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 א"תשס, פרשת וישלח

 

dhinyd zpitdhinyd zpitdhinyd zpitdhinyd zpit :  :  :  : bbbb 

 ירמיהו ושנת השמיטהירמיהו ושנת השמיטהירמיהו ושנת השמיטהירמיהו ושנת השמיטה
מצביע על הגורם הראשי , שחווה באופן אישי מוראות אלו, נביא החורבן והגלות, הנביא ירמיהו

 )יג-ט יא' יר( :השיב" על מה אבדה הארץ: "על השאלה. אבדן הארץשגרם ל
וילכו . ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם'  ויאמר ה

 . אחרי שִררּות ִלבם ואחרי הבעלים אשר ִלמדום אבותם
, שך שבעים שנהכי נטישת הארץ על ידי יושביה וההליכה לגלות למ, אך נביא זה יודע גם יודע

על שלא שבתה במשך שבעים שנות שמיטה במרוצת ימי הבית , נועדה גם לַרצות את הארץ

 )לה-כו לג' וי( :לבטח הכיר הוא את דברי התורה הבאים. הראשון והימים שלפניהם
אז ִתּרצה הארץ את שבתֹתיה כל ימי ָהַשָּּמה . והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה

כל ימי השמה תשּבֹת את . אז תשַּבת הארץ והרָצת את שבתֹתיה, םואתם בארץ אֹיביכ

 .אשר לא שבתה בשבתֹתיכם בִשבתכם עליה
חוזרת התורה , במרחק של שבעה פסוקים בלבד, כי לאחר פסוקים אלה, לבטח ירמיהו גם ראה

מדוע אפוא לא הזכיר ) מג, שם" (והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתֹתיה בהשמה מהם: "ואומרת

 ?ולא הצביע על הענישה המפורשת הזאת, א זה בתוכחותיו גם את החטא הזהנבי
שפרשת התוכחה שבספר ויקרא נמנעת מלהצביע על חטאים שבהם כשלו בני , עובדה היא

ואם לא : "ובתמורה היא מסתפקת במשפט הכללי, ישראל ואינה מפרטת אותם אחד לאחד

ורק ,  ואילו את חטא ביטול שנת השמיטה,)שם יד" (תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה

אין זה חטא שולי היכול להיבלע בחברתם של , משמע. מזכירה התורה בהרחבה, את החטא הזה
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כלום אין בעובדה זו כדי להביא את ירמיהו להצביע גם על חטא . חטאים אחרים ולהיעלם בהם

 ?זה
היא     , שון ושעליה דיבר ירמיהושבאה אחרי חורבן הבית הרא, מניין לך שגלות זו: ואם תִשיבני

לזו שבאה , שמא נועדו דברי התורה לגלּות אחרת? הגלות שעליה דיברה התוכחה שבספר ויקרא

 ? בסוף ימי הבית השני, לאחר מכן
בפי ' למלאות דבר ה: "שם נאמר, צא וראה את הנאמר בסופו של ספר הספרים: על כן אשיבך

ב לו "דה" (ל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנהעד רצתה הארץ את שבתותיה כ, ירמיהו

גלות בבל היא הגלות שעליה דברה : לאמור). שם טז, ן לתורה"ועיין בפירוש הרמב, כא

מדוע לא , ושוב נשאלת השאלה. ודבר גלות זו וסיבותיה אכן היו בפיו של ירמיהו, התוכחה

דברי (?  בספרו המונח לפנינוולא הקדיש לכך מקום) הידועות לנו(העלה זאת הנביא בנבואותיו 

אינם מצביעים על חטא , כב-ירמיהו ותוכחותיו על נגישת העבדים והשפחות שבפרק לד יב

 !)אלא לכל היותר על הפרת היובל, הפרת שנת השמיטה
ואולי בשל כך הצביעו פרשני ימי הביניים בפירושיהם לירמיהו על רמזים , נשים לב לעובדה זו

 .י בלבד"אנו נסתפק בהצגת דבריו של רש. שא זההמצויים בנבואותיו בנו
ושמטתה ּובך מנחלתך אשר נתתי לך והעבדתיך )" יז ד' יר: (באחת מנבואות הזעם אומר הנביא

 ". כי אש קדחתם באפי עד עולם תוקד, את איביך בארץ אשר לא ידעת
 ל הנוגעמהווים בעיה תחבירית בכ" ושמטתה ּובך מנחלתך"שלוש המילים הראשונות שבפסוק 

תרגום השבעים קורא את המשפט . במשפט זה ולמשמעותה" ובך"למקומה של המילה 

 על כרחך תשמט ארצך את אשר לא -] ושמטתה : "[י פירש"אולם רש, "ושמטתה ידך מנחלתך"

 אנקם מחמת נחלתך אשר נתתי לך -] ובך. [שבתה בשבתותיכם שאמרתי לכם ושבתה הארץ

שבת "עוסק בתוכחה על חטא , י"לדידו של רש, אן שהפסוקמכ". שלא עשית רצוני להשמיטה

ט אינו מופיע באף לא אחד "כי הפועל שמ, אם נבקש לציין. ועל העונש הצפוי לחוטאים" הארץ

י " יקבלו דברי רש-פרט לירמיהו ודווקא בהקשר של נחלה וגלות , מספרי הנביאים האחרונים

 .אלה משנה תוקף
יסור ' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרֹעו ומן ה', ר הכה אמ: "כך גם בהמשך נבואה זו

 -אשר יבטח באדם : "י ייחס גם לפסוק זה את חטא הפרת שנת השמיטה"רש). שם ה" (לבו

 שהבטיחו -יסור לבו '  ומן ה… כמו עזרו–] זרועו[, בחרישו וקצירו לומר אזרע בשביעית ואוכל

 ".וציוויתי את ברכתי לכם
  - העלמתו המפורשת של חטא הפרת שנת השמיטה מנבואותיו של ירמיהו ועדיין נותר דבר

 !חידה
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