שפתהשביעית

שפת אמת

פ' בהר תריח (א)
י תבואו אה"א אשראני נותן לכם ושבתה הארץ שבתלהיי.כי השי"ת נתן
כ
לנו ארץ-ישראללהודיעכי לה' הארץ .כדאיתא בתנחומא .2וזה מצות השמיטה
שניתןלבנ"י הארץ מחדש .3ובכל שמיטה נתחדש המתנהכענין שכ'בפ' תולדות
ויתן לך האלוקיםיתן ויחזורויתן  AS"Wוז"ש אשראני נותן לשון הוה,ובנ"י
הם מוכנים לקבלזו המתנה וששכיגרים ותושבים אתם עמדי 5הוא שבחן של
בנ"י שיודעין שהם גרים ומבררין6כי לה' הארץ ודבקים תמיד בכח הנתינה.
ובזהיתכן לפרש מה דכתיב 7וכרות עמו הברית לתת כו' לתת .תרתי ל"ל ושתי
הזכרות של "לתת" מה משמען] רק ואלא]שיהיה להם תמידבחינת הנתינה.יתן ויחזור
ויתן .שבכל שמיטה ושבתה הארץ לה'.8וכעין שכ' באוה"ח 9על כל שבתשניתן
חיות חדש להבריאה w~tyפ'ויכלו .וכשם שנאמר בשבת בראשיתכן בשמיטה.10
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ויקרא ע"הב' .ההדגשההיא מדועהוציאה התורה את עובדתהנתינהבלשון הווה"ולא אמר
אשרנתתיל'אור-החיים") .וע"ע אלשיך לפסוקנווכן ויקרא כ"גי"ד .וע"עלעיל 108ואילך.
בהר א' :אמר הקב"ה שאףאני מכרתי העולם כולו לאברהם ולאהוניתי אותו ,חזר והקנה
אותולי (וראה ב"ענףיוסף").
המדרשעצמו עוסק בהונאה במקחומביא דוגמא מאברהםלצורההגונה של"עסקה" .חדושו
של בעל שע"א ,שנתן נוסחה זו ,של מתן משמים והחזרתו לשמים,ענין למושג השמיטה.
מושג זה קשור בצורה שלסיבה ומסובב ,של השתלשלותמעניני הונאה ,ראה להלן תרעיד
הערה .1
תולדות תרל"א:בנ"ימחזירין תמיד הכל לשורש .תרל"ד :המקבל מתנתהטוייכראוי מעלה
נ"רליוצרוועי"ז נותן לויותר .תרל"ט :שתמידיש לו דבקות בשורש( .תרמ"ב ,תר"ן) אלא
ן בעל שפ"א,כיצד מתבטאת ההחזרהכלפישמיא,זו שבגללה
שבכל המקומות האלה לאציי
בא המתן פעם נוספת  -ויחזורויתן .מה שסתם בפ' תולדות פרשלפנינו .מה שבא שם
בצורה נוסחאית,מופיע כאן בצורה מפורטת .השמיטה היא דוגמא להחזרת מתנתא"י ,אחת
לשבעשנים ,וממילאלקיוםיחסרוחניחי ומתמידבין הנותן למקבל.
ויקרא ע"ה כ"ג וראה להלן תרנ"א ,תרהיט ,מהשדייק בהנמקהזו.
גילוי ,חשיפה ,ברור העובדותלאמיתן מתוךהסיבות החמריות הסובבות ומחפות.
נחמיה ט' ח' וראה להלן תרטט ,הערה  .10להלןתר"ן.
דהיינו תחזורלבעליה.
בראשית ב' ג/

 .10העביר משואהבין התחדשותה של השבתמדי שבועימיםלבין התחדשותה של מתנת הארץ
מדי שבעשנים .ראהבכוון דומה אצל בעל 'אזם-משמואל"ועי
'לעיל .109
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שפת אמת

פ' בהר תרמו (ב)
בפסוקי והיתה שבת הארץ לכם לאכלה .ע"פ מ"ש בזוה"ק יתרו 2ע"פ ויברך
כו' יום השביעי,כיון ללא אשתכח בי' מנא כו' אלא כולא ברכאין בשביעאה
תלי' כוט והנה משורש הברכה שמתגלה בטריקא"י כולם לקבל .רקבנ"י מוכנים
לקבל השפעה זו .4וכמו כן בשמיטה לכם לאכלה דייקא 5והרמז שכל השפעה
העיקריתהיאע"י השביתה וכמ"ש במ"א.6כי לכןמיני' מתברכין כל שיתאימין
לידעכי בטול כל המלאכות הן הן קיומו של עולם.
ויקרא כ"הו' .בהרכבה "שבת הארץ" ו"לאכלה"ישמן הסתירה.הרי השביתה מונעת תוצרת
וכיצדהיאתהיה לאכלה .מכאן דרשת תו"כ(וכןברטו"י)מן השבות אתה אוכלואי-אתה אוכל
מן השמור.לסתירהזו שהעסיקה אותו בכמהאנפין הוא מצא כמה דוגמאותבמסוייםבעניני
שמיטה" .ולמה נקראעושי דברו ,הלוא הוא בטולהעשייה "ושבתה" ,אבלהיא הנותנתע"י
שמבטל אדםוכו'עי"ז נקראעושי דברו"(ויקרא ".)191להנחילאוהבי ל'שוכו'זה עצמוקיום
היש בזה הביטול של היש וכו' וכל קיום הישע"ייובל ושמיטה שהוא הביטול' (שם עמ'
".)195כפי הבטול שנמצא באדם אל הבוראית' ממילאישלו כל" (שם עמ'  .)199במקביל
לכךמופיעה דיאלקטיקהזו גםביחס לשבת:היא מקור הברכה ואעפ"כ לאיורדמן בשבת.
וכיוצא בדברביחסלעניני מקום בשבת".כ' אליצאאיש ממקומוביוםהשביעי א"כיש לכל
איש ישראל מקום מיוחד בש"ק שקונה בו שביתה וכו' איש ישראל אינו משועבד למקום
אבל בכוחו למצוא לו מקום שביתה" (שפ"א בראשית  .)32וע"עלעיל  494הערה  .41בקטע
שלפנינו באה הדגשת "לכם" כאילו סתירהזוהיאלגוים ולא לישראל .ישראל הםשיכולים,
להנות ולאכול מן המניעה ,מן השבות.
דף פ"ח ע"א.
וע"ע שפ"א בראשית תרל"א .בשלח תרעד.יתרו תרמ"ט ,תרנ"א.
השוה שפ"א שמות עמ'  :101הברכה בשבתהיא למעלה בקודש,והיא שורש הברכות ,וברכה
זואיןמי שיכול לקבל רקבנ"י שנעשוכלים לקבלזו הברכה.
ראהדברי א"ע ,רמב"ן" ,אורהחיים" וע"ע שפ"א פ' בהר סוףתרמ"ו.
השוה שפ"איתרו תרל'ו .פ'בחוקותי תרמ"ז.

דעת
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שפת אמת

פ' בהר תרמ"ט
ענין שמיטין אצל הר-מיניי דכתיב ושבתה הארץ שבת לה' פי'
כשיבואו בבי שבתה שבת ע"ש .3והענין הואכי הקביה נתן לבכיי ארץ כנען
בכח התורה כדכתיב 4כחמעשיוהגידכו'כדפירש"י ז"ל פ' בראשית שלאיאמרו
לסטים אתם כו' ,ומה התשובה ע"ז .5אך האמת הואכי כל מה שלמטה תלי'
בשורש שלמעלה דבאורייתא אברי עלמא .6ובנ"י שמבררין זאת 7ומחזירין 9כל
הדברים להראשית והשורש שיש להם בתורה כדאיתא 9בשביל ישראל שנק'
ראשיתפי' שבנ"י בכ"מ שהם הם דבקים בהראשית כדאיתא במד' 10ונתנך ה'
עליון כשמן שצף למעלה .כמו כן בנ"י בכ"מ שהם מתעלין עד הראשית.וכיון
שהראשיתבידם שזה הוא כחמעשיו של הקב"ה ממילא הכלשלהמיי.ולכןזל"
שביתת השמיטה שהיא שבת לה'ומחזירין הארץ לבעליה ממילא היא שלהם.12
בזוה"ק2
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ראשוניות תורתסיני וראשוניותם של ישראל מסבירה את היחס לראשוניות המתגלית
במתנת א"י .שמירת שבת הארץ משמעה שמירת יחוס זה .בטול השמיטה משמעו בטול
הראשוניות ובטול הזכות עלא"י ומכאן עונש הגלות במיוחד על בטול השמיטה.
ראהלעיל תרמ"ד הערה  .1להלן תרנ"ז הערה .7
ויקרא ק"ת ע"א.
הה"דכי תבואווגו' ושבתה הארץנייחאודאי ,ושבתה הארץ שבתלד' ,שבת לד' ממש .שם
שמים נקרא על שבת הארץ.
תהילים קי"או'.
בזכות מהיוצאיםישראל מכללליסטים ,גם אם ברשותו של הבורא לתתה להם ,מה הצדקה
יש להםלהיותעדיפים עלפני אומות ולקחתה .והשוה שפ"אפ'בראשית תרל"א:וישלהבין
מה התירוץ על כל הפרשיות מבראשית עד החודש הזה.
תנחומא בראשיתא'.זוהרבראשית ק"ד .שורש התורה הוארוחני ועולם המעשהאינו אלא
גילוי האידאה שמעצם הגדרתה היא "למעלה".
את עובדתהיות העולםהרוחני מקורההוויות הגשמיות.
מייחסיםע"י הכרתם ,וע"עלעיל עמ' .117
ויק"רל"וד'.
דב"רז ,א/
החלק הראשון של הפסוק כחמעשיו,המתייחסלראשיתגילויי האלוקותבעולם ,באלהדגיש
את הקשר של הראשית לעם ישראל"הגיד לעמו".
יחוס הארץ למקורה הרוחני משמעויחוסלבחינת הראשית ,לבחינת השבת ובנקודהזוהרי
נעוצה ראשיתם של ישראל .השוה שפ"א בראשית תרל"ב :שבת מחזיר כל הבריאה לשורשו
שהוא רצונוית'.
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וז"ש בת"כ13דיו לעבדלהיות כרבו כשהיאשליהיא שלכם ,שכל כוחן שלבנ"י
לזכות בהארץ כשמתעלה אל הקב"ה בכח התורה כנ"ל .וז"ש כריתות בריתוית'
עם האבות לתת ארץכנען והקימותי אתבריתי4י.ביום ההוא כרת כופי .וכרות
עמו הברית כופי .הכל כנ"ל 17שע"י הברית שיש לבנ"י דבקות בקב"ה ממילא
כח מעשיו הגיד כו' .וז"ש 18השמים על הארץפי' דכל שלמטה יש לו שורש
השמים הם השרשים מהימים שעל הארץ9י .ושורש שבשמים20
שלמעלהוימי
ניתןלבנ"י כנ"ל .נמצא שאינו גזלבידינוי 2ולכןבעון שמיטה גלו .22ולכן הגלות
לבנ"ייותר מלכל אומה.כיאיןלנו חלק באמת בזה העולם רק אםעובדין אותו
ית' כראויומעידין ומבררין מלכותוית' בעולם ומחזירין הכל אליוית' ממילא
יש לנו הכל .וח"ו להיפוךאין לנו כלום בעוה"ז.

.13
.14
.15

.16
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.18
.19
.20
.21
.22

ויקרא פ' כ"ה פסוק כ"ג ובפרוש הח"ח.
בראשיתי"זי"ס .אמנם בריתזו לא נזכרת בהא"י .וראה תטש בראשית ל'ז אות קמ"ב.
בראשית ט"וי"ח.
נחמיה ט' ח/
משמעות הבריתותהיא התייחסות לנקודת הראשית ולמה שלפניה",ולפני אחד מה אתה
סופר".

