העיון בספר דברים בשנת השמיטה
המעמד המיוחד שקנה לעצמו ספר דברים נזכר כבר בתורה עצמהבכינוי
"משנה תורה"( ,דבריםי"זי"ח ,ושםבספריוברש"י סוטה מ"א ע"א ד"ה שנאמר).ודכאן השמוש
השגורבפי חז"ל כדוגמת "אפילו מאן דלא דרש סמוכים בכל התורה ,במשנה תורה
דריש" (ברכות כ"א ע"ב ובשטמ"ק שם).

הוראתו של השם ומשמעותו מבחינת הבעיה של חבור התורה נדונו החל
מימות הראשונים .במסכתמגילה (ל"א ע"ב) אמראביי" :קללות שבמשנה תררה משה
ו הרמב"ן(ייקרא כ"ו
מפי עצמו אמרן"והוסיפובעלי התוספות" :וברוח הקודש",ואיל
ו "מפי עצמו  -בלשון עצמו",נעל החילוקיםבין מדרגות
ט"ז)והמאירי (מגילה שם)היכביר

הנבואה"מפי הגבורה" ,רוה"קוכו' ראה תר'שכרךי"טעמ' של"ג-שמ"ב .ובתוס'גיטיןב' ע"א ד"ה המביא:
הפסקשביןוידבר למשנה תורה לאאשיב ,שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה)וכעיןזה ברלב"ג.
(וראהבדברי בעל"אורהחיים" ראשפ'דברים).ת"י אברבנאלהבדילבין האמירה הראשונה
לבין הכתיבה המאוחרת יותר (וע"ע במלבי"ם ובינה במקרא עמ'  ,)186ואילו המהש"ל
ב"תפארת-ישראל" פמ"גדן עלשתיבחינות" ,הבחינה אחת מצד השם יתברך אשר
הואנותן התורה,הבחינההשנית מצד ישראל המקבלים אתהתורה ....התורה כולה ,חוץ
ממשנה תורה שהוא חומש אחרון ,ראוי שימצא בה הבחינה מצד הנותן,כי המקבל -
מקבל בסוף כאשר גמרהגווע את גזרתדבריו,ולפיכך נקרא משנה תורהכאילוהיה דבר
מיוחד שהוא מצד המקבל ....הוא צריךיותר פירוש ובאור" ....וגם אם כתב המהכ"ל
"א"א לכתוב בפרוש רק שפתחנו לך בפתחותבין הדברים שהםדברי חכמה"הרי הוא
הוסיף להעמיק בדברבחינת הברית שבתורה" .הברית הוא מחבר את כורת הברית
והמקבל את הברית ביחד ,וכל דבר שמחבר את שנים ביחד בצד אחד הוא קרוב אל
האחד ובצד השני קרוב אל האחר .,.משנה תורה הוא כנגד "מקבל הברית"( ...וע"ע
"פחד-יצחק" פסח א' מאמר כ"ה ,שבועות עמ' קכט).

ב"אהליעקב"למגיד מדובנא בראשפ'דבריםהביא מה ששמעמפי הגר"א על
ההבדלבין ארבעת החומשים לספרדברים" .ד' ספרים הראשוניםהיו נשמעיםמפי
הקב"ה עצמו דרךגרונו של משה ,לאכן ספר דברים,שהיו שומעים אתדברי הספר הוה

כאשר שמעו דברי הנביאים אשר אחרי משה ,אשר הקב"ה אמר אל הנביא היום ,וליום
מחר הלך הנביא והשמיע החזון אל ישראל ,וא"כ בעת אשר דבר הנביא אל העם ,כבר
היה נעתקממנו הדבור,כןהיה ספר דברים נשמע אל ישראלמפי משרע"ה עצמו"( .וראה
שם בהערות:יריעות האהל; מ"ב :ס' תכת סקי"ח; ובשו"ת "מנחת אליעזר" א עמ' ע"ז ושםב"שיירי
מנחה" עת,ב).

בכווןאופייני הלך הנצי"ב בהקדמתו לספר דברים" :כל המוסרורבוי הדברים
שהיה משהרבנו מוכיחם הכל בא לזה התכלית שיקבלו על עצמם עול התלמוד ....משום
כך נקרא בשמו משנה תורה,לשוןשינון ש? תורה".מבלישצייןלדברי המהש"ל העמיק
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בעל שפ"א בדרךזקנובכוון זהה" .נקרא משנה תורה ...מלמד שחזרוושונין הדבור....
בנ"י לאהיויכולין להשיגכפי השגת משרע"ה לכן חזר ושנה עמהם עתהכפי השגתם"
(שפ"אדברים עמ'ב')" .כל ענץ משנה תורה שחזר הקב"הכמו שנתקבלה בישראל,כידברי
תורהאין שעור לקדושתם,וכפי מה שקבלו בנ"י החזיר עמהם והמשיך הארת התורה
בעצמותם" (שם שנת תרל"א).בין מה שאמר הקב"הלבין מה שתפס משה עמדפער.
כדי להתגברעל פערזה ,חזר הקב"ה ושנה אתדבריו "באותה השגה שהשיג משה,

כדי שתהא השגתו ממש כמאמר הקב"ה" (שם) .תהליך דומה התרחשבין דבריו
הראשונים של משה לבין תפיסת העם; משום כך חזר משה ושנה את דבריו

במשנה תורה ,כשהם מותאמים להבנת העם ,ולכן "אלה הדברים ,פסל את
הראשונים ,שהדיבורים עתההיו באופן המעולה,יותר מקודם" (שם).
על הפתיחהבכנוי הרומז "אלה הדברים"דןב"פרי-צדיק" וראה בכך "ב'ענינים,
אחד שהם משנה תורה והוא התחלת התורה של משה רבנו שהוא בחינת תושבע"פ...
והשני -דבריתוכחות ...ע"פ מה שאומרים בשם"היהודי הקדוש" שלמד בכליוםאיזה
פסוקים מס' משנה תורה שאמר שהוא לו לספר מוסר ,ומה זה דוקא ספר דברים ,הלוא
יש כמהספרימוסר ...הבדלבין תוכחות שלומדים מתוךהספריםובין מה ששומעיםמפי
מוכיחחי שבשעת הדבור יוצא מהלב...ולשון "אלה" הוא כמו לשון "זה".....,שיהו הכח
בדברי משנה תורהשמי שקורא בהם הוא כשומע עתהמפי משה" (פ"צדברים ס'א').

הדגשתהיחסבין משנה תורה לתושבע"פ התחדדהע"י הגדרתו שלבעל"אבני

נזר" וישם משמואל'דברים עמ'ט')" :משנה תורה באשר משהמפי עצמו אמרה נראה שהוא
אמצעיבין תורה שבכתב לתושבע"פ" ,והסברהעניןבפי בנו בעל "שם משמואל"
(שם,וכרגם הצעתהדברים בהקדמתהנצי"ב אמשנה-תורה") "חכמי הש"סהיו עומקע כלימיהם
למצוא את הפרוש שבע"פנרמז בתורה שבכתב,והיו מאחדין את תורה שבכתב ותורה
שבע"פ ...ומשנה תורה באשר משהמפי עצמו אמרה,ואיננה מובדלת ומרוממת מישראל
כמו ארבעת הספרים הקודמים ,וע"כ במשנה תורה נראותביותר הדרשות,ואפילוחכמי
ישראל שלאהגיעו למדרגת רע"ק לדרוש בכל התורה על כל קוץ וקוץתילי-תילים של
הלכות ,במשנה תורה היה להם ביותר למצוא את הנרמז ולהבין מתוך הכתב את פרטי
המצוות שנתפרשו בע"פ,וכן נקלהיה ביותר לחכמי ישראל למצוא דברי אגדה ומודות
התורה במשנה תורה,וכן דברי מוסר שבמשנה תורה חודרים יותר לעומק לב ישראל,
וכמושהגיד"היהודי הקדוש" ,והטעם באשריש באדםיותרקירובושייכות אליו,נכנסין
ע"אוריוישעי עמ' רבא;"עיונים במקרא":ייחודו של ספרדברים).
ביותר ללב"(.ויי
קו מחשבה שונה מונחביסודשיחתו של הרב קוק רשמועותראיה"פ'דברים תרפ"ט)
"מטרתו של משהרבנו בספר משנה תורההיתה להכע את ישראל לקראת קבלת קדושת
הערבות,זו שהיו חסרים לאחר שבירת הלוחות"( .ידאה עוד שם שכך הסביר אף את הגדרת
חז"ל"מפי עצמו אמרו").
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את המשמעות החנוכית הדגיש האדמו"ר בעל "בית-ישראל" בשם אביו:

"משנה תורה שמשנה את האדםכשנכנסו ד"ת בלבם" (פ'דבריםתקריי ,וראהעוד שם",הואיל
התחיל ,מרע"ה שלמד כ"כ הרבה תורה זאע"פכן] הראה להם שהוא מתחיל שהתורהאין שעור ,ואחר
שגומרים עומדים הם אצל ההתחלה וזה משנה תורה") .לשידה של שאלת יסוד זו ,בדבר

המעמד של משנה תורה וההבחנהביסודותהרוחניים של ספרדברים ,שהעסיקה
ראשונים ואחרונים ,עומדותעודשתי שאלותמצרניות .האחת  -מהענינן של
המצוות הנזכרות לראשונה בס'דברים" .עודיוסיף בספרהזה קצת מצוות שלאנזכרו
כלל ...וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באהל מועד ...אבל לא נכתבו המצוות בספרים
הראשונים"(ימב"ן בהקדמתו לס' דברים וראהבדברי האחרונים שדנו בכך ,תו"ש כרךי"ס עמ' של"ו,
שנ"ג) .אמנם אברבנאל (בהקדמתו לס'דברים) לצמה על "חכמת מפרשי התורה"בנדון,

ודעתו "שלא בא בספר הזה שום מצוה שאתה ,אם תחפשנה ככסף ,לא תמצא אותה
בספריםהראשונים אם בבאור ואםברמזוקיצור ...ולא באה בספרהזה מצוהמן המצוות
שלא נמצאזכרונה בקצור במפדים הראשונים"...
והשאלה הנוספת  -בדבר המבנה והחלוקה של ספרדברים .ר'יצחק קארו
ב"תולדותיצחק"היה כנראה הראשון שהציע חלוקה משולשת :תוכחות ,מצוות
מחודשות ,מצוות מבוארות(.יאה תו"ש נרדי"ט עמ' ש"מ ).אמנם אף ב"אדרתאליהו"
לגמרא מחלק לג' חלקים :מתחילת הספר עדלפני עשרת הדברות מדברמעניני
מוסר,עד ברכות וקללות מדבר מהמצוות ,ומשםואילךשאריהענינים(.ויאה ב"כתב
והקבלה" שהמתיק אתדברי הגר"א ,ובהקדמת רד"צ הופמן ,ובספר"כלי-חמדה"דברים).

לכל שלש השאלותהעקרוניותשהעלינו  -יחודו של הספר ,חלוקתוורשימת
המצוות,ישהתייחסותלערני השמיטה.
בפתיחת כל חומש מחומשי התורה טמוןיסודמענינה שלהשביעית .עולם
הבראשית ,לפני הגרוש מע"ע ,הוא עולם השלוה שהאדם והחי רשאים להנות
מפרותיו ,כששבת עולמים ממלאת את כל היקום .בשמיטהישבכדי להחזירנו,
מעט מזעיר ,אל אוירת הגן אשר שולחנו משם( .יאה לעיל,העיון בס' בראשית בשנת
השמיטה ).הקריאה בשם ,כוונות ויחוד בשמות ,הם שיא הישגי האנוש ,ויש
י שמיטת קרקעות( .ראה
משמעות מיוחדת לאזכרתם הכפולה דוקא בצמודלענינ
לעיל:העיון בס' שמות בשנת השמיטה ).הפרוט המדוקדק של הקול הקוראמסיני ,העובר
דרך אהל מועד ,וממלא את החומשהשלישיבפרטי הלכות ,הוא הנצמדבמסויים

ובמודגש לקריאה :ושבתה הארץ שבת לד' (יאה לעיל:העיון בס' ויקרא בשנת-השמיטה)
ואילו עולם הדבור המדברי הוא עולמה של השביעית( .יאה לעיל :העיון בס' במדבר
בשנת השמיטה).

יתר על ארבעת החומשים ,החומש החמישי שהשמיטה נעוצה הן בראשיתו
והן בסופו .על יסודות הדיבר שבשמיטה העמידו חומל בדרשתם" :עושי דברו
בשומרי שביעית הכתוב מדבה נאמר כאן עושי דברו ונאמר להלן :וזה דבר השמיטה"
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(ויק"ר א' א' ול'ע לקוטי שפ"א ויקרא עמ'  5ולהלן :פה-סח בשביעית ).ובודאי עוררה אותם
ההקדמה היחידאית בכל התורה :דבר השמיטה ,מה שלא באה בשום מצוה
מהמצוות.אישהדבריםדידן הוא משה ,הוא העומד ומרצה אתדבריובאזני העם.
אכן ,כשזה פונה לכרמו וזה לשדהואין האוזן כרויה לדברים,ואין הלב פתוח
לקליטתם .וגם אם הורונו אבות החסידות על שינון ספר משנה המוסר ,הרי
בשנות המעשה ,גלגלהיצירה המנסרבעולם ,מעמם את "קול דברו".יתרהעליהן
שנת "דבר השמיטה" כשדרגת "עושי דברו" מתמצתכדבעי,והדברים שבספרדברים
לא רק משונניםבפי המתפנים מעבודת האדמה ,אלא אף משנים את לומדיהם,
והרי הםמתעלים לקראתסופה של השנה " -לשמועבקולדברורהיא-היאקריאת
ההקהל  -בשלהי השמיטה  -שבא זכרה בסוף ספר דברים .עולם המלאכה
והיגיעה הסוחף ,מונע את שמיעת הדברים בנלים המתאימים ,וגם אם חוזרים
הדבריםונשנים,אין הם תואמים את"נליהם" הבהולים שלהרדופים על ממונם.
ששה מחזורים של קריאת ספד דברים לא משיגים את המבוקש ,אולם כשקרא
"שמיטה לד"' .הרי כשהקריאה נשנית ובאה היא מוצאת תהודה מתואמת בלב
שומרי השביעית .אלה הדברים ,פסל את כל הנסיונות הראשונים ,ורק הקריאה
השתאהיא המביאתם ל"שמוע בקול דברו".
מה שבא ברמז בראש הספר ,נזכר במפורש בתוכו ,בחלק המצוות שבחלקי
הספר  -שמיטתכספים.אכן ,הרמב"ןלשיטתו שפרטזה הוא מחודש" .מקץ שבע
שנים תעשה שמיטה -הנכוןבעינישיזהיר על שנת השבע עצמה שנעשה אותה שעיטה
בחרישובקצירוכו' אבל לבארכיהיא שמיטה לד'גם בהשמטכספים" .ואף אברבנאל
לשיטתו "במצות השמיטהיששני חלקים ,האחד שמיטת קרקעות ,והחלקהזה מהמצות
כבר בא בהרחבת באור בפרשת בהרסיני.והשני הוא שעיטתכספים וכו',והנה שמה לא
זכר שמיטת הכספיםכי אם בקוצר רב באמרו ושבתה הארץ שבת לד' שתהיה השנה
ההיא כשבת בראשית,וידוע הוא שבשבת בראשית לא היתהזריעהוקצירה בארץ ולא
היה שם גובה חובת הלואות"( .יפאה בפרוש ר'יוסף בכור שור שבגלל שמיטת הקרקעות א"א

לפרוע חובות ולכן את הנכרי ,המעבד את האדמה ,תגוש ,ובפ'רי'צ הופמן שלכן מטה הסברא לפרש
"מקץ" על סוף השנההשביעית .וע"ע מדעתסופרינר' שהבחיןבין"שמיטה" הנזכרת רק בקשרלכספים

לבין "שבתון" המתיחס לעבודת האדמה).

