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כאשר נבוא לעמוד על מהותו של חג השבועות נראה כי בתורה ובחז"ל אנו מוצאים מספר שמות המעידים על מספר 
מהויות ליום זה, במאמר זה נתבונן במשמעות של כל אחד מהשמות הללו, ונברר האם כולם מכוונים למהות אחת.

חמישה איזכורים בתורה יש לחג השבועות, בפרשת משפטים נאמר "וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" 
)שמות כג, טז( כלומר, מהות היום היא חגיגת הקציר, ויש כאן גם את עניין ההודאה והשמחה שבביכורי מעשי האדם - 

תחילת המימוש של ההשקעה הרבה שהחלה בזריעה. גם בפרשת ראה הוא מוזכר בהמשך לציווי על הספירה 'מהחל 
חרמש בקמה' - 'ועשית חג שבועות' )דברים טז, ט-י(, וכן בפרשת כי תשא כתוב: וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר 
חיטים )שם לד, כב(, כאן מהות החג מכוונת אל השבועות אך לצד זה הפרשה עוסקת גם בביכורי פירות הקציר. בדומה 
'וביום הביכורים בהקריבכם מנחה  לזה, בפרשת פנחס מוזכרות שתי הנקודות הללו של הקציר ושל השבועות יחד: 
חדשה לה' בשבועותיכם' )ויקרא כח, כו( וכפי שמבאר רש''י השם יום הביכורים מתפרש גם על ביכורי הקציר דהיינו שתי 
הלחם, וגם על מצוות ביכורים שמתחילה לנהוג בשבועות ]אלא שהיום נקרא ביכורים, ו'ובשבועותיכם' היא תוספת 

על כך[.

ואילו בפרשת אמור נאמר, 'וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם': )ויקרא כג, כא(. ההדגשה היא רק על 'מקרא 
קודש' ותו לא. המשמעות הבסיסית של מקרא קודש, הוא איסור מלאכה, ובדומה לכך ניתן לפרש את לשון המשנה 

'עצרת' שאפשר שגם הוא נאמר ביחס לאיסור מלאכה. 

עניין קבלת התורה מופיע מאוחר יותר1 בדברי האמוראים כמבואר בגמרא:

אמר רבי אלעזר: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא - יום שניתנה בו תורה הוא )פסחים סח:(.

ראשית, צריכים אנו לבאר כיצד ילכו יחדיו אותם שמות המוזכרים בתורה ומה השייכות ביניהם. שנית, עלינו לתת את 
הדעת לדברי חז"ל שכינו את היום הזה 'חג עצרת', וכן לעניין 'מתן תורה' האמור בתקופה מאוחרת יותר ושהוא העניין 
העיקרי אותו אנו מציינים היום, הן בתפילה ובקידוש היום - זמן מתן תורתנו, והן בקריאת התורה בפרשת יתרו. מה ראו 

חז"ל להוסיפם וכיצד מתקשר הדבר לתוכנו של היום כפי העולה מן המקראות.

כפל משמעות במועדים
לכשנתבונן נראה כי גם בפסח ובסוכות קיימת כפילות למהותו של החג המורכבת מהמועד החקלאי או העונה בה החג 
חל ומהות נוספת שאינה קשורה בכך; פסח הוא זמן יציאת מצרים אך גם 'חג האביב' כמבואר בפסוק 'זכור את חודש 
יוצאים בחודש האביב', הקשר ההדוק בין פסח לאביב עולה גם מדין  'היום אתם  האביב כי בו יצאת מארץ מצרים', 
עיבור השנה הנלמד מן הפסוקים הנ"ל. סוכות נקרא בתורה 'חג האסיף', ואף לחג זה מבוארת מהות אחרת בפסוקים 
'כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים'. יש לעמוד על מהותם של חיבורים אלו האמורים 

בשלושת הרגלים וגם בחג השבועות בו אנו עוסקים.

נראה כי החיבור בין המהות החקלאית של החגים למהותם הנוספת מכוון אותנו אל החיבור המבוקש בין רבדי החיים 
של האדם, בין יציאת מצרים והרעיונות העמוקים על שחר לידתו של עם ישראל לבין האביב המקיף את עולמו של 
האדם, אין התורה חפצה בחיבור שהוא מנותק מהוויתו של האדם בעולם החומר בו הוא שרוי, אלא את חיבורו של 
כך הם  זו2.  בו האדם שרוי בתקופה  ותחושת ההתחדשות  ימי האביב  חייו, בתוך  ועומק החג בתוך  האדם אל מהות 
הדברים ביחס לחג האסיף, אשר גם שם3 מבקשת התורה לחבר את החוויה בה האדם שרוי כאשר הוא ממלא את ביתו 

בפרנסת השנה כולה לחיבורו עם ביתו ועם קביעותו בעולם הגשם.