דבריםי"א כ"א.
הימים המתגלים בארץ,בהוויה הגשמית ,שרשם ותלותם במושגהימים המתייחס לשמים.
ראה עוד שפ"א עקב תרנ"ג .השוה ה"כתב והקבלה" דברים שם.
הראשית.
כי קבלנוהו מכח הראשית.
אבות ע"ה מ"ט .שבת ל"ג ע"א.כי אם לא מחזירים לנקודת הראשית ,מתערער יחסם
לראשית ,לאותה נקודה שמכוחהזכובירושת הארץ.

זונר
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שפת אמת

פ' בהר ת"נ
נענין השמיטה ושבתה הארץכיבל"י נבראו לתקן העולם והזמןדכתי'1אנכי
עשיתי ארץ ואדםעלי' בראתיואין אדם אלא ישראל כמ"ש אדם אתם .2וכמו
שישגאולה בנפש כמוכן כ' גאולה תתנו לארץ .וכמושהיובמיי מקודםמעורבין
בכלל האומות ואה"כ נבחרו כדאיתא במדח בורר וחוזר ובורר שע"ז כתי'4
הבדלתי אתכם מן העמים.וביציאת מצרים נגאלו בגשמיותוברוחניות .וכמוכן
הי'א"י מקודם תחת השבעה אומותויצא אח"כלהיות ארץישראלוהיא גאולה
בגשמיותורוחניות .5וכמוכןבזמןשהזמניםמקודשיןהיומעודבין 6ואה"כנבררו
שבתות ומועדים מכלל הזמנים וע"ז נתבררע"י גאולתבמיי .לכן המועדים זכר
י כךהי' בריאת עוה"ז כמ"ש
ליצ"מכיע"ייצ"מיצאו הארתן מכח אל הפועל.כ
י אור .ודבר זה נוהג בעולם שנה נפש שצריך להתברר
והארץ היתה תהו כו'יה
ע"י אור תורה' .וברי שיצאו ממצריםוניתן להם התורהישבידם כח החירות
י תבואוכו'
ולהביא גאולה לכל המקומות והזמנים כמ"ש וקראתם דרור .ותשב
ושבתה הארץ שבת לה /להעלות הארץ אל הרוחניות והפנימיות .וז"ש 6וכרות
עמו הברית לתת כו' לתת .ב' נתינות למה .רק א' שהאבות ובנ"י אחריהם
נותנים הארץלהרריי.ונתינהשני'שהדריינותןלנו הארץ.וזה הואכריתותברית
שבנ"י כל עבודתם בעולם להעיד על הבורא ית"ש ולהעלות הכלאליו' .וכמ"ש
בקטענדונה מעלתא"י במסגרתהערכים :עולם ,שנה ,נפש ,וסגולתהלחיזוק מידת הבטחון

במיוחדבשמיטה.

ישעיה מה,יב.

יחזקאלד ,לא .שמות רבה מ ,א (השווה:יבמות מא,א).
פסיקתארבתיסו,ב וראה"תורה-שלמה"ויקראכ אותקם.גאולה משמעההבדלה.לישראל
עתיד מבורר מתוךהעירבוביההגלותית .ראה להלן תרנ"א הערה .16
ויקרא כ ,כד; אמנם דרשת חז"ל באה על הפסוק ואבדיל אתכם מן העמים שם ,פסוקכו.
העברתא"י לרשות עם ישראליש בה בחינה גשמית,ואילו הסגולותהפנימיות המתגלות
בהיות ישראל בארצםהיא בחינת גאולתה הרוחנית של הארץ.
,
ם
י
מ
י
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ל
ו
ל
כל עוד לאנתייחדוזמנים מתוך מחזור השנההרי שהםהיוב
ך
ו
ת
ב
בלי
זיהויוברור.
הצו"יהיאור" כולל את ההארה מתוךהלילה ,החושך,הערב-הערבוביה .ראה שע"אבראשית
רמ"א .השווה" :תורה שלמה" ,בראשית א ,אות שסה; זהר א,מו.
נחמיה ט',ח .ראהלעיל תרמ"ח (קטע א); להלן תרנ"ט הערה .10לעיל עמ' .110
השווהלעיל תרמ"ה.
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י סגולה כשם שהאשה מסגלת אחר בעלה כו' ע"ש.
במכילתא יתרו 10והייתם
ל
וכביכול הש"י ג"כ נאמרבויי ופניתי אליכם פונה אני מכל עסקי ועוסק בכם.
ובכח זה הברית זכו.במ'ילא"י כמ"ש במד' אמור2י ע"מ ואתה אתבריתי תשמור
שכל זהענין א'.ויש ברית בגוף להסיר הערלה להתדבק בפנימיות והיא גאולה
בנפש .וכמוכן גאולה בארץ כמ"ש.13וא"י מסוגל לזה כמ"ש במדעי עמדוימודד
ארץכו' ע"ש כמו שבחדהפצ'יבבנ"י שהתורהמיוחד רק להם .כמוכןא"ימיוחד
להיות נחלת ה' .וכתי' וישבתם לבטח בארצכם ואמרו בת"כ בארצכם אתם
יושבים לבטח וא"א יושבים לבטח חוץ מארצכם .הרמז15כי ב"י היו אוכלין
ושבעין ומ"מ היו דבקים בהרריי במדת הבטחון שזה עדות השמיטין ויובלות
ואין כל הארצות מיוחדים לזה רקא"י וע"ז 16כתי' שכן ארץ ורעה אמונה.

.10

וו.
.12
.13

.14
.15

.16

שמות יט ,ה .ושם במכילתא ובגרסת הגר"א .הדימוי לסגולת ישראל נעלה מכל הדוגמות
ילי כל הארץ".אולי לזהכיוון בהערה :ע"ש.
האנושיות האחרות,מכיון טריתלמוד לומרכ
ויקרא כו ,ט ושםברוריי קף'פ תורתכהנים.
ויקרא רבה כח,ו.
התלות של גורלא"י בשמירתבריתמילה מוסבר בכך שבשני המקריםצריך לסלק קליפות
גשמיותולהגיעלבחינותפנימיות ,ראה שפ"א לך-לך תרמ"ח.
ויקרא רבהיג,ב .מדברי המדרש עולהשויוןבין הנפש = דור המדבר למקום =א"י,סיני,
ירושלים.ואולי לזה רמז בהערה :ע"ש.
ענינה של ההבטחה בדבר הבטחון בארץ,אינה דוקא הבטחוןהפיזי ,שהריידועות תקופות
שישראל זכו לבטחון גם בחו"ל" .וישבתם לבטח" משמעוישיבה בא"י כהלכה,דהיינו תוך
כדי שמירת שמיטה ויובל שהם לכאורה ממעטים מן הבטחון הכלכלי .אמנם זו מעלתה
עלעיל עמ' .99
המיוחדת של הארץ שהיא מפרנסת את האמונה והבטחון.י'
תהיליםלז,ב .ראהלעיל עמ' .100

דעת
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שפת אמת

פ' בהר תרנ"א (א)
נעניןשמיטין ויובלות .ושבתה הארץ שבת לה'י וישבתם לבטח עליה.2כי
בל"י נכנסולא"י אחר שקבלו התורה בהרסיני והלכו כל מ' שנה במדבר בהנהגה

שלמעלה מהטבע .ובכח זה נכנסו להרים כל הטבע אליו יתק .וזה עצמו
הסמיכותשמיטין להרסיני לומר שבכח מצוה זו נתעלה כל הטבע והארציות
להיות דבוק בשרשו כמו שהי' קודם החטא 4וכמושיהי'לעתיד .וישבתם לבטח
הוא להיות גםהישיבה בטבע דבוק בבטחון בשלימות והוא מעלה גדולה.5וכתי'
בטחו בו בגל עת.6כי יש כ"ח עיתיםז אשר כל הטבע מתנהג בהם כמ"ש
בקהלת8י"ד עתים לטובה וטד וכו' .9אכןיש הנהגה שלמעלה מאלו וכולל כל
ב' אלו .והרמזישיד גדולה10וידחזקהיי.ויד רמה כולל ב' הידות האלוני.ניג'

אלוהידות הם מ"ב3ו ,שבשם מ"ב נברא העולם4י והם שנים 15שבתוך [שבע] השמיטות.וז' שמיטות
ויובל משלימים לחמישים שהיובל הוא שער הג' שלמעלה מכל הטבע והוא עלמא דחירות לגמרי

ויקראכיהב'.קך'י השביתה שהיא התנהגות על טבעית ,מתגלה יחסה העל-טבעי של הארץ

כלפי שמיא.
ויקרא כ"הי"ס .הבטחהזו באה לאחר פרוט מצוות השמיטה והיובל ,ולכאורה מהענינה,
שהרי השמיטה מחנכת להתעלות מעל תנאי ההתיישבות בארץ .הקטע עוסק בסתירה,
כביכול,שביןהישיבה הגשמיתלבין השביתה העל-טבעית.
תקופת המדברהעל-טבעיתהיא שחנכה אתישראלואיפשרה להם להתנהגבצורהעל-טבעית
גם בארץ.
השוהלעיל תרמ"ו.

להתייחסלחוקי הטבע מחד ,ולדבוק בבטחון שיש בויסודות עלטבעיים מאידך.
תהילים ט"ב ט' וע"ע .161
א"ע קהלתג'א' .חובת הלבבות שער הבטחוןפ"ג .שפ"א שלח תר"ן ,בלק תרעיב.
לקוטי תורה במדברי"ח "31ג ,השווה" :שפת-אמת" פ'בחוקותי תרמ"ז.
גדולה  -חסדוהיאהיד המעניקהי"דעיתים לטובה.
חזקה  -דיןוהיאהידהמייסרת ומענישהבי"דעיתים לרעה.
ראה פע"ח שער הק"ש פ"ט,לקוטי תורה נשא כ"א ע"ב".ערוך השולחן" או"ח ס'ד' סקט"ו.
"באר משה" בשלח עמ' שק"ו.
סךג'פעמיםי"ד הוא מ"ב.
ראה תוס'חגיגהי"א בדיהאין דורשין ,רא"שיומא פ"ח ס'י"ס.

ייב

שנות העבודה,היצירהוהעשייה.
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כנ"ל] 16ובלני מבטלין7י כל העיתים אל הנהגה העליונה 18ובאמת אין כל ב"א
מוכנים לזה רקבנ"י .וז"ש 19בטחו בו כו' עם 20שפכולפניו לבבכם .והוא בכח
התורה שנמסר להם שע"ז נאמר 21כח מעשיו הגיד .22וכמו כן א"י כל הנהגה
שלה משורשת בשורש העליון .23ולכן כתי' וישבתם לבטח עלי' .ובש"כ פ'
בחוקותי דורש בארצכם אתםיושבים לבטח ולא חתל ע"ש הרמז כנ"ל .24וכמו
שא"י מיוחדת לבחי' הנ"ל בעולם 25כמו כן בנ"י מיוחדים בנפש וז"ש 26בידך
עתותי .שעתות כלבנ"י מדובקין בשורש בו ית"ש .27ואיתא במד' 28כ"מ שנאמר
וישב לשון צער ע"ש בכמה מקומות .וגםוישביעקב דרשו 29ביקשלישב בשלוה
וקפץעליו רוגזו שליוסף כו' שטן מקטרגו כו'והיי
נוץיש3עדיין לאהי'ניתןא"י
והי' עודת"י כנען .30אבל כשנכנסובנ"י ושבתה האר ונעשה התיקון להיות
אפי' הנהגה שלמטה מיושבת 32ומדובקת באחדות השורשכי הקב"ה ברא הכל
עולם שנה נפש .33וא"כ יש נקודה ממוצעת שמחבר הגשמיות אל השורש

.16

ראה עמ'  .452 ,135הנתון בסוגריים מרובעות היא הערה של בעל שפ"א ,כנראה בשולי
הגיליון.
מכפיפים.
היא הנהגתיד רמה הכוללת אתשתי הבחינות הקטביות :גדולה וחזקה,דין ורתמים.
תהילים גרבט'.
"שב לדבר אל עם השם" א"ע שם.

