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 בשבתותיכם לשבתותיעת

 )משלי טוב" מה בעתו ודבר פיו במענה לאיש "שמחה בחכמתו: שלמהאמו
 פסוק הקורא "כל חנניה: בן יהושע ר' משום אליעזר בן שמעון ר' והעיד כג(.ט"ו,

 "כשהדברים יעה: ר' תלמידי ופרשו א( קא, )סנהדרין לעולם" טובה מביאבזמנו
 איננו נאותים, אותם שרואה ומתוך לאמרם, חשק לו יש האדם, בעיניטובים
 לפעמים אותם ואומר אופניו, על דבור ודבר, דבר כל מפיו שיצא ראוי עתמבקש
 כי ורבד, דבר לבל עת לבקש יש אלא טעות. והוא ניכרת, מעלתם ואין עיתםבלי

 במעלתו. ומרגישים מכירים אדם שבני מפני טוב, הוא כמה בעתו האמורהדבר
 פסוק כל כשקורא זמן, בכל העולם, לכל טובה הפסוקים שקריאת אע"פ כןוכמו
 שהוא כיון קריאה, באותה אדם בני שמועילין מפני טוב, יותר הוא בזמנוופסוק
 חמישי(. פרק ראש )ברכות, לעולם" טובה שמביא ונמצא הצורךבשעת

** * 
 שנת בכל כי כתב מתשובותיו בכמה ז"ל המבי"א הרב שכן אתבונן,ומזקנים
 רשי כותב היה שמיטה בכל לו שנתחדש ומה שביעית דיני לומד היההשמיטה

 יא(. ס' ח"באהרן"
** * 

 תשבת אז וכדכתיב למעלה... עולה מועד בכל במי של ורצוןהשתוקקות
 בהשמה, התועלת מה ויפלא, תשבות השמה ימי כל שבתותיה, את והרצתהארץ
 גם וכן הקב"ה, נתרצה עי"ז שנה, בשבעים לבנ"י שהיתה השתוקקות שע"ירק
 כח(. עמ' ויקרא רשפת-אמת"עתה

** * 
 הוא וכמו-כן להשי"ת... ישראל בין חיבור יש יותר, אחד שבת שעובר מהכל
 יום בכל עולה להשי"ת עצמו שמפנה 13י ע"ב(. קכט, ויקרא יעקב" ויביתשמיטה
 ושבוע ליום דומה זה ושבוע זה יום שאין ומבין מהקודמות, גבוההבמדרגה
 אשר ודאי אלא שני, יום וזה ראשון יום זה נקרא למה שאם-לא-כןהקודמים,

 עד עצמו מברר אדם החול, ימי בששת וכן הקדושה. תתגדל שבוע וכל יוםבכל
 שנות בשש וכן הקדושה, בקביעות אצלו נעשה אז אשר השבת, יוםשבא

 ע"ב(. קלד, )שם שבת נקראת ע"ז אשרשמיטה

** * 
 גבול את ירחיבו בלבבם, ד' בעוז אשר רבים, יתוספו לשמיטהומשוויטה

 73. עמ' א' והארץ התורה מכון מהד' הארץ", "שבת )הקדמת ופרטיה הרחבתה בכלהמצוה

 שלב(. עמ' ח"א ראיה" "אגרותוע"ע

 בהתנשאות הנפש... והגיון הלב במחשבת השמיטה... תקון סדרי של זושנה
 הנשמה, חמדת קשב, רב מקשיבות ואזנינו רואות שעינינו הענינים,לכללות



 בשביעית ומועדשבת

 על כנפיה את ופורשת היא הולכת הארץ שבת ולפארה... המצוה אתלהדר
 הקודש שנת הנה עליה... היושב ד' עם בלב חרישית ברוח ונכנסת הקודשאדמת
 בחשאי, ומתרקמים הולכים הקודש אדמת על קדוש לעם קדושה ורחשיבאה,
 באגרות אלוקיו שד' העם אשרי עצמן, מעמקי את ידעו לא אשר בנשמותגם

 רסא(. עמ' ח"אראיה"

** * 
 פרטי כל את בפועל להחיות שמשתדל מי זהו שניהם, ידי יצא אלוקיםוירא
 י הזה בזמן גם פועלת השביעית קדושת הלוא ד' סוד )שע"פ הזה, בזמן גם השביעיתקדושת

 במעשיו לקרב ג"כ וכשתדל השביעית2(. השנה של בחצות רחל תקון אומרים שאיןעד
 בזמן יהיה צדקנו משיח של אור והתגלות ישועה קרן שצמיחתובהשפעותיו

 קצה(. עמ' ח"ב באגרות-ראיה" קרוביותר

** * 
 ראוי מעשה, לידי מביא שהלימוד אחרי כי לומר, רגיל היה "חזון-איש"בעל
 והענינים הסוגיות וליבון בברור שביעית, מסכת את שמיטה של בשנהללמוד

 המועד בבוא ובזמנה בעתה פרטיה לשמירת התעוררות תבוא ועי"זלהלכותיהן,
 תשי"ח(. ב"ב חזו"א. כולל שביעית", "קדושת )קינטרס השבע שנתשל

** * 
 לקליטה, ופתיחתו הלב לנכונות ביחס טובען, מה בעתו "דבר שלההגדרה

 ועל המיוחד, הזמן בקדושת בעת, שיסודם לדברים באשר תוקף משנה להיש
 - עת באותה המצומצמות הזמן במסגרות שנוגע במה וכמה כמהאחת

 מיוחדת הארץ. שבת היא השביעית, השנה היא השמיטה, שנת שלשבתותיה
 בה נאסרה שהרי הגדרתה; עצם שהוא מקום של יחוד השביעית השנההיא

 ולכולל" המיוחד למקום הנחתו עיקר השם זה - "מקום א"י. אדמתעבודת
 מיוחדים השביעיוו'; "השנה זמן: של יחוד אף היא מיוחדת אולם פ"ח(; ח"א)מר'נ
 שבתותיה יתוד יחודיה, על יחוד לה ונתוסף לילותיה. הם ומיוחדים ימיההם

 ההגות בספרי ומתבאר חז"ל בדברי מתפרש בתורה, רמוז זה דבר מועדיה.ויחוד
 שניתנה העדיפות את שהדגיש דורנו4 מחברי בין יש אמנם השונים. גוניהםעל

 פתיחתא ב', כרך יוסף' וב"משנת השמיטה, מערכת האר"י, לכתבי מפתח אליהו" ב"ידראה
 יאיר. בן פנחס ור' רבי על יט עמ' קדושים" "ישראל ז. עמ'דאגדתא

 ראה 460. עמ' א מורא זקש, רמי"ל א"י, מנהגי רכד. אות תקנא ס' יב. אות א ס' החייםכף
 תרמ. עמ' ח"ב חצות"ב"תקון
 יתמהמה. אם גם עמו, תעודתו את מביא בעתו הנאמר הדבר עו: עמ' ח"ג ראיה""אגרות
 קדושת הכתובים. מסדר התעלם 19 עמ' בימינו לאדם ומשמעותה השבת בספרו: השלא.י.
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 בשבתותיכם לשבתותיעת

 המקום. קדושת פני על ולערכיו הזמן לקדושת הקדומה, היהודיתבמחשבה
 קדושים" "ישראל בספרו מלובלין הכהן צדוק ר' בכתבי הנראה ככל הרעיוןמקור
 שהמושג הראשונות הפעמים לשלש מסביב מערכה" "בונה הוא כאשר לד,עמ'

 נפש. מקום, זמן, לצירים: מתיחסים הללו במקרא. מופיע"קדש"
 מיד השבת, יום אצל הוא "קדושה" מילת בתורה שנזכרת ראשוןפעם

 דבר שבכל וקבלתי5 אותו. ויקדש וגו' ויברך בראשית, בפ'בבריאת-העולם
 וכן הענין, שורש הוא שם בתורה ראשונה פעם נזכר זו שמילה במקוםועניך
 קביעא קדושה שהיא השבת יום קדושת הוא בעולם שישנו הקדושהשורש
 וקדשו... שברכו וקדושה לברכה מיוחד זמן בעולמו השי"ת שקבעוקיימא
 ונתן השבת יום הש"י שקדש אחר אלא אינו לקדושה אדם הכנתאבל

 הראשונה הקדושה - ובמקום ולנפש. למקום גם נמשך מזה בזמן;קדושה
 וגו' "המקום שמות בפ' למרע"ה נאמר דשם חורב, האלוקים בהרהיתה

 מוכן שהיה לשם, תשה משבא למ"ת אז נתקדש שכבר ולפי קודש".אדמת
 כל לי "קדש - הבכורות ביצי"מ, מתחילה, - ובנפש עליו. תורהלקבלת
 הכהנים כי קדוש". וגוי כהנים "ממלכת - ישראל כל במ"ת ואח"כבכור"
 העגל. עד בכהונה שמשו והבכורות לי. לכהנו לקדשו כמ"ש הקדושיםהם

 קדושת שנזכר אחר קדוש.6 גוי והיינו כהנים ממלכת כולם נעשו תורהובמתן
 כי שנאמר ממרע"ה עד קדושה נזכר לא וקיימא, קביעא שהוא בזמןשבת
 כל לי "קדש ואח"כ במקום, קדושה והיינו הוא, קודש אדמת וגו'המקום
 פא(. עמ' שמית יופיי-צדיק" הנפש קדושתבכור",

 הפוניבז'אי, הרב ישראל, אהבת במקדש רבה כהנא אותו על עליו,מספרים
 את המשמרים הקודש אדמת עובדי לפני דרש השמיטה בפרוס אחתשפעם

 חלקכם ואשרי נלבבים, אחים "אשריכם, ואמר: פתח לו אופינית ובצורההשביעית,
 הבוסתן ואל הניר אל בוקר מדי אתם יוצאים היאת שבשנה לכם, אשר השדהבחלקת

 השניה היא - המציאות מטבע של השני הצד מהיותה - היא" קדש "אדמתהמקום,
 הזמן.לקדושת

 שם בראשונה, בתורה בו נזכר שהוא במקום דבר "כל פו: עמ' חרוץ" ב"מחשבות כתבוכן5.
 רש"י ונ"א גה ב"ק וראה ברור" דבר והוא גם-כן, קבלתי שכך וכמדומה דבר. אותו כח כלהוא
 שלט, עמ' ויקרא משמואל" "שם לטובה. נאמרה בתורה ראשון שכתובה טי"ת בו: ופתחי'ה
 קלד. ח' אש-דת העיקר. הוא שנכתב שבמקום ידוע הנהשנד:

 קדושת ואילך: 209 עמ' ט-י "כתלנו" וע"ע הנ"ל. ע"פ מדוייקים שאינם השל, בדברי שםוראה6.
 בהר-הקודש.שבת



 בשביעית ומועדשבת

 עליך סבא שבתא עיזבון, לך שלום שבת הנן: עץ ואת השיח את בברכהומקדמים
אילמן.

 בבטוייה מעוגנת החול, בימות לצומח, השבת ברכת על זו, פיוטיתאמירה
 של ברכתה איפוא מהי המחשבה, את מעוררת והיא שבת-הארץ, תורה:של
 ? השביעית בשנה בראשיתשבת

 בעיניים להתפלל אע "דשבת ג' ס"ק רס"ז ס' או"ח תשובה", ב"שעריכתב
 השבת", לכם נתן ד' כי "ראו תורה: של בבטוייה הדברים הם ומעוגניםעצומות"
 דרך על 197(. עמ' ט-י "נתלנו" )יאה שבת - המבט מופנה אליו מקום, לכלדהיינו
 של ששבתה השביעית, של ראיתה היא שמיוחדת לומר איפוא ניתןההיקש
 של בשבתות ואם שבת. - הרואה ובכל א"י, של עולמה את ממלאההארץ,
 לשבתה לה המיוחדת הראיה ומהי השאלה, האמור, ע"פ חוזרת הרי כך,חול
 השביעית8?של

 צא )זבחים הגמרא בדברי מצינו מועדים, שני של החפיפה תוכן על לדבר,זכר
 שבת "שם בשבת הקרבים שתמידין היא הדיון כשמסקנת ומקודש, תדיר עלע"א(

 אף ר"ה ושם עליהם, ר"ח שם אף בשבת, שחל ר"ח מוספי בכך כיוצאעליהם".
 תשרי9. ר"ח מוספיעל

 "שבתותי שבשבוד', יישבת השמיטה, בשנת השבת בעניניהעיון
 סדר על מחזורים: בשני סדורים הפרקים להלן. שבא הואשבשבתותינם",

 בשני סדורה היא אף לעיון ההצעה תוכניים. נושאים ועל-פי התורהפרשיות
 הכוללת שוטפת קריאה או בלבד, בטקסטים רצופה קריאה באמצעותמסלולים:

 עצמו. בטקסט ההבנה את ומעמיקים המפרשים הקשור קטעי אתאף
 בענינה וההגות המסה דרך על שבכתב דברים - תחילה במחשבה שעלהמה
 המחשבה של שונים מרבדים שנחצבו דברים השביעית; בשנה השבתשל

 הניב שני הרהור ואילו השביעית. של פרשיותה המדור: שנכתב כדרךהישראלית,
 טובה פרשנות להן תמצא אפשר אדרבה, עצמם. המקורות את לקמן, הערוךאת
 המוסכמים במקורות תורה תלמוד שכר מכל-מקום יותר. מעמיקהיותר,

 יותר. יפה זוהר השביעית של שבתה אור ונמצא המעיין, בידי עולהוהמוסמכים

 כ"ב "הציפה" גם יאה תשל"ג. טבת-שבט ה-1, ד', שנה "מוכית" רלט, עמ' ת"ג הדיר""פאר7.

 השביעית. בשנה האדמה" "שיח על תשל"טחשת
 בקובץ זוין הרב של במאמרו ראה והשמיטה השבת של ומרחיבות מצמצמות הגדרותעל8.

 הארץ". "שבת בעקבות תשכ"והראיה
 ה"א, פ"ד יוהכ"פ עבודת הלכות שמח" ה"אור ובדברי ש"ש, ד"ה ע"א צא זבחים תוס'וראה9.

 4. הערה 413 עמ' בשביעית" ואחרית "ראשית ולהלן: תשמ"ח. בהר, פ' חב"ד, שיחותלקוטי
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 בשביעית בראשית שבת של מקומהא.
 והן משפטים בפרשת הן בעייתי, הוא בתורה השמיטה פרשיות שלהמיקום

 מתן-תורהי. על הברית בספר לראשונה נזכר השמיטה של ענינה הר-סיני.אצל
 באה בזמן, תלויות אינן והן הברית, נכרתה שעליהן המצוות רשימת שלבסיומה
 מערכת של בתורה הראשון הגביש זהו המקודשים. הזמנים של חותמתפרשה
 במסורת בסיסיים כמרכיבים להם שמור ומקומם למועדים, ביחסמצוות
 "והשביעית - המועדים בתורת והראשון הראש פלא: זה וראההברית2.
תשמטנה".

 השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר כה משה אל ד'ויאמר
 עברי... עבד תקנה כי לפניהם, תשים אשר המשפטים ואלה עמכם...דברתי
 את תזרע שנים ושש תלחץ... לא וגר תקח... לא ושוחד תרחק... שקרמדבר
 עמך אביוני ואכלו ונטשתה תשמטנה והשביעית תבואתה, את ואספתארצך
 תעשה ימים ששת לזיתך. לכרמך, תעשה כן השדה, חית תאכלויתרם
 אמתך בן וינפש וחמורך שורך ינוח למש תשבות השביעי וביוםמעשיך
 תזכירו, לא אחרים אלוהים ושם תשמרו, אליכם אמרתי אשר ובכלוהגר.
 וחג תשמור... המצות חג את בשנת לי תחוג רגלים שלש פיך, על ישמעלא

 וחג מעשיך... בכוריהקציר...
 האסקי

 חמץ... על תזבח לא השנה... בצאת
 אמו בחלב גדי תבשל לא אלוקיך, ד' בית תביא אדמתך בכוריראשית
 יט(. גג - יט נ)שמות

 אף השביעית נזכרת ישמעאל, ר' עם אמנם המחולק עקיבא, ר' דרשתע"פ
 פרק שמות בספר האחרונה הפרשה העגל. מעשה לאחר שנשנה המצוותבקובץ
 שהופרה הברית את ולחדש לחזור כדי הברית, מספר חלק על חזרה היאל"ד
 רכ(. עמ' ח"א דברים הופמן, רד"צ היא. ט ר"ה חתם-סופר )חדושי העגל. חטאע"י

 כה, ויקרא רמב"ן וע"ע והציווים. המשפטיט מערכת מבנה על א, כד, שמות הרמסןכשיטת1.
 קבוצות בין במעבר ולהלן א, כא לשמות בפרושו הירש הרב ראה ביניהם, הפנימי הסדר עלא.

 הזכיר המשפטים, עניני שהשלים אחרי שנ"ל: ובדברי ט. כג שמות בפרושו ועייןהחוקים.
 אמתך בן "וינפש - ושבת עמך', אביוני "ואכלו אמר ובשמיטה וחסד, בחנינה התלויותמצוות
 ינוח "למען השדה" חית תאכל "ויתרם באמרו החיים בעלי על החמלה על ג"כ וצוהוהגר",
 וחמורך".שורך

 ובראשית דורות, ולפסח מצרים לפסת הקשורות ההוראות באו ממצרים היציאהערב2.
 בעשרת והודגש שנשנה דבר השבת, שמירת בדבר חלקיות הוראות באו במדברההליכה
הדברים.
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 בשביעית ומועדשבת

 ליושב ברית תכרות ען לך השמר היום... מצוך אנכי אשר את לך3שמר
 תעבוד ימים ששת לי... רחם פטר כל תשמור4... המצות חג אתהארץ...
 לך, תעשה שבועות וחג תשבות... ובקציר בחריש תשבות השביעיוביום

 זבחי... דם חמץ על תשחט לא השנה... תקופת האסיף וחג חטים קצירבכורי
 אמו בחלב גדי תבשל לא אלוקיך, ד' בית תביא אדמתך בכוריראשית
 ל"א-כ"1(. ל'ד)שמות

 "ספר המכונה בחלק ויקרא5. בספר המערכת ערוכה זה במבנהכיוצא
 - הסיום ולקראת הכהנים, קדושת החיים, קדושת על מצוות באותהקדושה"
 ויובלות. שמימין פרשת - ובחתימתו המקודשים6, הזמנים בדברהגביש

 דבר אהרן... בני הכהנים אל אמור אלוקיכם... ד' אני קדוש כי תהיוקדושים
 קודש מקראי אותם תקראו אשר ד' מועדי אליהם ואמרת ישראל בניאל
 משה וידבר הראשון... בחודש מלאכה... תעשה ימים ששת מועדי. הםאלה
 דבר לאמות סיני בהר משה אל ד' וידבר ישראל... בני אל ד' מועדיאת
 לכם נותן אני אשר הארץ אל תבואו כי אליהם ואמרת ישראל בניאל

 שבתות שבע לך וספרת שדך.,. תזרע שנים שש לד' שבת הארץושבתה
 הארץ תרצה אז תיראו... ומקדשי תשמרו שבתותי את היא... יובלשנים...
 בשבתותיכם שבתה לא אשר את תשבות, השמה ימי כל שבתותיה...את

 ובין בינו ד' נתן אשר והתורות והמשפטים החוקים אלה עליה...בשבתכם

 בחיי ר' שם. ובהערות ה אות א בראשית תו"ש ראה שמ"ו בי"ה שבזרית העמודות ראשיעל
 בלי חדש, ענין כפותחים כולם שהם יראה והמתבונן שוועל. בהוצאת ובהערות כח י"דשמות
 האחים מכל הנבחר המלך, ב"יהודה" כך ב"בראשית", כך העמודים. "וול' של החבור"וו"

 ב"הבאים" כך ויחי(. פ' במקרא" וב"בינה אברבנאל מ"ט, בראשית )ראה השבטים אתלהנהיג
 ב"שמור כך ספ"מ(. גבורות מהכ"ל, )ראה העבר עם התבור ונותק ערעבר-ים" שעהבקרי"ס

 בלעם של ספרו שהוא טובו" ב"מה כך מעברם. המתנתקים התשובה בעלי דרגת שהיאלך'
 בראש וכך 363( עמ' י"ס כרך תו"ש וראה ע"ב, י"ד בתרא )בבא משה לתורת זיקה בלישנכתב
 בם". ו"אעידה עצמה, בפני כתורה שהיא האזינו שירת טורי שני את המכיל הרחבהעמוד
 מיוחד מעמד הם ואף גורלות. השעירים שני "סו" הגרסא על ח' ח"ז ויקרא שי" "מנחתוראה
 ו' מאמר תשרי חודש מאמרי "בני-יששכר' וע"ע שם(. רמב"ן )ראה לשלפניו חבור בלילהם
 בראש קמנצקי להגלי תשנ"א ליעקב" "אמת = תשד"ם במקרא" "עיונים עוד וראה יג;אות

 בראשית.פרשת
 למכילתא הנצל'ב ברכת כ"א. ל"ד שמות רמב"ן ראה לשבת פסח של היחידאית ההקדמהעל
 מאמר א' כרך פסח, הוטנר, להרב יצחק" "פחד קמ"ג. אות ליד שמות תו"ש משפטים. פ'סוף
 קי'ו. עמ' שוהם" "אבניכ"ה.
 י/ עמ' א' כרך לפרושו, הופמן הרד"צ הקדמתראה
 כ"ט. עמ' ב' כרך הופמן ראה המועדים לחוקי הנספחיםעל
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 בשביעית בראשית שבת שלמקומה

 אשר המצוות אלה נדר... יפליא כי איש משה... ביד סיני בהר ישראלבני
 ל'ד(. כ"ז - א' י"ס )ויקרא סיני בהר ישראל בני אל משה את ד'צוה

 שבספר המצוות נאום אף בנוי שמות-ויקרא, בספרים הנ"ל במערכותכיוצא
 קמ"ח(. עמ' א' כרך הופמן רד"צ )פרוש שבו הפרטיים החוקים מבנה אף הוא וכךדברים,

 על ההוראות מכאן הצבורי-ממלכתי; הציר על הראשון בחלקם סובביםהללו
 הקדושה מצוות מעבודה-זרה, ההתרחקות בארץ, הקרבנות עבודתסדרי

 בפרקי ובצורן ת"ד( עמ' )הופמן המעשרות קדושת עניני ומכאן ובמאכל,בהתנהגות
 פרשת את התורה הוסיפה זה במקום רל"א(. עמ' )הופמן השמיטין מחזור בתוךהזמן

 במפורש, תורה במשנה הוזכרה שלא הקרקעות, שמיטת על הכספיםשמיטת
 לרגל. עליה למצות בזיקה המועדות עניני באו זה כלולאחר

 את תאבדון אבד בארץ... לעשות תשמרון אשר והמשפטים החוקיםאלה
 בכל יבחר... אשר המקום אל אם כי הגויים... שם עבדו אשך המקומותכל
 השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר עשר בשר... תאכל נפשךאות
 ההיא... בשנה תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלוש מקצה שנה...שנה
 ידו... משה בעל כל שמום השמיטה דבר וזה שמיטת תעשה שנים שבעמקץ
 אחיך לך ימכר כי השמיטה... שנת השבע, שנת קרבה לד'... שמיטה קראכי

 חפשי תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש ועבדך העבריה אוהעברי
 כי האביב... חודש את שמור שנים... שש עבדך שכיר שכר משנה כימעמך...

 הפסח... את תזבח שם שמג לשכן אלוקיך ד' יבחר אשר המקום אלאם
 בתקנם לך... תעשה הסוכות חג יבחר... אשר במקום שבועות... חגועשית
 י"ז(. גריז - א' י"ב )דברים יבחראשר

 בכדי במיקומה שיש השמיטה, נזכרת בהן מערכות שלוש-ארבע מתוךהעולה
 המסקנות על להעמידנו ובכדי שלאחריה, ועל שלפניה על העיון אתלעורר

 שיבוצה. ממקום העולותהמיוחדות

 ופרשניה המכילתא שיטת1.

 היא השמיטה המקודשים, הזמנים בקבוצת הראשונה, הבריתבפרשת
 זמנים סדר המועדים. - ואחריהן השבת, - לאחריה לראשונה,המצויינת
 של הזכרותיה רבוי כן: על יתר המפרשים'. בדברי ביטוי לידי בא זה,בעייתי

 עמ' ויקרא מאיזביצא, יעקב לר' יעקב" "בית והפרט. הכלל על י"ב לפכ"ג בפרושו הירשהרב7.
קכ"ט.



 בשביעית ומאדשבת

 ה60, אף נדונו ואחת אחת מכל והמסתעפים העולים והלמודים בתורההשבת
 השביעית. של שבתה בדבר י"ב, כ"ג בשמות למצויין ביחס אףוזאת

 ובמעלה בזמן ראשונה השביעית, בשנה בראשית שבת של מקומהבסוגית
 י"ב. פסוק פכ"ג שמות במכילתא חכמים דרשתהיא

 שלא שביעית לענץ בראשית שבת כאן נאמרה מעשיך, תעשה ימיםששת
 ממקומה. בראשית שבת עניןתסתרס9

 לשמיטה השבת שבין לסמיכות הן מתיחס המכילתא בעל של שהקושיברור
 ביחס יתר חריפות מקבל שבסמיכות הקושי לשבת. השמיטה של לקדימותוהן

 אסיף, קציר, אביב, החקלאית, בהוראתם בפרשתנו מופיעים הללולרגלים.
 עניינה מה ברם, טהור. חקלאי מושג שהוא הקרקעות לשמיטת הקשרומכאן
 למחשבה מקום היה כי המכילתא, תשובת זו? זמנים במערכת השבתשל

 קיומה חובת על המיוחדת ההדגשה ומכאן השמיטה, בשנת תעקר השבתשמצות
 התלמודיים, במקורות נוסף במקום מופיעה כזאת מחשבה בשביעית.אף

 געד/ דף בהוריות המשנה דברי ע"פ זירא ר' שלבבעייתו

 זרה עבודה אין בתורה, שבת אין אמרו הגיף... כל את לעקור דץ ביתהורו
 לבטל הורו רשיי(. פיהם, על הצבור עשו אם הקרבז, )מן פטורין אלו הריבתורה,
 אבל בתורה, שבת יש אמרו... כיצד, חייבין, אלו הרי מקצת, ולקייםמקצת
 בעי הגוף. כל ולא דבר דבר, ונעלם שנאמר פטור... להרה"ר מרה"יהנזוציא

 ובקציר בחריש קרא, בהדין טעו, במאי מהו, בשביעית שבת אין זירא,ר'
 שבת( )איבא תשבות שבוע( שני בשאר )דהיינו חרישה דאינא בזמןתשבות,

 שמקיימין כיון אמרינן מי שבת, ליכא בשביעית( )דהיינו חרישה דליכאובזמן
 דקא כיון דלמא או דמי, מקצת וקיום מקצת כביטול שבוע שני בשארליה

 דמי. הגוף כעקירת בשביעית ליהעקרין

 למצוא היה עשוי השמיטה שנת במשך השבת של שבטולה לפנינוהרי
 המכילתא דרשת ואכן בתורה0י, הפסוק של מעוותת בדרשה הלכתיתהצדקה

 318. עמ' שמות ברכה,תוספת8.

 שביחס וכתב צ"ו, אות פכ"ג תמימה" "תורה בעל דן "תעקר" או "תסתרנר' הביטוי עצםעל9.
 שבת. עקירת על ע"ב, ד' בהוריות וראה תסתרס. - לרגלים וביחס תעקר, לגרוס ישלשבת

 )אוצר הוריות גבר" וב"הורה הוריות הרא"ש בתוספות ראה זירא ר' בבעיית אחרת הבנהעל10.
 במושג מודים הם ואין זו, בדרשה מודים הצדוקים שאין התוס' הערת על הוריות(הפרושים,
 וב"מרומי לבעיה. מיוחד פרוש שם, הוריות שלמה" וב"בנין ב'(. פרק להלן )וראההתוספת
 ד' בעיית אח הרמיתם השמטת על בשביעית. שבת שומרים שהצדוקים מכאן הוכיחשדה"



 בשביעית בראשית שבת שלמקומה

 זכו והדגשתה המכילתא של אמינא" ה"הוי כוויי. דרשה אפשרות לבטלבאה
 ישראל. ומחשבת המקרא פרשנות של שונים ברבדים פירושים וכמהלכמה

 שבאים היא, אחת השביעית ובשנה השביעי ביום השביתה תכריתכי
 אמינא, הוי ולפ"ז, העולם, חידוש על המורה ממלאכה שביתהלהורות
 יש שכבר אחר לימים, שבת מצות עוד לנהוג צריך אין השמיטהדבשנת
 שכיון משום מתפילין, שפטור בשבת דקי"ל וכמו שנתית, בשמיטה בזהאות

 מצות תבטל לא כן דאע"פ קמ"ל אות, צריך אין ושבת אות, הואשתפילין
 ס"ט(. אות פכ"ג שמות תמימה" ופתייה השמיטה12 בשנותשבת

 "תעשה היחידאי בבטוי דן המכילתא דברי את להסביר בבואוהמלבי"ס
 המעשה. ימי ששת לעבודת ביחסמעשיך"

 ענין הוא שמיטה כי ובשמיטה, בראשית בשבת רק נמצא לא לד' שבתלשון
  והיה בשנים. - וזה בימים, העולם חדוש להורות שבא שבת, עםאחד
 כולו שהוא אחר שבת, מצות לנהוג א"צ השמיטה שבשנת הדעת עלעולה
 אומר הוא בשבת שבת. מצות גם זו בשנה תשמור שבכ"ז אמר לכןשבת,
 עבודה בץ הבדל יש כי מעשיך", "תעשה אמר ופה תעבוד" ימים"ששת
 השדה, עבודת על ברוב ובא קשה עבודה היא שהעבודה מעשה,ובין

 מעשיך תעשה הלא שבב"ז אמר לכן בחול, גם בשדה עובד אינוובשמיטה
 ומעשים עסקים מכ? השביעי, ביום לשבות אתה צריך ובזה עסקים,ויתד
 יב(13. כג שמות )מלבי"ס החול ימותשל

 ד"' "חפץ עטר בן חיים ר' של ובספרו ה"ב פי"ד שגגות הלכות משנה" ב"לחם ראהזירא
 הוריות(. פרושים, )אוצר שלמה" וב"בנין גבורים" ב"מגן עליו והשיגהוריות,

 במכילתא. לעיין הוריות, פענח", "צפנת של ציונו כונת את לפרש כנראה, יש,כך ו.ו
 שש זרעו הקב"ה דאמר חז"ל, מאמר מבואר המכילתא: על המשנה" "מרכבת בעל כתבוכך12.

