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"במה מתבטא ההוראה מציווי זה ״כי תבואו אל הארץ״ לימינו אלה? מה יכול ללמוד ממצווה זו יהודי שנמצא בעיר זו או 
בעיר אחרת, במדינה זו או אפילו בארץ ישראל, אך אין לו שדה או כרם? 

התוכן הכללי של מצווה זו הוא, כפי שהפרשה מלמדת אותנו: 
כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, למקום בו מקור פרנסתם העיקרי קשור עם עבודת האדמה בשדות ובכרמים, צריך 

להיות אצלם הסדר ששש שנים יעבדו את השדות והכרמים; ״ובשנה השביעית . . שבת לה׳״ — בשנה השביעית צריך לתת 
מנוחה לאדמה — ובאופן שמנוחה זו צריכה להיקרא ״שבת לה׳״ בדומה ליום השבת:

כשם שהתנהגותם של עם ישראל ביום השבת הנה מתוך קדושה יתירה ומיוחדת על פני ימות השבוע — שכן גם בשאר 
ימות החול ונוהגים בחיי קדושה — כאשר מגיע יום השבת, שבת קודש, ויוצאים מימות החול, הקדושה שלהם צריכה 

להיעשות עוד יותר — בשלמותה ובמילואה.

כך צריכים להיות פני הדברים ״בשנה השביעית״, היא שנת השמיטה, כאשר משתחררים מהעיסוק בעבודת האדמה — 
צריך לתת את הזמן החופשי הזה לעניינים של קדושה, לענייני קדושה ואלוקות של תורה ומצוות — שבת לה׳.

 
בכך אנו מבינים כיצד ציווי זה של הקב״ה והתורה לכלל ישראל הנה הוראה לכל יהודי בכל זמן ובכל מקום:

שכאשר הוא מגיע למקום שזהו ה״ארץ״ שלו — הבעל׳בתישקייט שלו: הבית היהודי שלו האווירה הביתית וכל תכולת
 הבית — נותן הקב״ה את ההוראה כיצד צריך להיות סדר החיים בבית ומסביב לבית, שלכל לראש צריך להיות: ״ושבתה 

הארץ שבת לה׳״, שבכל חיי־ביתו )״ארץ״( יהיה נרגש השבת לה׳.

]שואלים על כך מפרשי התורה , כאשר ישראל נכנסו לארץ ישראל, ישנו הסדר שעל פי תורה צריך להיות וכך אכן היה )כפי 
שכתוב בהמשך הפסוק(: ״שש שנים תזרע שדך גו׳ תזמור כרמך״, תחילה באים השש שנים בהם עובדים את השדה והכרם, 
ורק לאחר מכן ״ובשנה השביעית שבת שבתון״: רק השנה השביעית הינה שנת שמיטה שבתית — אם כן אפוא מדוע רואים 

אנו שבפסוק, לאחר ה״כי תבואו אל הארץ״ מופיע מיד, הציווי ״ושבתה הארץ שבת לה׳״?
עונה על כך רבנו הזקן ומבהיר: הגם שאכן כך היה הסדר, שלאחר שבאו לארץ ישראל התעסקו היהודים תחילה בשש 

שנים בעבודה בשדה ובכרם ורק השנה השביעית הייתה שבת לה׳, אך הכרה ותוכן זה של השנה השבתית הייתה הכניסה 
והתנאי לכל ששת שנות העבודה: ששת שנות החולין של העבודה חדורים בהכרה, שהתכלית והמטרה של כי תבואו 

אל הארץ אינם העבודה שבשנות החול, אלא לבא ל״ושבתה הארץ שבת לה׳״ — לשנת־השבת הקדושה. והכרה־שבתית 
ותכליתית זו בצעד הכניסה הראשון לתוך שני המעשה )ובמילא הרי זה משפיע על הכל — במשך כל השש שנים(, נותנת 

ליהודים את הכוח הנעלה שגם בהיותם בעסקם וביגיעתם במלאכת האדמה, העבודה תיעשה באופן נקי וישר, באופן 
מוצלח ובאופן שמח: ודבר זה גם פעל ואיפשר שהשנה השביעית תהיה כולה שבתית־קדושה, ושתתברך עוד לפני כן עם 

הצלחה על טבעיות גם בגשמיות )כפי שמובא בהמשך הפרשה, שלמרות שבשנת השמיטה לא זורעים ולא קוצרים בה, 
הרי שהברכה האלוקית בהצלחה זו של השנה השישית תספיק גם בשביל כל השנה השביעית וגם בשביל חלק מהשנה 

השמינית — עד לזמן הקציר של השנה השמינית([.

