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בפרשת בהר נאמר (ויק' כה, ב-ה):  
כי תֹבאו אל-הארץ אשר אני ֹנתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך 
ושש שנים תזֹמר כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביִעת שבת שבתון יהיה לארץ 

שבת לה' ... שנת שבתון יהיה לארץ. 
 

העונש בגין אי שמירת מצוות השמיטה נאמר בהמשך, פרשת בחֹקתי (כו, לב-לה): 
והִשֹמתי אני את הארץ ושממו עליה ֹאיביכם הֹישבים בה. ואתכם אָזרה בגוים 
והריֹקתי אחריכם חרב, והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרָּב ה.. אז תשַּב ת הארץ 
וִהרָצת את שבֹתתיה. כל-ימי ָהַּש ָּמ ה תשֹּב ת, את אשר לא שבתה בשבֹתתיכם בִשבתכם 

עליה. 
וכך אמרו באבות דרבי נתן:  

גלות באה לעולם... על שמיטת הארץ מנין? שנאמר 'אז תרצה הארץ את שבֹתתיה' 
(שם, לד). אמר להן הקב"ה לישראל הואיל ואי אתם משמטים את הארץ היא תשמט 
אתכם. מספר ירחים שאין אתם משמטים אותה היא תשמט מאליה. לכך נאמר 'אז 
תשַּבת הארץ והרָצת את שבֹתתיה כל ימי השמה תשֹבת את אשר לא שבתה 

בשבֹתתיכם בִשבתכם עליה (נוסחא א, פרק לח). 
 

על הקושי בקיום מצווה זו כבר עמד ר' יצחק נפחא, אמורא ארץ-ישראלי מהדור השני, כפי 
שהובא במדרש תנחומא (פרשת ויקרא, סימן א):  

'ברכו ה' מלאכיו ִגֹּב רי כח ֹעשי דברו לשֹמע בקול דברו' (תה' קג, כ)... ר' יצחק נפחא 
אמר אלו שומרי שביעית, ולמה נקראו ִגבורי כח, כיון שרואה שדהו מובקרת 
[=מופקרת], ואילנותיו מובקרין, והסייגין מופרצין, ורואה פירותיו נאכלין, וכובש 

יצרו ואינו מדבר, ושנו רבותינו ואיזהו גבור הכובש את יצרו.  
 

ידוע ומפורסם הטעם למצוות שמיטה, המובא בבבלי סנהדרין (לט, ע"א) בשם רבי אבהו: 
אתא ההוא תלמידא אמר ליה (=לרבי אבהו) מ"ט דשביעתא (מה הטעם לשביעית)? 
א"ל... אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא 

והן לא עשו כן, אלא חטאו וגלו. 
 

לפי זה, תכליתה של מצוות השמיטה היא, להחדיר את ההכרה שהאדם אינו הבעלים על 
הקרקע שברשותו, ושהקב"ה הוא אדון הארץ. לטעם זה מובן מדוע נגזרה גלות בעוון זה: 
כיוון שלא הודו באדנותו של ה' על הארץ, הקב"ה מוכיח את אדנותו עליה על ידי כך שהם 

מסולקים ממנה, וזו היא מידה כנגד מידה.   
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במרוצת הדורות נתנו חכמי ישראל טעמים נוספים רבים במצווה זו. במסגרת זו נעמוד על 
פירושים הרואים בשנה השביעית מקור להתחדשות מכמה היבטים. 

הסבר מקורי הובא בספר שם משמואל (לר' שמואל מסוכצ'וב), המבוסס על דברי בעל אור 
החיים בספר בראשית (ב, ג), שבשעת הבריאה "לא ברא ה' כוח בעולם זולת לעמוד ששת 
ימים – 'כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ'" (שמ' כ, יא), וכוח הבריאה מתחדש 
מידי שבת ושבת.1 בהמשך לרעיון זה, בא בעל השם משמואל ומסביר - על סמך הנאמר 
בפסוק "כי תֹבאו אל הארץ אשר אני ֹנתןֹנתןֹנתןֹנתן לכם" (ויק' כה, ב) בלשון הווה - שארץ ישראל 
ניתנת לעם ישראל מידי שבע שנים, כיוון שבשנה השביעית היא חוזרת לה', ובקיום שנת 