1. במשנה מבואר כי קריאת התורה בשבועות הוא בחודש השלישי ולא כפי שאנו נוהגים היום. ובאמת לר' יוסי )שבת פו, ב( 
מתן תורה היה בז' בו ולא חל בחג השבועות כלל ואף לרבנן שחל בו' כשהיה תלוי קידוש החודש בעדים אפשר שלא היה חל 
שבועות ביום מתן תורה כלל, וכן מבואר בדברי הריב"ש 'שלא תלה הכתוב חג שבועות ביום מתן תורה, אלא ביום חמשים 
לעומר. אלא, שבזמן הזה, דידעינן בקביעא דירחא, ולעולם ניסן מלא ואייר חסר, כלים חמשים לעומר ביום ו' בסיון, שנתנה 

בו תורה לדעת רבנן; ולזה אנו מזכירין בתפלה זמן מתן תורתינו'. )שו"ת הריב"ש, צו(.
2. ראה עוד הרחבת הדברים ועומקם במאמרנו על ליל הסדר 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'.

3. ראה הרחבת הדברים במאמרנו 'חג האסיף'.
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ריבוי השמות של חג השבועות
כך גם כאשר אנו מגדירים את מהותו של חג השבועות בו אנו עוסקים, הרי שתי קומות לו, האחת היא 'חג הקציר' שכן ביום זה 
האדם מגיע לשיא שמחתו בהשלמת עבודת הקציר, זהו המאפיין הפשוט של יום זה, ואולם, בשם זה לבד חסרה מהותו של היום, 

שכן, כל המכוון במועדים הוא להביא את האדם להכיר בבוראו ולרוממות חיי המעשה, כאן בא השם הנוסף 'חג השבועות':

שכבר  כפי  הלחם[  ושני  העומר  והנפת  הקציר  ימי  מאיזכור  במנותק  בהר  בפרשת  ]שנאמרו  השבועות  שבע  ספירת 
ביארנו במאמרים קודמים, זוהי עבודת השבע המבקשת מן האדם להשלים את חייו בשילוב של חיי הרוח והגשם כשהם 
מכוונים למקום אחד וכפי שנתבאר במאמרנו על ספירת העומר. 'חג השבועות' הוא פסגת עבודת שבע השבועות וכולל 

במספר החמישים השלם שבו הוא חל את השלמות המבוקשת בכל התקופה כולה.

מהות החג המוזכרת בפרשת אמור 'מקרא קודש' המורה על עצם השביתה ממלאכה וכן הלשון 'עצרת' האמורה בדברי 
חז"ל, נקשרת בבירור עם האמור, וכשם ששבת בעצם הציווי על השביתה מורה על עניין זה - ראיית עבודת ששת 

הימים כאמצעי ולא כתכלית, כך גם שביתת המלאכה של חג השבועות מורה על עניין זה. 

חיי  כל עניינה הוא, כאמור, להביא את האדם לקדש את  'שבועות' אינה עומדת לעצמה, שכן,  זו של  גם עבודה  אך 
המעשה, אם כך, העבודה של שבועות שבאה לקדש את חיי המעשה חייבת לכלול בתוכה את השלמת הקציר וחגיגתו. 
לפיכך נמצא ששני ענייני החג שלובים ותלויים זה בזה כשהכל מכוון לענין אחד. השלמת העבודה של ספירת השבועות 
באה לסיומה בחג זה המורה על שיאה של כל העבודה שנעשתה עד כה מפסח ועד עצרת, ציון השיא של ימים אלו 
מוכרח לבוא בזמן שהאדם חוגג את שמחתו על השלמת יגיע כפיו - בחג הקציר, דווקא ביום זה שהאדם שרוי בשמחה 
גדולה התורה מצווה אותו לנתב את השמחה לתכלית עבודת השם. זהו אם כן השילוב בין שני השמות, על ידי שניהם 

יחד מתקבלת מהות אחת רחבה שהיא 'לקדש את שמחת הקציר ולנתבה אל התכלית'.

חג הביכורים
כהמשך ישיר לזה בא השם 'יום הביכורים' עם המשמעות הנוספת של תחילת מצוות ביכורים כפי שפירש רש''י. ביארנו 
בכמה מקומות4 כי בשורש מהותה של מצוות הביכורים עומד הענין של ההכרה אליה נדרש האדם שמקבל לראשונה 
את פרי עמלו לאחר יגיעה ממושכת. במצוות הביכורים האדם מביא את ראשית פרי האדמה אל המקדש כשהוא קורא 
את פרשת הביכורים ומכריז 'הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם', גם כאן, כהמשך לעניין ספירת 
העומר וחג השבועות, האדם מנתב את כל שמחתו בעמלו לעבודת השם, בכך הוא מחבר בין יגיע כפיו וחיי המעשה 

ומרומם אותם לתכלית עבודת השם. 

מתן תורה
הנה כי כן ביארנו אל נכון את חיבורם של השמות המוזכרים במקרא והשם 'עצרת' המוזכר במשנה, מהו אם כן פשרו 

של החיבור הנוסף המופיע בחז"ל למתן תורה.

