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חג הפסת בשביעית
עניני הפסח ביחס לשמיטה מתבארים בחמש נקודות הסובבות על ה"סדר",
על "הפה-הסח" ,על החרות ,על תפילת טל ,ועלשביעי של פסח.

א) "סדר" השמיטה
הכינוי "סדר"לליל ט"ובניסןנזכר אצלהראשונים.כךבמרדכי מסכת פסחים
"הסדר בקצרה"" :היה נראה בר' מאיר שבזמן שבהם"קקייםהיועושין כל הסדר אחר

הסעודה" .וכך בטופס הגדה כת"י" :זה הסדר תיקנו חכמי בבל" מהגדה שלמה עמ' .)19

ובלשון הרמב"ם בסכום הלכות חמץ ומצה (פ"ח ה"א) "סדרעשיית מצוות אלו בליל
ט"ו וכך הוא" .1מימדהגותי למושג הסדרהניח המהר"ל בהקדמה שניה לגבורות
ד'" :כל הנמצאים מסודרים מאתויתברך ...סדר כ"כלניסים שלא כטבעוכו' ,סדרשיוכל
להשתנותולהיותהויית הנס" .2מכח דברים אלה של המהנ"ל הטעים בעלחידושי
הרי"ם את המונחייסדרליל הפסח" .כך שמעמפיו נכדו בעל "שפת-אמת".
"ע? שקורין ליל פסח "סדר" וכן אומרים "חסל סידור פסח" 3לרמוז לע"ש
המהר"ל ז"ל כמושיש סדר לטבע,כןיש סדרמיוחדלניסיםונפלאות .ונראה
לי עודפירוש "סדר",לרמוז שגם תהלוכות הגלותהיא הכל סדרמיוחד ,שלא
י קרה סיבה ששלט פרעה על בנ"י רק הכל היה בכונה מכוונת וכו',
נאמרכ
ואפילו כל פרטי העינויים וקושי העבודה היה הכל בסדר מיוחד וכו'.יש
דורות שסדר הנכון להם הוא הגלות ויש מיוחדין אל החרות והגאולה.
שהקב"ה הוא היודע לסדר לכל דור סדר הטוב לו יותר מכל הסדרים וכו'
והכל בכללסידור שבחו של מקום( 4שפ"א ויקרא עמ'  ,38וראה בהדגשים נוספים

ראה א.הילביץ :חקרי זמנים ח"ב עמ' ק"ד ומקורות נוספים בעתון"שערים" עכ"פ תשמ"ה
עמ' .24
ו ותקופתו" תשטו " -הארי שבחכמי פרג"
וקר'ע בדבריו של א .עובדיה "המהר"ל,חיי
ל'אזכרה") עמ' קכ"ג.
אמנם מקורו בקרובה לשבת הגדול לר'יוסף טוב עלם ,ראה ב"הגדה של פסח ותולדותיה",
גולדשמידט עמ' .97
הבטוי לקוח מדרשתר'שמלאי ברכות ל"בע"א,ומרמיזתו של בעל שפ"אעולה הסברמקורי
ללשוןחכמים:סדור שבחו של מקוםדהיינו הדגשת הסדרוהחוקיות שבהנהגת העולם; ול'ע
בקובץ"דעוך"  ,2-3כתב עתלפילוסופיהיהודית וקבלה,קיץ תשליח  -חורף תשל"ט,יורם
יעקבסון :גלות וגאולה בחסידותגור.
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שם בעמ' ,72 ,51 ,48סידור וספור הדברים כתקון לחפזון של שעתהיציאה .וע"ע שמו"ר

בעל "שם משמואל" (בהגדת "שם משמואל" עמ' ל"א)הלך בעקבות המהש"לוהרי"ם

מגור:

טעם שנקראה סעודהזו סדר אמר הרי"ם ע"פ דברי המהר"ל שאיןהניסים
במקרה אלא שיש סדר לניסים ,וישלי להוסיף בה דברים ,שידוע בכוונת
האריז"ל שבלילה הזה אין האורות נכנסים כסדר אלא בדלוג T"B ,מבנים
לסעודהזו סדר ,להורות שזה בסדר נפלא .ובפשיטות ,שלכאורה היה צריך
להיות המרור שבאלזכר"וימררו אתחייהם" קודם למצה שזכרה לגאולה,כי
השעבוד קדום לגאולה ,אבל הכל בסדר נפלא ,ושם הזה הסדר"]מורגלבפי כל
איש ,והוא אמונה בדברי חכמים שסדרוכן.
סדר עולם זה שהוא מיסודה של האמונה ,הואסמוי ו"מותאםליסוד החגהוה
שהוא אמונה ,ומצה מיכלא דמיהמנותא"(.יאה זוהרפ' בא דף מ"אור'א וב"שם-משמואל' שם).
במה הדברים הנ"ל אמורים  -בכל שש שנות העבודה הסדורות ובאות
כמנהגו של עולם; חורשים בשעת חרישה וזורעים בשעת זריעה .סדרי עבודת
חברה וכלכלה נורמליים" ,פלד לשדה נעבד"
האדמה הם הביטוי הנמרץ לסדרי
(קהלת ה' ח' ושם בתרגום ובאבן-עזרא) .לגנך13רצ זאת מתיחדת השנה השביעית בסדרה
המיוחד.
"גבורי כחעושי דברהבשומרישביעית הכתוב מדבר"(ויק"רא'א')ולמה נקרא
עושי דברה הלוא הוא בטולהעשייה ,אבלהיאהנותנתע"י שמבטל אדם כח
עצמותו לכח הבורא ית' ומבקש להיות נמשך אחר דרך התורה והנהגת
הבורא ית' וכו'  T"1Dמתגלית הנהגה עליונה וכו' שאף שלעולם הש"ימנהיג
הכע עכ"זאיןהנהגה של שבתנהארץ] כמך בחךל" (שפ"אויקרא עמ' ,791וע"ע שם
שנת תרמז).

כשמסב אדם מישראל לסדר ,הרי עצםישיבתו ל"סדר" מכרזת ואומרת,יש
סדר בהנהגת עולם הטבעויש סדר להנהגה העל-טבעית,זו שנתגלתה לראשונה

בפומביות של היציאה הלאומית ממצרים .כך הוא הדבר בכל השנים בלילי

 .5בדברי בעל"בית-ישראל" רמוזה הנמקה נוספת" :בכל עבודות השםיש הסתרות ומבקשין
סיועמהשי"ת,איתא(נזירכ"גע"א)גבי פסח ,אחדאגלו לשם מצוה ואחדאכלו לשםאכילה
גסה .תערוך [1vvnlלפני שולחן ,פסח  -שולחןערוך.שיהיה בסדר" (ויקרא עמ'  ,64וראה
עוד ב"ילקוט טוב" על ההגדה עמ'י"א,וב"יינה של תורה" על הגדה של פסח עמ' נ"ד בשם
האדמו"רמקרלין ,וב"חכמה ומוסר" ח"א :סדר גאולת מצרים).
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פסחים .אכן אור מופלא שלסדר-דילוגים שלא כסדר ,של פסיחה עלכללי הטבע
המשתעבד לעבודת האדמה ,מזומן למסובי ה"סדר" בשנההשביעית ,כשכלערכי
החג מוקרנים מהסדרהמתייחד לשמיטה.

ב) פה-סח בשביעית
על המצוות המרכזיות שלליל ט"ו בניסן נמנית מצות הספור וההגדה של
ענינייציאת-מצרים .המעמד המיוחד לאמירת הפהמתייחס אף לחודשכולו .נך
נאמר בספריצירה" :המליך אות ה' בשיחהוניסן בשנה" .הוסברו הדבריםע"י בעל
"פרי-צדיק"6בזיקה לדברי הזוהר (שמית נ"ה ע"ב) על הדבור שהיה בגלות במצרים,
ובהתייחסלדברי משה "לא אישדבריםאנכיוגו'הןבנ"י לא שמעואליואיךישנתני
פרעהואני ערל שפתיים".
בר"חניסן שהתחילה כבר הגאולה לדבות שכן נקרא ראש חודש ,שהוא ראש
לכל קדושת החודש ,המליך אות ה' בשיחה וכו' והברכות שקבל יעקב -
"הקול קול יעקב" 7היה בפסח כמו שכתב בפירש"י מפרקי דר' אליעזר ,אחד
עשה לפסח ,וכן הוא בזוהר (בראשית קמ"ב ע"א) .אז בא זמן שיצא הדבור
מהגלות כמו שכתבו הספרים הקדושים ,פסח ,פה-סח וכו' נפתח הפה לודר
שירות ותשבחות ולספר ביצי"םוכו' ולודר שירה.6
יסוד דברי הזוהר על הדבור הכבוש שהשתחרר ,הורחב ע"י האר"י שדרש
פה-סח 9הוסברע"י בעל "שם-משמואל" והועמקע"י בעל "שפת-אמת".
אףכי הדברים הם סתרי תורה ,מ"מיש לפרש גם בפשיטות שהמדבר ולבו
בל עמה אז הדבורנפרד מהלב שהוא משכן עצם הנפש,ואפילויודע ומחשב
מה שהוא מדבה הלוא המחשבההיא רק לבוש הנפש,וכל עוד שהדבוראיננו
בהתפעלות ורגש הנפש,עדיין הוא נפרד מעצם הנפש .במצרים היתה להם
סתימה וטמטום הלב ,ע"כ כתיב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה
קשה" ,אף ששמעו את דבריו ,אבל לא שמעו אל דבריו,כי שמיעה אל דבור,
היא קבלת הדברים בלב להתפעל ולהתרגש מהם.וזה נקרא שהדבור בגלות,
וכשיצאו ממצרים השיגוענין זה ,שהדבור יכול להיות נקשר בעצם הנפש

