
פנימיות עם מציאותה״ )אורות א"י א(.
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הקץ המגולה
הרב עוזי קלכהיים

הטהרו  מתי  לדעת  ד׳  בסוד  בא  מי  גליא״.  לא  לפומא  ״לבא  חרך״,  נסתם  ישועה  ״קץ 
כליל הארץ והגוי מטומאת הנדה אשר להם... מתי שב הרוח המסתתר בעצמותו ונגלה 
בפעולותיו... אל טהרו וחסנו. ומתי הגיעה עת־דודים אשר בהתחבר אומה והארץ יחד. 
יפעל כל אחד מהם על חברו לטובה ולברכה... ובכן עינינו נשואות לחזות את חביוני 
קץ  לך  ״אין  הביעו:  מאז  המגולה, אשר חכמים  קץ  בחזון   - רואים.  במקום  המסתרים 
מגולה מזה, שנאמר: ״ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי 

קרבו לבא״ )מתוך ההקדמה(.

מקורות התלמוד
ענין ״הקץ המגולה״ מופיע בתלמוד בשני מקומות. בצורה גלויה מופיע הענין בחתימת 
תלויה  הראשון  שלפי  והתשובה,  הגאולה  סדרי  על  יהושע  ור׳  אליעזר  ר׳  בין  הוויכוח 
הגאולה בתשובה, ולפי האחרון תיתכן גאולה שתקדם לתשובה. לאחר מובאות רבות מן 
הנביאים לביסוס כל אחת מהשיטות, מביא התלמוד את דברי ר׳ אבא, שאמר: ״אין לך 
קץ מגולה מזה, שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו, ופריכם תשאו לעמי ישראל כי 

קרבו לבוא״ )סנהדרין צ"ח א(.

ר׳ יהושע, שאין הגאולה  זו כדעת  דבריו הובאו לשם סיכום הדיון, להכריע במחלוקת 
תלויה בתשובה.

אלא  במפורש,  המגולה״  ״הקץ  הזכרת  ללא  בהבלעה  הענין  מוזכר  השניה  בפעם 
בהסתמכות ברורה עליו. במסכת מגילה )י"ז ב( מסביר התלמוד את מבנה תפילת י״ח, 
ושואלת  בעתיד.  המאורעות  להתפתחות  בהתאם  הברכות,  של  ואיחור  קדימה  בסדר 
הגמ׳: ״ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים״? כלומר, ברכת ״תקע בשופר 
גדול לחרותינו״, לאחר ״ברך עלינו״? ועונה הגמ׳ בפסוקו של ר׳ אבא, מבלי להזכיר את 
דכתיב:  ״בפשטות,  התשובה  ונאמרת  המגולה״.  ״הקץ  של  הענין  בהעלמת  וגם  שמו, 
״ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא״. משמע 
שפשוטו של מקרא מוכיח שכך יהא הסדר בעתיד, קודם תתברך הארץ, תתן פירותיה - 
ואח״כ יגאלו ישראל, ועל כך סדורה התפילה במבנה זה. סתם התלמוד שהלכה כר׳ אבא 
)ע' 'נתיבות ישראל למו"ר הרצ"י קוק עמ' 191-192(, בסימן שנתן לקץ המגולה, שברכת 

הארץ וקיבוץ גלויות דבוקים זה בזה.

מקור נוסף בתלמוד נתפרש על יסוד ״הקץ המגולה״, אף שבתלמוד עצמו אין כל רמז 
לכך מפסוקו של ר׳ אבא. מדובר בהתחדשות שתהיה לעתיד לבוא בארץ ישראל:

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות 
שנאמר: כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם״ )כתובות קי"ב ב(.

המהרש״א הבין את המימרא בהקשר העניני, לאמור לפני כן בתלמוד על סימני דורו של 
בן דוד. "דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים״, צרות מתרבות על ישראל ״צירוף 
אחר צירוף״, והסימן לעידן זה, הקרוב לנחמה, יופיע ״בקץ המגולה״ בעת שהרי ישראל 
שבים לתת פירותיהם לפני בוא ישראל. החידוש הנוסף במקור זה, שהפירות ניתנים לא 

רק מעצי מאכל, אלא אף מאילני סרק. 

לפשרו של הסימן
מה פירושו של הסימן? בפשטות ניתן להבין את ״הקץ המגולה״, כסימן וכביטוי לקשר 
בין ישראל לארץ, כשהארץ מתחילה לתת פירותיה לאחר שנים רבות של שממון, משמע 
שמגיעה העת שישראל יחזרו לארצם, כיצד אפשר להסביר סימן זה, האם יבוא מאליו, 
- או שמא מוטל על ישראל לפעול ולזרז תהליך זה של הפריית הארץ לקראת שיבת 

הבנים? 

המקורות בראשונים לא אמרו זאת במפורש. רש״י הסביר: כשתתן ארץ ישראל פרייה 
בעין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך קץ מגולה יותר״. מדבריו ניתן להסיק שיש שלב ראשון 
כלומר,  הקץ״.  יקרב  ש״אז  השני  השלב  את  המבשר  האות  והוא  הפירות,  תנובת  של 
ולכן ״אין לך קץ מגולה מזה״, בנתינת  בעקבות נתינת הפירות קרובה הגאולה לבוא. 

הפירות, כסימן ברור לגאולה. וכך הבין גם המהרש״א: 

״לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה, אבל כשתחזור 
ליתן פירותיה זהו קץ מגולה שקרב לבוא זמן גאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם״. 

מדבריו נשמע, שבתחלה ישובו מעטים מישראל, שיעבדו את האדמה, והיא תתן פירותיה, 
סימן זה יהא ״קץ מגולה״ - לגאולה המתקרבת ובאה שכל ישראל ישובו לאדמתם.

הבעיה המסובכת והקשה - כיצד יתגלה הסימן, בצורה אקטיבית או פסיבית? על מדוכה 
כתפקיד  הארץ  לישוב  אנושית  בהתעוררות  להתחיל  האם  דגאולה,  האתחלתא  של  זו 
המוטל עלינו להגשימו במו ידינו, או שמא יש לצפות למשיח ללא כל עשיה מצדנו. בענין 

זה קמה פלוגתא בבית ישראל בדורות האחרונים.

יישוב ארץ ישראל כבטוי לקשר בין ישראל לארצו 

נטיעה ובנין בתקופת האבות
חיבת ישראל לארצו, יצוקה על גבי יסודות שמתחילת היצירה, מתגלה על פני דורות 

כמהי גאולה וחוכי ישועה, באה לכלל ביטוי מעשי, באמצעות הנטיעה.

עמל האדם בהכשרת הקרקע, לעבדה ולשמרה, להוציא את פירותיה, מהווה את נקודת 
החיבור של האדם עם האדמה, ועונה הארץ לעומתו ביבולה, בשפע תנובתה ־ כתשובה 
למשאלות לבו. הנטיעה ופירותיה מהווים את החוליה המאחדת את שני הצדדים, למעגל 
היצירה המשותף. התלישות מן הקרקע מערערת את יסודות הקיום של האדם: ״אדם 
שאין לו קרקע אינו אדם״ )יבמות ס"ג א(. וכן ניתן לומר בהרחבת הלשון ״עם שאין לו 
קרקע אינו עם״. אמנם, ישראל ברוב תולדות חייו הראה כיצד אפשר להתקיים גם בלא 
קרקע, ללא בסיס חומרי המעמיד את קיומו ככל שוכני בתי חומר. אך יש להכיר מצב 
זה כלא־נורמלי, בבחינת תרגיל אקרובטי של עמידה על הראש, שיש לקבלו כתופעה 
ארעית: ואילו השיבה לארץ, היא הליכה ברגלים, חזרה למקום הטבעי המיוחד לישראל 
היוצא  הפועל  היא  הצדדים.  שני  התאחדות  את  מבטאת  הנטיעה  הבריאה.  מראשית 

מהתרכבות העם באדמתו. 

כאשר נלך בדרך אבות, נתבונן במעשיהם, שהם בבחינת סימן לבנים. נכיר את הנטיעה 
נטיעה,  האבות:  ע״י  הארץ  כיבוש  בדרך  שלבים  בשלשה  נבחין  נוטה.  נופה  ולהיכן 

השתרשות, קנין.

בעקבות קריאת ה׳ נוטש אברהם את מולדתו והולך לארץ לא נודעת ״אל הארץ אשר 
אראך״. הוא הועתק מארצו על מנת למצוא מקום בו תגמר שלימותו. ״וישוב פרדסי אחר 

שהיה מדברי״ )כוזרי ב יד(.

על רקע זה ניתן להסביר ולראות באור חדש את נטיעת האשל. לאחר שהלך בה לאורכה 
ולרחבה, הכיר בה את נחלתו המיועדת ועשה בה כבתוך שלו, בהליכה הכין את הדרך 
הישיבה  לקביעות  יתד  נעץ  הנטיעה  בפעולת  יז(.  י"ג  בראשית  )רמב"ן  לבניו  לקנותה 
בה. בצורה זו נתן את תשובתו לחן המקום ויושביו, ונהיה שותף ליצירה עוד בטרם זכה 
להיות אדון הארץ בצורה מושלמת. גם פירות הנטיעה לא נתנו תנובה מיד. ההנאה באה 

לאחר זמן. הנטיעה היתה הכשרת הדרך, הכנה לדורות הבאים.

יצחק מבטא שלב נוסף בדבקותנו בארץ. הוא נצטוה להשאר בארץ בשנת רעבון.

״שכון בארץ! עשה שכונה בא״י, הוי נוטע, הוי זורע, הוי נציב״ )ברשית רבה ס"ד ג(.

יצחק לארץ, ומכאן הסמל לדורות,  בין  ינתק  נוצר קשר בל  זה של ״שכון בארץ״,  בצו 
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לזרע יצחק, להשתרש בארץ, להיאחז בחבל נחלתם גם כשאמצעי הקיום דלים וקשים. 
על כן הוא זוכה לברכת הארץ בצורה מושלמת ל״מאה שערים״, למרות שנת הרעבון 

והארץ הקשה.

״ויקן את  יעקב חותם את תקופת האבות, הוא מבטא בעלות גמורה בארץ ע״י הקנין 
חלקת השדה״ )בראשית ל"ג יט.  ועיין דבריו הנפלאים של האבן עזרא: והזכיר זה הכתוב 

להודיע כי מעלה גדולה יש לא"י, ומי שיש לו בה חלק חשוב הוא כחלק עוה"ב(.

האבות קשרו את גורלם עם הקרקע וגידוליה. שלב אחר שלב התקדמו בכיבוש הארץ 
חכמים  לנו  רמזו  זה  ענין  בכיבושה.  והולכים  מוסיפים  להיות  באדמתה,  ובהאחזות 

במדרשם שאין להסתפק בקיים, אלא להגדילו ולהשביחו.

״משל למלך שנתן לעבדו שדה אחת במתנה, ולא נתנה לו אלא כמות שהיא, עמד העבד 
והשביחה... כך כשנתן הקב״ה לאברהם אבינו את הארץ, לא נתנה לו אלא כמות שהיא, 
שנאמר: ״קום התהלך בארץ״. עמד אברהם והשביחה שנאמר: ויטע אשל בבאר שבע. 
עמד יצחק והשביחה שנאמר: ״ויזרע יצחק בארץ ההיא. עמד יעקב והשביחה, שנאמר: 

ויקן את חלקת השדה״ )ספרי דברים א, ח(.

מענין שגם הכיבוש הראשון, בדריסת הרגל הראשונה של המרגלים בארץ בא ע״י הצו: 
הבאת  פירותיה,  ע״י  בחזקה  הארץ  לקנין  ביטוי  הארץ״,  מפרי  ולקחתם  ״והתחזקתם 

הפירות באה להמחיש ולהבליט את בעלותינו עליה.

חכמינו מעמיקים בנושא זה בצורה מפתיעה, הם רואים במעשה הנטיעה הליכה בדרכי 
ה׳.

ולהדבק  ודם לעלות לשמים  וכי אפשר לבשר  ובו תדבקון,  ה׳ אלהיכם תלכו...  ״אחרי 
בשכינה?... אלא מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב״ה אלא במטע תחלה, הה״ד: 
ויטע אלהים גן בעדן״. אף אתם כשתכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה, הה״ד: 

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם״ )ויקרא רבה כ"ה ג'(.

גלות, שממה וחורבן
גן  גילוי מעשי ע״י הנטיעה, כדוגמא לנטיעת עצי  כשם שהליכה בדרכי ה׳ באה לכלל 
עדן, כן קיים מושג הפוך ״מקצץ בנטיעות״, ״כופר בעיקר״, כפוגם ביסודות של מעלה, 
אשר כתוצאה מכך באה שואה וחורבן לעולם הארצי, בהשחתת האילן, ובהריסת הישוב, 
לארץ  וגם  לעם  גם  הגזירה הכפולה  זו, של  ניתוק  ישראל ממקומם. תקופת  ובעקירת 
מבטאת את הקשר הסמוי ביניהם, את ההתאמה הנפלאה, שגם על רקע זה נבין היטב 

את פשר קריאתו של ר׳ זירא:

״בא וראה כמה היא חצופה ארץ ישראל שעדיין עושה פירות״" )סוף פתיחתא דאיכה 
רבה(.

זירא אוהב הארץ, המדלג על מעברות הירדן בחפזה על מנת להגיע לארץ, לאותו  ר׳ 
מסוגלת  שהארץ  זו,  תופעה  עם  השלים  יכול  אינו  ואהרן,  משה  בו  זכו  שלא  מקום, 
להמשיך להוציא תנובה בשעת קצף זו. ועל כן הוא רואה את הארץ כ״חצופה״, כמניבה 
פירות מבלי בניה. ושואל המדרש היאך וכיצד היא נותנת פירות? והתשובה היא: ״מפני 
להניב  הארץ  את  אונסים  כביכול  אותה״.  שמזבלין  ״מפני  או  באדמתה״,  שמהפכין 
פירותיה, על ידי זיבול ועידור, אבל בדרך הטבעית הארץ הטובה אינה ממשיכה לתת 

פריה, מבלי בניה.

בכיון זה מספרת הגמ׳ על ר׳ יהושע בן לוי, שנקלע לגבלא וראה אשכולות גדלים בין 
לו שאותם דברים שחורים  כך, לאחר שהתברר  ושאל על  וחשב שהם עגלים,  הגפנים 

וכהים הנראים בכרמים, אינם עגלים - אלא אשכולות ענבים, הזדעק ואמר:

"ארץ ארץ, הכניסי פירותיך! למי את מוציאה פירותיך – לערביים הללו שעמדו עלינו 
בחטאתינו״ )כתובות קי"ב א(. 

תופעה כאובה זו, של תנובת הפירות לזרים קבלה הסבר חדש ע״י הרמב״ן. בעמדו על 

חורבות ירושלים חבר קינה גדולה על חורבן הארץ וגלות העם, בין השאר כתב:

גורי  את  ותיניק  למכאובים,  בשדיה  והחלב  בחיקה,  בנה  שמת  ליולדת  הורתי  ״דמיתי 
הכלבים" )כתבי הרמב"ן א תכה(.

בהיותה  אסטרטגית  מבחינה  חשיבותה  למרות  שוממה,  נשארה  שהארץ  בעובדה  אך 
נמצאת במפגש יבשות גדולות: אסיה, אפריקה ואירופה, הזקוקות לנמלי הים התיכון, 
נחמה  מקור  הרמב״ן  מוצא  אויבים,  בה  שלטו  ולא  אומה,  בה  התישבה  לא  ואעפ״כ 

לישראל, ובעקבות הספרא הוא נתן פירוש מעמיק לכתוב, ״ושממו עליה אויביכם״:

״זוהי בשורה טובה מבשרת בכל גלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראיה 
והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר היתה נושבת 
מעולם, והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה, לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים 

להושיבה ואין לאל ידם״ )ויקרא כ"ו טז(.

זוהי נחמה - בחורבן. לראות כיצד הארץ מצפה לבנים, והיא בשורה טובה לכל הגלויות 
העתידות לשוב, וסימן ברור לקשר הנצחי בין העם לארצו.

הקים  הסמוי  לקשר  ביטוי  והארץ  העם  של  הכפולה  השממה  מהווה  הגלות  בתקופת 
ביניהם. ה״קץ המגולה״ מהווה את הסימן הברור לגלות שנסתימה, להורותינו על אותו 
קשר סמוי - המתגלה ונרקם מחדש, וכך הם דבריו ב״ספר הגאולה״ )כתבי רמב"ן א עד(:

"ואשר כתוב עליו ׳ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו 
לבוא׳, ענינו שיצוה להרים לשאת פרים כאשר יקרב קץ ישראל לשוב, טרם בואם״.

תקופת דרישת ציון
רבן  והראשון היה  ציון״, הרי שהראש  ״דרישת  לציין את ראשיתה של תקופת  בבואנו 
ציוני  היו  למקדש",  כ״זכר  לחורבן  סמוך  שנקבעו  הראשונות,  תקנותיו  זכאי.  בן  יוחנן 
הדרך הראשונים לעם היוצא לגלותו הארוכה, זוהי תקיעת יתד בחוף מבטחים, בקרקע 
המקור  חייו.  ובית  מכורתו  את  לעם  להזכיר   - בנכר  הרבים  הטלטולים  לפני  מוצקה 
לך.  ארוכה  אעלה  ״כי  ירמיה:  הנביא  בדברי  הגמרא  מציינת  ציון  לדרישת  המקראי 
וממכותיך ארפאך, נאם ה׳, כי נדחה קראו לך ציון היא, דורש אין לה״ - ומסיקה הגמ׳: 

״מכלל דבעיא דרישה״ )ר"ה ל' א( .

רבן יוחנן בן זכאי בא בתקנותיו לדרוש סופו של הפסוק, ללמדנו את החיוב ש׳׳ציון דורש 
יתר על המידה, מה שיש  אין להגביה את החומות  ״מכלל דבעיא דרישה״.   - לה״  אין 
לעשות הוא לדרוש ולבקש את ציון, להעלותה בראש דאגתנו, הן בזכירה והן בעשיה של 
ממש. ובמשנה )פרק ד' א, ג-ד(, באות תקנותיו: שיהיו תוקעין בר״ה שחל בשבת בכל 
מקום שיש בו בי׳׳ד, כמו במקדש. וכן לולב ניטל כל שבעה במקדש, שיהיו נוטלין בו כל 
ז׳ ימי סוכות. אין הדברים הללו זכר בלבד, אלא לשם תקות העתיד שבמהרה יבנה, זוהי 
המשמעות העמוקה של דרישת ציון, ללוות את האומה בגלותה עם זכירת פאר עברה - 

תוך אמונה ברורה ובטוחה - בגאולתה הודאית. 

״רבן יוחנן בן זכאי היה אומר: אם היתה נטיעה בתוך ידך, ויאמרו לך: הרי לך המשיח! 
בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו׳׳ )אבות דר' נתן, מהד' שכטר, נוסחא ב לא(.

בדברים קצרים מציג רבן יוחנן בן זכאי את הבעייה העתידה להתחדש בסוף הגלות, בעת 
שתגיע התעוררות ישראל לתחיה כאשר ה״נטיעה בתוך ידך״! מפעל התחיה בעיצומו, 
זו  ולקטנות  לנו  מה  המשיח״!  ובא  מתקרב  ״הנה  החמורה:  השאלה  אז  לפנינו  תתיצב 
שבחולין, לעבודת אדמה, לגאולת קרקע ובו׳ למעשים חמריים פעוטים, ״הרי לך משיח״ 
כאלה?  שמע  מי  כזאת?  ראה  מי  נפלאה!  רוחניות  ה׳!  ביראת  הריחו  עולם  של  אורו   -
התגובה הספונטית לקראתו עלולה להיות - בזריקת הנטיעה, בביטול ובזלזול במעשים 
החמריים הפעוטים, המתגמדים לפני הדבר הגדול: ״משיח״. - עונה לעומתם רבן יוחנן 

בן זכאי: בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו״.