לאחר חורבן בית המקדש והעדר הקרבנות הללו שמובאים בעקבות הקציר, חסרנו את העבודה המיוחדת של ימים אלו, אמנם 
מצוות ספירת העומר ומהות 'חג השבועות' נותרו על כנם, אך אנו חסרים הן את הפתיחה - מנחת העומר, והן את הסיום - שתי 

הלחם. בהעדר קרבנות אלו ההקשר של חיבור עבודת הספירה לקציר ולמרחב של חיי המעשה לא בא לידי ביטוי. 

כבר מילתינו אמורה בארוכה5 בביאור מאמר חז"ל )ברכות ח.( 'מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של 
הלכה', שבזמן הבית היתה השראת השכינה ועבודת השם נוכחת בתוך כל חלקי ורובדי החיים, ויכול היה הרוצה בכך, 
לממש את עבודת ה' בתוך המרחב הגשמי בקלות יחסית6, ואילו כשחרב בית המקדש נסתלקה השכינה - אותה נוכחות 
וקרבת ה' בכל מרחבי החיים, וכשהאדם מבקש לעבוד את ה', הקושי הגדול הוא להכניס את נוכחות ה' בתוך כל חלקי 

החיים ובתוך המרחב הגשמי עד כדי שהוא כביכול אינו יכול לעשות זאת אלא מתוך ד' אמות של הלכה.

בדומה לכך ניתן לומר, כי גם ביחס לתוכן הפנימי של ימי הספירה וחג השבועות בהעדר הקציר, העומר, שתי הלחם 
והקרבנות שסביבם, קיים קושי לבטא את עבודת ה' וקרבתו בתוך המרחב של חיי החולין. חז"ל ברוחב דעתם מורים 
לנו כי בעת הגלות כשאין בית המקדש ואין מרחב חקלאי יש לקבוע מסמרות בהדגשת המשמעות הנוספת של היום 
הזה - 'מתן תורה', משמעות שלמרות שהיתה קיימת כל העת, מכל מקום כל עוד בית המקדש קיים והשכינה שורה 
בישראל היה היהודי משיג את קרבת השם בכל רובדי החיים ומצליח להחדיר את התוכן הזה כראוי לתוך חיי המעשה, 
ועכשיו שחסרנו את כל זה ו'אין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה' אזי כל קרבת ה' מושגת דרך לימוד התורה ויגיעתה, 

לפיכך קבעו לנו את חג השבועות ואת ימי הספירה שלפניו כימים הסובבים סביב מתן תורה.

ריבוי השמות של חג השבועות מכוונים כולם אל מקום אחד - חיבורה של עבודת שבע השבועות לתוך מרחב עבודת הקציר 
והביכורים - המרחב הגשמי של תקופה זו. כיום בהעדרו של הקציר ובהעדרו של בית המקדש, חז"ל מכוונים אותנו אל מהות 
נוספת, אל 'מתן תורה', ומלמדים אותנו כי הוויתו של הבניין הרוחני תיכונן בתוך כותלי בית המדרש ומשם תוכל להשפיע אל 

שאר רבדי חיי האדם - אל מרחב הגשם, ולהביא את השלמות המבוקשת בחיבורם של הכל אל יעדם הרצוי.

4. ראה מאמרינו אשתקד על חג השבועות 'השיבה אל הראשית' ומאמרנו 'ביכורים' בפרשת כי תבוא.
5. במאמרנו 'השראת השכינה וחורבן הבית'

6. ראה מאמרם ז"ל תלמוד )שבת כה ב, 'נשיטי טובה' רבי יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאים שעליה. וביאורנו בזה במאמרנו 'השראת 
השכינה וחורבן הבית'.(
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 פשטא פשטא 
פשטות המתחדשים במקרא ובאגדה

דיבור ה' עם ישראל במעמד הר סיני

ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ה' ֱאֹלֵהינּו עֹוד  ֹיְסִפים  ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ִאם  ִּכי ֹתאְכֵלנּו ָהֵאׁש  ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות 
ָוָמְתנּו... ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר 

ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו )דברים ה כה(.

המשא ומתן בין עם ישראל למשה רבינו צריך ביאור מכמה פנים, האחד: העם טוען כלפי משה 
הטענה.  את  מקבל  ומשה  ימותו,  הם  הגבורה  מפי  ישירות  אליהם  להיות  ימשיך  הדיבור  שאם 
מדוע אפוא שמיעת הדיברות מפי הגבורה תביא למותם? וכי חפץ ה' במותם? הלא, כל סיבת 
התגלותו אליהם היא מרוב אהבתו וחשקו בהם. ב. מדוע עונה ה' ואומר "היטיבו אשר דיברו", 
הלא הוא חפץ להתגלות והעם דוחה אותו ואינו מעוניין. אפשר אולי להבין את רצון העם שלא 
חפצים למות, אך בדברי הקב"ה משמע שישנה מעלה מיוחדת דווקא בסירוב להתגלות הישירה, 

זאת מדוע?

נראה שבדברים אלו טמון יסוד חשוב ועמוק בדבר הצורה המדויקת והנכונה שבה, לפי התורה, 
ראוי להתקיים הקשר של האדם עם הקב''ה. כדי להבין זאת היטב נעיין בציוויו של הקב"ה למשה 

בעניין הגבלת ההר.