ויקרא עמ' .14-16
ראה עוד "שפת-אמת" פסח תרנ"ב.
וע"ע"כוזרי" מאמר ד' ס' כה",פרי-צדיק" ויקרא עמ' ",32סינל' תשרי-חשון תשכ"ה עמ' צה
ואילך" ,מחשבות חרוץ" ס' ט'.
שער הכוונותענין פסח הובא ב"קול הנבואה" עמ' רנד.
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(הגדת "שם-משמואל" עמ' מ"בסו).

נושא זה ,של הדבורהיוצא לחרותנדון אצל היישפת-אמת" במשך כמהשנים,
והואגילה אתעקבותיו בכמה וכמה נקודות בנוסח ההגדה בפרטובעניני הפסח

בכלל.

בטויה של התורה "מצות לחם עוני" (דברים ב"ז ג) בא הסברו בברייתא
שעוניןעליו דברים הרבה" (פסחים קט"ו ע"ב)וברש"י (שם ל'ו ע"א) "שגךכ(ריכןגוליו הלל
ואומריםעליו ההגדה" ובדברי בעליישפת-אמת".

"לחם

מצוה לספר ביצי"מ ,והוא מתקן הפה והלשון כנזו שאמרו הארון נושא את
נושאיו .וכל מצוה בכל אבר המתעסק בה ,נותנת כח וחיות לאותו האבר,
ומצות אכילת פסח ומצה מתקן האכילה .והספוד מתקן הרבוד ,ולכן פסח,
ן (פסחים ס"ה ע"ב ,שהפריר ב' ל"א)
פה-סח.וכזית פסחא ,והלולא מרפסיןאיגרי
שנפתח פיהם של ישראל ע"י הפסח והמצה ,שזה היה עיקר יצי"מ ,כמ"ש
הוציאה ממסגרנפשי להודותוגו'.וז"ש המרבה לספר ביצי"מהריזה משובח,
פי' שצריך להיות נתפעל ,שע"י הספור נעשהפיו כמעין המתגבר להרבות
בספור שלא כדרכו ,ז"ששעוניןעליו דברים הרבה (שפ"א ויקרא עמ' 1)108י.
דרשת ההגדה "וירד מצרימה  -אנום ע"פ הדבור" ,גרסתה המדויקת והסברה
זכולדיוניםרבים2י.ואילו בעל "שפת-אמת" שאל לעצם האינוס.
קשה,כימיד ששמע יעקב מיוסף,ירד שמה ,רק בדרך נראהלו השי"ת וא"ל
אנכי ארד,ומהואנוס ע"פ הדבור,וי"ל  g"Dמ"ש הזוה"ק שהדבורהיה בגלות
מצרים ,ונמצאכיירידת ישראל למצרים והגאולה הכלהיה תקון הדבור,וזה
"אנוס מ"פ הדבור",ופי הדבור הואיוסף,והמשכיליבין .13שבאמתירדעבור

.10

וו.

.12
.13

ל'ע "נאות הדשא" ח"ב עמ' קנו ,קפו ,קפט ,קצו" .מם-משמואל' ויקרא עמ' רכז" .תפארת
שלמה" ח"ב עמ' קט"ו ,ב"פחד-יצחק" פסח מאמר סו באו הדברים בהסברה בהירה,
ובעקבותיו עולה שהן ביצירת האדם והן ביצירת העם הודגשענין פלא היצירה שבדבור.
"מפליא לעשות"" ,רוח ממללא" .וע"ע "פחד יצחק" ר"ה מאמרכ'.
וראה עוד שפ"א ויקרא עמ'  ,88שם עמ'  .102עלהיציאה מ"עםלועז",לעיל פ' בא" ,המקרא
כדמותו" מ.וייס עמ' ",59פרי-צדיק" בראשית עמ' " ,239מחשבות תרוץ" ס' ט",כתלנו"ט-י
עמ' " .104מוסר-הקודש" ח"ג עמ' רפ"ה :גאולת הדבור ושם עמ' רעג" .כתלנו" ה ,דרשתו
לשבת הגדול :גאולת הדבורהעליון".מועדי ראיה" עמ' רצה.
הגדה של פסח ,מהדורת גולדשמידט ,תמריך עמ'  .30-40הגדה שלמה הערה .121
ראה בראשית מ"ה ט :רדהאלי .שםיב:כיפי המדבר אליכם.תהילים פ"א :עדות ביהוסף
וכו' שפת לאידעתי אשמע".פחד-יצחק" ר"ה מאמרכ .במדרשים על"ויבאיוסף את דבתם".
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יוסף למצרים,והיינו להיות עושיו מעשרה מאמרות  -עשרת הדברות.14
כמ"ש בס"א פ' זוה"ק הנ"ל שדבור שהוא הכרת מלכותו בכל הדברים,זההיה
נסתר בגלות,וע"י גאולת מצרים נודעה גבורתוית' (שפ"אייקרא עמ'5)45י.
במרכז עבודתליל הפסח עומד המספר ארבע.16יסוד המערכה נמצא בדברי
חז"ל על ארבעה לשונות של גאולה .17בעל "שפת-אמת" נתפס למושג "לשון"
בזיקה אלעניני הדבור.
'
ד
יש ה' מוצאותהפה.נגדשינים הוא אכילת מצהונגד האחרים -הכוסות.
ו בגלות ,שלאהיויכולים להוציא את הדבורלפני ד'
כל הבחינות הללוהי
'
ד
כראוי .וכתיב "אנכי אלוקיך המעלך מארץ מצרים  -הרחב פיך
ואמלאהו" 78ובודאי הוא הרחבת פה בשבחים והודאות ,ולכן תקנו הרבה
שבחים בליל פסח כמ"ש ז"ל פה סח,כיון שהדבור יצא לחרותהיה רק כדי
להלל ולהודות (פסח תרל'ג עמ'  ,48וראה עוד בעמ' .)60

"הולדתן" של לשונות הגאולה באע"י חבלי לידה קשים" .וידבר משה כן אל
בנ"י  -את בשורות הישועה" ,ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה"( .שמות

ו'ט' ).והקשה ע"כ "בשפת-אמת"הריהיהגלויוידויןלפניוועלאישמעו מקוצר רוח
ונמצא "שלחנם נאמרזה לבנ"י".
רק שנעשה מזה תורה לכל הדורות,ויש בכל דור התגלות לשונות הגאולה,
ואזהיה בחפזון,ולכן ,כשהגיד מרע"ה לישראל אלה הלשונות ,לא שמעו אל
משה מקוצר רוח ,ואח"כנסדר בפרטות,שהבינובנ"י אח"כ כלפרטי הגאולה,
ותמיד מתגלה פי' הגאולה יותר (שפ"א ויקרא עמ'  72והשוה":פרי-צדיק" במדבר
.)186

מעתה אנושביםלדברי המכילתא בדבר"ההוי-אמינא"שחגיגתהרגלים תעקר
בשנת השמיטה(יאהלעיל:חגיגת הרגלבשמיטה)והתמיהה רבה ,ו13ה בדבךכל המעלות

