אָרץֲ ,א ֶשׁר ֲאנִי נֹ ֵתן
ֵהםִ ,כּי ָתבֹאוּ ֶא ָ
ִשׂ ָר ֵאל ,וְ ַ
"ַוי ַ
ל-ה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲאל ֶ
ְד ֵבּר ה' ֶאל-מֹ ֶשׁהְ ,בּ ַהר ִסינַי לֵאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶא ְ
ל-בּנֵי י ְ

אָרץַ ,שׁ ָבּת לַה'" .
ָל ֶכם--וְ ָשׁ ְב ָתה ָה ֶ

)ויקרא כ"ה א'(

שׁה,
פרשת השבוע מתחילה בצורה לא ברורה .מחד אנו קוראים "וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל-מֹ ֶ
ְבּ ַהר ִסינַי לֵאמֹר" ומאידך ,לאחר הפתיחה מגיע המשך פחות צפוי ,התורה
מתחילה לעסוק בנושא השמיטה .המעבר לא היה נהיר לחז"ל והם שאלו עליו
שאלה מאוד מוכרת אותה מביא רש"י בשם חז"ל" :מה עניין שמיטה אצל הר
סיני" או בלשוננו היום מה עניין שמיטה להר סיני .רש"י וחז"ל ממשיכים וטוענים
"והלא כל המצוות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה
מסיני  -אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני ".בהר סיני במדבר אין שום
ל-האָ ֶרץ" )ויקרא כ"ה ב''( ולמרות
תבֹאוּ ֶא ָ
יישום מעשי למצוות שמיטה שזמנה הוא " ִכּי ָ
זו נתנה המצווה בהר סיני .כשם שמצווה זו ניתנה בהר סיני ,אומרים לנו חז"ל,
ניתנו גם כל המצוות האחרות.
על פי חז"ל" ,גלות באה לעולם על עבודה זרה ,ועל גלוי עריות ,ועל שפיכות
דמים ,ועל שמיטת הארץ" )אבות דר"נ ל"ד( .גם מפשט פרשתנו יש סיוע
תּ ְר ֶצה ָהאָ ֶרץ ֶאת
לתפיסה זו ,שכן הנימוק המופיע בפרשה לגלות הוא "אָז ִ
תה
שָּׁ
ְמי ָה ַ
מּה… ָכּל י ֵ
שָׁ
ְמי ֳה ַ
יה … כֹּל י ֵ
תָ
ַ
שׁ ְב ָ
שׁר לֹא ָ
מּה ִ
שׁבֹּת ֵאת ֲא ֶ
תְּ
שׁ ְבּתֹ ֶ
יה" )ויקרא כ"ו ל"ד( .מכאן חיזוק לקשר הישיר שמוצאים חז"ל
תּ ֶכם ָע ֶל ָ
ְבּ ַ
תי ֶכם ְבּ ִ
שׁ ְבּתֹ ֵ
שׁ ְב ְ
בין שמיטה למתן תורה בהר סיני.
הביטוי "מה עניין שמיטה אצל הר סיני" מציין בעברית המודרנית שני עניינים
שאינם קשורים זה לזה אך נאמרים כאחד .לרוב ,משמעותו של הביטוי שלילית
ומשמשת אותנו כדי לבטל נושא כחורג מהדיון.
כך או כל ,עלינו לזכור כי הטוען לפנינו מוצא ככל הנראה קשר בין הנושאים ואל
לנו לבטל את טיעוניו ללא חשיבה מוקדמת על הקשר בין הנושאים.

.יהיו הדברים לעילוי נשמת סביי שהלכו לעולמם  -שבת שלום