פן יהרסו

לפני שמשה רבינו עולה אל הר סיני, הקב"ה מנחה אותו להזהיר את העם שלא יתקרבו או יגעו 
בהר, ולאחר שהוא עולה הוא מצווה עליו לרדת ולהזהיר את העם שוב מחשש "פן יהרסו לראות" 

)שמות יט כא(. מה פשר החשש ומדוע צריך משה להזהיר על כך את העם חזור והזהר?

הר  של  בכבודו  או  הקב"ה  של  בציוויו  ח"ו  יזלזלו  ישראל  שעם  מכך  נובע  לא  שהחשש  נראה 
סיני, אלא להפך. החשש נובע מכך שכאשר האדם עומד לנוכח התגלותו של הקב"ה מתעורר 
של  מוחלט  ביטול  כדי  ועד  הנפש  כלות  עד  בה'  לדבוק  נשלט,  בלתי  אף  ואולי  עמוק  רצון  בו 
להיראות  הארציים  החיים  עשויים  ישיר  באופן  האלוקית  האמת  מול  שעומד  לאדם  עצמיותו. 
כדבר אפסי ושפל, והוא מעדיף להתעלות אל מעבר לעולם ולדבוק בה' מאשר להמשיך לחיות 
את חייו נטולי המשמעות. לכן מזהיר הקב"ה את עם ישראל שוב ושוב, כיון שיש חשש שבזמן 
ההתגלות הישירה, מרוב חשקם ואהבתם הם ירוצו לתוך ההר ולתוך האש היורדת מן השמים, 
הקב"ה אינו חפץ בדבקות מוחלטת שכזו הכרוכה בביטול עצמי מוחלט, הוא חפץ בעם שיעמדו 
לנגדו חיים וקיימים, יקבלו את חוקיו ויישמו אותם בעולם הזה, הארצי והגשמי. לכן הוא מצווה 
אותם על שמירת המרחק ועל דיכוי במובן מסוים של תשוקת הקודש המתפרצת, כדי שהקשר 
שלהם עם ה' ייבנה בצורה נכונה תוך שמירה על אישיותם באופן שאינו כרוך בביטול מוחלט של 

קיומם בעולם הזה.

לא יראני האדם וחי

לאור דברים אלו נוכל גם להבין את המשא ומתן של עם ישראל עם משה רבינו וכן את תשובתו 
ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ה' ֱאֹלֵהינּו עֹוד ָוָמְתנּו. מיתה זו  של הקב"ה. עם ישראל מכריז ִאם 
עליה מדובר, אינה מיתה הקשורה בעונש או גמול על עוון כלשהו, מיתה זו היא תוצאה ישירה 
של הרצון האינסופי לדבוק בה'. דבקות מוחלטת בה' יוצרת בהכרח יחס מבטל כלפי החיים אשר 
למשה  הקב"ה  אומר  גם  כך  בכלל.  קיום  להם  אין  האלוקית  הנשגבות  שמתוך  האדמה  פני  על 

כאשר הוא מבקש לראותו "לא יראני האדם וחי".

הקב"ה  של  חפצו  שאין  יודע  הוא  מאידך  אך  מחד,  מאודו  בכל  ה'  בהתגלות  רוצה  ישראל  עם 
בדבקות המוחלטת המבטלת את האדם וכדי שיתקיים הקשר בינו לבין הקב"ה ישנו צורך במרחק 
ובהסתר מסוים, כיוון שכך הוא מבקש ממשה רבינו לעמוד בינו לבין הקב"ה ובכך לעמעם ולו 
במעט את ישירות ההתגלות, כך הם יוכלו לעמוד מול הקב"ה ולקבל את תורתו לתוך העולם. 
הקב"ה ששומע את דרישת עם ישראל מבין שאין מקורה במאיסת הקדושה ח"ו, אלא להפך, 

בהפנמה עמוקה של האזהרה "פן יהרסו לראות" וממילא אומר למשה: "היטיבו אשר דיברו".
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הציווי של שמיטת הקרקע והפסקת מלאכת האדמה 
היא משום שיש בה הוראת בעלות על הארץ.

דווקא  זו  במצווה  נצטווינו  מדוע  גם  מובן  ולפיכך 
'כי  במילים  הפרשה  פתחה  ומדוע  ישראל  בארץ 
תבואו אל הארץ', משום שמצוות השמיטה עומדת 
למעשה  קודם  כתנאי  הארץ  לנתינת  כבירור 
גם  זהו  בקרקע.  ההחזקה  את  להגדיר  ומבקשת 
לכם'  נותן  אני  'אשר  המילים  בסמיכות  הביאור 
ל'ושבתה הארץ שבת לה'', לאמור: ה' נותן את הארץ 
השמיטה,  שנת  את  בבעלותו  ומשייר  ישראל  לבני 

שבשנה זו הארץ אינה שלהם אלא שלו.
כעת גם מבוארת הלשון 'שש שנים תזרע את ארצך' ולא 
'את שדך' או 'את אדמתך' כמתבקש בפסוקים העוסקים 
איננה  כאמור,  המצווה,  מטרת  שכן,  השדה,  במלאכת 
לקרקע,  או  לאדם  מנוחה  לתת  כדי  מלאכה  הפסקת 
אלא עניינה של המצווה הוא לעזוב את הארץ מבחינה 

ריבונית, ולזה מתאימה דווקא הלשון ארצך.