ציוויזה על שמיטתכספים בא לסוףארבעים שנה ,שעה שאדם עומדעל דעת
רבו (ע"ז ה' ל'בוע"ע שפ"אדברים תרסה) .הדרישה לשמיטת קרקעותאיננה קלה ,אבל
מכל-מקום היא בת-בצוע .ואמנם היא נזכרת לראשונה בסמוך למתן-תורה,
בתחילת יציאתם למדבר (שמות נ"גי"א) לעומת זאת ,התגובה "DDWDאני" למחוה
של החזרת ההלואה ,היא עדות ל'גבורה שבגבורה" של גבורי כח .האדמה הן
חוזרת לבעליה ,לעבדה ולאכול מפריה ,מה שאין כן כספו שניתן בהלואה;כיון
שנסתלקה לה שביעית ,פקעה בעלותו על הכסף (שעריה סוף מיד) .גבורת רות זו
אפשר לה לבוא רק לאחר הכנה רבתי של שנה תמימה ,שבה הוכשרוכלי הנפש,
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שבה הותאמוהכלים למדרגההרוחנית של "משמטאני" .רק במשנה תורה,השונה
את הוראותיה בהתאם לכח הקבול האנושי ,המשנה את ערכיהם ,אפשר לה
לשמיטת כספים שתתנסח ,במפורש ובשפה ברורה .רק מכח דבורי המוסר של
משה מראשית ספרדברים ,הופכים ישראל ל"עושי דברו" המסוגליםלקיים את
יידבר השמיטה"  -שמוט.
שמיטת הקרקעות והכספים הם סוללי הדרך לאחדות העם ,כשיד הכל,
עשיריםועניים ,שוה.שויון מאחדזה ,כשםשהיהתנאי לקבלת התורה "ויחן שם
ישראל" ,כך הוא נצרך לקבלתה מחדש ,במעמד הקהל" :האנשים ,הנשים והטף".
יסודה של אחדות זו ,בערבות הכלל-ישראלית ,זו שמשה מניח את יסודותיה
בדבריו בערבותמואב .מאזראשית הדבורבתחילת הספרועדלברית בארץ מואב
ועד למעברהירדן שעה "שנתערבו ישראלזה בזה" המגמההיא אחת :התחדשות

"יום הקהל".
כאן ,בסוף הספר ,הוא מקומה של מצות הקהל.היא מופיעה בחלק השלישי,
בנאומי הברית והפרדה של משה .דומה שחלק זה הוא מחודש מבחינת מנין
המצוות ,וגם האברבנאליודה שמצות הקהל ומצות כתיבת ס"ת לא בא זכרם
במה שקדם .רק לסוף ארבעים שנה ,כשדבריו של משה יצרו את הכלים

המתאימים ,אפשר להםלישראללהתאים עצמם ,לאחדות שלהברית המתחדשת,
ושל המשכת מ"תע"י תלמודה וכתיבתה.
שמיטת קרקעות הרמוזה בראשית דברי משה ,ושמיטת כספים המתפרשת
בנאום המצוות הםהמבשילים את מעמד הקהלבסופה שלהדרך.ככלהחזיון הזה
בא אף בתוך מחזור השנים :ב"שנת השמיטה.יהיופנויים מכל עסקיהם .בחג הסוכות,
יוצאים ער"ה ועד יוהכ"פ שכבר יושלמו עם יוצרם ,וכוחותיהם ותאותיהם נכנעות
לעבודתו" (אברבנאל)1.ב31קבותיו אף במלבטם" :העת המוכשרת שתפם? בהם השמיעה,
מפני ששנת השמיטההיתה שבת הארץ לד',שידעוכי לד' הארץ ,והארץהיא ג"כ קודש,
ועסקו בתורה ,ואף שכלתה השחיטה בר"ה ,אבל היה ר"ה ויוהכ"פ ועסקו בסוכה ובד'
מינים" (דברים ל"אי' .והשוה "בינה במקרא" ".209לפי סדר הבאתה בתורה עולה מצות השמיטה
בקודש ,החל בשבת הארץ לאדם ולבהמה ,עבור לשמיטתכספים שנועדה לתקון המידות בחברה ,וכלה
במצווה המדינית והרוחנית " -הקהל').

מחרוזת זך ,הוזורזךצ את מפךדברים מראשיתךלשזופו מסבירה אף את דרשת
"איןקוריןביום הקהל אלא משנה תורה בלבד"(דבריםי"ז,וכן הואברוריי סוטה מ"א
הספרי
ע"א ומשם עולה שבקריאת הקהל"מיוצגים" כל שלשת החלקים שבספרדברים) .שהואהרי כולל
בתוכו אתדברי המוסרהמכוונים לתעושי דבררךכדישיגיעו למדרגת "לשמוע בקול
דברו".וכן הוא ברמב"ם (הלכותחגיגה פ"גה"ו)":ובייבלן לשמועבכונהגדולהויתרה.כאילו
עתהנצטוה בהומפיהגבורה שומעה שהמלך שליחהואלהשמיע אתדברי האל".סגולה
זו ,של טוית היצירה התורנית גם אחרי הסתלקות משה היא מעלתה של
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התושבע"פ .טבעתה הראשונה תלויה בספרדברים .כך הסביר
את כתיבת "דברותשניות בספרזה.כי בלוחותשניים,אנינותן לך שיהא בהם הלכות
וכו'כפליים לתושיה".ולכן "ספר דברים הוא שורש כל תושבע"פ וכמ"שזוהר (ח"ג רנר'א
בפ"צ (דברים ס' א')

ע"א) תושב"כ ותושבע"פוהוא אקרי תורהומשנה תורה" (פ"צ שמות עמ'0א .ומנאן הסבר
נוסף לקריאת משנה תורה בלבדביום הקהל.יסודו של מעמד הקהלבחיוניותה
ובהמשכה שלהיצירה התורנית,זו המתבטאת בתושבע"פ ,והדגם הנמרץ ביותר
שלה  -ספרדברים ,ומכאן הפרוט,השנון והחזרה ומשנה ההוספה .מעלהזו של
פרוט בולטת ביותר על רקע שמירת השביעית שהרי "אץ מספרלדינים ואסורים
שישבפרותשביעית"(.תוס'יהשאין ,סוכה ל"שוי'ע שע"אדברים תרנ"ד ,פ"צדברים א'עלהיחס

בין ס' דברים לשבת ולתושבל'פ).

קריאת התורה בשבתיש
פ'ברכה13).יו1זדיצהיא קה"ת בס'דברים שנפתח בהמעיןיצירתתושבע"פ.מיוחדת
היא קה"ת בשנת השבעשמביןשיטיהמאיר אורה המיוחד של השמיטה.מתייחד
מכל ,ספר משנה תורה ,כשבשנההשביעיתעולה משהרבינולדוכן ובלשון מדבר
בעדו הוא פותח ב"אלההדברים".
בהמיסודות תושב"כ(.יאה"פרי-צדיק"דברים עמ' 270ולהלן

דעונ

אתרלימודי יהדות ורוח

ון881.80.ם
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פרשתרבוים ,שבת*חזון

ברכת התוספת בשבת ובשביעית
חזונה הגדול של השבת חוזר ומשתלש בבטוי המשולש בתורה ,בנביאים
ובכתובים  -איכה .בפרשת היום " -איכה אשא לבדי" .בהפטרת היום -
"איכההיתה וגושובמגילתקינות " -איכהישבה" .בלשונה של הקריאה,איככה
נעשה כדברהזה ,מונחתהקינה ,אולםבפנימיותה משמשתהיא כמקורהנחומים
"אמר ריב"ל ,אמר הקב"ה לישראל כשעשיתם רצוני ישבתי אתכם בטח בדד שנאמר

וישכון ישראל בטח בדד" (אישר פ"א ,וראה תצת איכה א' אות ה' ,אותי"ס) .כיוצא בדבר
בקריאת החזון שהוא "הקשה מכולן" (ילק"שישעי' א') אולם אף "הגואל שהוא גואל
לבניך ,בחזוןאני מראה אותו" (שם) .וכך אף תלונת משה "איכה אשא לבדי" אפשר
לה להתפרשכבטוי לכבודם ושלותם של ישראל (אני"ר א') על המנעת סבל טרחם
"לפיריבוייםוכפי מעלתם" לעץייסף" שם ,וראהב"יפהענףט.
בדרךזו של מהפך מרע לטוב עומד האדמו"ר בעל "תורת אמת" בהדגישו
שישעיהו "שמו מורה עלישועות ונחמות"וכן "ההפטרהלשון פתח,כמופטר רחם,וכמו
שמצינו במדרש עביד לה אפטרתא" (ח"ב עמ' צ"ו) והפנייתה היא לכוון הזדונות
המתהפכות לזכויות גמורות ומכאן "מה שנמצא בספה"ק וביחוד בפפה"ק "אוהב
ישראל" ששבתחזון הוא במעלהעליונה מכל שבתות השנה" (שם עמ'  ,194וראה"פרי-צדיק"
פ' דברים ס' ל'ג".בנתיבותאיזביצא-ראדזין" ח"א עמ' .)152

חלוקת הפרשהלקרואיםמציינתברוב החומשיםשלפנינו אתהפתיחהל"שני"
בפסוקי"ב" :איכה אשא"וגו' .והנה הביא הרמ"א באו"ח ס' קל"ח שיש להתחיל
את הקריאה בדברטוב ,ומכאן המנהג בחלק מתפוצותישראלשחוזרים וקוראים
ללוי בפ'דברים מהפסוק "ד' אלוקי אבותיכםיוסףוגו'כדי לא ?פתוח באיכה אשא
ן של איכה" .מאשל אברהם" לבוצ'אצאי ס' קשח,
לבדי" שיש אף הקוראים אותו בנגו

"שם-משמואל"דברים עמ'לןלקוטי מהרו"ח חודש אבעמ'נב .וראה בתנ"ך הוצאתקורן,דברים"שני").

היחסביןשני הפסוקים בפרק א' בספר דברים,י"א-י"ב" :יוסף עליכם ככס"וגו',
"איכה אשא לבדי" וגו' מוסבר ע"פדברי בעל "תפארת שלמה" (ח"א עמ' " :)224דרך
השי"ת שבורא תמיד הרפואה קודם למכה ,והנחמות הנה קדמו זמן רב עלידי ישעי'
הנביא קודם שבאוהפורענויותוזה הוא התרופהכדי שלאתהיה המכה אח"כ חזקהכ"כ...
וזה ג"כ הרמז כאן שזהו הבטחה לישראל וקיימת בלי ספק,יופף ד' עליכם וגו' ויברך
אתכםלזכות לאותה המדרגה אשר דבר לכם בהרסיני .ואח"כ כאשרנחמם בכלזה פתח
ואמר איכה אשא ,הרומז לגלות".
על הפסוק המקדים והמנחם "יוסף עליכם ככת אלף פעמים וגו'" אמרו במדרש
(דברים רבהפ' א'י"ב) מה ראה משה לברך את ישראל בלשון תוספת ,אלא שתוספתו
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של הקביה עיקר .בהסבר הדברים כתב בעל שפ"א" :הברכה הבאה מלמעלה מן
השורש שהוא דבר שאץלוסוף כאשרכתבנו כמה פעמים,כי בעוה"ז חסר השלמות.וכל
הכנות שיש בעולם הזה לקנות השלמות ,הכלכדי לזכות ,לסיועעליון .והאענין הש"ק
נשמה יתרה ,הכח הבא מלמעלה,וזה התוספות מרובה על כל העיקה ולכן אמרכי כל
הריבוי שלהםכדי להתבמלאליוית' לזכות להשורש.והוא בחינת מנוחת השבת שכתיב
והאכלתיך נחלת יעקב ,נחלהבלי מיצרים ,שזה הכח הבא מלמעלה הואבליגבול וע"כ
ו ב"ענףיוסף" דב"ר).
נאמריוסף עליכםוגויי וישפת-אמת" פ'דברים שנת תרמ"א.ועיי
כעבור שבע עשרה שנה ,בשנת תרנ"ח ,חזר לנושא בנסוח והארהשונים.
"כי הנהגת הטבע היא במידה וגבול ,אבלכשזוכין להתברך משורש הברכה
שלמעלה מדרך הטבע ,זהו בחינת תוספת והיא ברכת השבת שלמעלה
ממעשה בראשית"" .ובנ"ייש להם ב' הבחינות ,מספרואין מספר .מספר הוא
בבחינתימי המעשה,לכן שש מאות אלףבחינת ששתימי המעשהולפישהיו
מתוקנים במספר המכו? אל השורש ז"ש הרבה אתכם -הרים אתכם.ככוכבי
השמים כ' רפ"י ז"ל והלא לאהיו רק מ"ר ,רקמאירים כחמהולבנהוכו' הרמז
כנ"ל שתקנו החלק שלמטהלהיות כמו השורש,כי כל כוכב למעלה שליט על
הנהגה מיוחדת בארץ.ולפי שאתם ככוכבי השמים ,לכן מוכנים אתם לקבל
הברכהותוספות מלמעלה,שהיאבחינת השבת למעלה מהנהגת הטבעוהמנין.
לכן אמר בזה ד' אלוקי אבותיכם שהיא מדרגה עליונה ביותר ,כמ"ש בש"ק
והאכלתיך נחלת יעקב ,נחלהבלימיצרים,כי כלהמיצרים הם רק למטה ולא
בהתגלות השורש שלמעלה(.ידאה"בית ישראל" דברים שנת תשי"ט).
במבנה הפסוקים" :ד' א' הרבה אתכם"" .ד' אלוקי אבותיכםיוסף עליכם"" .ויברך

אתכם" ,שיש בהם ברכת שמים ,ברכת משה ואחולים לברכת שמים נוספת כתב
רטר'י (דברים א'י"א) "מהו שובויברך אתכם כאשר דבר לכם ,אלא אמרו לו ,משה ,אתה
נותן קצבה לברכתנו,כברהבטיח הקב"ה את אברהם אשר אםיוכלאישלמנותוגו' ,אמר
להם זו משלי היא ,אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם" .ודקדק בדברים בעל
"שם-משמואל"הרי בכללמאתיים  -מנה ,ומה תועלת בברכתו שלו .ועוד למה
י גבול וקצבה( .דברים עמ' כ"א,
קימץ בברכתו ונתן להם קצבה ,מדוע לא ברכםבל
וראה ב"גוראריה"" ,לבוש האורה" "שפתי חכמים" "אורהחיים" ).בהבנתדברירשויי כתב בעל
טי'מ" :יש לומר שמשרע"ה באשרהיה מלובש בגוףהיה בעל גבול וקצבה ,ע"כ לאהיה
אפשרלו להשפיע עליהם בברכתו מה שהואבלי נבול וקצבה ,אלא ברך אותם שהשי"ת
יוסף עליהם ככס אלף פעמים,היינו לקבל ברכות צריכץ להיותכלי המקבל ,וכבמדרש
ויתן לך האלוקים ,יתן לך ברכות ויוע לך כבושיהן ,ופירשו בו שתהיה כלי לקבל
הברכות" .בכוון דומה הלך בעל שפ"א אלא שהואשייך להסבריו אף את ענין
השבת" .זה משלי והקב"ה יברך אתכם בא? מספר.וצריכין להבין מה תועלת בברכה
דאלף פעמיםכיע שיהיה אץ מספר .אבל הרמזכי משהרבינו ע"ה בירך אותם להיות
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כלי מוכן לקבל בדכתאין מספר דכתיב ד'  TIDלעמויתן ובקבלת התורהנעשובנ"יכלי
מחזיקברכהואזיברך את עמו בשלוםוכו'יוסףעליכם אלףפעמיםזהמשליהואבחינת
התורה .אלף מלשון אאלפך חכמה,ואז"ויברך אתכם כאשר דבר לכם"וכו' ונמצא בש"ק
בחינת תוספת זה ,ולכןיש בשבת הברכה,כלי המחזיק ברכה" (שפ"א דברים עמ' ט' ,וראה
לעיל עמ'  :102ברכת השבת,ולעיל פ' נשא ,בהעלותך).

השבתהיא מקור הברכה בהיותה מעוגנת בעולם התוספת הרוחנית המרובה
עלהעיקרהגשמי.כיוצאבה ,ברכתהשביעית שתוספתה שלאכדרךהטבע ,מרובה
על העיקר הגדלמדי שנה כ"חק הטבעי" ,וכךהיא ברכתם של ישראל שתוספת
מעלתם הרוחנית מרובה על העיקרהאנושי שבהם .מכאןדימוייםלגרמי השמים
העומדים מעל חוקי הארץ ,מכאן הנתומים שקדמו לפורענות .קינת איכה ,על
שעבודם לחוקי הטבע היא באה" .טרחכם ,משאכם ,ריבכם"גילויי הטבע האנושי
הם .משה רבנו איש הרוח המזוכך איככה ישא את משא החומר העכור .אולם
בתרופה שקדמה למכה  -בתוספת המרובה על העיקר  -סוד הנחמה.
מיצרי-שבת-חזון-הפורענות וקשייה מתהפכים לחזונה של השבת המתרחבת
ועולה עלפני העיקר הנתון בסד והופכת לנחלהבלי מיצרים בתוספת מופלאה
מברכת שבתה של השביעית.
"בימים הללו שנקראו'בין המיצרים' ,ם"ם בש"ק ע"י הבטול להשגרם זוכרן למנוחה"
(שפ"א דברים עמ'  )6ומצאנו ע"פ דרכנו המתקה נוספת בדברי הברסלבי ,על התקון
שלבין המיצרים שעיקרו בשבתות ובמיוחד בשבת חזון .זיקתה של השביעית
לחורבן מפורשת בתורה ומבוארת בדברי חתל ומפרשיהם (יאה לעיל עמ' ,)112
ומאחרשמידה טובה מרובהממידתפורענות נמצא שהנחומים והמרחביםוהחזון
של שבתהשביעית מתרביםועולים עד לתוספת הפורצת את כלהמיצרים.