 .14ראהלעיל פ' בא":דבורי" השבתוהשביעית.
 .15וע"ע שם עמ'  96שהמשיך לפרשבכוון זה אף את המושג"וירד"  -לשון מלכות".בנ"י נכנסו
למצרים ונעשוירודים,כדי להיות אח"כ רודים" .וכן הוא בהגדת "שם משמואל" עמ' ל"ז
והובא ב"נאות הדשא" ח"ב עמ' קפ"ו ,וראה עוד "שם משמואל" ויצא עמ' שס"א.
 .16ראה"מעיינות"ג'עמ'  - 56יעקבסון",נתיבבינה" ח"ד עמ'  .61הגדה ארץ-ישראלית ,רמ"מ
כשר עמ' .88
 .17ירושלמי פסחיםפ"י ה"א .ראה תו"ת שמות ו' אות ה' ,תו"ש שמותו' אות ליח ובמלואים
שם.
 .18תהילים פ"איא ואמנם מוקשה הוא הקשרביןשני חלקי הפסוק.
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הרוחניות הצפונות בשלש הרגלים ,מה יהא עליהם בשמיטה?נ ומאחר שלפי
מסקנת כתוב לאזזו ממקומם,הרי שאנוזוכיםבימי המועדשבשביעיתבכפליים.
כך אףבנדוןדידן .מקום מיוחדלדבורי הפה ,לספורולערכיוהרוחנייםבליל
יום-טוב ראשון של פסח .ע"פ ה"סלקא-דעתך" שבדרשת המכילתא הרי יסוד
ה"דיבר" שבפסח צריך היה להתבטא בדבר השמיטה " -וזה דבר השמיטה,
וכדרשת ר' יצחק בראש ויקרא-רבה (יאהלעיל:העיון בס'דברים בשנת השמיטה) .מעתה
שנפסקה ההלכה שמועדי השביעית נשמרים כהלכתם בכל השנים ,נמצא שכל
עניני הדבר שבפסחיוצאים בדבור כפול :דבר הפסח ודבר השמיטה .השחרור של
הדבור,יציאה מהגלות לגולה ,אם כפרושו הפשטני של בעל "שם-משמואל" -

ההזדהותבין המאמר לאומר ,ואם כהעמקותיו של בעל "שפ"א" על היציאה
ממסגרכדי להודות ,על לחםהעוני הפותח את המענה ,על הדבור האנוסבגלות,
ועל הרחבת הפה אחר העליה ממצרים  -כל אלה מתעמקת משמעותם
ה"דיבורית"בשביעית.
החפזון שמנע מישראל לשמוע את בשורתו של משה ,הולך ונעלםמדי שנה,
שעה שישראלעורכים אתייסדר" הגאולה,בישוב הדעתובמתינות הרוח.וגם אם
בשעתו לא הצליחו לשמוע אל משה ,הרי ישנם זמנים ודורות שבהם תהליך
השמיעה בא על תקנתו .עם שמיעת ושמירת דבר השמיטה ,נגררת המעלה -
ל"שמוע בקול דברו" .בפרוח של השביעית ,בפתיחת הפה ,בפה-הסח מתעלים
הדבורים והספורים למדרגת דבר השמיטה ,ואז שומעים בצלילות מעולה יותר

את דבר לשונות הגאולה.
היחסבין דבר הפסחלבין דברהשמיטה מוסברע"פהיסודהלשוני של השורש
"דבר",שענינו הנהגה ,להדביר,להנהיג .ומכאן הבנהבדברי בעליישפת-אמת":
קודם הגאולהאיןיכולין לספרולבררכבוד מלכותוית' בעולםמפני הרשעים
המסתיריו האור והאמת .ולכן אחר הגאולה מחוייבת לספר ביצי"מ שעתה
נפתחפיהן שלישראלכמו שנאמרשהיה מקודםהדיבור בגלות,פי' שלאנגלה
בפועל כח ההנהגה העליונה עד שהראה ביצי"מ שבטל כל הטבעביד חזקה
(ויקרא עמ'ל"ה).

מכאן אף העמקה בנדון ה"דבר" התופס מקום מיוחד בסוגית השמיטה .כך
למדונו חז"ל בראשויק"ר:
ואם תאמראינו מדבר בשומרי שביעית ,נאמר כאן עושי דברו ונאמר להלן
"וזה דבר השמיטה" ,מה דבר שנאמר להלן בשומרי שביעית הכתוב מדבר,
אף דבר האמור כאן  -עושי דברו  -בשומרישביעית הכתוב מדבר.
דברי המדרש רומזים ודאי לעובדה שזוהי המצוה היחידה בתורה שכהקדמה
לה נאמר "וזה דבר" .ואכן ,המלבשם בפ' אחרי ס' פ"ח ,הסביר את המושג -
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כ"ענין" ,גם "אם לפעמיםיורה -המושג "דבר"  -על הדבורהמבטאיי .ומשם הושאל
אל כלעניני העולם ,שככל דבור ודבור מתעצםויהיה שם לאיזהענין"9י.
ואילו בעל "שפת-אמת" העמיק לשאול:
ולמה נקרא "עושי דברו" הלא הוא ביטול העשיה ,אבל היא הנותנת ,ע"י
שמבטל אדם כח עצמותו לכח הבורא ית' ומבקש להיות נמשך אחר דרך
התורה והנהגת הבורא ית' T"lD ,מתגלה הנהגת הבוראית' ...לכן ע"י שרואה
כרמובייר וכו' ושותק T"1B ,נקרא עושי דברו שמתגלה הנהגהעליונה ...ולכן
נאמר "בהרסיני" ,להראותכי כחהזהניתןלבנ"י בהרסיני ע"י התורה שהיא
בחינת הדבור ...כי האדם נקרא מדבר והוא צריך להטות כל הנבראים
להבורא ית' שהכל נמשך אחריו ,כמאמר כל שתה תחתרגליו ,והוא הלשון
המכריע כל הבריאה להבוראית'(ויקיא עמ'צו .וראה עוד פ' בהר תר'מ).
השחרור המלא של הדבורים הכבושים בא בעשרת הדברות ,והוא ענין
הסמיכות של דבר השמיטה אצל הרסיני.
מתוך מסכתדבוריםזויוצאענףלסוגיהבפני עצמהוהיא העדות ,מושג שהוא
בעל מעמדמיוחד במשנת בעליישפת-אמת" ,ומשותף לפסח ולשמיטה.
איתא בספר יצירה] [רא עולמו בספר ומופר וסיפור ,שבאמת כל פעל ד'
למענהו ,איתא במדרש  -לעדותו,כדי להעידעליוית' כמ"ש לא תענהוכו'.
והחכם המשכיל על דבר אמת ורואהע"י הבריאה חכמתווחסדיו של השי"ת
כמ"ש "השמים מספרים" ,נמצא הבריאההיאכמו ספר .אךע"י האדםמוציא
העדות מכח אל הפועל והוא פה המספר שקורא בזה הספר ונקרא סופר .אך
לא בכל עת יכול לספר ,רק שיש זמנים שמתגלה ההארה ,ואז מתקיים גוף
הסיפור ,והם ג'בחינות עולם ,שנה,נפש ,שמכל אלונגמרהסיפור .וז"ש בעבור
זה ,שעתה המעשה במצות מצה ומרור והזמן מיוחדים לזה ,והפה של איש
ישראלי נפתח .ולכן נקרא פסח ,פה-סח ...דמצוה לספר ביצי"מ בכליום,כי
בנ"י נבראו רק לספר ולהעיד על הבורא ית' כמ"ש עם  11יצרתי לו ,תהלתי
יספרו (פסח תרמ"ג).

בעבורזה עשה ד' לי ,פרש"י בעבור שאקיים מצותיו ,פסח ומצה.ויתכן עוד
לומר בעבורזה הסיפור,כיבנ"י נבראו להעיד על הבורא ,לכן פסח ,פה-סח,
שע"י הגאולה נפתחפיהן של בנ"י (פסח תרנ"ח.)20

 ..19ובפרושו של רד"צהופמן:זה הוא אחדמדברי השמיטה,אין הכתובמזכיר אלא אחת מהלכות
שמיטה .וע"ע בפרוש אברבנאל.
 .20פתיחת הפה מסבירה אף את אמירת שה"ש בפסח".כי בפסח נפתח הפה של איש ישראל
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אף מושגי השבת המשותפים לפסח " -ממחרת-השבוד' ,ולשמיטה -
"שבת-הארץ" ,מסתבריםע"פ העולהמדברי בעל"שפת-אמת",ביחסלעניניעדות.
נקרא פסח  -שבת,כי שבת סהדותא מיקרך שמסדין בו על הקב"ה ,ופסח,
פה-סחפי' שע"ייצי"מ נעשעבנ"י עדים כמ"ש אתםעדי (פסח תרנ"ז).
כמו שבת סהדותא איקרי שהוא עדות בנ"י על שברא עולמו בששה ונח
בשביעי,כן שמיטה עדות...ע"יבנ"י מתגלה מלכות שמים והנהגהעליונה,כי
דבר הוא הנהגה כמו ידבר עמים ...אין הנהגה עליונה נגלה בעולם שהכל

