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 א"תשס, פרשת ויגש
 

 השבת והשמיטה
 

ושבתה הארץ שבת : "ויקרא כהמופיע פעמיים בפרשת השמיטה שב" שבת לה: "צמד המילים
, צמידות זו גרמה לכך). ד" ('שבת לה, ובשנה ַהְשִביִעת שבת שבתון יהיה לארץ", )ב" ('לה

ולִעתים אף , כפי שהשבת הוסברה והובהרה, בהגותה לפחות, שמצוות השמיטה תוסבר ותובהר
 .תושווה אליה

כשם שנאמר : "ש פרשת בהרבתורת כהנים לרא, לראשונה מופיעה השוואה זו בספרות התנאים
 –' אלקיך' ויום השביעי שבת לה'הכוונה לנאמר בעשרת הדברות " ('שבת לה'בשבת בראשית 

 ".שבת לה"כך נאמר בשביעית ) יט י' שמ
בתקופה יותר . ואינה מבהירה את נושא ההשוואה ואת מהותה, ברם קביעה זו סתומה היא

 ):במדבר רבה ג ח(וואה זו והביעה כך חזר רבי לוי על הש, בתקופת האמוראים, מאוחרת
 

' ברא ז, ה בעולם ובירר לו אחד מהם"אמר רבי לוי ַאְת מוצא דברים הרבה ברא הקב
ברא '; ויברך אלקֹים את יום השביעי ויקדש אותו': שנאמר, ה בשבת"ימים ובחר הקב

 . ''ושבתה הארץ שבת לה': שנים ובירר לו אחד מהם שנאמר
 

, לא פלא הוא. ואינה מבהירה מה טיבה של ברירה זו ומה מהותה, האך גם קביעה זו סתומ
ונטלו על עצמם את משימת , שפרשני המקרא והוגי הדעות נתנו דעתם לחוסר בהירות זו

 .הפרשנות
כשם שנאמר בשבת ',  לשם ה–' שבת לה: "י בפירושו לויקרא כה ב הסתפק במילים הבאות"רש

כי מה כוונתו :  שבין שמיטה לשבת ונמצא סותמהי בא להבהיר את ההשוואה"רש". בראשית
הפרשן חזקוני . הוא הקים עליו פרשנים שביקשו לפרש את דבריו: התוצאה? "'לשם ה"במילים 

להשבית את האדמה (לא תהא כוונתך להובירה כדי לטייבה , כלומר: "י אלה"אמר על דברי רש
יצא , י"הוא הניח שזו כוונת רששאף , ן"הרמב". ה"אלא כדי לעשות מצוות הקב, )כדי לשבחה

והוא פנה לדרך אחרת והסביר , "ורבותינו לא לכך נתכוונו במדרשם: "נגד פרשנות זו במילים
 : י כך"שהבין את רש, שונה מהם רבינו אליהו מזרחי. את ההשוואה במישור הקבליסטי

 

וזהו שנאמר בשבת , שיהיה שביתתה לשם השבת ששבת בו השם בזמן הבריאה
ואף על פי שזאת ... 'אלוקיך' ויום השביעי שבת לה'שכתוב בו בפירוש , בראשית

מכל מקום סוד ימי עולם רמוז , המנוחה בשנה שביעית ומנוחת הבריאה ביום השביעי
 .כי כל השביעית זכר ליום השביעי הם, במקום הזה
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מציין וכך . י"בדרך זו פורשה ההשוואה על ידי פרשנים נוספים מבלי להתייחס לדברי רש
וזו , " זה בימים וזה בשנים–כי כוונה אחת להם בחידוש העולם : "כג יב' ג בפירושו לשמ"הרלב

 ): כה א' ויק(גם דעתו של אברבאנל בפירושו 
 

את השמים ואת הארץ וביום ' שששת ימים עשה ה, שתרמוז לבריאה הכוללת, השמיטה
, בשם שבת בערך הארץולהיות השמיטה תוֶרה על שבת בראשית נקראת , השביעי שבת

כן תהיה השמיטה , כי כמו שהיה יום השבת בערך ישראל מורה על זה בימי השבוע
שבת שבתון שבת 'וזהו אומרו , בערך הארץ ועבודתה בשנים מורה על שבת בראשית

לפי שתורה בשביתת השנה השביעית על היום השביעי , ונקרא גם כן שבת הארץ'' לה
 . מכל מלאכתו' הכי בו שבת , שבמעשה בראשית

 

לדידם של , מן ההשוואה שהועלתה לראשונה בפיהם של תנאים ואמוראים עולה, הנה כי כן
נועדו שתיהן , וכמוה מצַוות שמירת השמיטה, כי מצַוות שמירת השבת, פרשני ימי הביניים

 .ה"ונברא בידי הקב, להצהיר ולהעיד כי העולם מחודש
 

 ר מאיר גרוזמן"ד
 המחלקה לתלמוד

 