 ימים בששה העולם בורא ית' הוא היות אמיתי אות והוא הארץ, כל לי כי תדעו למעןוגו'
 כמוהו אות, קרוי עצמו דשבת מטעם בשבת, תפילין שאין דכמו אמינא והוי בשביעי,ונח

 הכתוב לכן הוכרח אחר, לאות צריך ואינו אות הוא דשמיטה ממקומו, שבת יסתרסבשביעית
 למלאכת שבת מצות הכתוב דהקדים שמצינו דכמו למימר וליכא וגו/ השביעי ויוםלצוות
 לשבת, שמיטה מצות מדהקדים רב הכא נימא זא"כ השבת, את דוחה שאינו לומדהמשכן
 בכלל, משבת קרא לשתוק דא"כ לומר, א"א זה שאחריו. בראשית שבת תדחה דשמיטהנימא
 )ובזה להחמיר. נאמרה כרחנו ועל השמיטה, מפני השבת דתדחה חיצונה סברא מצדונדע

 ויקהל.( פרשת בראש הרא"ם קושיתמיושבת
 פ"כ שמות תטש עוד וראה לבקעה". ב"רכסים וכן "ההפלאה". לבעל יפוהמ' ב"פנים הואוכן13.

 שהביא מה יד לא שמות ב"הרחב-דבר" וראה קנ"ג. אות פכ"ג קמ"ג, אות פל"ד רמ"ח,אות
 ובלי דבל"ז קרקע בעבודת אלא אינו המכילתא "דלדעת מוילנא הכהן בצלאל ר' שלבשמו
 בשבת לפטור על-הדעת עולה היה לא מלאכות בשארי אבל שביעית, משום אסור שבת[אסור
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 בשביעית ומועדשבת

 הזכרת ענין את גם להסברו וצרף והקבלה" "הכתב בעל כתב בדבריםכיוצא
 והשפחות.העבדים

 מכל שתשבות להורות מעשיך, תעשה אם כי מלאכה תעשה כאן אמרולא
 מותר אבל אסורה, קשה עבודה נאמר שלא כבד, ואם קל אםמעשה

 ואמתך" עבדך "ינוח צוה לכן קלים, למעשים ובבהמה בעבדלהשתמש
 י"ב(. כ"ג )שמות מעשה מכל ומרגוע נפשמנוחת

 התואר העדר את החיים" "אור בפרושו עטר בן חיים ר' הדגישלעך13רצם
"כל".

 גל וייעשית הדברות בעשרת שאמרו כמו מעשיך כל ולא מעשיךתעשה
 כאן, שבת ציווי חוזר שעליה השמיטה, שנת של ימים בששת כימלאכתך'(

 לו. אסורה אדמה מלאכת כי מלאכתו כל לעשות יכולאינו

 בשמיטה השבת יויוד2.

 ר' את החסידית, המחשבה את אף העסיקה המכילתא שלדרשתה-הדגשתה
 בורנשטין שמואל ר' ואת "פרי-צדיק" בספרו מלובלין רבינוביץ הכהןצדוק

 במחשבת "ההכנה" של ערכיה הם גדולים משמואל". "שם בעלמסוחוצ'וב
 פרשה היא ועמוקה גדולה טובים. וימים לשבתות הכנה למצוה, הכנההחסידות:

 העבודה שנות שש מושג הוא לעניננו המתיחס אולם מקומה14. כאן ואיןזו
 משמואל' "שם בעל הסביר הכנה של זה "יסוד" ע"פ השביעית. לשנהכהכנה
 שמ"ב(* עמ' ויקרא )ש"מ המכילתא דבריאת

 ומכופלת כפולה שביתה היא בראשית שבת שביתת הלוא להבין"יש
 היתה ומה קרקע, מעבודת אלא שביתה בה שאין שביעית שלמשביתה

 והחמורה, הגדולה הקדושה את הקלה הקדושה שתדחהה"סלקא-דעתך"
- מנה בכלל לא אבל מנה, - מאתיים בכלל יש אמדינן מקוםובכל  

 ימי ששת לפניה נכתבו שבת שמוזכרת מקום בכל דהנה ונראהמאתיים.
 וגדולתה מעלתה לפי דהנה ונראה התורה. מפרשי בזה עמדו וכברהמעשה,

 שהאיש מה ע"י אלא בה ליכות אפשר אי עוה"ב מעין שהיא שבתשל

 הרי שבת שהמחלל "העיטור" בעל דעת את הנצי"ב הסביר שלפ"ז שם וראה שביעית".משום
 הקרקע. בעבודת חילל אם רק כעכו"םהוא

 עמ' החסידות במחשבת פרקים למצוה. הכנה קי"ב: עמ' החסידות" במחשבת "עיוניםראה:14.
 עמ' מועד" "אישי 1. פרק ירושלים", של "שבתה תש"ט. עמ' מפתח לסר'ס, חסידות באוריכ"ז.
 פי"ב. פי"א; 15; הערה פ"ה להלן69.
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 בשביעית בראשית שבת שלמקומה

 ופורק המעשה, ימי ששת של הפרנסה וטרדת המלאכות טרדות ממנומשליך
 לקדושת זה לעומת זוכץ האדם, בני שחשבו הרבים חשבונות עולממנו
 מה ע"י אלא בו, לזכות אי-אפשר מעלתו שלפי הבא עולם וכמושבת,

 יצוייר שאילו עוה"ב. מעין שהוא שבת הוא זה וכעין מעוה"ז...שמתרחק
 נכתבו וע"כ שבת, בקדושת לזכות במה היה לא המעשה ימי ששתהעדר
 שבשביעית, הס"ד, יובן האמור ולפי המעשה. ימי ששת - שבת ציוויקודם
 אסורין שהרי בשלמות, המעשה ימי ששת כאן ואין שבת נקראת השנהשכל

 לקדושת לזכות כדי חול מעניני ההתרחקות כ"כ חשובה לא קרקע,בעבודת
 ממקומה. בראשית שבת תעקר לא שאעפ"כ האזהרה באה לזהשבת,

 הנדפס השבת" "קדושת בקונטרסו צדוק ר' את אף הנחה זה מחשבהכיוון
 והעמל העבודה משמעות על דבריו מתוך בראשית. צדיק" "פרי ספרובראש
 של המיוחד מעמדה עולה השבת, למנוחת והתייחסותם המעשה ימיבששת
 ימי של ענינם זה, לרעיון אדמה. עבודת בה שאין השביעית בשנההשבת
 מאמרים משפטים, פ' שמות צדיק" ב"פרי שב הוא השבת, אל בזיקההמעשה

 והן חברתה, בתוך אחת הנרקמות נקודות, מכמה מורכבת דבריו הרצאת ו'.ב',
 יותר. בהירה הבנה לצורך לקמןהופרדו

 בראשית שבת שתעקר המכילתא של אמינא" ה"הוי בדבר הראשוניתלשאלה
 צדוק: ר' השיבבשמיטה,

 אחד יום פנויים ישראל שיהיו שבת מצות דעיקר דעתך מלקאדהוי
 פונה וזה לזיתו פונה זה המעשה שבימי השי"ת, ועבודת לתורה ימיםבשבעה
 ויהיו ממלאכה בשבת שינוחו השי"ת וצוה העוה"ז. בעניני וטרודיםלכרמו
 עיקר שכל טרדה, להם היה לא השנה שכל בשמיטה וא"כ לתורה.פנויים

 שווים והעשיר העני והיה בשמיטה, נאסר וזה האדמה בעבודת היהעבודתם
 תעקר לא בשביעית דאף הכתוב ולמדנו כשבת, השנה כל וא"כבספיחים,

 103(. עמ' שמות צדיק" ג'פרי ממקומה בראשיתשבת

 סדר בדבר השאלה את מעורר משפטים בפרשת התורה בפסוקי העיוןאולם
 וגו', תשמטנה" "והשביעית רגלים: ושלש שמירה אזהרת שבת, שמיטה,הענינים:
 "ובכל וגו', וחמורך" שורך ינוח למען תשבות השביעי וביום מעשיך תעשה ימים"ששת
 שלש פיך, על ישמע לא תזכירו, לא אחרים אלוהים ושם תשמרו, אליכם אמרתיאשר

 בין הקשר על שעמדו ביניהם ויש בענין, דנו ואחרונים ראשונים וגו'.רגלים"
 אתכם שהזהרתי מה מכל תשמרה אליכם אמרתי אשר "ובכל פרש: החזקוניהפרטים.
 זאת לעומת הירש הרב שביעית". של בשבתות תשמרו השנים שאר שלבשבתות
 וב"כל ה"שבווב', מושגי לשבת, ביחס בעיקר המודגשת הסייגים חובת אתמדגיש
 סייג עשיית של המצוה מושג את התורה מסבירה ו"מיד תשמרו", אליכם אמרתיאשר

 אזהרת היא שבמתן-התורה, הראשונה באזהרה אותו מדגימה היא כך ולשםלתורה,



 בשביעית ומועדשבת

 אמרתי אשר "ובכל הפשט: דרך על לפרש בקושי הרגיש הכשק"ם זרה"5י.עבודה
 ורבותינו אזהרותיו, ושונה וכופל חוזר תשמרו, עכשיו, עד הדברות התחלת מיוםאליכם
 ע"א י"ח דף שבת במסכת השנויה בברייתא ואכן כלים'/ שביתת ?רבותדרשו
 למעז מינה, לעיי וידנתיב כלים" שביתת לרבות תשמרו אליכם אמרתי אשר "ובכלשנינו:
 לשבתה בקשר דוקא מדוע הסבר: טעון כולו והענין רטריי(6י. - וחמורך' טורדינוח
 צדוק ר' עורר בכך כיוצא כלים. ושביתת השבות עניני מוזכרים השביעיתשל
 וחמורך שורך ינוח למש תשבות, השביעי "ביום של ההנמקה בדבר השאלהאת
 על בציווי כאן, דוקא יחידאית כפעם מופיעה היא מדוע והגר", אמתך בןוינפש
 רק נזכר "וינפטר' הבטוי יתר-על-כן: השביעית. בשנה השביעי היוםשמירת
 ביניהם. קשר שיש וברור וינפש17" "שבת י"ז: ל"א ובשמות לפנינו בתורה,פעמיים

 שביתת נזכר לא ובאמת שורך, ינוח השביתה שע"י טעם כנותןונראה
 ושם בדברות, ןולת שבתן בענייני ודנים זבתויה הנזכרים המקומות בכלבהמתו
 ואם ובהמתך, ואמתך עבדך וגו', מלאכה כל תעשה לא אזהרה בלשתנאמר
 לשון ומה שורך, וינוח לומד ליה הוי בהמתו שביתת אזהרת לשנות כאןבא

 כל שיעשה דהיינו בעבור, כמו דלמען כתב ז"ל והרמב'ז ינוח"."למען
 ביירי דהא מובן, אינו ג"כ וזה בשבת, ועבדו שורו שינוח כדי בחול,מלאכתו
 אף מלאכה לו היה לא ובשביעית לעול, השור ועבודת השמיטה,בשנת
 178(. עמ' שם וע"ע 104 עמ' שמות )פ"צבחול18

 השמיטה בשנת השבת של יחודה לניסוח צדוק ר' הגיע אלו שאלותבתשובת
 ולהלז(. 103 עמ' שם)0"צ

 כל כשפנוי אף מ"מ ועבודה, לתורה פנויים שיהיו השבת עסק זה דגםאף
 מהשי"ת לקדושה שזוכה בשבת עסק יש ועבודה, בתורה ועוסקהימים

 נייחא, לך שיהיה תשבות", השביעי "וביום הכתוב פרוש וקיימא...דקביעא
 תעשה הימים וששת לתורה, הימים לכל פנוי שיהיה בשביעית שאףוהיינו
 לך ויהיה תשבות שבשבת השבת, נבדל יהיה מ"מ תורה, בעמלמעשיך
 רק ציווי, לשת שאינו ד', על תתענג אז שנאמר, דרך ועל מהשי"ת.נייחא

 משפטים. פ' התורה, על ובחת"מ המור" ב"צרור וראה י"ג ב"ג שמות15.

 י"ג. פסוק כ"ג שמות ותעש כלים, שביתת עניני על רמ"ט עמ' נר'ז כרך תעשראה16.

 צדיק יודע שנאמר מה לקיים הצאן שלום את ק"ד. ק"ג, אותיות ל"ז בראשית תחשוראה17.
 56. עמ' מקרא של דרכו ו/ פרק להלן וראה בהמתו.נפש

 למען ח': י"א דברים שור בכור יוסף ר' בחיי. ר' סיב. או"ח חת"מ שו"ת ראה הרמב"ןלהבנת18.
 לא נאמרה "למען" מילת הרבה פעמים ימיך. יאריכו למען י"ב: כ' שמות שועל וגו'.תזכור
 התוצאה. תהיה מה להורות אלא המכוונת, התכלית עללהורות
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 בשביעית בואשיה שבת שלמקומה

 מהדר זירא ר' ע"ב: קי"ט דף ]בשבת והעונג. המנוחה השי"ת לך שיועשכר
 זוגות אותן רואה )שהיה תחללוניה לא מינייכהו במטותא א"ל דרבנן, זוגיאזוגי

 שבת בעונג והתעסקו לכו מנכון, במטותא להם ואומר אחריהם מחזר בתורה,ומדברין

 ומה דתורה. פה מעמל לשבות שצריך רשיי(. תענוגים. לבטל תחללוניהולא
 לעמוק אלא שבתות נתנו לא ה"נ( )פט"ו שבת מסכת בירושלמישאמרו
 )מ"פ ובפסיקתא ללב. ד"ת דהשפעת הנמן עיקד דאו הלב, עסק היינובתודה,

 אמר: ורשב"נ לתענוג, אלא שבתות נתנו לא אמר: רחב"א בזה, פליגיכ"ג(
 ורחב"א לפועלים, - רשב"נ שאמר דמה פליגי, דלא ואמרו תורה;לתלמוד

 בשבת שלהם עונג העולם, בעסקי המעשה ימי בכל והשקועים לרבע...-
 בשבת לתענוג... העיקר להם בביהמ"ד, עסקו שעמהם ורבע בתורה...לעסוק
 "קדושת קונטרס סוף בראשית, צדיק" רפיי תתענג9י. אז - עוה"ב מעיןשהוא

השבת"(.

