
 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                                                                הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י     
 ע"דתש ,בחוקותי תפרש                                                                             מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

 8601 מספר                                                                   ע"ש הלנה ופאול שולמן                                             

 
 החטא ועונשו -השמיטה

 הרב יעקב אריאל
 

ָמה ְוַאֶתם ְבֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם ָאז ִת ָאז ִתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת  ָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָבה.ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְשמָ  ְבתֶֹתיָה כֹל ְיֵמי ֳהשַׁ ת שַׁ ְשבַׁ
ְבתֶֹתיָה. ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת  ְב ָכל שַׁ ָמה ִתְשבֹת ֵאת ֲאֶשר לֹא־ָשְבָתה ְבשַׁ  (.)ויק' כג:לו ואילך תֵֹתיֶכם ְבִשְבְתֶכם ָעֶליהָ ְיֵמי ָהשַׁ

ות רהעבֵ  מןטה היא מישמשמע שהשמיטה. ה תומצו רתשמי-באי הזהתורה תולה עונש הגלות היא העונש הכבד בתורה. 
 אחרת? רה התורה יותר מכל עבֵ  רה בעיניחמומדוע השמיטה ות. רמוהח

 הגלותעונש ללמוד את החטא.  אפוא מהעונש נוכלהכרחית מהמעשה.  תולדהמידה,  דכנג דהימ אהו שבדרך כלל העונ
הפיזור והפירוד לארבע רוחות השמים  (ב ;של האדם עליה ועקירתו למקום אחר תולשלילת הבע ,נטישת הקרקע (כפול: א

שמירת השמיטה -מכאן נלמד שהחטא באי לו מערערים את הקיום הלאומי והאישי.שני אהממלכתית. -אבדן המסגרת החברתיתו
 אף הוא כפול: 

 על אדמתם תטוחלמ ריבונות היא ת של כל אדם וכל עםהגישה הטבעיעל הקרקע. אמנם טת המוחלהאנושית הבעלות תפיסת  .א
האדם  ומקור הסמכות אינ .רה מציבה רף גבוה יותראולם התו, לפטריוטיות של "אדוני הארץ" התשתית אתזו ,םרותיהפֵ ו

' הארץ לה"נוספים.  נ"ך במקומותע בתרעיון זה מופי )שם, כה:כג(. "כי לי הארץ ידתושבים אתם עמגרים ו"כי : אלא ה'
 שלהיא כלומר הארץ  .:טז(ו)תה' קט "ארץ נתן לבני אדםלה' וה השמים שמים" ;)תה' כד:א( "ומלואה תבל ויושבי בה

-: שהאדם כמו פקיד א)לתהילים קטו:טז( . ופירש הראב"ענה לולא משום שה' נתָ אאה קנָ  או השכבש אותלא מפני האדם 
מי שמנכס לעצמו את ריבונותו על אדמת הארץ נחשב מעין כופר  ש בה והכל בדבר השם.להים בארץ על כל מה שי

 להית על הארץ ובעצם על העולם כולו. -בריבונות הא
עלים בעצמו  את הראיית האדם את עצמו והתנכרות לזולתו. חטא זה הוא תולדה של קודמו. מי שרוא – ב. חטא האגואיזם

 בזכותו של אדם אחראדמה מכיר גם אך מי שמכיר באדנותו של ה' על התעלם מזולתו. מ ,די על רכושו, אדמתו וארצובלע
ּנּו ָלךְ  ִכי" :ליהנות מיבול אדמתו כֹל ּוִמָיְדָך ָנתַׁ  ומידך נתנו לך., שלך לוהכ כי, )דבה"א כט:יד( "ִמְמָך הַׁ

 ,ית על הארץלה-ריבונות א –מורים שני המישורים האל נוגעותלמעשה. הן הלכה  רעיונות אלו מיישמותמצוות השמיטה 
רות והפקרתם ת בקדושת הפֵ ומתבטאה ורגישות מוסרית ואחריות חברתית ,תהושת האדמה והשמטטאת בקדבהמת