.17
.18
.19
.20
 .21תהילים קמא ו /וע"ערשיי בראש התורה.
 .22כ"ח מעשיו  -י"ד וסדעיתים שלעשייה שנתגלתה בבריאת העולם.גלוי זה נגלה רק

.23

.24

לישראל במ"ת,הגיד לעמו,ולכן הםיכולים לכוף-לבטל את התנהגותם להנהגת התורה.
השוה":אורות",א"י;"מרחבים" התנשיא עמ' 221ולהלן :הרבאלישעוישליצקי,א"י,תכנים
 .אברמסקי:א"י נחלת עםישראל.
ויעדים .הרבי
.
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ישיבת בטח
משמעה
איזון חוקי הטבע
אפשרי

רק בא"י מפני שרק בה ישנה התייחסות לעבודת האדמה מחד ,ומאידך רק בה מתגלית
ההנהגה שיסודה בשורשעליון.
 .25היא בחינת המקום .הנהגה כזו שלישיבה פעילה חד ,ושביתה מאידך בבחינת הזמן ,היא

השמיטה.

 .26תהילים ל"א ט"ז.

 .27השוהרטו'יתהילים שם:עתיםהעובריםעלי,עלפיך הםובגזרותיך.
 .28סנהדרין ק"ו ,וראה תתש ראשפ'וישב.
 .29ב"ר פפ"ד וע"ע תו"ע בראשית לז אות ט'.
 .30ולכן לאיכולהיהיעקב לישב לבטחבא"י.
 .31עצםקיום מצות השמיטה הוא עדות לתקוןא"י.
 .32ע"פ הלשון וישבתם לבטח וע"פ ההסברדלעיל.
 .33ראה להלן תרנ"ג קטעשני הערה  ,14תרגריד הערה .13
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הרוחני .34וזו הנקודה בעולם היא בא"י .ובנפש בבריי .ובזמןהייע"י שמיטין
ויובלות .וכולןתלויין זה בזה.וכפי תיקון הנפשות כך בזמן כמ"ש במד'35יודע
ה'ימי תמימים כשם שהם תמימים .לכן סמך הנתוב פרשת לא תונו לשמיטין
ויובלות .שכפי אחדות שבנפשותבני ישראל .כך נתאחד הזמן עלידיהם .לכן
איןיובל נוהג רק כשכליושבי'עלי /ובמ"א 36כתבנו על המדרש מותוחייםביד
הלשון שכמו הלשון מחבר כל האדם כןבני ישראל מחברין כל הנפשות עלידי
כח התורה שקיבלו בהרסיני ע"ש.

 .34הממוצע הואבין השגרשהרוחני הטהורלבעהגילוייםהגשמיים.
ןהימים-הזמזלביז הנפשות-התמימים ,ראה עודלעיל עמ' .174
 .35ב"רר"ח ,השוואהבי
 .36ראהלעילתימ"א.
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שפת אמת

פ' בהר תרנ"א (ב)
בפסוקי והארץ ל"ת לצמיתות כו'גרים ותושבים אתם עמדי .שבנ"יצריכין
להיות בעוה"ז גרים לידעכי עיקר שלהם למעלה .2כדאיתא בחובת הלבבותי

מענין הגירות בעולם.ופי' עמדי 4כמו שקדושתוית' למעלה מכל רק שלפעמים
יורד למטה איזה הארה סתום וגליא 5כן צריכין להיות בנ"י בעוה"ז בעראי
כמ"ש6חסידים תורתן ומלאכתןעראי.ואפי'מישצריך לעסוק בפרנסהג' שעות
ובתורה שעה א' אעפ"כצריךלהיות התורהקבעי.וכןהי' מצות השמיטה אע"פ
שששה שניםהיועוסקין במלאכתן ושמיטההיופנויים 8מ"מע"י שהיוסופרין
אחרהשמיטיןוהיובלות.הי'זה להראות שמלאכתןעראיוהי' בטל כל המלאכות
 .1ויקרא כ"ה כ"ג מקומו של הפסוק המסכם  -שלכאורהענינובדינייובל,ולפנינו הוא בא
לאחר הבטחת ברכת השביעית  -מצביע על יחסוהפנימי הן לערכי השמיטה והןלערכי
היובל :גאולה ושחרור משעבוד לחומר .אף הפסוק הסמוך ,פסוק ע"ה ,הנדרש אף הואקן'י
בעל שפ"א ,מיקומובעייתי ,והואשנוי במחלוקת המפרשים ,ראה להלן הערה  15ובדברי
המלבי"ם ובשפ"א פ' בהר תרנ"ט.
 .2המרכיבהבסיסי של עם ישראל הוא המימדהרוחני,בחינת העולם הבא ,הבא ועומד בערכו
לאחרערכי העוה"ז .ראה במלבי"ם בעקבות דרשת הספרא על ויקרא ע"ה כ"ג :האדםאינו
תושב בזה העולםכי נשמתו היא ממעל .מצד החלק האלוקי שבו הוא גר פהכי שרשה
ממקום גבוה.
 .3שער עבודת אלוקים ס"ט .וכבר התברר אצלךגרותךוכו' .וראה עוד שם בראש פ"ב .והשוה
"גבורות ד'" למהר"ל ספ"ט :השכל הוא גר בעולם הגשמי ,וב"פחד-יצחק" חנוכה פי"א.
 .4נתקשה בשאלת מהו"עמדי" .ראה בספרי; בספורנו ,וב"באר-משה" פ' בהר עמ' תקס"ב.
 .5גם כשיורדת הארה הרי הסתום והגלוי ,מקורה העליון וגילוייה הארציים ,משמשים
בערבוביה .ראה זהר ח"ג ור"ג ע"א .מו"נ בפתיחה ,משל הברקים .להלן תרנ"ג קטע ראשון
הערה .15

 .6ברכות ל"ה ע"ב :דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי .העביר משוואהבין
דורות ראשוניםוחסידים .השוה ברכות ל"ב ע"ב עלחסידים הראשונים.
.
י
ת
ו
כ
י
א
אלא
השוה
 .7היחסבין העיסוק בפרנסהלבין העיסוק בתורה איננו בעיקרו כמותי
.8
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אבות פ"א מבג'ו ושם בפ' הגר'א ובאדר"נ ספכ"ח.
ונמצאשכאילו מצות השמיטה מתבטלת ונעלמת מחמתהרבוי שלהפעולותוהעשייה בשנות
העבודה.

שפתהשביעית
אל השביתה .9וכן הואבימי המעשה שצריכין להיות בטלין אל השבת 70ואז
יכולין להרגיש הקדושה בכלהימימיי .ולא להיות נפרד מן השורש2י .וזה הרמז
לא תמכר לצמיתות שלאיהי' מתנכר3י ורחוק לגמרי מן השורש שלמעלה4י.
וכמ"ש 15גאולה תתנו לארץ .וכבר כ' בכמה מקומות6י כמו שיש גאולה בנפש
כן בזמן ובמקום .וכמו שיש מ"ט שערי טומאה שצריך האדם לצאת מהם כמו
שגאלנו הקב"ה ממצרים7י כןצריכיןבנ"י ליתן גאולה למקום ולזמן .וכתי' 18תן
חלק לשבעה וגם לשמונה .יתכן לרמוז לשבעה שמיטין וגם לשמונה הואיובל
שהוא למעלה משבע שבועות9י והוא עלמא דחרות 20וג"פי2גי' מ"ט שבימי

.9
.10

וו.
.12

.13
.14
.15

.16

.17

.18
.19

.20
.21

כלערכיהיצירה של שש שנות העבודה מתבטלים ומאבדים את ערכם ומשמעותם לעומת
הערכים הרוחניים הגלומים בשמיטה ,ואלה מוכרים בצורהחיצוניתע"י השביתה.
הערכיםהיחסיים שלשבועהעבודהנמדדיםונערכיםביחסלערך המוחלט-השבת,בו שובתת
העבודה.
השוהביצהנג'ז ע"א :כלימיוהיה אוכל לכבוד שבת ,וא"ע שפ"א שלחתרל"ג .ובסדור שפ"א
חלק א עמ' תל"ב ובשפ"אביצה .T"D
השורש הרוחני של האדם יסודו בשביתה החמרית ובפעילות הרוחנית .העיסוק ביצירות
גשמיותגרידא מפריד את האדם משורשו-מהותו.
רמז לקשרהלשונישבין מכר לנכר .דבר שנמכרהרי הוא מנוכרלבעליו הקודמים.
אסור שהארץ-הארציות תרחיק את המתעסק בה ממהותו הרוחנית.
ויקרא כ"ה כ"ד .וראה בדברי הרמב"ן (נגדרטו"י) שהפסוק בא כסכום לפרטיהדינים שבאו
לפניו .מרמיזת בעל שפ"א עולה שהיחס הנכון  -מצד האדם  -לעבודת האדמה ,סוף
משמעו גאולה אף לאדמה הדוממת.
ראה שפ"א ויקרא עמ'  :54הגאולהאינה באדם דוקא ,וכלהנבראיםצריכין גאולה.וקר'ע שם
עמ'  .108 ,81פ' בהרתרנין.לעיל עמ'  .383לפנינו הדגשת הגאולה מתוך מ"ט שערים .מ"ט
שערים בזמן  -שמיטהויובל; מ"ט שערים במקום  -גאולתא"י; מ"ט שערים בנפש -
גאולתמצרים.
ראה שפ"א פסח.42זהר חדשפ'יתרו".אורהחיים" שמותי"גי"ח".נועםאלימלך"פ'במדבר.
"ביתהלוי" פ' בא בשםהאר"י .הגאולהממצרים,היציאה ממ"טשערי טומאה שבנפש,היתה
ע"י פסיחהודילוג שלעילא ,אתערותא דלעילא .במקביל לה על ישראל מוטל התפקידלהביא
גאולה למקום ולזמן באתערותא דלתתא.
קהלתי"א ב /ראה להלן עמ' .573
רמז על ההקבלה לארבעים ותשעהימי ספירת העומר שהם שבעה שבועות שלאחריהםיום
החמישים,יום מ"ת,ואין לךבןחורין ,אלאמי שעוסק בתורה.
זוהר שמות קפ"ג ע"א.לעיל עמ' .382
"לשבעה וג"ם לשמונה".
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השמיטין72יוצאין ממ"טשערים ומתגלה שערהנ' שהוא אחדותבלי תערובות.23
וכתיב 24וגםהקימותיכו' לתתכו'היינו גאולת הארץ .מת"?25כנען לצאת ממ"ט
כו' נאקת כו'היא גאולת הנפשות 26ממיט שערים.
שערים .וגם

אני שמעתי

.22
.23
.24
.25

בונתוהן למ"ט שנות השמיטהביחסליובלוהן למ"טהימים שבספירת-העומרביחס למ"ת
ביוםהחמישים .השוה פרוש הגר"א למשלינג'זד'.
י המעשה והשבת.
אחדות שלעוה"ז ועוה"ב ,של עבודת אדמה וגרות בעולם ,שלימ
שמותו'ד' ושםברעו"י ובמפרשיו :רא"ם ,גרא,שפתי-חכמים" ,לבוש האורה"".אורהחיים"
ובעל שע"א רמז לפתרוןהבטוי ורם-מ"ט.
מתחתיד ,בפסוק כתוב :לתת להם את ארץכנען .השוהלעיל תרל"ה הערה .8ואולי רמז
לבטוי "ארץמגוריהם",בחינת גרות ,השוה :פ"צ שמות " ,25באר משה" פ' בהר עמ' תקדקד.