 בקונטרס מתבררת להם, שקדם לעמל בהתאם המנוחה מושגיהסברת
 4(. עמ' בראשית )פרי-צדיק שבת""קדושת

 הם גופם, בצרכי בעוה"ז וגשמית גופנית במלאכה העוסקיםההמונים
 ימי וכל ויגיעו. מעמלו בפשטות גופם במנוחת השבת יום קדושתמרגישים
 בא מה ועל ותורתו ויראתו ד' עבודת לבו על לשום פנאי לו איןהמעשה
 הרוחנית חיות ולהרגיש משנתה להתעורר לו יש השבת וביוםלעוה"ד
 בתורה". לעסוק אלא ויו"ט שבתות נתנו "דכא אז"ל ביחוד ועליהםשבנפשו.
 מעבודה במ"ק נחים הם אף ותורתו ומצותיו ד' בעבודת העמליםואותם
 מזה לנוח וצריכים תפילה... זמז ולא המצוות רוב מעשה זמן אז איןכי

 לגמרי בטל שישבו חלילה ולא החול, ימי של עמלם שביתת שהואבשבת
 רק בתורה. לעסוק מזה טוב דודאי לבד, גוף ותענוגי ויין בבשר שימשכואו

 בשבת תורה... בדברי ולבו מוחו מחשבות כל החול ימי כל שקום שהואמי
 כי פה, בעמל התורה מעסק גבוהה במדרגה הוא העולמות עלית זמןשהוא
 ממש. חיים מלך פני באור אז להתדבקיוכל

 עמ' ושם תקכ"ה עמ' הקודרו" "תכמת בתענוגים. אהבה ת': עמ' ת"ב ראיה" "עולתראה19.
 אליהו" "מכתב ל"ב. עמ' השבת קונטרס הנשגב. התענוג קע"א: עמ' הקודש "מוסרתרשו.
 ומשיג המעשה ימי כל לגמרי שקדוש למי בשבת הדעת "בחינת על עוד וראה 14. עמ'ח"ב

 שעוסק "מי 200: עמ' ויקרא ובפ"צ ל"ו(; עמ' י"ד, עמ' שמות )פ"צ יותר" עליונה קדושהבשבת
 להתענבי. אלא שבתות נתנו לא אמרו ועליו לכלום צריך אין בשבת אצלו בתורה...בשיה"מ

 כלום. חסר כשאינו הוא עונג כי ו': סעיף תורה" של "עמלה קונטרס הנרך בסוף שםוכן
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 בשביעית ומועדשבח

 מעסיק שהוא בזה האחרות מהשנים שונה השמיטה בשנת "העבודה"שבוע
 - חכמים ותלמידי פועלים קרקע, מעבודת המנועים - העם שכבות בלאת

 עבודה" "שבוע בסוף הבאות השבתות, מתיחדות כאמור ואז רוחניים,בעסוקים
כזה.

 הם שבהם והשבתות לתורה, השנה כל פנויים ישראל כל השמימהבשנות
 98(. עמ' שמות צדיק" ג'פרי ד' על להתענג שזוכין והיינולתענוג,

 הנשגב" ב"תענוג שיסודן אלו - השמיטה שבתות של המיוחדתקדושתן
 של שבתותיה לשומרי מסביב המתרחב המעגל בכל וחודרתבולטת
 צדוק ר' קוק, הרב במשנת קטעים שלושה השוואת מתוך עולה כךהשביעית.

 יישפת-אמ%'. ובעלהכהן
 ושרשי כוחותיה בכל כל-כך הוא חודר העליון בעידונה הנשמה שלביסומה
 בזה הנוגע וכל אותת הסובב כל את נם בחילה מבססת שהיא עדהויתה,
 ועונג ד' על ומתעדנת מאירה וכשהנשמה ומציאותית. הויתית ונגיעהבסבוב
 חיה נפש כל וגם כולב הנשמות כל בתבל, מצויה ומשושה האבוקותהכרת
 עדנה שואב ודומם, יסוד בכל צפת חיים כח כל גם וצמח, שיחוכל

 קו)"א(. עמ' הקודנו" למוסרוהתעלות

 ודומם" "יסוד וצומח", "שיח חיה", ננפש בסתמא, קוק הרב שאמרדברים
 צמחית וחמורכן, "שורך הכתוב: אל בזיקה שפ"א ובעל צדוק ר' ע"ינתפרשו
 הדוממים. הכלים ושביתתהשביעית

T"D1קדושה שע"י וכו', שורך ינוח למען הכתוב אמר בשמיטה[ שבת קדושת זעל 
 ישראל ע"ב( נ"ב )ע"ז שמצינו וע"ד ישראל, של בקנינים אף קדושה תכנסזו

 ישראל בהמת בכור וכן ישראל בהמת לענין זוהמתן פסקה סיני עלשעמדו
 ע"י והוא נ"ט( )בכורות כמ"ש קדוש מאליו עשירי במעשר וכן מרחם,מקודש
 חולין )תוס' יאיר בן ר"פ של בחמורו מצינו ובן ישראל, בבהמת שישהקדושה

 רבתי בפסיקתא מצינו וכן בבהמתה אף קדושה הכניס קדושתו שע"י ע"ב(ז'
 עד בשבת מלאכה לעשות רצתה ולא לעכו"ם ישראל שמכר בפרה פרה()לפ'

 שמקדושת והיינו לתורה, וזכה תורתא בן נתגייר וע"ז הישראל להשלחש
 והגרך אמתך בן "וינפש בבהמתו. קדושה יש ועי"ז בקניניו נכנסהישראל
 והיינו תושב גר זה - והגר ערלי עבד - אמתך בן ע"ב( מ"ח )יבמותובגמרא
 היה לא כן, לא דאם מצוות ז' עליו קבל עכ"פ העבד, וכן מצוות דהמקיים
 יכנס ובודאי ע"ב( כ"א פסחים )המ"ש להחיותו מצווה אתה תושב וגרמקיימו.

 ווי וינפש, נזיז( וביצה שנדרש נפש לשת וינפש, לשון בו אמר וע"כ קדושהובו
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 ומצינו הנשמות"20... כל פורחין שמשם "וינפש הבהיר, בספר וכן נפש,אבדה
 הכנים קדושתו מרוב אבינו שאברהם והיינו וגו' אבות עבדי של שיחתןיפה

 והקדושה שמהנייחא והגר, אמתך בן וינפש וזהו ועבדיו... לקניניוקדושה
 קדושתך ע"י שיזכו תושב וגר ערל לעבד וכ"ש לבהמתך נייחא יכנסשלך

 104(. עמ' שמות )פרי-צדיק נפשלבחינת

 על מפורשים דברים כאן אין אבל לקנינים, בדבריו אמנם מתייחס צדוקר'
 שבתה לשמירת ביחס דווקא זו אזהרה דרשת באה ומדוע בשבת, כליםשביתת

 "שפת בעל בדברי ובמעלתה? בקדושתה מיוחדת כאמור, שהיא השביעית,של
 בחינת על נאמרו הדברים כי אם לשאלה, תשובה משום יש 50( עמ' )בראשיתאמת"
 בכללה.שבת

 להאיר השבת בכח שיש והאמת מזה למעלה זו מעלות בו יש -השבת
 שמאי בית אמרו וכן השבת... בשומרי ותליא המקומות ולכל הזמניםלכל

 אליכם אמרתי אשר "ובכל דכתיב בש"ק כלים שביתת על מצווההאדם
 ימי כל להעלות צריך שהשבת הוא והענין כלים. שביתת לרבותתשמרוז
 כב"ה. הלכה ולכן לזה, מוכן אדם כל לא אכן המעשים, לכל ולהאירהמעשה
 הכל. ידו על להעלות יכולין השבת שמירתם כפי וצדיקים, יחידיםאבל
 לשון שהוא תשמרה אליכם אמרתי אשר ובכל וכו' שורך ינוח למעןוז"ש
 הארת נמשך ממילא ומאודו27, בנפשו השבת האדם שמירת שכפינפעל,
 פליגה ובכלים מצווץ, עלמא לכולי בהמתו שביתת לכן המקומות, לכלשבת
 החיים22. בעלי מן יותר הדומם להעלות קשהכי

 וקשה האידאלי, המתוקן, בעולם יסודם שמאי בית של הגבוהותהדרישות
 השמיטה אמנם כבית-שמאי23. הלכה תהא לע"ל רק ולכן בעולמנו, להתממשלהן
 דרשו אליה ביחס ולכן השמיטה, של שבתה - ועאכ"ו העתיד, חזון מן בהיש

 וינפש, שנאמר הנפשות כל מקיים השבת יום ז': ב' בראשית רמב"ן וראה כ"ז אות הבהירספר20.
 ובארץ. בשבת יתירה נשמה ו': בפרק להלן וראה קי"א, אות ל"א שמות תו"שוראה

 ושם של'א עמ' הקודש "חכמת וראה ע"ב(. סא )ברכות אדם" של ממונו - מאודך"ובכל21.
 ר"ה, קצ"ז. ע"א 9"1. ס' "צדקת-הצדיק" וע"ע אלישע. של מקלו על תדאיב, בעמ'במקזרזת
 מההלכה ראיה הביא יח"ל, ישיבת ראש פרומר, א"צ ר' לגאון רמ"ה עמ' ח"א צבי"וב"ארץ
 לחפציו. האדם של הפנימיליחס

 הדברים, נאמרו בה השנה הרי לשמיטה, מפורשת התייחסות אין כי ואם וישלח, פ'שפ"א22.
 שנאמר וכו', שורך ינוח למען בפסוק משפטים פ' בשפ"א וראה השמיטה, שנת היתהתרמ"ט,
 תרנ"ד. תרמ"ט, תרמ"א, לשביעית: המתייחסתבשבת

 ויגש טו"מ וכו/ לארץ "המאיר הגר"א: סדור 108. עמ' קורח "התניא" בעל לרב תורה""לקוטי23.
 יכולין היו המקדש בזמן כי עתה, נוהג אינו קרקע חובת 191: עמ' ויקרא שפ"א וראהרפ"ז.

29



 בשביעית ומועדשבת

 האדם, מעגל כל את המקיפה שבת - האידאלית דרשתם-דרישתם אתב"ש
 כליו. דממת אתאף

** * 
 קיומה על בציווי ודוגמא אח יש בשביעית השבת של קיומה בדברלהוראה

 ערכים מפני נדחית אינה השבת דהיינו, המשכן: בנית נדי תוך השבתשל
 לשני הלשוני והן הרעיוני הן המשותף המכנה מוסבר צדוק ר' )בדברי לכשעצמם.עליונים
 מ'ב(. עמ' שמות "פרי-צדיק" המשכן. של ושבתו השביעית של שבתההמקרים:

 א"כ בארץ, השכינה להשכץ עסוקץ ג"כ השבוע ימי שכל לומר סבראהיה
 שבת... תדחה שלא הכתוב והשמיענו שבת, אז ותעקר כשבת הימיםכל

 לשבת... קודם המעשה ימי מזכיר תמיד שט וגו' ימים ששת מקודםוהוזנר
 השבת לקדושת זוכה ט המעשה ימי ו' הכנת וכפי לשבת הכנהשהם

 וקן מלאכה", יעשה ימים "ששת ט"ו( ל"א נשמות תשא בפ' ואמרשאחריהם...
 בדברות כמו כתוב ולא מלאכה", תעשה ימים "ששת ב'( ל"ה )שמות ויקהלבפ'

 המלאכה נעשה ואז המשכן במלאכת סיירי דשם אך וכדומה"תעבוד"
 מעצמו25. שנעשה מלאכה תעשה וט מלאכה יעשה כתוב וע"כמעצמה24

 ועבודה לתורה פנויים המעשה ימי כל שהיו השמיטה בשנת דמייריוכאן
 לשע כתוב ולא וגו' מעשיך תעשה ימים ששת וכתיב הלשון,נשתנה

 היינו מלאכתך דלשון מקונוות, בשאר שנזכר כמו עבודה לשון אומלאכתך
 כנגד מלאכות ול"ט מלאכה", כל תעשה "לא עליהם שהוזהר מלאכותל"א

 שאין מה ע"ב. מ"ט בשבת כמ"ש שבתורה ו"מלאכת" ו"מלאכתו""מלאכה"
 כמעשה שהדבור ע"ב( קיט )שבת כמ"ש מעשה אקרי נמי דבור מעשה; לשוןט

 מעשים היינו מעשיך" "תעשה לפרש ויש נעשו. שמים ד' בדברשנאמר
 פה לעמל יולד, לעמל אדם דכתיב האדם, נברא שבשבילם לך,המיוחדים

 וע"ע ממש. הארץ ושבתה כמ"ש בשורש שהוא השגחה מקום עד ולהעלותו הדומם גםלעורר
 השבת. בשנת שבתון שבתלהלן:

 עצמה את נושאת היתה האבן נבנה... היה מאליו בהבנותו, הבית שהיו"ר: בראש דרשווכן24.
 הדימוס. ע"גונתנת

 אך הרשות, במלאכת דמיירי אף מלאכה, תעשה ימים ששת ג"כ כתיב אמור בפרשת"אכן25.
 ועל השבת, והקדים קודש, מקראי ד' במועדי ופתח קודרו" "מקראי בשם השבת נקראשם
 רק מהשו"ת... וקיימא קביעא שבת דקדושת ואף קודש, למקראי תחילה השבת נקרא זהשם

 ימי מששת ההכנה האמור, ולפי קדושה. בשבת להכניס לקדשו, זכור לישראל אמרהשי"ת
 לשבת קדושה ומכניס המשכן, מעשה מעין הכל ונעשה ד/.. לשם מעשיו כל שיהיוהמעשה
 שם כתוב וע"כ המשכן, מלאכת שאחר בשבת כמו יתרה בקדושה שיתקדש אחריהם,הבא
 שם(. )פרי-צדיק, מאליו" שנעשה המשכן כמלאכת שנעשה מלאכה, תעשהלשון
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 "וביום ע"ב. צ"ט סנהדרין וכמ"ש תפילה זו שיחה ולעמל תורה לעמלנברא,
 דע על להתענג מהשי"ת הנייחא להשיג שתזכה תשבות"השביעי

 רוחנית מעבודה וההמנעות השביתה ד"', על ה"תענוג ה"נייחא", עניןהבנת
 בקטעים עיון ע"י מוסברת בפרט, השמיטה של ובשבתה בכלל בשבתיוצרת
 ועוד. הדומיה" "מלכות עליונה", "דממה בדבר קוק לרב הקודטר'מ"מוסר

 תכופה, בעבודה עסוק להיות האפשרות מניעת של היסוד את לבררצריך
 מחשבות של הגבוה בשיא המשוטטים עדץ, רוח לבעלי מזדמנתשהיא

