בס"ד

לע"נ ולאורו של
מורנו הרב אלישע
וישליצקי זצ"ל

השמיטה כפגישה עם התורה כולה
הרה"ג חיים דרוקמן
א.
.1
וַי ְַד ּבֵר ד' אֶ ל מ ֹ ׁ ֶשה ְ ּבהַ ר ִסינַי לֵאמֹר.
ויקרא כה ,א

מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצות נאמרו מסיני! אלא,
מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני – אף כולם נאמרו
ספרא ,בהר א
כללותיהם ודקדוקיהם מסיני.
.2
...שהשמיטה נאמרו כללותיה מסיני דכתיב בפרשת ואלה המשפטים
(שמות כג,יא) והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך וגו' ,ואלו
דיני השמיטה בדרך כלל ,ובכאן חזר ואמר כי בהר סיני עוד נאמרו כל
פרטיה שהרי כולם נזכרו בפרשה הזאת...
רמב"ן ויקרא כה ,א

.3
ואינני מבין מה צריך פירוש זה ,שהרי בזו הפרשה נאמרה דרך כלל
ופרט ,שמתחילה כלל 'ושבתה הארץ שבת לד'' (ויקרא כה ,ב) ואחר
כך מפרט כל דיניה.

.4
" ִּגבּ ֹ ֵרי כֹחַ ע ֹ ֵ ׂ
שי ְדבָ ר ֹו" (תהלים קג ,כ) – במה הכתוב מדבר? בנוהג
שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד ,לשבת אחת ,לחודש אחד; שמא
לשאר ימות השנה? ודין חמי חקליה ביירה ,כרמיה ביירה ,ויהיב ארנונה
ושתיק .יש לך גיבור גדול מזה?!
ויק"ר א ,א

.5
וְכִ י ֹ
אמרו ּ מַ ה ּנֹא ַכל ַּב ׁ ּ ָשנָה הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ ת ,הֵ ן לֹא נ ָ
ת ְ
ִזְרע וְלֹא נֶאֱ סֹף אֶ ת
ִּיתי אֶ ת ִ ּב ְרכ ִָתי ָלכֶם ַּב ׁ ּ ָשנָה הַ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשית ,וְעָ ָ ׂ
ְּתבו ּאָ ֵתנו ּ!? וְצִ ו ִ
שת אֶ ת הַ ְּתבו ּאָ ה
לִ ׁ ְשל ֹ ׁש הַ ׁ ּ ָשנִים.
ויקרא כה ,כ-כא

ג .בין אדם לחברו:
.1
שכִ ְירךָ
ָ
ָ
וְהָ י ְָתה ׁ ַש ַּבת הָ אָ ֶרץ ָלכֶם לְ אָ כְ לָה ,לְ ָך ו ּלְ עַ בְ דְּ ך ְולַאֲ מָ ֶתך וְלִ ְ ׂ
ו ּלְ ת ֹו ׁ ָשבְ ָך הַ ָ ּג ִרים ִע ּ ָמ ְך .וְלִ בְ הֶ ְמ ְּת ָך ְולַחַ יָּה אֲ ׁ ֶשר ְ ּבאַ ְרצֶ ָך ִּת ְהיֶה ָכל
ְּתבו ּאָ ָת ּה לֶאֱ כֹל.
ויקרא כה ,ו-ז

פירוש הטור הארוך ,ויקרא כה ,א

ב .בין אדם למקום:

וְהַ ׁ ּ ְשבִ יעִ ת – ִּת ׁ ְש ְמטֶ ּנָה וּנְטַ ׁ ְש ּ ָת ּה ,וְאָ כְ לו ּ אֶ בְ יֹנֵי עַ ּ ֶמ ָך ְוי ְִת ָרם ּ ֹ
תא ַכל חַ יַּת
הַ ּ ָ ׂ
שמות כג ,יא
ש ֶדה.
.2
וְהָ י ְָתה ׁ ַש ַּבת הָ אָ ֶרץ ָלכֶם לְ אָ כְ לָה – לאכלה ולא לסחורה.