מתלבש תוך הטבע ,רקלבנ"י שנשתוקקו להתגלות כבוד מלכותו בעולם,זכו
להוציא מכח אל הפועל זאת .לכן נקראו עושי דברו ...לכן כתיב אתם עדי
ואני אל ,כמ"ש כמהפעמיםכי עדותזואינה בפה בלבד ,אבלזה עדות אמת
כשנתגלה הנהגה שלמעלה מהטבע עלידיהם ...וכמוכן בשמיטההרי נשתנה
ממש הטבע שבכל שנה ששית עשת התבואה לשלש שנים,וכגזו כן נתגלה
קדושה בכל שמיטה (פ' בהר תרנ"ח וראה עוד שנת תרס"א).
מעתה צא וחשב ,את מעלת העדות העולה מחגיגת הפסח בשנת השמיטה,
ועל אחת-כמה-וכמה כשמצטרפת אליהם עדות השבת .אמירת "ויכולר'
בערב-שבת בפסח שחל בשביעית ,הרי היא בטוי מזוכך שבעתיים לעדות על
שותפות של גילוי הנהגת השבת ,יישבת בראשית" ,ישבת הארץ"
"וממחרת-השבול'" ,לפי שע"י עדות זו נתחדש קדושה והנהגה עליונה במעשה
בראשית" וישפת-אמ '%ויקרא .)201

ג) החרות בשביעית
הערךהמרכזי של חג הפסח הוא החרות ,מכאן אףהציון "זמןחרותנו".מסביב

לערך זה נרקמה מסכת הגות מסועפת ,אלא שע"פ הבנתנובדברי המכילתאיש

למושג חרות בחג הפסח שחל בשביעית משמעות כפולה; ולא זו בלבד אלא
שהחרות הצרורה בשמיטה עולה עלפני החרות המקובלת.
 ,טז" :אילד ארץ שמלכך
עיוניו של בעל שפ"אבנדוןתלויים בפסוקי קהלתי
נער ...אשכיך ארץ שמלכך בן חורים".
אי לך ארץ הוא כשמשועבדץ אל הטבע ,זה שמלכך נער ,הנהגה הטבעיות,
אבל ע"י שמיטה יוצאע מהשתעבדות הטבע ,וע"ז כתיב אשר הוצאתיך

וכו'לכן נתקןמגילתשירהשירים,כדכתיב במדרשנשירלמי שעשאנושירים בעולםכדכתיב
יתהילתייספרו" (שפ"א ויקרא  .)67על שירת השביעית ראהלעיל פ' בשלח.
עםזויצרתיל
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וכו' מבית עבדים,וזוכין להיות עבדי ד' כמ"ש "עבדי הם" ועבד מלך -
מלך .אבל יובל הוא בחינת בניםוזוהי הפלגה גדולה  -שמלכך בן חורים
(ויקרא עמ' .)202

הפניה אל הארץ ,האנשתה בדברי קהלת "אי לד ארץ" ,הביאה את בעל

"שפת-אמת" לכתוב:
אשרהוצאתיך מארץ-מצריםלהיותבןחורין ,לקבלבחינהזו,שהיא למעלה
מז הנהגה הטבעיות .ואמר "מבית-עבדים" ,אםכןניחן לישראלבית ומקום
מיוחד והוא א"י כמ"ש ו"שמתי מקום לעמי" (לר'ב ז'י') .ותלה הכתוב הכל
ביציאת מצרים ובא"י שמיוחד אל הקדושה .וכמו שנגאלו נפשות בנ"י
ממצרים,כןיצאה א"י מתחתידיהכנעני ונעשה נחלת ד' ,נחלהבלימיצרים,
והוא ממשהיפוך מארץמצרים .דכתיב ארץ טובה ורחבה,היא בחינת נחלה
בלי מיצרים .לכן תולה הכתוב מצות שמיטגןבהר-סיני שהכל נעשה במאמר
אנכי ד' א' .ושמיטה  -עדות של א"י שנעשית נחלת ד'  T"Ulנאמר אשריך
ארץ שמלכך בן חורים(ייקרא עמ' .)203
כשנה אחרי שכתב את הדברים האלה בפ' בהר (תרנריא) כתבמעין זה בפסח
תרברב.
הגאולההיא התדבקות בעלמא דחרות-עולם,שיהיו מקושריםלהיות עבדי
ד' ,שלאיוכלו לצאת מזה העבדות ...וכמו שמצרים הוא בית-עבדים שאץ
עבד יכול לברוח משם ,כן הכניסנו לארץ טובה ורחבה שהוא מקום שנוחן
חרות .ארץ ישראל ובית הבחירה הוא בית מלכים וחרות עולם כמ"ש
"אשריך ארץ שמלכךבן חורים"(ייקרא עמ' .)105
סגולתה של החרות בפסח שהיא אף תואמת את ההתרחשויות בטבע ,ובעל
שפ"אהפליגליחס את החרות גם לטבע עצמו ,שאף הוא משתחרר מהשעבודים

שנקלע לתוכם.

בני ישראלנגאלו ממצרים ועשהלנו השי"תנסים ונפלאותיהיההמכווןלהיות
מעלין כל הבריאה .להעלות הטבע ולברר אמונת השי"תכי הוא המנהיג את
העולם והטבע .ובחג הפסח שהואזמן חרותנו ,נעשה החרות גםבזמן ובטבע,
ויכולין עתה להעלות הבריאה והטבע ...אמרם ז"ל בפסח על התבואה...כי
המועדותעושים רשימות בזמן כמ"שזמן חרותנו ...דכמו שיש חרות וגאולה
בנפשות בנ"י ,נמשך מזה הארה לכלל הבריאה ,וכמו שהיו נצוצי קדושה
מוטבעים בתוך הקליפות במצרים ,ואח"כ ביצי"מ נתברר הטוב מרע ונבדלו
בנ"י מהרשעים,וכתיב קודשישראל לד' ראשית תבואתו,והםכמו התץלגבי
מוץ ,כמ"שבמדרשים המוץוהתבןמריבין,זה אומרבשבילינזרע השדה ע"ש.
וביצי"מ נתברר זה .וזה ענין בפסח על התבואה,כי התבואה היא ביותר
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מעורבת עם המוץ ותבן וצריך ברור ...זמן חרותנו הוא עיקר הברור בנפש
(ויקרא עמ' .)82-81

בצורה מפורשתיותר כתב בפסח שנת תרל"ו.
בפסח על התבואה ,דכתיב היום אתם יוצאים בחודש האביב,כי הגאולה
אינה באדם דוקא ,וכל הנבראים צריכים גאולה,כי יש לכל דבר קליפה
הסובבת הפרי ,לכן גאולה בעת גמר בשול התבואה ,לכן התבואה נגאלת
א עמ' .)54
ממוץותבן שלה(ויקי
גאולת מצרים בחודשהאביב הפכה סמל לחרותעולמימי .2חרות ,שבמשנתו
של בעל שפ"א ,מתייחסת אף לצומח ,בעל ה"קליפות" .אכן ,ממוצא דבר עולה
בידינו שבשנת השמיטה תתיחס החרות אף לדומם.22
בכוון דומה כתב בהקדמת "שבת-הארץ" על:
"שנת שקט ושלוה ,שנת שויון ומרגוע ,אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות
קפדנית ,וחמדת העושר המתגרה ע"י המסחר משתכחת,עין טובה והוקרה
נאמנה באה לכל ברכת ד' אשר בפרי הארץ והאדם חוזר אל טבעו הרענן"
(מהד'מכון התורה והארץ ,כרך א עמ' .)64-65

הדגש החזק על "זמן חרותנו" בשנה השביעית ,יסודו בדברי המכילתא על

האפשרות שבשנה בה משתחרר האדם משעבודו לעבודת-האדמה ,יעקר חג
החירות מלוחהזמן .מעתה שנדחתה אפשרותכזו,הרי שעם בואהאביב והשחרור
מ"הקליפות" המעכבות ,מתנוסס הוא דגל חרות ישראל בחג החרות של שנת
השבע ,בכל מרחבי הארץ בתהחורין.

ד) התפילה לטל בשביעית
התפילות להצלחה חקלאית בשנת השמיטה הןבעייתיות .בעידן ששובתת
העבודה בשדה ובכרם ,הרי התפילה על טל ועל מטר מצטמצמת למטעים
הרב-שנתיים ולאוצרות המים .23לעת אשר כזאת מתרחבת ,מתעמקת ומתעצמת
ההוראה הרוחנית של ברכת השנים ,של גבורות גשמים ושל תפילת הטל.

