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 ?מה ענין שמיטה אצל הר סיני -בהר 

 חיים סבתו הרב

 

ר :השמיטה, ובפסוק הפותח את הפרשייה נאמרפותחת במצוות פרשתנו   ִסינַי ְבַהר מֶֹשה ֶאל ה' "וַיְַדבֵּ

אמֹר"  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" :י"ל דרשו ענין זה, ומפורסמים דברי רש"חז .[ויקרא כה, א] לֵּ

רי כל המצוות נאמרו בסיני! מה שונה מצוות שמיטה שבכותרתה הוזכר שנאמרה בסיני. רש"י ה

 תורת כהנים:ל ב"דברי חזמצטט את בפירושו לפסוק זה 

 נאמרו שמיטה מה אלא, מסיני נאמרו המצות כל והלא, סיני הר אצל שמיטה ענין מה

 כך, מסיני ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף, מסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה

 שנשנית קרקעות שמיטת מצינו שלא לפי פירושה שכך לי ונראה. כהנים בתורת שנויה

 הכתוב ובא, מסיני נאמרו כולן רטותיהופ שכללותיה למדנו, תורה במשנה מואב בערבות

 ונשנו וחזרו, ודקדוקיהן כללותיהן כולם היו שמסיני למשה שנדבר דבור כל על כאן ולמד

 מואב. בערבות

יובל, שלא מצאנו שחוזרים עליהם בערבות מואב, השמיטה ומצוות המ יםתורת כהנים מוכיחל ב"חז

אינו ו" :לדברים הללו ואומרכל המצוות נאמרו גם הכללות וגם הפרטים בהר סיני. הרמב"ן מגיב לגבי ש

כלל". ראשית, יש מצוות נוספות שלא נשנו בערבות מואב. שנית, העובדה שכל הדינים של בעיני נכון 

ל "חזעל שאר המצוות. לכן מסביר הרמב"ן את הלימוד של  השמיטה ויובל נאמרו בהר סיני לא מעיד

 תורת כהנים באופן אחר:ב

 מסיני כללותיה נאמרו שהשמיטה, ברור פירושה כהנים בתורת השנויה הברייתא אבל

 אביוני ואכלו ונטשתה תשמטנה והשביעית( יא כג שמות) המשפטים ואלה בפרשת דכתיב

 כל נאמרו עוד סיני בהר כי ואמר חזר ובכאן, כלל בדרך השמיטה דיני ואלו', וגו עמך

 אשר המצות אלה כתיב( לד כז להלן) הענין ובסוף, הזאת בפרשה נזכרו כולם שהרי פרטיה

 שכולן הנזכרת השמיטה אל המצות כל להקיש, סיני בהר ישראל בני אל משה את' ה צוה

 מסיני. והכל ופרט בכלל שנאמרו כן היו

"מה עניין שמיטה אצל הר סיני"? אם מצווה זו באה ללמד  -הרמב"ן לא ברורה  שלו תשובת

 הקדוש שכללותיהן ופרטותיהן נאמרו בסיני, למה דבר זה נלמד דווקא בסיני? כך שואל אור החיים

שבמצוות שמיטה יש את מעלת ארץ ישראל, ולכן דווקא בה רצו להדגיש שנאמרה בהר  תשובתו היאו

סיני, שכבר בהר סיני קיבלו מעלה גדולה זו. אמנם, אין תשובה זו עונה במלואה על השאלה, משום 

 שיש עוד מצוות שקשורות לארץ.

בה במיצוי כל  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" מי שיתבונן במצוות השמיטה, יראה שמתגלים

העקרונות של התורה. בסיני נמסרו עשרת הדברים בשני הלוחות, וידוע שבלוח האחד מופיעים מצוות 

של אמונה שבין אדם למקום, ובלוח השני מצוות של בין אדם לחברו. פירוש הדבר שהתורה עומדת 

שני היסודות את י אמונה ובין אדם לחברו. מצוות השמיטה כוללת עד מיצוי קיצונ -י רגליים תעל ש

 הללו. במצווה מעורבים הצד החברתי והצד האמוני.