הכרה זו הנה גם ההוראה לכל יהודי בביתו )״ארץ״( במקום בו הוא בעל־הבית — ובנפרד הוראה גם לעקרת הבית, שממנה 
נקבע מעמד הבית, הרוח )האטמוספירה( של הבית כולו: סדר החיים דורש שבבית היהודי ישקיעו כוחות, אנרגיה ויגיעה, 

בדברים שבעיניים בשריות לא רואים בהם כל קדושה: הבית צריך להיות נקי במובן הפשוט: הנהגת הבית צריכה להיות 
מתוך סדר; חפצי הבית צריכים לעמוד כל אחד במקומו המתאים, וכיוצא באלו דברים השייכים לבעל׳בתישקייט — הנהגת 

הבית שבמבט שטחי לא רואים בה כל הבדל בין בית יהודי לבית שאינו יהודי; דורשים מעם ישראל, מכל יהודי — שביתו 
יהיה שונה לגמרי מאשר בית שאינו יהודי — לא רק שבת ויום טוב אלא גם בימי החול ובענייני החולין. על ידי כן משיגים 

השמיטה והחינוך

נספח
העשרה
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שגם השבת תהיה שבת )והיום־טוב יהיה יום־טוב( מלא ביהדות ובקדושה — כשששת ימי החול מהווים ימי הכנה 
לשבת, חדורים בהכרה של ״ושבתה הארץ שבת לה׳״, שהמטרה והתכלית של הבית הוא, שתהיה ליום השביעי בית 

שבתי וקדוש. שהרי בלתי אפשרי שבזמן קצר ומדוד יעברו מקצה אחד של חול לקצה השני של שבת, לכן נדרש 
שששת ימי השבוע יתנהלו באופן שכל טרחות החולין, היגיעות וההישגים של ״טרח בערב שבת״ )למרות שבמבט 
שטחי אין הם נראים שונים מבית שאינו יהודי(. וכאשר מגיע ערב שבת לעת ערב, מתמלא הבית באווירה ייחודית 
מרוממת ומוארת; זה מביא גם כן את ברכותיו המיוחדות של הקב״ה, שיום ראשון הקרוב יהא אחרת לגמרי, קדוש 

מאשר יום ראשון של לא־יהודי, וכך שאר הימים הבאים, ובוודאי שהערב־שבת יהיה באופן אחר לגמרי.
דבר זה, כאמור, תלוי בעיקרו בעקרת הבית, באותו אופן בו היא מעמידה וקובעת את הנהגת הבית: מיד בתחילת ימי־

החול, מוצאי־שבת ויום ראשון — הזמן של ״כי תבואו אל הארץ״, כאשר היא נכנסת לתוך עסקי הנהגת ביתה  — צריכה 
היא כבר להיות חדורה בהכרה זו, שהתכלית והמטרה של ששת ימים הנם ״ושבתה הארץ שבת לה׳״; שהקב״ה נתן לה 

את אמונו בהנהגת הבית באופן כזה שכל ששת ימי השבוע יהיו חדורים בהכנה לשבת ובמילא גם — באווירה שבתית.

ועד שהנהגה זו באה לידי ביטויה בצורה חזקה, באופן גלוי —שהכל רואים זאת באופן גלוי ובהיר — בסיומם של ששת 
ימי החול, ערב שבת עם חשכה, כאשר האשה מדליקה נרות שבת והבית היהודי )והשולחן שבבית( נעשים מוארים 

באורה ובקדושתה של מצוות הבורא — של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

כשם שהדברים אמורים בנוגע ל״ארץ״ במובן של שטח )מדינה( ומקום — דירה וענייני הבית — כך הם פני הדברים 
בשייכות ל״ארץ״ במובן של תחום המשפחה, של חיי בני הבית, שזה תלוי בבעל ובאשתו, בהורים שהקב״ה מברכם 
בבנים ובבוא הזמן גם בבני־בנים; הם ״בונים מדינה״, ״שדות״ ו״כרמים״, שבהם צומחים וגדלים ילדים יהודיים ובני־

