י"ח אייר תשע"ה7.5.2015 ,
גיליון מס' 457
פרשת בהר
שני פנים לשמיטה
מאת הרב אלישע פיקסלר ,שדמות מחולה
פרשתנו פותחת במצווה הכל כך אקטואלית לשנה זו – מצוות השמיטה.
ָארץ ,אֲ ֶשר אֲ נִ י נֹ ֵּתן ָלכֶם--
וַ יְדַ בֵּ ר ה' אֶ לֹ -מ ֶשה ,בְ הַ ר ִסינַי לֵּאמֹ רַ .דבֵּ ר אֶ ל-בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּהֶ ם ,כִ י ָתבֹאּו אֶ ל-הָ ֶ
יעת,
בּוָאתּהּ .ובַ ָשנָה הַ ְשבִ ִ
ָ
ָארץַ ,שבָ ת לַה' .שֵּ ש ָשנִים ִתז ְַרע ָשדֶ ָך ,וְ ֵּשש ָשנִים ִת ְזמֹר כ ְַרמֶ ָך; וְ ָאסַ פְ ָת ,אֶ תְ -ת
וְ ָשבְ ָתה הָ ֶ
ָָארץַ --שבָ ת ,לה'ָ :ש ְדָך ֹלא ִתז ְָרע ,וְ כ ְַר ְמָך ֹלא ִת ְזמֹר .אֵּ ת ְספִ יחַ ְק ִצ ְירָך ֹלא ִת ְקצוֹר ,וְ אֶ תִ -ענְבֵּ י
ַשבַ ת ַשבָ תוֹן יִהְ יֶה ל ֶ
ָארץ ָלכֶם ,לְ ָאכְ לָה--לְ ָךּ ,ולְ עַ בְ ְדָך וְ לַאֲ ָמ ֶתָך; וְ לִ ְשכִ ְירָך,
ָָארץ .וְ הָ י ְָתה ַשבַ ת הָ ֶ
זִירָך ֹלא ִתבְ צֹרְ :שנַת ַשבָ תוֹן ,י ְִהיֶה ל ֶ
נְ ֶ
בּוָאתּה ,לֶאֱ כֹל( .ויקרא כה ,ג-ז)
ָ
ַארצֶ ָךִ :ת ְהיֶה כָלְ -ת
ּולְ תו ָֹשבְ ָך ,הַ ג ִָרים ,עִ מָ ְך .וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתָך--וְ לַחַ יָה ,אֲ ֶשר בְ ְ
עיון בפסוקים המוכרים מעלה תמיהה מסוימת :דווקא מילה אחת שכל כך מתבקש שתופיע שם ,אינה נמצאת וזו
זְרע
המילה" :שמיטה"!! התורה הרי מכירה מילה זו ,וניתן ללמוד זאת מהכתוב בפרשת משפטים" :וְ ֵּשש ָשנִ יםִ ,ת ַ
בּוָאתּה .וְ הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְש ְמטֶ נָה ּונְטַ ְש ָתּה ,וְ ָאכְ לּו אֶ בְ ֹינֵּי עַ מֶ ָך ,וְ י ְִת ָרם ,תֹאכַל חַ יַת הַ ָשדֶ ה; כֵּן-
ָ
ַארצֶ ָך; וְ ָאסַ פְ ָת ,אֶ תְ -ת
אֶ תְ -
ַתעֲ ֶשה לְ כ ְַר ְמָך ,לְ זֵּיתֶ ָך" (שמות כג,י-יא).
אם כך ,מדוע כאן ,בפרשה שלנו ,המילה שמיטה מוחלפת במילה "שביתה"?
נראה כי שני השמות השונים למצווה זו מבטאים שני היבטים של המצווה ,ונתחיל דווקא מעיון בפסוקי פרשת
משפטים שהובאו לעיל.
ניכר הן מהפסוקים עצמם והן מההקשר בו הם מצויים ,כי ההיבט כאן הוא ההיבט החברתי ,או במילים אחרות
"מצווה בין אדם לחברו" – וְ הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְש ְמטֶ נָה ּונְטַ ְש ָתּה ,וְ ָאכְ לּו אֶ בְ ֹינֵּי עַ מֶ ָך ,וְ י ְִת ָרם ,תֹאכַל חַ יַת הַ ָשדֶ ה" (שם).
לאדם יש יבול ,והוא מצווה להשמיטו מתחת ידיו ,וכתוצאה מכך יאכלו האביונים ואף חיית השדה .וכך כותב בעל
ספר החינוך" :לקנות בזה מידת הוותרנות .כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול".
לעומת זאת מפסוקי פרשתנו עולה נימה שונה .כאן המצוה היא מצווה שבין אדם למקום .כאן מצווים לאי-
עשיית מלאכה ,כי צריך לשבות לשם ה'!! כאן המצווה העיקרית היא לשבות כמו ששובתים כל איש ביום השביעי.
ָארץ כִ י ג ִֵּרים וְ תו ָֹש ִבים ַא ֶתם ִע ָמ ִדי" (כה,כג) .המסר הוא
לא פלא איפה שבהמשך הפרשה עולה הנימוק :כ"ִ י לִ י הָ ֶ
שהארץ אינה שלנו ,אלא של ה'!
וכך כותב האברבנאל" :ארץ ישראל נבחרת ונחמדת לפניו יתברך מכל הארצות ,כמו שעם ישראל נבחר מכל
העמים .ומפני זה רצה הקב"ה כמו שהאומה בכללה תעשה זכר בשביתת היום השביעי ,ותעיד על בריאת העולם

וחידושו ,כך הארץ הנבחרת תעיד על בריאת העולם וחידושו בשמיטתה בשנה השביעית .ולכן חתם מצווה זו
בפרשת "והארץ לא תימכר לצמיתות ,כי לי הארץ ,כי גרים ותושבים אתם עמדי ,ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו
לארץ" .וביאר בזה ,כי הארץ אינה נתונה לישראל בהחלט ,כי לה' הארץ ומלואה ,ולכן לא יוכלו למכרה לצמיתות.
ולכן ראוי שיתנהגו בה כרצונו ,וייתנו לה גאולה שאם לא יעשו כן ,תבוא עליהם הגלות".
אך כאן ראוי לדעת כי אין אלו שני טעמים נפרדים ,אלא שני טעמים שמשלימים זה את זה .מי שיודע שהקרקע
אינה שלו ,הוא זה שגם יתן בקלות .המחשבה כי האדמה היא של האדם מרעילה את החברה ויוצרת מצב של
"נותן ומקבל" ,במקרה הטוב ,ושל חוסר נתינה במקרה הגרוע .לעומת זאת ההבנה שכולנו גרים ותושבים ,יוצרת
שוויון ושותפות בין אנשים.
לכן כולנו מצווים להפקיר את פירות גינותנו בעת הזאת.
בקהילותינו ב"ה משתדלים לבטא את שני ההיבטים של שנה זו ,ומכוחה נמשיך בכל השנים הבאות את עניינה של
מצווה זו.

הרב אלישע פיקסלר ,נשוי לחגית ,אב לשמונה ,גר בשדמות מחולה מכהן כרב הישוב
וכר"מ בישיבת ההסדר שדמות נריה.
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