בפן האמוני, האדם מכריז שהארץ אינה שלו. בימי קדם, הרכוש הבטוח ביותר שהיה לאדם היה 

הנחלה שלו. החיבור לאדמה יצר לאדם הרגשת אדנות. מצוות השמיטה מראה ש"לי הארץ", והאדמה 
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אינה שייכת לאדם. כמו כן, האדם מרגיש שהוא יוצר לעצמו את פרנסתו. והנה, במצוות שמיטה 

דם לוותר על פרנסתו. חז"ל מתארים את שומרי השמיטה כ"גיבורי כח עושי דברו". זו דורשים מהא

ן ֹלא " -על הציווי קושיה המצווה היחידה שהתורה עצמה מעלה  נָּׁה ַהְשִביִעת הֵּ וְִכי תֹאְמרּו ַמה נֹאַכל ַבשָּׁ

ע  נּווְֹלא נֱֶאסֹף אֶ נְִזרָּׁ . מסיבה זו, במצוות השמיטה יש מיצוי של מצוות האמונה [ויקרא כה, כ] "ת ְתבּוָאתֵּ

 בצורתה הקיצונית.

ּה וְָאְכלּו ֶאְביֹנֵּי וְַהְשִביִעת ִתְשְמֶטנָּׁה ּונְַטְשתָּׁ " -התורה אומרת גם מה מטרת השמיטה בפן החברתי, 

"ואכלו  :יטואציות שהעניים הפסידו מהשמיטה, אך התורה מעידה. אמנם, היו ס[שמות כג, יא] "ַעֶמָך

אביוני עמך". הדאגה החברתית מגיעה לקיצוניות במצווה זו. בעל השדה צריך להפקיר את שדהו לכל 

אדם, יד העני ויד בעל הבית שווה בו. בניגוד למתנות עניים אחרות, שיד בעל הבית עדיפה, שהוא 

 לצרף את שמיטת הכספים. נותן מתוך שלו. לכך כמובן יש

תורת הכהנים. למה דווקא ממצווה זו למדים שכל ל ב"דברי חזלהסביר את פי הדברים הללו נוכל ל ע

היסודות של באים לידי ביטוי באופן מובהק שני הפרטים והכללים נאמרו בסיני? משום שבמצווה זו 

התורה. בסוף שנת השמיטה נוהגת מצוות הקהל, שהיא שחזור של מעמד הר סיני. לאחר הבאת 

מיצוי, ישנה קבלה מחודשת של התורה. אמנם, מצוות השמיטה היא רק אחת ערכי היסוד לשיא ול

לשבע שנים ואחת לחמישים שנה, אך באותם השנים כל אחד מישראל חש את התחושות האמוניות 

מקרין על שאר השנים דבר הוהחברתיות הצפונות במצווה. מי שעושה זאת אחת לשבע שנים, 

 שבינתיים.

 ים, שמצווה זו תלויה בארץ ישראל. המיצוי של ערכי היסוד של התורהאין להכחיש את דברי אור החי

הגת על ידי הקב"ה באופן ישיר, ולכן רק בארץ זו אפשר להפיק נוהוא דווקא בארץ ישראל. ארץ זו מ

את הדרגות הגבוהות ביותר של האמונה והחברתיות. אלו דרגות שתלויות בקרבת ה'. יתירה מזו, 

ים נלאים למה דינים אלו נש קיים. כל הפרשדקשנוהגים רק כשבית המ במצוות השמיטה יש דינים

תלויים שה, ולא רק במנוחה. חלק מהדינים תלויים במקדש. התשובה היא ששביעית תלויה בקדו

להים כל כך גבוהה מאפשרת הגעה לשלמות באמונה, ביטחון -בבית המקדש, משום שרק קרבת א

 שמיטה לבין מעמד הר סיני. זה הקשר הפנימי שבין ובין אדם לחברו.


