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 קדושה ריכוזית וקדושה ביזורית

בפרשת ראה, משה ממשיך להכין את העם לקראת החיים החדשים בארץ ישראל. הוא מזהיר אותם שוב 
ושוב שלא לנכס לעצמם את דרכי הפולחן הפגאניים של יושבי הארץ, אשר עובדים את אלוהיהם ״תחת כל  

רכזי; שם,  עץ רענן.״ במקום הביזור הפולחני הרווח בארץ כנען, משה מדגיש, עליהם לבנות מקום פולחן מ 
ורק שם, הם יביאו קרבנות לה׳. בחינה ראשונית של האזהרות של משה עלולה להביא את הקורא להסיק  

שהתוקף של היהדות, הפולחן והחוויה הדתית היהודית, מוגבלים למקדש המרכזי אשר תיבנה לאחר  
וספים המוזכרים  דורות בירושלים, או למשכן אשר ימלא את תפקיד המקדש עד שזה ייבנה. אך ציווים נ

בהמשך הפרשה מוכיחים שתפיסה זו של קדושה ריכוזית אינה מדויקת: אלמנט חדש של קדושה מתגלה 
 בפרשת ראה, וקדושה זו מבוזרת יותר מכל מה שהכרנו.

ענין שנת השמיטה כבר הוצגה בתורה פעמיים קודם לפרשתנו זו: פעם אחת באופן תמציתי בפרשת 
. בשנת השמיטה, אנו מצווים להפקיר את השדות, ר, ופעם נוספת בהרחבה בפרשת בהםמשפטי

ל הארץ היא של הקב״ה. במשך שש הפרדסים והגנים בארץ ישראל ולהזכיר לעצמנו שהבעלות האמתית ע
שנים, אנחנו מעבדים את האדמה ונהנים מפירותיה, אך בשנה השביעית אנחנו זוכרים שלאמיתו של דבר, 

ובעל הבית הוא ריבונו של עולם. ״בעל הבית״ מציב כללים מאד ספציפיים וברורים, ודיירים  –אנחנו דיירים 
ואכן, משה מזהיר ומסביר באופן שאינו משתמע לשני   החפצים להמשיך ולחיות בארצו חייבים לכבדם.

לא מתוקף היותם בעלי   -פנים, שעם ישראל יורש את הארץ ומוריש את שבעת העמים היושבים עליה 
תוצאה מהתנהגות מאד לא ראויה של אותם  וכ תזכויות כלשהם, אלא כקיום של הברית שנכרת עם האבו 

שבעה עמים. יושבי ארץ כנען יגורשו מפני עם ישראל מהסיבה הפשוטה ביותר: הם לא צייתו לכללים  
  .סופה להיגלות כמוהם  –ואם עם ישראל יפר את הברית ויתנהג כמוהם  -הבסיסיים ש״בעל הבית״ הציב 

אם כך, כיצד זוכים לארץ ישראל? ברור שנדרש יותר מהימנעות מעבודת אלילים. הקב״ה דורש שנבנה  
חברה צודקת, והאלמנט החדש של קדושה שבפרשתנו מכוון למטרה זו בדיוק: ״שמיטת כספים,״ או בלשון  

   .מעט יותר מודרנית, מחיקת חובות, בתום שנת השמיטה

בשנה השביעית, אסור לעבוד את האדמה; אפילו גידולים הצומחים מאליהם נחשבים כהפקר. רק כך נוכל  
להפנים את הרעיון המרכזי: הארץ אינה שייכת לאף אחד מאתנו. ברם, בעיה ״קטנה״ עלולה להיווצר 

בתת העבודה החקלאית במשך שנה שלמה: הישרדות. האיכר מפקיר את אדמותיו; כל מי  כתוצאה מהש
שזקוק לגידולי שדותיו יכול לבא וללקט כפי צרכו בשנה השביעית. הנטל של שמירת מצות השמיטה נופלת  

לחלוטין על כתפיו הצרות של החקלאי היהודי. גם אם יחסוך במשך שש שנים על מנת לשרוד את שנת  
 , שנה שלמה ללא הכנסה יעמיד אותו בפני קושי כלכלי עצום. השמיטה

יצירת חובות ומחיקתן. מי זקוק להלוואה   –ובדיוק למצב הזה מכוונות המצוות של הלוואה ושמיטת כספים 
ומי יותר מתאים ללוות לו את הכסף הדרוש למחייתו   ?יותר מהחקלאי נטול ההכנסות בשנה השביעית 

בשנת השמיטה מאשר אחיו היהודי אשר אינו עוסק בחקלאות, ואשר פרנסתו בשנה השביעית אינה  
ואולי אף משגשגת משום שבאותה שנה הוא אוכל חינם מיבול הארץ? במשך שנת השמיטה,  –נפגעת 

פשרת לכל מי שאינו עוסק בחקלאות להתחזק כלכלית  תושבי הערים צוברים חסכונות; שנת השמיטה מא
על ידי צמצום ההוצאות. אך החקלאי חווה את שנת השמיטה באופן הפוך: בכל יום שעובר, חסכונותיו 
מתדלדלים, ומצבו הכלכלי מתערער והולך. פרשת ראה נותנת מענה למשק היהודי: מצוות השמיטה, 

ערכת הכלכלית של ארץ ישראל. והרי הצורה השורשית ההלוואה, ושמיטת הכספים מחזירים איזון למ 
והראשונית ביותר של צדק חברתי, ושל חלוקת ההון באופן יותר שוויונית: בשנת השמיטה, הרווחים  

שנצברו מלקיטת סחורה חקלאית חינם מוחזרים לחקלאים על מנת לסייע להם בשנה שאין בה סחורה 
שק החקלאי והפקרת הקרקעות אינו נופל על החקלאים  בדרך זו הנטל של השבתת המ  בפירות האדמה.