 שבהתנוצצות הגדולה המהירות מפני זו מניעה באה לפעמיםנאצלות.
 יכול ואינו האדם, אז מתקלע לחשק ומחשק רעיך רודף שרעיוןהנשמה,
 רמז(. עמ' חיל אל מחיל התדירה הליכתו מעי קבוע מעמד עללהתישב

 הנשמה מעין מתוך שבאה הפנימית ההתפרצות מתוך בא השתיקה...יתרץ
 היא וחמורה מעיק. מבלי גדול מגרש והרחבתו להתפשטותושדורש

 בעולם הפרעה שום בלא שגשוגה היא ודורשת מאוד, הפנימיתההתבודדות
 אז הבא והדבור הפנימי... התוכי מכוחה וכוניה ערכיה את היא יוצרתאז
 נן גם יש המחשבה, לעומת הדבורית השתיקה ודוגמת מפריע... הואהרי

 רעה(. )עמ' נעלמה26 היותר מחשבה של תורה כשבא מחשבתיתדומיה

 הולכים רבים עולמות הנשגבה, בדממתו עוסק הדוממת המחשבהכשבעל
 רעד(. עמ' קדשן בשיא מתנשאות נשגבות שירותונבנים,

 קדושת מתגלה בארץ-ישראל... המתנוצצת המקדש בית קדושתמפני
 השינה27 רפ"ח(. )עמ' ממנה רושם קצת יש הזה בזמן וגם א"י, בכלהמחשבה
 הוא יכול זה ידי ועל החיצוני, העולם של מהשעבוד האדם אתמשחררת
 ביחס הרוחנית. קומתו שעור אורך בכל פנימית, בהפשטה נפשו אתלפשט
 הפנימיים חייה ביחס אבל מצטמצמת, נפשו החיצוני העולם שכלפיהחיים
 צריך אדם לפעמים ח"ה. )עמ' מהותה את מאריכה מתפשטת, היאהרי

 אלא והתלמוד, המעשה מחובת תמיד רדוף להיות שלא בדעתו,להתיישב

 וקשב. דממה קו"ח; קנר'ז; עמ' הקודטר' "חכמת וראה המחשבה, מן שבות כ"ג: רבתיפסיקתא26.
 זאת" "בכל וראה מ"ג. עמ' בהר תורה לקוטי עיין בשבת שתיקה על הסמויות. ההרגשותקשב
 הדממה. 99: עמ' נהרא.

 השבתות, מאמרי יששכר בני תענוג. בשבת שנה ואתחנן: ילק"ר ראה בשבת השינה עניניעל27.
 קו"ח שבת המאירי גרסת ש"ט. עמ' "מביתת-שבת" קונטרס בראשית צדיק" "פרי י'. ו',מאמר
 שנת ישן היה "האר"י נ"א. עמ' השבוז" "אוצר וראה בשינה, מענג תלמיד בירושלמיע"א

 הקדמה( המלך", ל'עמק לנשמה". זו בשינה גדולה תועלת שיש אומר שהיה בשבת,צהרים
 ע"ב. י"ז דף צו תורה" "לקוטי 165. עמ' בניהו מהדורת האר"י, תולדותוראה



 בשביעית ומועדשבת

 בטיולה ותתרחב באצתה, נשמתו שתתעלה כדי וחיות, הנחה לעצנזולירכן
 כל בתוך והתלמוד, מעשה כל בתוך האצורים החיים בלשדהפנימי,
 רנ"ח(28. )עמ' בה יש שבת קדושת כזאת שביתה והתפילה.העבודה

 בפ' המכילתא את שהביאה היא חקלאית, הוראה לשבת שאיןהעובדה
 הרי חקלאיים, זמנים מערכת בתוך נזכרת שהיא שאע"פ להדגשה,משפטים,
 התורה שהדגישה ומאחר מתבטלת. - השבת - היא אין בשמיטה,בבטולם

 נמצאת בשמיטה, השבת של מעמדה את - ופרשניה המכילתא פרשנות לפי-
 העולה נאצל, מיוחד, רוחני תוכן אף השביעית של לשבתה לה יש שאכןאומר,
 גשמית, יצירה בסימן עומד השבוע כשכל המעשה. שנות בשש השבת של זהעל
 הרי רוחנית, יצירה - השבוע וכשכל רוחנית, יצירה היא השבת מנוחתהרי

 אלא מתחדשת ביצירה לא וקיימא", ב"קביעא להתענג היא השבתמנוחת
 השבוע כשכל עילאית. רוחנית בדממה ומטמיעה מספיגה המשקיעה,שביתה
 דממת בעונג השבת ומתעצמת מתעלה תהילה, בדומית אדמה של בסימןעומד

המחשבה.

 ופרשניי רעליי שיטת3.
 גם ודאי התקשה הברית" ב"ספר לשמיטה שבת שבין הסמיכותבהסברת

 הדברים בישוב לשבת. השמיטה הקדמת על והן הסמיכות עצם על הןרטר'י,
 המכילתא. בעקבותהלך

 הואיל תאמר שלא שקומה בראשית שבת תעקר לא השביעית בשנהאף
 י"ב(. כ"ג שמות )יטר'י בראשית שבת בה תנהוג לא שבת קרויה השנהוכל

 עיני לנגד שעמד נוסף קושי על הצביע רשיי על בפרושו מזרחי אליהור'
 גם כי אם הדברות בעשרת הנאמר על נוסף השבת, שבהזכרת הכפילותרעפיי:
D"yהקודמות. בפעמים נזכרת שאינה השלמה כאן יש כתוב של פשוטו 

 בהולדת מושגים בהסברת המחשבות, צמיחת על בפרק ק"פ עמ' הקודטר' ב"חכמתראה28.
 ברכו אשר שדה הצומח: מעולם מינוחים ל'י והתפתחותן ולאומיות אוניברסליותמחשבות

 ועוד. זרוע אור חקלא, מחצדי תבואות, אסיף ופרחים, ציצים ונפלאים, חדשים צמחיםד',
 אלא היחיד, באוצר אצורים להיות כלל, ממקורם נתקים הדברים שאין השביעית דרגתו"יש
 של נשמתו הכוללת, הנשמה וכללות ישראל כללות האומה, של כללית בקליטה נקלטהכל
 לתושבך... לך... הארץ... שבת והיתה ד'. תושיע הבהמה נפש גם בה שכוללת הראשון,אדם

 למושגי ואחרונים ראשונים מקורות תר"י עמ' ח"ב הקודמו" ב"אורות עוד וראהולבהמתך",
 תסב. עמ' ח"ב ראיה" וב"עולת הנשמות בבחינת והקצירההזריעה
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 ענינה מה ועוד הדברות, בפרשת נאמרה כבר והלוא זו פרשה נאמרהלמה
 דחויה תאמר שלא אמרה במשט, האמורה שבת גבי וכן השמיטה,אצל
 אצל ענינה ומה נאמרה למה כן לא דאם המשכן, מלאכת אצלשבת

 נאמרה שכבר אע"פ זו, פרשה דנאמרה הא דדילמא קשה אךהמשכן...
 והגר והערל העבד בה, שנתחדשו דברים שני מפני הוא הדברות,בפרשת
 למה נאמרה", "למה דפם י"ל ושמא השבת, ביום שובתים שיהיותושב
 פה.נאמרה

 הרא"ם. של שאלתו את דחה דוד" "דברי בפרושו הנעיז בעל הלוי דודר'
 דא"א היכא אומרים אנו בה[ שנתחדשי דברים זמרני זה דענין קושיא זהואין
 עדיף. טפי כאן, כמו לגופו צריך אם אבל לגופו, דצריךטמר

 השביעית לשנה מתיחסת השבת שהזכרת רחליי הדגיש שבצדקנמצא
 לרטי'י29 בבאורו המבע"י האדמו"ר בשמיטה. אף שמירתה חובת עלומלמדת
 לשבת. השונות בהנמקות ודן בראשית, שבת בניב: רבעיי של בלשונודייק

 קרויה השנה שכל מפני בראשית", שבת ש"תעקר הס"ד מהו תמוה:לכאורה
 בראשית, למעשה זכר עניינים: ב' יש בשבת השביתה בטעם והביאור:שבת.
 ה' )דברים פרש רש"י מצרים. ליציאת וזכר שבת-בראשית, נקרא זהשע"ש

 ותשמור עבד לו שתהיה פדאך כן ע"מ לשבת: יצי"מ של השייכות אתפ"י(
 הדברות בעשרת כנאמר הוא שבת שמירת לציווי שהטעם היינומצוותיו,
 לקיום טעם הוא ליצי"מ זכר ואילו בראשיות למעשה זכר -הראשונות
 שבשנה קא-מלקא-דעתך ולכן בראשית. למעשה זכר משום שנצטוההמצוה

 השנה כל הרי שבת, קרויה השנה שכל דכיע בראשית, שבת תעקרהשביעית
 דיום הזכר מוסיף ומה צורך ומה בראשית, למעשה זכר הם החול ימותגם

 עם והטעם: בראשית, שבת נוהגת בשביעית דגם הכתוב ומלמדהשבת?
 ממלאכות אלא השביתה אץ בפועל אבל שבת קרויה השנה דבלהיות
 העתד באדם ירק הללי המלאכית בזמז יק היא השביתה ע"י בפיעל הזכי זיהויהשדה
 הרי השבת דיום בראשית( למעשה זכר - )יבמילא השביתה נן שאין מהאדמתו[
 מלאכה. בכל אסורים הכל שהרי היממה, שעות כ"ד משך בכלהוא

 312. עמ' תשחז צפת29.



 בשביעית ומועדשבת

 המכילתא בעקבות אחרונים דברי4.

 השביעית, של לשבתה מיוחד מימד המעניקים המכילתא, דבריבעקבות
 מיוחדת. בעטרה השמיטה שבת את המעטרים אחרונים של דבריהםבאים
 אליו, הנלוים ואת הישראלי "המדבר" את מקיפים ושביתתה השבת שלערכיה
 אצל ואילו וחמורך", "שורך "בהמתן", סוגיו, על ה"חי" את תושב; וגר אמהעבד

 בפרשת הן אכן, בגשמיות"30. ניכר אינו "השבת נוהג; כמנהגו עולם -"הדומם"
 שביקום, האוניברסלית השבת על הרעיון כבוש הראשונות בדברות והןהמן
 הים את הארץ, ואת השמים את ד' עשה ימים ששת "כי בשדה"31 תמצאוהו לא"היום
 י"א( נ' )שמות השבת יום את ד' ברך כן על - השביעי ביום ויגח בם אשר כלואת

 ס"ה )סנהדרין הסמבטיון ומנוחת האוב בעל שביתת על חז"ל בדברי כךובעקבות

 למראה אינו זה כל אולם תתק"ו( רמז איוב שמעוני, )ילקוט הגיהנום שביתת ועלע"ב(
 רבדי כל את מקפת שבת ששביתת רואים אין הגשמית לעין בנגלה בשר,עיני

 וצומח דומם - התחתונות החוליות שתי נעדרות דצח"מ בחטיבתהמציאות;
 הארץ. שבת בשנת להמלאות ניתן זה חסרון השבת. של סגולותיהאת

 לד' עדות הם כי ובשמיטה, בראשית בשבת רק נמצא לא לד' שבתלשון

 שבת במצות הציווי שהיה אחר כי העולם, חידוש ומודיעים בשביעי,ששבת
 ולא הארץ גם שתנוח ראוי היה לך", אשר וכל וחמורך, שורך ינוח"למען
 ותעבוד תתיגע והטבע נוהג, כמנהגו עולם אך השבת, ביום פרותיהתגדל
 שביתת בה להשלים שנים לשבע אחת הארץ, שמיטת בחר וע"ככדרכה.
 אל שבת ציווי משפטים בפ' הסמיך הטעם ומזה השנים. ששת שלהשבתות
 )מלבל'ם השבתות שביתת להשלים באה השמיטה שנת כי שמיטה,אזהרת

 כ"ה(.ויקרא

 ולצומח, לדומם מנוחה מביאה בשביעית האדם ע"י האדמה עבודתהשבתת
 הטבע את לשתף - הישראלי ע"י הפעילות הפסקת מצד עכ"פ - בהויש

 הוא. שובת - דצח"מ - הוא ד' יצירת אשר כל לד'; שבת המקפת;במנוחה
 משה, לר' משה" "מטה בספר מופיע מספרי בדיוק מעוטר כשהוא זה מחשבהקו

 שנ"א(. בשנת לראשונה )נדפס המהרטריל של המובהקתלמידו

 מכל שבת בו כי וכרמים ושדות ובהמה אדם בשבת שישבות הש"יחפץ

 ב"שם אמנם ט"ו. עמ' שם וראה קפ"ח, עמ' מועדים משמואל' "שם 118, שמות"שפת-אמת"30.
 ט'-י' "כתלנו" וראה העולמות. בחיצוניות גם בעתיד השינוי על ק"מ עמ' ויקראמשמואל"

 204.עמ'
 פ"ו. א' מאמר כוזרי ר"ה, ח"ז,שמות31.
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 שי"ב יש השנים שבששת נמצא שבתות, נ"ב יש שנה בכל והנהמלאנתו.
 שנת לשבות צריכים וכנגדן והכרמים, השדה תבואת בהן שגדלשבתות
 בשנת שהן שבתות נ"ב הן חוץ ימים שי"ב עולה שהיא השמיטה שנתהשבע,

 ונ"ב עצמן, את שיפקיעו דיין כי שבת, מוציא שבת שאין לפיהשמיטה,
 ספיח, בהן גדל השמיטה שבתות נ"ב )יאותו החמה שנות למנין שס"ד עולהושי"ב

 שהן שבתות נ"ב ז"פ בידך יעלה אזי פעמים, ז' שנים ז' שנים שבתות שבעוכשתספור
 שנת לעשות צריכין תמימה. שנה שהוא שנר'ד למנין עולין והן השמיטה, שניבז'

 שלא לפי השמיטה לשבתות תשלומין הן שביובל שבתות ואותן היובל שנתהחמישים

 שבע ושנת השביעי ושנת השביעי יום ששנת נמצא ספיח( אפילו בהםהיו
 השביעי יום הוא כולם וסוד לאחדים, והיו נצמדים יחדיו כולםשבתות
 תע"ג(. ס' משה"סמטה

 פ' אייבשיץ יהונתן לר' יהונתן" ב"תפארת כתב חשבון ובשינוי סגנוןבשינוי
 תקכ"ד(. בשנת פטירתו, לאחר לראשונה )הופיע 178 עמ'בהר

 שנה בכל הוא החמה, עם לבנה שנת משלימים העיבורים אשר השניםבשש
 וז' א' שנה ובכל שבתות, שי"ב הוא שבועות נ"ב שנים שש שבועות,נ"ב

 שבששת עצרת ושמיני דסוכות וא' ויוהכ"פ דר"ה וא' דעצרת וא'דפסת
 שנ"ך, עולה לשי"ב, נצרפם אם מ"ב, עולה שבע, פעמים שש הואהשנים