ושערש

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il
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פרשת ואתחנן-*nsw ,נחמו

הכפילות בשבת ובשביעית
היחסנין הנוסח של הדברות הראשונות שבפ'יתרולבין הדברות האחרונות
שבפ' ואתחנן העסיק את המפרשים החל מימותחילל .מטבע הלשון המפורסם
"זכור ושמור בדבור אחד נאמרו ,תה שאין הפהיכול לדברואין האוץ יכולה לשמוע"
(ר"ה נ"ז ע"א)  -בית הולדתובבית מדרשם של התנאים .מאזואילךדנו ראשונים
י זה( .יאה תתש נרד טז ,מלואים ס'
ואחרונים במשמעות הטכנית והתוכנית שלבטו

י"ב).

המחשבה החסידית פרשה ,בדרכים משלה ,את הענין וצרפה לכאן אף את
מאמרו של רשב"י" :אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתןמידנגאלים"ישבת
קי"ח ע"ב) .במשנתו של ר' צדוק הכהן הפכה כפילות זו ,של שתי השבתות,
לנוסחה כללית ומקיפה מאז ימות עולם ועדלעידן המשיחי.
( .עמ'  83עמ' 62
סוגיה זו הוזכרה לעיל ב"שבתה של השביעית" כמה פעמים
ושם בהערה  26מראי-מקום .עמ'  .93עמ' ).121-122
ן
שבוע היצירה של האדם נקודת מוצאו היא השבת .מכוחה של השבת -
שהיא יממתו הראשונה של האדם  -יצא האדם לפעלו .שבוע כזה יסודו

ב"זכור" .אדם מצווה לזכור את העבר ,ובכח זכרון זה לטוות את חוטחייו
בהווה .מכאן אף ההנמקה בעשרת הדברות הראשונות ביחס למעשה בראשית
"בי ששת ימים ונו"' .ואילו שבת כבריאתו של עולם ,ענינה בשבוע העבודה
שנקודת תכליתו ,ששיאו ,שכל מגמתו  -שבת.זוהי בחינת "שמור" ,בהוראה

ה "ואביו שתר את הדבר"( .שפ"א במדבר עמ' " :168ושמרו בנ"י את השבת ,לשון
שלציפי
המתנהששומריןומצפין למנוחת הצ'ק" ).ואמנם אף ההנמקהיוצאתבלשוןעתיד":למען
ינוח" וכו/

זכרון העבר ותקות העתידהיוצאים בדבור אחד ,שיסודם באחדות שלמעלה
מהתפיסה האנושית מה שאין הפה יכול לומר ואין האוזן יכולה לשמוע ,הם
המעניקים לשבת את המימד הנצחי( .על כפילותה של השבת ראה שוח"ט פצ"ב,
"נצת-ישראל'  ,W"tDלקוטי-תורה ראש פ' בשלח" .רזא דשבת" לרי"מ חרל"פ בראש הספר "השבת,
העם והארץ").

כפילות מתאחדת זו מונחת ביסודה של הגאולה .כך פרש ר' מנחם-מנדל
מויטבסק את מהותן של שתי השבתות :אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות -
שבת חזון ושבת נחמו ,את זכרון החורבן ואת אמונת-העתיד ,את נבואת
הפורענות שאכן באה ואת נחמת העתיד שאכן תבוא  -מיד הם נגאלין( .יאה
"חגיםומועדים" הרבפישמן עמ' נ"צ ).שבת-נחמך שבה קוראים בעשרת הדברות השניות
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עומדת בסימן "שמור" ,בסימן הציפיה והתקוה לעולם שכולו נחומים שבתיים.

כתב אבודרהם (בפרוש ברכת המזון) "יש אךםרים שנקמת צית עתידה להיות בשבת,

לפיכךמזכירבונחמה".

קטביות של עבר ועתיד מקופלת אף במושג "מקץ שבעשנים תעשה שמיטה",

והיא נתונה במחלוקת ראשונים בדבר כתיבת פרוזבולובדיון על מועד ההקהל.
(ראה ,שטריה פרקים ד'-ה )/הנוברה ההגותי של המחלוקת כך הוא מתפרש :שנת
שבתוןזוהיא סופה של מחזור שש שנות עבודה,כברייתו של עולם ,והיא אף
ראשית מחזור חדש של שנות עבודה ,כברייתו של אדם .שתי בחינות אלו
המתאחדות בשמירת שבתה של הארץ ,עבר ועתיד ,שבת העולם ושבת האדם,
זכור ושמורהיוצאים בדבור אחד הם הערובה לבחינת "מידנגאלין".
השמיטה לשון ראשית ואחרית משמשים בה" .מקץ" כסיום לשש שנות
המחזור החקלאי "ypD"1 ,כפתיחה לשמיטה החדשה" .הן גאלתי אתכם אחרית
כראשית".בחינות הראשית והאחרית בהתאחדן מביאות גאולה.
הכפילותיש לה מעמדמיוחד אףבראשיתן שלז' דנחמתא,הןבפיהנביאוהן
י לקחהמיד ד'כפלים בכל חטאותיה"(ישעי'מ' א'-ב" )/כל
בפי'חז"ל" .נחמונחמועמי.כ
נחמות שאמרישעי'כפלים הם,לפי שלקחהמיד ד' כפלים,לפיכךנחומיה בלשון כפלים"
(תנחומאדברים אץ.

ענין הכפל זכה לכמה וכמה הסברים וינצח ישראל" פמ"ט) ואחד מהםמפי כתבו
של ר'יוסףרוזין הצפנת פענח" דברים עמ'כ"ט).ייהודו שלהבית הראשוןכענינם של
הדברות הראשונותבבחינה הכללית;יסודו שלהביתהשני מקביל לבחינתם של
הלוחותהשניותבבחינההפרטית( .על הקשרהמיוחדלכללי השמיטהופרטיה ראהלעיל,העיון
בספר ויקרא בשנת השמיטה" ).אי"ה לע"ל יהיך שני הגדרים דשני המעלות ךזה אמך
נחמו-נחמו".

הן השבת והן השמיטה והן הנחמה ענינם בכפלים ,הם מורכבים ממסגרות
כלליות ומריבויים של פרטים ,והרי הם מאחדים ומתלכדים בישועת העתיד.
שמירת שבתות ה"זנור" וה"שמור" ערובההן לגאולה .בטול השמיטההיאסיבת
החורבן בעבר (יאה שטריה פ"י) ופסגתייעודי משיחיות העתיד " -ועושע שתיטע
ויובלותככלמצותההאמורהבתורה"(.ימב"םהלכותמלכיםפי"אה"א).ו!ןנייכזהבכפילותה
אףהיא מקפלת את העברוהעתיד ,מהשאין המוחהאנושייכוללהגות,ואין הפה
יכול לבטא,ואיןהאוזן מסוגלת לשמוע "ולט נקרא הקב"ה בעל הנחמות,כי הנחמות
שלבני אדםאיעיכולות לתשכל הצערהעבר .אבל הנחמה,שיהיה מהקב"היהיהמהופך
כל הצער לטובה .והגםכיאין אנחנומבינים איךיהיה מתהפך מה שעבר,לפי שאנחנו
ן זה ההפוך לטובה" (שפ"א בראשית עמ' .)138
בתוך טבע הזמז ,אבל לעתיד נראהונבי
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פושת עקב

המן בשבת ובשביעית
אחת מהנקודות המרכזיות בנאומי תוכחתו של משה היא ההארה המיוחדת
שהוא מאיר את תקופת המדבר .בדבריו מודגש במיוחד ענינו של המן; כך

פעמיים בפרשתנו" :וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ד' א'זה ארבעים שנה במדבר,
למען ענתך לנסתך .ויענך וירעיבך ויאכילך את ההן וכו"' (דברים ח' ב'-ג') "המוליכך
במדבר הגדולוהנורא .המאכילך מן במדבר אשר לא שעון אבותיך ,למען צנתך ולמען

נסתךלהיטיבך באחריתך"ישם ,ט"ו-ב"ז) .פרשת המן פרשה גדולה ורחבה היא,ויש
לה זיקה מיוחדת לסוגית השבת ,וע"פ דרכנו מתיחסת היא אף לדבר השמיטה.
הסברת הקשרבין שמיטהלסיני מתבארת בכמהגוונים ,ואחד מהם מתיחס

אףלענינו של המן .כך כתב בעל שפ"א (פ' בהר תרנ"ג) בקשר למשנה במסכת אבות
(פ"ד מ"ט) עלהמקיים את התורהמעוני סופולקיימה מעושר" .ישנסיעלעני מתוך
דוחקוויש לעשירנסיון שלאירום לבבו .והמקיים התורה מעוני זוכהשיקיימנה בעושר
ולאיבעטע"י העשירות.וכמו-כןהיה בכללבנ"י בדור המדבר",ויענךוירעיבך".והיתה
זו הכנהשיקיימו אח"כ התורה בא"י מתוך העושר.והיא העצה שיעצה התורהבשמיטין
וביובלות שלא לעשותעיקר בעבודת האדמה ולשבות בשמיטה לשמוית' .המן במדבר
"ויענך",היה הכנהשיוכלו לקבל העשירותכראוי אח"כ בכניסתן לא"י .לכן תלה הכתוב
שמיטיןויובלות תקון הארץ בהרסיניוכן כתיב "להיטיבך באחריתך".
יחידת שבע השנים יש בה בחינת המדבר ובחינת א"י,יש בה עידן עבודת
האדמה ועידן השביתה ,נסיונות העוני ונסיונות העושר ,תזונת המן השמימית
והמאכל האנושי הארצי .והם-הם הבחינות המשמשות אףביחידת השבוע :ששת
י המעשה שליגיעת האדםהעני ,בעבודת אדמתא"יוהנסיונות המתלויםלכך,
ימ
בהוצאת לחם מן הארץ ,ושביתת השבת כשריכל מלאכתך עשויה" והוא עשיר
השמח בחלקו ה"מדברי" שאין בו עמלויגיעה ומאכלו דגן-שמים .שתי בחינות
אלו ,הן בשבת והן בשביעית ,יחס של תלות ,של הכנה והכשרה יש ביניהם,
כשהמגמה היאלהגיע לארץ נושבת שכולה שבת " -להטיבך באחריתך"; לאכול
י הארץ ,בקדושת שמים( .יאה לעיל :פ'
את פרותיה של השביעית ,את לחםאביר
אחמו"ק;העיון בספר במדבר בשות השמיטה).

היחסבין המןלביןערכי השמיטהישלופןנוסף .משה נצטוה "קח צנצנת אחת
ותן שמה מלא העומר מן ,והנח אותו לפני ד' למשמרת לדורותיכם" .בהבנת המושג
"לדורותיכם" נחלקו חכמים במכילתא ,ורטר'י בפרושו בחר את דעת ר' אליעזר
האומר שהכונהלימותירמיהוהנביא "כשהיהירמיהו מוכיחם למהאין אתם עוסקים
בתורה ,והם אומרים,נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה ,מהיכן נתפרנס? הוציא להם צנצנת
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המן ,אמר להם" ,ראו דבר ד"' (ידמ" ב ל"א) שמעו לא נאמר אלא ראו ,בזה נתפרנסו
אבותיכם ,הרבה שלוחיןישלו למקוםלהכיןמזוןליראיו" (שמות ט"זל"ב)1.בנני1ר 11של
בעל"לקח-טוב"" :נאמרבו שלש משמרות ,למשמרתלדורותיכם,לפני ד' למשמרת,לפני
העדות למשמרת :לדור המדבר ,למשמרת בא"י ,למשמרת לע"ל".
והנה בהבנתענין צנצנת המן לדורות כתב האדמו"ר בעל"בית-יעקב".
להראות שהאהבה הזו לא תופסק לעולם ,ולהורות שתמיד לא ירצו רק
בעבודה זו ,שבכל הלבושיםיכירו בהם אהבת הנותן ,שיהיה להם מהשי"ת,
אף שיפסק המן והשי"ת רוצה ליתן להם לחם מן הארץבקנין גמורשיהיה
להםתפיסהיותר מלחםמןהשמים .ע"מ אהבתהנותן לאיופסק לעולם מתוך
ישראל .וגםיהיו רשאים להכין להם תבואה עליום מחר כדאיתא במדרש
(אס"ר א') ר' ברכיהוהיךחייך תלואים לך מנגדוכו' הלוקחחיטים לג'שנים
וכו' .לכן הניח צנצנת המן לנזשמרת שאף שיקבלו ישראל השפעתם דרך
לבושים שידמה להםשמכיניםמזון לג'שניםואינםמביטים בכל פעםלהנותן,
מ"מ תהיה האהבה בלא הפסק ,ואף שהיא מוסתרת לא תופסק לעולם( .שמות
עמ'י"ג).

להזדקק למתנת שמים תמידיתזוהי מעלת המדבר ,כשאיןיוםמכין לחברו,
ורק מחוסרי אמנה שבישראל הם שהותירו ממנת המן .אמונה ובטחון בזן
ובמפרנס הם מסגולת המדבר ונסיונותיו .הנהגה על-טבעית זו פסקה עם בוא
ישראל אל ארץ נושבת (יהושע ה'י"ב) ומכאןואילך רשאים ישראל הנוהגים מנהג
ן להם תבואהליום מחר .מכאן מטבע הלשון של המדרש (בראש אס"ר)
הטבעלהכי
על הלוקח תבואה מן הסידקי ,מן הפלטר ,הלוקחחיטין לשנה והלוקחחיטין
ן כאסמכתאלבטוי "הלוקח
לשלששנים.בחידושי הרא"ל (פתיחתא דאס"רנריקב')וביי

חיטים לשלש שנים" " -ועשת את התבואה לשלש השנים"( .ובן בקה"ר פ"ב ,החכםעיניו
בראשו  -זה שלקחחיטים לשלששנים ).הבטחת התורה לבאי הארץ שומרי השביעית

ועשת את התבואה לשלש השניםהיא עדות לבטחון ממנויהנושובתי שבת
הארץ .היא עדות למורכבות שבהנהגת הטבעי והעל-טבעי ,להנהגה ה"מדברי'%
בארץ הזרועה ,לדגן-שמים המובטח באסמי הארץ במשך שלש השנים .לחיים
התלואים מנגד במאמרו המבטיח של המלך ,אדוני הארץ.
צנצנתהמן משמרת הוראההיאלדור המדבר,הרואיםבעיני בשר את פרנסתם
המובטחת .משמרת הוראה היא ליושבי ארץ-ישראל ושומרי מצוותיה ,הזוכים
ורואים את הברכה באסמיהם בשלש השנים .ומשמרת הוראה היא לעתיד לבא.
שהרי זה אחד משלושה דברים שעתיד אליהו להעמיד לישראל :צלוחית של מן
(מכילתא) .שיאה של גאולת העתיד" :ועושיו שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה
בתורה" (רמב"ם הלכות מלכים פי"אא" .הנביא המיישך את לב ישראלומכינם לקראת
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הגאולה (שם ,פי"ב ה"ב) ,הוא החושף ומעמיד את צנצנת המן ,הוא המכונן את
הבטחון בהנהגה השמימית המיוחדת.
פרק מיוחד בתולדותיה של צנצת המן הוא מה שאירעבימיירמיהו .שמוש
כזה במוצג הממחיש את הבטחון לא עשה שוםנביאלפניו; ואכן מה ההיתר -
אף למנהיג הדור  -להוציא את הצנצת מהמקום שיועד לה בצמוד לארון
הברית?! על-כרחנו אנו מסתייעים במסורת הנזכרת בברייתא (יימא נ"ב ע"ב)
שיאשיהוגנז אתצלוחיתהמן בעתגניזתהארון ,ושעהשהוציאו אתהארוןלגניזה
במחילה שמתחת ללשכתדירהעצים (שקלים ראשפ"ו)היה שםירמיהך והך4ש 13נצל
הזדמנות חד-פעמיתזו להטפהולחינוך ,כהכרעתו שלרגעיי.
אכן ,אפשרשחויהחד-פעמיתזוהיתה לה דוקאבימיירמיהו משמעותנוספת.
מצות השמיטה מן התורה תלויה ביובל" ,ואע היובל נוהג אלא בזקן שכל יושביה
עליה" .נחלקוראשונים אם לאחרשהחזירןירמיהו לעשרת השבטיםויאשיהו מלך
בע"ב,ירושלמישביעיתפ"י ה"ב.
עליהם ,האם נהגהיובלמדאוריתא אומדרבנן(.עיניןי
גיטין ל'ו ע"א,רגעיי ,תוס' ,רמב"ן ,ק"ן .רד"צ הופמן ויקרא ח"ב עמ' קפ"א ,רי"ח" .לאור ההלכה" עמ'
מ"ח).