שכ"א פ' ואדא תרמ"ח.
 .26שפ"אפ' וארא תרמ"ח.רטו"י שמותו'ה',ספורנו ,א"ע".אורהחיים".איזכור והם "לשבעה"
וגם"לשמונה" ,רומז לגאולה בזמן ,ומכאןכפילות וחםביחס לארץוביחסלנפש.
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שפת אמת

פ' בהר תרנ"ב
במד' תנחומאי נבהל להון איש רעעין כו' חסר יבואנו .2העושה סחורה
בפרותשביעיתסופו מוכרמטלטליןכו'ביתוכו'.דאיתא במשנה3ירדמתלמידיו
ן טובה כו'אוכלין בעוה"זונוחלין לעוה"ב להנחיל אוהבייש כו/
של אאע"העי
4
ם
י
מ
ע
פ
ו
מ
כ
ה
ט
י
מ
ש
ה
ל
י
ח
נ
ה
ל
ז
מ
ר
ש
ה
ז
כמה
וכבר כתבנו
ן
י
נ
ע
בזבחי
אוהבי
כי
שיש בו ל"ד הללוסימן שהוא אוהב ה'6
י"ש הואיובל שמיטה.כי בוודאימי
ומתוך אהבת הבורא ית"שאינו מדובק בעוה"ז .ולכןאינו מקנא לחברו ואינו
מתגאה ומתדשן בטובת עוה"ז .ולכן נוחל ב' עולמות.7כי באמתכפי הביטול
שנמצא באדם אל הבורא ית' ממילא יש לו הכל .8וכפי הגיאות לשכוח בכח
הבורא יהמ 9ונבהל להון ומתפעל ביותרע"י העשירות חסר יבואנו כמ"ש לא
יחצו ימיהם0י דכ'יי מותר האדם מה"ב אין.כי הנה הקב"ה מקיים וזן כל
הברואים מאדם ובהמה,12ויתרון שכל האדם במה שמתבונןומביןומכיר טובת
הבורא ית' .ואז כשבא לדעת זאת יש לו מותריי אבל כשהכל מביאו לבעט

שמירת השביעית גורמת כביכול חסר ,אולם למרות זאת ,פרודכסלית ,היא מקור היש,
הברכהוהריבוי.
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

וו.
.12
.13

בהרא' .וראה להלן תרוקד.

משלי כ"חע"ב.
אבות ר"ה מז"ט ,וראה שע"א שם.
לעיל תרשו ,תרמ"ה.לקוטי שפ"א בהר.
פ' בהר ,כל"היטו" כלול ב"ש =יובל,שמיטה .ראה עודלעיל עמ'  .104להלן עמ' .572
השוה:זרע אברהםאוהבי(ישע" מ"א ח) רמב"ם ורס"ב בפרוש המשנה ,אבות שם.
גם אם הוא אינו "מתדשן בטובת עוה"ז" ,הרי היא הנותנת שיש לו נחלה גם בעוה"ז.
אי-תלותו ואי-שעבודו להנאות העוה"ז מאפשריםלו להנות מהעולם.
על דיאלקטיקה זו במשנת בעל שפ"א ראה לעיל תרמ"ח הערה  .1שפ"א פ' נח ,תר"ן .לעיל
עמ' .250
הגאוה והבטחון העצמי המשכיחים מהאדם אתעליונות הבורא.
תהילים ר"ה ע"ד "לאיגיעו חצי ימיהם הקצובים להם" (מצודות) .אבות שם .וע"ע שפ"א
תהילים שם.
קהלתג'י"ס.
ומבחינהזו ,של כח הקיום והתזונההמגיעים לכלל הברואים,איןיתרון לאדם על הבהמה.
במידהשיש לאדםיתרון ,הוא נמדדלפי הכרתו ואבחנתוהשכלית במקורהזןאותוומקיימו.

$39
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מהבורא ואומר כחי ועוצםידי כו'4י הבהמה טובה ממנו .15והקב"ה ברא יש

מאין 16וכשהאדםמבין זאת ומבטל עצמו להבורא 17ע"ז ב' להנחיל אוהבי יש.18

'
f
t
w
n
"

 .14דברים ח' ל"ז.

 .15אז יש_לבהמהיתרון על האדם,כיהיא לכללבעיטה לא מגעת.
 .16מתוךהאין באה מציאותהיש.
 .17והופך אתיישותולבחינת"אין".
 .18אהבה מדומעה התבטלותלאובייקט הנאהב.בחילהזו של"אין',היאהגוררת אתהוית
המחודשת .נוסחת הבריאההיסודית"ישמאין" חוזרת על עצמה כל אימת שבאה מציאות
שלאין.בשמיטהוביובלגנוזיםיסודותה"איר',בטולעבודתהאדמה;בטולהיצירההכלכלית,
בטול שאיפת ההתעשרות ,ולכן מתוך"אין" זהיבוא'"יטו" ,וראהלעיל תרמ"ה.
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שפת אמת

פ' בהרתרי"ג (א)
נענין סמיכתשמיטין להרסיניי.יובן ע"פ המשנההמקיים את התורהמעוני
ייש נסיון לעני מתוך דוחקו.ויש לעשיר נסיון שלא
סופו לקיימה מעושר.2כ
ירום לבבו בעשרו לשכוח את הש"י .והמקיים התורה מעוני זוכה שייקימנה
בעושר ולא יבעטע"י העשירות .וכמו כן הי' בכלל בנ"י בדור המדבר ויענך
מתוך העושר4והיא העצה5
וירעיבך'.והי' זה הכנהשיקיימו אח"כ התורה בא"י
שיעצה התורה בשמיטין ויובלות שלא לעשות עיקר בעבודת האדמה ולשבות
בשמיטה לשמו ית /וגם הצדקה לעניים א' לשבע שנים 6שע"זיתקיים ברית
הארץבידם' וע"זמברכין אותוימ"ש ברעב זנתנו ובשבע כלכלתנו 8מה שמזמין
לנו מזון בעת הרעב .ומה שנותן לנו דעת לקבל המזון כראוי .9זה ברכת א"י
ארץ טובה ורחבה.כי הנה להמאכל נצרך כח הזן והמעכל והדוחהפי .וזהענין
ג' הברכותיו .ואמרו חז"ל2י משה רבנו תיקן ברכת הזן כשהוריד לנו המן שזה
תקזפת הלמוד בסמוךלהר-סינייש בה בחינת קיום התורה מתוךעוני[ .תנאים כלכליים
מיוחדים .השוה ספורנודברים ח'טז:למען עגתך  -כדאגתמישאיןלו פתבסלון.הערכים
שהוטמעו באותה תקופה הםהעומדים בתקופת העושר,היא תקופת ההתישבות בארץ .את
מה שלא הושג בתקופת המדבר [הוא מה שגרם לבטול מתוךעוני = הגלות] אפשר לתקן
בשמירת השמיטה שהיא תקופה זוטא שלקיוםמעוני.
ראהלעיל תרל"ח ,להלן תרנ"ז.

אבות פ"ד מ"ט ,וראה שם השפ"א.
דברים ח'ג' .השוה"אורהחיים" שם,על הקשר של"ויענקו עם"ויאכילך".ובבעלי התוספות:
שלא נתן לךמזון אלא דבריוםביומו.בחינתהעינויוהעוני קדמה לשובע  -ויאכילך .וע"ע
האר"י,לקוטי תורה צ"ה ע"ב.
על תקופת המדבר כהכנהלא"י ראה שפ"א חוקת תרמ"א.
גם אחרי הכניסה לארץ ,שהיא דוגמת "קיום מעושר",יש תקופות שההנהגה חוזרת להיות
שלעוני  -השביתה בשמיטה.
יש במתן צדקהזו ,של הפקרת פרות השדה ,חסרוןכיס שהוא בבחינת דרגתהעוני.
והיא בחינת סופולקיימה בעושר.
"ברכת השיר"  -נשמת .ראה "בעץ יוסף" בסדור "אוצר התפילות" :ע"ש ויענךוירעיבך
ויאכילך את המן.
לא לבעוט מתוך עושר ושובעוזו כונתהביטוי "בשבע כלכלתנו".
השוה פ"א משמונת הפרקים לרמב"ם.
הזן ,הארץ,ירושלים שהן עיקרה של ברכת המזון.
ברכות מח ,ע"ב.
541
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הי' הפקת המזון במדבר שהיו חסרים מכליי .וכשנכנסו לארץהי' הברכה על
הארץ שהוא נבחר מכל הארצותשיכולין לקבל המאכל כראוילזון הנפש שלא
לבעט מתוך ,השובע זהו בחי' המעכלשיהי' המזון לתועלת הנצרך .זה בשבע
כלכלתנו .14אח"כ כשנבנה ירושלים הי' הברכה על בחי' הדוחה כי ע"י בנין
ביהמ"ק הי' בירור האוכלבלי פסולת .15לכן דרשו 16הטובה זו ירושלים שהי'
ברור הטוב מתערובת טו"ר .נחזור לדברינו7יכי המן במדבר ובחינתןויענךהי'
הכנה שיוכלו לקבל העשירות כראוי אח"כ בכניסתןלא"י .לכן תלה הכ'שמיטין
ויובלות ןשהסו תיקון הארץ בהרסיני ונ"כ 18להיטיבךבאחריתך .ובאמת אםהיי
מקיימין בשלימות התורה מעוני9י לאהי' הגלות .20אבלהי' לנו חטאים במדבר
ג"כ .ולכן נתקיים אח"כ ג"כ בנו סיפא דמתניתין המבטל התורה מעושר סופו
לבטלה מעוני .כמ"שי 2תחת אשר לא עבדת את ה' כו' בשמחה כו' מרוב כל
כנ"ל.22

.13

.14
.15
.16

.17
.18

ברכת הזן מקבילה לכח הזן שבתהליך האכילה.
הברכה המיוחדתלא"י למרות הרגשת השובע שבאה כתוצאה מעכול טוב ,לא מתלוית לכך
תחושת"ובענר' .כלכלת השובעבא"יהיא מאוזנת.
עצם בתירת ירושלים ומקום המקדש קובעים את יתרונם עלפני המקומות שלא נבחרו.
פעולת הבחירה מקבילה לפעולת הדחיה ,שיש בה בחירת האחד ,ודחית האחר.
ברכות מח ,קן'ב :על הארץ הטובה  -הטובה זו בונה ירושלים ,והשוה מהכ"ל "נתיבות
עולם",נתיב העבודהפי"ח.
מתוךהחריגה שעסקה במבנההרעיוני של ברכת המזון.
דברים ח ,טז :המאכילך מן במדבר וגו' למען עגתך ולמען נסתך להיסבך באחריתך .השוה
ספורנו :למען ענתך  -שתקייםמעוני ,ולמען נסותך  -אם תעשה רצונו בתתו פרנסתך
שלא בצער .ובמלבל'ם:באחריתך ,בעת שתהיה בטובה כשתכנסלארץ .אמנם ראה ב"העמק

דבר".
 .19בתקופת המדבר ,ואז היתה פעולת החינוך מושלמת.
 .20כיהיה מתקיים בהם :סופה(בלי הפסק)לקיימה מעושר.
 .21דברים כח ,מז.