להשתתף במצות המשיטה על ידי מתן הלוואות   –והזכות  –בלבד. לכל שאר העם מוטלת החובה 
 לחקלאים נזקקים באותה שנה, ולהשמיט את ההלוואה בתום שנת השמיטה. 

  



ל ופירותיה קדושים, אל לנו להחמיץ את המסר הסמוי הגלום במצות שמיטת כספים: כשם שארץ ישרא
ושייכים, בסופו של דבר, לקב״ה, כך גם ההון הנצבר על ידי יושבי הארץ. בין אם בית אב מתפרנס 

בדיוק כמו  –הפרנסה היא מאת ה׳, וההון הנצבר  –מעבודת האדמה או מסחורה, מחקלאות או מתעשייה 
נובעים מאותו מקור, ובשניהם   –שמיטת הארץ ושמיטת כספים   –היא שלו. שני הציוויים  –האדמה עצמה 

 הקב״ה שולח לנו מסר זהה: אבינו שבשמים הוא הזן והמפרנס הבלעדי. 

  

הלל הזקן, מגדולי חכמי המשנה, היה מודע למסר הגדול של מצוות השמיטה. ולכן, על מנת לשמור את  
תקנה מושמצת בפי רבים אשר  –  [7]להרוח והכוונה של שני המצוות גם יחד, הוא תיקן את תקנת הפרוזבו

לא מבינים את יסודותיה וכוונותיה. בתקופה שבו רב העם לא ישב בארץ ישראל, הלכות השמיטה נשמרו  
  .ורייתאמתוקף גזרה דרבנן; במצב שבו מיעוט העם יושב בנחלתו, אין דיני שמיטה נהוגים מכוח מצוה דא

במצב דברים זה, מערכת מחיקת החובות של מצות שמיטת כספים עמדה בפני קריסה, ורבים נמנעו  
מלהלוות כספים ליהודים קשיי יום בשנת השמיטה. הלל ביסס את תקנת הפרוזבול על פרצה קיימת 

מיטה, אשר אפשרה לבעלי חוב להפקיד בידי בית הדין את שטר החוב, ובכך, להוריד מעצמם  בהלכות ש 
על  [9].את נטל הפדיון. זאת מכיוון שחובות אשר הופקדו בבית הדין אינם נשמטים בתום השנה השביעית

ל, הלל מצא דרך לאפשר לבעלי חוב לעקוף דין דרבנן )שמיטת כספים בתום שנת  ידי תקנת הפרוזבו 
השמיטה( על מנת לקיים מצוה דאורייתא של הלוואה לנזקקים. במלים אחרות, על ידי תקנת הפרוזבול,  
אותם רבנים אשר הורו ללווים לבטל הלוואות הם אלו אשר גם הציבו גבולות על רמת הסיכון של מלווים  

 ליים. פוטנציא 

  

ואפילו לייצר יש    –בימינו , צצה אופנה חדשה של לעג לממסד הרבני, בטענה שהוא מצליח למצוא, לנצל 
״פרצות״ נוחות בהלכה. ציניקנים מהסוג הזה נהנים מאד להצביע על תקנת הפרוזבול כראיה -מאין 

. רש״י, ועוד רבים  שהרבנים יכולים להפוך את התורה על ראשה כרצונם, ולכופף את ההלכה כאות נפשם
וטובים מבין הראשונים והאחרונים, אינו מסכים אם הגישה הצינית הזאת: הוא הסביר שהחידוש של הלל  

על דין   -עקרון שתוקפו מדאורייתא  –הזקן היה בכך שהוא הפעיל עקרון הלכתי קיים מתחום ההלוואה 
אורייתא; אדרבא. הפרוזבול אפשר קיום של דין ד-דרבנן. לא היה כאן מקרה של התערבות בקיום או אי

 החזרת כספים לבעלי חוב, תוך רצון לקיים מצוה דאורייתא של הלוואה. 

  

מצוות השמיטה יוצרות איזון חברתי: כאשר הנטל הכלכלי של שמיטת הארץ מתפזרת בין חלקי המשק  
הארץ. כאשר   ולכן מצות שמיטת כספים היא הצד השני של מטבע שמיטת  –השונים, נוצרת ערבות הדדית  

הן נשמרות כשני חצאים של מערכת כלכלית אחת שלמה, מצות שמיטת הארץ ומצות שמיטת כספים  
משמרים את המארג העדין של החברה היהודית, ובו בזמן מאירים בזרקור את סוד קיומנו ושגשוגנו:  

לבנות ולטפח ובנכונות שלנו  –הארץ היא של ה׳. נוכחותנו והמשך הצלחתנו בארץ תלויים בחסדי ה׳ 
 חברה מתוקנת וקדושה המבוססת על עקרונות של ערבות הדדית.
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