החזיון,  את  משלימים  הם  אדרבא  למשיח,  בניגוד  ישראל  ארץ  ויישוב  הנטיעה  אין 
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ומכשירים את הדרך אליו. הופעת עצי פרי על אדמת קודש מפריחים מחדש את אמונת 
המשיח - ומשמיעים את בשורת הגאולה:

״מה נאוו על ההרים רגלי מבשר״. זהו ״הקץ המגולה״ של הרי ישראל המניבים פירותיהם, 
ה׳  עם  את  ולהקים  הארץ  עפרות  לחונן  שנה,  לאלפיים  קרוב  העינים  נשואות  שאליו 
עליה. אין להשליך הנטיעה מן היד, אלא לנטעה תחילה, ולבנות את העם בארצו, כחלק 
אורגני מן הגאולה אשר תפקידה: ״לנטוע שמים וליסוד ארץ - ולאמר לציון עמי אתה״. 

כשם שהגאולה נוטעת שמים, כן היא יוסדת ארץ.

חישובי הקץ בבית מדרשו של הגר״א
עד לפני שנים מעטות, היתה נראית עליית תלמידי הגר׳׳א כאפיזודה חולפת בחיי עם 
ישראל. התעוררות - שלא הביאה להמשך רצוף אחריה. כן העליה עצמה לא נראתה 
באורה הנכון. עם הופעת הספר ״קול התור״, פרקי גאולה של הגאון ר׳ הלל שקלובר, 
שארו ותלמידו של הגר״א, אנו יורדים לעומק התופעה של עליית תלמידי הגאון מוילנה, 
כפתיחת העידן לאתחלתא דגאולה, אין זו עליה מקרית של תלמידים ללא יד מכוונת, 
לפנינו חלק ממסכת גדולה שארג הגאון לקירוב הגאולה ע״י מעשים, שהוא עצמו רצה 
להיות שותף פעיל בה. בדרך נסיעתו לא״י כתב לתלמידו הג״ר יהושע השיל בעל ״מצמיח 

ישועה״. והביע את משאלתו הכמוסה:

ירושלים, לקיים: כי תבואו אל הארץ  ידי עצי פרי בסביבות  ״יזכני השי״ת לנטוע במו 
ונטעתם, בסוד ׳הקץ המגולה׳״ )חזון ציון עמ' 139(. 

זה והדבר מסור בידינו.  ופעולות לקראת הופעת סימן  משמע שיש להתחיל במעשים 
על  צווה  לימיו,  כסמוכה  הגאון  במשנת  מצוינת  שהיא  האתחלתא,  סף  על  בעמידתנו 
תלמידיו ללמוד ולהבין את כל הבחינות והתכונות של סדר האתחלתא, כדי שידעו את 
ועקבותיו המתגלים  דרכי משיח,  נכונה של  ולאור הבנה  לבצע.  והמעשים שיש  הדרך 

בעולם - יש לפעול.

מגערת  חשש  ללא  רחבה,  בצורה  הקץ  חישוב  בנושא  לעסוק  הגאון,  של  חידושו  כאן 
חכמינו: ״תפח רוחם של מחשבי קצים״. ומדוע?

שאינם  דלתתא,  אתערותא  של  המעשים  בלי  גרידא  קצים  מחשבי  היא  ״הכוונה  כי 
הגאלה  להכשרת  יוסף  בן  משיח  ראשון,  משיח  ע״י  הבאה  האתחלתא  עם  מתחשבים 

בפועל״ )קול התור סוף פרק ד'(.

המעשה,  לחיי  תולדה  ממנו  שאין  בעיון  אקדמאי,  כדיון  בקץ,  עסקו  לא  מדרשו  בבית 
שעליו באה אזהרת חכמים. כאן עסקו ב״דבר ה׳ – זה הקץ״ )שבת קלח ב(. כברור הלכה 
מתלמידיו  לרבים  ״גילה  דאתחלתא  עקבות  כל  את  כן  ועל  עולם.  בהליכות  למעשה, 

שהבטיחוהו נאמנה לעלות לציון

ולהתחיל בפועל בעבודת קיבוץ גלויות, באתערותא דלתתא בסע״ד״ )קול התור פרק 
ראשון א ושלישי בסוף(. והפן המעשי בדרישת הגאולה, לא נשאר תלוי באויר, בגילוי 
סודות ורזי עולם, אלא בהשלכה המעשית שלהם, ורק מי ששייך להגשמה מעשית של 
בין העוסקים בחישובים בלבד, כדבר  זהו ההבדל הבולט  הדברים ראוי לבוא בסודם. 
תיאורטי ובין יוצאי בית מדרשו של הגאון שקשרו את העיון לעולם המעשה. מכאן נפתח 
עידן  לקביעת  המעשית  מהבחינה  היא  גם  ושוב  החדשה,  בדרכו  נכונה  להבנה  השער 

הגאולה, ומציאת זמן הקץ.

״בעתה אחישנה״ - כפשוטו של מקרא
 - ״זכו״  א(.  צ"ח  )סנהדרין  אחישנה״  בעתה  ה׳  ״אני  לפסוק  חכמים  דרשת  מפורסמת 
״אחישנה״, "לא זכו״ - ״בעתה״. מכאן, כנראה, מסיק רס״ג שישנן שתי אפשרויות לסיום 
השעבוד והגלות: ״לשעבודנו שני זמנים, אחד מהם זמן התשובה, והב׳ זמן הקץ, ואי זה 
ואם  הקץ...  אל  מביטין  אין  אם תשלם תשובתנו  הגאולה...  בו  שיקדים תתחייב  מהם 

תקצר תשובתנו, נעמוד עד השלמת הקץ״ )אמונות ודעות מאמר ה' פרק ב(.

דרך שלישית מצא הגאון בהבנת פסוק זה כפשוטו והוא מגדירה כ״דרך אמצעית בדרשת 
חז״ל״ )קול התור פרק ה ז(. ומעיד עליו תלמידו ר׳ הלל: ״הרבה פעמים ראיתי את רבנו 
מסתובב בחדרו ומדבר בסערת רוח נוראה, ואומר: רבש״ע האין לך דרך אמצעית בין 
״בעתה״ ל״אחישנה״? אנו עומדים בכל תוקף על דברי הפשט הפשוט שבדברי הבטחתך, 
- כפי המשמעות של  ג(. לקיים בעתה אחישנה  א  )קול התור  ה׳ בעתה אחישנה״  אני 
ציון. למרות  יעשה ע״י התעוררות מצדנו באתחלתא דגאולה בשיבת  זה  הכתוב. דבר 
ש״לא זכו״ - הרי ההתעוררות תביא לקירוב וזירוז התהליכים, שגם ״בעתה״ יופיע בדרך 

של ״אחישנה״. ופירושו של דבר כך הוא:

הגאולה  עפרה,  ולחונן  אבניה,  את  לרצות  הגאולה,  פני  את  מקדמים  שאנו  ״במדה 
מתקרבת אלינו בסוד, כי בא מועד, וכמו שכתוב: שובו אלי ואשובה אליכם״ )קול התור 

סוף פרק ד(.

את  שתביא  התשובה  בדך  אליכם״  ואשובה   - אלי  ״שובו  המובן  יהא  רס״ג  לפי  אם 
הגאולה, הרי לפי הגאון ״שובו אלי״, לא״י, לחונן את עפרה ואת אבניה, תקרבו המועד - 
ל״אשובה אליכם״. בדרך זו האיר גם את הפסוק: ״לכל זמן ועת לכל חפץ״ - ״הזמן והעת 
תלוי בחפץ, ברצון ישראל להגאל, שיביא להתעוררות בוא המועד, זוהי הדרך האמצעית 
ביותר בדרך  היא הקרובה  ביגיעה רבה, כעדות תלמידו, אבל מאידך  - שכבש הגאון, 

ההגשמה, והוא קרא לה בשם ״קץ המגולה״.

ובמדה  ג׳,  אופן  בידינו,  הנתון  האופן  את  ולבחור  לקדם  צריכים  רבנו,  לנו  אמר  ״לכן, 
שנעשה ונקיים אופן זה, לא יהיה צורך בהתראות חז״ל של גזירות וכו', זה יגרום לתשובה 
יקרב את  ו׳קץ המגולה׳  שגזירותיו קשות מהמן.  צורך להעמיד מלך  יהיה  ולא  כללית 

הגאולה״.

כוזר,  ממלך  פרידתו  בעת  החבר,  של  במשנתו  מעוגנת  זו  דרכו  הרי  לומר,  תרצה  אם 
לפני עלייתו לארץ. ״ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש, 
ינחץ הענין המיוחל, שכר גדול וגמול רב, כמו שנאמר: אתה תקום תרחם ציון, כי עת 
לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, רוצה לומר, כי ירושלים 
אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה״ )חתימת 

הספר(.

כלומר, מתי תקום ותרחם ציון? מתי נדע כי בא מועד? בשעה שרצו עבדיך את אבניה 
ועפרה. 

ע״י  הבא  סימן  המגולה  הקץ  אין  בארץ״.  נראו  כשהנצנים   - התור?  קול  ישמע  ו״מתי 
הסתכלות פסיבית בכל המאורעות המתרחשים בא״י, אלא יש חיוב להחישו ע״י מעשים 
גם את  וכך הסביר  - שיקרב את קץ הגאולה.  יופיע הקץ המגולה  ומפעלים שמכוחם 
כוונת רש״י ש״ארץ ישראל נותנת בעין יפה״, ע״י שאנו בעצמנו עוסקים בישובה, ודבר 

זה מקרב את הגאולה.

חזקה וכיבוש-בקץ המגולה
את דרכו החדשה, ביסס הגאון בהרבה אסמכתות מן המקרא, הגמרא, המדרשים והזוהר. 
רעיונות אלו באו להעמיק את הקשר המעשי, - ולרעננו באור תורה, כדי שתהא העשיה 
המעשה.  בחיי  לעוסקים  והתגשמות  ירידה  תבוא  ולא  הרוחניות,  בשאיפות  מקודשת 

מעט מזעיר נביא כאן מהגיונות קודש אלו. על מנת שנבין את הדרך, ברוחה של תורה.

יש חיוב לעשות, לפעול, ולא להשאר רק בשאיפות ערטילאיות של חישובי הקץ, זהו 
המובן הראשוני שיש להבין במושג ״חזקה״, שהיא מעשה קנין, פעולה של ממש.

״ונודע למשגב דבר רבנו: שתי המצוות שהאדם נכנס בהן שלם בכל גופו הן: סוכה וא״י. 
ורמז להן בפסוק: ״ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון״ והוסיף, סוכה מצותה תעשה ולא מן 

העשוי, אף ציון כן״ )פרק א עשה והצליח(.

רק עשיה מביאה הצלחה וברכה, כמו שנאמר אצל יוסף ״וכל אשר הוא עושה ה׳ מצליח 
יוסף.  של  בדרכו  דגאולה  באתחלתא  עליון  כשליח  עצמו,  את  הגאון  ראה  וכך  בידו״. 
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מופיעה  דגאולה  כי אתחלתא  יש לדעת מראש  זכו״,  ב״לא  היא  זו  גאולה  ודרך  מאחר 
קימעא קימעא, מעט מעט, עפ״י חז״ל ״שכך היא גאולתם של ישראל״ - עד נכון היום. 

לפיכך צורת ה״חזקה״-תהא באופן הדרגתי עד לכיבוש המלא והשלם.

״לכן כל פעולה של האתחלתא יש להתחיל אפילו במעט, עפ״י הכתוב: ׳אחד מעיר ושנים 
גדול הוא עפ״י רבנו שכל הדברים העתידים לבוא בשלמות הגאולה,  ממשפחה׳. כלל 
מתחילים קימעא קימעא גם באתחלתא, וכן בנין ירושלים, להתחיל אפילו מאבן אחת. 
מקום  ולהרחיב  ירושלים  לבנות  הרצון  את  להוכיח  למבחן  הזאת  האבן  כי  בוחן,  אבן 

אהלה וה׳ יסייע בידינו׳׳ )א טו קימעא קימעא(.

אטית,  ברכיבה  ודחקות,  עניות  של  במצב  חמור״.  על  ורוכב  ״עני  של  המובן  גם  וזהו 
באה  שהיא  שמיא״,  ״ענני  שמימית  לגאולה  בניגוד   - קימעא  קימעא  הגאולה  תתקדם 
בשינוי הטבע, ובמהירות. לכן יש צורך להתחיל בבנין ירושלים אפילו באבן אחת, אבל 
זו היא אבן בוחן, היא מוכיחה את הרצון שלנו לבנות ירושלים, וה׳ יגמור בידינו,  אבן 
ע״י ״ענני שמיא״, בגלויים עליונים בצורה נפלאה, מעבר לבינת אנוש. וכך נגיע לשילוב 

הדרכים של״בעתה״ עם ״אחישנה״. כפשוטו של מקרא. 

כדי שנדע את דרך הכיבוש, עלינו להתבונן בעקבות ראשונים על מהות ודרך הכיבוש 
בעבר, וכיצד נתקדשה ארץ ישראל. ביחס לקדושת א״י מגדיר הרמב״ם שני סוגי כיבוש 

שקבעו את הקדושה בירושה ראשונה ושניה.

וכיון  קדושתו  את  גם  קבע  וזה  מלחמה  ע״י  רבים,  כיבוש  ע״י  נעשה  ראשון  בית  )א( 
שנלקחה הארץ מהם ע״י מלחמה בסלה הקדושה.

)ב( בית שני, לא קדש עזרא בכיבוש אלא ע״י חזקה, לפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי 
בבל נתקדש בקדושת עזרא. הגר״א רואה את האתחלתא לבית השלישי בשני האופנים 
יותר מקודמיו, לכן גם הדרך לבנינו תהיה בשני  יחד, כי גדול כבוד הבית האחרון  גם 

האופנים גם יחד, בכבוש ובחזקה.

ובטוריא  ונחמיה,  דעזרא  בטוריא  הטוריות,  בשתי  להיות  צריכין  שלה  הפעולות  ״בכל 
דיהושע, על הפסוק: ״וירשתם וישבתם בה״, אומר רבנו הגר״א )אדרת אליהו, דברים יא(, 
״בזכות שתרשו תשבו בה, ובמה תירשוה בחזקה״. וחזקה היינו בנין ונטיעה, כדין חזקת 
קרקע בכללות, וזאת בטוריא – דעזרא ונחמיה. ולער הצורך גם בחזקה וזאת בטוריא 

דיהושע״ )א ט חזקה וכיבוש בקץ המגולה(.

יורשים את הארץ ע״י ״חזקה״. ההבדל הוא בניקוד )בחטף פתח או  בשני אופנים אנו 
ולכן גורס הגר״א את שני הדרכים, הן של יהושע - שהוא כבוש מלחמה,  בקמץ קטן( 
והן של עזרא ונחמיה שהיא חזקה ע״י נטיעה. את דרך המלחמה רואה הגר״א כארעית 
״ולעת הצורך גם בחזקה״. הקריאות השונות הנובעות מהניקוד השונה הן אמצעי ביטוי, 
לגישות השונות, לקנות את א״י ע״י חזקה. והם הדרכים המובילים והמביאים את ״הקץ 
המגולה״, אם בדרך של ״חזקה״ קנינית של גאולת קרקע, או בדרך של תפיסה ב״חזקה״, 

הבאה ע״י כיבוש מלחמה. שני אופני הקריאה, הן שתי הדרכים לירושת ארץ ישראל.

ואתם  הפסוק:  על  חז"ל  שבדברי  המגולה  קץ  עניין  הוא  בחזקה,  תירשוה  רבנו  וכונת 
הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, אשר זאת היתה 

שאיפתו הנמרצת של רבנו הגר"א )פרק א ט חזקה וכיבוש בקץ המגולה(.

הדרך העיקרית ראה בכיבוש שבא ע"י ישוב בדרך עזרא, כמו בימי כורש, ועל כך מצא 
שלבים  שיתגשמו  תפקידים,  בג'  ראה  באתחלתא  הפעולות  עיקרי  את  רבים.  רמזים 
שלבים, סביב המוקדים הללו: 1( בנין ירושלים. 2( קיבוץ גלויות. 3( קיום מצוות התלויות 
יעודים אלו שייכים  )'התקופה הגדולה' עמ׳ תסח, תעא(.  – בסוד הקץ המגולה  בארץ 
הרוחני,  העולם  בתחום  ספור  לאין  רבים  יעודים  עוד  שישנם  כמובן  המעשה,  לעולם 

ביעור הטומאה מן הארץ, גלוי רזי התורה ועוד.

והקץ   - בארץ  התלויות  מצוות  ״קיום  בין  הקשר  את  השלישי  בשלב  מבליט  הגאון 
המגולה״, וכן חזר על דבריו כמה פעמים. כדי לרדת לסוף דעתו יש להסביר שהמצוות 

התלויות בארץ מהוות מעין מודד לקשר שבין ישראל לארצו. כי בה במדה שמתקבצים 
ישראל לארצם שבות המצוות התלויות בארץ לחיובי דאורייתא. לדוגמא: חלה ויובל, 
חיובן מדין תורה כ״שכל ישראל יושבים עליה״, ועתה אין להן חיוב מדאורייתא. ואם 
נאמר ששמיטה תלויה ביובל, והתרומה הוקשה לחלה, הרי שגם מצוות אלו חיובן רק 
בארץ,  אחיזתנו  למצב  אספקלריה  מהוות  בארץ  התלויות  שהמצוות  מתברר  מדרבנן. 

ולכן ביקש לקיים מצוות אלו המקשרות את ישראל בארצו.

הקץ המגולה במשנת הראי״ה זצ״ל
החידוש  נקודת  שהחלה.  לאתחלתא  ברור  כסימן  המגולה״  ״הקץ  מופיע  הראי״ה  אצל 
במשנת הראי״ה, שהקץ המגולה משמש ככח מהפכני המדרבן בכל התחומים, ורישומו 
וכל הליכות עולם. כלומר  וגאולה, תשובה, תורה,  ניכר בהרבה תופעות, ביחס לגלות 

״הקץ המגולה״ מהווה מפתח לפתיחת שערים רבים בעולמה של היהדות.

שרוצים  כפי  ותחבולותיו,  אנוש  מעשה  המגולה״,  ״הקץ  שאין  לדעת  יש  יסוד,  כהנחת 
לראות כך, אלו העומדים מנגד בעידן התחיה ואינם שותפים במפעלים הנעשים בתקופת 
האתחלתא. יש לדעת שתחלתו בידי אדם - וגמרו בידי שמים. וגם מה שנראה שבידי 

אדם - בתוך תוכם של התהליכים רוח ה׳ מפעמת בקרבם.

״כן אתחלתא דגאולה ודאי הולכת רוח ה׳ ומופיעה לפנינו, אמנם לא מהיום הופיעה זו. 
רק מאז התחיל הקץ המגולה להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולשאת 
פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה אתחלתא זו, ועיני כל חודר ברוח דעת, היו 
תמיד נשואות כי יד ה׳ הנוהגת כל מסיבות דורים תפליא פלאותיה להביא את ההתחלה 
הזאת למעלה יותר רוממה. והפלא הזה קם ויתא בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה אדם 

ותחבולותיו, כ״א מפלאות תמים דעים״ )אגרות הראי״ה ג תתעא(.

לפי דבריו ״הקץ המגולה״ - מהווה את הסימן הברור לאתחלתא דגאולה. בעיני כל חודר 
ברוח דעת. תופעות אלו הם ממפעלות אלקים אשר שם שמות בארץ, שהנוהג בחסדו 
כל דור, מוליכנו קוממיות לארצנו. כמובן שיש הכרח להתעמק בדברים, ולא להתפס 

לראיית העין השטחית. 

כדי להבין מדוע ״הקץ המגולה״, תופס מקום כה נכבד במשנתו, עלינו להקדים בהסבר 
מושג בסיסי אחר. והוא: ״הצפיה לישועה״, המהווה את עמוד התווך עליו נסמכת תורת 
הגאולה, במשנת הראי״ה. מבט נכון וישר על העלילות המסובכות המופיעות לעינינו - 

היא צעד גדול באמונת ישראל.

אם תרצה לומר: ה״צפיה לישועה״ - זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושא, זיל גמור.

הצפיה לישועה
עתים  קבעת  באמונה,  ונתת  נשאת  לו:  אומרים  לדין,  אדם  שמכניסץ  ״בשעה 

לתורה וכר, צפית לישועה?״ )שבת ל"א א(.
לישועה״.  ״קוית  ולא  לישועה״,  ״צפית  חכמינו  בהגדרת  השאלה,  בניסוח  מבחין  הרב 
עשיה.  ללא  וגם  לישועה,  לטוב,  לקוות  יהודי  כל  בלב  המפעמת  שאיפה  היא  התקוה 
ה״צפיה״ - יש בה גם עשיה, - ולא רק דברים שבלב. כשם שהצופה - חייב ״להשתמש 

בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה, ולעורר למפעל של ישועה״.