 שלא השנה שבתות כל להשלים השמיטה שנת והיא הלבנה, שנת מניןוהוא
 תשבות כרחה בעל צמח, הארץ שהוציאה האדם, כתו ג"כ הארץשבתה
 השנים. בשש שבת נגד נחשב ויום יום וכל השמיטה,בשנת

 שהרי פנימית, היא פגימתה השנים, שבע תקופת בתוך שהתחללהשבת
 היום" שבת - צווחת "התאנה לבא לעתיד ורק נוהג כמנהגו עולםבחיצוניות,

 חידוש רעיון בשמיטה. לו לזכות אפשר העתיד עולם מעין משהו ברם, ע"ג()שוח"ט
 בשביתת בחיצוניות, אף המלא בטויו את מקבלת השבת, של לבה שהואהעולם

 נמצא הקבוע. במנהגה נוהגת ואינה שובתת היא אף האדמה לד/ שבתהשמיטה:
 עצמה, השמיטה של פנימיותה שהם השביעית של שבתותיה שמירת ידישעל
 שנפגם מה את שעברו, השנים שבתות כל את בהם, התלוי כל את לתקןאפשר
 א': יריו דברים ושמש" "מאור )יראה המעשה. שנות שש בתקופת השבת שלבכבודה

 שבת.( בחינת בחול אף משיניןבשמיטה

 ראשונים בדברי 1ש11יטה שבט5*

 את העסיקה משפטים בפרשת השביעית של לעניינה השבת שלהסמיכות
 המכילתא. של לדרשתה להזקק בלי גםהראשונים,

 אחת; בכונה משותפים ששניהם להורות שביעית לענין שבת עניןסמך



 בשביעית ומועדשבת

 אותנו ומנעה הימים בששת מלאכה לעשות לנו שהותר כמו כיוהמשל
 השנים בששת האדמה עבודת ענין לנו הותר ט השבת, ביום מזההתורה
 מכל בטל אדם שיהיה א"א גי השביעית, בשנה מזה התורה אותנוומנעה
 כ"ג(. שמות )מלב"ג, אחת שנהמלאכה

 הצד מן אף לשמיטה שבת בין והקרבה הסמיכות על הצביע בחיי ר'ואילו
 היובל. בדבר להוראה בולט בנגודהלשוני-דקדוקי
 לכרמים תעשה "כן הארץ", "את לומד ראוי היה ארצך, את תזרע שניםושש

 "תעשה לנוכח הלשע בשבת מצינו וכן לנוכח הלשון כל והזכירולזיתים",
 מה בזה, שוים והשמיטה השבת הנה אמתך". ובן וחמורך "שורךמעשיך",
 "לא שכתוב והוא לנסתר, אם כי לנוכח, הלשון שאין ביובל, ט תמצאשלא
 ספיחיה". את תקצרו ולאתזרעו

 ושמיטה בשבת השביתה בין בחיי ר' הבדיל זו לשונית תופעה שלבהסבר
 מאידך. היובל ושביתתמחד

 הוא עתיד השבת שתעבור אחר והשביסה השבת כי הדבר, טעם זהוהנה
 השביעית השנה עבור אחר בשמיטה וגן במוצאי-שבת, למלאכתולחזור
 שביעית, במוצאי לעבודה שיחזור הוא עתיד קרקע, בעבודת אסורהשהיא
 שישבתו קודש, שהוא ביובל אבל שלך. כעץ זיתך כרמך, שדך, אמרולכן
 נסתר, לשת בא אחריו, המלאכה ואץ ומנוחה שבת והכל הפעולותכל

 כ"ג(. שמות בחיי )ר כלום בה לך ואין ומלואה, הארץ לד' כילהורות

 השביתה של הנצחי עולמה את לגמד בכדי בהם יש בחיי, ר' של אלו,דברים
 החסידית, למחשבה אופיינית בצורה נתן, משמואל" "שם בעל ואכן, ד/לשם

 שבת. לשביתת לחלוטין אחריםמימדים
 ומשליכים השבת ביום לשבות עליהם מקבלים שישראל השבתבכניסת
 למעלה עליונה לקדושה זוככן המלאכה, וטורח הפרנסה טרדתמעליהם
 ולילה שיום מחייב הטבע הטבע, שביתת שהיא שבת מהות כל כמומהצבע,

 ביום לשבות רשאים אינם בטבע שהם העולם אומות וע"כ ישבותהלא
 ובאשר השבת, את לשמור נאות להם מהטבע, למעלה שהם ישראלהשבת.
 ע"פ ויובן מהזמן. למעלה נמי נעשין מהטבע, שלמעלה עליונה לקדושהזוכין
 ולא מרגוע מנוחת ט"ו( ל"א )כש"י אמרו דבשבת ז"ל אבי ב"ק שהגידמה

 שביתה תקרא ואיך ארעי, היא לשבעה, העשויה סוכה והרי ארעי,מנוחת
 לעולם, המלאכה נאסרה דבשבת והגיד ארעי, ולא מרגוע מנוחת אחדליום
 דכשזוכין יובן דרכנו ולפי המתירה. היא ההבדלה שבת שבמוצאיאלא
 משמואל" לישם לעולם המלאכה נאסרה וע"כ מהזמן, למעלה נעשץלשבת
 רצז(. עמ' ב כרךשמות,
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 מימד לה והקנו בראשית שבת לשביתת ביחס הדברים שנאמרווכשם
 לשבת ביחס המחשבה קו את המשיך כך בזמן32 מצותה שעיקר אףעל-זמני
 במקום. מצותה שעיקר אף על-מקומי, מעמד לה והקנההארץ

 סובבים והמזלות הכוכבים והלבנה, והחמה השמים הטבע, שבמשטרינמו
 נמי משטרם, המקבלת הארץ מהות הוא כן ישקוטה ולא ינוחו לאתמיד
 והיא בה וזורעים נעבדת היא אלא עצמת מבע מצד מנוחה בהאץ

 היקף שהוא בימים שבת כמו אך תמיד. יבולה את ומוציאהמצמחת
 היקף שהוא בשנים שבת כן אחד, יום שהם ולילה יום מקבוץהשביעית
 שלמעלה בעולם הארץ התדבקות נעשה השנה, חדשי י"ב מקבוץהשביעית
 ולא העולמות בפנימיות רק עליות שיש בימים, שבת כמו אבלמהטבע.

 הארצות שאר וע"כ העולם. בפנימיות רק הוא בשנים שבת כןבחיצוניות,
 לשאוב ענע להן אץ פנימיות, בלתי חיצוניות מגושם, עכור חומרשרע

 כפי מתנהגת היא שבחיצוניותה אף א"י אך הארץ. שבת באמצעותמנוחה
 הטבע, ממשטרי השנה עתות שינוי לפי וזורעים בה וחורשץ הטבע,סדר
 קרקע עבודת בה נאסרה וע"כ הטבע... מסדר למעלה היא בפנימיותהמ"מ
 שנ"ג(33. עמ' ויקרא משמואל" רישם הארץ שבת השמיטה,בשנת

 ההחלצות למבינים"34. "כידוע והמקום, הזמן לו: פנים שתי המציאותמטבע
 שבת הנצח. בעולם לנתין האדם את הופכות אלו, ומעיקות מגבילותממסגרות
 הראשית, שלפני מה אל אותו ומעלה הזמן, מכבלי האדם את משחררתבראשית
 האדם את מרוממת הארץ ושבת שבת; שכולו ליום סופר", אתה מה אחד"לפני

 לעולם עולם, של למקומו הארץ, מחוג למעלה שהוא מה אל למקום,מרתוקו
 שבת.שכולו

 מהזמן למעלה שהיא לבחינה האדם את מעלה השביעית של ששבתהנמצא
 מהמקום.ולמעלה

 מה בשבת, הזה" לזמז יהגיענו יקיימנו "שהחיינו איממים איז ייכז מהזמז, למעלה הוא"שבת32.
 הרתם חידושי וראה א/ עמ' ק"א קודש זרע מרופשיץ, נפתלי ר' "זמן". אומרים ביו"טשא"כ

 רפויו. עמ' התורהעל
 של טענתו את בשביעית השבת של יחודה ע"פ הסביר ע"ס עמ' במדבר משמואל"וביישם33.

 השבת. על מחלוקתו ואתקורח
 תרפ"ג. עמ' הילביץ א. ח"ב, זמנים" "חקרי וראה פכ"ו. ישראל תפארתמהרגל,34.
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 ובמקום בזמן שבת תוספתב.
 בהלכה התוספת מישגי1.

 דרשת ע"פ - שבכתב בתורה השמיטה נזכרת-נרמזת הנוספת, השניה,בפעם
 השלמת העגל; מעשה שלאחר המחודשת בברית - פה שבעל בתורה עקיבאר'

 ויקהל. פרשת בראש המכילתא לדרשת אף מתיחסת בעניןההבנה
 על תשא( פרשת )בסוף החטא שלאחר הברית" ב"ספר המשובץ המצוותפסיפס

 משפטים(, )בפרשת מתן-תורה על הברית בספר הערוכה לרשימה יחס לו שישכרחנו
 שבפרשת אלא המקומות, בשני מופיע המועדות על שהגביש ראינווכבר

 בפרשת ואילו המקודשים, הזמנים מערכת בראש השמיטה מוזכרתמשפטים
 במפורש. מוזכרת היא איןתשא

 החול הוספת של בסוגיה שעסק שעה עקיבא ר' לעיני כנראה עמד זהעימות
 ע"א(. ט' )דף ר"ה במסכת השנויה ובברייתא מ"ד(, פ"א )שביעית במשנה, הקודש,על

 וביום מעשיך תעשה ימים "ששת שמות בספר ל"ד בפרק כ"א פסוק שלראשיתו
 רטו"י פירשו תשבות", ובקציר "בחריש הפסוק של סופו ואילו תשבות",השביעי

 מי מלאכות שאר דאסור, הוא וקציר חריש אשבת, דאי קאי, אשביעית שם()ר"ה
 שנים "ושש י"א פסוק לפכ"ג מקבילה הפסוק של השניה מחציתו דהיינו,שרו?!
 אין אולם ונטשתה". תשמטנה והשביעית תבואתה, את ואספת ארצך אתתזרע
 ע"א(: ט' )ר"ה בברייתא שנוייה היא וכך בה, יש חידוש אלא גרידא, הקבלהזה

 נאמר כבר שהרי שביעית של וקציר חריש לומר צריך אינו אומה עקיבאר'
 תזרעי לא"שדך

 "שלא לשביעית הנכנס שביעית ערב של חריש אלא
 של וקציך )יש"י( לשביעית" שיועיל חריש שביעית, ערב אילן שדהיחרוש
 בשביעית, שליש שהביאה "תבואה כגת שביעית למוצאי היוצאשביעית
 )יקו'י(. בשמינית" שביעית מנהג בה נוהגאתה

 הקודש" על מחול "מוסיפין המושג מקור את עקיבא ר' איפוא גילהכאן
 יש עקיבא ר' לדרשת וליוהכ"פי. לשבת אף המושג של התייחסותוומכאן

 ישמעאל ר' לשיטת והן ל"ע לשיטת הן הפסוק את פרש כ"א ל"ד לשמות בפרושו רטו"יאומנם1.
 )סוף טוב" "לקח בשם אף הובאה רש"י של לשונו בלבד. שבת-בראשית בעיני עוסקשהמקרא

 משותף מקור ואולי מ"ד. פ"א שביעית שלמה", ב"מלאכת שלפנינו( בספר נמצא ולא תשא,פ'
 ובקציר "בחריש הפסוק את דרש כן ואקר'פ ישמעאל כר' שפסק הרמב"ם על שניהם. לפניהיה

 שמות שלמה" "תורה ב'. ס' הארץ" ביושבת אחרון בקונטרס ראה שמיטה לעניניתשבוצו"
 "זכרון ספר ליב. אות פל"ד שמות תמימה", "תורה ונ"א. ט' ר"ה "חתם-סופר" קמ"ד. אותפליד
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 ובמקום בזמן שבתתוספת

 בכל אש תבערו "לא את ביחוד הכתוב הדגשת ויקהל. במכילתאהשלמה
 מימות החל רבים דיונים עוררה המלאכות כלל מתוך השבת" ביוםמושבותיכם
 המכילתא. בדברי ניתנה התשובות אחתהתנאים2.

 תשבות", ובקציר "בחריש אומר שהוא לפי נאמר, למה אש, תבערולא
 ישבות ט יכול לשביעית, שביעית מערב שבות קציר, בשעת מחריששבות
 כרת עליה חייבין שאין שביעית ומה וחומר, קל ועוד לשבת; שבתמערב
 רשאי יהיה ולא לשבת, שבת מערב שישבות הוא דין ב"ד, מיתתולא

 לא ת"ל מדורה, לו לעשות או החמין את לו להטמין או נר לולהדליק
 אבל מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום מושבותיכם בכל אשתבערו
 ויקהל(. )מנילתא לשבת שבת מערב מבעיראתה

 והמצוה". ב"התורה המלבי"ם של בהערתו הדבריםונתפרשו
 שבת, של לחשכה סמוך לא השבת, ביום אלא אסורה הבערה שאיןמבואך

 שבא ע"א( ט' דף )בר"ה ופרשו תשבות" ובקציר "בחריש דכתובושבשביעית
 שבאה בהר, בפרשת שכתבתי מה פי על והוא שביעית. תוספתלאסור
 פירותיה, ומוציאה בשבתות שובתת שאינה הארץ שביתת להשליםהשמיטה
 וא"ת תשבותק השביעי "ויום שנאמר וזה בשנים, השבת את שתשבותוצוה
 נסתר והוא תשבות", ובקציר "בחריש אמר זה על שובתת, אינה הארץהלוא
 לתוספת ולמדו וקציר, חריש מניעת ע"י השבת את תשבות שהארץלנקבה,
 הדין שהוא אמינא והוי הקציר. את שיועיל חריש יחרוש שלאשביעית,
 לא שהאזהרה אמר לכן בשבת, ידלק כי שבת בערב הנר ידליק לאשבשבת
 קו307. לא השבת, ביום רק הוא אשתבערו

 להמנע הוזהרנו שהרי בעייתי הוא התורה במצוות תוספת של המושגעצם
 "לא דברים: בספר התורה כך על חזרה פעמיים תוסיף". טבל בלאו תוספתמכל

 מצוה אנכי אשר הדבר גל "את ב'( ד' )פיק אתכם" מצוה אנכי אשר הדבר עלתוסיפו
 ראשונימ התחבטך ומסך א'(4 י"ג )פרק עליו" תוסף לא לעשות, תשמרו אותואתכם,

 "ברכת בתוך תשבות" ובקציר "בחריש 35. הערה זקש הרמי"ל במאמר תעריה אלול)סיני"(
 תשנ"ג. עמנואל, יונה ר'הארץ",

 ג'. ס' מלואים ושם ויקהל, פרשת ראש כ"ג. כרך שלמה" ב"תורה מרוכזיםהמקורות2.