ב. שש שנים תזרע את ארצך

זה, שמלאכת הזריעה אינה אסורה מצד עצמה  רעיון 
אלא רק מחמת שהיא מבטאת ומורה בעלות על הארץ, 
עולה גם מדקדוק נוסף בפסוקי פרשת השמיטה. קודם 
הקדמה  מופיעה  השדה  מלאכת  איסור  על  הציווי 
המורה על עבודת ששת השנים, כך בפרשת משפטים:

ְּתבּוָאָתּה:  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָשִׁנים  'ְוֵשׁׁש 
ְוַהְּשִׁביִעת ִּתְשְׁמֶטָּנה ּוְנַטְשָּׁתּה' 

וכן הוא גם בפרשת בהר:
ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת 
ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ִביִעת  ַהּׁשְ ָנה  ּוַבּׁשָ ְּתבּוָאָתּה:  ֶאת 

ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר:
מדוע רואה התורה להקדים ולהזכיר את עבודת שש 
השנים לפני הציווי האוסר את העבודה בשביעית? 
את  להשבית  שיש  לצוות  מספיק  היה  לכאורה, 
השדה בשנה השביעית או לכתוב 'מקץ שבע שנים 
שש  עבודת  של  מקומה  מה  ארצך'.  את  תשמוט 

השנים כהקדמה לאיסור השנה השביעית?
העוסק  הסמוך  בפסוק  גם  נאמרה  זו  כעין  הקדמה 
ַמֲעֶשׂיָך  ַּתֲעֶשׂה  ָיִמים  'ֵשֶׁשׁת  יב(:  )שם  השבת  במצוות 
נשתנו  במה  להבין  צריך  ִּתְשֹּׁבת'.  ַהְּשִׁביִעי  ּוַבּיֹום 
מצוות שבת ושביעית מכל שאר האיסורים שבתורה 
שלא  מה  את  המדגישה  זו  הקדמה  בהן  שנאמרה 

נאסר לפני עצם הציווי.
לחשוב  מקום  היה  כי  הדברים3  בביאור  והנראה 
היא  ובשביעית  בשבת  המלאכה  באיסור  שההבנה 
וכאשר  שקיימת בעייתיות הטמונה בעצם המלאכה, 
כיון  רע,  דבר  עושה  הוא  זורע  או  מבשל  האדם 
או עבודת האדם בשדה היא דבר שלילי  שהמלאכה 
שאינו רצוי מצד עצמו, אלא שלא ניתן לדרוש מהאדם 
שלא יעבוד כל חייו לכן קבעה התורה יום אחד בשבוע 
ושנה אחת במחזור חקלאי שבהם האדם ישבות. אך 
ישנה אפשרות אחרת להסביר, שהשביתה ממלאכה 
איננה בעייתית כשלעצמה והיא נאסרה מחמת רעיון 

כללי ביום השביעי ובשנת השמיטה.
מצוות  ומדיני  התורה  מפסוקי  שהראינו  כפי  ואכן, 

3. ראה בעניין זה בהרחבה במאמרנו על שבת.

עצם  את  לאסור  התורה  שרצון  לומר  אין  שמיטה 
העבודה, אלא איסור העבודה בשמיטה עוסק בדרישה 
זהו  מעתה,  נכונה.  בצורה  בארץ  אחיזתנו  את  לכונן 
ולשמיטה  בראשית  לשבת  ההקדמה  של  ביאורה 
להדגיש  כדי  והשנים,  הימים  ששת  עבודת  בהזכרת 
כי אין בעבודת ששת הימים כל בעיה, להפך, העבודה 
מבורכת ורצויה אלא שעבודת ששת ימי המעשה ושש 
ואת  צביונן  את  מקבלות  לשמיטה  הקודמות  השנים 

היחס הראוי להם מתוך מצוות השבת והשמיטה.

ההשפעה על כל השבוע

נוסף  עומק  עולה  האמורה  הפסוקים  מהקדמת 
כאשר  שמיטה.  ובמצוות  בראשית  שבת  במצוות 
השביעי  יום  עם  הימים  ששת  את  מחברת  התורה 
שבו עוסקת מצוות שבת ושמיטה הרי היא מתייחסת 
כי מצוות אלו  ומבארת  כיחידה אחת  לכלל השבוע 
אלא  השביעית  והשנה  היום  אל  רק  מכוונות  לא 
דורשות להכניס את התוכן והרעיון הניבט מהם אל 