שמיטת  – "תשמטנה" )שמ' כג:יא(. "ני עמךואביו לה ונטשתה ואכת תשמטניוהשביע" משמעות הכתוב זולאביונים. 
"ואכלו  :ר בני האדםשאנטישת היבול והפקרתו ל – "ונטשתה"במשך שנה זו. הימנעות מעיבודה  דייל עצמה ע האדמה
  אינם של האדם. רותיהעמך". האדמה ופֵ  אביוני

ָקִציר ִתְשבֹת" הפסוקלאדם ולאדמה.  :כפולה תויחסתיותמיד הה ,מקומות בעודנזכרת ת השמיטה ומצו  )שם, לד:כא( "ֶבָחִריש ּובַׁ
החריש מקביל לשמיטת הקרקע  1.וכן פירש הספורנו על דרך הפשט .לשמיטהבזיקה  (ע"א ,ר"ה טבבלי ) ר' עקיבא אצל שמתפר
גם בשבת כי  ,וגם לשבת הארץהשבועית לשבת  :משמעית-ק משתמש בלשון דו)ייתכן שהפסו לנטישת היבול –והקציר  ,עצמה

ִים ְוֶאת-ָיִמים ָעָשה ה' ֶאת-י ֵשֶשתכִ " :מוק לשבת הוא דתייהנבספר שמות  יםברות הראשונימסר כפול. בדההשבועית  ָשמַׁ -הַׁ
ְרָת ִכי" :א סוציאליהו ימוקהנבספר דברים  יםנישה ברותידוב ,)שמ' כ:יא( "ָהָאֶרץ ִים-ְוָזכַׁ  לע. ו)דב' ה:יא( "ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצרַׁ

  א(.ע" ,ר"ה כזבבלי ) "אחד נאמרו ורביושמור בד ורזכ"אמרו חז"ל  ןכ

                                                 
 אריאל, רב העיר רמת גן. הרב יעקב 
1

שלא פסק כר"ע שהפסוק בא ללמדנו על תוספת שביעית אלא פסק שתוספת שביעית היא הלכה למשה מסיני אף גם הרמב"ם פירש כך )הל' שמיטה פ"א ה"א(  
 ונוהגת רק בזמן המקדש )הל' שמיטה פ"ג הל' א(.



2 

 

 ,לנטישת הקרקע מקבילות הזריעה והזמירהבספר ויקרא. איסורי  ר"בה"בפרשת  ופרטותיה פורט .מיטהשותיה של האלה כלל
אף מעודדת את היזמה האנושית האדם על אדמתו ומסוימת של ות להתורה מכירה בבע לשמיטת היבול. –הקצירה והבצירה ו

ע "יבולה. להוציא את  ְרֶמךָ מֹר ִתזְ ...ָשֶדךָ ֵשש ָשִנים ִתְזרַׁ ְפָת ֶאת כַׁ אולם בשנת השמיטה האדמה חוזרת  )ויק' כה:ג(. "ְתבּוָאָתּה-ְוָאסַׁ
ה'" ,לבעליה המקוריים ָבת לַׁ  :בסיכום הנושא כולו, הכולל גם את היובל מובאתות השמיטה ו. ההנמקה למצ)שם, שם:ב( "שַׁ

חלוקה  המופקד על – בלשון ראב"ע – פקיד לאהאדם אינו א כך .)ויק' כה:כג( "ֵגִרים ְותֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי-ִלי ָהָאֶרץ ִכי-ִכי"
  .שוויונית של היבול

שלא  :הקפיטליזם לסוציאליזם. ולא היא ביןלכאורה מעין פשרה  הבעלות הציבורית.בין והפרטית  יש כאן איזון בין היזמה
שראל ירץ . מקור הרכוש בכלל ואדמת אסטיתאידיאלי של התורה אינה כלכלית אלאהמוצא  תנקוד ,יות אלוללכות כשתי שיטכ

 מצוה לאכול :אדרבהאלא  נזרות,ירות קדושים. אלא שקדושה זו אינה פרישות והמשום כך האדמה קדושה והפֵ  בפרט הוא ה'.
ְיָתה ְוהָ " :חלוקתם השוויונית ודאגה מיוחדת לשכבות החברתיות החלשות דייל אולם ע 2רותיה הקדושים של השביעיתפֵ  את