נמצאנולמדים שעם מפעלהשיבה והתשובה שלירמיהוויאשיהו חזרה מצות
השמיטהלכבודההראשון,ובודאי התעוררהבעית הפרנסה,והיתהאיפואלצנצנת
המן הודאה מחודשתבניבי נבואתירמיהו:ניחוח המדבר והנהגתו בהתחדשותה
של ארץ לא זרועה" .הדור אתם ראה המדברהייתי לישראל".
התחדשותזובדבריירמיהוהיא אף נחלתדורותשיבואו.כךעולהמדבריבעל
"פרי-צדיק" שהםעקרוניים לכל מפעל הנבואה" .כל דבריירמיהוהיו תוכחותוכפי
הנראה על הגון לא הועיל בכל דברו וכו' אמנם באמת ,בפנימיות ,בשורש ,למעלה
מתפיסת האדם פעל הרבהוכו',כי השומע עכ"פ הוא מתה אוע לשמוע הגםשאינונכנס
עוד בלב עכ"פיש לזהאיזה תקוה" (במדבר " )211כןיהיהדברי אשריצאמפי לאישוב
אלי ריקם וכו' ,כל אדם שיש בו יר"ש דבריו נשמעע שנאמר סוף דבר הכל נשמע וכו',
אףשאינו נשמע לשעתו אבללסוףיהיודבריונשמעין ,וט דבר ד' לאישובריקםכי אם
עשה וכו' ואם לאיהיו נשמעין בשעתם סופם להשמע וכו' וכן זוכה כל חד מישראל
בשבתוכו' לד"תשיכנס ללבוזוכע לשמוע דבר ד',וזה שמפסירץ בכל שנהובדבריירמיהו]
שמעו דבר ד' ,אולי נזכה לשמוע עכשיו דבר ד' שיכנס ללב" (במדבר  ;229וראה להלן עמ'
.)434

קריאת "הדור"! שלירמיהו היא איפוא קריאה לכל דור המטה אזנו לשמוע,
והשאלה "המדברהייתי לישראל"היא בעלת משמעות מיוחדת לשובתיםבשביעי
ובשביעית מתוךאמונה בהבטחת התורהוהנביא.לקחי הטפתו של משה "ויאכילך
את המן"עשו פרותופרי-פרות:לדור  -דור המדבר,ולדורות  -דוריושבי הארץ
ודור שבי הארץ בשלהי הבית הראשון .והרי דברי מוסר אלו עומדים בעצמת
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המן בשבתובשביעית
אמיתתם ,בעצמת אמרם ובעצמת הבטחתם .שעה שהשביעית נוהגת מן התורה

צנצנת המן היא הדגם והיא הדוגמא" .ועשת את התבואה לשלש השנים" .הל
"וצויתי אתברכתי" בזמן הזה ,ראה "משנתיוסף"שביעית ח"א עמ'גר'ו-כץ

משמרת ההבטחההיא לדור המדבר ,לדורותא"יולעתידלבא .הואהעתיד של
שבי ארץ-ישראל עליו התנבא ישעיהו בהפטרת היום שהיא השניה משבע
נחמותיו" :וישם מדברה כעדן" .יסודה של השמיטה  -שיבה ליסודגן-עדן(יאה
לעילפ'בראשית).

כלאכילת אדם הראשון קודם החטאהיאמגן-עדן,וזהויסודהאכילה בשבת

ובשביעית (שפ"א בהר תרמ"ו).

צנצנת המןמציצהעלינו בשנת השמיטהמביןהשיטין של תוכחת משה,מבין
רמזי נבואתירמיהוומביןחרכי נחמותישעיהו.
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פרשת ראה

בנים ועבדים בשבת ובשביעית
אחדמשנייסודותיה של השביעיתמופיע בפרשתנו :שמיטת כספים (יאה ע"כ
שבתה של השביעית פ"ר ,ועל הקשר לשבת שם עמ'  )84אמנם איזכורה של השבת בספר
(יאה למשל ב"משך חכמה" פ' שלח ד"ה וירגמו אותו :מעת סקלו
דברים בכללו הוא
המקושש וכו' עשה בהם הרגש בלב כל ישראל ,עדכי בערבות מואב ,במשנה תורה ,לא נזכר כלל
מהשבת וכו' רק בהדברות לבד).

בעייתי.

והנה בצורה עמוקה ורמוזה בא זכרם ,הן של השבתוהן של שמיטת הקרקע,
בדבריה של התורה בפרשה" .בנים אתם לד' אלוקיכם"מצויין כהקדמה לחובת
ההתאחדות " -לא תתגודדו" .הדגשהכעיןזומופיעה אף במשנה "חביבים ישראל
שנקראובנים למקום" (אבות פ"ג מי"ד) אלא ששם נכפלו הדברים "חיבה יתרה נודעת
להם שנקראו בנים למקום" .כפילותזו העסיקה את המפרשים ,ובנסוחו של בעל
"תוספת ברכה"" :מה נתוסף בראיה השניהיותר על הראשונה ,ולמה בראשונה בא רק
הלשוןחביבין,ובשניה אמרחיבה יתרה" (עמ' ,106דברים) .ובהמשךהדברים שםהבחין
בין המושג"בן" כלשוןחיבה וקרוב,בלי שום קירבה משפחתית,לביןהכנוי"בן"
במשמעותו הפשוטה,כיחוסתולדי .הקריאה"בניבכורי ישראל" (שאמנם לא הנבאה
כראיה במשנהלחביבותן שלישראל ,ראה תולט שם) משמעה קריאה שלחיבהגרידא וכמוה
רבים:יוסףלבנימין" ,אלוקיםיחנך,בני" (בראשית מ"ג כ"ט) שאוללדוד" ,ברוך אתהבני
דךד" (שיאכ"וכ"ה).לעומת זאתפנית משה "בנים אתם לד' אלוקיכם" מתפרשתככנוי
"בןלפלוני" שיש בה קרבה של ממש ,ומכאן החיבה היתרה המתוספת במשנה.
מעלת"הבן" מתבהרתע"י הנגדתה למדרגת"העבד".שניאיפיונים אלה,בנים
ועבדים ,הםיסודיים בעבודתד' .הם נזכרים בתורה "כילי בנ"י עבדים" ,בנסוחי
חז"ל  -השיבנו אבינו זבנים] ,קרבנו מלננו ועבדים] ומפורשים הרבה במשנת
התמידות( .ראה לעיל:העיון בספר בראשית בשנת השמיטה ולהלן פ' שופטים).

בעל ישפת-אמת" נתןחילוק זהענין אף להבדלשבין שבתלימות החול ,וקשר
את הדברים הן לניסוח במשנה,חביבין ,חיבה יתרה ,והן לחובת האבנחיוםד".איןדי
הנונה
בבחירתישראלמלעילא"צריכיןבנ"ילעוררזו המדרגהלהיותנקראים זזי
בחיבה היתרה הנודעת ,שתהאידועה להם ועלידם "כי בודאי לא עלהגופים חל שם בנים ,רק
בהיותם אגודה אחת,וגם במהשנבדלין מחוקות העמים כפרוש הפשוט "לא תתגודדו",
וזה תלוי בזה ,ועי"ז יכולין לבא לבחינת בנים, ,והקב"ה נתן להם דעת להשיג זאת
התדרגה.בימי המעשה הוא בחינת עבדים ובשבת בחינת בנים ,ולנן מתיחדת בשבת
ברזא דאחד ונפרשין מן האומות ואז חל עליהם שם שמים והיא בחינת נשמה יתרה
היורדת בשבת"( .שפ"א דברים  ,60וע"ע שם עמ'  ,64ל"ג ,ל"ד .נאות הדשא ב ,שנב .וראה
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בניםועבדים בשבתובשביעית
ב"בית-ישראל" דברים עמ' ר"ה שהניח על דרך האפשר את ההקבלהביןבנים לעבדיםלבין שבתוימי
המעשה).

שניותזו בנפש  -בנים ועבדים,יש לה מקביל בזמן  -בשבת ובחול,ויש

לה אףבטויבבחינת המקום" .אנחנועושים פההיום איש כלהישרבעיניו"(דבריםי"ב
ח')  -דרגה אחת ,והדרגה השניה " -אל המנוחה ואל הנחלה אשר ד' אלוקיךנותן
לך"( .שםי"ב ט' ,וע"ע "תוספת ברכה" שהעיר "הלוא המנוחה באה לאחרשנוחלים ומתישבים .אמנם
על דרשת חז"ל,שילהוירושלים ,כתב רד"צהופמןמלשון שלוה ומנוחה).שוצידרגווצ אלךנרצפרשך
ע"י בעל שפ"א" :שבת נקראיום מנוחה במה שנבדלין מהתערובות ומקבלין הנשמה
היתרהוהיא בחינת נחלה שאין לה הפסק ,בחינתבנים.ובימי העבודה הוא כ"אכפי כח
מצמותו,וזה איש כל הישרבעיניו ,ובמ"ק הואהביטול והכל הוא רק בהנהגהעליונהוזו
המנוחה .וכן היה בביהמ"ק תמיד ,שנקרא מנוחה ונחלה ששםהיו נבדלין מן האומות
ונעשין אגודה אחת"( .שפ"א פ' ראה ,בהשלמה לשנת תרמ"ה ,וע"עפ'ויחי תרמ"ח ,שהעמיק בהבדל
שביןשילהלירושלים ,וב"נאות הדשא" ח"א עמ' פ"ו).

עבודהלפי המדרגה העצמאית-האישית היא המתיחסתלימי המעשה ,ולכן
יסודה במדרגת העבד ,המשקיע מכוחו שלו ביגיעת כפיו .לעומת זאת מעלת
השבת מתיחסת למישור שלמעלה מן הטבע" ,להנהגה העליונה" ומשםהרי בא
השפע שלא וך'פ העמל ,אלא מכח הסגולה,וזומצויינת בתואר"בן" ,המוצא את
המעלות הרוחניותכנתון.
ע"פ העקרון הזה אנו טועמים טעם מחודש בדברי בעל שפ"א" :כשנשתלח
האדם לעבוד העבודה הוא בחינת עבד לעשות מלאכת העולם וגו' אבל בחינתבנים
הוא לעשות צורך המלך בעצמו וגו',וזה בכח הנשמהוכן בחינת שבתוגו'וניתן לבנ"י
שיש להם בחינת נשמה"(ויקיא .)204
מעתה אנו רשאים לצרףעודשניות אחת למערכתדלעיל :שש שנות העבודה
ושנת השבתון השביעית .אףשניותזו מתפצלת לבחינת העבד בשנות העבודה
ולבחינתהבן בשנתהשמיטה .העובד את אדמתו ,בשדה ובכרם במשך ששהשנים
הרי הוא בדרגת "איש כל הישר בעיניו" ,ואילו השובת ונח בשמיטה בא "אל
המנוחה ואל הנחלה" .מעלה זו היא שמסייעת לאחדות הישראלית והיא
המעמיקה ומכפילה את משמעות"בנים אתם"ע"ישביתה ומנוחה בשבתותיה של

השביעית.
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פרשתשופטים

שופטים ושוטרים בשבת ובשביעית
פרשת שופטים מהווה חלק ממערכת מצוות המסדירה את היחסים בין
האדם לבין הציבור ,בין היחיד למדינה ולמוסדותיה .אלא שפרט להוראה
הפשוטה שישלציווים אלו ניתנה להם אף משמעות מוסרית .ואכן ,פתיחתה

של פרשתנו "שופטיםושוטרים תתןלד בכל שעריך" נעשתהלשניזרמים במחשבת
ישראל המאוחרתכמין חומר לטוות ממנה יסודות הגות לשיטתם.
ן "חכמה" שמוסר"" ,חכמה
ר' ישראל מסלנט אבי תנועת המוסר הבדילבי
היינוידיעתהדיניםומוסרהיינולידע האבדנן וההפסדהגדול הנמצא בהעובר על דת".
במקבותיו כתב הייסבא" מקלם בספרו "חכמה ומוסר" עמ'רי"ג" :נמצאכישופטים
ושוטריםהיינונגד חכמהומוסר .רמז הכתוב "שופמים"נגד למוד חכמה ,ו"שוטרים"נגד
מוסר .תן לך ,לעצמך ,תן בלב"( .וראה ב"נחל קדומים" לחיד"א :תתן לך ,לשוןיחיד ,ולכל אדם
מישראל מדבר .בכל שעריך ,שכל אדםיגדור גדר בכל שעריו).

ואילו בתורת החסידות כתב בעל שפ"א כמה וכמה אוקימתות בהגדרת

שופטים ושוטרים" ,שופטים הוא הסכמת הדעת והרצון ,ושומרים הוא תקע המעשה,
כי השוטר הוא ?גמוד המעשה ע"פ דעת השופט"( .דברים עמ' ל"ו ).ןזילוק זהבין הצד
 ,ה"חכמה"" ,השופט" ,לבין הפן הבצועי ,ה"שוטר"" ,המוסר",
האידאי ,העיוני
הסתבר לו לבעל שפ"א אף כהבדלשבין שבת לימות החול" .השבתהיא בחינת
י ששתימים עשה וכו',
הדעת והרצע ,ובחול  -במעשה,כיכןהיה רצע הבוראית'כ
ובשבת  -השביתה,כביכו? השבת בבחינת המחשבהורצון בלבד" (שם,ובן בעמ' לזח).

הקביעות של קריאת פ' שופטיםבימי אלול עוררה את המחשבה אףבכיוון
ערכי התשובה .כך כתב ב"חכמה ומוסר"" :אץלנו עתה בגלותנו שופמים ושוטרים

על קיום התורה ובמה נמליך אותו ית' עלינו ,אם לא ע"י למוד המוסר ,הוא הרודה
ברצועה קשה את האדם לקבל עול מלכות שמים" (שם) .כיוצא בדרךזו כתב בשפ"א
(פ' שופטים תראו) "כל השערים שהקב"ה פותח לאדם ,צריך האדם ליקח מהם לעבודת
הבורא ,וז"ש שו"ש תתן לך בכל השערים הללו ,מהם תתן לך שופטיםוכו'.כייש לאדם
לדעת שיש שערים למעלה משערים עד שזוכה לבחינת תשובה באמת שהוא החזרת
אדם לשרשו .והוא בחינת שבת קודש".
ענינה של התשובה המיוחדת לשבת נתברר ב"אורות התשובה"פנו"ז א(.יראה
"עולתראיה" ח"א עמ' קאט"שמועות ראיה" פ'תזריע תרפ"ט" ).מה גדלו מעשיך ד' ,מאד עמקו
מחשבותיך"  -שני עולמות הם .זה שהוא "מעשה ד"' ,הבריאה כפי המתגלה
לעינינו בחוקים ובמשטר קבועים .ועולם "מחשבת ד"' ,העמוק ונעלם במעמקי

האידאה .עולמנו מה שנעשה בו  -עשוי ולכאורהאין בו מקום לתשובה .ולכן
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שופטים ושוטרים בשבתובשביעית
כשראה אדם הראשון מציאותה של תשובה המעוגנת בעולם מחשבת ד' פתח
ואמר "מזמורשירליום השבת" (ב"ר סוףפ' נ"ב ,וראה":שירת השבת ושירת התשובה אצל הר

המוריה"",בשעריר' ר"ה תש"ל).

בשינוי מה כתב בשפ"א" :מה גדלו מעשיךכו' מאד עמקו מחשבותיך ,כלומר ,ע"י
התבוננות כח הבוראית' במעשה בראשית זשהוא בבחינת המשטר והשוטרן [לנזד מכ"ש מה
מאד עמקו מחשבותיךזבבחינת השופט]כי לעולם המחשבה עמוקה מהמעשה,והתבוננות
י המעשה בבחינת "גדלו מעשיך" ובשבת בבחינת "עמקו מחשבותיך" (פ' שופטים
ימ
תרל"ז).

הגדרות אלו של "שופט" ו"שוטר"" ,חכמה" ו"מוסר" "מחשבה" ו"מעשה"
"שבת"ועימי מעשה" נוחןיפה אף לשנת השמיטה ולשש שנות העבודה .שנת
שבת הארץ חצובה ,כמו כל הערכים השבתיים ,מעולם המחשבה ,ולכן יסודה
ב"חכמת השופט" במישורהעיוני ,ואילו שנות העבודהעניינם בעולם העשייה
הממושטר,במישורהביצועי.
נמצאשישל"שופטים" משוטרים" הוראה כפשוטם שלמושגים ,משנה הוראה
כמדרשם של ערכים ,ומשתלשלת משמעותם ביחס לשבת ,לשמיטה ולתשובה.
שופטיםושוטרים אלויושביםבשערים ,שאף הם נדרשוע"י הסבונכדוונכדנכדו.
כתב בעל"חידושי הרי"ם" "בכל שעריך הם שעורין דליבא ,שידע אדםכי כל מה
שנפתחלו מעט שער כל אחד לפום ששרין דליבא ,הכל "אשר ד'נותן"(חידושיהרי"מ על
התורה עמ' רמיה); ופך( %באל "שפת-אמת"" :כל הרגשה מפתיחת הרצון והחשק שבלב,
שזהנקרא שערופתחבפנימיות האדם,יהיה רק לד' בלבד" (שפ"אדברים.)68והוסיףבעל
"בית-ישראל"":ענין שערים דאיתא הפותח שערלדופקי בתשובה ,לכלמי שרוצה לשוב
בתשובהיש שער שדרךבויכוללהגיעלתשובה.כתיב "שער החצרהפנימיתהפונהקדים
יהי' סגור ששתימי המעשהוביום השביעי יפתח" ,ששתימי המעשה ע"פ רוב האדם
טרוד ומנותק מעבדות ד' ,אבלביום השבת יפתח ,נפתח השער להרוצים לשוב" ליבית
ישראל" דברים עמ' .)56

ענינה של התשובה ביחס לשמיטה נזכר ב"מאורושמכי'פ' בהר "ושבתה הארץ
שבת לד' ,ר"ל שם תשוב הארץ לד' בתשובה שלמה"(יראהשטריה עמ' .)50 ,28ובלשונו של
בעל "שפת-אמול'" :עיקר בחינת השבת לשוב כל דבר לשרשו .ולכן בכח בנ"י לעשות
השבת בנפש ובארץ" (פ' בהר תרמז).