כל שבוע הימים והשנים.
בכך  השבוע  ימי  כל  על  משפיעה  השבת  מצוות  כך 
שהאדם מרכז את חיי הגשם שבהם הוא עוסק בששת 
שאותה  הרוח   - הנרצית  התכלית  אל  השבוע  ימי 
הנעשית  השמיטה  מצוות  גם  כך  השבת.  מסמלת 
האדם  מן  דרישה  מגלמת  אינה  שנים  לשבע  אחת 
גם  לחבר  אלא  השביעית  בשנה  דווקא  אותה  לקיים 
משנת  הניבט  הרעיון  אל  העבודה  שנות  ששת  את 
אחיזתנו  כי  לתודעתנו  להחדיר   - שהוא  השביעית, 
תלויה  היא  אלא  מותנית,  בלתי  עובדה  איננה  בארץ 
ברצון ה' וברתימת ייעודה של ארץ ישראל למטרתה. 
זוהי שביתה  זהו אפוא עומק המובן של "שבת לה'", 
'פעילה' המוכיחה על ידי העדר מעשי בעלות יזומים 
כי האדם מכיר אך ורק בבעלות ה' ויודע כי לה' הארץ. 
בלשון  נוסף  דקדוק  לבאר  נוכל  אלה  דברינו  לפי 
ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָשִׁנים  'ְוֵשׁׁש  הפסוק 
הפסוק  ּוְנַטְשָּׁתּה'.  ִּתְשְׁמֶטָּנה  ְוַהְּשִׁביִעת  ְּתבּוָאָתּה 
לשמוט  ומורה  השנים  בשש  הארץ  בזריעת  עוסק 
בשנה השביעית, ולכאורה על פי כללי הדקדוק היה 
'והשביעית'.  ולא  תשמטנה'  'ובשביעית  לומר  נכון 
גרידא,  השביעית  בשנה  השביתה  אין  לדברינו  אכן, 
אלא השביתה עוסקת בכל שבוע השנים ומתקיימת 
נקטה  לא  ולכן  השביעית  השנה  שביתת  ידי  על 
שהשביתה  המורה  'ובשביעית'  בלשון  התורה 

מתייחסת רק לשנה השביעית.
לציווי  מקדימה  שהתורה  הסיבה  אפוא  זוהי 
השמיטה את המשפט 'ששת ימים תזרע את ארצך' 
תשמטנה'  'והשביעית  בלשון  נוקטת  אף  היא  ולכן 
ולא 'בשביעית', כי מטרת המצווה היא להשפיע על 
אף  ייתכן  השביעית.  השנה  על  רק  ולא  השנים  כל 
שלכן כאשר התורה מצווה בפרשת בהר על שביתת 
הקרקע, אין היא מציינת בתחילה מועד מסויים וזמן 
'ַּדֵּבר  בכלליות:  הארץ  שביתת  על  מורה  אלא  קצוב 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 
ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'' להורות  ֲאֶׁשר ֲאִני 
הזמן  באותו  מסתכם  אינו  השביתה  של  עניינה  כי 
שבו שובתים, אלא זהו רעיון הנועד לגרום להשפעה 
תודעתית על כל משך השנים, כי לה' הארץ, וכולה 

נתונה בידו; "שבת לה' אלהיך".
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מהות מצוות השמיטה וגדריהמהות מצוות השמיטה וגדריה

א. עיון בלשונות הפסוקים

מצוות השמיטה הכוללת דינים רבים מוזכרת בתורה 
בשני מקומות, בפרשת משפטים ובפרשת בהר. טרם 
כפי שהם מופיעים  לעיין בעומק פרטי המצווה  נרד 
בדברי המשנה והפוסקים יש לדקדק ולעיין בלשונות 
הפסוקים ובמה שיש לנו ללמוד מהם בגדרי המצווה. 

בפרשת משפטים )שמות כג י-יא( נאמר:
ְּתבּוָאָתּה  ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָשִׁנים  "ְוֵשׁׁש 
ַעֶּמָך  ֶאְבֹיֵני  ְוָאְכלּו  ּוְנַטְשָּׁתּה  ִּתְשְׁמֶטָּנה  ְוַהְּשִׁביִעת 

ְוִיְתָרם תֹּאַכל ַחַּית ַהָּשֶׂדה ֵּכן ַּתֲעֶשׂה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך'.
ארצך',  את  'תזרע  הפסוק  בלשון  לדקדק  יש 
'את  או  שדך'  'את  לומר  יותר  ראוי  היה  שלכאורה 
לריבונות על  אדמתך'. שכן, המילה ארץ מתייחסת 
שטח ואילו כאשר עוסקים בחלקת אדמה מתאימות 
יותר המילים 'שדה' או 'אדמה', אם כן כשהנושא הוא 
איסור זריעה היה מתאים להתייחס לקרקע כחלקת 

אדמה ולא כשטח ריבוני1.
מעט  התורה  מרחיבה  ב-ד(  כה  )ויקרא  בהר  בפרשת 

יותר ברקע לציווי על השמיטה: 
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ֵׁשׁש  ַלה':  ַשָּׁבת  ָהָאֶרץ  ְוָשְׁבָתה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶשׁר 
ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת 
ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ִביִעת  ַהּׁשְ ָנה  ּוַבּׁשָ ְּתבּוָאָתּה: 

ַׁשָּבת ַלה' ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר:
זו  פרשה  הפותח  הפסוק  שמלשון  בכך  להתבונן  יש 
נשמע כי מייד עם ביאתם לארץ יש להשבית את הארץ 
אפילו שעדיין לא עבדו בה שש שנים. אך אין זה נכון, 
וכפי שמפורש בפסוק הסמוך 'שש שנים תזרע ובשנה 
יש  והדבר אומר דרשני. עוד  השביעית שבת שבתון', 
לדקדק בתוספת המילים 'אל הארץ אשר אני נותן לכם', 

שהיה אפשר לומר 'כי תבואו אל הארץ' ותו לא.