התביעה ״צפית לישועה״ - כוללת שני תפקידים: א. ״שימת עין תדירית, גם באין שום 
יחס של הכרה חיצונית אל הישועה, כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, ולא 
יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש״. ב. ״שבכל עת מצוא של איזו הארה, שיראה 
רק  אינו  שהצופה  כשם  יעזוב״.  ולא  פעולתו  יחיש  לישועה,  דבר  איזה  לעשות  שראוי 
מסתכל בצורה פסיבית על המאורעות, כי בשעה שיש צורך לפעול, ל״בריחה או הגנה 
מאיזה אויב וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב, כן יזדרז לעת 
הנכון בלא איחור רגע וזמן״ )עולת ראיה א רעט רפ(. באריכות, בהרחבה, ובעומק רב, 
נכתבה אגרת רבת הוד ושגב, לתלמידו ר׳ י״מ חרל״פ זצ״ל אודות ה״צפיה לישועה״, אשר 
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כמה פירורים נביא במקוטע, מה כוללת בקרבה ה״צפיה לישועה״, מה תכנה וצורתה? 
- וכך היא תשובתו:

׳׳לצפות לישועה מכל הערכים, מכל העלילות ומכל המסיבות, מאמונה ודאית בהירה, 
לאל  נתכנו  כולן  בכל העלילות, אשר  והדיוק אשר  הכוון  חודרת, את  פנימית  מידיעה 
דעות ה׳, בין כשהן עוברות דרך רצונות חפשיים, והגיונות נפתלים אשר לאנשים יחידים 
בעלי השפעה כח וממשלה, בין כשהן עצת גויים ומחשבות עמים, בין כשהן מתגלמות 

בכל חוקי הוויה וטבע, אש וברד שלג וקיטור, רוח סערה״ )אגרות ראיה ג תשנג(.

ענין זה של הצפיה - מכל הערכים גם ממקומות שנדמה כביכול נסתרה ונעלמה ההשגחה 
והיא ב״סתר המדרגה״ - מתברר בסוף, שיד ה׳ נמצאת שם ומדריכה את הכל לגאולת 
ישראל, ולתיקון העולם. רעיון זה פותח בהרחבה ב״אורות״ )אורות, ישראל ותחיתו ט, 
יב, יג( וב״אגרות״ - בגוונים שונים, ומכולם עולה ההד של ה״צפיה לישועה״ - הכפולה 
של  אורו  "כי  שבעולם.  התופעות  בכל  החודרת   - והמעשית  המחשבתית  במגמותיה, 
ובכל  בכל התופעות  היא  חודרת  הגאולה  צפית  וכן  בכל״  לחדור  ומוכרח  חודר  משיח 

העלילות.

לסיכום:

ה״צפיה לישועה״ מזככת את האדם ומרחיבה את דעתו להתבוננות בהשגחת ה׳ בבריאה. 
תביעה זו מעמידה את האדם מעבר למסגרתו הפרטית ומכוונת את חייו למגמת הכלל. 
אין הצפיה מסתפקת בצפיה עיונית־מחשבתית בלבד, אלא קושרת ומחייבת גם פעילות 
ובכל  מעשית בשעת הכושר. תכנה של הצפיה, היא התבוננות חודרת בכל התופעות 
כמפתח  תורה,  ברזי  העוסקים  התורה,  נשמת  של  בניה  הם  הישועה  צופי  העלילות, 
להבנת המאורעות. המתרחקים מנשמת התורה, מתרחקים גם מא״י ומצפית הישועה 

בה, האמונה בגאולה מבטאת את רז נצח ישראל.

מכאן פתוחה הדרך להבנה, מדוע ״הקץ המגולה״ המופיע על הרי ישראל מהווה מגדלור 
ואתחלתא דגאולה, אלא  ישראל, לא רק בשאלת קץ הגלות  המאיר את דרכו של עם 
מדריך ומכוון את חיי עם ישראל, בתורה', בתשובה, ובהליכות עולם. על כן אנו מוצאים 
בדבריו את הביטויים ״הוראת קץ המגולה״, ״דברת קץ המגולה״, כהוראת דרך, כקריאה, 
כדבור, המחייב אותנו לפעול בהתאם להדרכה האלקית - המתגלה לנו ב״קץ המגולה״.

״הקץ המגולה״ מבשר הגאולה והתיקון לנפש האומה 
נקודת   - ומחומר,  ברוח  שלמים  חיים  בארץ  ולחיות  לשוב  הרצון  הוא  הברור  הסימן 
מפנה זו בגישה לארץ היא היא ״הקץ המגולה״ - המוכיחה ומאשרת שאכן כבר לקתה 
האומה כפליים בכל חטאתיה, ועתה הגיע העת לנחמה בכפלים. הודעה זו, שאנו קולטים 
באמצעות ״הקץ המגולה״ - על סיום הגלות - אינה רק ביטוי חיצוני המסמן את קו הגבול 
שנזדככה,   - האומה  של  הפנימית  לרוח  מודד  מהוה  היא  אלא  השונות,  התקופות  בין 

ועתה ראויה וכשרה השעה לשוב להתעסק בעניני החומר.

על עידן הקץ נאמר: ״לבא לפומא לא גלי״ )קהלת רבה פי"ב י(. כלומר, אין הפנימיות 
הסודית של הקץ. אשר במעמקי הלב האלהי, יכולה להתגלות, כי ״מי בא בסוד ה׳ לדעת 
מתי הטהרו כליל הארץ והגוי מטומאת הנדה אשר להם... מתי הגיעה עת דודים אשר 
בהתחבר האומה והארץ יחד יפעל אחד מהם על חברו לטובה ולברכה, ולא כאשר היו 

בימי חושך, אין אתנו יודע עד מה״.

את פתרון החידה - נמצא ב״קץ המגולה״, ״ובכן עיננו נשואות לחזות חביוני המסתרים, 
״קץ המגולה״ אשר חכמים מאז הביעו״. כלומר ״הקץ המגולה״,  במקום רואים, בחזון 

חושף את ״הקץ״, וקושרו בשפת המעשים הגלויים.

נקודת המפתח לידיעת תכלית היסורם של החטאים, וקיצה של הגלות כעונש, בא ע״י 
האבות  מבחיר  אפילו  תשורנו,  לא  ועין  ונעלם,  חתום  עצמו  הקץ  כי  המגולה״.  ״הקץ 
נסתתם הקץ. מאידך הפן המעשי, המתגלה בישוב הארץ - מהוה אות לבשורת הגאולה 
המופיע  בסימן  הראי״ה  העמוקה-שמוצא  המשמעות  זוהי  שנגמרה,  ולטהרה  שהחלה, 

ב״קץ המגולה״, בו חוברים יחדו ה״קץ" - הנעלם הגדול, עם המציאות הממשית, הגלויה, 
"המגולה".
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תקון העולם
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תקון העולם
״כל השביעין חביבין לעולם. בשנים שביעי חביב. שנאמר: והשביעית תשמטנה 

ונטשתה. בשמיטין שביעי חביב שנאמר:
וקדשתם את שנת החמישים וכו׳״ מדרש רבה ויקרא כ״ט י״א.

״אמר רבי לוי את מוצא דברים הרבה ברא הקב"ה בעולמו ובירר לו אחד מהם. 
יום השביעי  ויברך אלהים את  ברא שבעה ימים ובחר הקב״ה בשבת שנאמר: 
ויקדש אותו. ברא שנים ובירר לו אחד מהם שנאמר: ושבתה הארץ שבת לה׳. 
ברא שבועות ובירר לו אחת מהם שנאמר: וקדשתם את שנת החמישים שנה. 
ברא ארצות ובירר לו אחת מהן ארץ ישראל שנאמר: תמיד עיני ה׳ אלהיך בה.״ 

מדרש רבה. במדבר ג׳ ח׳
דרבי  פרקי  השמיטה״  שנת  אלא  בחר  לא  ומכולן  הקב״ה  ברא  שנים  ״שבע 

אליעזר ס״פ י״ח.
״אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם אז תשבת 

הארץ והרצת את שבתותיה״ ויקרא כ״ו.
״גלות באה לעולם על עבודת כוכבים, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל 

שמיטת הארץ״ אבות פ״ה מ״ט.
״ת״ר, שבוע שבן דוד בא בו, שנה ראשונה מתקיים מקרא זה: והמטרתי על עיר 
אחת ועל עיר אחת לא אמטיר. שניה חיצי רעב משתלחים. שלישית רעב גדול 
ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתכחת מלומדיה.  ומתים אנשים 
ושמחין  ושותין  ואוכלין  גדול  שובע  בחמישית  שובע.  ואינו  שובע  ברביעית 
ותורה חוזרת ללומדיה. בששית קולות. בשביעית מלחמות. במוצאי שביעית בן 

דוד בא״ סנהדרין, צ״ז.
״כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לז׳ שנים כך העולם משמט אלף שנים 
ונשגב ה׳ לבדו ביום ההוא. ואומר: מזמור שיר  לשבעת אלפים שנה, שנאמר: 

ליום השבת, יום שכלו שבת״ שם.

קרבה שנת הטבע
הרב יעקב אריאל

לא. אין כאן טעות בכותרת, בכוונה היא לא נוסחה על פי הפסוק קרבה שנת השבע, 
אלא: קרבה שנת  ה ט ב ע .  המספר שבע מציין את המחזור הטבעי, שבעת ימי בראשית 
האנושי,  הטבע  אל  הטבע,  אל  החזרה  שנת  היא  השמיטה  שנת  בשיאם.  השבת  עם 

החברתי, הארצי והלאומי. 

במישור הלאומי - יש לכל עם טבע משלו. לעם ישראל יש טבע מיוחד: שאיפת צדק 
היא  שבגלוי  למרות  הצדק,  שאיפת  בתוך  מוסתרת  האמונה  לפעמים  באל.  ואמונה 
ניתן לטשטש.  לא  מתיימרת להתכחש כביכול לאמונה באל, אולם את הטבע הסגולי 
השאיפה לצדק אמיתי מוחלט, אשר בהכרח הוא אלהי, שאם לא כן לא היה יכול להיות 

מוחלט ואמיתי כל כך, טבועה היא עמוק באופיה של האומה הישראלית.

מהומת החיים הרגילה מעוותת לפעמים את גילויו של הצדק. המסחר, התחרות, שאיפת 
הקיום האישי, ההישגיות שבה שקועה החברה, כל אלו מאלצים לא אחת גם את שוחר 
מאפשרת  מסוים,  לזמן  ההישגית  הפעילות  הפסקת  מדרכו.  לסטות  האמיתי  הצדק 
להחזיר את החברה למצבה הטבעי. תחושת הצדק תחזור לתפוס את מקומה הטבעי 

בחיים.

הצורך הטבעי להחזיר מדי פעם את השוויון למקומו, ליישר קו ולאפשר לכל בני החברה 
זינוק מחודש בנקודה התחלתית שווה, חייב לבוא לידי ביטוי. השמיטה באה למלא צורך 
זה. שמיטת הפירות וחלוקתם בין כל המעמדות, וכן שמיטת החובות - מאפשרות ליצור 
איזון בין שתי כפות המאזניים, בין היוזמה הפרטית במשך שש השנים לבין השבתתה 

אחת לשבע שנים.

המתועש,  המזון  וחורבן.  הרס  גורמת  המוגזמת  המלאכותיות  הגוף,  חיי  בתחום  גם 
כל  וריסוסים,  בדשנים  השימוש  המלאכותי,  האור  המאולץ,  האוויר  הרבות,  התרופות 
אלו, עם כל נחיצותם, ֵהפרו את המאזן האקולוגי בטבע החיצוני והאישי. יש צורך בחזרה 

מסוימת אל הטבע המקורי, הבריא והרענן.

לשבע  אחת  השבתתה  את  התורה  דרשה  ויבולה  ישראל  ארץ  לאדמת  ביחס  לפחות 
שנים. אין כאן התנגדות עקרונית לצורך הקיומי המחייב שימוש באמצעים מלאכותיים. 
בלעדיהם לא יהיה מזון מספיק למין האנושי. האדם נברא עם הכישרון לרדות בטבע, 
צורך  יש  מופר  כשהמאזן  אולם  לשרוד.  יכולנו  לא  המלאכותיות  בלי  ולקדמו.  לפתחו 
להחזירו אל טבעו המקורי, לפחות אחת לשבע שנים. לפיכך: אין מזבלין ואין מפרקין, 
אין מאבקין ואין מעשנין, אין מזהמין ואין כורכין בשביעית. וכן הדין בפירות שנה זו, 
לאכלה - ולא להפסד, ולא למלוגמא )לרפואה(; אלא הפרי נאכל כמות שהוא, בצורה 

טבעית.

שלא נתפרש שלא כהלכה, השמיטה אינה רצפט אקולוגי, חלילה. ושבתה הארץ שבת  
ל ה ' ,  נאמר, ולא לשם בריאותנו ותזונתנו הרצויות. אלא שה', הכולל בתוכו הכל, כלל 
בין שלל רעיונות השמיטה גם את הבריאות הגופנית של האדם והאקולוגיה הטבעית 
והחזרה אל  הוא.  ה'  - מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  היות  כי הא בהא תליא,  של האדמה. 
הטבע מחייבת חזרה אל כל מרכיבי האדם, הטבע הרוחני האישי, הטבע הלאומי, הטבע 

המוסרי, יחד עם הטבע הגופני והאקולוגי.
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השביעית והשבעים
בטול השביעית

הארץ  תשבת  אז  איביכם  בארץ  ואתם  השמה  ימי  כל  שבתתיה  את  הארץ  תרצה  ״אז 
והרצת את שבתתיה. כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם 

עליה'״ )ויקרא כ"ו לד-לה(.

בסופה של הקללה בפרשת בחקתי מופיע חטא בטול השמיטה כסיבת הגלות. והקללה 
מציגה בסרקזם כיצד שובתת הארץ על אפו וחמתו של האדם. אין זה מוטיב צדדי, אלא 
נושא שהתורה חוזרת אליו שוב. כהמשך ליחסו המיוחד של הקב״ה אל הארץ - ״והארץ 
אזכור״, מוסיפה התורה: ״והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם׳׳ )מג(. אין 
זה אם כן דימוי חיצוני שולי, אלא הקשר בין חטא חילול השמיטה לגלות העם מן הארץ 

הוא ממשי ומהותי.

הדבר חוזר ונזכר בעת החורבן עצמו: ״למלאות דבר־ה׳ בפי ירמיהו עד־רצתה הארץ את 
שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה׳׳ )דברי הימים ב ל"ו כא(.

בעקבות הכתוב חידדו זאת חכמים ואמרו )אבות ה' ט'(: ״גלות באה לעולם על עבודה 
זרה, ועל גלוי־עריות, ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ״. הם ראו בשביתת הארץ 
מאונס לא תוצאה של הגלות, אלא את אחת הסיבות לה. השמיטה נעשית אחד הנושאים 
המרכזיים, הגורמים לגלות וקובעים את הגאולה, ומשום כך מניין שנות הגלות בבבל 
השביעיות  כנגד  מכוון  אלא  וסכמטי,  מקרי  אינו  שבעים  המספר  שנה.  שבעים   - הוא 

שבטלו, והשמיטה היא המפתח לשנות הגלות וסודה.

מנין השבעים

י(,  )כ"ט  ירמיהו  החורבן:  תקופת  נביאי  של  בנבואתם  חוזר  הגלות  שנות  שבעים  מנין 
זכריה )א' יב, ז' ה(, ודניאל )ט' ב, כד(.

הקדמונים ניסו לברר כיצד נולד מניין השבעים. רש״י מבסס את החשבון על חזונו של 
יחזקאל )ד' ד(. דניאל חוקר בדבר ומעמיק בנושא מניין שנות הגלות: ״אני דניאל בינתי 
ירושלם  לחרבות  למלאת  הנביא  ירמיה  אל  ה׳  דבר  היה  אשר  השנים  מספר  בספרים 

שבעים שנה״. 

והתשובה: לא מדובר על המספר הכללי, שבעים, אלא על ״שבועים שבעים״, המזכירים 
לנו את שרש השביעיות. פרושו כנראה שמעגל השבעים המוכפל בשבע הוא ״שבועים 
שבעים״, שהם ארבע מאות ותשעים שנה. אלה הם שבעים שנות החורבן וגלות בבל, עם 
כל ימי הבית השני שהיו לפי קבלת חכמים ארבע מאות ועשרים שנה )בבא בתרא ג'(. 

ארבע מאות ותשעים שנה עברו אם כן מחורבן לחורבן.

המסקנא העולה מן החשבון המדהים הזה הוא שבניין הבית השני מלכתחילה לא היה 
גאולה שלמה, אלא פתח לתשובה בלבד. אילו היו זוכים, היה זמנו של הבית השני הופך 
לעידן הגאולה, אבל משלא עשו כן הועמקה הגלות והוחרפה )מלבי"ם, אברבנאל זכריה 

על אבן אחת שבעה עינים, רמב"ן פ'  בחוקותי(.

היובל האחרון
בצעדי  קובע  גורם  והיותה  הזמנים,  במהלך  והיובל  השמיטה  של  מרכזיותה  את 
נבואתו  של  הכללית  המסגרת  את  קובע  שיחזקאל  בכך  גם  לראות  ניתן  ההיסטוריה, 
סביב היובל. זו מתחילה ״ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש״ )א' א(. לא צויין 
למה מתייחסים שלשים השנה הללו. אבל בהמשך מתפרש שתאריך זה הוא גם ״השנה 

החמישית לגלות יהויכין״ )ב(. כלומר, זו שנת השלושים ליובל.

חזון יחזקאל מתחיל בתאורי מעשה מרכבה וגלות השכינה מן המקדש המחולל, ומסתיים 

לאחר עשרים שנה בחזון המקדש העתידי, ״בראש השנה בעשור לחדש בעשרים וחמשה 
לגלות יהויכין״ )מ' א(. ״איזו היא שנה שראש השנה שלה ביום הכפורים? - הוי אומר זה 

יובל״ )ירושלמי ראש השנה א' א'(.

נבואתו של יחזקאל פועלת לפיכך בשתי מערכות זמנים. האחת היא מערכת הזמנים 
המציאותית בה מתרחשת גלות יהויכין וחורבן המקדש, והשניה היא מערכת זמן רוחנית 

הנמנית ליובל, ומודדת את המהלך הפנימי של ההתרחשויות.

יובל אחרון זה לבנין הבית נפתח בתקוה, במציאת ספר התורה על ידי יאשיהו ובתשובתו 
ושש  ובשנת שלשים  האחרונה,  ההזדמנות  את  ניצל  לא  העם  אבל  זה.  צדיק  מלך  של 

ליובל, לאחר שעבר רובו הניכר, והעם עדיין לא שב, חרב הבית.

נבואת  נחתמת  הבא,  היובל  שנת  בהגיע  לחרבן,  שנה  עשרה  בארבע  הסוף.  זה  אין  אך 
יחזקאל בחזון העתיד המתוקן. כי היובל הוא שעת הדרור והפדות, לא רק לפרט אלא גם 

לכלל ישראל, וממנו בשורת הגאולה העתידה.
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השמיטה כסיבת החורבן והגאולה
הרב ישעיהו הדרי

סיבת החורבן בבטול השמיטה
ומשולש במשנת התנאים שיש לבטול השמיטה  ושנוי בכתובים  זה כתוב בתורה  דבר 

קשר לגלות מן הארץ.

וזיקתו לבטול השמיטין נתפרש ע״י ראשונים ואחרונים מאז דברי  הבנת עונש הגלות 
״תורת כהנים״:

אני אמרתי לכם שתהיו זורעים שש ומשמיטים לי אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא, 
ואתם לא עשיתם כן, עמדו וגלו ממנה והיא תשמט מאליה כל שמיטין שהיא חייבת לי. 