בנים. על כך ישנה את הוראת התורה: ״כי תבואו אל הארץ״ — כאשר מתחילים ונכנסים לחיי משפחה )חתונה(, ועל כל 
פנים כאשר מתחילים לחנך ילדים, כלומר תכף ומיד עם לידת הילד )שכבר אז מתחיל גידולו וחינוכו(, צריכים להכיר 

ולשאוף אל המטרה זו.  ״ושבתה הארץ שבת לה״, שילד זה יהיה ״ילד שבתי״, ילד שמשוחרר מכל דאגות חומריים 
בקשר לגידולו, ילד שיתעלה ביהדות ובקדושה — ב״שבתיות״. ובכלל זה נכלל שיהיה לו טוב ומזל גם במובן הפשוט — 

שכן שבת עניינה שכל מלאכתך עשוי׳ - "וקראת לשבת עונג" - גם כאן, בצעד הראשון שנעשה בחינוך הילד וגידולו, 
לא נראה לכאורה כל הבדל בין צרכיו הגשמיים של ילד יהודי, ולהבדיל, ילד שאינו יהודי — אם זה ברחיצתו וניקויו, 

לנענע אותו וכיוצא בזה.
אומרת על כך התורה: ״כי תבואו אל הארץ״ — תכף כאשר האם )בעיקר, אך גם האב( נכנסים אל ה״ארץ״, ל״מדינה״ 

שלה . . כאשר היא מתחילה לבנות את חיי משפחתה בגדלה את בנה הראשון )וכך עם שאר ילדיה שיבואו לאחר־מכן( 
נדרש שכבר הפעולות הפשוטות הראשונות בגידולו של הילד ייעשו כך, שיובילו למטרה ושיהיו חדורים בכוונה זו 

של ״ושבתה הארץ שבת לה׳״; שיהיה ניכר שילד זה הנו ״זרע ברך ה׳״, הוא מבורך ע״י הקב״ה שכן ילד זה קשור עם 
הבורא; הוא ילד ״שבתי״ גם בענייני החולין שלו, מהרגע הראשון של השבוע; וככל שקרבים אל השבת — הרי זה יותר 

ויותר.

בעניינים אלו האמורים של ״ארץ״ — אומרת התורה — ישנם שני סוגים: ״שש שנים תזרע שדך״ — עבודת השדה. ו״שש 
שנים תזמור כרמך״ — עבודת הכרם. ההבדל הכללי שביניהם הוא זה: בשדה באופן כללי צומח תבואה )חיטה, שעורה 

וכיוצא בזה(-  לחם, מזון שאדם לא יכול להתקיים בלעדיו. ״לחם לבב אנוש יסעד״. 
בכרם גדלים פרות, דברים שלא נחוצים כל כך לצורכי האדם; אך הם אלו דברים שמביאים הנאה וטעם באוכל, הם 

מוסיפים יופי בשולחן־האוכל וכיוצא בזה.כשם שבתוכן הגשמי של ״כי תבואו אל הארץ״, היות והיהודים נקראו בנים 
למקום — ״בנים אתם לה׳ אלוקיכם״  — הם אינם בני מלכים סתם, אלא בניו כביכול של מלך מלכים המלכים, ולכך 

נדרש עבורם לא רק דברים נחוצים והכרחיים )הלחם של ״שדך״(, אלא גם דברים שמוסיפים הנאה ויופי, פשוט 
בגשמיות. וכפי שאנו מודים ומברכים את הקב״ה: ״בורא נפשות רבות וחסרונן . . )ואף( להחיות; כך גם — ובמידה רבה 

יותר — ביחס לבית היהודי )״ארץ״( ברוחניות, בענייני יהדות: אין זה מספיק שהחיים הרוחניים יתנהלו רק במינימום 
האפשרי, שלולא זה לא יכולים להתנהל חיי תורה ומצוות, אלא צריכים ומוכרחים להכניס בתוך חיי היהודי את 

