
 1.5.51. –פרשת בהר 

 אהרן ליפר

 
 .שבת וינפש וביום השביעי ,שמים ואת הארץ בשישה ימיםהבראשית ברא אלוהים את 

מהם  ואכלשהם לא עמלו לגדל והם עצים ב המזון שלהםלהם את  סיפקבגן העדן, ו הניח את אדם וחווה אלוהים

 י"ט(-)בראשית ג:י"זהקללה  עםן עדגורשו מגן הם ו מהפרי האסור אז הם אכלוו. כלשהובאופן חופשי, ללא מאמץ 

 

ֲעבּוֶרךָ   , ֶאת ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַּ ּתָ לְּ ָאכַּ ; וְּ ִמיחַּ ָלךְּ צְּ ר ּתַּ ּדַּ רְּ דַּ קֹוץ וְּ יָך וְּ יֶּ ֵמי חַּ ה ּכֹל יְּ ּנָ ֶל ן ּתֹאכְּ בֹו ּצָ ִע -ּבְּ
ֶדה.  ָ ש ּ ב הַּ ל ֶלֶחםֵעש ֶ יָך ּתֹאכַּ ּפֶ ת אַּ עַּ זֵ ָך ֶאל ּבְּ ד ׁשּובְּ ה ל  -עַּ ּנָ ּמֶ י ִמ תָּ ָהֲאָדָמה ּכִ חְּ  .ּקָ

 

שני  נדרשוענק שכל כך  אשכול ענבים כאשר משה שלח את המרגלים לתור את הארץ המובטחת הם חזרו עם

. נת כיוםבדרך כלל לא מובשל התיאור הזה ארץ זבת חלב ודבש. המשמעות ראו הם דיווחו כי אותו. גברים לשאת 

 ממנה, וזה אפשר ינושמההמות שהב עשבב העשירכל כך ה תהמרעה הי בא להסביר כילמעשה דאז  זההתיאור ה

)דבש תמרים( סילאן  ניתן היה להפיץ הםשמ גדושים תמריםבארץ היו  וגדלשועצי התמר ; חלב בשפע הפיקלהם ל

 . מאוד מרשיםו מאוד,ה מקום פורה היא כבר היית המובטחת כנס לארץיקו להיספהבני ישראל ש בשפע. לפני

 

 :ד(-ת כ"ה: אבפרשת בהר )שמוו קוראים חנאנ היום

 

הָוה ֶאל ר יְּ ּבֵ דַּ יְּ י ֵלאמֹר-וַּ ר ִסינַּ הַּ ה, ּבְּ ׁשֶ ר ֶאל .מֹ ּבֵ אּו ֶאל-ּדַּ י ָתבֹ ּתָ ֲאֵלֶהם, ּכִ רְּ ָאמַּ ָרֵאל, וְּ י ִיש ְּ ֵנ -ּבְּ
ֵתן ָלֶכם ר ֲאִני נֹ יהָוה.--ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ ת לַּ ּבָ ָתה ָהָאֶרץ, ׁשַּ בְּ ׁשָ ִנים  וְּ ׁש ׁשָ ׁשֵ ֶדָך, וְּ ע ש ָ רַּ זְּ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ׁשֵ

, ֶאתתִּ  ּתָ פְּ ָאסַּ ֶמָך; וְּ רְּ ר ּכַּ מֹ ָאָתּה.-זְּ בּו ֶיה ָלָאֶרץ ּתְּ ן ִיהְּ תֹו ּבָ ת ׁשַּ ּבַּ ִביִעת, ׁשַּ ְּ ׁשּ ָנה הַּ ָ ׁשּ יהָוה:--ּובַּ ת, לַּ ּבָ  ׁשַּ
מֹר. ָך לֹא ִתזְּ מְּ רְּ כַּ ָרע, וְּ ָך לֹא ִתזְּ דְּ  ש ָ

 

 החקלאית םתצלחה ,, ובכל זאתשנת שבתוןלא ידעו דבר על  תרו בההמרגלים  בארץ, כאשר ותגוררהכנענים שה

דישנו את הנילוס  השיטפונות של-מיה בני ישראל , שהיו עבדים במצרים במשך מאות שנים, בלהייתה למופת. 