נתחייבו בשתים: א( מצד שהיא חובת  יען לא שמרו מצות שמיטה  ובבאור המלבי״ם: 
קרקע וצריך שתשמט הארץ כל הזמן שלא שבתה. ב( מצד טעם השמיטה, שהיא כטעם 
השבת להעיד על החידוש ועל שהארץ לד׳ היא. ומצד זה לא די במה שתשמט, רק צריך 
שתגלו מן הארץ. וזה מידה כנגד מידה על שהחזקתם בה כאילו שלכם היא. יבוא בעל 

הארץ ויגרש אתכם מתוכה, ובזה תדעו כי הוא האדון )ויקרא כ״ו, פסקא מ״ב(.

קדמו למלבי״ם, הרב ר׳ משה אלשקאר והרב ר׳ שמואל די אוזידא בעל ״מדרש שמואל״ 
על מסכת אבות )פ׳׳ה( שעשו־ בהסברת הענין - שמוש בכלל ״מידה כנגד מידה״:

להוציא מלבות בני אדם בעלי אמונה נפסדת אשר הם אומרים ״כוחי ועוצם ידי עשה 
לי את החיל הזה״ והוא לא ידע ואשם, כי לד׳ הארץ ומלואה ואין לאדם בו שום חזקה... 

והגלות מידה כנגד מידה. הוא רצה להחזיק במה שאינו שלו לפיכך יגלה.

אמורים  היו  ויובל  ששמיטה  ״כדרך  אופיינית:  בדרך  כתב  לד(  כ״ו  )ויקרא  הירש  הרב 
... כך גם שממת אדמת ארץ ישראל... היא סימן  לבטא את הכניעה לד׳ בחיי המדינה 

קריאה גדול בספר ד׳ של ההסטוריה, והיא מעידה כי לד׳ הארץ.

בעקבות הדברים כתב בפרוש ״מאיר נתיב״ )אבות פ״ה הרב א. פרינס כהשלמה לפרושו 
של הרב מאיד להמן(: מצות השמיטה האוסרת עבוד הקרקע בשנה השביעית מכריזה 
בפומבי על העובדה שאין לנו בעלות על הקרקע, ושנצטרך לוותר על ברכתו של הקב״ה, 
אשר הוא לבדו האדון הבלעדי על האדמות. אם אין אנו מקיימים מצותו בדבר שמיטת 
האדמה בשנה השביעית, אם אנו נוהגים נגד האסור של התורה, ומכחישים בכך תלותנו 
בחסדי ד׳, וכופרים כביכול בריבונות הקב׳׳ה על הקרקע, הרי מיד הוא מגרש אותנו מעל 
אדמתנו. הכפרה על עברה זו, הגלות מאדמת המולדת, באה להראות שאין לנו בעלות 

על האדמה המחזיקה ומפרנסת אותנו.

בנמוק דומה השתמש בעל ״שפת אמת״, אולם הוא עשה בו שמוש נוסף, להסביר דיוק 
בדברי התורה במושגי השביעית:

השמיטה - להראות כי הכל מאתו ית׳, וכשבני ישראל מבררין זאת מרצונם, חל על זה 
שם שמים. וח״ו כשבטלו שמיטה הוכרח הבורא ית׳ להראות בכוחו כי הכל שלו ונגרשנו 

מארצנו )פ׳ בהר תרל״ט(.

ואילו  לד׳,  ושבתה הארץ שבת  בציווי היא מכונה:  מובן הכנוי הכפול לשמיטה.  מכאן 
בתוכחה בפרשת בחוקותי נאמר: אז תרצה הארץ את שבתותיה. בעת החורבן והגלות 
לא נקרא שם שמים על שבת הארץ, הכינוי הוא ״שבתותיה של הארץ״, ״אבל לא כתוב 

שבת לד׳ רק בקיום השמיטה ברצון בני ישראל״ )״שפת אמת״ שם(.

החורבן השבת והשמיטה

בהסברת היחס בין הגלות לשמיטה נסלל מהלך מיוחד ע״י ר׳ יצחק אברבנאל והמהר״ל, 
השבת  שבין  בהשוואה  העיון  של  יסודו  החסידית.  במחשבה  מכאן  לאחר  שהתרחב 

לשמיטה.

סיבת  בהבנת  הקושי  על  הצביע  פ״ה  אבות״  ״נחלת  אבות  למסכת  בפרושו  אברבנאל 
יצחק״  ״עקדת  בעל  ערמאה  יצחק  ר׳  דברי  את  דחה  השמיטה,  בבטול  כתלויה  הגלות 
לעיל  )וראה  לשתיהן  המשותפת  והקדושה  והשבת,  א״י  מעלות  על  הדיון  את  והרחיב 

״שבת הארץ״(:

ארץ ישראל יש לה בעצמה סגולה נפלאה ויחס גדול לקבול הנצוץ האלוקי וההשגחה 
העליונה תתיחס באותה הארץ באופן נפלא מה שאין כן בשום ארץ אחרת...

קוי  ע״פ  ישראל  ארץ  המיוחד של  ביריעה הרחבה שפרס האברבנאל מתברר מעמדה 
מחשבתו של ר׳ יהודה הלוי.

ג׳ העברות החמורות הנזכרות במשנה כקשורות אף הן  אברבנאל הפליג להסביר את 
ע״י  העולם  בבריאת  כפירה  משמעה  בעבודה־זרה  האמונה  השמיטה.  ולבטול  לארץ 
בורא חפשי ברצונו, וזו מיסודות מחשבת השמיטה. עבודה באדמת א״י בשביעית היא 
הארץ  מן  הגלות  הארץ.  של  כביכול,  רציחתה  אף  היא  כן:  על  יתר  הארץ.  ערות  גלוי 
והללו קשורים לערכיה  הנזכרים במשנה,  לכל המרכיבים  פנימי,  איפוא קשר  קשורה, 

של השמיטה. 

פרוש  להבנת  עצמה.  בפני  מסכת  היא  המהר״ל  במחשבת  והגלות  ישראל  ארץ  משנת 
המהר״ל למשנתנו - הדנה בסיבות הגלות, עלינו לקבל את שלשת השמות שהוא מייחס 
מהעברות,  אחת  כל  החיים.  ארץ  הקדושה,  הארץ  ישראל,  אלוקי  ארץ  ישראל:  לארץ 
עבודה זרה, גילוי עדיות, שפיכות דמים מכוונת כנגד כל אחת מההגדרות, ומכאן עונש 
הגלות עליהן. ארצו של אלוקי ישראל אינה יכולה לשאת את המאמינים בזולתו; הארץ 
הקדושה אינה סובלת את העושים מעשים הפוכים לקדושה, ארץ החיים אינה נושאת 

את מקצרי החיים:

"אמנם השמיטה שהיא לארץ, מה שלא נמצא לשום ארץ, ודבר זהמצד הארץ כי ראוי 
לארץ השמיטה. וזה כי א״י אשר לא תחסר כל בה והיא הארץ השלמה בכל, כמו שאמר 
הכתוב עליה ״ארץ אשר לא תחסר כל בה״ )דברים ח׳( ודבר זה כנגד שאר ארצות שהם 
חסרים. אך א״י בלבד שאינה חסרה והיא שלמה, והדבר שהוא שלם ראוי אליו השביתה 
והמנוחה. ודבר זה דומה אל ישראל כי מצד שלימותם יש להם השבת והמנוחה... כי כל 
מי שאין לו מנוחה לא הגיע אל השלמות ולכך הוא מתנועע... והנה תראה כי המנוחה 
שייך אל דבר שהושלם והוא בפועל ואז הוא בעל מנוחה, אבל כאשר לא הושלם ואינו 
בפועל, אז שייך אליו התנועה, ודבר זה אין לבן נח מפני שאין להם השלמות בפועל, 
וזה אמרם במסכת סנהדרין  ולא בפועל, לכך ראוי להם התנועה התמידית,  והם בכח 
)נ״ט ב( ״בן נח ששבת חייב מיתה״ ... וכמו ההפרש בין ישראל לבן נח מצד השביתה... 
כך הארץ צריכה שתשבות, שאם היה בה מלאכה היה מורה שהיא חסרת שלמות ולכך 
היא במלאכה התמידית ולא תבוא לכלל המנוחה, ולכן כתוב ״שבת שבתון יהיה לארץ״ 
שיהיה לארץ עצמה שביתה, ודבר זה מודיע מעלת הארץ... ולפיכך נתן לישראל שהם 
קדושה  היה  לא  תמיד  עובדה  האדם  היה  אם  הארץ  וכן  ושביתה,  קדוש  יום  קדושים 
לארץ, ולפיכך אמרה תורה לשבות בשביעית, כי דבר זה מורה על קדושת הארץ בעצמה, 

ולכך אם אין עושים זה גולים מן הארץ בעון השמיטה... )״דרך חיים״ פ״ה ט׳(.

יחודה של א׳׳י מודגש בדברי המהר״ל בהוראה כפולה. היא ארץ השלמות )גם אם לא 
מצאנוה מכונה בתואר זה(, ומבחינה זו היא שוה לשבת שהוא יום השלמות. השלמות 
מעצם הגדרתה פוסלת את המלאכה שהיא תנועה לקראת השלמות המבוקשת: מכאן 
מושג  בהבלטת  המהר״ל  בדברי  באה  נוספת  הדגשה  ובשמיטה.  בשבת  מלאכה  אסור 
השמיטה  היא.  קדושה  וארצם  הוא,  קדוש  שביתתם  יום  קדושים,  "ישראל  הקדושה: 
קדושה בודאי לארץ, שהרי פרות שביעית שם קדושה עליהם, ועוד השביעית שבת היא, 
ובשבת כתוב ״קודש היא לכם״, וצוה הכתוב לנהוג קדושה בארץ שלא לעבוד אותה עד 
שהיא קדושה כמו בשבת... השמיטה היא עצם הקדושה אל הארץ, וכאשר אין נוהגין 
קדושה בארץ אין הארץ סובלת את הדברים האלו והם גולים ממנה" )״דרך חיים״ שם(.
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של  במהותו  עברות  מג׳  אחת  כל  של  הפנימי  ענינה  את  המהר״ל  תלה  דבריו  בהמשך 
כל אחד מהאבות, וכך פרש את הנאמר בסוף התוכחה ״וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף 
את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם״ )ויקרא כ׳׳ו מב( ואילו נגד הזכירה הרביעית 
ו״הארץ אזכור״, בא עון שמיטת הארץ, ״שאינם שומרים מה שראוי אל הארץ מצד עצמה, 

היא השמיטה, כי אין ספק כי השמיטה היא לארץ.

רקע  על  וזאת  כיוונים,  בשני  אמת״  ״שפת  בעל  תפס  לגלות  השמיטה  בין  הקשר  את 
השבת. האחד מתבסס על היחס המיוחד בין עם ישראל וארצו שהוא בעל זיקה לשבת, 

שהרי השבת מחזירה כל דבר לשרשו, ״משיבה״ כל ערך לנקודת מוצאו.

"הקב״ה נתן לבנ״י ארץ כנען בכח התורה, דכתיב ״כח מעשיו הגיד לעמו״ וכו׳ כדפירש״י 
פ׳ בראשית, שלא יאמרו לסטים אתם וכו'. ומהי התשובה ע״ז? אך האמת היא כי כל מה 
שלמטה תלוי בשורש שלמעלה, דבאורייתא נברא העולם. ובנ״י שמבררין זאת ומחזירין 
שנקראו  ישראל  בשביל  כדאיתא  בתורה,  להם  שיש  והשורש  להראשית  הדברים  כל 
ראשית, פי׳ שבנ״י בכל מקום שהם, הם דבקים בהראשית כדאיתא במדרש ״ונתנך ד׳ 
עליון - כשמן שצף למעלה", כמו כן בנ״י בכל מקום שהם, מתעלין עד הראשית וכיון 
שהראשית בידם, שזה הוא כח מעשיו של הקב״ה ממילא הכל שלהם. ולכן ע״י שביתת 
השמיטה שהיא שבת לד׳, ומחזירין הארץ לבעליה, ממילא היא שלהם... כל כוחן של בנ״י 
לזכות בהארץ כשמתעלה אל הקב״ה בכח התורה... נמצא שאינו גזל בידינו ולכן בעון 
שמיטה גלו. ולכן הגלות לבנ״י יותר מלכל אומה, כי אין לנו חלק באמת בזה העולם, רק 
אם עובדין אותו ית׳ כראוי ומעידין ומבררין מלכותו ית׳ בעולם ומחזירין הכל אליו ית׳ 

ממילא יש לנו הכל. וח״ו להיפך אין לנו כלום בעוה״ז" )פ׳ בהר, תרמ״ט(.

מתודעים  רוחני,  שענינם  ישראל  להוייתנו,  רוחני  ערך  הענקת  משמעה  שבת  שמירת 
לעצמם ביום השבת, כך אף בשמירת שבת הארץ, משמעות כניסתם לארץ, הויתם בה 
״ושבתה הארץ   - הפסוק  קיומו של המשך  עם  רק  אל הארץ״, מתבררת  ״כי תבואו   -
שבת לד׳״. התוכן הפנימי של ישיבת ישראל בא״י מתבטא בשמירת השביעית. שביתתם 
את  מעלים  שהם  לשמים,  בעלותם  את  ״חמחזירים״  שהם  משמעה  האדמה  מעבודת 
שייכותם לקרקע לנקודת המוצא הרוחנית, שהם משיבים את הענין לשורש שממנו הוא 
בא. נתוק הקשר הזה גורר אחריו את ההפרדה בין ישראל לארצם. לכן היא גזולה בידם, 

״ולכן בעון שמיטה גלו״.

הכיוון הנוסף שהלך בו בעל ״שפת אמת״ מתבסס על סמיכות הפרשיות, שבאה לאחר 
פרשת השביעית.

"ענין סמיכת פ׳ אונאה לשמיטה... עיקר אל תונו הוא כדי להיות בנ״י באחדות, כמ״ש 
כפי  אבל  פרטית,  מצוה  אינה  השמיטה  מצות  והנה  בכלל.  ג״כ  דברים  שאונאת  חז״ל, 
וכמו  יושביה עליה',  'בזמן שכל  זאת המצוה, כמ״ש  יכולין לקיים  האחדות שיש בבנ״י 
)את  ב״ד  ובקדוש  בבנ״י  תלויה  ושמיטה  השבת",  ע״י  דאחד  ברזא  בו  מתיחדין  בשבת 
ר״ה( לכן ע״י האחדות באין לשביתת שמיטה, אבל שבת קבועה וקיימא מביאה אחדות 
מעצמה, ולכן חרב המקדש ע״י שנאת חנם וע״י בטול שמיטין ויובלות, כי הכל ענין אחד 

)פ׳ בהר תרל״ח(.

לשמירת  תנאי  מהווה  היא  היהדות.  של  בעולמה  העליונים  מהערכים  היא  האחדות 
כפי  והיובל  השמיטה  שמערכת  ומכיון  השבת,  בעולם  בסיסי  מרכיב  והיא  השביעית 
שצפתה התורה תלויה בסדרים תקינים של ב״ד וישראל יושבים על אדמתם, מערכת 
לגלות  גורמת  ואונאה  ע״י שנאה  הרי שפגימה באחדות  ישראל,  המבטאת את אחדות 

שתבוא לעולמם של ישראל.

שבת ושמיטה-גאולה לעם ולארץ
למדנו  כך  בענינה.  קשורה  הגאולה  נם  כך  השמיטה,  לבטול  מתיחס  שהחורבן  כשם 
בא  דוד  שבן  )שמיטה(  בשבוע  ההדרגה  על  ב(  י״ז  מגילה  א.  צ״ז  )סנהדרין  בברייתא 
בה. ״בששית קולות, בשביעית - מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא״. ובהסברו של 

המהר״ל בחידושי אגדות לסנהדרין:

"ביאת המשיח שבו התחדשות הויה, יגרום הפסד הויה ראשונה, ולפיכך בשבוע שבן דוד 
בא מפני שהוא קרוב אל ההויה החדשה, לכך הוא גורם הפסד הויה ראשונה... ובשביעית 
- מלחמה, כי אז יתחיל כח ישראל מכח ההויה החדשה שתהיה בעולם, ולכך מלחמות 
בשביעית. ובמוצאי שביעית בן דוד בא, יש לך לדעת כי אין ראוי למשיח רק המספר 

שהוא אחר השבעה, וזהו מדרגת המשיח למי שידע מדרגתו ומעלתו העליונה".

ההליכים  את  מתאר  שהוא  שעה  מלכים  בהלכות  הרמב״ם  דברי  אף  יובנו  זו  בדרך 
המשיחיים, הרי פסגתה של הגאולה - קיומה של השביעית: ״המלך המשיח עתיד לעמוד 
ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה... ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה״, 

על פי האמור, משמעם של הדברים החזקה המוחלטת על ארץ ישראל.

בעל ״שפת אמת״ נתן לתהליך זה מימד של עומק כאשר כתב בשנת תרנ״א )פ׳ בהר( על 
גאולה בנפש, על גאולה בזמן ועל גאולה במקום: 

"כמו שיש מ״ט שערי טומאה שצריך האדם לצאת מהם, כמו שגאלנו הקב״ה ממצרים, כן 
צריכין בנ״י ליתן גאולה למקום ולזמן. וכתוב ״וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם 

את ארץ כנען״, היינו גאולת הנפשות ממ״ט שערים".

עוד לפני היציאה ממצרים, בהיות ישראל משועבדים ומשוקעים במ״ט שערי טומאת 
״לתת להם את ארץ  כנען משיעבודה,  להוציא את ארץ   - היעד  לפניהם  הוצב  הנפש, 
כנען״. המושג ההלכתי כלכלי ״גאולה תתנו לארץ״, נתפרש ע״י ה״שפת אמת״ במובן 
הרעיוני רוחני, כצלע שלישית במשולש: נפש, זמן, מקום, הנגאלים משעבודם לחומר. 
כשם שמתנת ארץ כנען נצבת בראשית דרך הגאולה כך היא מופיעה בסיומו של העידן 
של  חורבנו  היא  האדמה,  לעבודת  השתעבדות  דהיינו  השביעית  של  בטולה  המשיחי. 
האדם המשתעבד לחומר. התנערות מתלות לבחינת המקום, מתלות בקרקע ובעבודתה, 

הארץ בבחינתה האמיתית כמשמשת את העם ההולך עליה, היא היא הארץ הנגאלת.

מעמד מיוחד לזיקה שבין השמיטה והגאולה עולה מתוך דבריו של הרב קוק באגרתו 
לרדב״ז מכ״ד סיון תרע״ג:

ע״פ סוד ד׳ הלא קדושת השביעית פועלת גם בזמן הזה, עד שאין אומרים תיקון רחל 
בחצות של השנה השביעית ... בזמן שלא היו ישראל בארץ ישראל, ולא נתקיימה מצות 
שביעית כלל, גם כן חלה קדושה זו. העיקר תלוי הוא בהתפשטות הקדושה, ע״פ מדרגות 
הזמנים, שהם הולכים ובאים להוציא מן הכח אל הפועל אורו של משיח, שיתקדש שם ד׳ 
ית״ש מסוף העולם ועד סופו, וכולם יעשו אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם. ועל שם 
מה שישראל מכינים עצמם באמונה וצפיית ישועה לאורו של משיח וחזרת קדושת א״י 
על מכונה, שאז ישובו השמיטין והיובלים כדינם, מאורה זו יונקים כל התקונים שנעשים 
גבול  את  להרחיב  פעולה  שעושה  מי  כל  ע״כ  מדרגותיהם.  בכל  העליונים  בעולמות 
ישראל, כדי שיהיה מצדו גורם לקרב את קבוץ ישראל לא״י, וזה גורם מהירות בגאולה, 
כי קבוץ גלויות קי״ל שהוא קודם לביאת המשיח, ואורן של ישראל הוא הולך ואור קמעא 
קמעא כמו שאמרו ז׳׳ל על הדמיון של קריצתא דשחרא, הוא מתקן באמת את קדושת 
היחוד העליון של יסוד השביעית, ואין קץ לתענוגים הקדושים העליונים שמתרבים עי״ז 
והם משפיעים על שורש נשמתו ונשמת כל ישראל... וירא אלוקים יצא ידי שניהם, זהו 
מי שמשתדל להחיות בפועל את כל פרטי קדושת השביעית גם בזמן ־הזה כמה דאפשר, 
ומשתדל ג״כ לקרב במעשיו ובהשפעותיו שצמיחת קרן ישועה והתגלות אורו של משיח 

צדקנו יהיה בזמן יותר קרוב" )אגרות ראיה ח״ב עמ' קצ״ה קצ״ו(.