ערכי התשובה המתיחסים לשנההשביעית מתנסחים בבחינתבנים; וכךהיא
הצעתם שלהדברים.
"השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך" ,היחסבין האב והבן ,המלך

והעבד ,התורה והעבודה מתבאר ע"פ מה שכתב ב"דובר שלום"

(בסדור "אוצר

התפילות" וראה בטור או"ח ס' קט"" )1השיבנו לתורתך בדבור וקרבנו לעבודתך במעשה".

מושגי הדבור והמעשה מתיחסים אף לדרגת הבנים והעבדים ,ואלה כאלה
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י המעשה( .דאה:העיון בספר בראשית בשנת השמיטה" ).שבת
מתיחסיםלערכי השבתוימ
עבד"
(שפ"א בראשית " ,)102כשנשתלח האדם לעברד
בחינת בנים,ובימי המעשה בחינת
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שהעבד
מלאכת
האדמה הוא בחינת עבד לעשות
צורכי
שבת"
נזדינות המלך .אבלבחינתבניםהיא לעשותצורך המלך בעצמו.וכןבחינת
(שפ"א
ויקרא .)204

י המעשה היא בבחינת "קרבנו מלכנו
בשש שנות העבודה  -תשובתימ
לעבודתך" ,ובשבתה שליחידתשניםזו התשובהבבחינת "השיבנואבינו לתורתך".
אכן ,בשנה השביעית "רזה דבר השמיטה" כל ענינה של השנה בתשובה בדרגת
הדבור ,בדרגת העסוק הקבועבדבריה של התורה(יאה:פרשיותיה שלהשביעית ,פ' בא)

מעתה ,בואה השבון בדבר מעלתה של התשובה בשבתה שלהשביעית.
קול הדפיקה בשער התשובה מתייחד הואלימי אלול .צליל מיוחד לקול זה
בשבתות ,ונעימה בלעדית לקולות אלו בשנה השביעית ,גבורי הכח שומרי
השמיטה הם הבנים הזוכים לשמוע ולהענותלדברי הקול הבאביעריהם.
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דרור בשבת ובשביעית
מצות שלוח הקן גם אםהיא "מצוה קלה כאיסר"(חוליז קמ"ב) זכתה לפרקבסריס
ן ב"שולחן ערור' (יו"ד רצ"ב).
(חולין פ'י"ב) לפרק ב"יד החזקה" (שחיטה פי"ג)ולקיימ
אולם לא רק בהלכה ,אלא אף באגדה ,במחשבה ובתורת הח"ן נתבצר לה מקום
מיוחד" .יש באצוהזוענינים גדולים הןלפי הנגלה וגםלפי הנסתר"(יקאנטי) .הבטחת
התורה לאריכותימים על קיומה של מצוה זו נדונה ביחס לבעיות שכרן של
המצוות(ח~ליזקמייב)והניסוח המוטעה "עלקן צפוריגיעו רחמיך"נדוןביחסלטעמי
המצוות( .ומב"ז דברים כ"ב ו' ,שפ"א דברים עמ'  .94 ,92הקדמת "עולת ראיה" עמ'י') .בעולם
המחשבה הפנימית סכם הרמב"ן על סמךדברי ספר הבהיר "התצוה הזאת רומזת
לענין גדול" ,ובדברי בעל ה"לבוש" על הרקאנטי שהכונה היאלשמיטין ויובלות.
ובאברבנאל" :והנה הרמב'ץ עשה סוד תזה המאמרואניהגדתי דעתי בו".בדברי הזוהר
קבל הענין מעמד מיוחד במינו":היכל קן צפור" הוא מקום משכנו של משיח.
(שמותז ,ע"בואילד ,בלק קצ ,ע"ב .וראה עוד אגרות חזו"א ב ,עמ' קמר ).ונתפרש הרבךבכתבי
הרב קוק" :המעשים כולם עומדים בצורה עוברית ,כלההויה כולה נשמות אפרוחים או
ביצים .ומשיחגנוז הוא בקן צפור ,והאפרוחים מתפתחים .והולכים ומתקרבים לצורת
הויתהחיים והמפעל" לנאורות" עמ' ל"א) "משית צדקנךשיצא מהיכלקןצפור ,כלומר ,מכל
הקדושות שבכחיגלה בפועל" '9אגוות ראיה" ח"א עמ' .)60
פרספקטיבה פחות רחבה של הענין ויותר אישית באה בדברי האברבנאל
בפרושו לתורה ,ובדברי בעל שפ"א היוצא בעקבות הזוהר (בלק קצ"ו ע"ב) .שניהם
מתנבאיםבסגנון אחד" :הצרוך מורה על 93שנו שהיא נצפוד משמי עליה,והיא קשורה
בידזה העלם הפתי שהוא הגוף"וכו' (דבריך נ"בו')" .הגוף הוא קן לנשמה ,וע"ז נאמר קן
צפור ,שצפור רומז לנשתה" ,אלא שב"שפת-אמת" באה הרחבה על סמך הדימוי
בתהילים פ"ד ,ומכאןלעניני שבת" .כפי תקון הקן שהוא הגוף,וכתיבגם צפור מצאה
בית ,ואז מתקייםנמי זהמשכו של אותו פסוק] ךדרור קן להי שהיא בחינת השבת שנקרא
מנוחה,וישבו נשמהיתרהכפי תקון הכנת תקוםובית להנשמהבימי המעשה,כןיש בש"ק
התפשטות הנשמה היתרה" (פ' תצא תרמ"ה) .העולה מדבריו שצפור הואכנוי לבחינת
הנשמה שלימות החול,ודרור  -לבחינת הנשמההיתרה.זלמה נקרא שמהדרור ,שדרה
בבית כבשדה ,ע"ש דירה ,שדרה בכל מקום .ביצה כ"ד ,רש"י ).כשם שהבית משמשכינוי
לתוצאות של עמלימי המעשה ,כך הקן  -בטוי למנוחת השבת .המתחבין
החופש הנשמתי,זה המקופל במושג הדרור,לבין הצמצמום והכליאהבביתובקן,
הוא שהוליד את מושג הנשמה היתרה ,הוא היסוד של "נחלהבלי מיצרים" ,שהיא
ענינה של השבת.רעיון זה מונח אףביסודה של השמיטה (לעיל עמ' ווו) ומתיחס
אף למטבע הלשון  -דרור" ,מקץ שבעשנים ...לקרוא דרור איש לרעהו"(ירמי'לידי"ד)
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ושרשו במצותהיובל "וקראתם דרור בארץ" .וביחזקאל (מרוי"ז)" :שנת הדרור" .דרור
מהשעבוד לעבודת האדמה ,הוא סוףענינה של השמיטה( .על הקשר לבושם ,מורדרור,
י המעשה
הזורםבחפשיותמןהשיח ראהלהלן :קריאת הדרורבמוצאישביעית).עבודת ששתימ
בשש שנות העבודה ,מכוונת להקמת הבית והקן,כדי שצפור הדרור של נשמת
המשיח תוכל לפרוח אל מרחבי החרותבלימיצרים .היחס הנסתרביןמשיחיות,
שלוח הקן ,הקרבת הקרבנות נאשר שתה אפרוחיה אתמזבחותיך] ושמירת שמיטהויובל,
מתבטא בתורת הנגלהבדברי הרמב"ם (מלכיםפי"א ת"א) "המלך המשיח,בונה המקדש.
מקריבין קרבנות ועושץשמיטיןויובלות".
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בכורי השבת והשביעית
בעית הבאת בכורים בשביעית נדונה במקורות שונים( .מנום השיטות בס' "לאור
ההלכה" עמ' קל"ג-קליד .וראה מקורות נוספים בתו"ש כ"ג אות ס" /פרדסיוסף" משפטים עמ' רנ"ב.
זזכם" :שאלת בכורים
"משנת יוסף" ח"ד עמ' ק"ב" ,חקר ועיוך' ח"א עמ' ק"ע) .רש"י

זיין

בשביעית עוד לא הוכרעה" (שם) .אולם בעולם ההגות העמיקו בסוגית הבכורים
ונמצא לה מכנה משותףעם השבתועם השמיטה(.יאה:שנים עשרירחישביעית,רוזנסון,
עמ' ).75

פתיחת פרשתנו" :והיהכי תבוא אל הארץ אשר ד' אלוקיךנותן לך נחלהוירשתה
וישבתבה".ודייקבעל"שם-משמואל"" ,למההוסיףבכאןמילת "נחלה""ונראה שרמז
בזה טעם על מצות בכורים בכללה ,ע"פדברי הטניס ר"ה (י"ב ע"ב) נחלהאין לה
הפסק.
כלימות השנה אדם עובד את שדהו ואת כרמו ,שנראה לכאורה השתקעות
בגשמיות והתרחקות מהשורש ,וכאשר בכרו הפרות והוא מביא בכורים
לבהמ"ק בגודל אהבה ודבקות בשירות ובהשתחואה ,מורה שאחרית
המעשים ש? ישדא?היא לדבקהבו ית"ש,ומודה עלענין ישדא? שהאחרית
שלהםהוא השי"ת,ומזה באה התחדשותהחיים,וזוכין מחדשלא"יבגשמיות
וברוחניותוחוזר חלילה ,ושע"כ הוא נחלה שאין לה הפסק ,א"כ במה שאמר
הכתוב כאן אשך ד' אלוקיךנותן לך נחלה ,בזההאיר את טעם המצוה.
וי"ל שזהו מה שאמרו ז"ל (תנחומא א') שבת קול מברכתו :תזכה ותשנה לשנה
הבאה,והיינו משום שמעתה מתחלת מחדש שלשלתם של חיים ,ושחוזר
חלילה ,נחלהבלי הפסק,ומובן שהיא מצוה חביבה עד מאד ,שזו המחזיקה
ביד איש ,שלאיהיה רובץ תחת משאילדייום ,ולאיפולהנופל בזכרוביום
עניוומרודו,כיקרובהיום שעתיד להדבק במקורהחייםושתתחיללו מחדש
שלשלת של חיים".
וכנראה שזהו כלענין בריאת העולם ,שהיה נמתח והולך ונתרחק מהשורש
(יאה יגמא נ"ר ע"ב) עד שבא שבת ,ששב הכל למקורו ,ךמתחילים מחדשימי
המעשה ,וכמ"ש הרב אוה"ח (בראשית ב'ג') שכל הבריאה היתה רק לז'ימים,
ובכל שבת מתחדשת הבריאה לז'ימים אחריםוחוזר חלילה ,והתכליתהיא
שבת  -סוף מעשה במחשבה תחילה .וכן כל השביעית מורה עלענין זה,
שמספר שבעמורה על הקפה וכמ"ש(איוב א'ה' וראה"דעת מקרא")ויהיכיהקיפו
ימי המשתה,כי מספד ששה הוא שש קצוותוהשביעית כנקודה בתוך ההיקף,
והוא השלמתהענין לשוב אלמקורוולהתחיל מחדש,וזהו שם השבע  -שבת
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בימים,ותשרי -ירפא שביעאה  -שבת בחדשים ,שחוזר עד הראשוממנו
מתחלת שנה חדשה.
ונראה דזה טעם "תשרי ר"ה לשנים" ,אף לע"ד בניסן נברא העולם ,והיה
לכאורהיותר נאותשיהיהניש ר"ה ,מה גם שבניש הוא זמן הפרחת הטבע.
אבל בא להורות על העיקר הזה ,שאף שהוא זמן השלמת גדול הפרות,
ושמעתה מתחיליםימות גשמים שהםזמן שביתת הטבע ,והם אחרית השנה
 אחריתזואיננה אחרית בהחלט ,אלא מאז מתחילים הגשמים והכנה עלהפרחת הטבע להבא,ואיןזה אחרית אלא ראשית,כי האחריתהיא שבה אל
השי"ת ,ואז הואזמן עבודת ירחא שביעאה.
והנה אף שכל השביעיותכולןוכן שמיטהויובליעידווירונו בגאון קולם על
העיקרהזה(ראהלעילעמ'  )120 ,106-107מ"מ מעשהבפועלשיהיהמורה עלעיקר
זה,היא מצות בכורים ביותר ,שהיא מעשה מורגש ,אדם רואה תאנה שבכרה
ומשתוקקאליה,והוא חוסם את תשוקתוומוסרהלשמים,מורהשתכליתסבוב
הגלגל היא לחזור לשרשו(דברים עמ' קפ"ד).
1313שנרצך של הכוזרי (מאמרג' ה') למדנו שזמני תפילה הם פרות היום והלילה
(ראה תנחומא בראש פרשתנו על ביכורים וזמני תפילה) ו"פרי-השבוע -יום השבת" ,ובן
"פרות" התודש והשנה .ע"פ האמורעולהשפרי שבועהשנים  -השמיטה,בכורי
שש שנות העבודה  -השביעית.
מבעד לשמחת הבאת הבכורים מסתתרצילו של החדלון ,כשם שבכל שמחת
לידה טמון עצב המיתה .מיוחדים הם ישראל ,שאחריתם נעוצה בראשיתם,
שבת-קול מכרזת ומבטיחתם על הבאת בכורים לשנה הבאה ,שכל התבכרות

מחזירתםלנביטה.
כך הוא הכלל וכךהיא המידה בפרות המקום  -באילני השדה ,וכך בפרות
הזמן  -השבתות והחדשים  -ל"חדשיו יבכר" (יחזקאל מ"ז ל'ב)ובבכורי השנה -
החודש השביעי ,כשבת-קולו של עזרא הסופר (מגילה ל"א ונ"ב) 13ברכת :תכלה שנה
שנת השבע .זו השנה
וקללותה ,תחל שנה וברכותיה ,וכך בבכורי השנים
המתברכת מלפניה" ,וצויתי את ברכתי" ,ומתברכת מאחריה מפיהם של "מלאכיו
גבורי כח,עושי דברו" המלוים אתשומריהשביעיוהשביעית ,כך לשבת הבאה ,כך
לשמיטה הבאה.
,

47וני3

אתרלימודי יהדות ורוח
ן881.80.ט .ששש

,
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פרשתניצבים-וילך*

הכלל והפרט בשבת ובשביעית
נתקדמה לברית שעליה מדברת התורה בפרשתנו ,באה רשימה מפורטת של
המשתתפים :ראשיכם ,שבטיכם וכו'( .יאה בזוהר שמנה עשר מדרגות ,וההסבר ב"מי
השילוח" וב"פרי-צדיק" ס' ב' ,ל'ב ).אלאשלפני הפרוט באה ההכללה :כולכם ,וברמב"ן:
"ועל דעתייכלולויפרוט" ,וב"העמק דבר" הדגיש את המשמעות ההגותית" :אע"ג
שכל אחדנדון בפרט ,מ"מ כל אחדגורם להכריע להכלל אם לשבט אם לחסד" .ואכן,
רבים מן הפרשנים עסקו בבחינותהכלליות והפרטיות המקופלותבדברי התורה;
ויש שבאו בדבריהםמעניני דיומא ,הדי הימים הנוראים.
מכליי של האדמו"ר השלישי לבית סוחוצ'וב ניצל הקטע הבא מנאות הדשא"
ח"ב עמ' שנן).