השמיטה היא חוזרת וניתנת לישראל. וכך כתב: 
ויש לומר שכמו שהבריאה היא בכלל, כן היא נחלת ארץ ישראל לישראל נמי, היינו 
שניתנה להם רק לשבע שנים לעבוד את האדמה וחוזר ונותן להם עוד לשבע שנים 
לעבדה ולשמרה, ועל כן בשנה השביעית שבה הארץ להנותן וכל האוכלין מפירותיה 
משולחן גבוה קזכי... ועל כן הקדים 'כי תבאו אל הארץ אשר אני ֹנתן לכם' לשון 
הווה, ולא כתיב "ונתתי" או "אתן"... להורות בא שהנתינה היא תמידית ולא בפעם 

אחת שנעשית שלהם לעולם (שם ויקרא בהר, תרע"ד).  
 

כלומר, הקשר בין העם לארץ איננו מהות סטאטית, אלא עניין דינאמי הדורש חידוש 
והתחדשות. שנת השמיטה היא אפוא ההזדמנות לחדש את הקשר בין העם לארצו.      

על רעיון ההתחדשות בקשר לארץ למדים מדברי הרמב"ם במורה נבוכים, המדגיש את 
הצורך של האדמה לשבות. לדעתו, השבתת השדה לתקופה של שנה גורמת לכך שבשנים 
הבאות ייתן שדה זה יבול טוב יותר ורב יותר. בכך ממזג הרמב"ם את התועלת החקלאית 

לאדמה עם טובתו של בעל השדה (ח"ג, פ לט). 
על טעמו זה של הרמב"ם מקשים רבי יצחק עראמה ודון יצחק אברבנאל. לדעתם, 
ההתייחסות החמורה לאי קיום המצווה של שביתת השדה אינה מתיישבת עם כיוון זה, שכן 
אם עניינה של המצווה הוא לטובת בעל השדה, הרי באי קיום המצווה הוא עושה נזק לעצמו 
ומפסיד שדהו, ומדוע תראה התורה עניין זה בחומרה כה רבה?! ואלה דברי רבי יצחק 

עראמה (עקידת יצחק, ויקרא, פרשת בהר סיני, שער התשעה וששים): 
ועוד הוא גלוי דעת והערה נפלאה, וזה שהחמירה התורה במצווה הזאת וחז"ל אמרו 
"גלות באה לעולם על שמטת הארץ" (אבות פ"ה), ויש לתמוה למה תהיה כזאת על 
חטא זה, ואם השביתה תהיה לצורך עבודת האדמה כמנהג עובדיה שמשביתין אותה 
קצת שנים כדי שתחליף כוח להוסיף על תבואתה, די להם בשיודעים סוד עבודתה 

אם ישמעו, ואם יחדלו - מיעוט פרותיה יהיו עונשה, ולמה יגלו מעליה בעונש זה. 
 

אברבנאל מעלה קושי נוסף על טעמו של הרמב"ם, מתוך פסוק אחר בפרשת בהר (כה, כא): 
"וִצויתי את ברכתי לכם בשנה הִששית ועשת את התבואה ִלשלש השנים". שכן, אם היבול 
משתבח כתוצאה ממנוחת השדה, כיצד זה חלה הברכה בשנה השישית, שאז האדמה עדיין 
לא נחה, ואיך תיתן יבול לשלוש שנים? מכאן שעניין השמיטה הוא עניין רוחני ואינו לתועלת 
חקלאית. גם רבי משה אלשיך (בעל אלשיך על התורה, בפירושו שם) דוחה את טעמו של 
הרמב"ם בטענה, שייחוסה של מצווה זו להר סיני והגדרתה בלשון "ושבתה הארץ שבתשבתשבתשבת    
לה'לה'לה'לה'" מלמד שמצווה זו יש בה מסר רוחני, ולא עניין של תועלת חומרית. לדעתו, אף שהטעם 

של הרמב"ם יש בו ממש, דווקא אדמת ארץ ישראל אינה זקוקה להשבתה זו:  
הנה כי אין ארץ ישראל כיתר ארצות שכוחה נתש, כי על כן נקראת "ארץ זבת חלב 
ודבש", כזבה שומנה וטובה מאליה מאתו יתברך... ואם כן אמור מעתה כי לא על 

דבר תשות כוחה דברתי ועשיתי שתשבתו שבתה (שם, שם). 
 