עיון בטעם המצווה

למתבונן במהותה של מצוות השמיטה נראה במחשבה 
ראשונה כי עיקר טעמה של המצווה הוא להורות על 

1. ובאמת בפרשת בהר הלשון היא: 'שש שנים תזרע שדך' 
והדברים יבוארו במאמרנו 'ביאור חילוקי הפרשיות'.

מנוחת האדם ולמנוע ממנו לשקוע בעבודת הפרנסה 
ובענייני הגשמיות. אמנם כאשר נעיין בעומק הדברים 
נראה כי אין הסבר זה מניח את הדעת לבאר מצווה זו. 

מדוע  ליגע,  מנוחה  לתת  היה  המצווה  טעם  אם 
הלא,  השדה,  מעבודות  ורק  אך  השביתה  נדרשת 
לאדם,  ומנוחה  שבתון  שנת  לתת  התורה  רצון  אם 
וכעין  האדם,  מלאכות  כל  את  לאסור  נכון  היה 
מצוות המנוחה ביום השבת. יש להבין אפוא מדוע 
דווקא החקלאי העובד באדמה הוא שצריך לשבות 
שנה אחת מידי שבע שנים ואילו מי שעובד בשאר 

המלאכות אינו מחוייב בשביתה זו כלל.
בארץ  דווקא  נוהגת  זו  שמצווה  בכך  לעיין  יש  עוד 
דווקא  זו  מצווה  של  מהותה  תלויה  מדוע  ישראל. 
ומניעת  הגשם  מן  הניתוק  הלא  ישראל,  בארץ 
השקיעה בעבודת הפרנסה נדרשת בין בארץ ישראל 
השמיטה  מצוות  אפוא  שונה  במה  לה,  מחוצה  ובין 

ממצוות השבת הנוהגת בין בארץ ובין בחו"ל?

מהות שמיטת הקרקע

הפסוקים  דיוק  מכורח  הדברים  בביאור  והנראה 
שלעיל, כפי ששנינו בגמרא: "אמר ליה מאי טעמא 
מילתא  לכו  אמינא  השתא  ליה  אמר  דשביעתא? 
לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  לתרוייהו,  דשויא 
זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי 

היא, והן לא עשו כן אלא חטאו וגלו" )סנהדרין לט.(2 
נרחיב ונפרש את הדברים: רעיונה ומהותה של מצוות 
השמיטה היא הדרישה מעם ישראל שלא לקבוע את 
אחיזתם בארץ באופן מוחלט, אלא לראות את נתינת 
הארץ ככזו המותנית במעשיהם ובהכרתם בכך שה' 
הוא הריבון על הארץ, וכי הם דיירים ארעיים בארץ 
השייכת כולה לה' ואשר כל קיומינו בה הוא על דעת 

כן שנכפוף עצמינו להוראות אדוני הארץ, הקב"ה. 
בפסוק  האמור  השמיטה  על  הציווי  משמעות  זוהי 
לשחרר  פירושו  לשמוט  תשמטנה'.  'והשביעית 
מלאכות  איסור  טעם  בארץ.  אחיזתנו  את  ולהרפות 
השדה הוא משום שעל ידי העיסוק במלאכות הקרקע 
האדם 'מחזיק' את הארץ, בדומה למה שנאמר בשמיטת 
ַּבַעל  ָּכל  ָשׁמֹוט  ַהְּשִׁמָּטה  ְּדַבר  'ְוֶזה  ב(  טו  )דברים  כספים 
אוחז ברעהו  כפי שאדם  ְּבֵרֵעהּו',  ַיֶּשׁה  ֲאֶשׁר  ָידֹו  ַמֵּשׁה 
על ידי החובות שהוא נושה בו, כך מלאכת הזריעה היא 
מצוות  שורש  הארץ.  על  האדם  של  השתלטות  כעין 
התורה  מצווה  שנים  לשבע  אחת  כי  הוא  השמיטה 
שישמוט את הארץ מידיו ויפסיק לעבוד ולהחזיק בה, 

כדי לגלות כי הארץ כולה לה' היא.
המכוון במצוות השמיטה ובציווי על שביתת הקרקע 
ועבודות השדה, אינה מחמת שעבודות השדה נאסרו 
אחיזתנו  את  להרפות  הוא  המכוון  אלא  לכשעצמם, 
בקרקע, ועל ידי שביתת השנה השביעית נחדד היטב 
בהכרתינו גם בשש שנות המלאכה, כי אין החזקתנו 
בארץ מוחלטת וכי אין אנו בעלים גמורים על הארץ 