הלפנים משורת הדין  — דברים שנותנים תוספת לענייני היהדות, שעושים זאת ביתר חיות הנאה וקדושה. צריך 
ללמוד תורה עם חיות, לקיים מצווה בהידורים, ועד למהדרין מן המהדרין — באופן היפה והנעלה ביותר. כך גם 

ביחס לפירוש האמור ב״כי תבואו אל הארץ״ בקשר עם גידולו של ילד יהודי: רואים בטבע בני האדם, שאין ההורים 
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מסתפקים בלתת לילדיהם רק את צורכיהם המינימליים, ואפילו הם אינם מסתפקים במעט יותר מהמינימום, אלא הם 
משתדלים לתת לילדיהם את המקסימום האפשרי של טוב והנאה, בוודאי ובוודאי שכך צריכים להיראות הדברים ביחס 

לגידולם הרוחני של הילדים. אין להסתפק בנתינת חינוך יהודי מינימלי לילד,
שללא חינוך זה יכול הוא להיות כלא יהודי חלילה וחס; אלא שבנוסף על ה״תזרע שדך״, למזון היהדות הנחוץ והמוכרח 

צריך להיות גם ״תזמור כרמך׳ — לגדל את הילד שיגדל ברוחניות לגדול אמיתי )זה הקטן גדול יהי׳ — ילד או ילדה(: מה 
שיותר גדול, מעודן ומקודש.

ודבר זה, כאמור, מתחיל כבר כש״תבואו אל הארץ״, בצעד הראשון של הפעולות לבניית הבית, בחינוכם של ההורים את 
הילד, ובעיקר בחינוכה של האם. אמא יהודיה, כבר בהתעסקות הראשונית עם הילד, צריכה היא כבר לשאוף עם כל 

הלב וההכרה לגדל ״ילד שבתי״, וזה אמור למלאות אותה במזל, בתקווה ובוודאות שהקב״ה ייתן לה את הזכות לגדל ילד 
יהודי כפי שצריך להיות.

דברים אלו אמורים גם בנוגע לבנות יהודיות: הבנות מכינות את עצמן בעזרתו של הקב״ה ובברכותיו לבנות את ביתן 
הפרטי, להיות עקרת הבית של הבית היהודי שלה: בתי כהונה ובתי מלכות — בדוגמת ארמון המלך בית שמשוחרר 

מדאגות, ובית כהונה שהוא בית קדוש — צריכה הבת היהודיה להיות בביטחון מלא בקב״ה, במלך הגדול שמשגיח על כל 
אחד ואחת בהשגחה פרטית שהוא ימלא את ברכותיו; כאשר סומכים על בעל־הבית האמיתי של העולם, אזי אין מקום 

לדאגות כלל. אמנם צריכה להיות עשי׳ בדרך הטבע, נדרשת ההנהגה של ״יגיע כפיך״, אך היות ומרגישים שהקב״ה 
מנהל את כל פרטי החיים הגשמיים, מביא הדבר למנוחת הנפש ומנוחת הגוף, מנוחה אמיתית וחיים טובים

 כפשוטם בגשמיות: ישנו ה״אשריך בעולם הזה״— וניתן להתמסר אל ענייני היהדות האמיתיים ולעשות זאת מתוך לב 
שקט ובריאות נכונה, בשמחה ובטוב לבב. 

וכל זה מביא לכך, שההצלחה הנה יתירה וגדולה שלא בערך, מאשר הציפייה שהייתה לפי היגיעה והכוחות שהושקעו 
בעניין".

)משיחה לנשי ובנות חב"ד ט"ז אייר תשל"ה(

ליתר הרחבה והעשרה הלכתית וחסידית, ניתן לעיין בספרים הבאים:

   ילקוט השמיטה - הרב ח.מ טייכטל, בהוצאת רשת אהלי יוסף יצחק, כפר חב"ד תשס"ח

   שו"ת פינת ההלכה ח"ב, שער מצוות התלויות בארץ - הרב י.ש גינזבורג, בהוצאת לדורות, כפר חב"ד תשע"ג

   שמירת הכשרות, פרק דיני שמיטה - הרב שמעון גדסי, בהוצאת המחבר, תל-אביב תשס"ח

   שערי שמיטה - הרבי מליובאוויטש, בהוצאת היכל מנחם, ירושלים תש"ס


