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 "דבס

 

 
  

 הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

תרצה הארץ את שבתותיה אז

 ארבע סיבות לגלות

  -המשנה במסכת אבות אומרת כך 

יֹות,  ה, ְוַעל ִגּלּוי ֲערָּ רָּ ה זָּ ם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ עֹולָּ ה לָּ אָּ לּות ּבָּ ּגָּ
מִ  ִמים, ְוַעל ש ְ ִפיכּות ּדָּ ֶרץיְוַעל ש ְ אָּ  1.ַטת הָּ

המשנה לביאתה של הגלות לעולם והקושי ארבע סיבות מונה 
שלש הסיבות הראשונות המנויות  -במשנה הזו זועק מאליו 

בה מובנות לנו מאוד. אלו הן שלש העברות שאדם נדרש 
למסור עליהן את הנפש, 'יהרג ואל יעבור', אלו הדברים 
שבתובנה מועטת כל אדם מבין שהם גורמי ההרס של העולם 

, אבל מדוע המשנה מונה כאן, המסלקים את השכינה ממנו
יחד עם הסיבות הללו, גם את אי שמירת השמיטה? מה 

 הקשר?

היו מהמפרשים  -ועוד שאלה, לכאורה צדדית אך קשורה לכך 
שהיקשו על סגנון ונוסח המילים במשנה. בעוד שבשלוש 

גילוי עריות, שפיכות  -הסיבות הראשונות מוזכר החטא עצמו 
 -הרביעית מוזכרת דווקא המצווה הרי שבסיבה  -דמים וכו' 

 ולא הביטול אותה. מדוע? -שמיטת הארץ 

 האם באמת גלות באה על שמיטה?

 -נעיין בשאלות הללו מתוך הקשרן אל פרשיות השבוע שלנו 
בחוקותי'. במהלך התוכחה הקשה המובאת ב'חמישי' -'בהר

של פרשתנו, התורה מתארת מה יקרה לארץ ולעם אם לא נלך 
ולא נשמור את משפטיו, אבל בסוף חוזרת התורה בחוקות ה' 

על עצמה שלש פעמים, בשלשה פסוקים, ואומרת כי עיקר 
הגלות באה לעולם דווקא על המושג העמוק של שמיטת 
הארץ. שמיטת הארץ, כך נראה להלן, איננה הסיבה הצדדית 
 לגלות אלא העיקרית, ואילו שלש הסיבות הראשונות שמנתה

או וועל היוצא מאי קיום שמיטת הארץ. בהן הפ -המשנה לעיל 
  -נראה את הפסוקים 

ְיתָָּ֤ה ַאְרְצֶכ֙ם  ַֽ ֶרב ְוהָּ ָ֑ ֲחֵריֶכֶ֖ם חָּ ִ֥י ַאַֽ יֹקתִ ֲהִרַֽ ם ַוַֽ ה ַבּגֹוִיִ֔ ֶרֶ֣ ְוֶאְתֶכ֙ם ֱאזָּ
ה ַֽ ְרּבָּ וּ חָּ ֵריֶכֶ֖ם ִיְהיִ֥ ַֽ ה ְועָּ מִָּ֔ מָּ ֶרץ ֶאת. ש ְ אָָּ֜ ה הָּ ְרֶצֶ֨ ֩ז ּתִ ל  אָּ יהָּ ּכֹֹּ֚ ֹתֶתֶ֗ ּבְ ש ַ

ה  ּמִָּ֔ ַ ש ּ י הָּ ת ֶאתְיֵמֶ֣ ֶ֖ ֶרץ ְוִהְרצָּ אִָּ֔ ת הָּ ֶ֣ ּבַ ש ְ ז ּתִ ְיֵביֶכָ֑ם אָֹּּ֚ ֶרץ ֹאַֽ ֶאֶ֣ ֶ֖ם ּבְ  ְוַאּתֶ
ֹתתֶַֽיהָּ  ּבְ  2.ש ַ

                                                           
 אבות, ה', ט', ועיי"ש בפירוש רבנו עובדיה מברטנורא. 1
 ל"ד.-ויקרא, כ"ו, ל"ג 2
 המקום.עד שלא תצליח לפייס את דעת  -או לפי רש"י שם  3

כאילו לארץ יש כעס אדיר משלה, והיא אינה  -פסוק מדהים 
, עד שאתם תהיו בארץ אויבכם 3מתרצית, איננה מתפייסת

  -בגלות. הפסוק הבא מתאר דבר מדהים אף יותר 

ל ֶ֖  ּכָּ ּמָּ ַ ש ּ ֶׁ֧ר ֹלאְיֵמִ֥י הָּ ת ֲאש ֶ ת ֵאֶ֣ ּבָֹ֑ ש ְ ֵתיֶכֶ֖ם  ה ּתִ ֹתַֽ ּבְ ש ַ ְַֽבתָָּ֛ה ּבְ ש ָּ
יהָּ  ֶלַֽ ֶכִ֥ם עָּ ְבּתְ ש ִ  4.ּבְ