 בדבר ההלכתי לדיון ביחס במכילתא הסברים שהביא כ"ט אות פל"ה שמות בתחש עודוראה3.
 חציו". משום"אישו

 בכלל, מצוות תרל'ג על יוסיפו שלא מתכוון הראשון שהפסוק אליהו", "אדרת בגר"אוראה4.
 יוסיפו. לא גופה מצוה שבאותה - השניוהפסוק

39



 בשביעית ומועדשבת

 חובת הרי דידן בנידון אולם גלויות5. של שני יו"ט כגון המצוה על בזמןבהוספה
 במצוות רק מופיעה היא כזו ובצורה התורה, מצות עצמה היאהתוספת
 בו שיש מקום "כל צבור6. ותעניות ויליט שבת יוהכ"פ, שמיטה, בזמן:הקשורות

 התורה מן יוהכ"פ תוספת אכן, ע"א(; ע' )ר"ה הקודש" על מחול מוסיפין -שבות
 נחלקו זו בשאלה התורה, מן היא אם ויו"ט, שבת תוכופת ע"א(. ל' )ביצההיא

 מצות של גופה את התואם מיוחד, מסוג היא שביעית תוספת ואילוראשונים7
 את מרחיבים הרינו התוספת שבזמן דהיינו ממלאכה, הארץ שתשבותהשביעית:

 המתוסף הזמן על אף אותו ומחילים לאדמה המתייחס והקדושה השביתהמושג
 שבתות תוספת התלמודית, בחקירה רווח ובמינוח ולאחריה8. השביעיתלפני

 - בחפצא מצוה שהיא שביעית תוספת לעומת גברא9 חובת הואומועדים
 ישראלפי. ארץאדמת

 ע"א(. ט' )ר"ה סופר" "חתם בעל בחידושי הנסוח בא בהירהבצורה

 טעם שביעית... מוצאי ובסופו, שביעית, ערב בתחילתו, שביעיתתוספת
 ותוצאה או האסורה השביעית לשנה המלאכה שמועלת משום הואהאסור
 מלאכה לעשות בשבת מותר בזה כיוצא וכל האסור, בשעת שגדלומפרות
 עצמה את עושה שהמלאכה אע"ג גדול, יום בעוד ויו"ט שבתותבערבי
 כל והולכת מתמלאת והיא בע"ש לגינה מים פותקץ כגת בשבת,אח"כ
 מן למוצאי-שבת מותרת באסור בשבת הנעשית מלאכה וכןהשבת...
 תלויה דבשבת זח בדין לשביעית, שבת בין לחלק נותן והדיןהתורה...
 מאליה, נעשית שהמלאכה אע"ג עכ"פ, נח הוא והרי שינוח בגוףהשביתה

 בזמן. הוספה תוסיף, בל תלמודית: אנציקלופדיהראה
 והרמב"ם. הרי"ף בדעת ליב כ"ג ויקרא דבר""הרחב
 כ"א. כ"ג ויקרא ב"הרחב-דבר" עוד וראה תוספת, ה': כרך "שדי-חמד"ראה
 שביעינו" "תוספת בקונטרס תשכ"ה השביעית אוצר ציוך' "כרם ראה זמננו. מחברי פלפלוכך
 של "שבתה רי"ט. עמ' בהלכה" "המועדים ד/ כ"ה ויקרא דבר" "העמק וראה נג'ז.עמ'

 ז/ פרקירושלים"
 ההלכה" "לאור 719-728. עמ' ב' כרך והארץ התורה מכון מהד' אחרון, קונטרס הארץ""שבת

 י"ר. עמ' שם ציון" "כרםרי"ד-רי"ט.
 מלקצור נשמור שאנחנו עלינו הצווי היה לא י"ח: ב' מאמר הכוזרי על נחמד" "אוצרראה

 הזאת. הפקודה באה הארץ שבגלל להורות "עבת-הארץ" נאמר אבל בשביעיתומלחרוש
 מותר שהרי הקרקע על המונח אסור הוא שביעית ד': ע"ה ויקרא דבר" ב"העמקהנצי"ב
 תורה קוק. הרצי"ה דברי תטו"ה אלול )סיני"( ב"זכרון וראה בחו"ל. ולזרוע לחרושלישראל
 שביעית תוספת ישראלי: הרב במאמר תשכ"ו שבע"פ תורה קמ"ח-קמ"ט. עמ' תשל"גשבע"פ
 ויו"ט. שבתותותוספת
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 ובמקום בזמן שבתתוספת

 הארץ אין הרי שביעית ערב וכשיחרוש הארץ שבת נקרא בשביעיתמשא"כ
 בשביעיתיי.שובתת

 האתוינים במחשבת ההיססת2.
 בעלי ע"י נתבררו לא בשביעית תוספת של הפנימיים-רוחנייםהמושגים

 ואכן ויוהכ"פ, שבת תוספת בסוגית שנאמר ממה להקיש לנו יש אולםההגות.
 התוספות. מושגי בהסברת האחרונים המחשבה בספרי עסקו דרכים וכמהבכמה
 א'(. אות ב' מאמר השבתות, )מאמרי יששכר" "בני בעל כתב פשטניתבצורה

 עושים אנחנו שאין לנך נךדעה יתרה וזיבה המקודש( הזמן על )בתוספתבזה,
 להוסיף. מבקשים עוד אנחנו רק משא, דרךהמצוה

 הלך המקודשים, הזמנים על להוסיף ישראל סגולת בהדגשת דומה,בכוון
 אץ. תצוה ז', )שרה תנחומא מדרש לדברי בפרושו אמת" "שפתבעל

 שלא מה שמחה, של היום אותו ועושה הוצאות מוציא שהוא אלא עודולא
 תהלתך" כל על והוספתי איחל תמיד "ואני אומר שהכתוב הואנצטוה,
 ל"א(.)תהילים

 לעניני אמוי' ב"שפת ייחסם מילה מצות על נדרשו במדרש הדברים כיאם
 צז(. עמ' דברים )שפ"א, עצרתשמיני

 מרובה הקב"ה של ותוספתו החג, ימי על תוספות הוא עצרת שמיניכי
 מוסיפין שהם ישראל בני מעלת ניכרת בזאת כי הוא והעניץמהעיקרני

 דבימי אף לכן מלמעלה. עליון לתוספות ג"כ זוכין ועי"ז הקודש, אלמחול
 בנ"י בלבות שיש התוספות ע"י כן אע"פ אומות, בע' אחיזה ישסוכות

 מגע אין ובתוספות עצרת, שמיני להם נתוסף בשורש, להדבקהשתוקקות
 כלל.נכרי

 אחרת. בהגדרה לנושא אמת "שפת בעל חזר תר"מ בשנת זו, שאחריבשנה
 לבני רק מיוחדת זו ובחינה תוספות נקרא מהטבע שלנזעלה הארהכל

 194(. דברים )שפ"א,ישראל

 הרעיון. את השלים בראשית בשבת מכאן, לאחר ימיםמספר

 האחרונים. מספרי מקורות על בהערה תשכ"ח, ירושלים הוצאת שם, וראהוו.

 בתוספת... ישראל את לברך התחילו העיקר, מן יתרה הקב"ה של שתוספתו הנביאים"כשראו12.
 שרה(. חיי פ' סוף ישן )תנחומא בתוספת" לעמו קונה הקב"ה לע"לאף



 בשביעית ומועדשבת

 תוספת בחינת והוא עוה"ב מעין הימים שבעת אור נתוסף השבת יוםבבא
 8(. עמ' בראשית )שפ"א, עליון מעולם היא תוספת וכלשבת

 הגלוי בטעם הסתפק לא ה( אות ב מאמר השבתות )מאמרי יששכר" "בניבעל
 אלא בואן" ול"זרוז המצות לקיום תשוקתנו להוכחת ההוספה, שלהסובייקטיבי

 הדברים יחס הוא אמנם הזמן. על שליטה של האובייקטיבי הצד אתהדגיש
 טובים3י. לימים ביחס גם תקף ה"מהלר' אבל שבת,לתוספת

 שלא השבת את ועשה ברא רק השביעי, ביום מלאכתו מכל שבתהשי"ת
 עלינו מצוה רק המלאכות, מכל לשבות אנו מחוייבים ט בפועך עדייןהיה

 שלנו חול ימי מתוספת חדש. שבת לעשות היינו השבת, יום אתלעשות
 השבת השבת... יום את בזמן עשייה לנו היא הנה השבת, עלמוסיפין
 הימן בוראים אנחנו - מוסיפים שאנחנו ומה נבראה, כברהעיקרית
מחדש14.

 טז. פסוק לא פרק לשמות החיים" "אור בפרשנות בא זהומעין
 עושה האיש זה ונמצא שבת לקרותו ד' יסכים הקודש על מחול שמוסיףמה
 ישראל בני חול, שהם ראשון מיום שעות וגם ששי מיום שעות כי ממש,שבת
 שבת. אותםעושים

 סברה עולה תימ"א( )בשנת יוהכ"פ עניני על אמת" "שפת בעל מדבריאמנם
 לתפיסתנו, קרוב היותר האמצעי היא בידינו, הוא שקידושה התוספתחדשה:
 הזמן תוספת נאמר: אנו אף מעתה שבזמן. הקדושה לעולם מבוא לנו ישודרכה
 וימים ובשבתות ביוהכ"פ מדיליה להוסיף האדם על המוטלת הגברא חובתהיא

 בשבת ותוספותיו, המקום בקדושת אחיזה בית משיגים אנו דרכה -טובים
 ולאחריה. לפניההארץ,

 והענין הקודש, על מחול תוספת למדנו מכאן וגו' בערב לחודשבתשעה
 יום באמת והוא ושתיה, אכילה בו שאין עוה"ב מעין הוא יוהכ"פ כיהוא

 כראוי כשת בשמחה להתדבק יכולין שאין אך ישראל. לבני מאודשמחה
 בתוספות ולאחריו ?פניו יוהכ"פ בהארת להתדבק וצריכין בעוה"ז,בעודנו

 אתם מזידין, אפילו אתם שוגגין, אפילו אתם במועדם, אותם תקראו "אשר נ"ע לימדנד13.
 אתם ואין מסור הוא לכם לכם, הזה החודש ח': בא בתנ"י אף וכך נ"ה ר"ה מופעיךאפילו
 , בידו.מסורים

 המצוות כל כענין היא הזו שהתוספת לומר חסידות בדרך שהפליג המאמר בתחילת שםוראה14.
 92. בראשית בשפ"א וע"עבהדורם.
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 ובמקום בזמן שבתתוספת

 אחר יוהכ"פ בהארת להתדבק יכולין התשיעי ובשמחת הקודש, עלמחול
כך15.

 בספרו שחור הרמ"ל זמננו, ממחברי אחד אף עמד פנימית, הבנה של זובדרך
 ההלכתי. העיון היתה לדבריו המוצא נקודת אם גם רל"ג, עמ' שהם""אבני

 יוהכ"פ, בקדושת הכתוב פירשו קדושה, תוספת דין דכל בדבר, להתבונןיש
 אלא תוספת, דין בה נאמר לא ביותר, חמורה שהיא השבת קדושתואפילו
 הכתוב סמך השביתה, ודיני מלאכות אסורי כל והלא ליה, גמריעמיוהכ"פ
 לא תוספת, דין ואילו שבות, בו שיש מקום לכל ילפינן ומשבת שבת,לענין
 טעם אכן שבת. לענין ילפינן ומיוהכ"פ ביוהכ"פ אלא גופה, בשבתנאמר
 קדושתן מכח דלתתא, מאתערותא באה התוספת קדושת דכל נראההדבר
 להם שקבעה לקדושה התוספת את עצמם על מעלין שהם ישראלשל

 קדושתן עיקר שגם המועדים אל התוספת ענין משתייך יותר ולכןהתורה.
 אבל להם. אחד תואר והעיקר התוספת דנמצא בא, הוא ישראלמכח

 לא ולהכי וקיימא. קביעא דשבת בישראל, תלויה אינה השבתקדושת
 קדושת לגבי אלא השבת, קדושת לגבי התוספת דין את התורההזכירה
 ובישראל. בבי"ד תלויה שקדושתויוהכ"פ

 "שבתכם" שבתכם תשבתו ערב עד מערב הכתוב: לשון היטבומדוקדק

 בין קדושה, עליה מוסיפים ואתם קדושתה, את D1~lD שאתם קאמר,דוקא
 שגם לישראל, הקב"ה גילה יוהכ"פ, בקדושת וכאן מלאתריה. ובץמלפניה
 שעיקר אע"פ ולהאריכה הקדושה את להמשיך בכוחם יש השבת,בקדושת
 וקיימא. קביעאהקדושה

 ביחוד, יוה"כ לקדושת התוספת דין הוא משתייך באמת כי עוד להוסיףויש
 )ע"ז קדושה לידי מביאה והטהרה עצמם, ומטהרים ישראל שביםדביוהכ"פ

 תוספת לעשות מסוגלים הם ואז הרבה בקדושתן מתעלים והם ע"ב(נ'
 אחד ומדצים זה, עם [ה ישראל מתפייסים דביוהכ"פ ועוד, היום.לקדושת

 כל ונמצאים ורעות, אהבה אלא ותחרות, קנאה ביניהם ואין חברואת
 ואז כולה, האומה ב"כ שהוא ב"ד סביב ונזאוחדים בזה, זה אגודיםישראל
 שהתוספת אלא עוד ולא העיקר. קדושת על קדושה להוסיף בי"ד כחיפה

 הקדושה מערכת בכל קדושה להוסיף ואומץ כח להם נותנת יוהכ"פלקדושת

 המושג את פירש וכך תוספת", "בלי להורות בא שבתון שהמושג ב"העמק-דבר" הנצי"בשיטת15.
 ויקרא כ"ג; ב"ז שמות תוספת"... אין ולפניו לד' בקדושה "דמיירי לדא, קודש שבת"שבתון
 לישראל, ולא שבת הוא לד' אלא לישראל, שבת עדיין נתנה שלא משה היה סבור ד':כ"ה

 תוספת. מזקיקה אינה לעולמנו התיחסות לה שאין קדושה דהיינו תוספת. בו איןמס"ה
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 התוספת דקדושת שבארנו ובמה כולם. המועדים לכל המתפשטתהעליונה,
 התוספת את עצמן על שמעלים הם דישראל דלתתא, מאתערותאבאה

 בקדושת הברכה מטבע בזה לבאר יש הנה התורה, להם שקבעהלקדושה
 דהתוספת משום והיינו האהבה, מידת בה שמיכירין ובמועדים, בשבתהיום

 כביכול, הקב"ה אל נמשכים שהם ישראל, של אהבתן TIB מגלהלקדושה,
 המקום מפי עליה שנתחייבו הקדושה, על הטוב מרצונם מוסיפים שהםעד
 הוא.ברוך

 עליו ומוסיפה הזמן את המקדשת המאוחדת האומה כח על אלהדברים
 הארץ", יישבת בהקדמת דומה רעיון על אור שופכים גברא חובת שהיאבתוספת