עסקו בעיבוד הקרקע כלל, לא  שנות נדודים במדבר 04אשר במהלך לבני ישראל בכל שנה ,ו סדירהשדות באופן 

האם הן ? ותאו מטופש ותאלה חכמהאלוהיות הוראות האם ה. האתעשו זשירצה  הוא איךאלוהים על ידי אמר להם נ

  םוישניתנות לי

 ? תיאורטי בלבדבגדר או 

 

הפרשנות  יפלעד כמה הם דבקו בה משך הזמן? ואם כן,  פעם?-אי אתזהמצווה ה קיימו אתבני ישראל אפילו  האם

 ףרצו באופן בתון שלהששנות ה 04לקבל את יכולה הייתה ארץ הש די, כ השנ 04 הבבל נמשכבהגלות  של רש"י,

עונש כעין . הגלות הייתה השנ 044-תקופה של כשלא קוימו במשך רצופות השבתון השנות  04 עלבה ות פצלדי כב

 . ברצינות רבה יותראת קיום שנת השבתון  ולקחהשבים ארצה  לאחר השיבה מבבל. המצווה הזאת הזנחתעל 

 

כי  יווני ,השליטים היוונים לקחו בחשבוןה תחת שלטון הית כתב כי כאשר הארץ( Josephus)יוסף בן מתתיהו 

. ואל יםלשלם בשנעל היהודים המסים שהיו שליטים ריככו את בכל שנה שביעית, וה םהידלו גידולילא גהיהודים 

יום של ראו את קיום ה. הם תחשבו ביהודים באותה מידלא ה היוונים אחרי עלו לשלטוןהרומאים ש ,לעומת זאת

ידי -על ותנעצלכתירוץ ל שנה שביעיתכל לא חקלאות וקיום של שנה שלמה ליום השביעי,כל  הדועבמנוחה ללא 

כבד כל כך נטל  זה היה .בדיוק כמו כל שנה אחרת תוןשבה שנות מסים )ארנונה( בשלהם גבו . יהודי עצלן-עם

של חיים או עניין ) יתנחיוינה ה תוןשבב , פסקו כי פעילות חקלאיתהלל ביניהםבימים אלו, הרב לכה הה יסקופש

 .שונים לאור המצוקה הרבה היתריםהם קבעו מותרת. מוות( ו

 

, מעט יהודיםבארץ ו חיכל עבר בעולם. ל את היהודים וופיזר את בית המקדש השני והרומאים החריב לאחר מכן

של ב ושיחה. וזו מז מבודדות יחסיתהבקהילותיהם  חובות תכמה מההיבטים של שמיטואלה שחיו בגלות קיימו רק 

 ושנויות במחלוקת בקרב הקהילות השונות בתפוצותבלוח השנים היה מעורפל  וןהשבת תשנ תתרחשמ מתי בדיוק

כל הגיעו  היסודי רותאריך הנכון לפי שיקוליו המעמיקים ומחקהאת  קבעעצמו רמב"ם י שהביניהם. רק אחר

 .סופו של הדברהקהילות להסכם אחיד ב

 



 הבאה. אנחנו חייםהשבתון  תשנ חילת( ת0000 -תשנ"ע ) הקרוב עלינו ראש השנהבב של הרמב"ם, ושיעל פי הח

. אז איך אנחנו בארץ ישראל ציבורידתי/מוסד  השמיטה היא שובמוסד ו אחרי גלות ארוכה מאוד בארץ פעם נוספת

 ? בכלל הם אותקיייש לנו אפילו לשקול להאם  , ויותר חשוב מכך,אתז םא? וכראוייכולים לקיים אותה 

 

 אין לגזום,  יםע זרעוזרללנוח. בשנת השמיטה אין אדמת הארץ השמיטה הייתה לתת ל ת שלוהמקורי ותהכוונאחת 

אין למכור חקלאי, מקרקע אבנים אין לחרוש או להסיר , דשאותמושדות אין להשקות , וענפים של עצים גפנים

על קניה, מכירה וייצור של כלים וציוד שמיועדים לשימוש  חל איסוראפילו  .לחו"ל כל יבול שגדל באדמת הארץ

לצאת מתחת לעול החקלאי  ים. אנשים יכולגידול מזון נפסקת כליל לשנה שלמהשל  מתישההעבודה הבחקלאות. 