כשהיא תהיה שוממה פה אז היא תשבות את כל מה שהיא לא 
הצליחה לשבות כאשר אתם, ישראל, הייתם עליה. רש"י 

חשבון מדהים ומפרט את מספר שנות השמיטה  5עושה כאן
כנגד  -עולה בדיוק לשבעים שנה והיובל שביטלו ישראל ה

זה מה שהכעיסו  -שבעים שנות גלות בבל. ואתה עומד תמה 
ישראל את המקום?! שביטלו שמיטות?! הרי אנחנו מכירים 
את דברי הנביאים על כך שעבדו עבודה זרה, עברו על דברי 
הנביאים, גילו עריות ושפיכות דמים! האם שבעים שנות 

 ת?הגלות הן באמת כנגד השמיטו

 למען שמיטת הארץ

  -גם בסוף, תחזור התורה ותזכיר לנו 

ֶ֖י ֶאת ַכְרּתִ ַֽ ֹוב ְוַא֩ף ֶאת ְוזָּ ֲעקָ֑ ַֽ ִריתִֶ֣י יַ ף ֶאת ּבְ ק ְוַאֶ֨ י ִיְצחָָּ֜ ִריִתֶ֨ ִריתִֶׁ֧י  ּבְ ּבְ
ר ִֶ֥רץ ֶאְזּכַֹֽ אָּ ר ְוהָּ ם ֶאְזּכֶֹ֖ ָ֛ הָּ ם ְותִֶֶ֣רץ ֶאת. ַאְברָּ ב ֵמֶהָ֜ ֵזֶ֨ ֶר֩ץ ּתֵַֽעָּ אָּ  ְוהָּ

יהָּ  ֹתֶתֶ֗ ּבְ ּו ֶאתש ַ ם ְוֵהֶ֖ם ִיְרצֶ֣ ֙ה ֵמֶהִ֔ ּמָּ ְהש ַ ם ּבָּ ָ֑  6...ֲעֹונָּ

רק אז, אחרי שתהיו בגלות, הארץ תרצה את שבתותיה ותחזור 
למנוחתה. יש מי שהסביר את מה ששאלנו תחילה מדוע 
מופיע במשנה 'שמיטת הארץ' ולא 'על ביטול שמיטת הארץ' 

אכן הגלות באה למען שמיטת הארץ. הארץ,  -בהסבר מדהים 
רוצה לזכור שכוחה הוא היותה ארץ ה'. היא לא יכולה  ,אדמהה
 צות כביכול את אלוקיה כאשר אין בארץ הזו אין שמיטה.לר  

בואו ננסה להבין את הדבר הזה שהוא כל כך מהותי ועמוק, 
ואולי הוא השורש לכל מושג הגלות, לא רק הפיסית והלאומית, 

 אלא גם האישית והנפשית.

 המוסריות של העולם

יפור השמיטה מתחיל כבר בתחילת פרשת בהר, ואף ס
  -בסיומה נאמר 

 ויקרא שם, ל"ה. 4
 רש"י, שם. 5
 מ"ג.-שם, מ"ב 6
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י ה ֶאת אּו ֲאִנֶ֖ ָ֑ ירָּ ֶ֖י ּתִ ש ִ רּו ּוִמְקּדָּ ֹמִ֔ ש ְ ֹתתֶַ֣י ּתִ ּבְ  7'.ש ַ

  -ומפרש שם האבן עזרא 

 - ומקדשי תיראו. שנות השמיטה - את שבתותי תשמרו
 .שנת היובל

 -גלות  הוא, שפיכות דמיםעל רצח, העונש אנחנו יודעים ש
'אתה  -עוד מימי קין, וההסבר הפשוט העומד מאחורי זה הוא 

מרגיש שאתה בעל הבית פה? מעתה תהיה נע ונד ותראה מי 
ברור שמגיעה גלות, כי  עבודה זרהבאמת בעל הבית'. גם על 

אל הזה ב -עבודה זרה במהותה היא חיפוש של כל מיני כוחות 
האלוקים וכך אדם לא מחפש את צלם  -הוא יש כח יש כח וב

שבעצמו אלא נודד ממקום למקום ומחפש את זה בכל מיני 
דברי חיצוניים. הוא יירצה את הכוחות האלה, הוא ייתן להם 

'האלים יירגעו'. ארץ ה', כך מסבירים  -משהו לאכול וככה 
רבותינו, היא ארץ שהקב"ה לא נתן לאף מלאך, לאף שר, היא 