הנה מתחילה כללן הכתוב כאחד כולכם ,ואח"כ נונה עשר דרגין דישראל:
ראשיכם וכו' :נראה באור העניך דהנה עבודת האדם יש בה שתי בחינות,
וכנגד זהיש ג"כ שתי בחינותבענין ההשגחה והדץ ,כמו שאמרו ז"ל :בר"ה
כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון ,ואמרו שם :וכולן נסקרין בסקירה
אחת .חיילות של בית דוד ,היא השגחה מצד הפרט ,לבחון את כל אחד
ואחד ,וגם השגחה מצד הכלל ,שכוללם יחד בסקירה אחת.
ולעומת זאת יש גם שתי בחינות בעבודה ,מצד הפרט ומצד הכלל ,וכגזו
שאז"ל (פסחים ב"ח ע"ב) מעיקראכי עבידאיניש אדעתא דנפשיה קא עביד,
ועבודהזו דמעיקרא דעביד אדעתאדנפשיההיאכדי לתקןעצמו.וכל אחד
עוסק בעבודהכפיבחינתו ,מהשצריך לתקן עצמו,ובעבודהזוכל אחדשונה
מרעהו .אך תכלית העבודההיא לשמהוהיא רק לצורך גבוה ,כנודע ,שזוכה
האדם לזה אחר שכבר עסק בתקון עצמו ,בזה כל ישראל שוים כאחד,
ולפעמים שקולה מצוה שעשהנחות דרגא בישראליותר ממצותאנשי מעלה.
ולעולם צריך האדם לעסוק בעבודה בשתיהבחינות האלו.והן לעומתבחינת
הפרט ובחינת הכלל,כי העבודה בתקון עצמו הוא מצד הפרט ,והעבודה
לשמה היא מצד הכלל ,ולעומתם שתי בחינות ההשגחה ,עובריןלפניוכבני
מרון ,מצד הפרט ,לבחון כמה האדם שלם בבחינת העבודה של תקון עצמו,

בשמיטת תשס"א קוראים פרשת נצבים בשבת האחרונה של השנה,ואילו את פרשתוילך
ובה מצות הקהל "מקץ שבעשנים במועד שנת השמיטה" קוראיםבין כסה לעשור תשנר'ב.
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שבת ומועדבשביעית
ובחינתכולןנסקדין בסקירה אחת ,מצד הכלל ,להשגיח ע? האדם אם עבד
עבודה לצורךגבוה.
וזה ג"כענין הפרשה ,אתם נצבים היום כולכם ,היא בחינת ההשגחה מצד
הכלל .ואח"כ מנה הכתות ,עשר דרגין של ישראל ,וזה בבחינת ההשגחה
כבני מרע.
דוגמת שתיבחינות עבודה אלו,הןבחינות עבודה שלימות החול ועבודת
שבת .עבודת ימות החול לתקן את האדם ,שאז זמן העסק בעסקי עוה"ז,
וצריך האדם לשעבדיצרו ולתקן נפשו שלאיפול בהבלי העולם (חוץמיחידי
י המול)
סגולה אנשי המעלה שכלימיהם עבודתם לצורך גבוה ,והם בבחינת שבתותימ
(זוהר ח"ג כ"ט ע"ב ,קע"ט ל"א) ובשבת זוכה האדם לצורך גבוה .ולפי ערך
העבודה בימי החול שתקן עצמו .יזכה לעומת זה בשבת לעבודה לשמה,
לצורך גבוה .ולכן בשבת ישע שתי בחינות הנ"ל ,כמ"ש איש על מחנהו
ואיש על דגלו ,שכל אחד זוכה למעלה לפי ערכו ,וזה מבחינת העבודה
לתקע עמו ,ושבת עצמההיארזא דאחד ,מצד הכלל ,בעבודה לצורךגבוה.
ובר"ה מתגלות ביותר שתי בחינות ההשגחה,כבני מרון וסקירה אחת ,ולכן
בגמר השנה ,קודם ר"ה ,צריך האדם להתיישב בדעתוולבחון כמה עסק כל
השנה בעבודה לתקע עצמו ובעבודה לצורך גבוה ,וביותר בשבת האחרון,
שכולל כל שבתות השנה וכל עבודות השבתות.
בשבת פ'נצבים ,שישבורמז לשתיבחינות ההשגחה והעבודה,צריך האדם
להתבונן ולקבלעליו לעשות בשתי בחינות העבודה ,ובזהיזכה בר"הבדין.
ואז הוא גמר בחינת אתם נצבים ,כמ"ש בספה"ק,כי אתם נצבים קאי על
ר"ה.

 -בחינת הכלל( .יאה:העיון בספר ויקרא בשנת השמיטה).

יסודה של שבת הארץ
נמצא לפי המיל שהעבודה המיוחדת לשביעית היא העבודה לגבוה ,בחינת

הסקירה האחת שאינה נזקקת להתפרסות ,אותה מדרגה
החול" שהיא נחלתהיחידים ,הופכת בשמיטה לדרישה מהכלל .הפן הכללי הזה
מסביר אף את שיאה של השמיטה הנזכר בפרשיותינו :מצות הקהל .כך אף כרך
הרמב"ן את ראש פ' נצבים על פתיחתה הכוללת" :כולכם" עם ההקהל .ו"הזכיר
י "לזכותם כטעם שאמרו בהקהל"(.עלבחינת השבת
עוד הט5והנשים...להביאם בברית"כד

של "שבתותבימי

ביחס להקהל ,ראה שטריה ר"ה).

תהליך ההתנערות מחשבונות הפרט וההתכללות במעלת הצבור מתקרב
לשיאו עםסיומה של שנת השבע .שבתה האחרונה שלהשביעית מוצאת את כל
עם הקהל ניצב כאחד ,ברזא דאחד" ,כולכם" ,מוכנים להקהל ולעמוד בברית
חידושה של דת האמת.
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פרשתהאזינו ,שבת-שובה'

תשובת השבת והשביעית
העיון נפרשתהאזינובזיקה לנושאי השמיטהיש לופנים כפולות".האזינו"
כשירה ,שירת התשובה ,שירת שבת-שובה ,שירת שבת הארץ.ו"האזינו" כשירה
שנצטוו ישראל לכתוב במסגרת מצוה תרי"ג ,שקדמה לה מצוה תרי"ב ,מצות
הברי"ת ,היא מצות הקהל בשלהי השמיטה.
מימד התשובה הוענק לשירת האזינוע"י הרמב"ם .חלוקת השירה בעבודת
המקדש  -בשירת הלוים ,ובעבודת בית הכנסת  -בקריאת התורה ,נקבעה
בגמרא :הזי"ו ליך( .ר"ה ל"א ע"א ,וראה ר'בחיי דברים ל"ב מ"א שזו מתקנת עזרא .בפרוש
הסימן כמה שיטות .ראה אנצי .תלמודית בסכום שיטות הראשונים).

בטעם חלוקהזו כתב הרמב"ם (הלכות תפילהפי"ג ה"ה) "כל העולה לקרות בתורה
פותח בדבר טובומסיים בדבר טוב ,אבל פרשת האזינו קורא הראשון עד זכור ימות
עולם וכו',ולנוהפוסקין בהבענינות אלומפני שהן תוכחה,כדישיחזרו העם בתשובה".
והעיר ה"כסף משנה"" ,לשוןרבינוונכון הוא" (והביאובב"י או"ח ס' תכ"ח) .ובלבוש ס'
תכ"ח" :מפני שלרוב הפעמים קוראים פרשהזו בשבת שבין ר"ה ליוהכ"פ שהםימי
תשובה".ואילו ר'בחיי כתב(וביים ל'ב מ"א) ו"תקן ועזרא]הסימן הזה בהפסקךת הפרשה
הזאת המקובלת אצלנו ,לבאר שיחזור הזיו והזוהר והכבוד והתפארת לישראל
ו לך ,לישראל"(וכן הוא ב"דרכי משה" .(DW
כמבראשונה ,ושבובנים לגבולם",דהיינוהזי
ובמהרלו"א (ר"ה שם) "הזיו לך  -לשבת,שיר של שבתישלוזיו,דהיינומפי משה
קרן עורפניו ותרגומוזיו".בעקבותיו הוסיף בעל"עיון יעקב"" :מטעם שהוא[משה,
בחרביום מנוחה במצרים,זהיום השבת,ולפי שמת משהביום השבת,ומיום שמת משה
פנהזיום והדרם שלישראל לכךאומריםאותו בשבת"( .השוה:מפרשי הסדורעל"כליל תפארת
בראשו נתש' וחהו'ס פ'האזינו).

פרשת האזינו זכתה בתורהלכנוי מיוחד :שירה" ,ועתה כתבו לכם את השירה
הזאת .למען תהיה לי השירה הזאת לעד" .בהסברת מושג זה נאמרו כמה וכמה
הסברים .הרמב"ן כתב "ויקרא שירה,כי ישראליאמרוה תמידבשירובזמרה,וט נכתבה
כשירה,כיהשיריםיכתבו בהם הפסק במקומות הנעימה" (דברים ל"אי"ס).ואילו הגדרתו
של הרשב"ם" :סידור דברים קרוי שירה" (ל"א ל' .וראה "העמק דבר" ל"א י"טשציין לקדמת
העמק אותג').

בשלהי שמיטת תשנהיא חלה שבת פרשתהאזינובין יוהכ"פ לסוכות (שנת תשס"ב).
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בעקבות דברי הראשונים על סדור דברים ועל נעימתם ניתן לומר שאחד
מיסודות השירה הואסידורהנגודים והתלכדותם .מתחים המתאחדים להרמוניה
הם האומריםשירה" .השירההיא התפיסההיותר מעמיקה במושג" (המחשבה הישראלית
דף כג).מופיעיה זך ובבליטה את היחוד של כל אחד מהמרכיבים ואת ההתאמה
שבהתאחדותם .השחור והלבן ,הצליל הגבוה והצליל הנמוך ,החוור והבוהק ,כל
אותו מתח שמסלק את המונוטוני ,הוא שיוצר את השירה .כך הסביר ותפחד
יצחק" (חנוכה עמ' ליח) אתיסוד ההוד וההדר" ,בסוד הקצב שבין תנועות מתחלפות,
בהתאמהשביןיסודות מתחלפים.יפיה שלהמנגינה הוא בקצב תנועות הקול המתחלפות
הןהעוז אל הרוך,מןהרפיון אלהקושי".לכןשנינו במשנה עלשירתהלוים העומדים
על הדוכן "נכנסים לוים קטנים לשורר עימהן ,ליתן תבלין בנעימות הלוים ,לפי שקול
הלוים הקטנים דק ומתבל את קולהלוים הגדולים"(רופייערכיןי"גקר'ב) ,ולש"פכן אמר
ר'יוכוי (חולין ע"ב)"ךיהי כאחד למחצצרים ולנןשךררים להשמיע קול אחד ש"צריכין
כ"י
לבשם את קולם שיהא נראה כקול אחד".
מכאן בשירת האזינו  -שמים וארץ ,משה ויהושע ,דורבאי הארץ ודורות
יבואו,והיא השירה שיש בה לשעבר,ויש בהלעתיד לבא,יש בה בעוה"זויש בה
לעוה"ב (ספרי)יש בה גלותויש בה גאולה.
מכאן שירת התשובה  -הזדונות והזכויות  -שבעצם הגדרתה מונח הנגוד
הנמרץ ביותר" :אמש היה זה מובדל מד' אלוקי ישראל .והיום הוא מדובק בשכינה"
(רמב"ם הלכות תשובהפ"זה"ז וראה "אש-דת" ח'פי"ד:השירה והתשובה).וכןב"האזינו"" :חמאת
בקרוחלב צאן" מחד" ,וישמןישורעויבעט"מאידך" .צורם מכרם" לעומת "ועלעבדיו
יתנחם"" .ירכיבהו על במתי ארץ" בצד "ותאכל ארץ ויבולה",ושני אלה בצד "וכפר
אדמתו עמו" .עלבחינהזו של תשובה רמז בהקדמת "אורות-התשובה" בדברועל
י "קוםיקוםלנו
ערכו של אוצר התשובה מצידוהפיוטי ,ובחתימת הספר בתקוהכ
משורר התשובה".
מעתה נפתח פתח להעמקה בנוסחת הזי"ו ל"ך.זיופניו של משה האיר גם
ביומו האחרון שעה שקרא באזני העם את שירת האזינו" .לא כהתהעינו ולא נס
לחו"" .ונתת מהודך" נאמר אצל משה (במדבר כ"ז כ')ונירגם אונקלוס "ותחן מזיוך"
י "זהקירון עור פנים"" .פני האדם הם המקוםהיחידי בגוף שדרכוזהרורי השכל
ופרטי'
בוקעים אל החוץ .התכופפות העורבפני הנשמה" לפחד יצחק" שם עמ' ל'ט).היא שירת
ההוד שלהניגודים שעשו שלוםביניהם והאירובפני משה.
אותה שבת שלדיוזוגי היתה(סיטהי"ג) ומשה קורא בהב"האזינו"" .חכמת אדם
תאירפניו" ובהתבטלותהחיצוניות של העורלגביהפנימיות של האור מתגלה "סודהזיו
הנמשך על הפנים" (קונטרס השבת עמ'ז')ולכןמייחד הוא מאורפניו של האדם בשבת
(ב"ר ל'א) ולכן מיוחד הואזיופני משה בבואו לשיר בשבת את שירת התשובה
שסימנההזי"ול"ך.
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מושגי השירה והתשובהיש להםיחס אףלערכי השמיטה .בהבנת הדבר כתב
בעל "מאור ושמש" (פ' בהר .וראהלעיל פ' שופטים,לעיל עמ' .)50 ,28
הקב"ה ברא כל עולמותכדישידעוכלהברואים מא-להותו ית"שולאיעברו
רצונו ולאישנו את תפקידם .והנה כתיב "עץ עושה פרי" ופירש"י שהארץ
עברה עלהציווי שהקב"ה אמר לה שתוציא עץפרישיהיה טעם העץ כטעם
הפרי (בראשית א' '"א ,וראה "אורות התשובה" פ"ו ז' ,מוסר הקודש עמ' ק"מ רצ"ד,
"התשובה במשנת הרב קוק" עמ' )23והיא לאהוציאה אלא עץ עושהפרי .ואלוץ
הארץ ששינתה תפקידה היה בכל העולם טעם YDופרי שווים .ואם נאמר
שחטא הארץ גרם חטא האדם ,צריכה הארץ תחילה לתקן את אשר ציותה,
ועי"זישובגם האדם בתשובה(.ומאידך] אם האדם שב בתשובה שלמה ומתקן
מעשיוכראויומשיםבטחונובוית"ש,גם הארץנזכרה ומתחרטת עלששינתה
תפקידהבימי בראשית ושבה לעשות רצון הבורא ית"ש להוציא תבואתה
בלא חרישה וזריעה .שהזדככות הארץ תלויה בהזדככות האדם .וזה r~D
השמיטה שנצטוו ישראל בבואם לארץ .שאוירה דא"י מחכים,וגם הארציות
אינה מגושמת כ"כ ושם יזרעו שש שנים לשם קדושה ובנה יקדשו הארץ
י קדם .ושבתה הארץ שבת לד',
ותבואלידי תשובה גמורה עלהשינוי שלימ
ר"ל שם תשוב הארץ לד' בתשובה שלמה".
וכעין זה כתב בעל שפ"א (בהר תרמיז) "עיקר בחינת השבת לשוב כל דבר לשרשו,
כמ"ש שבו איש תחתיו .ולכן בכח בנ"י לעשות השבת בנפש ובארץ".
שירת התשובה של האדם הראשון המתייחסת לשבת  -יצא ואמר מזמור
א את השלמתה בתקון שיבוא בשבת
שירליום השבת" (ב"ר סוף פכ"ב)ונשויהלייצו
הארץ לאדמה שנתקללהבעבורו .ומכאן העמקה והמתקהבסיומם שלדבריאיוב
"אםערי אדמתי תזעק  -תחתחיטהיצא חוח"(איוב ל"א לנח-מ')המהווים אתשיאם
שלטיעוניו " -תמודברי איוב" .ואמנם חז"ל (תנחומאהישן ראה ,ילק"ש תתצ"ב) נתנו
את פסוקי איוב אלו ענין למצוות התלויות באדמת א"י .אכן" ,ד' שב את
שבות-שבית איוב".
אף פסגתה שלשירתהאזינו במעלתה שלא"י ,בכפרתה ,בתקונהוביחסה לעם
היושבעליה" .וכפר אדמתו  -עמו"" .קודם הכפרה רבצה על אדמתם קללת אלוקים,
כשיכפר להםיסיר חטאתם גם מן האדמה" (מלבי"ם).
בענינה של השירה אנומבחינים בשתיבחינות:שירת השגרה ושירת החריגה
(ראהלעילפ' בשלח).השירה עלמהלכי הטבע שנתגלו לאחרבריאת העולם,והשירה
עלהגילויים העל-טבעית המתיחסים לעידן שקדם לבריאה .שירת שבת-תשובה
שהיא שבת ראשונה בשנה ,מיסודו של אדה"ר היא ,שאמרה בשבת הראשונה
בתולדות העולם (פדר"א פל'ט) ומקורה בעל-טבעי ,בחריג ,בתשובה שנבראה לפני
העולם.כיוצא בה אףשירת הארץ בשבת הארץ,עלהעל-טבעי המתגלהבעולמנו.
1
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שירת השביעית מקורה בנגוד שבין השביתה מעבודת הארץ ובין הברכה
שנשתלחה בתבואה" .ויברך אתיום השביעי  -ברכו באורפניו של אדם ,לא דומה
אורפניו של אדם כלימות השבתכמו שהוא דומה בשבת"
פ'י"א ,ושם בהמשך",במוצ"ש
(ב"י
ניטל ממנוזיוו").זיופניה של שנת השבעאינו דומהלשנים אחרות מאחר שמכוחה
פולשת ברכתהפנימיות "וצויתי את ברכתי" עלפני השדה אשר ברכוד'.
שירת האזינו בשבת-שובה וביחס לשביעית היא שיר מרובע :שירת התורה,
שירת התשובה ,שירת השבת ,שירת הארץ.
קריאת פרשת"האזינו" באה פעמיים ב"שנת" השמיטה שהרי זו נמשכת עד
סוכות של השנה השמינית .כך כתב בפסיקתא זוטרתא  -לקח טוב פ' וילך:
"והשמיטה נוהגת עד חג הסוכות של שנה השמינית" .אמנם הרמב"ן בדברים ט"ו א'
בגמרא .בהערות הרב
חלקעליו על סמך הגמ' בר'ה '4ב(.ויאהב"מי השילוח" פ'יילדפטישי

שוועל ברמב"ן שם לא זוהה בעל "לקח טוב" .וראה בירושלמי סוטה סוף פרקז' ושם בנושאי הכלים,
ובפרוש הגר"אשביעיתפ"י מ"ח :שנהשמינית הואעיקר השמיטה [שמיטת כספים] דכתיב מקץ שבע
שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות אלמא דחג הסוכות דהוא שנה שמינית קרא שמיטה".ועי'
ב"זמנים" לרמי"ל זק"ש פכ"ט .דוגמת שנת השבע ה"מורחבת" היא שנת היובל ה"מקוצצת" יחזקאל מ'
א' :בר"ה בעשור לחודש).