 .יתמסחרבכמות לא ומיידיים, ה הםזון שיגדל בעצמו, אבל רק לפי צרכימהלקחת בחופשיות את ו

 

בלי ה שגדל בו מ עץמהלחטוף היה שהיה לעשות כל  ה, ב"עדןהגן ל"חווית  חזורכמו להוא שמיטה האם קיום ה

עובר אורח לכל המטעים שדות ושערי הפתיחת האם עקב  א נהיו רעבים?ללאבטח שכדי  זיעלה ואלהשקיע מאמץ 

אולי , הבתיאורי? , לשנה אחת, מדי שבע שניםכולבחיק הטבע למעשה( יתממש שיוון הזדמנות ל חיות)וגם לכל ה

 ., לא בעבר וגם לא היוםלגמרי מעשי וא אפשריהיה לא וכן, אבל בפועל, זה כמעט 

 

 -תשס"ח )בשנת השבתון הקודמת , קיבוץ חנתון. שלנומחובר לתנועה המסורתית שקיבוץ  ישהתחתון בארץ בגליל 

. הם קיבלו יעכיצד לבצלשאול  למכון שכטר ראוי. הם כתבובאופן את השמיטה לקיים  ההית( בכוונתם 0075

 . דוד גולינקיןמהרב שבת היטב וחמתשובה ארוכה ו

 

קיום מצוות השמיטה  אם" ,שאלההתייחס ל קודם כל הרב גולינקיןאמר.  הרב גולינקיןבקצרה את מה שכאן אסכם 

ת שקל את כל הפסיקוהרב גולינקין השווה ו .רבנים(סיקת הפ"דרבנן" )לפי  אלוהי( או "דאורייתא" )לפי ציוויהוא 

הסיק את )והוא ציטט אותם בתשובה המקיפה שלו( והרב גולינקין  יםשונה יםהקודמ הלכהה פוסקישל ות מאוד רבה

לא דאורייתא ולא דרבנן אלה א כעת והבשנת השבתון השמיטה , קיום אחרי כל ההיסטוריה שלנוהבאה: המסקנה 

 )מידה של צדקה(. מידת חסד  של הגדרהב

חורבן הבית השני לעד  בתקופת התנ"ךשהיה נהוג לעשות  הקיים את כל מל ,לנושמודרנית הבמדינה ובימינו 

בקיום מעשי  איכשהו וקדבלזאת, אם חברי קיבוץ חנתון ישתדלו אם הינה משימה בלתי אפשרית.  הרומיגלות וה

 הרב זה,השיקול על הסס ובמ. תושג ,בכל זאת ,שמיטהה רוחו וצעתב החסד תמיד , אזשביכולתםכמה השמיטה כל 

 : באופן הבאהבאות ת השבתון ושנלהשתדל לקיים את קיבוץ חנתון להציע  גולינקין

 החורף לפני ראש השנה . לזרוע את תבואות1

 לזרוע דשא ולנטוע אילנות נוי לפני ראש השנה. 2

 להימנע מאיסורי תורה כגון זריעה, זמירה, קצירה, בצירה וחרישה במידת האפשר. 3

 .אם הנוי אינו הכרחי לשמירת האדמה מסחף הגשמים או מטיפולו להימנע מנטיעת נוי. 0

 ספרים אחריםברמב"ם, או במשנה, בלקיים שיעורים בהלכות שביעית . 0

 לתכנן את הפיתוח החקלאי לשש השנים שבין שמיטה לשמיטה. 7

 "תהכשמיטה תישמר כהלהמצוות  כאןיופיע, "עם שלט גדול שבו  "פינת שמיטה"-להשאיר שדה אחד כ. 0

 ט"ו: י"אספר דברים לפי  השמיטה, שהיא של תהחברתיהמטרה זכור את . ל5

 
י לֹא ל-ּכִ ֶרב ָהָאֶרץ; עַּ ן ִמּקֶ יֹו ל ֶאבְּ ּדַּ ח ֶאת-ֶיחְּ ּתַּ פְּ ֹתחַּ ּתִ ָך, ֵלאמֹר, ּפָ ּוְּ צַּ ן ָאֹנִכי מְּ ָאִחיָך -ּכֵ ָך לְּ דְּ ָי

ֶצךָ  רְּ אַּ ָך, ּבְּ נְּ יֹ ֶאבְּ ָך ּולְּ יֶּ ִנ ֲע  ..לַּ
 

אז הם יוכלו לראות , הבאותשבתון ת הובשנאותה השיג אם הם מצליחים ל. קיבוץהמטרה העומדת בפני ה זאת

של הקיבוץ  מידת החסדבזכות  להם אוכל היהי, ולכל האביונים שהשמיטה התגשמה המקורית של הכוונשבזכותם ה

 עבורם עדן"הגן "חווית -זאת תהיה כעין זכייה בות אבת השבתון הובשנ

 

 שבת שלום

 

 


