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שמיטה :שנה בלי נותני או מקבלי
ללמוד לוותר

שני טעמי

ההדגשה כא ברורה – הסיוע לזולת .ולא רק כגמילות חסד ,אד אחד ההול
לקראת חברו .אלא במישור כללחברתי ,בכ שנוצר מצב של שויו .אי נות ,אי
מקבל ,אי עשיר ואי עני .הקרקע כולה ,הפירות כול הפקר .עובד ומעביד כול
מנותקי – ואכלו אביוני עמ ...התקו החברתי ,החתירה לשויו מתקשרת
לשמיטת כספי ,בפרשת ראה ,כאילו חוזרי לנקודת המוצא וכול מתחילי
מחדש.

למצוות השמיטה שני טעמי:
טע חברתי וטע דתי ,בסדר
זה דווקא .שמיטה היא קוד
כל הסדר חברתיסוציאלי,
שנועד לפתור את בעיות
היסוד הסוציאליות של
החברה היהודית וא!
האוניברסאלית ,באמצעות
ביטול ,ולו לשנה ,של הקניי
הפרטי ברמה הלאומית.
הטע השני לשמיטה הוא
טע "דתי"" :שבת האר"#
מוגדרת ...כ"שבת לה'" :אי
הצדקה ולא יהיה תוק!
לתביעה זו של ביטול הקניי
הפרטי בשנה זו ,אלא בנימוק
"כי לי האר) "#ויקרא כה :כג(
לאמור ,האדמה איננה שלנו
אלא של ה' ,ובשנה השביעית
אנו מחזירי את הבעלות
עליה למי שהאר #שלו...

 יסודותיה הרעיוניי של השמיטה ,הרב אהר ליכטנשטיי

יו של אחדות

שמיטה וראש השנה :שתי שבתות

יו תרועה יהיה לכ,
)במדבר כט:א( – שומה
עליכ להיות באהבה
ורעות .תרועה ,מלשו
"רעות" .יו תרועה
יהיה לכ :יו של
אחדות ושל אהבה.
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 קרב העני,
רבי יעקב יצחק מלובלי

– ויקרא כה:בד

_________

איזהו גיבור?
"גיבורי כוח עושי דברו"
– במה הכתוב מדבר?
אמר ר' יצחק :בשומרי
שביעית הכתוב מדבר.
בנוהג שבעול ,אד
עושה מצווה ליו אחד,
לשבת אחת ,לחודש
אחד ,שמא לשאר ימות
השנה? וזה רואה שדהו
מופקרת ואילנותיו
מופקרי ,והסיגי
מפורצי ,ורואה פרותיו
נאכלי ,ונות ארנונא
ושותק – יש ל גיבור
גדול מזה?
 ויקרא רבא א:א

יעי ְֶ 0א ָחד ַלח ֶֹד /יִ ְהיֶה ָל ֶכ
ַ0ח ֶֹדַ /ה ְִ 6ב ִ
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ַ0ָ /תִ ,7ז ְכר3ְ 7ר ָ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲ.&4
ְמ ֶל ֶ

לפני חמישי שנה הצטיינה
מדינת ישראל בהיעדר פערי
כלכליי בתוכה .אבל כיו,
עברנו לצד ההפו ,ואנו
צועדי בראש המדינות
בעלות הפערי החברתיי
כלכליי .אולי התקדמנו
במש השני בשכלול
הטכניקות של פתרונות
השמיטה ,אבל התרחקנו
מאוד מכוונת התורה
המקורית במצווה חשובה
ויקרה זו".