עבודה זרה. כך אף שלו באופן ישיר ולכן היא לא יכולה לסבול 
כבר דיברנו על כך בשיחות  - גילוי עריותהעברה השלישית, 

 שהארץ מקיאה את מי שמגלים בה עריות. 8קודמות

 גוֵלה -מי שלא מאמין 

עריות, מאו  הארץ נראית באמת הרבה פחות מרצח שמיטת
  -אבל בעומק היא השורש של כל הרעות החולות. נסביר 

אלא לעבוד או לגמרי, התורה לא ביקשה מאתנו לשבות מיד 
 -שש שנים, לזרוע, לחרוש ולקצור 

ֶ֖ ֶאת ַסְפּתָּ ַֽ ְרֶמָ֑ךָּ ְואָּ ר ּכַ ְזֹמֶ֣ ים ּתִ ִנֶ֖ ִ֥ש  ש ָּ ךָּ ְוש ֵ ֶדִ֔ ע ש ָּ ְזַרֶ֣ ִני֙ם ּתִ ָ֤ש  ש ָּ  ש ֵ
תַָּֽהּ  ּואָּ בַֽ  9.ּתְ

ואז אתה תראה איך בשנה השישית תקבל ברכה לשנה 
ה, 'ותבין איך דבר ה' מופיע בטבע, בהוויהשביעית ולשמינית 

והאדם שיוצא לפעלו מהווה חוליה מדהימה שמגלה איך הארץ 
עושה רצון ה' דרך האדם היושב עליה העושה את רצון ה', 

 והעולם יכול להיות מתוקן ומוסרי כי ה' בתוכו.

  -הגלות היא בעצם זעקה של האדמה 

ים אֵ ...  יךָּ ֹצֲעִקִ֥ ִחִ֔ י אָּ ֵמֶ֣ ֹול ּדְ י ִמןקֹּ֚ ה ַלֶ֖ ַֽ מָּ ֲאדָּ ַֽ  10.הָּ
העולם מבין את המוסריות הזו רק דרך רצח וגילוי עריות, 

את זה בהבנה הרבה יותר לעומת זאת עם ישראל צריך להבין 
כל רגע בגלות, האדמה כאילו  , בטיפול שורש;עמוקה ובסיסית

'תגיד לי, למה אתה בכלל דורך עלי? כי יש לך כח  -זועקת 
כל אז עוד מעט תראה שאין לך כח כזה.  -לעשות את זה? 

 -ההצדקה שבזכותה קיבלת את הציווי 

ּו ֶאת...  ּו ּוִמְלאִ֥ ּו ּוְרבָ֛ רִ֥ ֶֶ֖רץ ּפְ אָּ ָ֑הָּ  הָּ  11...ְוִכְבש  
היא רק כדי שתגלה באמצעותי את קיומו של הקב"ה בעולם, 

 .12'כבודו' -הארץ ממש, האדמה  -ותראה איך 'מלוא כל הארץ' 
כח האמונה שלך הוא זה שיוביל לזה, אבל אם אתה מסתובב 
פה ולא מאמין ולכן אתה עובד בשמיטה כי אתה צריך פרנסה 

ת אתה תפספס את המניה ואם רגע אחד תפסיק לעבוד ותשבו
אתה צריך ללמוד ולגלות  -ואת השינויים בבורסות בעולם וכו' 

שזה לא תלוי בנדל"ן שאתה חשבת שהוא שלך ושאתה שולט 
 .'בו

הארץ היא הברכה הגדולה ביותר אבל כשאתה שוכח בזכות 
 מה אתה יושב בה היא יכולה להיות ההפך הגמור.

 הבטחה לשממה 

אנחנו לא נהיה פה, אז יבואו אחרים נו, ואם  -ואם תשאלו 
יגלו את כבודו וישבו עליה והם בוודאי לא ישמרו שמיטות ולא 

  -גם על זה דיברה התורה, זה פלא פלאות  - של הקב"ה בה!

י ֶאת ִ֥י ֲאִנֶ֖ ּמֹתִ ֲהש ִ הּ  ַוַֽ ַֽ ִבֶ֖ים ּבָּ ש ְ ם ַהּיַֽ ְיֵביֶכִ֔ ֙ ֹאַֽ יהָּ ֶלֶ֨ ּו עָּ ֲַֽממָ֤ ֶָ֑רץ ְוש ָּ אָּ  13.הָּ

שהבטיחה התורה בתוך פרשת התוכחה, הנה לנו הבטחה 
הארץ הזו, ארץ  -הבטחה שראינו בעינינו משך אלפיים שנה 

ה', לא תקבל אף אומה להיות בתוכה שעה שאנחנו גולים 
 הארץ את שבתותיה'. אז תרצהממנה. '
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