"האזינו" באה על סדר הפרשיות בראשית השנה השביעית ,והיא באה עם
סיומה של השמיטה,בין ר"ה לסוכות,בימי התשובהשלפני מועד ה"הקהל" .אכן,
קשריה שלשירת"האזינו" לפרשת ההקהלרמוזים בתורה,הן בסדר המצוותוהן
בשתוףהלשוניוהעניני
(.יאה"חקריזמנים",א.הילביץ עמ'ר"מ,שצייןכי בספר המצוות לרמב"ם

מופיעה מצות ההקהל בתוך קבוצת המצוות של כתיבת ס"ת שהן מצוות ט"ז ,ל'ז ,י"א ,ואילו ב"יד
החזקה" מוקדש פ"ג בהלכותחגיגה מהקהל").

ב"מי השילוח" פ'וילך הדגיש את חלקם המיוחד של הטף ב"הקהל' .במעמד
זה נרמז לאדםכיבידו לתקן אף אתחסרונותיוהשרשיים ,אלו הקשורים לתקופת
הבראשית שלו.בעקבותיו כתב בס' הפרשיות שלאיצא משהמן העולם עד שקבל
ומסר לישראל פרשה זו שהיא סוף ותכלית העבודה כולה וכנוס וקהילה לכל
המצוות ומכאן אף מיקומה של מצות "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" שהרי
שורש חיותם של ישראל בתורה .שתי מצוות חותמות אלו ,הקהל וכתיבת
השירה-התורה ,מקבילות לשתי המצוות הראשונות שמפי הגבורה שמענום:
"אנכי" ו"לאיהיה לר' .השתים הסוגרות והשתים הפותחות יורדות עד לשורש.
שירת האזינו מקיפה כשיר ,כשור ,כחומה את כל המציאות (יאה לעיל פ' בשלח).
"גדולהשירה שיש בה עכשיו,ויש בה לשעבר,ויש בה לע"ל,ויש בה לעולם הבא" (ספרי)
"  -ספרו של כל אדם (יאה שפ"א שמות עמ'י' שם
היא מקפלת בתוכה אתיישמו
גימטריא ספר" ,מוסר הקודש עמ' קל"ט ,השם העצמי וההתחדשות) כמכיופך על הרמב"ן( .על
מקורות הספור ראה "שבת בשבתו" ח"ב עמ' " .497שלשלת הקבלה" עמ' קכ"ח ,רמב"ן מהדורת שוועל
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עמ' קאה ).מכאןיחסה של השירה לכל התורה כולה שהרי "ליבאמידי דלא רמיוא

באוריתא"(תענית ט' ,וראה"דברי סופרים" עמ' מ"א).

"במשנה תורה לכ"עדרשינןסמוכין" (ראהלעילהעיון בספרדברים בשנת השמיטה)ומכאן
העמקה נוספתבחוליות החבור של המצוות האחרונותשנצטוינומפי משה .עם
סיומו של החלק השני בספר דברים באה מצות מקרא בכורים (שנגררת עמה פרשת
וידוי מעשרות) ואילו בחלק השלישי  -נאומי הפרדה של משה  -באות שתי
המצוות הקהל וכתיבת השירה-התורה.
המכנה המשותף לכולן היא ההרכבהבין הסטטילדינמי ,הקיים והמתחדש,
הנתון והמתענף .ענינה של ההתבכרות היא התחדשות מתוך הקיים ,עץקיים
ופרות מתחדשים (מנאןענינו שליום הבכורים.יום מתן-תורה ,תורה שבכתב הקבועה וקיימת
ותושבע"פ המשתרגת ומתפשטת ,פ"צדברים .)229ינוודך של ההקהל,באסיפת העם המחדש
אתהברית במעמד הטף ,אלו"הפרות" הגדלים ומתפתחים ,הבאים מחדשבברית
הישנה .במצותכתיבת ספר תורה למדנו "אע"פשהניחולואבותיו לאדם ס"ת ,תצוה
י (מנחות
לכתוב משלו"(סנהדריןכ"אע"ב) ואם כתבךבידוהרי הואכאילו קבלה מהרסינ
ל'  rw~vרמסם הלכות ס"ת פ"ז ה"א).

יסודות אלו הם-הם המושגים הקוסמיים של חמה ולבנה ,הנשנים אצל משה
ויהושע ב"פני החמה" וב"פני הלבנה" ,במושג ה"נצבים" ובמושג ה"וילך" ,ולכן
שירהזו ,שירתהאזינו מתיחסת לשניהם" :ויבא משהוידבר את כל דברי השירה
הזאתבאזני העם הוא והושעבןנון"(דברים ל"ב מ"ד וראה ב"העמק דבר").וברש"י בעקבות
י היתה .הוא מה שדרשו חז"ל (ילק"שתהילים ק"ד)
הבריתא (סוטה ל'ג) שבת שלדיוזוג
"הוד והדר לבשת  -הקב"הישבושני דברים הללו,והוא נאה בהם ,ההוד וההדר,נתן
את ההוד למשה שנאמר ונתת מהודךעליו,ונתן את ההדר ליהושע שנאמר בכור שורו
הדרלו" .ההודיזוודוביופי הקבוע ,וההדר הוא החוזר והמתחדש".נוצר תאנהיאכל
פריה" ודרשו בספרי על יהושע ובלקוטי מאמרים (לד"צ עמ' ל'ט) "מרע"ה הוא עצם
התאנה ,נמשלה תורה לתאנה ,אבל לא זכה לפרי,כי נוצר תאנההיה יהושע ,והוא זכה
לאכילת הפרי".
בתוך המערכת כולה משתבצת פרשת התשובה ,שכל ענינה המתח שבין
רציפותהאישיותושינוי והמהפך הבאים בתוך הרצף .מכאן שמו של ראש השנה
וראש השינון ,החזרה" .כן דרך להיות איש ישראל דכתיב חלק ד'
 ראשהשינויעמו,ואני ד' לא שניתי ואתםבני יעקב לא כליתם,פי' שיש בהם חלק אבקות ,שאינו
מקבלשינוקואפילו אםנשתנוע"י החטאיכולין בתשובהלחזורולהתלבן,וז"שבינושנות
דורודור.השניםנקראים ע"שהשינוי" נישפת-אמת" עמ'צ' ,השווה :פרושר' אברהםבן הרמב"ם
פ' מקץ .וראה יהודה אבן שמואל ,מבוא לח"ב מו"נ עמ'פ').
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השניות של השנוןוהשינוי הוא המונח ביסודה של השירה" .ועתה כתבו לכם
את השירה הזאת" (דברים ל'איט וראה אוה"ח שם) "אץ עתה אלא לשת תשובה"
(ב"י

פ'

כ"א ,וראה לקוטי תורה במדבר עמ'  ,78אש-דת ח"ט עמ' תרע"ב).

השירההיאשירת הנצח,היא ה"כלבו של ההשקפה הנבואית"(יאה"בית מקרא"
ההוורז 11111ך הכתוב ,בתוך הנתון,
תמוז תשכ"ז" ).ך(3רצה" משמעו כפשונוך,

רגזיי

הקבועועומד.בתוך רצף המסורתמופיע"ועתה",הזמני ,המשתנהומחזיר לנקודת
המוצא .שירת התשובה פונה מתוך ההווה המשתנה אל הנקודה הבראשיתית
וסוגרת את המעגל; ההדר החוזר אל ההוד.
ענינה של כל המערכת הנ"ל מתעמק ביחסה אלהשביעית .השבת  -השיבה
 השביתה יסודם ב"קביעא וקיימא" ,בסטטיות השובתת ,ואילו ששתימיהמעשה ענינם בפעילות הדינמית המתפשטת; כיוצא בכך אף שנת השבת
המשביתה את עבודות היצירה ושש שנות העבודה הפעילה .העץ הקיים של
השביעית והפרות המתחדשים בשש השנים.
קריאתשירתהאזינובשלהי שנת השבע ,עלגבול השביתה והעמל,יש בההן
משירת היצירה המתפתחת והן משירת השבת השובתת .יש בה מן העבר של
שנות העבודה,מן העבר של שנת השמיטה שזה עתה חלפה לה,ומןהעתיד ,של
המחזור החדש הנפתח מכאןואילך .בנקודת ה"ועתה" באה קריאת ההקהל" .ועתה
כתבו לכם את השירה הזאת .הקהילו אלי את כל זקני שבתיכם ושוטריכם ואדברה
באזניהם את הדברים האלה ואתידה בם את השמים ואת הארץ" (דברים ל"א כ"ח וברש"י

על תקיעת החצוצרות להקהלה ,והשוה תוספתא סוטה ורמב"ם הלכותחגיגה פ"ג על תקיעת חצוצרות
בהקהל).
אנן ,אף עדותם של השמים והארץ יסודה בקבוע ובמתחדש (ראה פ"צ דברים,
האזינו ,ובמקורותשצויינו שם בקטעים א'וב') ,ה"ך(3רצה" על רקע נצח השמים .קריאתו של

משה היתה קריאת התשובה באזני העם המתקהל ,ומכאן ואילך יקבל מעמד
ההקהלגון של תשובהושיבה למעמדסיני
(.יאה ספר"החנוך" מצוה תרי"ב ובהקדמתהגר"י

הוטנרל"דרכי משה" השלם).

בכווןזה הלך האדמו"רבעל"בית-ישראל' כשדן  -בשבת תשובה של שמיטת
תשגיב  -עלעניני תשובה במעמד הקהל" .פרשת הקהל בזמן שביהם"קקיים ,וגם
בזמן שאין ביהם"ק קיים אולי הרמז על הימים האלוימי התשובה .בבוא כל ישראל
לראות ,בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו ,ואח"כ הקהל את העם ,והזמן מוכשר לזה"
(דברים עמ' עו) .כך אף פרש בשנת תשכ"ב את בטוי הפתיחה לפרשת הקהל "ויצו
משה ,פ' הקהל פ' האחרונה של כל התורהכעין צוואה,ויצו משה ,התורהנצחית בץ שיש
י ד'
ביהם"ק,בין שיש מלךובין שאין מלך ,ואף שכתיב בבוא כל ישראל לראות אתפנ
יש רמז עלזמנים אלו,ימים הנוראים ,בבוא כל ישראל לראות ,כולם נסקרץ ואז הקהל
את העםהקטניםוהגדולים,והגדוליםיעזרולקטניםוהפחותים .אף שנשארמי שלא למד
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ולא שמעיכול להכלל ולשמעו וללמוד וזהו הרמז על הימים האלוימי התשובה .וזה
דאיתא הרמז אצל ר"א ב"ע נתוספו ספסלי בבית המדרש (ברכות כ"ח) שהוא פעל שאף
שעד עתה לאהיה תוכם כברם יעשו עתה תשובהויהיו תוכם כברםוזה הדרש בפרשת
הקהל (חגיגהג' ע"א  -שבת שלמי היתה ,של ר' אלעזרבןעזריה)וזהנוהג בכל הזמנים" ("בית
ישראל' עמ' פ"ב).

ובערב השביעית ,בשנת תשכ"ה דן על השייכות של פרשת הקהל לשבת
תשובה" .כח התורה וקבלתהמסייע לתשובה.וזהענין פרשת הקהל תקרא את התורה
הזאתבאזניהם.וכןכתיבוידבר משהבאזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד
תומם,באזני כל קהל ישראל לכל הדורות עד שהשלים ותם אותם זעשאםתמימים] ואיתא
בגמ'יצה"ריושב עלשתי מפתחות הלב ומקלקל.וזאת פעל מרע"ה בפרשת הקהלשיוכלו
בנ"י להתגבר .T"Dוזה הרמז בפרשת הקהל ,בגז' אצל ראב"עמלקוהולשומר הפתחונעשו
ה מכח קבלת עול תורה" (שם עמ' .)166
כולם תוכם כברםוז
שירתהאזינו בשבת שובה שלמוצאיהשביעיתהיאקריאתו הגדולה של משה
לתשובה ולהכנה למעמד הקהל" .חייבץ להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה
ויראהוגילה ברעדהכיום שנתנהבובסיני"(ימב"םחגיגה פ"נ ה"ו ,וראה הערות ב"רמב"ם לעם"
על חלוקת הפסקאות).

על המעמדהמיוחדשיש לשבת שובה כתבבעל "שפת-אמת"" :יש להתחזק מאד
בשבת תשובה שהוא שבת ראשון של השנה וכמ"שאילו שמרו ישראל שבתראשונה לא
שלטה בהם אומה ולשון,כן הוא בכל שנה שנעשה סדר חדש,וכפי שמירת שבת ראשונה
זוכין לכל השנה" (דברים עמ' 66ן)" .בך"ה שנעשה סדך חדש על כלימי השנה ,כשמקבלין
שבתראשון,כראוי ,מתוקןכלהשנה.כיגם חטא הראשוןהיהבזה,כי האדםנברא בששי
כדישיכנס לשבת מיד ,ובעוד שלא בא שבת חטא האדם,ולכן ע"י שמירת שבתיכולין
לתקן הכל" (שם עמ' פ"ד).

ששים שנה לאחר שרשם בעל שפ"א אתהדבריםהוסיףעליהם נכדו בעל"בית
ישראל"" :ואיתא בגמ' אלמלי שמדו ישראל שתי שבתות ,ואולי הרמז על אלו שתי

שבתות .שבת הראשוןנותן הכא עלימי המעשה ,ועי"ז נתגדל כח השבת השנקואולי
כאשר שבת הראשון שבת-שובה ואח"כ שבת השני יוהכ"פ ,וזה הרמז אלמלי שנזרו
י הכח גדול ביותר"(האזינו ,תשנ"א).
ישראל שתי שבתות,כ
י ר"ה כתב" :האזינו השמים
ובשנת תשכ"ז כשחלה שבת-שובה לאחרשניימ
ותשמע הארץ ,איתא בספרים רמז עלשניימי ר"הניראה "מכתבמאליהו" ח"ב עמ' ]74כתיב
יחיינך מיומיים ,הךמז עלשניימים של ר"ה ,ביום השלישייקימנוונחיהלפניו .שהשבת
הראשוןנותן כח לכל השבתותויש להתחזק בכוחו של השבת ,והחוט המשולש,שניימי
ר"ה ,לא במהרה ינתק ,להתקשר בחבל הזה ,יעקב חבל נחלתו".

היסוד הנ"ל נזכר כבר ב"חמדת-הימים"" .כליום מעשרתימי התשובה ,אם עובר
על האדם בתשובה ,מכפר על מה שפגם באותויום מהשבוע כל השנה כולה ..ובשבתזו
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צריך לתקן את אשר עוות בשאר שבתות השנה" .בדרךזו כתב קרבית ישראל' שנת
תשטנו" :שבת הראשונה תהמנהיכולה לתתחיות לכלהשנה.ושהרי] אדה"ר עשה תשובה
ובשבת הראשונה] מתקבלה תשובתו ונחן הכח לכל הדורות" .נמצא מעתה ששנת
השמיטהיכולה לתקן את שש שנות העבודה שקדמו לה(יאהלעילפ' אמור)ויכולה
לתת חיות לשש שנות העבודה שתבואנה .על שתי בחינות אלו עמדו ,כל אחד
מבחינה אחרת  -בעל"פנים יפות" ובעל"כלי חמדה" בפ' בהר(.יאה שטריה ,פ"ה:
שתי שבתות במעמד הקהל).
אמנם באמור שנת השמיטה עצמה נתונה בין שתי שבתות .שבת שובה
בראשיתה,המאירה מראשמשירתהומזיוה של שנתהשמיטה,כבריאתו של אדם;
ושבת שובה בסופההמובילה אתשומריהשביעית לפסגת ה"הקהל",כברייתו של
עולם .מגל פרשיות השבוע היחידה שלעולם קוראים אותה בשבת פעמיים
ב"שנת" השמיטה היא פ' "האזינו"; בראשית השנה ובצאתה ,במועד שנת
השמיטה ,האזינו בתחילתה להוראת השמיטה והאזינו בסופה לקריאת התורה.
שתי בחינות בקריאתה ,בחינת העבר ,בחינת התשובה על מעשי העבר ,זו
המתיחסת לעבודת השנים שעברו; ובחינת העתיד ,בחינת ההכנה ל"הקהל" זו
המתיחסתלעבודתהשנים שתבואנה".האזינו"ישבהמן העברומןהעתיד ,ושבת
יש בה מזכרון מה שהיה ומתקות מה שיהיה .שמירת שתי השבתות משמעה
ה"לכדותם ההרמונית של כל מרכיביהן .התלכדותשירית זו היא שעשתה את
שירת האזינו ל"הבטחה מבוארת בגאולה העתידה" (ומב"ו דברים ל"ב מ') .הבטחה
שנאמרה לראשונה ב"מעמד הקהל" " -הקהילו אלי" .מכוחה של אותה הבטחה,
מזיוה של אותה שבת ,עושים ישראל את דרכם ,דרך שבתות השנים ,עד לשבת

העולמים.