– ויקרא כג:כדכה

 היסודות הרעיוניי של
מחלוקת השמיטה,
ד"ר אמנו שפירא

מעגלי נתינה
נתינה מעגלית שונה מנתינה הדדית בכמה דרכי .ראשית ,כשמתנה נעה במעגל ,א!
אחד לא מקבל אותה מאותו האד שלו נת אותה ...כשאני נות למישהו שממנו אני
לא מקבל )א כי אני מקבל ממקו אחר( ,המתנה כאילו נעלמת מעבר לפינה לפני
שהיא חוזרת אליי .אני צרי לתת בצורה עיוורת .ואני ג ארגיש סוג של הכרת
תודה עיוורת .ככל שהמעגל קט יותר – ובמיוחד א הוא כולל שני אנשי בלבד –
כ יכול האד לשי עי על המתרחש ,וכ יש יותר סיכוי שיתחיל לחשוב כמו איש
מכירות .אול כל עוד המתנה עוברת מחו #לשדה הראיה ,לא יוכלו אד או זוג
לשלוט בה .כשמתנה נעה במעגל ,תנועתה היא מעבר לשליטתו של האגו האישי ,וכ
כל אחד מהנושאי אותה חייב להיות חלק מהקבוצה ,וכל תרומה היא פעולה של
אמונה חברתית.
 "מה שטוב מוחזר בחזרה" ,לואיס הייד
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מכו נסיעה – מוס לראש השנה ,התשס"ח2007/
שמיטה :שנה בלי נותני או מקבלי
הפירוש של נסיעה
השנה ,מסמ ראש השנה את תחילתה לא רק של השנה החדשה ,אלא ג של קיו מצוות "שמיטה" ,שנת
השבתו ,המתקיימת בכל שנה שביעית באר #ישראל .המילה "שמיטה" נובעת מהשורש ש.מ.ט :להפיל ,או לתת
למשהו ליפול ,לשחרר .במהל שנת השמיטה ,יהודי החיי באר #ישראל מצווי (1 :לא לזרוע בשדותיה או
כרמיה )ויקרא כה:דה(;  (2לשחרר את השליטה על שדותיה ,כ שכל אחד – שכני ,עניי ,בעלי חיי ,או
הבעלי המקורי – יכול לבוא ולאכול כל יבול שהוא מוצא בשדות )שמות כג:יא ,ויקרא כה:וז( ,וכ  (3למחול על
כל הלוואה או חוב )דברי כה:אג(.
מה נוכל ללמוד מהלכות השמיטה ,בי א אנו חיי בישראל ובי א לא ,בי א אנו עוסקי בחקלאות ובי א
לא? כיצד תוכל הבנתנו את השמיטה להעשיר את מחשבותינו ופעולותינו בשנה הקרובה?
מהות השמיטה היא ג רוחנית וג חברתית .התורה מחוקקת מנוחת שבת לאר #ישראל ,ומשיבה את האדמה
לבעליה האמיתיי ,לאלוקי .לפי התורה ,אפילו כאשר ע ישראל שולט על אר #ישראל ,היא לא באמת שייכת
לנו .אלוקי נת את אר #ישראל לע ישראל רק כמתנה מותנית ,שיכולה להישלל מאתנו .כל שבע שני ,מגיעה
שנת השמיטה להזכיר לנו את היעדר בעלותנו המוחלטת על האר.#
שנת השמיטה מבטלת בעלות פרטית ,ועל כ יוצרת סדר חברתי חדש ,א! א זמני ,שבו אנשי נקראי לשנות
את האופ שבו ה רואי את עצמ .במהל השמיטה ,אנו מחויבי לשחרר ,להכיר בכ שלא הכול בשליטתנו:
לא אדמתנו ,לא היבול שלנו ,אפילו לא כספנו .כאשר אנו מוותרי על תחושת הבעלות ,אנו ג מוותרי על
הגדרותינו החברתיות ,והקווי בי המעמדות מיטשטשי .כבר איננו מוגדרי כעשיר ועני ,מעביד ועובד ,נושה
ובעל חוב ,נות ומקבל .השמיטה קוראת לנו לשחרר את עצמנו מהתחרות הטבועה בנו ,מתו מודעותנו לכ שיש
כאלו שיש לה יותר מאשר לנו .אנו נהיי שווי זה לזה ,ה באחריותנו לקהילה המורחבת ,וה בזכותנו לקבל
מאותה הקהילה.
השמיטה מאתגרת אותנו לראות את העול ללא נותני ומקבלי .במהותה ,השמיטה אינה עוסקת בנתינה ,אלא
בהכרה שהעול אינו שלנו לרכוש או לבעול ,ומה שאנו מחשיבי כשלנו אינו באמת שלנו לתת .במושגי
אוניברסליי ,כל האדמה שייכת לכול.
השמיטה היא רק זמנית – פסק זמ ,כל שבע שני ,מהמושגי המקובלי של בעלות ומבנה חברתי .השמיטה
משנה את האופ שבו אנו רואי בעלות בשש השני האחרות ,אול היא אינה מבטלת בעלות לחלוטי .אופיה
הזמני של השמיטה משק! ה עד כמה קשה לוותר על השליטה על רכושנו ,וה את ההיבטי החיוביי של
הבעלות.
ראש השנה מוגדר א! הוא עלידי התורה כ"שבת" .במהל השמיטה ,לאדמה יש שבת של מנוחה חקלאית ,ואנו
פורשי מלעבוד אותה .בראש השנה ,אנו חוגגי שבת שבה אנו פורשי מעבודה ויוצרי התכנסות מקודשת
הסובבת סביב "תרועה" – תקיעת השופר .ר' יעקב יצחק מלובלי מקשר את המילה "תרועה" למילה "רעות",
חברות עמוקה ,ומזמי אותנו לראות את ראש השנה כזמ של חידוש העומק בידידות ובאהבה.
בדיוק כפי שראש השנה מזמי הכרה במלוכה האלוקית ,מודעות לשליטה הגדולה מזו שלנו ,השמיטה א! היא
מציעה חוויה של להיות בדממה וחוסרפעולה ,ולשחרר .שתיה קוראות לנו לראות את מקומנו בתו מער גדול
יותר ,לחוות את עצמנו מתו שייכות עמוקה וקשרי אכפתיי ע אחרי ,במקו להיות בתחרות עמ .כאשר
נחגוג את הימי הנוראי השנה ,יהי רצו שיהיו לנו הכוח והאומ #להכי את עצמנו לקראת שנה שבה נתמקד
פחות ברכושנו ,שבה נוכל להשתחרר מההשוואות המוכרות שלנו ע אחרי ,ונוכל לשת! אחרי במה שיש לנו,
ובמי שאנחנו ,באופ יותר חופשי ומשוחרר.

הצעות לשאלות לדיו לקראת החגי
התחברות אישית לשמיטה :הא יש היבט בחיי של שחשוב ל לשחרר אותו ולקחת ממנו פסק זמ כל כמה
שני? כיצד יוכל פסק זמ לסייע ל וכיצד יוכל לסייע לאחרי?
נטילת שבתו :מקורו של מושג שנת השבתו הוא בשנת השמיטה .לו היית לוקח/ת שנת שבתו ,כיצד היית
משתמש/ת בה? הא היית מתמקד/ת יותר בצמיחה אישית או בנתינה לאחרי?
ויתור על חובות :שנת השמיטה כוללת ציווי למחול על חובות .הא פע מחלת על חובה ,כספית או אחרת? כיצד
זה שינה את האופ שבו התייחסת לאד שהיה חייב ל? כיצד זה שינה את האופ שבו ראית את עצמ? הא יש
ל כיו חובות שהיית רוצה שיימחלו – על יד או על ידי אחרי?
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