אלא נתונה היא לנו אך ורק בכפוף למעשינו.
על פי זה מיושב היטב מדוע התורה מבקשת לשבות 
רק מעבודת השדה ולא מכל מלאכות האדם, מפני 
מן  כללית  בדרישה  עוסקת  השמיטה  מצוות  שאין 
שורש  אלא  הגשם  בעבודות  לשקוע  שלא  האדם 

את  הארץ  תרצה  "אז  ז(  ב,  )בחוקותי  בספרא  זה  וכעין   .2
שבתותיה - אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ומשמטים לי 
אחת, בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן"

עומקא דשמעתתאעומקא דשמעתתא
ביאורים בעומק הסוגיות ולשונות הש"ס 

בימים אלו נמצא בשלבי עריכה קונטרס ובו 
אסופת שיעורים בענייני שביעית ושמיטת כספים 

שנמסרו על ידי מורנו הרב שליט''א בהזדמנויות שונות. 
הקובץ כולל בתוכו מאמרים על ענייני שמיטה בהלכה 

ובאגדה היורדים לשורשי הדברים תוך עיון מקיף 
בש''ס ובפוסקים ודקדוק בלשונות הפסוקים. במהלך 
השבועות הקרובים נפרסם אי''ה מעת לעת במדור זה 

מאמרים מתוך הקונטרס העומד לצאת לאור.



חג השבועות

להרשמה
לקבלת העלון במייל

יש לשלוח פניה במייל

לתרומה להדפסת העלון 
ניתן לפנות במייל, בטלפון 

או בעמדת קהילות.

כמו כן ניתן להנציח את 
הדפסת העלון

העלון יוצא לאור על ידי מכון 'תבונות', רח' יהודה הלוי 10 בני ברק
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 להארות והערות
 ולקבלת תכנים נוספים

ניתן לפנות במייל

a@tvunot.net | 053-41-6-8888

הודעה משמחתהודעה משמחת

המשך מעמוד 5

ישראל  עם  של  החלק  היא  הקבלה  שהרי  התורה,  קבלת  זמן  ולא  ּתוָרֵתנּו'  ַמַּתן  'ְזַמן  התפילה  נוסח  בלשון  לעיין  יש 
ולכאורה היא שהייתה צריכה להיות מצויינת על ידינו ולא הנתינה.

כידוע בתורה לא מבואר כי חג השבועות מסמל את נתינת התורה, והדברים נוספו על ידי חז"ל )ראה על כך במאמר הראשי 
ובמאמרנו אשתקד(, יש לעיין מדוע מן התורה אין חג ואף לא ציון כל שהוא לאירוע וליום הזה שבו קיבלנו תורה והפכנו 

להיות עם ה'. 

והנה, מצאנו שבבית  ואיסורים אחרים בתורה.  יש לעיין מה מעמדם של עשרת הדיברות ביחס למצוות 
המקדש היו קוראים את עשרת הדיברות בכל יום )תמיד לב עב, ברכות יב.(, ואמרו שם: 'אמר רב יהודה אמר 
שמואל אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין'. כלומר, שחששו שיאמרו 
המינים הללו נתנו מסיני והללו לא. אמנם יש לעיין האם עצם נתינתם בהר סיני במפורש ובפירוט וכתיבתם 
בין  דיני  לחילוק  בהלכה  רמז  ישנו  האם  אחרות,  למצוות  ביחס  מעמדם  על  משפיעה  הברית  לוחות  על 

הנאמר בעשרת הדיברות לשאר מצוות התורה שניתנו בסיני?

במסגרת שיעורי המחשבה בימי רביעי סיימו ללמוד כעת את הקדמת הרמב"ם לפרק חלק.
השיעורים זמינים להאזנה ב: 

קול הלשון  |  אתר: tvunot.net  |  פלטפורומות הפודקסטים
a@tvunot.net :לקבלת השיעור במייל או לקבלת קישור ניתן לפנות במייל

• • •
 השיעורים בתקופה הקרובה יעסקו בנושא 'פרקי השגחה' על פי שיטות: 

הרמב"ם, הרמב"ן, הרמח"ל, והחסידות
 השיעור נמסר מידי יום רביעי בבית המדרש המרכזי רח' יהודה הלוי 10 בני ברק, 

 בשעה 21:00 ומיועד למשתתפים קבועים. 
להצטרפות לשיעור ניתן לפנות במייל או בטלפון 053-41-68888

הודעה חשובה

לקראת חג השבועות ובמסגרת שיעורי הנביאים והכתובים מפי הרב שליט"א 
השיעורים הם על מגילת רות.

השיעורים מתקיימים בבית המדרש המרכזי, רח' יהודה הלוי 10 בני ברק
בימי חמישי, בשעה 18:00

ניתן להאזין ולצפות בשיעורים ב: 
קול הלשון  |  באתר: tvunot.net  |  ביוטיוב ובפלטפורומות הפודקסטים

a@tvunot.net :לקבלת השיעור במייל או לקבלת קישור ניתן לפנות במייל

בברכת התורה