דע3ו3

אתרלימודי יהדות ורוח
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דרך השבת והשביעית
סדר המעשים והאירועים ביום פטירתו של משה נרמז בתורה ומפורש

במסורות חילל" .וילד משה וכו' ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום וכו'
ויקרא משה ליהושעוכו'ויתיצבו באהל מועד וכו'ויהי ככלות משה לכתוב את דברי
התורה הזאת על ספר וכו' הקהילו אלי וכו' ואדברה באזניהם וכו'האזינו השמים וכו'
ויבא משהוכו' הואוהושעבןנת.ויכל משה לדבר את כלהדברים האלה אל כלישראל
וכו'וידברד' אל משה בעצםהיוםהזהלאמור עלה אלהרהעבריםהזהוכו'וזאתהברכה
אשר ברך משהוכו'לפני מותווכו' אשריך ישראלוכו' ואתה על במותימו תדרוך.ויעל
משה מערבות מואב אל הר נבו וכו' וימת שם משה וכו' ומשה בן מאה ועשרים שנה
במותו" (דברים ל"א ,א'  -ל"ד ,ז') .בג13רא ובמדרשים הונץפך אז"ל פרטים על
המסופר בתורה( .סוטה לג ,תנתומא ואתחנןו ,דברים-רבהיא ,בתי-מדרשות א' רפז ,וע"ע ראש
הקדמת הרמב"ם למשנה13 ).כל-מקוםלפי הכתובלפנינו,הרי הפסוק האחרון שאמרו
משה הוא החותם את ברכתו" :גושריך ישראלמי כמוך" וגו' "ואתה על במותימו
תדרוך" .וכפרושו של רטר'י "לאחר שפרם להם ולשבטים] הברכות אמר להם מהלי
לפרוט לכם ,כלל הדבר  -הכל שלכם" (דברים לגכס).

נמצאשהמילים האחרונות ששמעוישראלמפיו של משה,מילות הפרדההיו

"על במותימו תדרוך" .1בתרגומו של אונקלוס ובדברי הספרי ,שהביאם רש"י
מתפרשים הדברים כאחולים להצלחה צבאית שאכן התקיימה בתקופת כבוש
הארץ2ובימי מרדכי ואסתר .3התמיהה עולה מאליה :אכן ,עם כל חשיבותם של
ההישגיםהצבאיים ,האם הםהראוייםלסיים את ברכתו של משה? ולאזו בלבד
אלא שאף הבטוי החריף "תדרוך" שנתקיים על צווארי המלכים בפתח המערה
במקדה ועלגבו של המן בשושן הבירה ,נראה לטעמנו נמרץ ובוטה.4

 .1ע"עבאליה רבה ס' תרטיט ובדרשות החת"מכרךא'דף נח טורד ובהערות"שער-יוסף" שם.
לקוטי "שפת-אמת"ז אדר.

 .2יהושעי כד וב"דעת-מקרא" שם.
 .3ע'מגילה טז ע"א וראה תו"תדברים לג אותפג.
 .4וע"ע באברבנאל הדגשה אופיינית :לא תרחם עליהם כאשר עשה מלך ישראל (מל"א כ)
לבן-הדד ,אבל על במותימו תדרוך,כי כן צוה ד' יתעלה .וראה ב"עקדת-יצחק" וב"אגרות
ראיה" ח"א עמ' ק'.
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בכוון הערה זו כתב בעל "חתם סופרת" ,אחז"ל כל הנביאים סיימו דבריהם
בדברים טובים ותנחומים ,ודבור אחרון של מרע"ההיו תבות אלו "ואתה עלבמותיריו
תדרוך" .בהסבר הדברים נפנים אנו לראשית ברכת משה "מימינו אש דת לעו"
ולפרושהירושלמי (שקלים פ" 1ה"א) "אש-לבנה חרותה מאש שחורה"ובלשונו שלרש"י
"אש שחורה ע"ג אש לבנה" ,6אש לבנהזוהיא ה"בכח" של תורת משה,היאסלילת
הדרך ,התוואתהתוואי,ציון השרטוטעלגבי הקלף ,ההכנהלכל מהשתלמידותיק
עתיד לחדש.
יסודו של משה  -בתורת הכתב הקצובה ,הממוספרת ונתונה באותיותיה
ה"שחורות",בבחינת ה"קביעאוקיימא" ,ונמצא שכלעודיושב משה בעלמאהדין
ודורשהרי התורה מתברכת ומתפשטת .מעתה ,משיפטר משהמן העולם ,מהיהא
עלדרישת התורהוגילויידרכיה המחודשות?!7זוהיאיפואסוף משמעה של ברכת
משה איש האלוקים ;8במילה האחרונה ששמעו ישראלמפיו של משהניתן להם
כחסלילת הדרך:אשריךישראל שבכוחךלדרוך ,לכבוש ולגלותדרכים חדשות -
בתורה.
כך כתב שפ"א "תדרוך מלשון דרך ,שנעשה עתה דרך חדש לקבלת התורה ,והרמז
דריכה מלשון דריכת-ענבים"9דהיינוסחיטה,תימצות,גילויהגנוז והטמון,יינה של
תורה .מבחינה זו עולה ברכתו של משה ברגע פרדתו על כל הברכות שברך את
ישראלבימיחייו ,שהרי את מפתח היצירה התורנית מסר בידם .האש הלבנה,
הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים ,לובן הלוחות ושרטוט הגויל ,הם המצע
לחידושי-תורה מכח האש השחורה שנכתבהע"י משה.
מכאן מקור שמחת-התורה כפי שהדגיש בעל "שם-משמואל" בשם זקנו
הקוצקאי "ש"ת הוא על מה שנלמד להבא,כי על לשעברמי הואזהשיכול לנמר שכבר
למד" (ש"ממועדים עמ'יט".)1ולכן אף קריאת הפרשה,המסיימת את המחזורהשנתי
של הקריאה בתורה ,נקבעהביירט ולא בשבת .אכן אליבא דאמתיש כאן מקום
לתמיהה ,קריאת המועדים מעניני דיומא שונה מהקריאה על סדר הפרשיות

.5

.6

על התורה מהדורת תשחט ,פ' בלק עמ' קכו.
דבריםל"ג,ב' ,וראה ב"גוראריה""דברסוד מופלא" וב"קדושתלוי" מהדורתירושלים תשאב
עמ'קיט"והוא עמוק מאד",בלקוטי תורה שה"ש דףד .וב"שמועות ראיה" פ'ויקרא תרפ"ט,

לעיל:העיון בספרויקרא בשנת השמיטה.
 .7השוה דברים א' ,יא ויברך אתכם ושםברגעיי  -זו משלי ,ובפרוש המדרש שהביא בעל
שפ"א פ' דברים בשנים :תרמ"א ,תרנ"ח ,תרנריג.
" .8ברכה לשון התפשטות ,תוספתוריבוי"" ,נפשהחיים" שער ב ,פ"ב.
 .9שפ"א שמות עמ'  196וראה שם שרמז ליסודות ה"דרך" בפרשיות עמלק ובקבלת התורה
מחדש באהבה ,וע"עליקוטי שפ"א עמ'  131לז' אדר.
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שנקבעה לשבתות השנה .והנה מתייחדתהיא הקריאה בשמחת-תורה,שאיןהיא
מפרשת המועדות ,אלא פרשת ה"שבוע" שלההיאהמסיימת את קריאתפרשיות
השבוע על הסדר .דוקא הסיום של קריאת השבתותכולן ,לא נקבע בשבת .אלא

שהן-הן הדברים ,וכך כתב ב"פרי-צדיק"" :בכל השנים קורין סדר "וזאת-הברכה"
ביו"ט וגו' מה שאיןכן בקריאות של כל הסדרים שנקבעו דווקא ביום שבת.ויש לותר
בזהמפני שכלענין תורה שבכתב הוא רק מקדושה דלעילא וכו',ולכן קריאת כלסדרי
התורה התה רק בשבת .כתו שנאמר בשבת "לדעת כי אני ד' מקדשכם" ,נולת סדר
"וזאת-הברכה" אשר ברך משה שהוא על הכנת תושבע"פ שיהא נתחדש בכל נפשות
ישראל לכל פרם נפש לפי בחינתו וכו' ביום שמחת-תורה וכו' בימי המעשה שהוכנו
להתעוררות פעולת האדם"0י.

דרךהיצירה העצמאית המאפיינת את ש"ת ,מסבירה אתהגיוון המרובה אף
בצורתחגיגתו בתפוצותישראליי .בתורה שבכתב לאנצטוינו על"כלים"בשמיני
עצרת .כלענינו שלהיום מצטמצם במושג"עצרת" ,אולםישראלקדושים,ישראל
היוצרים ,עטרוהוליוםבמנהגיםרבים" ,ומנהג ישראל -תורההוא"2י.באחולי משה
תדרוך ,ראו ישראל צו לסלול דרכים חדשות ,עמדו והקיפוהו ליוםשמיני
עצרתבציצים ובפרחי-מנהגים לכבוד התורה.
בכווןזה מוסברת אףחתימתו שלרעף'י את פרושולתורה,שהרי לפוםריהטא
ישבניסוחהדברים טעם לפגם.כךסייםרש"י":לעיני כל ישראל ,שנשאולבו לשבור
הלוחות" " -אשר שברת ,יישר כוחך ששברת" ,וכי מדוע חתם רעליי את דבריו
בקריאת שבר ,אלא שכאן רמזרטו"י למעלתם של הלוחות שנתנו לאחרהשבירה.
ב"לוחותהשנייםאנינותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות"" 13ואלמלי לא נשתברו
לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל"4י .ומעתה שנשתברו הלוחות הראשונות
ונתחדשו בשניות הלכות ,מדרש ואגדות ,אלא שנתחדשה בהם אף השכחה,
מוטלתעלינו חובת החזרהוהשינון.ל'הדרן"זה רמזרש"יבסוףדבריו".יישרכוחך
ששברת" ,ונתוספוע"יכךלישראלמדרשי הלכה ואגדהשאינםנקנים אלאביגיעה

" .10פרי-צדיק" דברים עמ'  .270 ,229וראה להלן :הפרדה מהסוכה וש"ת בשלהי השמיטה ,וראה
בפו"מ מועדים עמ' רנט שכך גם הסביר אתאיזכור שמחת-היום רק בדרישת תושבע"פ .חו"ש
תצוה פכ"ז ,אות עא .וע"ע בהקדמה ובסיום ל"תורת-השבת" לאדמו"ר ממונקץ /על ספר זה

וו.
.12

.13
.14

העמידני הרבהדיין ש .רפאל.
ראה ספרו הגדול של א.יערי "תולדות חג שמחת-תורה".
הרמ"א בשם מהרי"ל ,שו"ע יו"ד ס' שע"ו סעיף ד' ,וע"ע "רסיסי-לילה" ס' ח'" ,סינל'
תשרי-חשון תשכ"ה עמ' פ"ח .ובלקוטי תורה דברים עמ'  160על מנהג ההקפות.
שמו"ר פ' מ"ו וע"ע פ"צ שמות עמ'ג'.
עירובין נ"דוקך'ע קדושת השבת ,פ"צ בראשיתעמ' כ"א",פחד-יצחק" שבועות עמ'נ"ו ,קכ"ח.
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ובחזרה כדי שלא ישתכחו; ולכן מוטלת החובה לפתוח מחדש ב"בראשיור',
במהדורה נוספת ,מתחילת התורה" ,אמררבייצחק לאהיהצריך להתחיל אתהתורה
אלא וכו"'(ראויי בראשית א'א').

חבור כזהבין סיום התורה לתחילתה,ניתן לחרוז אף מחתימת ברכתו של
משה ,תדרוך לשון דרך ,למושג דרך הנזכר בפעם הראשונה בתורה" ,לשמור את
דרך עץ החיים" (בראשיתג'כ"י) ובפרוש רטריר הירש על סמךרמזים מפרוש חז"ל:
"לשמור על הדרך לבל תאבדמן האדםולמעןישובאליהבעתיד" .בקש משה  -עם
מותו  -לברך את ישראלשיזכו לעץהחיים מכח מעשיהם ,ולכן חתם בברכה:
תדרוך ,ורמזלדרכים המובילות לעץהחיים.
בבואה של הווית גן-עדן ושמירתחיוניותו של דרך עץהחיים נשתמרה לנו
במצות השמיטה .כך כתב בעל "שפת-אמת"" :בזעת אפך תאכל לחם היא הקללה
לאחר החטא ,ומקודםהיתה כל אכילת אדם מג"עונו' אך גם אחר החטא נשארלבנ"י
זמנים שמתעורר להםזה הכח הראשוןוכו'ובזמןשהיו שמיטץויובלות היתה כל השנה
שנת שבתון ולאהיו עומקין בזריעה וקצירה וכו' אם אץ דרך-ארץ אע תורה כמ"ש
וישק מקדםוכו' לשמור את דרך עץהחייםוכו'ובשמיטיןויובלות ובשבתותישלבנ"י
הארה מדרך ראשון שקודם החטא"(ייקרא עמ' " .)195אדה,יר קודם החטא היה בג"ע
לעבדה ולשמרה במ"ע ובמע"ת ואחר החטאכתיבוישלחהווכו' לעבוד את האדמהוכר
אבל קודם החטאהיהכולו תורהוכו' ואחר שחטאנווכו'נתןלנו הקב"ה מצות שמיטה
ויובל שאז הוא בחינת תורה בלבדוכו' וגדולה תורה שנותנת דרךאיך לתשגם עבודת
האדמהוהיא מצותשמיטיןויובלות"5י.
הצליל האחרון ששמענו מפי משה ,בוסיים את ברכתו ,את תוכחותיו ,את
דבריו מאז הגילוי בסנה " -תדרוך" .ובברכת הדרך הזו נכללים כל הדרכים
להתחדשות בתורה ,נכללת הדרך "לתש את עבודת האדמה"י נכללת דרך השיבה
לכ"ע  -דרךעץהחיים.
בשיאה של השמחה לגמרה של תורה ,אנו מתברכים בברכותיו של משה.
"ונראה שבעתשקורין את הברכות הואכאילו משרע"ה עומדעדיין ומברך את הברכות
ואםהיינו כלים לקבלכגזו אז,היו הברכות פועלות תיכף,כי הברכה לא חלה אלאלפי
ערך המקבל".16

 .15שם עמ' .200
" .16שם משמואל" מועדים עמ' רכ"א וראה שםשדייק כך גםמדברירופיי .השווה:ח"ן סוף פ"ג
מגילה :לפי שהוא סוף כל המועדות חותמין בברכת משה רבנו שברך את ישראל .ראה:
"ארוכת בתעמי" ה ,עמ'  .281להלן עמ'  463הערה .50

308

דרך השבתוהשביעית

בשמחתה של התורה בראשית שנת השמיטה הרינו מתייצבים על דרך
מיוחדת,גם מכוחה של שבתבראשית.כךהרינצטוינומפינביא אףביחס לשבתו
של השבוע "וכבדתו מעשות דרכיך"(ישעי' ג"חי"ג) ובדרשת חלול "שלאיהא הלוכך של
שבת כהלוכך של חול" (שבתקי"גע"א).דברים אלו נתפרשו למהר"לבחידושי אגדות
מפני שההליכה בדרך האסורה בשבת היא"יציאה לפועל" " -כהלוכך בחול",
ונמצא שהדרךהמיוחדת לשבת"הלוכך של שבת"היאזו המכונה"בכח" ,וכמוסבר
לעילהריהיא",האש-הלבנה" כלולה במושג"תדרוך" .בכח ברכתו של משההרינו
עומדים בפתח שנת השבעודורכים במסילת שבתה שלהשביעית המובילהלגין
החיים הקדמון.

דעות
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