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 כל השביעין חביבין … ב˘ÌÈ – שביעי חביב שנאמר: 'והשיעית תשמטנה ונטשתה' … בÌÈÓÈ – שביעי  
חביב, שנאמר: 'ויברך אלקים את יום השביעי' … בÌÈ˘„ÂÁ – שביעי חביב, שנאמר: 'בחודש השביעי 

באחד לחודש' (ויקרא רבא כט, יא). 
 

מתוך חביבותם היתירה של שלוש השביעין הללו, העניקה להם התורה, ולהם בלבד, את התואר והכינוי המיוחד – 
"שבת שבתון". 

‰ÌÂÈ השביעי: "וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו" (ויק' כג ג). 
‰˘‰ השביעית: "ובשנה השביִעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה', שדך לא תזרע וכרמך לא תזׂמר" (שם כה ד). 
ושיאו, פסגתו ומרכזו של החודש השביעי: "בעשור לׂחדש השביעי הזה יום הכפורים הוא … שבת שבתון הוא 

לכם וִעניתם את נפׂשתיכם" (שם כג כז-לב). 
ביטוי מיוחד ומשותף זה מציין את ייחודן ומעלתן היתירה של שלוש הקדושות הללו:  

˜„ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ‰ ˙˘Â והשביתה בו מכריזות: "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ" (שמ' כ יא) – יש 
בורא עולם ומקיימו; יש אחראי ומנהיג לסדריו המופלאים ולהתמדתם. 

˜„ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ‰ ˙˘Â והשביתה בימים הנוראים מכריזות: "שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון" – יש 
השגחה והנהגה; יש שופט עליון. יש מי שפוקח עין וסוקר את בריותיו, בוחן את מעשיהם ומשלם להם כפועלם. 
˜„ÈÚÈ·˘‰ ‰˘‰ ˙˘Â˙ והשביתה בשבת הארץ מכריזות: "כי לי הארץ"  (ויק' כה כג) – קדושה ומיוחדת היא 
ארץ ישראל, בהיותה "ארץ אשר ה' א קיך דׂרש ׂאתה, תמיד עיני ה' א קיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" (דב' 

יא יב).   
הכרזת השבת, שה' הוא בורא העולם, משתכללת ומתעצמת בארץ ישראל. הכרזה זו נבחנת ותובעת ביטוי בפועל 
בשנה השביעית, המחייבת אותנו להפקיע את בעלותנו על הארץ, ואוסרת עלינו לעשות ולנהוג בה כרצוננו. אין אנו 
רשאים לעבוד אותה, ואף לא לאסוף את יבולה ולהשתלט עליו. אין אנו אדוני הארץ! הידיעה האמונית הכללית 
ש"לה' הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה" (תה' כד א), נפרטת ולובשת ביטוי מעשי המכריז: "כי לי הארץ, כי גרים 

ותושבים אתם עמדי" (ויק' כה כג). 
הכרזת הימים הנוראים, שה' משגיח על בריותיו וקובע את גורלם, אף היא משתכללת ומתעצמת, ובאה לידי מבחן 
וביטוי מעשי בשנת השבע. בשנה זו אנו מחדירים לתודעתנו, שהפרנסה, השפע, הטובה והברכה אינם תלויים 
בכוחנו ובעוצם ידינו, אלא בה' אלוקים "הנׂתן לך כח לעשות חיל" (דב' ח יח). אף כאן האמונה הכללית הזו 
מוצאת את ביטויה ומבחנה המעשי ב"כי תאמרו מה נאכל בשנה השביִעת, הן לא נזרע ולא נאסׂף את תבואתנו" 
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(ויק' כה כ), בתשובתה הנוקבת של התורה: "וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית" (שם כא). רק ידיעה ואמונה זו 
יכולה לתת לנו את הכח והעוז הנחוצים כדי לקיים את מצוות השנה השביעית. בשנה השביעית מבטאים אנו 
בשביתתנו את אמונתנו, שהברכה תשרה במעשה ידינו כתוצאה מדבקותנו במצוות הקב"ה ובתורתו, לא פחות 

מאשר כתוצאה מהשתדלותנו ומחכמתנו. 
האמונות הללו מתמקדות ומתגברות דווקא בארץ ישראל, היונקת שפע קודש מחיבורה המיוחד עם הקב"ה, שקבע 
בה את משכנו ושכינתו. ארץ זו – נחלת ה' ומקום קודשו, מורגשת וניכרת השגחתו, הנהגתו ואדנותו של הקב"ה  
יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם. על כן, דווקא בארץ ישראל נדרש עם ישראל לקיים את מצוות השנה השביעית  

- שנת השבתון.  
כפי שכולנו משתדלים שהשבת תשאיר את רישומה בנפשנו למשך כל ששת ימי המעשה שבעקבותיה, וכפי שכולנו 
מצפים ומתפללים, שבחודש השביעי נצליח כולנו לפתוח את לבבנו ולספוג אל קרבנו את אווירת הימים הנוראים 
בעוצמתם, והתעלות זו תשפיע על השנה כולה; כך כולנו שואפים ומשתוקקים שהשנה השביעית – שנת השבתון, 
תטביע את חותמה עלינו, ושבעז"ה נזכה לקלוט לקרבנו את עוצמתה, ואת ברכתה את השפעתה הרבה גם לשש 

השנים שאחריה. 
 
 

* דברים אלה נלקחו מתוך המבוא לספרו של הרב זאב וייטמן, Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙È˙ÎÏÓÓ ‰ËÈÓ˘ ˙‡¯˜Ï, מהדורה שניה   תש"ס. 
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