קירובה של הגאולה מתייחס הן לשמירת השביעית הנותנת גאולה לארץ והן לשמירת 
השבת כמאמרם ז״ל: ״אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים״ )שבת 
קי"ח ב(. אלא שבירושלמי )תענית פ"א סוף ה"א( :אמר ר׳ לוי: אילו היו ישראל משמרין 
שבת אחת כתיקונה מיד היה בן דוד בא. וכן בתקוני זוהר )תקון כ״א( אמרו קדמאי אם 
ישראל הוו מקיימין שבת אחת כהלכתה מיד היו נגאלין. בהשוואת שני המאמרים נאמרו 
דברים אולם מדברי ר׳ צדוק )״פרי צדיק״ בהר ס׳ ה׳( עולה כעין תשובה לסתירה שבדברי 
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חז״ל: שבת של שמיטה, הרי היא כשתי שבתות, כלולות בה שתי

של  היא שבתה  היא  של השביעית  ״שבתותי״. שבתה  בחינת  היא  של שבת,  הבחינות 
הגאולה. 

גאולת האדם והעולם בעתיד
הרב אברהם יצחק הכהן קוק

שתאר  האמללה,  בצורתה  האדמה,  עבודת  למצב  ממעל  לעלות  עומד  העולם 
אלה  כל  לקצירה,  שקדם  והניכוש  הזריה,  עמלה,  וכל  הזריעה  לה.  יש  קללה 
תוצאות של נפילה הן, מעקבות החטא, בזעת אפך תאכל לחם. יעלה רוח האדם 
למעלה, ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה, ירעש כלבנון פריו, וגלוסקאות וכלי 

מילת מארץ יצמחו, ועבודת האדם גם המעשית תקח לה תואר עליון יותר.
מעין עליה זו הוא אור המתגלה בשמטה, בשבת הארץ, שנה של שביתה מכל 
עבודת הארץ, ודי לאדם בברכת האדמה, ממתת ד׳ עליה, וההתחרות האנושית 
חדלה, והלב מתעדן עד כדי הכרת אחוות כל החיים כולם, ולבהמתך ולחיה אשר 
של  הם  רשמים  שמטה,  גם  יובל,  גם  אמנם  לאכל.  תבואתה  כל  תהיה  בארצך 
עולם חדש, שהעולם ההוה איננו מניח לקבוע את כל החותם כולו, אבל מבשרים 

הם טוב עליון, הבא מזריחה של רוחניות יותר עליונה.
האדמה  עבודת  את  לרומם  המדעית  בצורתו  האדם  חובת  וכך  כך  בין  אבל 
משפלותה, וזה עושה אור ד׳ במדע האנושי. ועתידין כל בעלי אומניות שיעמדו 
על הקרקע, הקרקע תצא מקללתה בחלקה היותר גדול, מפני שהחכמה תגאלנה. 

אבל כל זה תהיה גאולת האדם, שהיא רק תכשיר גאולת העולם.
ולא  הקרקע,  על  עמידה  של  הצורך  מעל  תתרומם  עצמה  העולם  גאולת  אבל 
יהיה  ושמה  האדם,  יטייל  עדן  ובגן  האדמה,  עבודת  תשאר  עדן  אם  כי  חובה 
לעבדה ולשמרה, והעדן עצמו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו, הוא 

למעלה מכל עבודה ומכל שמירה )אורות הקודש, התעלות העולם, ל״ג(.
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השמיטה וגאולת האדמה ממארתה
ערך העבודה

חז״ל הפליגו בערך העבודה:

״אהוב את המלאכה. כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה שונא את 
ימים  ששת  שנא׳:  בברית,  נתנה  המלאכה  כך  בברית  נתנה  שהתורה  כשם  המלאכה. 

תעבוד ועשית כל מלאכתך״ )אבות דר' נתן י״א(. 

אדם  אף  אומר:  אלעזר  בן  ״ר״ש  העבודה.  על  וצווה  האדם  נועד  יצירתו  משחר  כבר 
הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה. שנא׳: ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה, והדר, 

מכל עץ הגן אכל תאכל״ )שם(. 

מה היתה עבודה זו של גן עדן?

ודאי אין טיבה של עבודה זו כזו של היום. הן לא לחרוש ולקלטר. לעשב ולרסס הונח 
שם האדם. גם מן הבחינה הלשונית זונח הכתוב את הגן לשון זכר ומדבר בלשון נקבה 

״לעבדה ולשמרה״. לאיזו עבודה כיוון א״כ הכתוב?

 - ולשמרה  עשה  מצוות   – היינו  לעבדה  התורה,  הוא  הכתוב  שנושא  הסבירו  חכמים 
במצוות לא תעשה. כלומר, לכתחילה לא היה עמל האדם אלא עמלה של תורה. ״לא 
נברא אדם אלא לעמל. אם זכה הוא עמל בתורה ואם לא זכה הוא עמל בארץ״ )ב״ר י״ג 

ד׳, וע׳ סנהדרין צ״ט ע״ב(.

לא זכה זה, הוא תוצאת החטא והקללה. ״ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל 
ימי חייך... בזעת אפיך תאכל לחם״. נגזר על האדם לעמול ולהתייגע. אך חכמים לא ראו 
את הקללה כמארה נחרצת. ״אמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שאמר הקב״ה לאדם וקוץ 
ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו: רבש״ע, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? 

כיון שאמר לו: בזעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו״ )פסחים קי״ח(. 

״בזעת אפיך  ואילו  ״ארורה האדמה בעבורך״,  זה עיקר קללת האדם היא:  פירוש  לפי 
היא  אך  קללה,  אינה  העבודה  הקללה.  של  ותקונה  מיתוקה  כבר  הוא  לחם״,  תאכל 

מתבצעת במציאות מקוללת ומקולקלת וע״כ היא לובשת אופי שפל ומקולל.

לעומת ה'עבודה' הירודה, ה'מלאכה' נובעת ומתפרטת משורש כל המלאכות - מלאכת 
הקודש. מלאכת המשכן היא יסוד המלאכה בעולם. וממנה אבות המלאכה, וכל מלאכת 
האדם נמשכת והולכת מן הקודש. כך ממשיכים לטוות את הקו באבות דר״נ: ״ר׳׳ט אומר 
את הקב״ה לא השרה שכינתו בישראל עד שעשו מלאכה, שנא׳: ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם״.

מצוה  גופה  בקרקע  ״שהעבודה  מיוחדת:  גם העבודה מקבלת משמעות  ישראל  בארץ 
דגנך,  ואספת  התורה  ציוותה  זה  ועל  הקדושים.  פירותיה  ולהוצאת  א״י,  יישוב  משום 
ובועז זורה גורן השעורים הלילה משום מצוה. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני 

עוסק בתורה?! ה״נ לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק התורה״ )חת״ס, לולב הגזול(.

קללת האדמה
ב״אורות הקודש״ מבאר הרב זצ״ל את מהות הקללה והדרכים לגאולתה. ניגע במשמעות 

הדברים ומקורותיהם.

״העולם עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה בצורתה האומללה, שתאר קללה יש 
לה. הזריעה וכל עמלה, הזריה, והניכוש שקדם לקצירה כל אלה תוצאות של נפילה הן, 

מעקבות החטא, בזעח אפיך תאכל לחם״.

הרב ממקד את פגם העבודה כיום, בפער שבין האמצעים והמטרות. י״א מלאכות מנו 
חכמים בפת. המרחק מן הזריעה לאכילת הפת גדול כל כך עד שניתק החוט, נשכחת 

המטרה, האדם משתקע באמצעים ומאבד את עולמו. 

כך פרש הרב את חטא האדמה באורות התשובה )פ״ו ז׳(:

האמצעים  כל  פריו.  בטעם  הוא  גם  להיות  העץ  טעם  היה  ראוי  הבריאה  ״מתחילת 
המחזיקים אתו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי 
טבע  אבל   - אותה.  מציירים  כשאנו  בו  מרגשת  המגמה  שעצם  והנעם,  הגבה  באותו 
גרם שרק  הגופניות  במסגר  נסגרת  הרוחניות כשהיא  ולאות  החיים  הארץ, התגודדות 
טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה,האידיאל הראשי, מרגש הוא בנעמו והדרו, אבל 
העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגדול פרי נתעבו ונתגשמו ואבדו 

את טעמם. זהו חטא הארץ, שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו״.

״כל פגם סופו לתקון״, ממשיך הרב, ״על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב 
... ארחות החיים המעשיים לא יהיו  הבריאה לקדמותה וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. 

גורמים לחוץ בעד הנעם של האור האידאלי״. 

יבולה״. לא כדרך  ״ונתנה הארץ  זה פשרם של אותות העתיד המופיעים בדברי חז״ל: 
שהוא עושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון. ומנין שהארץ עתידה להיות 
דשא  הארץ  תדשא  וכה״א  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ת״ל:  יומה?  בן  פירות  ועושה  נזרעת 
לא  פריו.  יתן  פירות. עץ השדה  ביום עושה  בו  נזרעת  ביום שהיתה  עשב, מלמד שבו 
עתיד  שהעץ  מנין  הראשון.  אדם  בימי  שעשתה  כדרך  אלא  עכשיו  עושה  שהיא  כדרך 
להיות ניטע ועושה פירות בן יומו? ת״ל: זכר עשה לנפלאותיו. ואומר - עץ פרי עושה פרי 
למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום הוא עושה פירות. מנין שהעץ עתיד להיות 
נאכל? ת״ל עץ פרי. ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות? ת״ל ועץ השדה 

יתן פריו״ )ת״כ, בחקתי(.

הרי שלש דוגמאות לקיצור התהליך.

א( האמצעי מדביק את המטרה. ביום שבו ניטע, בו הוא גם עושה פירות. המטרה מושגת 
מידית וישירות ע״י האמצעי.

ב( יותר מזה, טעם העץ כטעם הפרי, באמצעי עצמו יש כבר משהו מן המטרה.

ג( אין עצי סרק. כל המאמצים, וכל האמצעים מניבים פרי ומשיגים את מטרתם. דבר 
אינו הולך לריק.

"יעלה רוח האדם ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה, ירעש כלבנון פריו, וגלוסקאוח 
וכלי מילת מארץ יצמחו, ועבודת האדם גם המעשית תקח לה תואר עליון יותר״ )אוה״ק, 

שם(.

אור השמיטה:
למדנו בתורת כהנים כי ״זכר עשה לנפלאותיו״. זרעו של עולם העתיד כבר נזרע בעולמנו 

בראשיתה של ההויה, ״כדרך שעשתה בימי אדם הראשון״.

גם בהווה, במציאות כמות  אך לא רק בשעת בראשית, בשעה שעלה במחשבה, אלא 
וקא דריש: עתידה  ״...יתיב רבן גמליאל  וכבר  לנו מעין דוגמתו של עוה״ב.  יש  שהיא, 
אשה שתלד בכל יום. שנאמר: הרה ויולדת יחדיו. ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר: אין כל 

חדש תחת השמש! א״ל: בא ואראך דוגמתן בעוה״ז. נפק אחוי ליה תרנגולת. 

ותו, יתיב דבן גמליאל וקא דריש: עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום. ליגלג עליו 
אותו תלמיד, אמר: והכתיב אין כל חדש תחת השמש! א״ל בא ואראך דוגמתם בעוה״ז, 

נפק אחוי ליה צלף.

ותו, יתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, 
שנאמר: יהיה פסת בר בארץ. ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר: אין כל חדש תחת השמש! 
א״ל בא ואראך דוגמתן בעוה״ז. נפק אחוי ליה כמהין ופטריות, ואכלי מילת נברא בת 

קורא״ )שבת ל׳(.

אלו אמנם רשמים כהים, קטנים ומטושטשים, אך חשוב היה לרבן גמליאל להראות גם 
בעולמנו משהו משל המציאות העתידה, שהיתה, ועתידה שתחזור. קיומם של רשמים 
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העמיד  את  המצמיח  הגדול  במהלך  שלב  הינו  ההוה  כי  מעיד  שלנו  במציאות  אלה 
פרנסה  וממנו  ומתגבר,  הולך  הגילוי  האומה,  לב  בביהמ״ק,  השכינה,  ובמכון  המקווה. 
לאומה. ״אמר רב הושעיא: בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של 
זהב, והיו מוציאין פירות בזמנן. וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרים פירותיהן, שנאמר: 
ירעש כלבנון פריו. ומהן היתה פרנסה לכהונה. וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו, 
שנאמר: ופרח הלבנון אומלל. ועתיד הקב״ה להחזירה לנו, שנאמר: פרוח תפרח ותגל אף 

גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה״ )יומא ל״ט(.

והעולם,  האדם  את  התורה  מכינה  כך  העתידה,  למציאות  הד  בהויה  אנו  שמוצאים  כשם 
ומכשירה אותם למציאות חזונית זו ומטביעה בהם כבר היום את חותם העתיד.

המצוות התלויות בארץ - ״אלה הגרגרים הזעירים, כח צמיחה גדול גנוז בהם אל כל מה 
שהם עורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח להבא, כל 
זה כלול בהם באופן טפוסי״ )אורות ע׳ נ״ז(. מצוות אלה מתקיימות היום בצורה מוקטנת, 

אבל בהן טמון, כמו בזרע, כל הגודל הצומח ומתפתח בעתיד.

בראשה של מערכת המצוות התלויות בארץ עומדים השמיטה והיובל.

ומכינה  נצרפת  האומה  חדש.  עולם  סדר  ומוכרז  הרגיל  החיים  מהלך  נפסק  בשמיטה 
עצמה לחיי העתיד המתוקנים.

״מעין עליה זו)־גלוסקאות וכלי מילת מארץ יצמחו(, הוא אור המתגלה בשמיטה. בשבת 
הארץ, שנה של שכחה מכל עבודת הארץ ודי לאדם בברכת האדמה, ממתח ד׳ עליה. 
מניח  איננו  ההוה  שהעולם  חדש,  עולם  של  הם  רשמים  שמיטה,  גם  יובל,  גם  ...אמנם 
לקבוע אח כל החותם כולו, אבל מבשרים הם טוב עליון, הבא מזריחה של רוחניות יותר 

עליונה" )אוה״ק שם(.

גאולת העבודה בהווה:
הרב זצ׳׳ל מצביע על דרך מעשית הגואלת את העבודה משפלותה, וסוללת את הדרך 

לגאולת האדם והעולם.

"חובת האדם בצורתו המדעית לרומם את עבודת האדמה משפלותה, וזה עושה אור ד' 
במדע האנושי. ועתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע״ )שם(.

״לחשוב  האדם.  מותר  את  המבטאת  מחשבת,  מלאכת  אלא  עיקר,  ההתיגעות  לא 
מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת״ )שמות ל״א(. לא עבודה - עבדות, אלא אומנות 
איש   - התואר  בתורה  לו  נתייחד  אשר  נח,  ב׳(.  בראשית  הירש  רש״ר  )ע׳  מלאכות   -
האדמה, מופיע בדברי חז״ל כראשון לממציאים החקלאיים. ועל כך נקרא בשמו - ״עד 
שלא נולד נח עושין מלאכה בידיהם. נולד נח התקין להם מחרשות ומגלות וקרדומות 

וכל כלי מלאכה״ )תנחומא(.

לפ״ז מפורשים דברי הרב בפסוק עצמו. ״ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו מממעשנו 
משחרר  האדמה,  עבודת  ושכלול  תחכום  ה׳״.  אררה  אשר  האדמה  מן  ידינו  ומעצבון 
מקללתה  האדמה  את  פודה  ובכך  לאומנות  אותה  הופך  ועבדות,  משעבוד  האדם  את 

הממארת.

נדמה כאילו נוטל הרב זצ״ל את ידינו ואומר: בואו ואראה לכם דוגמתן בעולם הזה! - 
אין מקצוע כמו החקלאות שעבר בדור האחרון מהפכה גמורה. דמות האכר המגושם 
שאינו יודע קרוא וכתוב, שלא למד ולא שנה, חלפה ובטלה מן העולם. עבודת החקלאי 
נעשתה אומנות מורכבת. היא דורשת ידיעה מעמיקה של התהליכים הביולוגיים. צמודה 
מבני  אחוז  תשעים  טרחו  הקדמון  בעולם  הטכנולוגי.  ולתחכום  המדעי  למחקר  וקשורה 
האדם לספק לו את אוכלו, היום עוסק בכך אחוז או שניים, והם מייצרים באופן מתוחכם 

עשרת מונים יותר ממה שהיה לו אז.  

רואים  אנו  והתעלות.  תקון  של  למהלך  א״כ  עדים  הזאת,  להתפתחות  השותפים  אנו 
בעינינו את גאולת העולם מתרחשת, כיצד הגלוסקאות וכלי המילת צומחים על העצים. 

החקלאי,  העבר  אל  אותנו  מחזירה  לא  השמיטה  שנת  אדישים.  להשאר  יכולים  איננו 
אלא מביאה לנו ניצוצות אור מעולם העתיד ומציבה אותנו בדרך חזרה אל 'גן העדן'. 
היא צריכה להפנות את מבטנו קדימה, להיות עבורנו שנה של מפנה. שנה של שאלות 

נוקבות, של תשובות גדולות ושל צפיה לדברים עליונים.

״הקרקע תצא מקללתה בחלקה היותר גדול, מפני שהחכמה תגאלנה. אבל כל זה תהיה 
גאולת האדם, שהיא רק תכשיר גאולת העולם )שם(.

אהבת המלאכה והעדן
למעלה מן החכמה והמדע עומדת האהבה, אהבת המלאכה. פרק גדול ונשגב )אורות 
התחיה ט״ז( הקדיש הרב לבירור הזה. נטית אהבת המלאכה היא נטיה של שאר רוח. 
צד המארה שבמלאכה, הנובע מקנאת איש ברעהו ושנאת הבריות, האופיינית למלחמת 
הערך  המלאכה,  אהבת  מופיעה  ונעלם.  מתמתק  הירודה,  הנוכחית  בצורתה  החיים 

החיובי שבמלאכה, הרצון בתקון העולם בהתגברות על השממה והתהו.

אין זה עיסוק פרטי חולי ושולי, אלא לובש הוא אופי כללי וגדול, הקשור למהלך הכללי 
של הכשרת החיים הפנימים ותקונם. זהו תכנו הפנימי של מאמר חכמים )ברכות ח׳(: 
ניתן  וכי  מוזר.  שטחי  במבט  נראה  זה  מאמר  שמים״.  מירא  יותר  מיגיעו  הנהנה  ״גדול 

להשוות יר״ש למלאכה? ועוד להעדיף את האחרונה?

״נהנה מיגיעו״ מול -  )נתיב העושר א׳( הדגיש במאמר זה את צמד התארים:  המהר״ל 
"ירא־שמים״. הנהנה מיגיעו הוא אוהב המלאכה, האופטימי, המאמין בסדרו של עולם, 
אהבת  האלקי.  והבנין  היצירה  בתהליך  משתתף  האדם  וזורע.  העולמים  בחי  מאמין 

המלאכה יש בה ע״כ מיסוד אהבת ה׳ ולכן גדולה היא מיראת־שמים.

אופי  המלאכה  לובשת  הגדול,  במובנה  המלאכה  באהבת  הדבר.  ומרחיב  מגדיל  הרב 
ניתן למצוא  כך  צדיקים.  ומתקשרת לתכלית הכללית, במחשבתם העליונה של  נאצל 
אור גדול גם במלאכה עצמה, מופיע בה כח של תקון ועלוי וכל המלאכות יאירו באור 

החיים באור מלאכת הקדש.

כח זה הוא כוחה ומהותה של תורה, המתקנת את הפגמים ומביאה את עוסקיה לחיי 
שהתורה  ״כשם  למלאכה:  תורה  בין  מופלאה  השוואה  לאותה  מקום  יש  ע״כ  העוה״ב, 
נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית, שנא׳: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך 
ויום השביעי שבת לה׳ אלקיך״ )אבות דר״נ יא(. וכל האמור במלאכה הולך ומתפשט על 

כל תחומי החול, המדעים, החכמות,הלשונות, וכל הקשור ליופי ולשירה.