 .22והיאבחינת המבטלה מעושר סופו לבטלהמעוני ,והשוה שפ"א תבא תרמ"ג.
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 fOבהר תרנ"ג (ב)
דכ' 2ושבתה הארץ שבת לה' .שכ' והארץ היתה תהו3
עודענין בהרסיניי
אח"כויהי אורוכןהיה בסדר הדורותב'אלפים תהו 4ואב"כ בכח קבלת התורה
הארץ 5שע"ז נברא האדם לעשותישוב בעולם כמ"ש לא תהו בראה
תיקנו

בנ"י

לשבת יצרה 6וכ"כ וכבשוהי שהאדם נברא לכבוש הארץ לתקנה לצאת מתוהו

ובוהו לבאלידיישוב.
והנה א"י היא יסוד כל הארץ 8ובה נמצא התקון להעלות הארץ להתחבר
לשמים 9ולא עלחינם התאוו האבות לנחול את הארץוכתיב לך אתן א"כ חבל
נחלתכם.10רטר'יפי' חבליש בוג'פתיליפיי .וכת' בארץ 12חבל נחלתכם .וכמו

.1

.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.10

וו.
.12

הסברנוסף(על האמורבראשית הקטע)לסמיכותשמיטהלהר-סיני .אחדותישראלהבסיסית
יסודה במ"תבהר-סיני ומכאן היחס לשמיטה ,שאף לה כח מיוחד המשרה שכינה ונשמה
יתרה בנחלת הארץ .התאחדותישראלבא"ימביאה לתקון תהו העולםע"י מ"ת .מעלתה של
א"י מעניקה מימדרוחנילטריטוריה של כדור הארץ.
ויקרא ר"ה ב/
בראשית א' ב /דרשכעין גזרה שוה :הארץ ,והארץ.
סנהדריןצ"ז ע"אוברטו"י :דכשנשלמואלפיים שנה עסק אברהםבתורה .והשוה שפ"אלך-לך

תרמ"ת ולהלן תרמז.
הקבלהבין דרגת"יהי אור" שבבריאת העולם ששמה קץ לדרגת התוהו,לבין דרגת האור של
קבלת התורה ששמה קץ לדרגת התוהובהיסטוריה .השוה :אברהם  -עמודו של עולם -
רמב"ם ,ע"ז פ"א ה"א .זוהר בראשית פ"ו ע"א:מיהעיר את אור המזרח.
ישע' מ"הי"ח.העבירכעיןגזירה שוה תהו-בהו" .תהו" הקוסמישלפניבריאת-העולם" ,תהו"
חברתי שבתולדות העולם .כשם שחובהליישב ולתקן את העולם מבחינה ממשיתכןצריך
לעשות זאת מהבחינות החברתיותוהרוחניות.
בראשית א'כ"ח .המושג"כבוש" שישלוצלילשלילי ,מקבלכאן הוראהחיובית של מלחמה
בתוהו וכבושציבליזציוני .השוה :רמב"ן וספורנו.
יומא נ"ד קן'ב :ושתיה היתה נקראת שממנה הושתת העולם.
השוה,מימרתו של האדמו"ר מקוצק:השמיםוכו' והארץנתן לבנ"אכדישיעשו ממנהשמים.
דה"א ח"זי"ח וע"ע "עולת ראיה" ח"א עמ'רי"ג.
דברים ל"ב ט/
דה"א ח"זי"ח .בבחינת ארץ-עולם נאמר חבל .בבחינת נפש  -יעקב חבל נחלתו .בבחינת
שנה  -שבת ומועדים  -הנחילנו ,כמו שמבאר בסוף הקטע .אפשר שכונתו לרמוז עלג'
הבחינות עש"ן שבכולםע"י החבלמגיעים לשורטו.
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שבתומועדבשביעית
ש התקשרות לשורשבבחינת עולם שנה נפש14
י

כןכתי'3ייעקב חבל נחלתו.כי
1
5
ל
'
ו
'
י
ל
ג
ו
קוב"ה ואורייתא פתים
וכולםיש בהםפנימיות כמ"ש
וכמו כןבמיי
מתים וגלי' וכמו-כן א"י סתים וגלי' 16וכ"כ 17אל הארץ אשר אראך א"כיש בו
דבר סתר.כי בחכמה יסד ארץ .18וארץ-ישראל מקום מיוחד להתקשר בשורש
עליון .19בנ"י מתאחדים בארץ כמ"ש 20אתה אחד ושמך א' ומי כעמך ישראל
יגוי אחד בארץ.כיפי' אחד הוא כשהחלק שלמטה דבוק בחלק שלמעלה
וביר
כי החציאינו נקרא אחד .וכשבנ"י נתישבו בארץ קבלו כח הנשמה שלמעלה.
וכ"כ 21נותן נשמה לעםעליה.ולכן נזכר בפרשהזוענין האחדות ולא תונואיש
ואז השכינה שורה עליהם .ולכן אחז"ל23
את עמיתו.22כי עיקר האחדות בא"י
הדרבא"ייש לו אלק' ולמדו ממה שאמר דע"ה24גרשוני כו' מהסתפח בנחלת
ד' ע"ש .25שבנ"יגוי א' בארץ .וכמו-כן בזמנים שבתות ויו"ט נק' נחלה כמ"ש
ושבת קדשו הנחילנו 26ויש בו ג"כ נשמה יתרה .וכמו-כן בשמיטין ויובלות.27
דברים לב ,ט/
חלוקה שמקורה בספריצירה פ"ד .ראה אש-דת ח"ח עמ' צ"ד ואילך ,ע"ע "דעת" ב' עמ'
,203-206לעיל במבוא הערה .1
זהר ח"ג ע"ג ע"א וראה שפ"א פ' בהר תריס ,פ'וירא תרס"ג.
זוהי כנראה הוספתו של בעל שפ"א בעקבות הזוהר.
בראשיתי"בא' .על הדגשת הארץ ראה"עיונים בספר בראשית" עמ'  .84וראה שפ"אדברים
דף ק ,קה :שע"י שעזב ארצו ומולדתו זכה לראות מה שא"י לראות בדרך הטבע .והשוה
"שם-משמואל" ויקרא עמ' שנ"ג.לעיל עמ' .37
משליג'י"ס .החכמהשביסוד הארץהיא המורכבות שלהגלוי והנסתר במבנה העולם.גילויו
של סוד זהבא"י הובטח לאברהם.
על מעמדההמיוחד שלא"י ע"ע שפ"א שלחתרגריא ,בלק תרנ"א,מסעי תרמ"ט.לעיל תרנ"א
(א) הערה .23
בתפילת מנחה של שבת וע"ע דבה"אי"ז כ"א .להלן תרס"ד.
ישעי' מ"ב ה'.
ויקרא כ"הי"ז .השמיטה מביאה לאחדות כשיד הכל שוה .מכאן הנמקה מקורית למערכת
המצוות שבפרשה ,השוה קדושין כ' קך'א ,רש"י ויקרא כ"ו א'; להלן תרכר'ד הערה .1
כתובותק"י ע"ב.
ש"א ק"ו ל'ט.
הגרושמא"י מונע מדוד את ההתאחדות עם כלל האומה .מצב זה של פרוד בעם גורראחריו
סלוק שכינה ומכאן דומה כמי שאין לו וכו' .ע"ע "נפש הראיה" עמ' ל"ו .לשלושה באלול
תרצ"ח עמ' מ"ח :הפרוד הואיסודהכפירה.
ע"ע שפ"א סו"פ בא .ראש פ' בלק .ויקרא עמ' .160לעיל עמ' .182
על נשמהיתרה לארץבשמיטה ראהלעילעמ'  ,97שזהחידושו שלבעל שפ"א .השוה :שפ"א
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שפתהשביעית

וע"זניתן בהרסיני שנעשוברויגוי א'ולכן כתיב28אנכי ה"א לשוןיחידכיכפי
האחדות שישביניהם חל אלקותוית' עלבנ"י.
דברים תרמ"ב.בחוקותי תרמ"ז .עליחס נשמהלא"י ראה "חסד לאברהם"מעיןשלישי,עין
הארץ נהריב (עמ' כח) שבשנה הראשונה לשהותבא"י מתחלפת הנשמה.

 .28שמות כ'ב' ,וראה תו"ש שם אות נ"דמדברי המכילתא ונוסחת לקח-טוב.
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שפת אמת

פ' בהר תרנך (ג)
בפסוקי לעולם בהם תעבודו ובאחיכם בנ"י לא תרדה בו בפרך.כי אדם
לעמל יולד 2ולכןאין להניח עבדפנוי .והמנו
ח5ה היא טוב רקלבנ"י שהםעבדי
ל
'
ילי בל"י עבדים .4וע"ז אמרו חל אשרי שעמלו בתורה .והמקבל
דו 3כביושכ
עליו עול תורה מעבירין ממנו ע"מ ועול ד"א .6והנה אדה"ר קודם החטאהיי
בגן עדן לעבדה ולשמרה במ"ע ומל"ת 7ואחר החטא כתי' 8וישלחהו כו' לעבוד
את האדמה כו' פי'
את להיות העבודה בהשתתפות הגשמיות 9כענין
שאמרו יפה ובית עם(הדמי"לאה .1~0וע"ז אחר החטאיי כמ"ש הטעם שיגיעת שניהם
משכחת עון 12אבל קודם החטאהי'נולו תורה .וכמו כן 13בהרסיניהיומיוחדים
בלוילהיות כמו קודם החטא כמ"ש4י אמרתי אלקים אתם .ואחר שחטאנושוביי
ונצרך להיות התיקון בבחי' השתתפות ת"ת עם ד"א נתן לנו הקב"ה מצות

.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

וו.
.12
.13
.14

.15

$46

ויקרא ד"ה מ"ו.לפי פרשנות חז"להרי שההתייחסות בפרשה לעבודה ולעבדות ,הןזו של
ישראלוהןזו שלהנכרי ,באהעלדרךהגלגולהנסיבתי,בהתייחסלציוויםעלהשמיטהליחס
זהישגם משמעותפנימיתוגם קשר לתלותשביןסינילשמיטה.וע"עגיטין ל"תע"ב.קדושין
כ' ע"א,רטו"י ויקרא כ"ו א /להלן שנת תרס"ד.
איוב ה'ז'" ,מצודת דוד" ,וע"ע "דעת מקרא".
כיון שעבדי ד'אינם נחים ואינםפנויים מעבודת שמים לכן ראויה להם המנוחה מעבודת
העוה"ז,כדישיוכלו להתמסר לעבודה הרוחנית.
ויקרא ר"ה נ"ה.
ברכות ל"זע"א .וע"עסנהדרין מ"ט ע"ב",נתיבות עולם""נתיב התורה" פט"ו.
אבות פ"גו' וע"ע שפ"א על אבות.
זוהר ח"א כ"ז ע"א ,להלן תרס"ג הערה .4-5

בראשיתג'כ"ג.
"את" כמו עם .העבודה שהוטלה עלהמין האנושי היתה עם האדמה ,עבודה עם מרכיבים
גשמיים וכך פרש ב"אגרא רכלה".
אבות ע"ב ב' ושם בשפ"א.
שהרילפני החטאהיתה עבודתובבחינותהרוחניות(לעיל הערה )7ואיןצריך לשתףעבודת
ד"א עםיגיעת התורה.
אבות שם .לאחר החטא,העון ,נתנה עבודת ד"אכדילס-יע בהשכחתהעון.
הקבלהבין דרגתו של אדה"ר קודם החטא ולאחריו,לבין ישראל במ"ת ולאחר חטא העגל.
תהילים פ"ב ו /ילק"ש שם .וע"ע להלן תרגר'ד.
במעשה העגל,וירדנו מהמדרגההעליונה ועבודתנו מורכבת מיסודותרוחנייםוגשמיים.

שפתהשביעית

שמיטה ויובלע שאז הוא בחיי תורה בלבד 17ולכך סמך שמיטה להרסיני.כי
בהרסיני התחילתיקון חטא אדה"ר8י והתורה כתי' בה תמימה משיבת נפש9י.
דהנהג'בחי'היו בבריאת האדם ,עפרמן האדמה 20הוא הגשמיות.ויפחבאפיו
האדם לנפש חיה22
נשמתחיימ 21הוא מדרגה גבוה כמושהיה קודם החטא.
י
ה
י
ו
הוא הממוצע רוח ממללא 23והוא רוח המחבר נפש לנשמה 24וגדולה תורה
שנותנתחיים בעוה"ז ובעוה"ב 25לכן נאמר בה משיבת נפש .26ונותנת דרךאיך
לתקן גם עבודת האדמה 27והוא מצותשמיטין יובלות כנ"ל.

.16

.17
.18
.19

המשחררותאותנו מהתלות בעבודת האדמה,ומחזירותאותנו ,למשך תקופה קצובה ,לדרגת
מעמדסיני.
בלי שתוף ד"א = עבודת האדמה.
השוה שבת קמו :ישראל שעמדו על הרסיני פסקה זוהמתם.
תהיליםי"ס ח /וע"ע שמו"ר כ"טד':כיון שבאולסיני ונגלה להם פרחה נשמתםוכו' התורה
בקשה עליהם רחמים וחזרה נשמתם שנא' תורת ד' משיבת נפש .במ"תכאילו שבה דרגת
הנפש למקומה הראשון .לקמן תרנ"ז.

 .20בראשית ב'ז'.

 .21שם.