 .21השוה פתגמו של הרב קוק:יציאת ישראל ממצרים תשאר לעד האביב של העולםכולו.
 .22ראה שפ"אפ' בהר תרל"ה שהארץצריכה לצאת משעבודבניישראל.ולעיל פ' שמות,ולהלן
מז"ש בראש שנת השבע עמ'  420הערה .41
 .23ראה בברייתא שהובאה בתעניתי"ס ל'ב ,מתריעין בשמיטה ,בתוספתא תענית פ"ה ושם
בתוספתא כפשוטה".שנים עשרירחישביעית" ישראל רוזנסון ,תשסה ,עמ' .21
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הצעת הדברים כךהיא .כבר התבררלעיל השימוש שנעשה במקרא ובמדרש
בדימויי המים ,הגשם ,השלג ,הרביבים ,היורה ,הטל והמלקוש ,24אלא שענינו
של הטלמתייחד הן בתכניו הרוחניים והן ביחס לתחילת זמן איזכורו  -ירוט
ראשון של פסח.25
על שורשענין הטל ומעלתו כתב בעל ה"תניא":
בטל כתיב "כי טל אורות" (ישעי' כ"ויט) שנמשך מבחינת אורות שלמעלה
מהכלים וא"ב הוא למעלה מתוהוותיקוןשליקיריתידה" עקב דףידע"ב).
"אהיה כטל לישראל" (הושעי"דו) ,טל הוא בחינה ומדרגה גבוהה מאד נעלה,
מה שא"א להמשיך ע"י אתערותא דלתתא שאין כח במעשה התחתונים
לעורר את האהבה הגדולה הזאתוכו'ולכןאין הטל נפסקלפי שמקורו נזאד
נעלה ממעשי התחתונים ואתערותא דלתתאוכו' הגורם לכל הבחינות הללו
הוא מ"ש שראשי נמלא טלוכו'ואפילו אליהו שאמר אםיהיה טל ומטרוכו'
אעפ"כ לא פעל אלא עצירת המטר ולא הטללילקיטי תורה" שה"ש עמ'  .68וראה
ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב).

הטליורד ונמשך מאור עלית הנקרא טלא דבדולחא (שםהאזינו ,דף ע"גונ"ב).

13לןקנות המקנות הוראותרוחניות לבקשת הטלבחג

מהנחותןיגדוד אלך
הפסח .כךעולה מדברי
ענין שמברכע טל בפסח,כי טל לא מיעצר לעולם(תעניתג'ע"ב)היינוכי הגשם
בא מאתערותא דלתתא ,אבל טל הוא אף בלא התעוררות דלתתא לישם

רו
י"שם-משמואל":
עתל
נגזב

משמואל" ויקרא עמ' צ"ט).

פתחיליאחותירעייתייונתיתמתישראשינמלא טל,פירש"ישאני מלא רצע
ונחתרוחוכו' המשיל אתהרצון בטל,כירצון הוא למעלהמן הטעם,כיאין
טעם לרצון ,והוא דומה לטל דלא מיעצר לעולם ,שאינו מפאת זכות
התחתונים והוא למעלה מן הטעם וכו' וע"כ הזמן בפסח שהוא זמןשנותנין

ן אע"פ שאינןזוכיו מפאת מעשיהם (שם עמ'
השפעות מן הגונזים בחסדעליו

ק"ו וע"ע הגדת "שם משמואל' עמ' קלה).

קו מחשבה דומה באבדברי ר' צדוק:
כךהיהביצי"מוכו'והוצאתיוהצלתיוגאלתי ולקחתי הכל מצד השי"ת,ולכן

.24
.25

וראה עוד :הטל במקרא ובתלמוד  -נ .שלם"סיני" סיון-תמוזתכריז.
ראש מסכת תענית.ירושלמי תענית פ"א ה"ב .על נוסחת"ותן טל לברכה" ראה "המועדים
בהלכה" עמ' קנה.
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מבקשים בתפילת טל דרך תשר"ק שהשי"תישפיע מעינא לתתא.גופרי-צדיק"
ויקרא דף כד.)26

בכוון נוסף כתב ב"שפת-אמת":
לכן מברכים זבפסח] טל,כי הסל דקורוחנייותר מהמטר שהוא בגשמיותיותר
והוא לרמוז על גאולת הסזון רישפת-אמת" ויקרא עמ' .)2754
מסתבר שבעקבות הדברים כתב נכדו של בעל שפ"א ,האדמתך מגוך בעל

"בית-ישראל":

טל תן לרצות ארצך ,טל של תחיה .28בפסחזמן חרות גאולת הנפש ומבקשין
סיוע מן השמים טל תןוכו' על חיות,וזה בפסח ,כתיב לא המתיםיהללווכו'
דקדק כ"ק אאז"ל למה מגנה המתים ,אךיכול להיות רנזז על חיות האדם
בפסח שיכול להיותחי ולא מת,וזה טל של תחיה באדם עצמורבית-ישיאל'
ויקרא עמ' .)68

 T"B1מבקשים טלתן לרצות ארצך,להרים אתהארציותוזההזמן בפסח,ויש
הבטחה אהיה כטל לישראל (שם עמ'ל"ו).
יסודו שלהפיכח כנתון מלעילא ,כמעלה רוחנית שאינה עומדתביחס למעשי
התחתונים ,רמוז בעקרון הפסיחה שבשמו של החג ובדברי חכמים על חפזון
הגאולה.

חפזון שכינה נדרש  D,,pהמשלבשיר-השירים "קול דודי הנה זה בא ,מדלג על
ההרים מקפץ על הגבעות"" ,בשעה שבא משה ואמר לישראל אתםנגאלין ,אמרולוהיאך
אנו נגאלין ,והלוא אין בידינו אלא רד"ו שנים ואיןבידינו מעשים טובים ואנו בתוך
עובדי האלילים ,אמר להם ,הואיל וחפץ בגאולתכם ,אינו מביס בחשבונותיכם ,אלא
מדלג על ההרים ,מקפץ על הגבעות" (שהש"ר ב') .כל גאולה משמעה התחדשות,

בריאה ,פתיחה מחדש .גאולת הראשית של ישראל שנקראו ראשית  -על אחת
י הבראשית של העולמ אי-אפשר לה לראשית שתהא
כמה וכמה .והנה מאזימ
עומדת בפני עצמה ,אלא קדמה לה ראשית אחרת ,היא שרשרת הסיבה
ותוצאותיה .הוא מה שאמרו ישראל למשה ,היאך אנו נגאלים ,כיצד פותחין

.26
.27

.28

וראה שם בפ"צעיינים מקיפים במבנהפייטי טליגשם וסימניהםהחיצוניים.
וראהעוד שם שהסברו קשורלדבריועל ה"גאולה" אף לצומח שבאה בפסח כאשרנדוניןעל
התבואה ,לעיל בפרק על החרות בשנת השמיטה .וע"ע שפ"א עמ'  77על בחינה מסוימת
בגשם שבא מלמעלה לעומת עבודתניסן שהיא מלמטה.
השוה :שבת פ"ח ע"ב ,פ"צ ויקרא עמ'  ,45וראה שם על מעלת הטל המתייחס לתושבע"פ,
וכן הואבדברי בעל"אור-החיים" דברים ל"בב.
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בגאולה ,כשכל החשבונות מצביעיפ עדיין על עידן הגלות ,הן חשבונות של
מעשיםוהן שלשנים ,כשמסביב הכלאלילי ,הכל שקוע במ"טשערים.ואזלימדם
משה את סוד הגאולה האמיתית  -פסח ,פסיחה ,דילוג .נתוק מכורח סיבה
ומסובב ,נתוק משעבוד לחשבונות הזמן .החודש הזה לנם ,הזמן נתוןבידכם -
הוא המצוה הראשונה ,שנצטוו ישראל במצרים .ללמדך הדגיש בעל "שם
משמואל" 29שבכל שנה כשמגיע חג הפסח,צריך להיות דרך דלוג וקפיצה ,והם
ההארות הגדולות שלליל הפסח שלמעלה מהסדר.אין כאן סדר ,נשתנהעלינו
הסדר ,מתחילה עובדי ע"ז ובאחת  -דלוג וקפיצה וקרבנו המקום לעבודת
הלילה .סגולתו שלליל הפסיחה מסבירה אף אתדברי המדרש" 30הגיע ליל פסח
וקרא יצחק לעשו ואמר לה בנק זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל ואוצרות
טללים נפתחים בזה הלילה"י .3פתיחת אוצר הטלליםמיסודו של הפסחהיא באה.
אתערותא דלעילא,בלי חשבונותומבלי להתחשב במעשי התחתונים ,בדלוג על
כלליסיבה ומסובב.תפילת טלביו"ט ראשון של פסחהיא באה ,מאחרשהןגאולת
הפסח והן הטל הם "השפעות מן השמים בחסד עליו אע"פ שאינן זוכין מפאת
מעשיהם".

גאולת אביב מעודנת זו שבאה בקפיצה ובדילוגין ,מקיפה את הטבע ,את
הצומח,ויסודה באוצרות הטל מעל .הוא טל התחיה הן בעבר32והן בעתידם וגם
בהווה הוא משמש " -טל של תחיה וגאולה באדם עצמו".
מערכהזוהמדגישה אתיסוד הפסחכנתון,מבלי תלותובמעשי האדם ,מוצאת
תימוכיןבכנוי "שבת" שכנתה התורה לא' דפסת " -ממחרת השבת" ,ובשמוש
ה"שבתי" דוקא ביחס לספירת העומר :השבת השביעית ,שבע שבתות וכדומה.
לבעיהזו  -שהעסיקה את כלהרבדים בהגות ובפרשנות  -נזקקו אף במחשבת

החסידות.

