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לימוד לט"ו בשבט
יצירה, שמירה ושמיטה

 ◆

אורן וינטראוב

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות )משנה ראש השנה, א' א'(, כורך בתוכו את העיסוק במערכת היחסים שלנו 
עם העולם. האילנות מסמלים את הטבע שימשיך להתקיים אחרינו, ועל-כן מסמל את מה שמעבר לנו. מאידך, 

הנטיעה של עץ וגידולו, מסמלת תהליך ארוך שנים שדורש התמדה וסבלנות. בכך משקפים האילנות את מערכת 
היחסים עם החיים שלנו, כשדה של עבודה אישית ורוחנית, החורגת מן הצרכים המיידיים שלנו, ומאפשרת 

התבוננות רחבה על מה שמצמיח ומעשיר את חיינו. 

בלימוד זה נבקש להתבונן בטקסטים המתארים מצוות הנוגעות ליחסים בין האדם לטבע, ולבחון דרכם שאלות 
בחיים שלנו.

יצירה – מדרש תנחומא, קדושים ח'

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם. ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ בֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ י ּתָ ּכִ

ְמְצאּו אֹוָתּה ְמֵלָאה  ּתִ י ׁשֶ ָרֵאל, ַאף ַעל ּפִ הּוא ְלִיׂשְ

א ֱהוּו ְזִהיִרין  ע, ֶאּלָ ב ְולֹא ִנּטַ ל טּוב, לֹא ּתֹאְמרּו ֵנׁשֵ ּכָ

ם  ׁשֵ ל ֵעץ ַמֲאָכל. ּכְ ם ּכָ ֱאַמר: ּוְנַטְעּתֶ ּנֶ ְנִטיעֹות, ׁשֶ ּבִ

ם  ְטעּו ֲאֵחִרים, ַאף ַאּתֶ ּנָ ם ּוְמָצאֶתם ְנִטיעֹות ׁשֶ ְכַנְסּתֶ ּנִ ׁשֶ

ה  ּמָ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם, ֲאִני ָזֵקן, ּכַ ֱהיּו נֹוְטִעים ִלְבֵניֶכם. ׁשֶ

ַע ַלֲאֵחִרים, ְלָמָחר ֲאִני  ִנים ֲאִני ַחי, ָמה ֲאִני עֹוֵמד ִמְתַיּגֵ ׁשָ

ֵמת. 

ם ֶאת ָהֹעָלם  ִעּתֹו ּגַ ה ָיֶפה ּבְ לֹֹמה, "ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ָאַמר ׁשְ

ִתיב, ָחֵסר ָוא״ו.  ם" )קהלת ג, יא(, ָהֹעָלם ּכְ ִלּבָ ָנַתן ּבְ

ל  ּבֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ֶהֱעִלים ִמּלִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַמהּו ֵכן? ִאּלּוֵלי ׁשֶ

ָהָיה  יָתה, לֹא ָהָיה ָאָדם ּבֹוֶנה ְולֹא נֹוֵטַע, ׁשֶ ָאָדם ֶאת ַהּמִ

ַע ַלֲאֵחִרים.  ה ֲאִני עֹוֵמד ּוִמְתַיּגֵ אֹוֵמר, ְלָמָחר ֲאִני ֵמת, ָלּמָ

ֵני ָאָדם  ל ּבְ ּבֹות ׁשֶ רּוְך הּוא ִמּלִ דֹוׁש ּבָ ְלִפיָכְך ֶהֱעִלים ַהּקָ

ֵהא ָאָדם ּבֹוֶנה. ָזָכה, ִיְהֶיה לֹו. לֹא  ּיְ יָתה, ׁשֶ ֶאת יֹום ַהּמִ

ָזָכה, ַלֲאֵחִרים.

לפי המדרש, כיצד המחשבה על המוות משפיעה על המוטיבציה של האדם לפעול בעולם? ◆
האם אתם מסכימים עם ההנחה הזו?    ◆
באילו מקרים המחשבה על המוות יכולה להניע אדם לפעולה? ◆
יְֵּהא ָאָדם ּבוֹנֶה. זָכָה, יְִהיֶה לוֹ. לֹא זָכָה, לֲַאֵחִרים." - אילו פעולות אנו עושים בחיינו שאינן מיועדות לעצמנו,  ◆ "ׁשֶ

אלא מיועדות לדורות הבאים?
בתוך כל העשייה בחייכם, אילו דברים חדשים הייתם רוצים לצוות את עצמכם לנטוע בשנה החדשה?  ◆

 ◆   ◆    ◆
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שמירה – ספר החינוך, תקכ"ט

שלא להשחית אילני מאכל - שנמנענו מלכרת 

האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר 

ולהכאיב לבותם, ועל זה נאמר )דברים כ יט( לא 

תשחית את עצה וגו' ואותו לא תכרת, וכמו כן נכנס 

תחת זה הלאו, שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרף, 

או לקרע בגד או לשבר כלי לבטלה, ובכל ענינים אלו 

ובכל כיוצא בם שיהיה בהם השחתה ]...[.