עולה מכאן, שהטעם שנתן הרמב"ם למצוות שביתת הקרקע נדחה על ידי פרשנים אלו, בין 
משום הקושי שמעוררים עליו הביטויים שנאמרו בתורה במצווה זו, ובין משום שאלות 

שבסברה.     
האלשיך מעלה גם ַּפ ן שונה בהתחדשות הארץ - התחדשות במובן של תוספת השראה 
אלוקית - (ויק' כה, בפירושו ב"דרך השני"). לדבריו, בשנה זו מקבלת ארץ ישראל תוספת 

                                                           
1 ראה גם אור החיים לשמ' כ, יא, ד"ה "עוד ירצה"; וראה אונקלוס והרמב"ן, שמות, שם. 
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קדושה מקדושת הקב"ה (ויושם לב לדבריו ליודעי ח"ן על הקשר בין התקדשות הארץ לבין 
השמחה והשביתה של הקב"ה): 

ושמא תאמר מה היא הוראת השראת הקדושה בארץ בשנה ההיא... כי הויה של שבת 
שבתון יהיה לה מושפע בה, ואותו השבת הוא שבת לה', כי ממנו ית' הוא ההויה 
אשר תתהוה בה, כי גם הוא ית' יש לו שייכות בדבר, מעין שבת בראשית שיש לכל 
איש נפש יתירה מאתו ית', וגם הוא ית' יש לו למעלה שמחה ושביתה לפי בחינתו 

ית' נודעת מאוד ליודעים חן.  
ועוד, ההשראה האלוקית בשנה זו היא הגורמת ליבול הרב של השנה השביעית, ולכן ֵפרות 
השנה השביעית הנם הפקר ושייכים לכולם, שהרי גידולם איננו נובע מעבודת בעל השדה. 
מצד שני, אדם שאינו שובת מעבודתו בשנה השביעית מעכב את ההשראה ואת השפע 
האלוקי מלרדת, ומכאן גם החומרה המיוחדת שמייחסים חז"ל לאיסור המלאכה בשנה 

השביעית.  
על התחדשות הרוח האנושית ועל ההתגברות על היצר הרכושני עמד רבי יצחק עראמה 
בספרו עקדת יצחק, בכתבו על שניות האדם המורכב מחומר ורוח. מצד אחד, חייב הוא 
בצרכים החומריים כדי לקיים עצמו, ומצד שני, רוחו נוטה וזקוקה להישגים רוחניים. הוא 
רואה בנתינת ארץ ישראל לעם ישראל ובבחירת ארץ ישראל כארצו - הדרכה לדרך חיים: כדי 
להגיע להישגים רוחניים, זקוק האדם לרכוש חומרי ולעצמאות כלכלית, שאם לא כן לא יוכל 
לעסוק בדברים הרוחניים כיוון שיבלה כל ימיו ברדיפה אחר פרנסה. אך כדי שאדם לא ישקע 
רק בהישגים החומריים, ציוותה התורה על דיני השנה השביעית; על הפסקת העבודה בשדה 
והפקרת ֵפרות השדה, כדי להדריכנו שעיקר ייעודו של האדם הוא להשיג הישגים רוחניים, 