האדמו"ר בעל"בני-יששכר" חזר לנושא כמה וכמה פעמים:

ויקרא עמ'נב.
פרקי דר'אליעזר פל'ב וע"ע תו"ש בראשית כ"ז אותכז.
וראה עוד ברא"ש בתחילת מסכתתעניתובב"י או"ח ס'קיד בדבר אמירתמוריד הטל החל
מליל הפסח ,ובמ"ב מק"ג שאם טעה במעריב של פסח או בשחרית ולא הזכיר גשם אינו
חוזר.
שבת פ"חקן'ב ,טלשעתידלהחיותבומתיםהוציא במ"ת;כשיצאה נשמתם ,כשזכולגילויים
בדרך קפיצה ,לא בהתפתחות נורמלית.
"יחיו מתיךוגו'כי טל אורות טלר'(ישעי'כ"ויט)"יצאו הגופיםע"י טל של תחיה במהירות
גדולה כמז אורזת הגדליםביום אחד" שלא בדרך אבולוציה (מלבאם שם).
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ידוע דנתפקרו בנה הצדוקים ואומרים הכונה הוא שבת ממש,והנה מהראוי
לכל משכיל להתבונן מה זאת עשה הש"ילנו שכתב בתורתו תיבת
לשיצטרך בזהלימודיםשונים בתורה שבע"פ שהכונה בזה על יו"ט,הויליה
למיכתב בפרוש ממחרתיום הראשך ולא נצטרך לשום דבר .אךיובן ע"פ
מה שכתבנו שכל האורותנתהוובלילה הראשוןבגבהימרומים בדרךנם שלא
ע"י מעשינו( ,וכן הוא בכל שנה) אך להיות הדבר שלא ע"י מעשינואין קיום
להאורות ההם .ע"כצונוהש"י מצותספירתהעומרלספורנזחדשכליום אחר
יום ונכנסים המוחין לאט-לאט ע"י מעשינו ולזה יש קיוםכיון שהוא ע"י
מעשינוגיבני-יששכר" מאמרי חודשניסן מאמרל'ב) .מעלתיוםראשון של חג הפסח
ישלו מעלת השבת שההשגות הנשפעותלנווהמוחין לקבלת התורההנה הוא
בדרך מתנה תורת חסד ושלא ע"י מעשינו (שם מאמריסיון מאמר א' .וע"ע שם
"שבת"

מאמרג').

בכוון דומה ובהסברה רחבה עסק ר' צדוק הכהן בשאלהזו.
ט של פסח] שבתונתן מקום לצדוקים לטעות,
וצריך טעם למה נקרא כאןזיי"
וכ"ש דקשה אשבתתנינא והשבתהשביעית] דצריך לומרדפירושו שבוע,והיה
ד ממחרת השבועהשביעי] שלא לטעות .אבל הכתובגילהבזה
לולואר השבועיע
סוד הספירה וכו' בפסח פסקה הטומאה וכו' וידוע קדושת שבת הוא קבוע
וקיימא מה שהש"י מקדשו ,ואין תלוי בהשתדלות אדם כלל וכו' ובפסח
שהיתה התגלות האורות נתבטלו אצלם כל כוחות האנושילגמרי וע"כ הוא
יו"טויום השביתה ,ולמחרתו שנעלם התגלותזה והתחילו בהשתדלות אדם
דימי המעשה ,שאחר השבת והיו"ט הביאו העומר וכו'וזהו כלימי הספירה
שממחרת השבת שהוא המשכת קדושת אותו שבת דפסת,היינו הקדושה שבו
מצד מה שהוא שבת ג"כ ,בקדושה שלמעלה דקבועוקיימאוכו'.ובכל שבוע
היום השביעי הוא מדרגת השביתה והשלמת קומת אותו הכח והוא דוגמת
השבת ,והשבתהשביעית הוא השלמת כל הכוחותוכו'.ועי"זנבנה בקרבלבו
שורש האתערותא דלתתא לקבלת התורה ,ומה דישראל מקדשי לקדושת חג
השבועות T"1Biנשפע אח"כ האתערותא דלעילא בקבלת התורה ,שמקדשין
אותו הרבה מלמעלה ממחשבות חרוץ" ס'י').

ביציאת מצרים היתה התגלות שלא בדרך הדרגה ,וע"ז רמזו בשהש"ך על
הפסוק מדלג על ההדים וגו' דאף שלאהיוראויים לכך האיר הש"יעיניהם
ע"יגילוישכינהשהיהבלילההזהוכו' רקשזההיה רק לשעה מה שהאירהש"י
בלבם ואח"כ נתעלם אור זה .וע"ז הוצרכו למנות הימים עד מ"ת שישובו
להזדכךכן ע"פ השתדלותם ,דאחר שהאיר להם הש"י בא' של פסחוכו' עד
שחזרווזכו למ"ת.וזה דקריליה במקוםזה שבת ,כידוע דשבת הוא קדושה
דקבועוקיימא ,שהש"י קדשו בבריאת עולם מיד בלא השתדלות אדם כלל
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וכו' ופסח לאהיה מצד השתדלותם רק הש"י באהבתו ובחמלתו פסח ודלג
על סדר המדרגות הראוי לאדם המגיע בהשתדלות.ומניןימי הספירה היה
להתגלות האור הגדול שיש בפסח שלא מצד ההשתדלות והוא הנקרא שבת.
ומונין שבע שבתותהיינו בכלז'ימיםישג"כ שבת ,דאחרכל ההשתדלות מה
שנקבע בלב להיות כן אינו אלא מהש"י .ויש שמונה ששה ואח"כ מקדש
השביעיכבדייתו של עולם34היינוכפי סדרהראוי להשתדלות האדם הנברא
בדמותהעליון.זיישו המקדשזיימו אחד ואח"כ מונה ששה כאדם הראשוןכי
צריך אתערותא דלעילא הקודמת ,דלולי זה לא יוכל להשיב בהשתדלות,
וכמוימי הספירה שהם אחר שבת דפסתהנזכר.
וכך כשבראו הש"י לאדה"רהכניסוליום השבת מיד ,לקלוט הקדושה הגדולה
שבו,כדישיוכל אח"כ להשתדלבימי המעשהשיגיעלזה אח"כ בשבתהשניה

ע"י השתדלותווכו' ואחר ההשתדלותיגיע לשבתהעליונה,וזהו השבתהגדול
תרעא דחירו דיובל הגדול הבא אחר שבע שבתות השנים שיש בהםז'שני
שבת שהיא השביעית שבכל שמיסה ,שגם היא צריכה לבירוריםוזיקוקים ו'
פעמים ,ונגדם היא ג"כ שמיתה השביעית ,ז' שנים שהוא בירור קדושה זו
הבאה אחר ההשתדלות ,ואז זוכה אח"כ לשנת היובל שהוא שבת העליונה
וכו' ועל זה צריך להיותבימי הספירה ג"כ ז' שבתות ,בכל מידה מז' מדות
שבת הקובעת את הקדושה בלב ,לקדשו הרבה מלמעלה ע"י קדושתו מעם
מלמסה .וע"י אותן השבתות ומהן הוא שנבנה אח"כ קומת השבת ,קדושת
שבת העליונהביום החמישים לימחשביתחריץ" ס' נא).35
תפילת הטלשיסודה "שבתל' שלא  D"yמעשה האדם,ראוילה,איפוא ,שתבוא
ביום טוב שבתי שיסודו בפסיחה ,בדלוג ,בחסדי שמים.

כך הם הדברים בכל שנה ושנה .יתרה עליהם שנת השבע שבה תפילת הטל
מתעדנת,עידון אחרעידון ,ומקבלתגוןרוחני כמעט מוחלט .הדרשהחסידי "סל
לרצות ארצך  -להרים את הארציות" הופך אז לפשטמציאותי ,כשאכן מתרומם
האדם מישראל משעבודו לארץ ולאדמה .התרוממות זו  -בהתקדש ליל החג,
עם פתיחת גנזי הטללים  -בדלוג ובפסיחה היא באה ,כששלטת בה בחינת
השבת כברייתו וכגאולתו של אדם ועם .בחינהזו משתבצת במערכתשביעיות

.34

.35

שבת  D"Dל'ב .וראה עודלעיל בפרק על"שתי שבתות" בשמיטתכספיםסעיףד .ובפרק על
הכנות לשבת והכנות לשמיטה.
וע"ע "לקוטי הלכות" לברסלב הלכות ספירה הלכה א' .וב"שם-משמואל" ויקרא עמ' ח"א.
וב"פרי-צדיק" (ויקרא דף ל"ז ,במדבר דףיח) הסביר ע"פ ההנחות הנ"ל את השם "עצרנו"
שנתנו חז"ל לחג השבועות.
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מורכבת של עשיות ושביתות בגלגלי השבוע ,בשבועות ספירת העומר ובמנין
שנות השמיטהוהיובלות.
לעת אשרכזאת,כשמוסיפיםלהזכירגבורות הטל החקוקבגישתמוספים,הרי
מתנגניםצלילי טל תחית העבר ותקות תחית העתיד .36או אז כשמשתחררים
ממסגרי הגלות ומהעבדות לאדמה  -זמרהננעים וקולנרים ,בטל.