שרש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהב הטוב 

והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה, 

ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך 

החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב 

הבריות ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר 

של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה 

שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל 

כחם, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקים שמחים 

בהשחתת עולם, והמה משחיתים את עצמם במדה 

שאדם מודד בה מודדין לו. כלומר, בה הוא נדבק 

לעולם, וכענין שכתוב )משלי יז, ה( שמח לאיד לא 

ינקה רע. והחפץ בטוב ושמח בו נפשו בטוב תלין 

לעולם זה ידוע ומפרסם. 

שמיטה - ויקרא כ"ה, א'-ד'

ֵנ֤י  ֞ר ֶאל־ּבְ ּבֵ ַה֥ר ִסיַנ֖י ֵלאֹמֽר׃ ּדַ ֔ה ּבְ ֤ר ְיֹהָוה֙ ֶאל־ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ

֥ר ֲאִנ֖י  ֤י ָתבֹ֙אּו֙ ֶאל־ָהָאֶ֔רץ ֲאׁשֶ ֣ ֲאֵלֶה֔ם ּכִ ָרֵאל֙ ְוָאַמְרּתָ ִיׂשְ

ְזַר֣ע  ִנים֙ ּתִ ׁ֤ש ׁשָ ֖ת לה'׃ ׁשֵ ּבָ ְבָת֣ה ָהָאֶ֔רץ ׁשַ ֹנֵת֣ן ָלֶכ֑ם ְוׁשָ

בּוָאָתּֽה׃  ֖ ֶאת־ּתְ ְרֶמָ֑ך ְוָאַסְפּתָ ְזֹמ֣ר ּכַ ִנ֖ים ּתִ ׁ֥ש ׁשָ ֶדָ֔ך ְוׁשֵ ׂשָ

ְֽדָך֙  ֖ת ַליֹהָו֑ה ׂשָ ּבָ ֤ת ה' ִיְהֶי֣ה ָלָאֶ֔רץ ׁשַ ּבַ ִביִע֗ת ׁשַ ְ ָנ֣ה ַהׁשּ ָ ּוַבׁשּ

לֹ֣א ִתְזָר֔ע ְוַכְרְמָך֖ לֹ֥א ִתְזֹמֽר׃

לפי פירוש זה, מהי מהות האיסור על השחתת עץ הפרי בעת המלחמה? מה התכלית בחינוך האדם? ◆
על אילו דברים בחייכם )ערכים, מערכות יחסים, זכרונות, בני-אדם( אתם מבקשים לשמור ולהיזהר עליהם?  ◆
האם דברים אלו מחנכים אתכם להיות "אנשי מעשה ואוהבי שלום"? כיצד? ◆
בטקסט הקודם עסק הפרשן במוטיבציה של האדם ליצור דבר חדש על-אף השפע, ובטקסט זה עוסק הפרשן  ◆

בצורך לשמר ולכבד את הקיים. אילו דברים, בשנה הקרובה, הייתם רוצים לחדש בעולמכם, ואילו דברים 
תרצו לשמר?

מדוע לפי דעתכם מצווה ה' את ישראל להרפות מעבודת האדמה אחת לשבע שנים?  ◆
האם יש בכך, כפי שראינו בפרשנויות הקודמות, ערך חינוכי מסוים עבור האדם? ◆
נקודה מעניינת בטקסט זה מתקשרת אף היא לטקסט הראשון. נשים לב כי בטקסט הקודם מצווה אלוהים  ◆

על ישראל לנטוע עצים, ובטקסט זה הוא מצווה לשמוט: לחדול מעבודת הקרקע ומהקציר. 
באילו רגעים או תקופות בחייכם הרגשתם שעליכם להפסיק לעשות ולייצר, ודווקא להיות ולשחרר – ללא  ◆

מעש? מה הביא אתכם לתובנה הזו?
מה הייתם רוצים לשמוט בחייכם, לשחרר ולהשאיר מאחור? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