בא״י ובעת הגאולה מופיע אור גדול זה בגלוי וכל התכנים הולכים ומתרוממים, ואפילו 
אותם הנפולים ביותר עתידים להתרומם ולהתקדש. ״ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס 

קדש לה״׳ )זכריה י"ד(. ״ומעין מבית ה׳ יצא והשקה את נחל השיטים )יואל ס"ד(. 

ממקור הקדש יקרין האור ויאיר את כל תכני החול ואפילו נחל השיטים מקום התאוה 
אהבח  החומר.  מעבדות  האדם  את  גואלת  שבמלאכה  החכמה  כי  נמצא  והקלקול. 
המלאכה במובנה העליון גואלת ומרוממת את המלאכה עצמה, ובתהליך תקון העולם 
וגאלתו, מתעלה המציאות כולה ״ולא חובה כי אם עדן תשאר עבודת האדמה ובגן עדן 

יטייל האדם ושמה יהיה לעבדה ולשמרה״.
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סוד השמיטה
הרמב׳׳ן )ויקרא כ״ה ב׳ ובתורת ה׳ תמימה( רמז לסוד גדול הגנוז בשמיטה:

עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה כבר רמז לנו ר״א שכתב וטעם שבת לה׳ 
- כיום השבת, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה. וכוף אזנך לשמוע מה שאני 
כבר כתבתי  ואם תזכה תתבונן.  בלשון אשר אשמיעך,  רשאי להשמיעך ממנו 
ויום השביעי שבת לה׳  בסדר בראשית כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם 
היו אומרים?  יהיה שבת לשם הגדול, כמו ששנינו: בשביעי מה  בו  כי  אלהיך, 
מזמור שיר ליום השבת, לעתיד לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים. והנה 
הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל 
ימי עולם, ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי לאוין וחייב הגלות 
והחזיר  הארץ את שבתותיה,  אז תרצה  בעריות, שנאמר:  כמו שהחמיר  עליה, 
ותרץ  מהם  תעזב  והארץ  ונאמר:  תשבות,  השמה  ימי  כל  רבות,  פעמים  הענין 
את שבתותיה, וכן שנינו: גלות באה על עינוי הדין ועל עוות הדין ועל שמיטת 
וכן  הבא,  ובעולם  בראשית  במעשה  מודה  אינו  בה  הכופר  שכל  מפני  הארץ, 
החמיר הנביא וגזר גלות על שלוח עבדים בשנה השביעית, שנאמר: אנכי כרתי 
ברית את אבותיכם מקץ שבע שנים וגו׳, כי גם בעבד שביעית כביובל כו', והיובל 
ואיש  אחוזתו  אל  איש  הכל  ביובל  ישובו  כי  ויכולו,  עד  מבראשית  עוד  יוודע 
אל משפחתו, כי הוא מוסד המאמין יחריש. וזהו שנאמר: ושבתה הארץ שבת, 
וקראתם דרור בארץ, כי היא ארץ החיים הנרמזת בפסוק הראשון שבה נאמר: 
והארץ אזכור, וכבר זכרתי זה פעמים. ושמא לזה רמזו רבותינו באמרם: חמשים 
שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד. כי כל שמיטה שער 

בית אחד, והנה הודיעוהו כל ההויה מתחלה ועד סוף, חוץ מן היובל קדש.

סוד השבע
וכי בו נרמז כל ימי עולם  ועוד שמעתי מחכמים שיש בענין היובל סוד נפלא 
ושניו. גם בענין השביעיות שנצטוינו למנות השנים שבע שבע, ולא שמנה שמנה 
או תשעה תשעה, או פחות מהן. גם בזה אמרו שיש ענין של חכמה גדול וטוב, 
ידעוהו הם ולא ירצו למוסרו לכל אדם. ואף כי לא נגלה לנו סודם, השגחנו בדבר 
הננו מחזיקין במלאכה  בהרבה ממצותינו.  היקף השביעיות סדור  כי האמנם  זה 
ואחר  נשבות.  ובשביעי  נעבוד האדמה שש שנים  נשבות.  ובשביעי  ימים  ששת 
שבע שביעיות של שנים גם כן נשבות שנה אחת, וזהו היובל שבאנו עליו. והנה חג 
הפסח שהוא שבעה ימים, וחג הסוכות כמו כן שבעה, ואחר השבעה נחוג העצרת. 
וכמו כן נמנה שבע שבתות מפסח עד עצרת, ואחר מנין השבע נחוג חג העצרת. 

וכמו כן נמצא כריתת ברית שהוא דבר הנעשה לקיום ענין על חשבון שבעה, 
כמו שכתוב: כי את שבע כבשות תקח מידי, וכן בלעם שהיה חכם עשה מזבחות 
שבעה. וכמו כן לשון שבועה שהוא מתורגם 'קיום' אמרו מן החכמים שהוא נגזר 

מלשון שבעה, וכן רבים, לא העליתים עתה בפי עטי.
ספר החנוך תע״ד.

ראשית המסתורין של השבעה והשביעית
ד״ר ישראל וינשטוק

הוגי  בזה אחריהם  ומה חשבו  בעיני אבות המקרא,  הווייתו של העולם  עיקר  היה  מה 
האומה והאמונה בכללם? בלב התשובה על השאלה הזאת טמון סוד, שאותו אשתדל 

לזהות ולהבהיר בדפים הבאים.

היסוד של  ומשתומם על המעמד אשר תופס בהם  עומד תמה  המעיין בכתבי הקודש 
השבעה. יחודו של המספר הזה בולט לעין הן בריבוי חזרותיו הן בחשיבותם של הנושאים 
שמניינם נקבע על ידו; ורבות כבר טרחו אנשי המדע, ללא הצלחה יתרה, למצוא הסבר 
מעל  שהוא  לשביעי,  מיוחדת  חשיבות  נודעת  השבעה  במסגרת  המפליאה.  לתופעה 
בשבעת  מבראשית,  מיד  מתחילה  הזאת  המתכונת  הכל.  על  ומבורך  מקודש  לששה, 
ואבות  העולם  אבות  בהשקפת  ברורות  כבר  שולטת  היא  הבריאה;  מעשה  של  הימים 
האומה והיא עוברת אחר כך בכלל מערכת הזמנים והעניינים שבתורה. היא שקבעה את 
המטבע של השבוע, את הערכת חודשי השנה )שגם בהם השביעי הוא המבורך בשפע 
ימי קודש( ואת מחזור השנים. והיסוד חוזר גם בריבועו: בשבעת שבועות־העומר ובשבע 
שמיטות־היובל. וכמה מאורעות נוספים בלוח השנה ועניינים בחיי היחיד והכלל טבועים 
"מקרא קודש״ שבשנה,  ימי  וכלל  ימיהם שבעה.  וסוכות  בחותם השבעה! מועדי פסח 
מניינם גם הם שבעה )פסח - שניים, סוכות - שניים, שבועות - אחד, ראש השנה - אחד, 
ויום כיפור - אחד(; והשביעי ביניהם הוא המקודש על הכל, יום הכיפורים, ״שבת שבתון״ 
המטהר את ישראל מכל עוונותם. ואמנם כך ערוכים ימי טומאה־וטהרה בכללם בזאת 
המתכונת של שבעה, וכן ימי שמחה ואבל. ולא רק במציאות האדם שולט היסוד הזה, 
גם בזו של החי. שבעה - שבעה באו אל נח כל הבהמה הטהורה ועוף השמים. ורק ביום 
השמיני, אחרי מלאת לו שבעת ימים, יירצה החי לקרבן )כמו שרק אז ייכשר הבן לבוא 

בברית(.

כן בולט יסוד השבעה בעבודת המקדש, מהתחלתה )ימי המילואים( ובמנייני הקרבנות 
וההזאות בכללם. ועיקר כלי הקודש שבמקדש מספרם שבעה: המזבחות שניים, הכיור, 
השולחן והמנורה, הארון והכפורת. והמנורה המאירה אור תמיד בהיכל ה׳, טבועה היא 
גופה בחותם שבעה רזי: ששה המתפשטים מיסוד האחד1! אחרי כל אלה, האם עוד יכול 

להיות ספק, שיש בו ביסוד המיוחד של השבעה מיסתורין המכוון כלפי מעלה?

וניכרים הדברים, שהסוד המרכזי העובר בחיק האמונה מן הקצה אל הקצה, היה חרות 
ספר  נפתח  בו  ״בראשית״,  הפסוק  עצם  יותר2.  עוד  חשאיות  בדרכים  התורה  בשערי 
האמונה, מספר הדברים - מילים שלו הוא שבעה, והאחד הוא הקדוש: "אלהים״, שממנו 
חושך  וארץ,  שמים  שבע:  מספרן  בפתיחה,  המפורטות  בראשית   - והווייות  הכל.  בא 

ותהום, רוח ומים, והשביעי הוא האור3 בו נתגלה האל בבריאה.

וביסוד השבעה מתגלה האל בכל, אם בירידת השפע ואם בהימנעותו: סימן לדבר חזרת 
שבע שנות השובע ושבע שנות הרעב4. וכמה מדגישה התורה את יסוד השבע במידת 

1 למך - בראשית ד, כד. נח - שם ז, ב. נ. ז. י. ח, י. יב. אברהם - שם כא, כח-ל )וראה האמור 
שבע  השכירות  תקופת  היה  אז  שכבר  )הרי  ל  כח.  יח.  כט,  שם   - יעקב  בפנים(:  להלן  בזה 
שנים, אלא שהתורה ציוותה אחר כך, לשחרר את העבד בשביעית(: ועוד שם, כז-כט )נוהג 
שבעת ימי שמחה בחתן גם בחרן(. כידוע, חוזר יסוד השבעה לרוב גם במערכת הזמנים של 

עמי הקדם, ואכמ״ל.
המספר   .6-5 עמי  תשי״ג(,  )ירושלים  נח  ועד  מאדם  קאסוטו,  ד.  מ.  בזה  שכתב  מה  ראה   2
הידועה  הכללית  המערכת  את  רק  לא  מציין  והשלמות,  הסדר  כסמל  כנראה  הנתפס  שבע, 
יסוד סמוי  )13(, הוא משמש גם  של הבריאה, אלא, כמו שמראה הכותב בעניינים מרובים 
במבנה הפסוקים והפיסקות שבפרשת הבריאה ובסידרת שמות־העצם העיקריים החוזרים 
ונשנים בה במתכונת של שבע או של כפולות שבע. בצדק הוא מסיים: ״אי אפשר לחשוב 

שאין כל זה אלא דבר שבמקרה״. 
פילון  רואה  וכן  השביעי״:  ״הענין  האור  את  מכנה  שאריסטובולוס   ,187 עם׳  להלן,  ראה   3

.67 באור את ההווייה הרוחנית השביעית שברא האל ביום הראשון ח הע׳ 
4 מלבד הכתוב אצל פרעה, גס בימי אלישע, מלכים ב ח, א-ג.
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הדין האלוהית, הנוקמת ומיייסרת וחוזרת ומייסרת, הכל במתכונת השבע5. וכן לטובה 
משוטטת ההשגחה האלוהית ורואה הכל בעיניים שבע6. נדמה, כאילו הכל נובע ממעיין 
- שבעה: ובמפתח של שבעה הוא נפתח. בשבעה )כבשים( העיד אבי האומה, אברהם, 
כלפי  רומזים  מטה  של  השבעה  כאילו  אבימלך,  עם  הברית  בכריתת  בוראו  את  עליו 
מעלה: ועצם המושג העברי של הערת הבורא ב״שבועה״ קשור, כמפורש שם, במספר 
שבעה, כאילו זה מעיד על זה7. והבא לחלות לפני האל, נאחז בזה היסוד, בתפילותיו 
)״שבע ביום הללתיך״8( וכנראה גם בהשתחוויותיו9. והרוצה להמשיך אליו השפע והעזר 
של יושב מרום, בזה היסוד הוא משרת לפניו. סוד זה הכירו אפילו בלעם, שהקים לפני ה׳ 
שבעה מזבחות שלוש פעמים והקריב עליהם שבעה פרים ושבעה אלים10. ובו השתמשו 
בני ישראל בעומדם לפני יריחו: הם סיבבו את העיר שבעה ימים, וביום השביעי הקיפו 
אותה שבע פעמים, ובפעם השביעית תקעו שבעה הכהנים בשבעה שופרות היובלים, 
 - מחלפות  )שבע  נבע  הוא  שבע  ממקור  שמשון  של  וכוחו  תחתיה"11.  החומה  ותפול 
החזיר  שבע  ובזרירות  מחוליו13:  המצורע  את  הנביא  ריפא  שבע  ובטבילות  ראשו12(: 
את הילד המת לחיים, וכהנה רבות. כך עובר יסוד השבעה מימי בראשית ועד אחרית 
הימים14, המועד המיועד בו יהיה אור החמה ״שבעתים כאור שבעת הימים״, כאמור: הכל 

טבוע בחותם השבעה! 

מכל מה שראינו ברור הוא ומבורר, כי יסוד-השבעה שבכתבי־הקודש, הסמוי מרובה בו 
על הנראה לעין. ואם לא פורש בכתוב מה הוא ועל מה הוא, הוי אומר, שאבות המקרא 
ראו בו ביסוד המניין הזה סוד מסודות האמונה המקודשים, כנראה ממיסתורין האלהות 
וההוויה, שהביאור נחשב בו כאסור, ושהתוכן המועלם שלו נמסר ודאי לבחירים הראויים 

בגדר-סוד במסורת שבעל־פה לבד. וככה הועבר הסוד בגנוזים במשמרת הדורות.

סוד השבע היצוק בהויה, נעשה ע״י השמיטה לקו מדריך ומחנך, המוביל ורומז על מעגל 
חייו של העולם כולו. השמיטה יוצרת תמונת עולם ומעצבת עמה השקפת עולם.

5 בראשית ד, כד: ויקרא כו, יח. כא. כד. כח: יחזקאל לט, ט: משלי כד, טז, ועוד.
6 זכריה ד, : וכן שם נ, ט: ״על אבן אחת שבעה עיניים״.

7 את הכתוב, בראשית כא, כח, לג, פרשו המפרשים כל אחד לפי דרכו, ובעלי הסוד שביניהם 
שם  הכתוב  )עפ״י  י,  ד,  לזכריה  בפירושו  הראב״ע,  אומר  כך  סודו.  עיקר  על  עמדו  אמנם 
בבראשית(: ״שבועה מגזרת שבעה״. ולדעתו מכוון הדבר לסוד ה׳ המפורט ב״ספר יצירה״: 
שש הקצוות ו״היכל הקודש מכוון באמצע״. כי הוא הנכבד האמצעי, והוא בעל הפיאות, כי 
ממנו הם, ולו הפאות. ודבר זה כולל כל הנוצרים״! ומעין זה כתב הרמב״ן, בפירושו לבמדבר 
לחכמה, שכה  הוא  בזה  וכפי שהוא מבאר, הרמז  כי השבועה מלשון שבעה״,  ״והסוד  ג:  ל, 
נאמר, שהיא ״בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה״. כי כמו שכבר רמזו החכמים טעם הדבר 
בספרי )מטות, פ׳ קנג(, עניין השבועה הוא "כנשבע במלך עצמו, - ולכן, כך מדייק הרמב״ן, 
מוזכר בלשון שבועה במקרא תמיד שם שמים, כגון ״ואשביעך בה׳ וכדומה - כי כל הנשבע, 
מעיד על עצמו את עצמות האלהות שלמעלה, על יסוד - השבעה שבה; אמנם כמבואר כאן 

אצלינו בהמשך הדברים.
8 תהלים קיט, קסד, - ואולי הרמז שם: "על משפטי צדקך״, היינו כמו שמידת המשפט שלך 
היא במתכונת השבע, כך ההלל שלי: על כל משפט ומשפט שאתה דן אותי, אני מצדיק עלי 

את הדין בדבר הודייה לשמך.
כך  אם  פעמים״.  שבע  ארצה  ״וישתחו  נ(:  לג,  )בראשית  כתוב  עשיו,  עם  נפגש  כשיעקב   9
עשו בבואם לבית התפילה, מובנים יותד דבריו של יעקב: ״כי על כן ראיתי פניך כראות פני 

אלהים...״.
10 במדבר בג, א. ד. יד. כט. לעניין שבע כפול שלוש ושבע כפול שבע.

11 ברכות, לב א.
12 מדרש משלי פ״ו.

13 בראשית רבה ג, ח. - המקובלים, כידוע, ראו בביטוי זה רמז לספירות.
14 שם ג, ט; ט, ב. איוב כב, טז: ֲאֶׁשר ֻקְּמטּו ְוֹלא ֵעת ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם. את הרעיון הזה מביע 
ג: ״שהיה בורא שמים וארץ, והיה מסתכל בהם ולא  ל,  ר׳ אבהו בלשון אחרת בשמות רבה 
היו ערבים עליו, והיה מחזרו לתוהו ובוהו. כיון שראה שמים וארץ אלו ערבו לפניו״. בריבוי 

הבריאות סתם מדובר בבראשית רבה צח: ״מה הקב״ה בורא עולמות...״

תמונת העולם של חז״ל
לדעת חז״ל העולם אינו נצחי אלא חולף. ראייה פשוטה לכך מתלמוד ערוך בברכות: 
״שמים וארץ בטלים"״, או ממאמר המדרש על ״שמים וארץ... שהם עתידין להבטל״, אך 
הסמוי בזה מרובה על המבואר. רמזי החכמים נוגעים לא רק לגורלו של העולם הקיים, 
אלא גם למה שקדם לו ומה שיבוא אחריו. הרי אותו דיוק של האמורא הארצישראלי ר׳ 
יהודה ב״ר סימון בכתוב אצל היום הראשון של הבריאה, ״ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד": 
יהי ערב אין כתיב כאן אלא ״ויהי ערב ״ )כאלו יש בזה המשך למה שקדם( - מכאן שהיה 
סדר זמנים קודם לכן״15. פירוש הדבר שלפי תפיסה זו )שקדמה ודאי למציאת האסמכתה 
עבורה בלשון הפסוק( היה קיים, לפני ששת ימי הבריאה המתוארים במקרא, עוד ״סדר 
זמנים״ אחר, ימי בראשית קדומים, ובהם כמסתבר גם בריאות ויצירות קדומות ומעשים 
קדומים, עולם קדום ששקע. או כמו שהביע זאת בן זמנו של הקודם, רבי אבהו, במאמרו 
ומחריבן, עד  ובורא עולמות  ומחריבן,  ״מלמד שהקב״ה היה בורא עולמות  המפורסם: 
שברא את אלו״. במקור יותר קדום, מימי התנאים, נדרש הפסוק הסתום: ״אשר קומטו 
ולא עת״ ... ״אלו תשע מאות ושבעים וארבע דורות שקומטו להיבראות קודם שנברא 
לבריאת  קודם  ״שהיו  הדורות  על תתקע״ד  נאמר  אחר  ובמקום  נבראו״16.  ולא  העולם 
העולם ונשטפו כהרף עין״17. 974 דורות: תכנית להיקף של כ־50 אלף שנים שבאה, או 
שהיתה צריכה לבוא, על ביצועה קודם לבריאת העולם שלנו - תכנית בריאה של עולם 

קדמון ששקע, גם אם נתבטלה, ניטשטשה, נחרבה, איך שלא יובן הדבר.

הם  כך  שלנו,  לעולם  קדמו  אשר  העולמות  של  חורבנם  על  מדברים  שהחכמים  וכשם 
מדברים על קיצו המיועד של העולם הזה: ״אמר רב קטינא: שית אלפי שני הוי עלמא 
- וחד חרוב״18. אולם, כפי שכבר עמד על כך הרמב״ם, עצם הביטוי ״וחד חריב״, שיהיו 
אלף שנים של שממה, מורה ״על הישאר הזמן״19, היינו שגם בתקופה ההיא, אשר בה 
)לדעת בעל המאמר( ייחרב העולם הארצי שלנו, תימשך תנועת גלגלים. וכמו שמוסיפים 
חורבן  של  ההוא  השביעי  האלף  שאחרי  משמע:  חריב״  ״וחד  הקבלה,  חכמי  ומדייקים 
העולם, תתחדש שוב היצירה האלוהית בבריאת עולם חדש20! וכך אמנם נאמר שם סמוך 
בגמרא במפורש: ״אין הקב״ה מחדש את עולמו אלא לאחר שבעת אלפים שנה״21 )ואולי 
קיים קשר סמוי ליסוד הזה גם במאמר הירושלמי22: ״אחת לשבע שנים הקב״ה מחלף 

את עולמו״...(. 