ה)שביעי של פסח בשביעית

(בשמיטת תשס"א חל בשבת)

המסגרת לחגיגות החרות טעונה הסבר .יחידת החג כולו היא בת שבעה
ימים ,היום הראשון נקבע לזכרה שלהיציאה ממצרים,היום האחרון  -לזכרה
של קריעתים-סוף .כפילותזו עצמהצריך לה טעם .מה היחסביןערכי הגאולה
ן אלה שהם עילת חגיגת השביעי .במדרש (שמו"ר
המקופלים ביום הראשוןלבי
ל'טז')  -מבלי שנסתו במפורש את השאלה  -התייחסולענין.
ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעתימים  -כנגד שבעת ימים שבין

הגאולה לקריעת ים-סוף ,כשם שבתחילה הם שבעתימי בראשית ,וכשם
שהשבת מתקיימת אחד לשבעתימים ,כךיהיו אלה שבעתימיםמתקיימים
בכל שנה ושנה.
בראשיתו עוסק המדרש בפסוק "זכור את היום הזה אשר יצאתם מהצרים",
דהיינו שיש לחוג את הפסחיום אחד כנגדיום היציאה ממצרים ,ומדוע צותה
התורה "שבעתימים תאכל מצות" ,ותשובת המדרש :שבעתהימים הםכנגד שבעת
י בראשית 37וכשם
הימים שבין יום הגאולה לקריעת ים-סוף וכנגד שבעתימ
ם
ו
י
את
ר
ו
כ
ז
"
השבת",
יבראשיתישיוםזכירה אחד ,הואיום השבת -
שבשבעתימ
י הפסח " -זכור אתהיום הזה",יו"ט ראשון של
בשבעת
אחד
ה
ר
י
כ
כךישיוםז
ימ
פסח.38

הדגשתהיסודה"שבתי"בדברי המדרשהביאה את המהרגלב"גבורותד'" פרק
לט ,להסביר את הדברים:
,
ר
ק
י
ע
השבת הוא השלמת הבריאה והכלפונה אל ההשלמה שהוא
ולפיכך כל

.36

.37
.38

ראה בטור או"ח ס' ת"צ על מסורת הגאונים שתחית העצמות היבשות תהיה בניסן
וב"פרי-צדיק"ויקרא עמ' לב ,וב"מחשבות חרוץ" עמ' .40
על ההשוואהבין ראשית האומה לראשית העולם ראה עוד בתעש שמותפי"ג אות מה.
אמנם השוה דברי חז"ל שהובאו בתו"ש שמות פי"ב אות שלג:ביום הראשון מקרא קודש
ע"ש המאורעשהיהבו והוא גאולתישראל והצלתם.וביוםהשביעי מקרא קדש ע"ש המאורע
שהיה בו והוא קרל'ס והצלתם ממצרים.
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ששתימי המעשהפונים אל השבת שהוא השלמת הבריאה,ויש לזכוריום
השבת בשבילזה כלימי השבועכדישיהיה הכלפונה אל השלמת הבריאה.
וכןיצי"מ הוא השלמת סדרהעולם...ונמצאיצי"מכמו שבת,כי שבת השלמת
הבריאה ויצי"מ השלמת תולדות העולם ..ולפיכך כמו השבת שהוא אחד
לשבעת ימים כן ימי חג המצות שבעה ימים,כי נחשב קרי"ס סוף גמר
היציאה .,.שכל יצי"מ לא היה רק דבר זה שיצאו ממצרים ,החומר הגרוע
והפחות ,ועדיין לא יצאו לגמרי עד יום השביעי שהוא קרי"ס .,.ולפיכך
היציאה נחשב עד קרי"ס.
השלמתה שליצי"מ בקרי"ס באה ביום השביעי; השלמתה של הבריאה -
לסוף שבעהימים  -בשבת,ומכיוןשיש מכנה משותףביןיצירת העולםויצירת
העםהרי שמתקייםהשויוןביןז' דפסתובין שבת .בעל "שפת-אמת" נזקק כמה
וכמה פעמים לדברי המדרש האלה  -מבלי שהזכיר את פרשנות המהכ"ל -
וגילה בהם הדגשיםנוספים.
ששתימים תאכל מצותוביום השביעי עצרת.כי איתא במדרשז' של פסח
במקום שבת .ומצה לשון מסה ומריבה כדאיתא בזוה"ק (ח"ג רנ"א ל'ב)ונינזי
י מלחמה הם,
הפסח נגמרענין יצי"מ  -בסיוע מצות המצה ,שגלהימיםימ
אמנםיום השביעי נגמר הפעולה בלבות בנ"י להיותבניחורין ממש מגלות
מצרים ונקרא עצרת (שפ"א ויקרא עמ' .)59
שביעי של פסח הוא במקוםיום השבת,כי כלהימיםהיו עסוקין במלחמה
ורדיפת המצרים ,ועתה באבוד רשעים  -רינה ובאו למנוחה בקרי"ם .וכן
עשה הקב"ה זכר לנפלאותיו לכל השנים .ששתימים תאכל מצות הוא לשון
מצהומריבה כמ"ש בזוה"ק פ' פנחסובשביעי של פסחיום המנוחה עצרת לד'
(שם עמ'  75וע"ע בעמ' .)85

כך פרש את המדרש בשנת תרל"ח ובשנת תרמ"ה ואילו בשנת תרמיזו כתב
בכוון נוסף:
בענין קרי"ס בשביעי של פסח שדרשו במדרש שהוא כמו שבת לשארימי
הפסח,שזההיהתכלית הגאולה דמקודםיצאו מכללעבדי פרעהלהיותעבדי
ד' ואח"כ נכנסו במדרגת הבנים ,ועלשני אלה נאמרו "עבדי אתה ,ישראל
אשר בך אתפאר" ...וכתיב ששתימים תאכל מצות ,שקודם היתה הגאולה
לצאת מסט"א וכמוימי המעשה ,ובשביעי לא היה להם להלחם עוד עם
הסט"א ורקלהכין עצמם להיות עם ד'וזהו עצרת לד' אלוקיך ...בשביעי של
פסח שהיה להם מנוחה בקשו רק לעבוד את ד' ולזכותלבנין ביהמ"ק כמ"ש
י העבודה (שפ"א ויקרא עמ'.)78
תביאמו ותטעמו,וזה עצמוכמו השבת אחרימ
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העולה מדברי המדרש ומדברי פרשניו שערכי היסוד של ז' דפסת חופפים
במידה מרובה לסגולותיה של השבת .39המסע ,המסה והמשא הכרוכיםביציאת

הגאולה ממצרים נכרכולדברי הזוהר (ח"גיניא ע"ב) במצה ,וע"פ תפיסתו של בעל
שפ"א הם המקופלים בששתימי הפסחומקבילים לששתימי המעשה "ששתימים
תאכל תצות" .לעומתםהיוםהשביעי של פסח,יום המנוחה ,הואיום העצרת ,הוא
בחינת השיא,בחינת השבת של תהליךהיציאה ממצרים .בו חל המהפך מבחינת
העבדים לבחינת הבנים.40
מעלותיו אלו של ז' דפסח יבואו לידי בטוי אף בשנה השביעית .ל'פ
ה"הוי-אמינא" של המכילתא שיעקרו הרגלים ,ובתוכם הפסח ,ממקומם בשנת
השמיטה ,אפשר לזכות מכוחה של מנוחת השביעית ,בבחינת שבת שבאה אחר
ששתהימים הראשונים שלהליכה במדבר; אפשרלזכות בעצרת שלגאולתבנים,
גם אם לא תשמר חוקת הפסח.יום כ"א בניסן התברך בסגולת ההטמעה -

"עצרת" .המדרגות שנרכשו  -תוךכדי מאמץויגיעה  -בששתהימים מאז ט"ו
בניסן ,נספגות בנפשע"י ה"שב ואל תעשה",ע"י השביתה והמנוחה של בחינת
"ד' ילחם לכם ואתם תחרישת".
ומעתה שנדחתה"הוי אמינא" זו וחגיגת ז' דפסת לא זזה ממקומה הרי לנו
התעצמות ערכים כפולה ,בז' דפסח שחל להיות בשנת השבע .עצרת שבת
ושביתה ,מנוחה ,הצלה וגאולה ,המטמיעה ומספיגה את מעלותיה של היציאה
ממצרים ,ומה עוד בשנה שכולה שבת ומנוחה.
ע"פ קו מחשבהזה תתבהרנקודה נוספתבענינידיומאובעניני דשתא:אמירת

השירה.

