
הראי"ה קוק - הקדמה לשבת הארץ

סגולת האומה, הטוב האלוקי הטבוע בקרבה... אין חיי החול יכולים

להוציאה מן הכח אל הפועל... דחיפת הגידול וההשתלמות של

החיים צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת רווח, של הפסקה

והתנערות ממהומת החיים הרגילה.

היחיד מתנער מחיי  החול לפרקים קרובים – בכל שבת, 'בא שבת

באה מנוחה', מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים...

ומבקשת היא לה אז נתיבות עליונות, חפצים רוחניים, כפי טבע

מקורה... את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת

היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו,

שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי, כי מזמן לזמן

יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו, אשר לא

ישביתוהו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות

אשר להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה

בכללותה כמות שהיא... הנה הפסקת הסדר החברתי בצדדים

ידועים, מתקופה לתקופה, מביאה לאומה זו, כשהיא מסודרת על

מכונה, לידי עלייתה העצמית, למרומי התכונות הפנימיות שבחיים

המוסריים והרוחניים. מצד התוכן האלוקי שבהם, העומד למעלה

למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי, והוא מעבד ומעלה את

הסדרים החברתיים ונותן להם את שלמותם... 

 

 

ניתנו טעמים שונים ומגוונים למצוות השמיטה. נתמקד בצד הרוחני
של השמיטה וכיצד השנה הזאת משפיעה על האדם. 

ת ַלה' ּבָ תֹון ִיְהיֶה ָלָאֶרץ ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ וַּבׁשּ

רבי יהודה הלוי - הכוזרי (מאמר ב,נ) 

התורה האלוהית לא העבידתנו בסגופים, כי אם

למדתנו את המדה הנכונה, בצוותה עלינו לתת לכל

כח מכחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק,

בלי אשר נבכר את הכח האחד על פני האחרים כי

העדפת הכח האחד, מביאה להזנחת כח אחר. אדם

הנוטה לצד כח התאוה, נחלש בו כח המחשבה...

דברים אלה לא מסרתם תורתנו בידי איש ואיש, כי אם

קבעה שעור כולם. כי אין זה ביכולת האדם לתקן

תקנות לכל אחד מכחות הנפש והגוף כראוי לו,

ולקבוע שעור המנוחה והעבודה הראוי לנו. וכן לקבוע

שעור מה שתוציא הארץ בתנובתה עד שתזקק

לשביתה בשמיטה ויובל, ועד שיפרישו ממנה את

המעשר וכדומה, על כן קבע האלוה עצמו שביתת

השבת ושביתת המועדים ושביתת הארץ. וכל אלה

הם זכר ליציאת מצרים וזכרון למעשה בראשית.

 

אדמה - לאיזו מנוחה את זקוקה? 
אדם – לאיזה איזונים את זקוקה?

כיצד רעיונות המנוחה של השמיטה באים לידי
ביטוי בחינוך?

מה אנחנו יכולים להניח ולשמוט בחינוך ומה
יצמח מתוך זה? 

ך תלמיד צרי מה 
 

זרעים ר  פז שי מורה 

לבו באדמת 

בות טו ם  מלי טללי  בו  ף  לי ז שי

לדשן ף  וסי שי

ם משתהים י כשנצנ גם 

בוקר  די  מי ו  י אל לחש  שי

גדל

מורה ך  צרי מה 

ן חלו לפתוח 

ברוח של מחר לראות  ו

ל   ם שהשקה אתמו י נ ו את הסבי
  

( גפן נה  י פנ )                              



בשנת השמיטה יש הבחנה בין פעולות דרבנן שהם לצורך קיום העץ ולפעולות שהם לצורך
השבחת העץ. כל פעולה שנועדה לקיים את העץ מותרת ושנועדה להשבחתו, אסורה. 

אוקמי ואברויי

מסכת עבודה זרה דף נ, עמ' ב (תרגום הרב שטיינזלץ):  

מה שונה זיהום (=הדברת העץ מתולעים שאוכולות אותו) שהוא מותר ומה שונה גיזום (= הורדת

ענפים יבשים כדי שהעץ יצמח טוב יותר) שהוא אסור?  

על כך יש להשיב:  האם דומים הדברים?

זיהום אוקומי אילנא, העמדה, קיום האילן הוא, שלא יתקלקל ומותר. 

גיזום אברויי אילנא, הבריית האילן הוא, שמשביחו וגורם לו שיצמח יותר ודבר זה אסור!

 

רמב"ם הלכות שמיטה ויובל א,י: 

ומפני מה התירו כל אלה? שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה. 

 

 

 קהלת רבה, ז

ויקח ה' אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן "לעבדה ולשמרה"

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על

כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל

מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את

עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך

 

רמב"ן 

וכבשוה נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות

ובשרצים וכל זוחלי עפר ולבנות ולעקור נטוע ומהרריה לחצוב

נחשת וכיוצא בזה

 

בראשית א
אָֹתם. א  ָר ּבָ ה  ָב ֵק ְנ ּו ר  ָכ ָז  ֹ אֹתו א  ָר ּבָ ם  י לֹק ֱא ם  ֶל ֶצ ּבְ  ֹ מו ְל ַצ ּבְ ם  ָד ָא ָה ת  ֶא ים  לֹק ֱא א  ָר ְב ּיִ ַו

ּו ד ְר ּו ָה  ׁשֻ ְב ִכ ְו ץ  ֶר ָא ָה ת  ֶא אּו  ְל ִמ ּו ּו  ב ְר ּו ּו  ר ּפְ ם  י לֹק ֱא ם  ֶה ָל ר  ּיֹאֶמ ַו ם  י לֹק ֱא ם  אָֹת ְך  ֶר ָב ְי ַו
ץ.   ֶר ָא ָה ל  ַע ת  ׂשֶ רֶֹמ ָה ה  ּיָ ַח ל  ָכ ְב ּו ם  ִי ַמ ָ ׁשּ ַה ֹף  עו ְב ּו ם  ּיָ ַה ת  ַג ְד ּבִ

 
בראשית ב

 . ּה ָר ְמ ׁשָ ְל ּו ּה  ָד ְב ָע ְל ן  ֶד ֵע ן  ַג ְב הּו  ֵח ּנִ ּיַ ַו ם  ָד ָא ָה ת  ֶא ים  לִֹה ֱא ח ה'  ּקַ ּיִ

הרעיון של אקמויי ואברויי בא לידי ביטוי בתפקיד שניתן לאדם הראשון, וממילא
לאנושות כולה, בימי הבריאה. 

במה אנחנו עוסקים באקמויי
ובמה אנחנו עוסקים באברויי

בחינוך?   איפה השמירה
והעבודה פוגשת אותנו בחינוך?
מתי נכון לעסוק בכל אחד מהם?
האם יש אחד שהוא יותר חשוב

מן השני?
איפה את מרגישה יותר כרגע

– אקמויי או אברויי?