ָגִרים ִעָמךְ  ֲאָמֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך הַׁ ְבְדָך ְולַׁ ת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלעַׁ בַׁ ת )ומכאן הרעיון הגדול של אוצר בי )שם, שם:ו( "שַׁ
ך האידיאלית לקיום הדר אתוויונית. זחלוקה שועליו לחלקם  ,רות שביעית אינם רכוש פרטי אלא רכוש הציבורכלומר, פֵ  3יןד

 מצות השמיטה הלכה למעשה בימינו(.
 .שמיטת הכספיםאלא רק  במפורשזכרת נדווקא שם שמיטת הקרקע לא  בפרשת ראה. בספר דבריםזכרת נשמיטת הכספים 

 והחקלאים השמיט בדי החברה.וין ראת ההדדיות שבמבטאת ואת שמיטת האדמה  משלימהשמיטת הכספים  4,לדעת הנצי"ב
יטת שמ דייל ע מקץ השמיטה רוניים גומלים להםיהעו ,םואות למחייתחת הלוקל וונאלצם במשך שנת השמיטה את יבול

תובעת חיי חברה ערכיים. הדבר  שראלירץ אדמת א. דווקא את הפן החברתי מדגישה התורהערב הכניסה לארץ  .םבותיהחו
ְשִמָטה " :שני צדדים של מטבע אחדהאדם והאדמה הם  בחובות האדמה אלא גם בחובות האדם. מתבטא לא רק ר הַׁ ְוֶזה ְדבַׁ

קודש  שחי על אדמת אדם 5".בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים...ת הכתוב מדברובשתי שמיט – )דב' טו:ב( "ָשמֹוט
ם ביחסו חייב ליישם אותם לא רק ביחסו לאדמה אלא ג ,בפרט בשנת השמיטה ,חברתייםאמוניים והזו וסופג לתוכו את ערכיה ה

ְלָך נֲַׁחָלה לֶֹהיָך נֵֹתן -אָבֵרְך ְיָבֶרְכָך ה' ָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' " :רק מי שהפנים ערכים אלו יכול להתברך בהתנחלותו בארץלאדם. 
ְכךָ -ִכי ה' א  שמקור הברכה הכלכלית הוא " קביעהב שמיטת הכספים מנומקתגם . )דב' טו:ד( "ְלִרְשָתּה  :)שם, שם:ו( "לֶֹהיָך ֵברַׁ

לכן עליך לשמוט את  ,ונתן לך את הרכוש על תנאי רכךיה' הוא שב , אלאך בלבדיתומויזשרונותיך יבזכות כ לאושך בא לך רכ
 וה ממך. וחובו של האביון שלָ 

הכרה ה בארצו. חיי עם ישראלהשמיטה היא המפתח לגלות. ה –קיומה -על איחמור ה עונשהה וועתה מובנת חומרת המצו
ו להמשטר הכלכלי כל אוההדדית  יחס המקודש לאדמת הארץ וליבולה, האחריות החברתיתעל האדמה, ה להית-בריבונות הא

 תית זודר תשעידת ה'. בהוא עבוהה ב וההשו צדהמוסרית שוערכית  ,יעודיתי בארץ לחברה תילהופכים את החברה הישרא
חברתו מתפוררת ומתפזרת לכל כנפות ו ,ותק מאדמתל מתנארשי עם .כמשמעופשוטו  נומתחת רגלילהישמט הקרקע  עלולה
ָמה " :הארץ ְבתֶֹתיָה ָבְהשַׁ גֹוִים...ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְשָמָמה...ְוָהָאֶרץ ֵתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת שַׁ  מד(. ;)ויק' כג:לג "ֵמֶהםְוֶאְתֶכם א ָזֶרה בַׁ

 תתורמת להשבריים. הזדהות עם ערכים אלו והמוס לו לנו גם את ערכיה האמונייםיחהאבות שנחלו ראשונה את הארץ הנ
ְרִתי ֶאת " :עם ישראל לארצו  )שם, שם:מג(. "ְבִריִתי יֲַׁעקֹוב ְוַאף ֶאת ְבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזכֹרְוָזכַׁ
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