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על הקשר בין מצוות השמיטה ובין מידת הביטחון בה' 

 

מצוות השמיטה באה בתורה חמש פעמים (שמ' כג י-יא;  לד כא [על-פי המשנה שביעית א, ד]; 
ויק' כה א-ז; דב' טו א-יא; לא י-יג). בתורה אפשר למצוא הדגשים שונים במשמעותה של מצווה 
זו בכל אזכור שלה. בשמות כג מודגש הפן הסוציאלי: "ואכלו עניי עמך"; בשמות לד נרמז העניין 
של השבתת הקרקע; בויקרא הדגש הוא: "ושבתה הארץ שבת לה'", כלומר עצם הקדושה של 
שנה זו; בדברים טו מדבר הכתוב על שמיטת כספים ועל חשיבותה החברתית של מצווה זו, 
ובדברים פרק לא דן הכתוב במעמד הקֵהל הנערך במוצאי השמיטה,  ובחשיבותו הרוחנית של 

מעמד זה. 
בבבלי סנהדרין מובא המאמר הבא בשם רבי אבהו: "אתא ההוא תלמידא אמר ליה מ"ט דשביעתא 
א"ל... אמר הקב"ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא" (לט, ע"א) - 
מצוות השמיטה באה להחדיר בלב האדם מישראל את ההכרה שאין הוא הבעלים על הקרקע 

שברשותו, ושהקב"ה הוא אדון הארץ.  
בספרות הראשונים הועלו תפיסות שונות על משמעותה של שנת השבע, על מצוותיה והלכותיה 
הרבות, ובעקבותיהם הלכו פרשני המקרא המאוחרים. נייחד עיון זה לבירור הקשר בין מידת 
הביטחון ובין מצוות השמיטה, קשר שעליו עמדו הפרשנים, גדולי מחשבת החסידות ובעלי 

המוסר.  
רבי יצחק עראמה רואה בהשבתת השדה עניין העומד בניגוד לטבע ולהתנהגות אנושית, שהרי 
בנוהג שבעולם בני אדם אינם משביתים את שדותיהם. הציווי על השמיטה מטרתו לעורר את 
האדם ולעודדו לשאול ולתהות על משמעות הציווי האלוקי ועל השתמעויותיו, ובדרך זו להגיע 

לביסוס מידת הביטחון בה':  
 

ולפי שהשביתות ההנה הם סימנים אלוקיים נתנם הא-ל יתעלה כנגד הטבע ובהפך ממה 
שינהגו אנשי הארץ ההיא בעבודתם, אמר: 'וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת, הן לא 
נזרע ולא נאסׂף... וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים' 
(ויק' כה כ-כא). והוא ניסיון נפלא על דרך: 'הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... 
ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא... (מלאכי ג י), וכ"ש (וכל שכן) שיהיה הנס נפלא 
מאוד כשיצורף אליו שנת היובל, וכל זה הוראה עצומה להיות הענינים מכוונים למה 

שאמרנו... (שם, שם).                  
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לפי זה, עצם השאלה "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף" אינה פגם 
באדם השואל, אלא להפך: בכוונה ציוותה התורה את העם מצווה המנוגדת לדרך הטבע, מצווה 

המעוררת שאלות שתכליתה, למרות התמיהות, להישען על ה' ולקיים את מצוותו.1  
מצד שני, יש שראו שאלה זו ודומיה בשלילה, כמביעה את נפילתו של האדם ואת חוסר ביטחונו 
באלוקים. נביא את דבריו של אחד מגדולי מחשבת החסידות, הרב אלימלך מליז'נסק,2 בספר נועם 

אלימלך (בהר): 
 