קריעתים סוף לא היהזיקו בים עצתו ואלאגם-כוו בכל איש ישראל וכו' נס
קרי"ס נשאר לדורות כנז"שזמן חרותנווכו' עיקר הנס שנעשה קרי"ס .שהוא
בטול החותה בכל איש ישראל שזה חרות גשר שתי שישלוט ברוחו הואבן
חורין (שכ"א ויקרא עמ'וא.
השחרור מהתלות בחומרובחוקיו הואהבטוי הנמרץביותרהן לנסקי"סוהן

לשביתה בשביעית "ועל-זה ועל אדמת א"י בשנת השמיטה[ ,אמר" :איכריך ארץ שמלכך

 .39וע"ע טפרי-צדיק" ויקרא עמ'  68על פתיחת מאמר הזוהר במעלת השבת כשכלהענין עוסק
בקרי"ס .וב',ןם-משמואל' ויקרא עמ' קכ עלשתיבחינות בשבת המתיחסות לא' דפסחולז'
דפסח ,ובעמ' ק"מ עלהפנימיות וההסתרבבחינות הגאולה ממצרים המקבילות לשבת,לעיל
שבתה שלהשביעית פ"ד עמ'  82הערה " .19מחשבות חרוץ" עמ' צח.
 .40על הדגשת הבניםבעניניקרי"ס ראה שפ"א עמ'  ,59המעבירבניו ,וראובניו ,ראובניך.וע"ע
לעילפרשיותיה של השביעית:העיון בספר בראשית בשמיטה ,פ' ראה ,פ'שופטים.
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בן חורים" (שפ"א שם עמ'  .)203פעולת שחרורזוהיא שפתחה את פיהם של ישראל
לומר שירה .ואכן סגולותיה של שירת הים בשבתה של גאולת מצרים בשנת
השבעיתעצמו אףהן .הסברתה של הנחהזו בשלושפניםהיא באה.

ביציאת מצרים נתקן העולם להיות יכול לקבל הנהגה עליונה שלמעלה מן
הטבע ,וזה עצמועניןיום השבת שנקרא ע"ש זה כמ"ש בנוסח לא-ל אשר
שבת ,נתעלה וישב על כסא כבודו ,שבשבת מתגלה הקדושה בעולם וכו',
וכשמתגלה הנהגה שלו הואבלי סוף וקץ ותכלית ומידהוהיא בחינת השבת
וכו' .וכל השירה אמרו בנ"י על התגלות קדושתו ית' בעולם (שפ"א ויקרא עמ'
.)86

השירה היא הבטוי הנאצל למדרגת החופש שזכו לה ישראל ,חופשממיצרי
שעבוד לאדם ולטבע ,חופשבלי מיצרים כזה שהוא נחלת שומרי-שבת שומרי
שביעי,שביעיליציאהושביעי לגאולה .יסודה של שירת הים מכוחה של שירת
א באה (שפ"א שם עמ' .)86
השבתהי

ביום השביעי  -עצרת ,כנופיא ,הואיום השירה שהוא סהדותא ותכלית כל
יצי"ם ,וכתיב ב"מקהלות ברכו אלוקים" ,שאינם יכולים כומרזו השירה עד
שנעשה אחדות אחת וגו :ע"י האחדות מתגברין בשירה ואח"כ באין
לאחדותיותראמיתיתולשירהעליונהיותךוכןהוא לעולם,יששירהלנזעלה
י גאה גאה ,א"נאין לדברסוף (שפ"א
משירה,וזהויאמרו לאמר אשירהוכו'כ
ויקרא עמ' .)85

ההתאחדות הלאומיתכדילהעידולשיר ,מעוררת תגובות שרשרת של אחדות
עמוקה יותר ושירה מעמיקה יותר .מערכה זו של "אופן בתוך האופן" היא
משמעותיתביותר בעצרת שבתה של הגאולה,בז' דפסת בשמיטה .השבתיסודה
באחדות והשמיטהיסודה באחדות(יאהלעיל פ'ויחי)ו13אורודיכ 1הם ישראל בשירת
הים "יחד כולם הודו"" 41שירה למעלה משירה" -היא שירתהיםביו"ט אחרון של
פסח בשנת שבת הארץ.
נוסף עליסודות החרות והחופש ,העדות והאחדות שישבשירתהים ב"שבת"
שבשביעי של פסח ,הבליט בעל שפ"א אתהבחינה האקוסטית של ה"קול" לעומת
ה"דבור".
'
ו
כ
ו
במדרש (שמו"רפ'כ"א)יעקב מתגאהבירושתו הקול קוליעקב יצי"מהיתה
להוציא הדבור מהגלות ,כמו כן היה נצרך אח"כ גאולה לבחינת הקול

 .41ראה "חכמה ומוסר" ח"ב עמ' קכו ו"מכתב מאליהו" ת"א עמ'  ,314וראה עודלעילפ' בשלת:
שירת השבתוהשביעית.
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חג הפסחבשביעית
שלמעלה מן הדבור ,והפרש ישבין הקול לדבור ,שדבור יוכל אדם לדבר
כרצונו(לכך נקרא דבור שהאדם מדבר בקולו מה שרוצה) אבל הקול הואמפנימיות
האדם.וכןבפנימיות הדברים,דיבר הוא הנהגת הקב"ה כל העולמות,והנהגה
זוהיתה נסתרת בגלותונודעה ע"ייצי"מוכו' ,ואחר קבלת עול מלכותשמים
ניתנה להם התורהוהיא למעלה מהדבור ,ונתדבקו בנ"יבפנימיות התורהוזה
הקול שבנ"י מתגאים בו,פי' שדבר הבא מעצמו מורה שהקול מיוחד לבנ"י.

וזה פרוש נעשהונשמע כמ"ש בזוה"קעושי דברולשנזוע בקול דברו ,שמקודם
צריך להיות קבלת עול מלכותווכו' ואח"כזוכין לשמוע שהוא בלי עבודת
האדם.
ויצי"מ וקרי"ס הכנה לשתי בחינות אלו :נעשה ונשמע ,דיבור וקול והוא
בחינותימי המעשה ושבת קודש,כי בחול ע"יעשייה שמותר במלאכה והוא
ג"כ לעבודת השי"ת ,ובשבתזוכין לשמוע בלייגיעה.וכן איתא במדרשכי
שביעי של פסחכמו שבת קודש,והואבחינת הקולוכו' e"Tl ,ואתם תחרישון
שאין צריך ליגיעה וכו'כי קרי"ס הוא לבוא להתדבקות הפנימיות שזה מה
שיאמרושירה אח"כוכו' שנתעורר הקולהפנימישישבבנ"יבירושה,וזהלשון
ר (שפ"א ויקרא עמ' .42)49
ישיר ,שממילא כשהגיעו לנזדרגתפנימיותם ,אזישי
על ציר זה שלוידבור וקול" חרז בעל "שפת אמת" כמה וכמה זוגות של
מושגים:יצי"מ וקרי"ס ,א' דפסתוז' דפסח ,גאולה ותורה ,נעשה ונשמע ,ירושת

י המעשה ושבת.
עשווירושתיעקב ,עמל ומנוחה,ימ
ביחס אל הקולהפנימי ,הדבורהרי הואחיצוניומציין את הדרגה הקודמת,
הגלויה,המתייחסתלעולםהעשייה.השירה שנבעהמפנימיותם שלישראל,יסודה
בקול שהוא המאפיין את ירושת יעקב ,בבחינת להשמיע ולשמוע ב"קול דברו",
והוא-הוא החלק ה"שבתי" שבבריאה.
א')
והנה נוסחהזו של "עושי דברו  -לשמוע בקול דברו" נדרשת במדרש(ייק"י
 D"pפרשנותו של בעל שפ"א על שנות המעשה ועל שבת הארץ" .עושי דברו הוא
תקע המעשיםלהיות נמשך הכל אחר הנהגת התורהוכו'וע"י שבנ"י מבטלין כל רצונם
ומעשיהם להטותם ע"פ דרך התורה ,לכןזוכין לשמוע בקול דברווזה מצות השמיטין
ויובלות" (שב"א פ' בהר שנת תר"מ וראה עוד בשנת תרמ"א).

נמצאנו עומדים על עומק חריזת ערכי ז' דפסח שחל בשביעית ,ועל גובה
קולותיה שלשירתהים בשעה שנאמרעליה "השמעיני את קולך" (שהטר'רב') ובשנה
שנדרשעליה "לשמוע בקול דברו".
ן .ו3
אתרלימודי יהדות ורוח
ww.daat.ac.il

ע

.42

וע"ע שפ"א ויקרא עמ' " ,104נאות הדשא" ח"ב עמ'ריד.
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