.22
.23

.24
.25

.26
.27

שם .ראה להלן תרש'ד הערה  17על הקושי במבנה הפסוק.
אונקלוס בראשית שם.
השוה רמ"א או"ח ס' ו/
אבותפ"ו ז /שפ"א קדושים תראו .שפ"א אבות שם.
משיבה את הנפשלעוה"ב .ראה עוד שפ"אתהיליםי"ס.
לשחרר את האדם מתלותו במסגרותחמריות.
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שפת אמת

פ' בהרתרנייה
מו"חביד לשון מצא גחלת ונפח בה כו /זו הגחלת היא בכל מקום2

נמד'י
והואניצוצין מן התורה שנקראת אקו 3כמ"ש בספריםכי גחלתגי' אמת.ואין

אמת אלא תורה 4והכל נברא מהתורה ונמצא מזו הגחלת 5בכל מקום ובכל דבר.
אךביד איש ישראל להוציא מכח אל הפועל זה הניצוץ וע"ז כתי'6ויפח באפיו
י האדם לנפשחי' לרוח ממללא'.היינו שיש כחבפיו לעורר החיות בכל
כו'
ה
י
ו
1
0
'
י
פ
אמרו9
ליגע עצמו
אם בחוקותי תלכו להיות עמלים בתורה.
מקום .8וע"ז
למצואדברי תורה בכל מקום.הרשימותיי וחקיקות2י מהתורה שנמצא בכ"מ3ז.
כמ"ש במד' 14חוקים שבהם חקקתי את הירח כופי .ולכן הזמנים נמסרו ביד
בנ"י כמ"ש 16ישראל דקדשינהו לזמנים .וכן במנין שמימין ויובלות במ"ש

.1

.2

.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10

וו.
.12
.13

.14
.15
.16
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ויק"רל"גא.בעל שפ"א חזרועייןבדברים אלו של המדרשוהעמיק אתענינםביחסלשמיטה.
ראה לעיל תרל"ב ,תרל"ד ,תרל"ח ,תר"מ ,תרמ"א .להלן תרנריא ,תרנר'ד .באמצעות מתנת
הלשון-הדבור-השכל-העיון אפשרלהפיחחיים באחרים.ע"י ההמנעותיבוא תהליךהמיתה.
מכאןהדימוי לגחלת ולמשמעותשליבוייה מעניק לכל הנברא ,כולל קדושת הזמן.
השוהלעיל תרל"ב:בודאיישחיותהש"יבכל דברשבעולםוכו' רק שמכוסה וקשורהבגחלת.
וצריכין לחפש ולמצוא הארת התורה שישבע"ד.
השוה רמב"ןדברים ל"גב' :אש דת.
ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח.
בצורה כוחנית .הגחלת עצמה היא צורה כוחנית של האש.
אונקלוס שם.
אונקלוס שם.
השוה להלן תרנר'ד הערה .17
תו"ע ראש פ'בחוקותי .רפ"י שם.

משמעות העמל.
הרישומים ,הרושם ,העקבות.
מלשון חקיקה ,חוק,בחוקותי .השוה":מי השילוה" ראש פ'בחוקותי".בית-יעקב" בחוקותי
אותע"ב.
ולכן דוקא ביחסלחוקותי  -חקיקותי נדרש העמל;היגיעה לחפש אחר עקבות החקיקה.
ויק"ר ל"ה ד'.
במדרש נזכרת גם השמש,ואוליהזכיר רק את הירחביחס לקדושת הזמן ע"פ הירח.
ברכות מ"ט ע"א.

שפתהשביעית

וספרת לך1י ומקדשין ב"ר שנת השמיטה והיובל .18וכל זה הכח נמסר לבמוי
בקבלת התורה לכן נאמר בהרסיני9י.ביד לשון 20הוא רמז לבמוי שנמסר להם
לשון הקודש כדכ'י 2מקודם היה שפה א' לכולם .ובדור הפלגה נתבלבלו
הלשונות ונמסר אח"כ לבמוי בפרט בקבלת התורהב.2

וו.
.18

.19
.20

ויקרא כ"ה א/
בתו"כ נדרש וספרתלך  -בביתהדין ,ושם בראב"דב"דהגדולהיומוניןבתחילת השנהוכו'
כמושמונין לספירת העומר.
קדוש הזמן ,במיוחדהמנין ליובלות ,מתאפשרע"י מדרגתם המיוחדת של ישראל ,זו שזכו
לה במ"ת ,ומכאן הסמיכות של שמיטהלסיני.
החיים שישראל מסוגלים להפיח בכל עצמים (הגחלים) שבבריאה ,והמות(המניעה שתבוא
בעקבאי-פעילותם)תלויים בלשון",מו"חבידלשון".וכאן לשוןכנוי לאומההישראלית ע"ש
לשון הקודש המיוחד להם.

 .21בראשיתי"א א'.
 .22מ"ת שהיה בלה"ק הוא גושפנקא ליחס המיוחד שיש לישראל עם לה"ק .בלשון זאת ,לשון
התורה ,הם מביאים חיות לכל היש כוללחוקי הזמן.
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פ' בהר תרנך
"ושבתה הארץ"כויי דכתי' לא תהו בראה לשבת יצרה .עיקר בחי' השבת
ה בכח הסררה דכתיב3
לשוב ע"ד נבל דבר] לשורבנו כמ"ש 2שבו איש תחתיו.יז
משיבת נפש שמשיב הנפשות אל השורש .ולכן בכחבנ"י לעשות השבת בנפש
ובארץ .4לכן אחו'ל 5קודם מתן תורה נק' ב' אלפים תהו .6וזה סמיכת שמיטה
להרסינילכי בכח התורה 9נעשה השביתה בארץ .9וכמו שנבחרובנ"י ונתן לנו
השבת שהוא עדות0י שישלבנ"י דבקות בשורש העליון כמ"שייביניוביןבנ"י
אות היא .כן השמיטה בארץ עדות שארץ-ישראל נבחרה להיות להני דביקות

ויקרא ע"הב' .הדגשתשביתת הארץיסודהבעקרוןהשיבה אלהמקוריותהעצמית.הפעילות
שמשמעה התבטאות עשויה להחטיא את הזיקה למקור" .שב ואל תעשה עדיף" .ראה
במאמרו של הרב ש .סטרליץ שחזר ונדפס כנספח למהדורות האחרונות של "אורות
התשובה" ,שם בפרקג'.קר'עלעיל עמ' 440ואילך .כךגם פרש את הפסוקבישעי' (מ"ה ל'ח)
לשבת,לישיבה (ולאלישיבה והליכה שיש בהם פעילות) לשביתה ,לשיבה .על אוקימתות

אחרות ראה להלן תריס.
שמות ש"זכ"ט .זהר בשלחנר'דע"ב .שפ"א בשלח תרל"ב .תרל"ג .שבת-שובה תר"מ.
תהיליםי"ס ח' וראה "דעתמקריו" .לתורהיש את הסגולה להשיב את הנפש (לא למקומה
בגוף כדברי הפשטנים) אלא למקומה השרשי .שביתה ,שיבה ותשובה מפעילויות

והתבטאויותשאינן מקוריות.
שבת-שביתה וחזרה לדממה המקורית הרמוזה בבטוי "ושבתה הארץ" .כיוצא בכך בהוראה
"שבו"בסיוע"משיבת-נפש".
סנהדרין ע"ז ע"א ,וברטו"י :תחת שלא נתנהעדיין תורה והיה העולם כתוהו .וראה לעיל
תרי"ג ,קטעב'.
כל עוד שלא קיימת האפשרות להשיב את הנפש לייעודה ,למקורה ,לשרשה (דבר הניתן
להעשות רקבסיוע התורה)הריהעולם הואבחינת"תוהו" שהואמושגנגדי ל"שבת",לשיבה.
לא תהו  -לשבת.
שאלה שנדונה בפנים הרבה .ראהלעיל עמ' 49ואילך.
המאפשרת את שיבת הנפש ושביתתה.
יש משמעות אף לשביתת האדמה ,לשיבתה אל עצמה ,לדממת מקוריות עצמיותה.
פעולת השביתה והשבתון שביום השביעי  -שבו איש וכו'היא עדות .ראה להלן תרס"א.
"דעת"  2-3עמ' .193-191לעילעמ' .380 ,263 ,251 ,54השבת  -עדותעליחוד נפשהשובתים
ושרשם-מהותםהעליונה .השמיטה  -עדות עליחוד המקום ושרשו  -מהותוהעליון.
שמות ל"א,י"ז.
מכיוןשיש לה.
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בשורשהעליון3י .והנהיובל4י הוא למעלה מבחי' הזמן15כי בכל שנהיש פרט
בפ"ע .16ואמו"ז ז"ל אמר שעל שם זה נקרא שנה שיש בהשינוי משנה שלפני
כוהי.כי השפע שבאה לתוך הזמן והטבע משתניתכפי הכנת התחתונים.ויובל
הוא באחדות העליון הכולל כל הנ' שנים ולכן כתי' 18וקדשתם וכו' שנת
החמישים שנה .דשנת החמישים הל"ל .ומה שנה .19רק שהיובל כולל כל
החמישים שנה שהוא השורש שמתפשטת אח"כלחמישים שנה .ולכן הואבחיי
חירות .21ואל זה החירות זכובנ"י בכח התורה 22כמ"ש ז"ל23אין לך בןחורין
אלא העוסק בתורה .ואחר פרשתשמיטין יובלות כתי'24וכי'ימוךכו'עבדי הם

.13
.14

.15
.16

.17

.18
.19
.20
.21
.22

.23
.24

היסוד המקורי ,השרשי ,ששם שלטת השביתה ,השבתון .המנוחההאין-סופית.
כדי להשלים את משולש העדות :נפש ,מקום ,זמן ,דן על היובל ,שאף בז שובתת עבודת
האדמה,כבחינת עדות על דבקות הזמן בשורשהעליון .אמנם עצם דבקותזו ,מגעזה,מעיד
על צדעל-זמני שביובל כשם שהעדות על נפששובתי-שביעי ועל מקום שמירת השביעית
מוכיחה אתיסודם הרוחני-שרשםהעליון שלערכיםאלו.
ועבדו"לעולם" ,שמות כ"או' ושם בא"ע וברמב"ן ,וע"ע תו"ש.
בטויפרטי השונה ממאורעות שלשנים אחרות.
 .אבן-שמואללמו"נכרךג'עמ'פ' הערה " .220פחדיצחק" פסח מהדורת
ראהעוד בהקדמתי
'
מ
ע
שפ"א
.
ו
י
ו
פ
ק
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פ
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ב
"
ק
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"
של
תשד"מ עמ' טו"ב.
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כ
ה
ם
ו
י
הרי
לפי
השינוייםהגורמיםלחטיבתהזמן להקרא בשם שנה,מתחוללים לא כתוצאהמתכניתעליונה,
שהריכלפי מעלהאיןשינוי .אמנםזרימת השפעהעליוןהיא קבועה ,אלאשגילוייהבעולמות
התחתונים משתנים בהתאםלכלים שלתוכםניצוק השפע .כךבחיי הטבעוכךבחיי החברה.
התאמתם והכשרתם שלכלים אלהתלויה במעשי התחתונים.סגירת מעגל השנה עלחוקי
הטבע השולטים בעונות השונות ,מאפשר לבני-אדם לפתוח מעגל חדש ,שונה מקודמיו,
באמצעותשינוימוסרי ,הבונהכליקיבולשונים מקודמיהם.