זו במערכת השבעה מביאה הגמרא סמוכין מתורת הקדומים23: ״תניא  לתפיסת־עולם 
כוותיה דרב קטינא: כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם משמט 
אלף שנים לשבעת אלפים שנה, שנאמר: ״ונשגב ה׳ לבדו ביום ההוא״24, ואומר: מזמור 
שיר ליום השבת״25, ואומר: ״כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור״26. במאמר זה 
מהגות התנאים מסתמנת הקבלה כפולה. ראשית, הקבלה של ימי הווית העולם לשבעת 

15 בראשית רבה ג’ ז’.
16 חגיגה, יג ב; והשווה שבת, פח ב, וזבחים, קטז א.

זה של הדורות חוזר במאמרים מרובים אחרים, גם מתקופת  יג. מניין  צ,  17 מדרש תהלים 
באספקלריה  השמים  מן  תורה  השל:  יהושע  אברהם  בזה  שערך  המקבילות  ראה  התנאים; 

של הדורות )תשכ׳־ה(, ת״ב, עמ' 9-8.
)בתי  א  נוסח  השלם,  עקיבא  דרבי  אותיות  ־במדרש  א.  צז  סנהדרין,  א;  לא  השנה,  ראש   18
״בסוף ששת אלפים ותשעים  ־שנז(, כתוב, שהעולם עתיד ליחרב  מדרשות, ח״ב, עמ׳ שנו 

ושלש שנים״. לא ידוע לי הסבר לתאריך זה של חורבן העולם.
19 מורה הנבוכים, ח״ב, כט.

אמר  לא  חריב,  וחד  אמרו  על  לבך  ״ושים  בהר:  פ'  עה״ת  בפירושו  ריקנאטי,  מנחם  ר׳   20
שאחרי כן חרוב, רמז כי לא יהיה חרוב רק אלף אחד כננד השבת״. ובמערכת האלהות פי״ג 
ר״ח  דייק  וכן  שהיו״.  כמו  אלף  אחר  החדוש  על  מורה  חדיב  וחד  המלה  ״וכן  ע״א(:  )קפז 

קרשקש, אור ה׳, ד, א )פו, א(.
21 סנהדרין, צז ב: וכבר הסתמך על כך הריקנאטי שם.

22 שבת פ״א, ה״ג. מאמר של ר׳ יוסי בר ר׳ בון בשם ר׳ זביד, ביחס לחיות מסויימות שכעבור 
שבע שנים נהפכות לחיות אחרות.

23 סנהדרין, צז א.
24 ישעיה ב, ד.

25 תהלים צב, א.
26 שם צ, ד.
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ימי בראשית )הרשומה כבר ביסודה בספר חנוך(: אלף שנה ליום והאלף השביעי הוא 
הוא,  כך  יום השבתת מלאכת הבריאה בתקופת בראשית,  - כשם שהוא  ״יום השבת״ 
במערך הקוסמי ה״יום״ - האלף של השבתת מלאכת ההווייה של העולם. שנית, יש כאן 
הקבלה לחוק השמיטה: ״ושבתה הארץ״ מעבודתה בשנה השביעית - ״ושבתה הארץ״ 

כלל העולם הנברא, באורח מקביל באלף השביעי.

האם כוונת ההקבלה היא במובן חד־פעמי, לגבי העולם הזה בלבד, או במובן מחזורי, 
התפיסה  העולם?  את  הקב״ה  מחדש  שנה  אלפים  שבעת  תום  אחרי  פעם  שכל  היינו 
אחרי  תבוא  )לפיה  שני  בית  ימי  בהגות  רווחת  היתה  נוכחנו,  כבר  כאשר  הראשונה, 
תום האלף השביעי של עולמנו התקופה של אחרית הימים והבריאה החדשה, השלמה 

והטובה, שקיומה יימשך לנצח(; וסימניה ניכרים גם הלאה דרך התקופות. 

במקדש...  אומרים  הלוים  שהיו  השיר  קדומים27:  מיסוד  פיסקה  לנו  נשתמרה  במשנה 
בשבת היו אומרים: ״מזמור שיר ליום השבתי״ - מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו 
שבת מנוחה לחיי העולמים״. לפי פשוטם מכוונים הדברים לעולם הבא הנמשך מאלף 
השביעי28. וכך אמנם כתוב ביתר ביאור במקורות הבאים: ״בשביעי מהו אומר: ״מזמור 
שיר ליום השבת״ יום שכולו שבת, שאין בו לא אכילה ולא שתיה ולא משא ומתן אלא 
ויחזו את האלהים  מזיו השכינה, שנאמר:  ונזונין  בראשיהן  ועטרותיהן  יושביו  צדיקים 
ויאכלו וישתו׳, כמלאכי השרת״29. הם הדברים שנאמרו בגמרא בעולם הבא30. ובלשון 
אחרת: ״וכשם שאנחנו עושים שנה אחת שמיטה לשבע שנים, כך עתיד הקב״ה לעשות 
שמיטה לעולם יום אחד שהוא אלף שנים, שנאמר31: כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. 
ואומר: והיה יום אחד הוא יודע לה׳ לא יום ולא לילה - זה יום שביעי לעולם )היינו האלף 

השביעי(; והיה לעת ערב יהיה אור - זה העולם הבא.

שביעי  יום  ד״א...זה  העולם.  מן  שמשבית  יום   - השבת(  )ליום  שיר  ״מזמור  שם:  ועוד 
לעולם, ולמצאי שבת זה העולם הבא, שאין בו מיתה לעולם ולעולמי עולמים, ואין בו 
לא חטא ולא עון, לא מכות ולא מרדות, אלא כל אחד ואחד שמח בחכמתו ובתבונתו״. 
וכיוצא בזה32: ״ויכל אלהים ביום השביעי, חמד הב״ה באלף השביעי... ויברך אלהים את 
יום השביעי ברך הב״ה העולם הבא שיתחיל באלף השביעי.״ המדובר בכל אלה הוא 
ב״עולם הבא״ הידוע, העולם הנצחי שכולו טוב ושאין לו קץ, ולא רק באיזה עולם מחזורי 

חדש שיבוא אחרי העולם שלנו, ושאחריו יבוא עוד עולם אחר ועולמות אחרים.

של  לתפיסה  כיסוד  בגמרא  שהובאה  שראינו  הברייתא  בלשון  המדקדק  זאת,  לעומת 
שמיטת העולם, קשה לו להימנע מן הרושם, שהיא באה להורות, כי בהווית העולם שולט 
מחזור של שבעת אלפים שנה, במקביל למחזור של שנות השמיטה, וכל פעם שבא האלף 

השביעי העולם שובת ונחרב - ואחריו חוזר המעגל חלילה ונברא עולם חדש.

הדברים מנוסחים אמנם בזהירות מרובה, בדרך הרמז הסמוי כיאות לסוד העולם, שלא 
ניתן בו רשות לדבר בגלוי; אבל משמעותם ברורה למדי למעיין )ואכן ראו אבות הקבלה 

בברייתא הזאת בסיס מרכזי לתורת השמיטות33(. 

העולם  בביטול  המחזוריות  לתורת  מפורש(  לא  הוא  גם  )אם  ברור  יותר  קצת  ביטוי 

27 סוף מס׳ תמיד.
ר׳  של  בהרחבת־הסבר  הקדומה,  המשנה  מובאת  א,  לא  השנה,  ראש  בגמרא,  אמנם   28
רש״י  פירש  ולפ״ז  חרב.  העולם  השביעי  שבאלף  קטינא  רב  של  לדעתו  כמתאימה  עקיבא, 
שובתות.  המלאכות  וכל  אדם,  ואין  חרב.  להיות  העולם  שעתיד   - שבת  שכלו  "ליום  שם: 
יום שבת". אגב, בדקדוקי־סופרים שם מביא מאוצר הכבוד  יום אומרים שיר של  על אותו 
שגרסתו בגמרא היתה: "לעולם שהוא כולו שבת״: ואכן כך הוא הנוסח במשנה גופה, במהרי 
הר״י קאפח של פיהמ״ש להרמב״ם )ירושלים תשכ״ז( במס' תמיד, עמ' רפג. על מובנו של 
במעגלי  ראה  השמיטות  חכמי  בעיני  העולמים"  לחיי  מנוחה  שבת  שכולו  ״יום  המאמר 

.158 הנגלה והנסתר, עמ' 
29 אבות דרבי נתן, נוסחא א, פרק א, במהד' שעכטער, גא, ע״ש בהערות המהדיר.

30 מאמרו של רב, ברכות, יז א: ״העולם הבא, אין בו לא אכילה״ וכו'.
.7 31 סדר אליהו רבה, פרק ב, במהד' איש־שלום, עמ' 

.20 32 בראשית רבתי, מהד׳ אלבעק )ירושלים ת׳׳ש(, עמ׳ 
עמ'  ח״ב,  שעוועל,  מהד׳  רמב״ן,  )כתבי  מצוות  תרי׳׳ג  על  במאמרו  מגירונה  עזרא  ר׳   33

תקלט(, וכן כל הבאים אחריו.

אותה  )שאף  הזה  במקור  הכלולה  הדרשה  אליעזר34.  דרבי  פרקי  בתוך  ניתן  וחידושו 
לדעת  מקראי  ביסוס  מוסיפה  השמיטות35(,  לתורת  כאסמכתא  המקובלים  מביאים 
החכמים ש״שמים וארץ עתידים ליעבר ולהתחדש״. שהרי כך אמר הנביא36: ונגולו כספר 
השמים - האדם שהוא קורא בספר וגולל אותו )וחוזר ופותח וקורא וגולל אותו37(, כך 
עתיד הקב״ה לגלול את השמים... )וחוזר ומחדש אותו למקומו(...; ״והארץ כבגד תבלה״ 
־ כאדם שהוא פושט את טליתו והוא מקפל אותה וחוזר ופותח ולובש אותה, כך עתיד 

הקב״ה לקפל את הארץ וחוזר ופותח ומחדש אותה למקומה״...

ובהמשך שם בא מאמר שני, שחשיבותו לנושא מחקרנו גדולה עוד מהקודם: ״רבי אליעזר 
יבול  צבאם  ״וכל  עליהם:  כתיב  מה  ולהתחדש,  ליעבר  צבא השמים עתידין  כל  אומר: 
כנבול עלה מגפן )וכנובלת מתאנה( ־ מה הגפן והתאנה, נובל עלה מהם, והם עומדים 
עץ יבש, וחוזרות ופורחות ונוצצות וצומחות ומוציאין עלים חדשים, כך כל צבא השמים 
יבולו, וחוזרין ופורחין ונוצצין וצומחין ומתחדשין במקומן...שנאמר38: כי הנני בורא שמים 
חדשים וארץ חדשה.״ היתרון של המאמר הזה על קודמו הוא בשניים. אחד: המשלים של 
הספר והבגד מביעים אמנם גם הם את הרעיון של חידוש הבריאה מפעם לפעם, אבל 
אין בהם כורח של מחזוריות קבועה. בעוד שהמשל של התחדשות פריחת העץ מוסיף 
על הקודמים את היסוד ההוא: חידוש הבריאה במחזור של תקופות קבועות, אמנם כמו 
עיניו  לנגד  עמדה  כזו  שתפיסה  לוודאי  וקרוב  החכמים,  שבתפיסת  השמיטות  במחזור 
של בעל המאמר, וזה מה שהוא רצה להוסיף בדרשה שלו על דברי קודמו. נקודה שנייה 
הראוייה לשימת - לב: מאמר זה קובע במפורש, שבתקופת המעבר בין נבילה לפריחה 
עומד העולם כמו ״עץ יבש״, היינו שיסודו נשאר אלא שאינו מוציא גידולים )רעיון הקיים 
בעיקרו גם בדוגמות הספר והבגד, שהרי גם אצלם נשאר היסוד בתקופת המעבר(. וכך 
נתפס הדבר בתורת השמיטות, שבאלף השביעי נשאר העולם ״חרב״: העולם נשאר קיים 

אבל הוא יבש, בלי שפע ממעל, ולכן ללא חיות וגידולים.

במקביל לשמיטה חולף העולם ומתחדש בתקופה של שבעת אלפים שנה. האם היתה 
תקיף  שההווייה  היינו,  השמיטות;  שבע  של  המלאה  ההקבלה  החכמים  לעיני  אז  כבר 
שבעה עולמות בני שבעת אלפים שנה כל אחד, כמו שמלמדת תורת השמיטות הידועה 
אחר כך? האסוסיאציה היתה קרובה למדי, והמשוער גם מאושר במקורות. הרי אותה 
מפורש  לא  העולמות40״.  כל  שבנתה  התורה  זו   - ביתה39  בנתה  ״חכמות  דרשת־סוד: 
הפסוק:  של  להמשכו  לב  בשים  אולם  החכמה.   - התורה  בנתה  עולמות  כמה  במקור 
״חצבה עמודיה שבעה״, קרוב שהתפיסה הסמויה, אשר עמדה בזה לנגד הדורש, היתה 
מאותו  ודאי  שצצו  ועוד  הארצות,  ושבע  הרקיעים  לשבעה  )במקביל  עולמות  לשבעה 
שורש גופו עוד בתקופות קדומים(. והמכוסה בזה כתוב מפורש במקום אחר: ״שבעה 
ולבוא ואחד שכולו  ומכולם לא בחרתי אלא עולם שביעי ששה לצאת  עולמות בריתי 
שבת ומנוחה לחיי העולם41" כאן אנו למדים גם על ייחודו של העולם השביעי, הנתפס 

כנראה כ״עולם הבא״ של כלל העולמות42!
34 פדר׳׳א, פרק נא.

35 ר׳ בחיי, בראשית, בפי ״ויכל אלהים ביום השביעי׳, והריקנאטי, בפירושו עה׳׳ת, פ׳ בהר.
36 ישעיה לד, ד.

37 השלמת הנוסח עפ״י המובאות של ר׳ בחיי והדיקנטי.
38 ישעיה סה, ח.

39 משלי ט, א.
40 מדרש משלי, פרק ט.

41 פרקי דרבי אליעזר. פי״ח; ומדרש תהלים, צב. הרד"ל בהערותיו לפדר״א שם, אות מט, 
משער, כי ״שבעה עולמות״ כינוי הוא לשבעת אלפי שנה של קיום העולם )בניגוד להגר״א 
שכתב, שז׳ עולמות הן ז' היכלות המוזכרים בספר הזוהר(. אולם, כמו שאנו רואים, מהווה 
לשבעה  הוא  בזה  והמכוון  העולמות,  בסוד  החכמים  רמזי  בשרשרת  אורגאני  פרק  המאמר 

עולמות ממש המתחלפים ובאים בזה אתר זה במערכת ההווייה.
האדם  את  שם  שמשווה  ג,  אות  פקודי,  פ'  תנחומא,  במדרש  גם  משתקפת  הזאת  התפיסה 
לשמים וארץ ואומר שיש בהם "שלש עולמות": קודם הזכיר "ארבעה עולמים שאדם עובר 
חייו ״מתחלפים עליו שבעה עולמות״.  ופירט, שהאדם באורח  כן הלך  לפני  ועוד  עליהם״, 

וכן בקה״ר א, ב: ״שבעה הבלים... כנגד שבעה עולמות שאדם רואה״.
42 באמונת המקובלים, ועל פי תורת השמיטות, ״העולם הבא" הוא בספירת בינה; ומועדו 
בו  החמשים,  האלף  של  ב״יובל"  העולמות,  שבעת  של  המחזור  כל  בתום  כמסתמן,  הוא, 
שבות כל ההווייות הנאצלות והנביאות למקורן העליון, אל חיק "אם העולם״, הספירה בינה, 
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קיוס־ חילופי  של  מערך  על  רומזים  או  המדברים  כה,  עד  שראינו  חז״ל  מלבד מאמרי 
עוד  ישנם  מחזור השביעיות  לפי  בעיקר  ־העולמות,  העולם  בהוויית  וחידוש   - והפסד 
אחרים כיוצא בהם, מיעוטם בתלמוד ורובם במדרשים העוסקים ברזי ״מעשה בראשית״, 
הנתונים ביטוי נרחב יותר להשקפה של ריבוי בריאות ועולמות; יסוד שאמנם כבר יכלו 

למצוא לו

עצם  וכדומה(.  העולמים״43  כל  מלכות  ״מלכותך  )כגון:  המקרא  בלשונות  אסמכתא 
התפיסה רישומה ניכר במשנה, במאמר הידוע של ״ש״י עולמות״ שהקב״ה עתיד להנחיל 
לצדיקים לעתיד לבוא44, או בדברי המדרש על ״עולמות הרבה״ שיש לו להקב״ה ושהוא 

מתראה בהם45.

אלף  עשר  ״שמונה  הבא:  המספר  במיוחד  מתבלט  בנושא  החכמים  דרשות  מתוך 
עולמות״ שהקב״ה שט בהם46; להודיע שברא הקב״ה י״ח אלף עולמות... ומנין שיש י״ח 
הסיקו  ההוא  הפסוק  מן  ודאי  אלף...״48.  עשר  שמונה  סביב  שנאמר47:  עולמות...  אלף 
הזה49,  העולם  סביבות  מקיפין  שהן  עולמים,  אלף  עשר  ״שמונה  אותם  לגבי  הקדומים 
ועוד קבעו ביתר פירוט, כי הם מתחלקים לארבע רוחות העולם, ארבעת אלפים וחמש 
מאות עולמות לכל רוח50. והתפיסה התרחבה אף למעלה מכן. במדרש מאוחר נמסרת 
דרשה )שיתכן שהיא יותר קדומה(: כי ביה ה׳ צור עולמים51 - מלמד שבראם הקב״ה מאה 

ותשעים ושש אלף )עולמים(, כמנין ״עולמים״52. 

כך מדברים החכמים במתכונות שונות על התפשטותו של החלל ועל ריבוי העולמות 
להם  אין  העליונים  והשמים  הקב״ה,  ברא  לרקיעין  רקיעים  כמה  וראה  ״בא  בו.  אשר 
שיעור ואין להם מקום: הם מקום כל העולמות. וכל רקיע ורקיע מאילו ״עין לא ראתה 
אלהים זולתך״53, וכל אחד ואחד עולם בפני עצמו וכל עולם מתחלק לאלף עולמות״54 
)לפי העניין יתכן, שבעולמות אלו הממלאים את הרקיעים, הכוונה היא לכוכבים אשר 
בהם, שכל כוכב וכוכב הוא עולם בפני עצמו(. ואם לפי היסוד הקדום נתפסת ההווייה 
שבעה  רק  ואולי  ארצות  ושבעה  רקיעים  שבעה  רק  כממלאה  והחומרית  הרוחנית 
רקיעין״  וחמשה  וחמשים  מאות  ״תשע  כדי  עד  כך  אחר  מפליגה  והשגה  יש  עולמות', 

)כמניין ״השמי״ם ושמ״י השמי״ם״55(.

נסכם את תפיסת העולם של חכמי התלמוד והמדרשים על קוויה העיקריים, כפי שהם 
מסתמנים במאמרים הנזכרים:

א. חז״ל לא ראו את הוויית העולם כנצחית אלא כחולפת )כמו שכבר הדגיש זאת הרמב״ן 
בוויכוחו נגד דעת הרמב״ם(; העולם עומד להיחרב.

ב. אחרי החורבן עתיד הקב״ה לחזור ולחדש את העולם.

169/70; ואת דברי האברבנאל, שם,  שממנו יצאו. ראה במעגלי הננלה והנסתר, עמ׳ 160/1 ו־
.268/69 עמי 

43 תהלים קמה, יג.
44 מאמר בסוף מס׳ עוקצים, בשם ר' יהושע בן לוי; והשווה סנהדרין, ק א.

45 מדרש תהלים יח, טו, ועוד.
46 עבודה זרה, ג ב.