 של ה"חפצא" חובת שהיא המקום לקדושת בקשר השוויונית האומה כחעל
 הקודש.אדמת

 תפקידן, את תובעות הויתך יסוד את פועלות יחדו והארץ האומהנשמת
 בכוחו פועל העם שבתון. בשנת קדושתן עריגת את הפועל אללהוציא
 על פועלת והארץ הרוחנית השפעתו ע"י מתגלה ד' זרע הארץ, עלהנפשי
 בתבניתם. שלמים אלוקיים חיים חפץ לפי תכונתו את להכשירהעם,
 ולארץ! לאומה היא מוכרחת שבתוןשנת

 קרא כי אחיו ואת רעהו את יגוש "לא ורודה, נוגש באץ ושלוה, שקטשנת
 היושר אל בהרחבתה הנשמה התפשטות ומרגוע, שויון שנת לד"',שמיטה
 קפדנית, זכות ולא מסוים פרטי רכוש אץ בחסד, חיים המכלכלהאלוקי
 לכם הארץ שבת "והיתה באפו, נשמה אשר כל על שורר אלוקיושלום
 ולבהמתך עמך, הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לךלאכלה,
 קפדנות של קודש חלול אין לאכול". תבואתה כל תהיה בארצך אשרולחיה
 ידי על המתגרה העושר וחמדת זו, שנה של יבולה תוצאות בכל פרטירכוש

 באה נאמנה והוקרה טובה עץ לסחורה". ולא "לאכלה משתכחת,המסחר,
 אל חוזר והאדם להפסד". ולא "לאכלה הארץ בפרי אשר ד' ברבתלכל
 ע"י ברובן באות שהן למחלות לרפואות יצטרך לא אשר עד הרענן,טבעו
 והחמרי הרוחני הטבע מטהרת בהתרחקם החיים, של המשקלהריסת
 רוח אפיקטוזין". ממנה לעשות ולא לרפואה, ולא למלוגסא ולא"לאכלה
 לד"' שבת - לארץ יהיה שבתנן "שנת כל, פני על שפוך ואצילותקדושה

 64-65(. עמ' א', הארץ"ל'שבת

 היחיד של הפרט, בחינת מן יש שבת שבשמירת עילה קוק הרבמדברי
 נמצא הישראלית. האומה של הכלל בחינת היא השמיטה ואילומישראל,
 קיבץ )יטע הכלל. בתוך הפרט התאחדות היא השביעית של שבתהשמשמעות

 בזוהר(. הדברים מקור על כ"א עמ'הראי"ה
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 המסיליתשבוסלבית במחשבה התיספח3.

 נקודת הברסלבית. במחשבה מקוריים במינוחים הוגדרו התוספתעניני
 ח"ז: ו' בבראשית רעו"י דברי הם נתן, ולר' נחמן לר' ולתלמידו, לרבהמוצא
 לתבה. תעשהצוהר

 כי טוב לאבן חלון שבין והחילוק טוב אבן אומרים ויש חלון אומריםיש
 - אור כשאץ אבל האור, נכנס שם דרך אלא בעצמו, אור לו איןהחלון
 כן בעצמו. מאיר הוא מבחוץ אור כשאע אפילו טוב אבן אבל מאיר,אין
 "יש וזה בעצמם, להם להאיר כח ואין חלון הוא שדבורם אדם בנייש

 תהומות ט', מאמר מיהר"ן, )לקוטי ומאיר טוב אבן נעשה ואמירתםאומרים"
יכסיומו(.

 א' כרך חו"מ הלכות בלקוטי נתן ר' כתב מברסלב נחמן ר' דבריובעקבות
 ואילך. 6עמ'

 טוב אט בחינת הוא אמירתם ואז לאפיתו גמור אמת הוא שדבורםיש
 ואז כ"כ, ברור אמת אינו אבל אמת היא שאמירתם ויש בעצמו,שמאיר
 זה ולבנה, חמה בו... להאיר יכול שאחר דהיינו חלץ, בחינת הואדיבורם
 מאיר טוב אבו כי וחלון, טוב אט בחינת שהם אמת בחינות שתיבחינת
 אור הוא בשחרית מאחר... האור מקבל רק בעצמו מאיר אין וחלוןבעצמו
 שבת מהאמת... שמקבלת אמונה בחינת שהיא חלון בחינת חמה, בחינתיום
 הם טובים ימים אבל לעולם, משתנה שאינו שמש בחינת האמת, עצםהוא

 לבנה. בבחינת חלון,בחינת

 ר' חרז משתקפת, ואמת מקורית אמת וחלון, טובה אבן של זו מחרוזתעל
 ובלילה, ביום ותפילה, בתורה מושגים של צמדים-צמדים ברסלב, בית נאמןנתן,

 לסוגית הגיע ומכאן וחול, שבת של טובים, וימים בשבתות ואמונה,באמת
התוספת.

 שע"ז ויציאתו, בכניסתו הקודש אל מחול שמוסיפין שבת תוספת בחינתוזו
 לקדש צריכין אנו החול בימי גם כי החול, לימי שבת שעל הקדושהממשיכין
 החול ימי של האמת אבל אמת, בבחינת שהם ומצוות תורה ע"יעצמנו
 להוסיף צריכין וע"כ משבת. האמת עצם אור לקבל שצריך חלון בחינתהוא
 חו"מ הלכות )לקוטי לחול משבת האמת אור להמשיך כדי הקודש עלמחול

 16(. עמ' א'כרך

 עובר לקודש החול בין לאמת, האמונה בין לאבן-הטובה, החלון ביןהמעבר
 ה"תופסים" המקודשים הזמנים בכל תופס זה כלל התוספת. "מנהרת"דרך
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 ששבת "ואפשר ומלאחריו"6י. מלפניו הטורד "זאב כאותו ולאחריהם לפניהםקדושה
 החול"17. בימות שנבלעו קדושה נצוציחוטף

 ובמקום בזמן תוספת4.

 להוסיף בסגולתו נמרץ בטוי לידי בא האדם ביד שהופקד המופלא היצירהנח
 המציאות מטבע של השני בצידה בדבר, וכיוצא הזמן. במישור הקודש עלמחול

במקום.
 יש וע"כ בימים, השביעי יום כמו הארצות, כל של שבת היא ישראלארץ
 הקדושה, התפשטות והיא ולאחריה, לפניה תוספת בה שיש שבת דכאוכומר
 א"י. מתחום להלן הקדושה התפשטות והיא תוספת, ענין נמי בה יש א"יט

 משמואל" לישם במקום18 תוספת יש כן שבת, דהיינו בזען תוספת שישדכשם

 שב"ז(. עמ'ויצא

 בהוספה המקדש. במקום בירושלים, בא"י, המקום, קדושת על הוכנפהמצינו
 בו רגלכם כף תדרוך אשר מקום "כל ג': א' ביהושע נאמר א"י של גבולותיהעל
 יהיה לארץ, חוצה שתכבשו מה כל הארץ, את "משתכבשו רטר'י: ופרש נתתיו",לכם
 )הלכות ברמב"ם הוא וכן יחיד(. כבוש ד'ה ל'א, ח, )גיטין בתוס' וכן שלכם". ויהיהקדוש

 נביא או ישראל מלך שכבשן בארצות היא מקךבן בכל האםךרה "א"י ה"ב(: פ"אתרומות
 ונפסקה ע"א( י"ד )שבועות במשנה שנויה ירושלים על הוספה ישראל". רובמדעת

 ויש מוסיפין, - ירושלים על להוסיף שרצו דץ "]ית ה"י( פ"ו הבחירה בית )הלכותברמב"ם
 שירצו". מקום עד ירושלים חומת למשוךלהם

 )תוס' הראשונים בדברי ומותנית במשנה שנויה היא אף העזרות עלהוספה

 מוגבלת הרמב"ם ולשיטת להוספה, מקראי מקור במציאת וליעבד( ד"ה ון'א ל"גזבחים
 על עמד הבית". מהר שירצו המקום עד העזרה למשוך להם ו"יש ההר.בתחומי
 יראה". ד' "בהר בפסוק הגדול הרמז על ושם שמח" "באור הרמב"ם שלמקורותיו

 קית.( פח, עמ' אייזן א. הרב הארות", אוצר "בית)וע"ע

 זה ובפרוש י"ג, ס' מלואים ח"ז, כרך תו"ש וראה השבת, יום את זכור יתרו: המכילתאלשון16.
ינחמנו.

 במכילתא. הבטוי על רענן" "זית בפרושו ת"מגן-אברהם"לשון17.

 "ויחן לשבת, המוסיף יעקב של פעלו ואת עבר-הירדן, של מעמדה את להסביר שםוהאריך18.
 המזרחי בעבר אשר שבגלעד והוא-הוא תחומין, וקבע חמה דמדומי עם שנכנס העיר" פניאת
 א"י. מלאכי לקראתו באו הירדן,של
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 שנעשית וכל גדול, בעסק נעשות המקודשים במקומות אלו קדושהתוספות
 עליה. וחייבין תוספת היא הרי ההלכה כללי ע"פההוספה
 הצעת היא וכך ובמקום, בזמן תוספת התלכדות על לדון לנו ישמעתה
 צ"פ הרב ירושלים של לרבה נוראים, ימים - קודש" "מקראי בספרהדברים.
 משף'ת שם והביא בע"ה, יו"ט תוספת בעניני דן ד'( סימן תשטח )ירושלים,פרנק

 ל"ג. סימןמהרשל
 יוסיפו שלא כדי יום. מבעוד הערב סעודת ר"ה ערב ביום אוכלים שאיןויש

 הש"ס גליוני בספר וראיתי הוא, דדינא דיומא יו"ט בהאי הקודש עלמחול
 שאין כונתו דאין ע"נ וכתב תהרי"ל דברי שהביא ע"ב( כ"א )דףישא
 בתוספת למעט ראוי דדינא יומא שהוא דכיון כונתו אלא ער"ה, כללתוספת

 רגע דאפילו האותר וכדעת מועט היותר רק להוסיף ואין שאפשר, מהכל
 תוספת9י.הוי

 בשאלה קשורה בשביעית להיות שחל בר'ה ירוט תוספת של ביחודההבנה
 והאחרונים20. הפוסקים בספרי בדיון ושנויה לחצאין תוספת קבלת בדבראחרת
 שאירע )נשם שבת בערב השמיטה שנת של ראש-השנה ערב כשחל מעתה:אמור
 תוספת עליו המקבל תשס"א( ובשמיטת תשמ"ז בשמיטת וכן תטרים, ובשמיטת תשאגבשמיטת
 בהוראתה שביעית תוספת אם )גם השביעית קדושת את בתוספתו עמו גורר ויו"טשבת

 סוף  אין זך  שביעית "קדושת  הזה(.  בזמן נוהגת היא ואין בקרקע, עבודה  אסורי משמעההראשונה
 של ביו"ט ויוצא דנכנס אשביעית קרא צריך לא שהרי וקצירה חרישה אסורימשמעה

 אלא ע"א(. ט' ר"ה )חת"מ יו"ט" משום דאסור ליה תיפוק בתוספת זחן באותו דהאר"ה,
 מהתקדשותה המשתמע ולכל לקדושתן, להפקרן, לפרותיו, תתיחס שהיאאפשר
 החג להתקדש סמוך מועט, זמן שבאותו למד נמצאת השביעיתי2. השנהשל
 הפן ואף בזמן, קדושה המוסיפים ישראל של כוחם מתגלה השמיטה, שלבע"ה
 הוא אף אלא שמים, שיקדשוהו עד לחולין חשוף נשאר אינו המקום, -האחר
 ובתוספתה. הארץ שבת בקדושתמתעלה

 העשור. צום בהלכה": וב"מועדים שם, קודש" ב"הררי שהעיר מהוראה19.

  פסחים שעורים" "בקובץ  ומרמן אלחנן ר'  ובהערת  לה,  דמסר ד"ה ע"א מ"ז  כתובותתוס'20.
 קודדו" "במקראי 10; עמ' תשל'א( )ח"א, ברכה" ב"עמק ע"ב. פ"א יומא הש"ס בגליוניצ"ט.
 סימן או"ח כ"ח. סימן יו"ד יעבץ", "משנת קליט. סימן או"ח "הר-צב"' ל"ת. סימן נוראיםימים
 שנת של ר"ה במוצאי שנכתבו שביעית תוספת בסטית סופר" ה"חתם דברי וראה נ"ט.כ"ט,

 הגר"א באור על אליהו" וב"ברכת ר"ה. למסכת בחידושיו לאחרונה ונדפסו תקפ"והשמיטה
 פ"ז. עמ' ד' כרךלאו"ח

 ושאר בבעור וחייבין בסחורה "דאסירא בשמינית: שביעית מנהג ד"ה ע"ב ל'ב ר"ה תוס'ראה21.

 שביעית". פירותדיני



 בשביעית ומועדשבת

 על נאמר אותו" "ויקדש זמן. קדושת היא בתורה הנזכרת הראשונההקדושה
 ולא רגעיו לא עתיו, לא יודע שאינו ודם "בשר נאמר אליו וביחס השביעי,היום

 נכנס ושעותיו ועתיו רגעיו יודע שהוא הקב"ה אבל הקודש, על מחול תוסיף הואשעותיו,
 י'(22. י' )ב"ר השערה" כחוטבו

 כשבאה ואילך ומכאן עמה, ותוספתה האנושי לעולם ירדה הזמןקדושת
 של זה23 סדר ומאחריה. מלפניה עמה, באים לויה בני לעולמנו כזוקדושה
 הברית ספר במדרגת הוא - תוספות בלי - ונפש מקום זמן,קדושת

 מקבלי הגמורים, הצדיקים בחינת החטא, שלפני זה ונשמע", נעשה ועדמ"בראשית
 במקום הם הרי וחידושה, הברית הפרת לאחר העגל, מעשה לאחר אולםהתורה.
 לדרך נזקקים הם להם, הניתן על תוספת היא מדרגתם עומדים, תשובהשבעלי
 היא בתושבע"פ, הנדרש דין חידוש ע"י להם נתנת וזו שערים, לפתיחתמבוא,
 ענינה ומנאן - סליחתם על ביוהכ"פ שנתבשרו אלה התשובה, בעליתורת

 העון. מחילת שלאחר הברית" ב"ספר שביעית תוספת שלומדרגתה

 תוספת אין שמיא, כלפי המתייחסת זו דהיינו לד', בקדושה כ"ג. ח"ז שמות דבר" "העמקוראה22.
 הערה ג' פרק להלן ראה תוספת. בלי שמשמעו שבתון, שנאמר מקום בכל הנצי"ב פרשוכך
.23

 והנפש המקום קדושת על קדושים", ב"ישראל צדוק ר' דברי בפתיחה, לעילראה23.
 השמיטה: מפני נדחית השבת אין מדוע נוסף הסבר מכאן ואולי הזמן מקדושתהמשתלשלים

 השבת. של הזמן בקדושת מקורה תשביעית של המקוםקדושת
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