וכי תאמרו 'מה נאכל בשנה השישית... וצויתי את ברכתי לכם'. ויש לדקדק... שדרך הקרא 
לכתוב איזה יתור לשון בפסוק... ועי"ז מתורץ כמה קושיות, אבל הקושיא לא נכתב 
בעצמה בתורה, וכאן נכתב הקושיא בתורה(?!) ... ונראה שהשי"ת ב"ה כשברא את 
העולם השפיע מטובו צינורות מושכים שפע לצורכי בני אדם, ודרך השפע שלא להפסיק 
כלל, אלא כשהאדם נופל ממדרגתו ואין לו בטחון בבורא ב"ה המשגיח האמיתי... אז 
עושה האדם ההוא במחשבתו ההיא אשר לא מטוהר... וזהו 'וכי תאמרו', שהתורה מלמדת 
לאדם דרכי השם, שיהיה שלם בבטחונו על אלקיו ולא יאמר כלל 'מה נאכל'. כי כאשר 
חלילה יפול מן הבטחון לחשוב מה יאכל, הוא עושה פגם חלילה בהשפע ואטרחו כלפי 
שמיא לצוות מחדש. 'וכי תאמרו' פירוש כאשר תאמרו כך, ואז תטריחו אותי וצותי... אלא 
לא תתנהגו כך ותבטחו בה' בכל לבבכם, ואז תלך השפע בלי הפסק כלל תמיד לא יחסר 

כל בה.  
 

לפי דברים אלה, שאלה זו אינה  הולמת את האדם המאמין, ואין היא ראויה שתישאל כלל. אלא  
מאחר שהאדם נפל, ומידת ביטחונו בה' התערערה, ונתעוררו אצלו ספקות ושאלות, באה התורה 

ויצרה לו מחדש את הברכה, והבטיחה לו את השפע בשנה השישית (שם, ויק' בהר). 
בצורה חריפה יותר מביע רעיון זה גם אחד מגדולי בעלי המוסר - הסבא מנובהרדוק (ר' יוסף 

הורביץ), בספרו מדרגת האדם, מאמר דרכי הביטחון: 
 

כי יש כאן הערה נפלאה למבקש דרך שלימות התורה לעמוד עליו, שיתכן אחר כל 
ההבטחות שהבטיחה התורה 'ואכלתם לׂשבע' עדיין אין האדם בוטח, וחוזר ושואל שוב 
השאלה הישנה: 'וכי תאמרו מה נאכל'? אמנם עיקר השאלה... נראה, כי ישאל אותה לא 
בשנה השישית, ואף לא בשנה השביעית על מכאן ולהבא, אלא דווקא בשנה הראשונה, כי 
הנה טבע האדם להיות צופה ומביט לרחוק, ודואג היום על כמה שנים... ונמצא שיש כאן 
מצודה גדולה של "דאגת מחר" שתקלקל מטרת מציאות דין השמיטה לגמרי, כי עיקר 
תעודתה ללמד דעת את האדם, למען ידע כי לה' הארץ, ואף בעסקו בשדהו בששת השנים 
לא יאמר 'כחי ועוצם ידי'... ולכן כתבה התורה 'ואכלתם לׂשבע וישבתם לבטח עליה' אין 
כוונת התורה להבטיח לבד, כי אם גם כן להזהיר... מפני שהתורה ירדה לסוף דעתו של 
אדם, שבתחילת השנה הראשונה כבר ידאג דאגת העתיד... ובוודאי ייקח עצת הקמצנות, 
לכן הזהירה התורה אזהרה חמורה 'ואכלתם לשבע', שלא ישתמשו בתחבולה של 
קמצנות, ולא יצמצמו מהיום על לאחר זמן, 'וישבתם לבטח עליה' בלי שום דאגת מחר 

מקיום דין השמיטה (שם פרק ו).       
                

לפי השקפה זו, אדם מנוע מלהתכונן לשנה השביעית, לצבור אוכל וכיו"ב, כיוון שפעולות אלו 
נתפסות כפגיעה באמונה וכפגם בביטחון. ככלל, הדרישה האלוקית היא שאדם יחיה את חייו 
בשלווה ועל דרך השגרה מבלי לחשב חשבונות.3 אם כן, השאלה "וכי תאמרו מה נאכל בשנה 

                                                           
1  רעיון זה מבוטא גם אצל ר' אברהם סבע, בעל ספר צרור המור, המדגיש שהתורה רוצה להביא גם את העשיר 

לידי שאלה: "וידוע כי העני כל ימיו מכאובים, ובכל עת עיניו נשואות לשמים... והעשיר כל ימיו בשמחה וטוב 
לב... שוכח העני ואינו יודע מכאוביו, ולכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה, שאפילו העשיר נושא עיניו 

לשמים, ואומר מה אוכל ומה אשתה, כדי שידע ויזכור צער העני" (ויקרא, בהר). 
2 בשם אחיו הרבי ר' זוסיא. 