ויקרא כ"הי/
ראה תו"כובפ' הראב"דוהמלבי"ם מבכתב וקבלה".
מתפרט.
בלי הפרוט,רעיוןהיובל הואבלי הגבלותובלימיצרי הזמן.
על היחסבין היובל-שנת החמישיםלבין התורה ביום החמישים,בין שופר שליובל לשופר
של מ"ת ראהלעיל תר"מ ,תרמ"ג ולהלן תרנ"ח.
אבות פ"ו ב/
ויקרא כ"ה ל"ט .על סמיכות הפרשיות ראהקידושין כ' ע"א ,להלן תרעיד .מהדברים עולה
באור חדש לסמיכות :השמיטה והיובל הם עדות לבחינת הבנים ,בטולם משמעו העלמת
בחינת הבן ,ונשארת רקבחינת העבדים שזכו בהביציאתמצרים.
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כו' .25והרמז26כי בלוי הם בתי'בנים ועבדים כמ"ש בזוה"ק .27ובחי'עבדים זכו
י הוא לעולם .30אבל
ביצי"מ .28והיא מתנה לעבנוילמם31כמ"שלי במ'י 29כ"מ שכ'ל
בכח התורה זכו לבחי'
ולכן סמך שמיטה ויובל להרסיני בחי' בנים.
ואחר שבטלנושמיטיןויובלות ונמכרנו .32אעפ"כישלנובחי'עבדים בכחיציאת
מצרים .וז"ש על מה אבדה הארץ כו' על עזבם את תורתיבחי'בנים כנ"ל.33

.25
.26

.27
.28
.29
.30

.31
.32
.33

ויקרא ב"ה נ"ה.
ענינו של תואר העבדות המודגש לאחר פרשת השמיטה והיובלשענינםבערכי החרות.
ח"ג כ"ט .וע"עלעיל הרמ"א ,תרמ"ג ,תרמ"ה ,תרמ"ט ,תר"ןלעיל עמ' .363 ,286 ,160
השוה מגילהי"ד ע"א:עבדי ד' ולאעבדי פרעה ,ולהלן תרנריא.
עבדים ,ויקרא שם.
ויק"ר פ"בב'.
"זוכין בשבועות לקבל התורהבחי'בנים לחפשאבגינזין דמלכא",לעיל תרמ"א.להלן ,תר"ס.
ע"פ הלשוןבקידושיןכ'ע"א.
ירמי' ט'י"א-י"ב ,הקישבין אבדן הארץ (בגלל בטול השמיטה)ובין בטול התורה ששניהם
בחי'בנים .ומיושבת הסתירהבין בטול השמיטה כסיבת החורבן(ויקרא ט"ו ל"ג-מ"ג .דה"ב
ל"ו כ"א .אבות פ"ה ט')לביןעזיבת התורה כסיבת החורבן.
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שפת אמת

פ' בהר תרקח
ושנתה הארץ שבת לה' 1כמ"ש בשבת בראשית 2וכמו שבת סהדותא איקרי3

על שברא עולמו בששה ונח בשביעי .4כן שמיטה עדות5
שהוא עדות לבנ"י
ואיתא במדע ברכו ה' מלאכיו ג"כ עושי דברו בשומרי שביעית הכ' מדבר דכ'

י דבר
וזה דבר השמיטה.פי'שע"יבנ"י מתגכתליה'8מלכות שמים והנהגה עליונחהז"כ
9
ל
מה
כתפוח בעצי היער דרשו
הוא הנהגה כמו ידבר עמים .7והנה
תפוחאין לו צל לכן ברחו כולם מלקבל התורהכו'0י.פי'שאין הנהגה עליונה
נגלה בעולסיי שהבל מתלבש תוך הטבע .רק לבנ"י שנשתוקקו להתגלות כבוד
מלכותו בעולם 12זכו להוציא מכח אל הפועל זאת .לכן נקראועושי דברו 13ולכן
הקדימו בנ"י נעשה לנשמע4י והבינו זאת כי צריכין לתקן במעשה שיוכל
להתגלות מלכותו ית"ש בעולם .ובשבת5י ע"י שמבטלין בנ"י כל המלאכות

.1
.2
.3
.4

המשותף לשבתולשמיטההיא העדות הגלומה בהםעלעולם מתוקןשעתידלהתגלות .הדרך
לגילוי זה עוברתבסיני ונתונה במעגלי שבע כפול שבע המתקרבת עד לדרגתהחמישים.
ויקרא כ"הב'.

תו"כ ,רש"י,לעיל עמ' .63

זהר שמות צ' ע"א ,וע"עלעיל עמ' .55

ראה מ"ב רמ"ח סקי"ט מבבאור הלכה".

 .5על עדות הארץ בשמיטה כתב אברבנאל ב"נחלת אבות" פ"ה מי"א :הארץ הנבחרת תעיד
עליה בשמיטתה ,וראהב"כלייקר" ראש פ'בהר.לעיל עמ' .71
.6
.7
.8
.9

ויק"ר א' א/

ראהלעיל תר"מ הערה  .16תרמ"א הערה .22

שה"שב' ג/
שהעריר ב' והובאברטר'י שה"ש.
 .10השוה ע"זג' ונ"ב.
וו .השוה בפרוש"יפה קול" על שההו"ר :צלו קטן ולא נראה לעין ,כן שכר התורה סתור הוא
מעין .ובודאי הוקשה להם ב"צילו חמדתי" ומשמע שיש לו צל ,ראה מהרעו .תשובת בעל
שע"א:ישבתי עתה וחמדתי את הצל שעתיד להתגלות ,וראהבייעץיוסף".
 .12לבנ"י נתגלתה ההנהגה העליונה ,הנסתרת ,נתגלה "צל העתיד" והם זכו להוציאגילוי זה

מהכח אל הפועל.

.13
.14

.15

ע"ש מעלתהעשייה ,שבעזרתה הוציאו אל הפועל בהווה את מה שיתגלהבעתיד.
פרוש מקורי למושגי הנשמע והנעשה .הנשמע הוא מה שיתגלה בעתיד ורק אז אפשריהי'
לעשות בהתאםלגילויים אלה .מעלתם של ישראל שהקדימו את המעשה(שיזרז אתגילוי
העתיד)מבלי שהם רואים בהווה את הנשמע .השווה מה שכתבלעיל שנת תרמ"ה.
גם בשבתקיימת דיאלקטיקה זו:היאבטוי של מלכות שמים ,של הנהגה שלמעלה מהטבע,
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ומצפין להנהגהעליונהזוכין לפריסת סוכת שלום.16ועלידיהם מתגלה הקדושה
בטריק ומקבל העכומלהם'הנהגה עליונה_שלמעלה מן הטבע .לכן כתיב 17אתםעדי
פעמים8יכי עדותזואינו בפה בלבד אלא 'זה עדות אמת
ואני א-ל .כמ"ש
כשנתגלה הנהגה שלמעלה מהטבע עלידיהם .ולכן אמרו חז"ל 19האומרויכולו
בשבת נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשיתלפישע"י עדותזה נתחדש קדושה
והנהגה עליונה במעשה בראשית ~20וכמו כן בשמיטה הרי נשתנה ממש הטבע
שבכל שנה ששית עשת התבואה לשלש שנימ .21וכמו כן נתגלה קדושה בכל
שמיטה 22ולא זאת רקפי' בכל ז' שנים השמיטה נגלהי קלושהע"י השמיטין.23
והנה בקבלת'התורהשהייעיקר הקדמת נעשה לנשמעת וזכו לאנכי ת"א שהוא
הנהגת מלכותוית"ש.וע"זמסיים הפסוק25הביאני אלביתהיין דרשו" למרתף
י התורה נתפרש במ"מ פנים מנין ודגליו כו'
ן זה סינ ונתן
גדול שליי
י בינה.לוכמו כן בשבע שמיטות כתי'28
שנתעלו27
י כו'
ו
י
ה
ו
ך
ל
מ
"
מ
ב
ימ
שערי
תשע וארבעים שנה שהם מ"טדרגין שנתעלו בכל שנה ושנה עד וקדשתם כו'

.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22
.23
.24

.25
.26
.27
.28
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שאמנםעדיין לא נתגלתה,ואילו חובתשמירת שבתקיימתכאילו כבר באיום שכולו שבת.
מאידךעשיית השבת ושמירתה מזרזים את בוא ה"נשמע" של שבת העולמים.
תפס את הבטוי מברכת הגאולה בערבית ,מתוךזיקה לצל העתיד שיפרשויגן עלמאמיני
ההווה.
ישעי' מ"גי"ב.
שפ"א במדבר ,144לעיל עמ' .263 ,54
שבתקי"טע"ב.
יישומה של השבת בעולמנו(ע"י עדות של אמירת"ויכולו" וקדושהיום)מעתיק להווה את
הנהגת העתיד ונמצא שיש בכך שותפותלגילוי שלאהיהקיים עדעתה.
והרי זה בבחינת חידושבכללי הטבע,בחוקי מעשי בראשית.
לא רק בערב שמיטה ,בשנה הששית ,מתגלית הנהגה עליונה אלא אף בשביתת השנה
השביעית .מנוחת השביתההיא הנהגהעליונה.
ראהלעיל תרמ"ד הערה  14עלהמנין המאחד.
מעלת "נעשה ונשמע" החוזרת בכמה אופנים כגון בתהילים ק"ג ,עיקרענינה נאמר ביחס
למ"ת ,וראה בשבת פ"ת שאףהבטוי "כתפוחבעציהיער" נדרשבכוון זה,
בשה"שב'ג' נאמר :כתפוחבעציהיערכןדודיביןהבנים,בצילוחמדתיוכו' וההמשךבפסוק
ןודגלועלי אהבה.
ד':הביאני אל,ביתהיי
שהאו"ר וראה תמת שה"שב' אות מ"ח ,וב"פחדיצחק"פורים עמ'צ"ח.
לקראת מ"ת ולכןיכלולהבין את מ"טהפנים שבתורה .וע"עלעיל עמ".252
ויקרא ע"ה ח/

שפתהשביעית

שנתהחמישיםכי שערהנ'א"י להשיג29לכןכתי' רקוהיולךכוי תשעוארבעים.
לכן סמך הכ' מצותשמיטין ויובלות להרסיני.30

 .29ע"ע עמ' .452לקוטי תורה במדבר עמ' .20
,
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 .30כיבשניהם אפשרלהשיג את מ"טהשערי
ובסיני

נתגלו לאחר מ"טיום ,מ"טפני התורה) ולהתקרב עד לשערהחמישים.
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שפת אמת

פ' בהר תרנ"ט
י גרים ותושבים אתם עמדי.פי' גרים בעוה"ז ותושבים בעוה"ב.2
נפסוק1ב
הארץ 3ואיתא במדע
שנאמרלי הוא לעולם
כי הנה א" דכ' בי'כילי
ילמים .5וכן במשנה אמרו 6כל ישראליש להם חלק לעוה"ב שנאמר7
ולעולמי עו
לעולםיירשו ארץ.הריכי הארץהיא ג"כ עוה"ב .8ולכן כתי' 9וכרות עמההברית
לתת כו' לתתלזרעו .ב"פ לתת בעוה"ז ובעוה"ב 10והם ב'בריתותדאיתאיי כרת

כ.מ

לובריתבין עשר אצבעותרגליוזוהמילהובין אצבעותידיוברית הלשון.ברית
הלשון הוא בחלק שלמעלה שהוא מהג'דברים שאדם דומה למלאך מדברבלשון
הקודשכמלאכי השרת ע"שבחגיגה .12אבלחיבהיתרההיבב הקב"ה את אברהם
בסוף הפרשה המצווה על השמיטה והיובל ועל המסקנות הכלכליות-מסחריות-חברתיות
המתבקשותמכך ,באבטוי ,לכאורהצדדי ,אלא שהוא משמש נקודת מוצאלעיוןבענינה של
השמיטה .הבטוי הכפול :גרים ותושבים ,מקביל לעוה"ז ולעוה"ב ,לגוף ולרוח ,למלאכי
ולבהמי ,לברית הלשון ולברית המעור ,למילה ולתורה ,לברית הכפולה על הארץ בעולם
העליון ובעולם התחתון ,לצדיקים ולבעלי תשובה ,לשמיטה הממשית-הארצית וליובל

הרוחני-השמימי.

בעזרתה של מערכת מורכבת זו מוסברים דברי הזוהר על השכר ,המובטח לאוהבים בזה
ובבא ,בדמות השמיטהוהיובל.
 .1ויקרא כ"ה כ"ג וראהלעיל תרנ"א.
 .2ראה תו"כ כאן ובפרוש ח"ח :אם תלכו בדרכי תהיו תושבים ואם לאו ח"ו תהיו רק גרים,
והשוהרטו"י בראשית כ"ג ד' בעקבות ב"ר ג"חו' .תו"שויקרא כ"ה אות קמ"ד ,בראשית מ"ז
אות כ' .אמנם הפרוש"תושבים בעוה"ב" הוא מסקנתו"-דרשתו" של בעל שפ"א.
 .3ויקרא כ"ה כ"ג.
 .4ויק"ר פ"בב' .ראה תו"שויקרא אות קל"ט.
 .5ומכיוןשהשייכותהיא נצחית  -לעולמי עולמים  -על-כרחך שהמדובר במושגרוחני.