ועיסוקו בעניינים החומריים בא רק כעזר  לייעוד האמתי: 
...אין זה באמת רק כי בנפשנו דבר לגלות אוזנינו, ולהעיר את לבנו בה להציב לנו 
ציונים גדולים ולהעמיד סימנים רבים לפקוח עיניים עיוורות השקועות בדימיוני 
היצר... לעבוד את האדמה עבודת עבודה... וזה כי במספר שבע שני העבודה 
ושביתת השביעיות העיר את לבנו והשמיע לאוזננו, כי לא שּו לחנּו  הנה להיות עבדים 
נמכרים לאדמה, כי אם לתכלית אחר נכבד... והוא מה שביארו יפה באומרו 'כי 
תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים... ובשנה 
השביעית'. הכוונה שכניסתן לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה להוציא 
תועלתיה... כמו שהיא כוונת שאר העמים... רק הכוונה כדי שיעמדו על עצמן וידרשו 
שלמותם כפי רצון בוראם ... ולקיים ולחזק זה העניין ההכרחי להם נכתב ונמסר 
בידם לסימן גדול, שיעבדו אותה שש שנים וישמטוה, שיודע להם כי לא בכוח 

האדמה יגבר איש, אבל שעבודתם הוא דבר ששובתין ממנה לשם ה' (שם, שם).2 
 

מאדם המקיים מצווה זו ומפנים מסר זה יש לצפות, שבזמן עיסוקו במשך שש השנים 
בצרכים החומריים ובמסחרו עם אנשים, יתנהג באופן ישר ומוסרי:     

ולפי שנמשך מזה יושר התכונה וכל מידה טובה בהגבלת התשוקה וצמצום החמדות 
בקנינים העולמיים, אמר בסמוך 'וכי תמכרו ממכר לעמיתך... אל תונו איש את 
אחיו'… לומר כי יגיע מהמוסר הקודם או המוסרים, כי הם מעצמם ויושר רצונם וטוב 
לבבם, לא יחפצו בעֶול ובאונאה, וכאשר ימכרו ממכר, או קנה אותו, יזהרו מהאונאה 
בו, כקונה כמוכר, ולא יקחו זה מזה רק מה שיאות אליו לפי ממכרו (שם,עמ' קמח).3 

                                                           
2 אברבנאל (נחלת אבות ה, יא) משיג על דברי בעל העקדה ורואה את התפיסה הזאת רק ככוונה משנית 

במצוות השמיטה: "ולכן חכם מחכמי הדור חשב שהיה זה ממנו השם הערה לנפשותינו... ועם היות הדעת 
הזה בעצמו טוב... אין ספק שלא כיונה התורה לזה התכלית במצוות השמיטה, כי המצוות האלוקיות יש 
להם תכליות עצמיים בעצמם, וההמשל והדימוי מהם לענייני הנהגת האדם... היא כוונה שנית... ואם היה 
זה בלבד תכלית מצות השמיטה, והוא ג"כ תכלית השבת, למה התנא אמר וייחד שהגלות באה על שמיטת 

הארץ, ולא זכר חלול שבתות ולא יובל". 
3 ראה רבי יונתן אייבשיץ, אורים ותומים, חו"מ סז, א, שאף הוא ראה במצווה זו אמצעי להחדרת ערכים של 

הסתפקות במועט. וכך כתב: "ומה עצום מצווה זו וטעם יש בה וע"י ידע איש הישראלי אשר ימינו כצל על 
הארץ וגרים ככל אבותיו... ולה' הארץ ומלואה, וידע כי לא שלימות אנושי לעסוק בקיבוץ הקניינים ולאסוף 
חמרים חמרים יצבור ולא ידע מי אוספם, כי יראה כי שבת הארץ שבת לה' ויד הכל שוה בארץ אשר עיני ה' 

בה תמיד".  
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רעיון זה, המשקף יחס של חשדנות כלפי הארציות והסתייגות משקיעה בעולם החומר, בא 
גם בפירושו של רבי יצחק עראמה לבראשית (עקידת יצחק, בראשית, שער אחד עשר, קג, 
ע"ב), בהקשר לקבלת קרבנו של הבל ודחיית קרבנו של קין. בפרשנות הסיבה לכך התלבטו 
במדרש וכן בקרב המפרשים, וניתנו לכך הרבה תשובות. והנה רבי יצחק עראמה מפרש, 
שעבודת האדמה מסמלת את השקיעה ברכושנות ובקניינים חומריים, ואילו רעיית הצאן 
מסמלת את הנטייה הרוחנית. בקרבן שהביאו קין והבל ייצג כל אחד מהם את השקפתו 
שעיסוקו הוא הדבר האידיאלי. קרבנו של הבל התקבל ולא זה של קין, ללמדנו שאין 