3 תפיסה זו בכל קיצוניותה וחריפותה מובעת במדרש בראשית רבה (פרשה פט, ב-ג): "ויהי מקץ שנתים ימים... 

ודבר שפתים אך למחסור (מש' יד) על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים שנאמר 
ויהי מקץ וגו'. אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו (תה' מ), זה יוסף, ולא פנה אל רהבים, על ידי שאמר לשר 
המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים". יוסף נענש משום שביקש משר המשקים שיזכירהו לפני פרעה 

ויביא לשחרורו. המדרש רואה כחיסרון את השתדלותו של יוסף, ומשום כך נתאחר שחרורו.  
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השביעת", והמאמץ להכין במשך שש השנים אוכל לשנה השביעית נתפסים כחטא של חוסר 
אמונה בה'.  כאמור, תפיסה זו אינה מוסכמת על הכול. כפי שהערנו לעיל (מדברי בעל העקדה), 
לא נראה שעצם השאלה "מה נאכל בשנה השביעת" אינה ראויה בעיניו. ואכן, תפיסת בעל 
העקידה בענייננו משקפת את יחסו לעצם הסוגיה העקרונית של היחס בין מידת הביטחון בה' ובין 
ההשתדלות האנושית. בפירושו לבראשית (פרשת וישלח, שער הששה ועשרים) הוא מציין, שעל 
כל אדם לעשות השתדלות אנושית כדי להינצל מקשיים שעומדים בפניו, ומי שאינו עושה מאמץ 
אנושי מתוך כך שהוא סומך על הקב"ה, נקרא חוטא ומפסיד את הזכות להיוושע על ידי אלוקים. 
בכך הוא מסביר את התנהגותו של יעקב, שאף שה' אומר לו לחזור לארץ מולדתו, "עתה קום צא 
מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך" (בר' לא יג), ומבטיחו שייטיב עמו, שנאמר: "ה' האומר 
אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך" (שם לב י) -  בכל זאת הוא עושה מעשים רבים 

והשתדלות רבה בכיוונים שונים: 
 

אבל באלו כבר יועיל יותר ההשתדלות וטוב החריצות, כי העדר ההשתדלות וחסרון 
החריצות במקום הצורך הוא עון אשר חטא... אומנם העצה היעוצה על כל איש ובעל דעת 
להחזיק עצמו כבינוני במעשיו ושמזלו רעוע כי אז צריך להחזיק בשני העניינים יחד, אם 
בכוון מעשיו וליישרם לרצון תמיד לפני ה', ואם במה שיפקח בענייניו תכלית מה 
שאפשר... אבל יעשה עד מקום שידו מגעת, ולא יקוה אשר יגיעו לו מאויי נפשו, כי אם 
על ידי החפץ האלוהי אשר בידו הכל והכל בו... ומכל זה דחייה למה שכתב הרמב"ן (ויק' 
בחוקותי) שאם נתנה רשות לרופא לרפאות דכתיב 'ורפא ירפא' (שמ' כא), לא נתנה רשות 
לחולה לקבל רפואתו, אלא שיקוה אל השם, הׂשם מחלה בקרבו, כי הוא יהיה רופא 
כשיושלם עונו... כי מי ישמע אליו על הדבר הזה, והלא כל אדם חייב לראות עצמו 
מהבינוניים, אשר השתדלותם תועיל להם... ועל המנהג כזה נהגו האבות הראשונים 
והנביאים הקדושים בכל עסקיהם הזמניים עם היות שהיו מושגחים מאת האל יתעלה 
ומובטחים מאתו... וכמה תתבאר הפנה הזאת האמיתית מזה הסיפור בכל מה שהשתדל 
השלם יעקב אבינו להנצל מיד אחיו מיד עשו, באופן שלא ישאר עליו שום ערעור ופקפוק 

להבטחת השי"ת אשר הבטיחו(שם).     
                 