.1
ו ּבַ ׁ ּ ָשנָה הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
יעת ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבת ֹון י ְִהיֶה לָאָ ֶרץַ ׁ ,ש ָּבת לַד'.
ויקרא כה,ד
ִ ּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים עָ ָ ׂ
שה ד' אֶ ת הַ ׁ ּ ָשמַ יִם וְאֶ ת הָ אָ ֶרץ...
שמות כ,יא
אמר הקדוש ברוך הוא לישראל :זרעו שש והשמיטו שבע ,כדי שתדעו
סנהדרין לט ע"א
שהארץ שלי היא...
.2
וְהָ י ְָתה ׁ ַש ַּבת הָ אָ ֶרץ ָלכֶם לְ אָ כְ לָה ,לְ ָך ו ּלְ עַ בְ דְּ ָך ְולַאֲ מָ ֶת ָך וְלִ ְ ׂ
שכִ ְיר ָך
ויקרא כה ,ו
ו ּלְ ת ֹו ׁ ָשבְ ָך הַ ָ ּג ִרים עִ ּ ָמ ְך.
.3

.3
וְכִ י יָמו ְּך אָ ִח ָ
יך ו ּמָ טָ ה יָד ֹו עִ ּ ָמ ְך – וְהֶ ֱחז ְַק ּ ָת בּ ֹוּ ,גֵר וְת ֹו ׁ ָשב וָחַ י ִע ּ ָמ ְך .אַ ל
יך ,וְחֵ י אָ ִח ָ
את מֵ אֱ -לֹהֶ ָ
ִּת ַּקח מֵ ִא ּת ֹו נ ׁ ֶֶש ְך ו ְַת ְר ִ ּבית ְוי ֵָר ָ
יך ִע ּ ָמ ְך
וְהֶ חֱ ז ְַק ּ ָת בּ ו – אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו ,אלא
חזקהו משעת מוטת היד .למה הדבר דומה? למשא שעל החמור:
עודהו על החמור – אחד תופס בו ומעמידו; נפל לארץ – חמישה אין
מעמידים אותו.
ויקרא כה ,לה ורש"י שם

.4
ִה ׁ ּ ָשמֶ ר לְ ָך ּ ֶפן י ְִהיֶה ָדבָ ר עִ ם לְ בָ בְ ָך בְ לִ יַּעַ ל לֵאמֹר – קָ ְרבָ ה ׁ ְשנַת הַ ׁ ּ ֶשבַ ע,
יך הָ אֶ בְ י ֹון וְלֹא ִת ּ ֵתן ל ֹו ,וְקָ ָרא עָ ל ָ
ְך ְ ּבאָ ִח ָ
ׁ ְשנַת הַ ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה ,ו ְָרעָ ה עֵ ינ ָ
ֶיך אֶ ל ד'
וְהָ יָה בְ ָך חֵ ְטא .נָת ֹון ִּת ּ ֵתן ל ֹו וְלֹא י ֵַרע לְ בָ בְ ָך ְ ּב ִת ְּת ָך ל ֹו...

ולכן צוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא האדמה בשנה זו ,מלבד
השביתה בה ,כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל
שנה ושנה – לא בכוחה ובסגולתה תוציא אותם ,כי יש אדון עליה ועל
אדוניה ,וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם.
ספר החינוך מצוה פד

עבודה זרה סב.

דברים טו ,ט-י
1
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יך אֲ ׁ ֶשר ד' אֱ -לֹהֶ ָ
ִ ּכי ִת ׁ ְשמַ ע ְ ּבאַ חַ ת עָ ֶר ָ
יך נ ֹ ֵתן לְ ָך ל ׁ ֶ
ָשבֶת ׁ ָשם לֵאמֹר – יָצְ או ּ
אֲ נ ׁ ִָשים ְ ּבנֵי בְ לִ יַּעַ ל ִמ ִּק ְר ּב ָ
ֶך ,וַיַּדִּ יחו ּ אֶ ת י ֹ ׁ ְשבֵי עִ ָירם לֵאמֹר ,נֵלְ כָה ְונַעַ בְ ָדה
דברים יג ,יג-יד
אֱ ל ֹ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ׁ ֶשר לֹא י ְַדעְ ּ ֶתם.
ד .בין אדם לעצמו:
.1

.1
ו ְּק ָר ֶ
אתם דְּ ר ֹור ָּבאָ ֶרץ לְ ָכל י ֹ ׁ ְשבֶיהָ " (ויקרא כה ,י) – בזמן שכל יושביה
ערכין לב ע"ב
עליה.
.2
הרי הכתוב הבטיח רק על הזמן היות שביעית מן התורה.