הקניינים החומריים התכלית האנושית. 
תפיסה עקרונית זו באה ביתר ביאור והרחבה בדברי אברבנאל, ביחס לחטא של דור הפלגה 
(בר' יא). אברבנאל מסביר שהאידיאל האלוקי הוא שאדם יסתפק בדברים הטבעיים שברא 
הקב"ה כדי לזונו, ויפנה את רוב זמנו לעסוק בדברים הרוחניים, הנהגה המסומלת ברועה 
הצאן המנהיג את צאנו על פי הטבע. אולם אדם, קין ובני דור הפלגה בגדו בייעודם זה  
ונמשכו אחר העיסוק בחומר ובחיי ציוויליזציה, המושכים את כל זמנו של האדם עד שלא 
נותר לו זמן פנוי לעסוק ברוח, וכן גורמים הם לרדיפת הכבוד ולקנאה, לגזל ולשפיכות דמים. 
כשניתנה תורה לעם ישראל לא נאסרה עליהם צורת חיים זו, כיוון שהאנושות כבר שקעה בה 
וקשה היה לגמול אותה מכך, ולכן נצטווינו שגם בחיים האלה נתנהג על פי הדרך הישרה 

והמוסרית. 
נראה, שצורת החיים של עבודת האדמה לא נראתה בעיני פרשנים אלה כאידיאל,4 שכן זו 
עלולה להביא לשקיעה בחומריות ולהתמסרות לריבוי הקניינים ולאגירת הרכוש. לאור זאת 
נאמר שמצוות השמיטה היא אפוא כלי לתיקון, לעידון ולהתחדשות הרוח. מצוות השמיטה, 
שבה נצטווינו להפסיק את עבודת האדמה ולהפקירה לכל נצרך, באה לתקן ולחנך לכך שלא 

הקניינים החומריים הם האידיאל המבוקש אלא הקניין הרוחני. 
 

הרב ד"ר יעקב חרל"פ 
המחלקה לתלמוד 
 

                                                           
4 על היחס לעבודת האדמה במדרשי ההלכה, בתלמוד ובמדרשים ראה  בבלי יבמות: "ואמר ר' אלעזר: אין 

לך אומנות פחותה מן הקרקע" (שם סג, ע"א); בבלי סנהדרין: "ואמר ריש לקיש מאי דכתיב 'עֹבד אדמתו 
ישבע לחם' (מש' יב, יא), אם עושה אדם עצמו כעבד ישבע לחם, ואם לאו - לא ישבע לחם (שם נח, ע"ב).  
ממקורות אלו עולה יחס שלילי לעבודת האדמה, אולם ממקורות אחרים נראה יחס חיובי: ראה ספרא, בהר, 
פרק ה: "מנין שאין אדם רשאי למכור את שדהו ולהניח אפונדתו וליקח לו בהמה וליקח לו כלים וליקח לו 
בית אלא אם כן העני, תלמוד לומר כי ימוך ומכר"; בבלי יבמות: "ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין לו 
קרקע אינו אדם... ואמר רבי אלעזר: עתידים כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע" (שם, סג, ע"א); 
בראשית רבה (פרשה לט): "אמר רבי לוי בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור, ראה אותן 
אוכלים ושותים ופוחזים, אמר הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת, וכיון שהגיע לסולמה של צור ראה אותן 
עסוקין בניכוש בשעת הניכוש, בעידור בשעת העידור, אמר הלואי יהא חלקי בארץ הזאת, אמר לו הקב"ה 
לזרעך אתן את הארץ הזאת". ואין כאן המקום להאריך בתפיסות השונות. וראה הלל צייטלין, ספרן של 

יחידים, ירושלים תש"ם, עמ' 223-217. 
 