הנה כי כן, בעל עקידת יצחק רואה את מידת ההשתדלות כצורך וכחובה, בהסתמך על מעשי 
אבות. הצורך במידת ההשתדלות ביחס לשנת השמיטה עולה מהמובא בבבלי חגיגה (ג, ע"ב): רבי 
אליעזר מוסר קבלה בשם רבי יוחנן, שעולי בבל לא קידשו חבלים מסוימים בקדושה שנייה, כדי 

שלא יתחייבו בשמיטה, מתוך דאגה לעניים: 
 

דתניא... לך אמור להם: אל תחושו למניינכם, כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע 
מרבו, ורבו מרבו: הלכתא למשה מסיני, עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. מה 
טעם? הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל, מפני שקדושה ראשונה 

קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא, והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית. 
 

אילו היה בדאגה זו חוסר ביטחון בה', בוודאי שלא היו עולי בבל נוהגים כך. וכך כתב החזון איש 
בשביעית בעניין זה: 

והבטחה זו אפשר שיגרום החטא לקפחה, וגם הברכה אינה אלא לכל ישראל, אבל היחיד 
יוכל ללקות בשביל חברו, ומצוות שביתת שביעית נדחית מפני פקוח נפש ככל מצוות 
התורה בשעת מצור ומלחמה, ואין להם לחם לאכול, ובזה ניחא שהניחו כרכים מלקדש 
כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית, ולא סמכו על הבטחת ברכה בשישית, דודאי גם 
עניים בכלל הברכה, אלא שראו (=עולי בבל) שגברה העניות ולא אמרה תורה לסמוך על 
הברכה להימנע מהשתדלות המחויבת בדרכי הטבע..., ועד כמה להשתדל מסור לחכמים 

על פי עיון התורה ברוח קדשם (שם, סי' יח, ד). 
מדברי החזו"א עולה, שההבטחה "וצויתי את ברכתי" וגו' יכולה שלא להתקיים בנסיבות 
מסוימות, והמצווה יכולה להידחות מפני פיקוח נפש, ולפיכך עשו עולי בבל השתדלות שיהיה 
לעניים מה לאכול בשנה השביעית. ממבט זה אין בהשתדלות זו פגם באמונה. דברי החזו"א 
בענייננו משקפים את תפיסתו ביחס למידת הביטחון באופן כללי. לדעתו, אין בהשתדלות סתירה 
לביטחון בה'. בהתייחסותו להשתדלות שעשה יוסף בהיותו בבית האסורים ולדברי המדרש 
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בבראשית רבה האומר, שיוסף חטא בָאמרו לשר המשקים "כי אם זכרתני אתך... והזכרתני אל 
פרעה והוצאתני מן הבית הזה" (בר' מ יד),4 הוא מפרש (במאמר האמונה והביטחון, פרק ב, ו), 
שאמנם על האדם לעשות מעשה השתדלות ולא לסמוך על הנס, אבל חובת ההשתדלות היא רק 
במעשה שיכול לעזור, ומכיוון שהבקשה משר המשקים הייתה בגדר מעשה שאינו יכול להועיל 
(שכן אנשים מסוגו של שר המשקים אין דרכם לזכור ולהחזיר טובה), הרי שפנייתו של יוסף אל 
שר המשקים היה בה, לדברי המדרש,  מעשה שאינו ממין ההשתדלות הרצויה. וכך הוא מסכם: 
"אבל אין לבוטח לעשות כמו אלה ואין פעולה זו מפעולות החובה, ויש במעשה זה כעין זריית 
אבק על זוהר האמונה והביטחון, ואחרי שאינה חובה היא אסורה, וכוונת חז"ל על הפעולה ולא 

על מידת הביטחון של יוסף חלילה" (שם).  
 