47 יחזקאל מח, לה )בנדפס כאן: שנאמר סביב י״ח אלף(.
הזאת  הדרשה  כי  הדברים,  ניכרים   - בג.  עמ׳  ח״א,  מדרשות,  בתי  דבראשית,  רבה  סדר   48
בסדר רבה, היא היסוד הקדום והעיקרי לעניין י״ח אלף העולמות, בעוד שזו המזכרה בגמרא 
עבודה זרה שם )המסתמכת על הפסוק בתהלים סח, יח: ״רכב אלהיס רבותים אלפי שנאן׳ 
– ריבותים פחות שני אלפים שאינן(, אינה אלא דרשה משנית לאותו עניין, המשלימה בו 

את עניין הרכיבה על הכרוב, ע״ש.
העולמות  שאלה  עוד,  שם  ומוסיף  תכה.  עמ׳  ח"ב,  מדרשות,  בתי  ביתות,  אלפא  מדרש   49

המקיפים את העולם הזה, סובלות מאה ועשרים אלפים עולמות של העולם הבא״.
.34 50 מדרש כונן, בית המדרש, כ״ב, עמי 

51 ישעיה כו, ד.
.47 52 בראשית רבתי, עמי 

53 ישעיה סד, ג.
. לפי ההמשך, המדובר הוא בשבעה הרקיעים,   139 גן עדן, בית המדרש, ח״ג עמי  54 סדר 
נראה, שהכוונה היתה לרקיעים הרבה.  "כמה רקיעים לרקיעיו״  אלא שלפי לשון הפתיחה 

וכן משולב שם העניין של י״ח אלף עולמות, ע״ש.
55 מדרש אלפא ביתות, שם, עמי תכז.

מחזור  לפי  בהן  ערוך  ההווייה  ותהליך  שנה.  אלפים  שבעת  היא  עולם  של  תקופה  ג. 
השמיטה: ששת אלפי שנה עומד העולם בקיומו ובאלף השביעי הוא שובת־חרב. אחרי 

כן בא עולם חדש.

ד. סימני המאמרים מוליכים את המעיין מן המחזור )הנגלה( של ה״שמיטה״ לכיוון מחזור 
)סמוי( של ״יובל״: היינו שלעיני החכמים עמדה בזה תפיסה )מסתבר רזית( של מחזור 

גדול בהוויית העולם, אשר כלל שבע ״שמיטות״

ה. היתה רווחת בקרב חכמים תפיסה של ריבוי עולמות, מהם אשר קדמו לעולמנו ומהם 
העומדים לבוא אחריו.
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סוד השמיטה בתפישת עולמנו
ר׳ ישראל ליפשיץ, ״תפארת־ישראל״

אמרינן בסנהדרין )דצ״ז א( אמר רב קטינא, שית אלפי שנין הוא עלמא, וחד חריב; תנא 
כשם שהשביעית משמט אחת לז' שנים, כך העולם משמט אחת לז׳ אלפים שנה עכ״ל 
הגמ׳. והכי נמי אמרינן בסוף מסכת תמיד, בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, 
ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זהו הסוד מה שיהיה. אולם הסוד ממה שהיה 
סדקית.  מחט  כמלא  נקב  מתוך  האור  להציץ  היקרים  בדבריהם  חז״ל  הראונו  זה  גם 
וכי מאחר שלא היה עדיין שמש בעולם,  )דקשה  ויהי בוקר  "ויהי ערב  דאמרינן בב״ר: 
ערב ובוקר מניין?( א״ר אבוה מכאן שהיה סדר זמנים קודם לזה וכו'. מלמד שהיה הקב״ה 
בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, ואמר: דין הניין לי ודין לא הניין לי". וכדי 

למסור לנו הבטה

והשקפה עגולית על כל העניין, גלה לנו רבינו בחיי סוד נעלם בשם המקובלים בפרשת 
בהר, בפסוק ושבתה הארץ שבת לה׳ וגו', דזה ירמז על סוד נפלא, שיהיה העולם נבנה 

ונחרב ז׳ פעמים, כנגד ז׳ שמיטות שביובל, שהם יחד מ״ט אלפים שנה.

יותר  יתירה  בהשלמה  נברא  העולם  יהיה  הנ״ל,  ושמיטה  שמיטה  שבכל  עוד,  וכתב 
נצוצי הקדושה שהושפעו מהקב״ה בתחילת העולם  יחזרון כל  מבתחילה עד שלבסוף 
מושלמים  יחזרו  הז׳  השמיטה  ובסוף  בעצמן:  עצמם  את  שישלימו  כדי  הגשמים  לתוך 
בתכלית השלימות לסבה הראשונה ב״ה, כרצונו ית׳; וזהו תכלית כל התכליתים לבריאת 

העולם. ע״כ תוכן דבריו שם.

ועל זה רמז לנו קצת גם הרמב״ן, בפסוק אשר ברא אלהים לעשות; והראב״ע בפסוק עוד 
כל ימי הארץ; והרקנ״טי בפרשת בהר; שכתב עוד, שלעניין זה רומזין כמה מצות התורה, 
שראינו שמספר שבע מתנוסס ומתנוצץ בכמה מהמצות - ז׳ ימי שבתא; ז׳ ימי פסח; ז׳ 
ימי סוכות; ז׳ ימי נדה; ז׳ ימי נקיים; ז׳ ימים קודם המילה; ז׳ ימי אבילות; ז׳ ימי משתה; ז׳

ובעלי  ועוד רבים.   – ביו״ב  ז׳ הזאות  ז׳קני המנורה;  ביובל;  ז׳ שמיטות  שנים בשמיטה; 
הסודות רחושי מרחשן שפתתייהו, שלז׳ הקפות העולם הללו, רומזים שבעת ימי בראשית, 
שכל אחד היה הכנה ליום שלאחריו, וכמו שנראה מסדר בריאתם אחר שנדקדקו בהם 
היטב; כמו כן בז׳ ההקפות של העולם יהיה כל הקפה הכנה להקפה שלאחריו – ושתמיד 

הקפה המאחרת תהיה מושלמת טפי.

ימי  ששת  סדר  לפי  שהוא  הד׳,  בהקפה  כעת  שאנחנו  להם  שנמסר  ליראיו,  ה׳  וסוד 
בראשית הנ״ל כנגד יום רביעי - שבו העמיד הקב״ה המאורות בעולם; ולכן גם בהיקף 
זה, עלה אור התורה הוא השמש המאירה מקצה ארץ ועד קצהו - הוא המאור הגדול - 
שאעפ״י שבעו״ה כבוד האומה הקדושה ירד מאד - אבל ת״הק תעמוד כשמש בהירה 
באמצעות האופק, עד שכל האומות, אפילו אותן שמוצאין את עצמם לבלתי מחוייבין 
ויכירו  הקדושה,  התורה  יכבדו  ינשאוה,  כולם  וישמעאלים,  כנוצרים  מצותיה,  לשמור 

אלהותה - והיא בכבודה ועוזה כשמש המאירה בקרניה לכל באי עולם.

אולם זה המאור הגדול לממשלת היום; - וגם המאור הקטן הוא שכל האנושי שמושל 
בע״הז - גם הוא התנשא מאד בהקפה זו - ועוד יתנשא בימים הבאים למעלה נישאה 
שלא ישוער בשכל האנושי. וכבר נזכר דבר מזה באר היטב בפסוקים; כתיב, רוע תרוע 
וכל צבאם  ונגולו כספר השמים  ובושה החמה;  וחפרה הלבנה  הארץ, מוט התמוטטה; 

יבול; שמים כארץ נמלאו והארץ כנגד תבלה; הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה״.

***

משמעות השביעית עבורנו
שאלות קשות נשאלות ביחס לשמיטה בימינו:

א.

מה משמעותה לדורנו, כאשר החקלאים הם כשני אחוז בלבד מן האוכלוסיה? מה טעם 
לעשות עניין גדול מן המצוה לאחר שנעלמה משמעותה הסוציאלית המפליגה? כשבמקום 
״והיתה שבת הארץ לכם לאכלה״, נשאר בידנו אוסף חומרות האוסרות את הכל באכילה.

ויוצר  מפריד  לגורם  השביעית  הפכה  הציבור,  את  ולאחד  הבריות  את  לקרב  במקום 
מחלוקת. במקום לחזק את הקשר בין העם, תורתו וארצו, היא גורמת לחיזוק אחיזת 

הערבים בארץ.

ב.

מפי נכרים שומעים אנו ביטויים של קדושה ביחס לארץ, הם לא יוותרו אפילו על פירור 
אדמה קדוש אחד. אנחנו כאנשים מציאותיים ומודרניים מתקשים לקבל תפיסה כזאת, 
ורואים בה יסוד פרימטיבי. יש ערכים הומניסטיים שהם חשובים לנו מן השטח והאדמה.

ג.

השפעות  על  מתגבר  הוא  לטבע.  העבדות  מן  ומשוחרר  עירוני  הוא  המודרני  האדם 
האקלים על ידי מזגן, הוא רואה בחטף את הארץ בהביטו בחלון המכונית. נופים ותכנים 
איתם הוא נפגש בכלי התקשורת קרובים אליו מהרבה בחינות יותר ממרחבי הארץ. מה 

משמעות יש אם כן לאדמה בדורנו זה, ומדוע קשר זה חיוני וחשוב לאדם?

'שאלת חכם חצי תשובה', שאלות טובות חשובות יותר מן התשובות, הן פותחות לנו 
אופקים חדשים. מחנך לא בורח מהן אלא אדרבה, מציף את הבעיות, והן יהיו המעורר 
והמאיץ שיהפוך את הנושא לרלוונטי, יסוד לדיונים ומנוע להעמקה אל שורשי הדברים.

א.

ומסתבר  קדם,  ימי  של  למתכונת  העולם  יחזור  לבוא  שלעתיד  מצפים  שאיננו  ברור 
בעתיד.  גם  הציבור  של  רובו  לגבי  שולית  תשאר  השמיטה  של  החקלאית  שהמשמעות 
אבל אף אם המצוה משנה את פניה אין כוחה פג. האחיזה במצווה היא סם החיים שיחייה 
אותנו. גם בעתיד יהיה הקשר אל האדמה חשוב, ואולי עוד יותר מאשר היה בעבר. הניתוק 
מנוכר,  בודד,  תלוש,  נעשה  הוא  המודרני,  האדם  נפש  את  ומערער  מזעזע  הקרקע  מן 
אגוצנטרי, חסר מנוחה ושורשים. גם אם לא נחזור פיזית לעבודת האדמה של פעם, אבל 
הקשר הנפשי אל האדמה יש לו משמעות רוחנית קיומית לנפש. מצות השמיטה כמצות 
הארץ, עשויה לעזור לנו לחדש את הזיקה אל האדמה, להיפתח בענווה אל היקום, גם 
כאשר רגלינו אינן ניצבות בו ממש. באמצעות המצווה, אכילת פירותיה בקדושה, וסיוע 

לחקלאים שומריה, יתקשר כל העם אל הקרקע, וריח הטבע יעלה בקדושה באפו. 

ב.

אנו אמונים על הרעיון ש״נשלמה פרים שפתינו״, ו׳׳כל הלומד תורת חטאת מעלה עליו 
הכתוב כאילו הקריב קרבן חטאת״. מה שהאדם אינו עושה בגופו משום שהדבר אינו 
בר־ביצוע, אינו נעלם, הוא יכול להזדהות עמו ולהשלימו באופן עיוני ואינטלקטואלי, 
לנו מצוות כאלה שהביצוע המעשי שלהן  יש  ולקבל ממנו את השפעתו.  ובכך לדלות 
נעלם אך הן נשארו מצוות חשובות שמאירות את חיינו. מחיית עמלק בטלה, כי עמלק 
לא קיים, 'עלה סנחריב ובלבל את האומות'. אבל אנחנו ממשיכים לזכור, ואדרבה, משום 

שהמשמעות המעשית בטלה, גדל עומק התוכן הפנימי שלה.

ג.

השמיטה אינה מצוה פרטית אלא מצוות הכלל, היא חלק ממערכת כוללת, המבטאת את 
הקשר שבין העם, התורה והארץ. עלינו להעמיק את החיבור המשולש הזה. לחזק את 
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התפיסה הציבורית ה'כלל ישראלית'. לא לחפש רק את הד' אמות הפרטיים שלי בארץ, 
אלא לבקש אותה כ'ארץ ישראל', ארצו של העם כולו.

לאדם  יתברר  בו  צומת  האדם.  של  עולמו  תפיסת  לגיבוש  ישירה  תרומה  הזה  ללימוד 
ולחברה כיצד נפגשים שלושת הערכים היסודיים האלה ומתאחדים מבחינה רעיונית, 

הלכתית ומעשית להשקפת עולם ציונית־דתית שלמה. 

ד.

השמיטה והיובל מעתיקים את נקודת השקפתו של האדם מן העבר וההוה-אל העתיד. 
לא ראיה קטנונית ומצומצמת, התופסת את העולם במימד הרגע, אלא רחבות אופקים 

וראית מהלך ימי עולם.

העולם אינו עומד, הזמן שוטף במרוצתו. - אך אין זו זרימה עקרה וסתמית, יש כיוון, יש 
יעד יש תכלית.

מצות השמיטה והיובל אינן מותירות אותנו כצופים פסיביים במהלך הגדול. הן מטילות 
עלינו לעצב פני העולם במתכונת העתיד, השנים אינן חולפות מאליהן, אלא נמדדות 
ונספרות. אין הן סובבות במקום אחד, אלא בכעין מעגל קונצנטרי בו בכל מחזור קיימת 

התפתחות מתמדת.משמיטה לשמיטה העולם מתקדם ומתעלה.

צפית  מתוקן.  עולם  של  אידאליים  אורות  היום  בעולמנו  מחדירות  והיובל  השמיטה 
הישועה ואור עולם הבא נהפכים לכח מניע בחיינו, למעין אדיר של חיים חדשים אשד 

בכוחו להעלות את העולם כלו.

ּכִי לִי הָָאֶרץ
ּכִי גִֵרים וְתֹוׁשָבִים ַאֶּתם ִעָּמִדי.

״׳כי גרים אנחנו לפניך
כצל ימינו על הארץ

ואין מקוה׳.
והלואי כצילו של כותל,

או כצילו של אילן,
אלא כצילו של עוף

בשעה שהוא עף,
דכתיב: ׳כצל עובר׳.

׳ואין מקוה׳,
אין מי שיקוה שלא ימות,

הכל יודעים
ואומרין בפיהם שהם מתים״.

)בראשית רבה צ"ו(



וזה דבר השמיטה –שמוט!
שולה זומר

במהלך החיים, הקצרים בסך הכל,
אנחנו נקשרים ושומטים אינספור פעמים.

שנת השמיטה, היא רק דוגמא אחת מיני רבות,
אבל היא תזכורת מדהימה ללא ספק.

אנחנו עובדים את האדמה,
נקשרים אליה, ואל כל מה שהיא נותנת לנו,

ואז, כשמגיעה שנת השמיטה,
מתבקשים לעזוב אותה במנוחה. לשמוט...

אנחנו ילדים, נערים, צעירים, ויפים. גם זה עובר...
אנחנו מגדלים ילדים.

טורחים בהם כל כך. הם גדלים.
ואנחנו מתבקשים לשמוט את האחיזה בהם,

ולהניח להם לצאת לדרכם...
מזדקנים. צוברים חכמת חיים...

מגיעים לכל מיני תובנות.
יודעים לרגע, איך לחנך את ילדינו,

איך לעבוד על הזוגיות,
איך לנהל את הבית, והפרנסה,

מה לאכול וממה להמנע...
המוות דופק בחלוננו.

פתאום שום דבר כבר לא ברור.
מה שהיה נראה כל כך נכון,

מה שעבד לנו ממש טוב,
כבר לא עובד... שמיטה...

מעגלי החיים הזורמים
אל סופם הידוע מראש.

ושתמיד תמיד כל כך מפתיע.
כל כך עצוב,

וכל כך בלתי מתקבל על הדעת ועל הלב...
והגעגוע!!!



שמיטה / סיון הר-שפי

ה ִמטָּ הַהַתְחָלָה ִּתהְיֶה שְׁ
נְַרּפֶה וְנֻפְקַר לַזְָּרִמים

נַּיִם לַתְּלִָמים לֹא בְּחֵרּוק שִׁ
נִּתֵן לָּה לְַקלְֵקל אֶת הַּׁשּורֹות

בַּהַתְחָלָה נִּתֵן לָּה ְמנּוחָה
נִים ַאחַר כְָּך נַעֲבֹד בָּּה שָׁ

כְּיִָמים ֲאחִָדים
הֵָעשֶׂב יֲַעלֶה ּפֶֶרא

הַחַיָּה ִּתְרּבֶה
ַתּגְּעּו ּוַמְעיָן הַַמּיִם יִשְׁ

יִפְרֹץ בַּבַּיִת
בַּסָּלֹון, לְֵעינֵי ּכֹל.

ָרחִים לּו כַּפְּתֹוִרים, יֲַעלּו פְּ יִפְּ
לְלֹא ְמבּוכָה

הִיא ּתֵינִיק אֹוָתנּו ִמְדּבַׁש הֶחָלָב.
ה ִמטָּ הַהַתְחָלָה ִּתהְיֶה שְׁ

כְחָה נַת שִׁ כְּבִשְׁ
ֵמכִין אֶת ַעצְמֹו בָּעֶֹמק

חֲַקל ַתּּפּוחִין.



סֻּכֹות / רבקה מרים

ינּו. חֹופֶה הַָאְרַעי ַעל ָראשֵׁ
הַָאְרַעי הּוא יָרֹוק. צָהֹוב וְחּום וְָאפֹר הּוא הֶַקּבַע.

ה בְֵּעינָיו. ינּו. הָבָה נִתְיַפֶּ חֹופֶה הַָאְרַעי ַעל ָראשֵׁ
ה. ִמן הַחַָמּה הּוא יָצֵל. ִמן הַצִּנָּה יִכְנֹס. ֹּ אִיֶרּנּו פ נַשְׁ

יל. אִיֶרּנֹו ִעָמּנּו. הּוא עֹגֶן יַטִּ נַשְׁ
ִמי לָנּו ָאב כָּמֹוהּו.

ינּו. חֹופֶה הַָאְרַעי ַעל ָראשֵׁ
יַצִּיבּוֵתנּו לֹא תְּיֵָרא אֹותֹו. נַהֲפֹוְך הּוא

בְָעה נָבִיא לֹו ִמזְִּקנֵי ֲעָדֵתנּו שִׁ
ְך ֲעלֵיהֶם ָמׁשּוחַ. ל ֶמשֶׁ חּוט שֶׁ אֹוָתם שֶׁ

יֹום ַאחַר יֹום יַעַבְרּו לְפָנָיו בִּגְלִימֹות, בִּצְנִיפִים.
ב. ב ִעָמּנּו, ַאְרַעי, שֵׁ שֵׁ

ְמקֹוְמךָ ִעָמּנּו.
כֶת. ָאנּו צֶאֱצָאֵי הַחֶֶרב הִַמְּתהַפֶּ

ּוִמי לָנּו ָאב כָּמֹוך



״אשר יהיה הקול
יוצא בתוך כל העם,

אנשים נשים וטף, לאמר:
מה הקיבוץ הזה

שנתקבצנו יחד כולנו?
ותהיה התשובה:

לשמוע דברי התורה,
שהיא כל עיקרנו

הודנו ותפארתנו.

)ספר החינוך(



אסיף/ איתמר פרת

ֹים, אֶת הִַמּלִּים וְהָאֹותֹות, ֱאסֹוף אֶת ּכָל הַַמֲּעשִ
כְּמֹו יְבּול בְָּרכָה, ּכָבֵד ִמשֵאת,

ִריחָה, אֲׁשֶר גְָּמלָה לְזִכְרֹונֹות ֱאסֹוף אֶת הַפְּ
חָלַף בְּטֶֶרם עֵת. ׁשֶל ַקיִץ שֶׁ

ֱאסֹוף אֶת כָּל ַמְראֹות ּפָנֶיהָ הַיָּפִים
כְּמֹו אֶת הַּפְִרי וְאֶת הַבָּר.

הֲָאָדָמה הִיא אֲפֹוָרה ִמַתּחַת לַּשְלָפִים
וְאֵין לָּה עֹוד לֵָתת לְךָ ָּדבָר.

בָּלְתֹו וְאֵין יֹוֵתר גִבְעֹול חֹולֵם ַעל שִׁ
וְאֵין יֹוֵתר נְִדֵרי וֱֶאסֵָרי,

ם בְּעִּתֹו ַרק הַבְטָחַת הָרּוחַ ּכִי הַגֶּשֶׁ
עֹוד יְחֹונֵן אֶת ֲעפָָרּה, בְתֹום תִׁשְֵרי.
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