ללמד נפשנו במדות המעולות ,מדת הנדיבות ועין טובה ,נקבע
בלבבנו הבטחון הגדול בשם ברוך הוא.

אוצרות יוסף למהר"י ענגיל

ספר החינוך ,מצוה תע"ז

.2
ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות ,כי אין נדיב
כנותן מבלי תקוה אל הגמול .ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם,
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 הרעה ולא מיעוט הבטחון.
שם ,מצוה פד

.3
...מלאי חיים הם לנו הזכרונות האצורים בזכר שאנו עושים ...בשיטות
המעשיות של חכמת ההלכה לכל המצות התלויות בארץ .מצומקים
נראים לנו עתה הדברים ,צורה דלה יש להם מבחוץ – אבל חיים וענין
רב הם מלאים בפנים ...אבל אלה הגרגרים הזעירים כח-צמיחה גדול
גנוז בהם ,אל כל מה שהם עורגים ,מכל מה שהם צומחים בעבר ,ואת
כל מה שהם עתידים להצמיח לעתיד להבא ...וכן הם פועלים בחשאי
על הנשמה המקיימת...
אורות ,עמ' נז

.4
ו ׁ ְָשבְ ָתה הָ אָ ֶרץ ׁ ַש ָּבת לַד' ...ו ּבַ ׁ ּ ָשנָה הַ ׁ ּ ְשבִ יעִ ת ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבת ֹון י ְִהיֶה לָאָ ֶרץ,
ׁ ַש ָּבת לַד' ...ו ְִקדַּ ׁ ְש ּ ֶתם אֵ ת ׁ ְשנַת הַ חֲ ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָה ,ו ְּק ָר ֶ
אתם דְּ ר ֹור ָּבאָ ֶרץ
לְ ָכל י ֹ ׁ ְשבֶיהָ  ...ו ׁ ְַשבְ ּ ֶתם ִא ׁיש אֶ ל אֲ חֻ זָּת ֹו ו ְִא ׁיש אֶ ל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּת ֹו ּ ָת ׁ ֻשבו ּ...

.3
משרשי המצוה – לחזק ולקבוע בלבבנו מדת הנדיבות ,ולהרחיק
תכלית ההרחקה מדת הכילות .ואין נדיב בעולם כמלוה מעותיו עם
היותו יודע שהזמן קרב להשמיט הלואתו ולהפסידה ממנו אם אולי
יארע בו אונס או שום מקרה שלא יוכל לתבוע הלואתו קודם שנת
השמטה.

ויקרא כה ,ב-י

שם ,מצוה תפ

.4
הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ׁ ִָשים וְהַ ּנ ׁ ִָשים וְהַ ּ ַטף ְוג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְשעָ ֶר ָ
יך ,לְ מַ עַ ן
י ׁ ְִש ְמעו ּ ו ּלְ מַ עַ ן יִלְ ְמדו ּ ְוי ְָראו ּ אֶ ת ד'
ֹ
ֹ
אֱ -לֹהֵ יכֶם ו ׁ ְָש ְמרו ּ לַעֲ ׂ
ש ֹות אֶ ת ָּכל דִּ בְ ֵרי הַ ּתו ָרה הַ זּאת.
דברים לא ,יב

.5
ו ּלְ מַ עַ ן יִלְ ְמדו ּ – כל השנה ,גם כן השבת.
ראב"ע דברים לא ,יב

.6
 ...לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה ,כיום שניתנה בו בסיני .אפילו
חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה – חייבים לשמוע בכוונה
גדולה יתרה ...ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ,ומפי הגבורה
שומעה ,שהמלך – שליח הוא להשמיע דברי הא-ל.
הרמב"ם הלכות חגיגה פ"ג ה"ו

ה .בין עם לארצו:

2