ראינו אפוא גישות שונות בקשר לשאלת העם "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת". יש שראו 
זאת בשלילה, כפגם במידת הביטחון, ויש שראו בדברים אלה שאלה לגיטימית, כחלק 
מההשתדלות שחייב בה האדם המאמין. נעיר, שאבות המחשבה החסידית לא שללו את 
ההשתדלות מכול וכול, אלא גישרו בין התפיסה השוללת את ההשתדלות ובין הגישה הרואה זאת 
בחיוב. בעל ספר תולדות יעקב יוסף5 (מקץ לא, א) הביא בשם הבעש"ט הסבר לדברי אביי "הרבה 

עשו כרבי ישמעאל - ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי - ולא עלתה בידן" (ברכות לה, ע"ב): 
דשמעתי בשם מורי...(= הבעש"ט) כי יש ב' סוגי אנשים. א' הנוהג על פי הטבע וחורש 
בשעת חרישה וקוצר בשעת קצירה, ב' הנוהג למעלה מהטבע לבטוח בה' שיזמן לו במעט 
עסקיו די פרנסתו ושיפנה לעסוק כל ימיו בעבודת הש"י אז מלאכתו נעשית ע"י אחרים 
והיינו צדיק באמונתו יחי'... משא"כ מי שאינו במדריגות בטחון ורוצה לעשות כמו רשב"י 
והניח מדריגתו עפ"י הטבע, ומדריגה עליונה לא השיג, ונשאר קרח מכאן ומכאן, וז"ש 

הרבה עשו כרשב"י גם שאינו בגדר זה לכן לא עלתה לו. 
 

מידת הביטחון ברמה המוחלטת מתאימה אפוא רק לאנשים שהגיעו לדרגה גבוהה בעבודת ה', 
ואילו מי שלא הגיע לדרגה זו אל לו לנהוג במידה זו, ואם ינהג כך, מעשיו לא יצלחו בידו.6  

 
הרב יעקב חרל"פ 
המחלקה לתלמוד 

 

                                                           
4  ראה לעיל הערה 3. 

5  לר' יעקב יוסף הכהן מפולנא. 

6 וכך עולה גם מדברי המגיד ממזריטש (תלמיד הבעש"ט, רבם של ר' אלימלך מליז'נסק ואחיו הרבי ר' זוסיא 

מהאניּפ ֹו לי) : "ועניין אמונה ובטחון שמעתי מהרב המגיד, על מה שהקשו תוספות (ביצה טו, ע"ב, ד"ה: 'לוו 
עלי ואני פורע', על הגמרא, שם: 'אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון: אמר להם הקדוש ברוך הוא 
לישראל: בני, לוו עלי וקדשו קדושת היום) והא אמרינן עשה שבתך חול ('עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות' 
- פסחים קיג, ע"א)... ותירץ הוא דלא קשה מידי, כי יש מדרגות שונות בכל אדם לפי בחינתו והאמנתו ובטחונו 
בו יתברך, שאם הוא במדרגה זו של האמונה ובטחון, ותופס דעה זו לעונג שבת ויו"ט בטענה זו, שאמר הקב"ה 
'לוו עלי ואני פורע' והאדם המאמין בזה ובוטח בו ית' ללוות, וודאי הש"י פורע, ויש אדם שאינו במדרגת 
הבטחון, ואינו רוצה ללוות מן האחרים... באומרו הלא אמרו רז"ל 'עשה שבתך חול...' אז אחר שתופס דעה זו 
כך הוא האמיתי לפי בחינתו (נשא, עמ' קכו, ע"ב, סוף ד"ה 'ובזה')". תפיסה זו במידת הביטחון ובביאור 
מחלוקת ר' ישמעאל ורשב"י ראה גם ר' חיים מוואלזין, נפש החיים, שער א, פ"ח; ועוד ראה  ר' יוסף דוב 

סולובייצ'יק, בית הלוי על התורה, תחילת פרשת מקץ; הנצי"ב, העמק דבר, פירוש הרחב דבר, בראשית מ, כג.    
 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע 
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