 .6סנהדרין פליא.
 .7ישעי' ס' כ"א.
 .8ע"ע מהרש"א סנהדרין שם ,תואט ,מהר"ל בראש "דרך החיים" ובפרוש אגדות הפריס.
ובאבן-עזרא בראשית ל"ג ליס:מי שיש לו בה חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא.
 .9נחמיה ט' ח'.
 .10ראה "מצודת דוד"נחמיה שם ,והשוה שפ"א קדושים תרנ"א ,בהר תרמ"ח ,תר"נ ,תר"ס ,שלח
תרס"א ,בלק תרנ"א ,מסעי תרמ"ט.
וו .סוף ס'יצירה.
 .12טיזקר'א.
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שפתהשביעית
וכרת לו ברית המעוריי בחלק שדומין לבהמה 14גם בזה נשתתף עמנו הקב"ה
וחתם בנושמו5י .וכ"כ במדרש6י תחתונים שיש בהםיצה"רצריכיןלביאמירות.
אמירה היא התקשרות וברית כמו ד' האמירן .17ובהם ב' הבריתות .וירש
במשנה18תלמידי א"א ע"האוכלין בעוה"זונוחלין לעוה"ב דכתיבלהנחילאוהבי
יש 19ובזוהר 20איתא י"ש הוא יובל ושמיטה והם ב' בחינותהיכליי .וזה גרים
ותושבימנ .2גר בחיי צדיק 23וסימנך ובבטיע]"הג5ר2צדק שבכח המילה24זוכיןליוויי
תושביםבחי'יובל .עולם הבא.26
שלמטה וזהבחי'שמיטה .גםצדיקגי'גר
בחי' תשובה .27וע"י התורה זוכין לעוה"ב כדאיתא במשנה 28קנה לו ד"ת קנה
י עוה"ב והוא ברית הלשון.29
לוחי

 .13ראה חבקוק ב'ש"ז.

 .14חגיגה שם ,באדם עצמו נמצאותשתי הבחינות :עוה"ז ועוה"ב המקבילותלבחינה המלאכית
ולבחינה הבהמית.
 .15ע"ע שפ"א פנחס תרנ"ב.
 .16ויק"ר כ"וה' .שפ"א אמור תרל"ב ,תרמ"ב ,תרמ"ה.
 .17דברים ט"וי"ח ,ספורנו.
 .18אבות פ"ה מכ"ג.
 .19משלי ח' כ"א ,וראה בתרגום הארמי ובהערה ביודעת מקרא".
 .20זוהר חדש ראש פ' בהר ,וע"עלעיל עמ'  .104שפ"א תרמ"ה .להלןעי' .572
.21

ההרכבה שלהעוה"זוהעוה"ב ,שלהבחינה המלאכיתוהבהמיתהיאהמביאה את נחלתהי"ש
 יובל ,שמיטה.קביעה שהיאכעין הנמקהליובל ולשמיטה .ראה תו"כ ,ב"משך-חכמה" ובספורנו.
שהרי לאהיה כמעטמחוייב במצוותלפניהתגיירותו.
שעל-ידה נכנס הגרלברית,והיא בחלקהארצי-הגופני.

.22
.23
.24
 .25עם הכולל ,הוספת מספר אחדכנגד המילה עצמה.צדיק =  .204גר = .203+1
 .26השוה :ועבדו לעולם,קידושין כ"א ע"ב  -עולמו שליובל.לעיל עמ'  .452 ;135ראה"בית

יעקב" פ' בהר אות כד.
 .27זו שבאה לאחר הפעילות.

 .28אבות פ"ב מ"ח.
 .29שהיא בחלקהרוחני-מלאכי ,וע"עלעיל עמ'  448הערה .5

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
ו
ןwww.daat.ac.i
557

שבת ומועדבשביעית

שפת אמת

פ' בהר תרוס
בי תבואו א"ה אשראני נותן לכם ושבתה הארץ בוס דכת לא תהו בראה
לשבת יצרה וכתי' 3והארץ היתה כו' ובמדע שהארץ מתרעמתעליוניםניזונין
מטמיון ותחתונים אם אינםיגעיםאין אונלין.ובמיי בכח התורה עושין ישוב
א"י כדכ' בראשית ברא בשביל התורה שנק' ראשית 5ובשביל ישראל שנק'
ראשיתהי' בריאה הראשונה 6אח"ככתי' והארץ היתה תהו .ולכן סמך שמיטה
ויובל להר סיני 7שבכח התורה שקיבלו בהרסיני ושבתה הארץ .8ויש רמז
במסורה 9ריש פסוק והארץ היתה תהו .והארץ לא תמכר כו /וענין גרים
ותושבים אתם0י הוא שבנ"יזוכין לא"י מצד עצמם .ומצד האבות ירושה היא
להם מאבותיהם כדכתיבח וכרות עמו הברית לתת כו' לתת לזרעו 12שנתן

.1

.2
.3
.4

.6

.7
.8

ויקרא ר"ה ב/שניהמרכיבים של הפסוקנראיםכסותריםזא"ז.ביאת הארץ משמעהעל מנת
ליישבואילו בפסוק מודגשת השביתה .הקטע פותח בהסברתשתיהבחינות :עבודת-האדמה
הקשורהביגיעה ועמל ,ושביתת החקלאות ופרנסה מהבטחת שמים .ראהלעיל תרמז.
ישעי' מ"הי"ח.
בראשית א' ב /לשון העבר"היתה" משמעו שכונת התורה שהארץ לא תעמוד בשממונה,
שלא תהיה תהו ,כמשמעות הפסוקבישעי' לא תהו בראה.
ב"ר ב' ב'.טמיון  -אוצר .דברי המדרש מסבירים את הבטוי "תהו ובהו" ,כתהית הארץ
התחתונה על גורלההמחייב את העמל .בהקדמת הפסוק בראשית וכו' על מדרשו ,בשביל
ישראל העוסקים בתורה ,ראה בעל שע"א הסבר להמשך"והארץ היתה תהו" .התהיה היא
עלהיגיעה הרמוזה בפסוק הראשון.
ויק"ר ל"ו ד' ,וע"ע תו"ש בראשית א' אותנ'.

ראה לעיל תרנ"ז הערה  .7אמנם למרות המכנה המשותףבין השתים :שמיטה ויובל,יש
ביניהם אבחנות שלבחינות שונותכפי שמאובחנים ומתענפים הדברים להלן.
כשם שהתורהמחייבת את העמלוהיגיעה שלהתחתונים מאזימיהבראשית,כךהיאמחייבת

את השביתה ומבטיחה את התזונהבשביעיתמטמיון ,כבחינתהעליונים .ראה להלן.
 .9במסורה הקטנה והגדולה,שתיהפעמים הראשונותשהמילה"והארץ",מופיעה בראש פסוק,
בראשית א'ב' ,ויקרא ד"ה כ"ג .הבחינה האחתהיא עלתהית הארץ בדבריגיעת התחתונים
והבחינה השניה על כפיפותה של הארץלאדוניה המצווה על שביתתה.
 .10המשנו של הפסוק "והארץ לא תמכר" ,ובפרוש הח"ח לתו"כ :אם תלכובדרכיתהיו תושבים
ואם לאו ח"ותהיו רקכגרים .אףהכפילות הזאת מוסברת כדלהלן.
וו .נחמיהנרח'.
 .12התקשה בכפילות "לתת" ראהלעיל תרנ"ט הערה .10
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שפתהשביעית
לאבות שורש א"י שלמעלה 13ונתן לזרעו א"י שלמטה4י .ובי אלו המתנות
נתחדשו תמיד .בשמיטה נתחדש המתנה שלמטה דכתי' אשר אני נותן לכם
ושבתה 15וביובל נתחדש המתנה שלמעלה ושבתם איש אל אחוזתו6י .ועל ב'
לוכתי'7י תביאמו ותטעמו וכ"כ מכון לשבתך פעלת כוי מקדש א' כוננו דרשו
חי'ל 18ביהמ"ק שלמטהמכוון לבהמ"ק שלמעלה .כמוכןא"י שלמטה מכווןלא"י
שלמעלה .79כדאיתא בזוה"ק 20שמא קדישא ואודייתא וישראל פתיםוגליא כמו
כןא"י סתיםוגלי' .והאבות זכולא"יעליונה ובזכותםניתן לזרעםא"י שלמטה.
גריפי 2כשזוכיןלבחי' שמיטה שהיא התיקון שלמטה כדאיתא במד'22גבורי כח
בשומרישביעית הכתוב מדבר רואה שדהובייר ושותק ועי"ז23יוצאין מהנהגה
הטבעיותוזוכין לשמיטה 24כמ"שוהיתה שבת הארץ לכם לאכלהכעיןהעליונים
שניזוניןמטמיון שלמלך.ועליהם כתי'25ברכו ה'מלאכיו ולא כלמלאכיוכדאית'
במד' 26שאע"פ שהם בעולם הטבעיוזורעיןואוספין מ"מ כשבא שמיטה ושובתין
נתלבשו בבחי' מלאכיו .27וזה העצה של התורה שעשי השמיטה יתמשכו

 .13וע"פ שורשזה,בחינת התושבים,אינםצריכים לעמל,וניזוניןמטמיון.
 .14וע"פבחינהזו,גרים,עליהםלהתייגע.
 .15דרשכעיןסמוכין ,כל אימת שתהא המתנה לשון הווה  -נותן ,תבוא עמושביתה .השוה:
.16

.17

.18
.19
.20

.21

לעיל עמ' .108
ויקרא ר"הג' .וע"ע רמב"ן שםי' ,שמקורו בזהר ח"ג ק"תע"ב".פחדיצחק" אגרות ומכתבים
עמ'כ"ז.לעיל עמ' .449

שמות ט"וי"ז .על הכפילות ראה תו"ש שמות ט"ו ,אותיות :קע"ת-קצ"ט",גבורות ד"' פמ"ז.
בחינת "תביאמו" היא כנגדא"י שלמטה ,כנגד השמיטה" ,אשראני נותן" .בחינת "תטעמו",
השרשית ,כנטיעה ,כנגדהיובלשיסודו בשיבה לאחוזההעליונה ,המקורית.
תנחומאויקהלז' .וראה תטש שמות,1"0אותיותע"ב-ר"געל ההרחבה מכסאלהיבל ,למקדש
ולירושלים".גוראריה" שמות ט"וי"ז.
הרחבתו שלבעל שפ"א בעקבות חז"ל .לכלבחינהרוחניתגלויה הנראיתבעולמנויש שורש
עליון סתום ונעלם .ראה של"ה פ'לך-לך,פ' ברכה.
ח"ג ע"ג ע"א .ע"ע שכ"א וירא תרגף'ג.לעילתרי"ג הערה 5ן.
מעתה פונה ההסבר לבחינת הגרים שמכוחה זוכים ישראללא"י מצד עצמם ,ומכוחה באה
מצות השמיטה.

 .22ויק"ר א' א'.
 .23בעצם הנכונות לשתוק מול השדה.
 .24לברכת השמיטה ,למרות "שבת הארץ" תהיה "אכלה" .תזונהבלייגיעה.

 .25תהילים ק"גכ'.
 .26ויק"ר א'א'.

 .27מהדגשת המדרש עולה קיומה של בחינת "מלאכים לשעה"  -לשנת השמיטה .שומרי
שביעיתנוהגים במשך שנות העבודה כבנ"א ובשביעית כמלאכים.
559

שבת ומועדבשביעית
כל הששה שנים כ"כ אחר הקדושה לכן כתיב ושבתה משמע תמידע"י שששת
שנים תזרע ובשביעית תשבות נמשך הארה משביעית לכל השנים .וזה ענין

הספירה 28להמשיך 29כל השנים אחר השמיטה .30וכןבימי המעשה להמשיך
ן מלאכיו ולא כל מלאכיו .32ומדה בתורה33
בהם הארת השבת קודש 31וזהעני
כל שיצא מן הכלל ללמדעל הכללכולויצא.וכן הוא בכל הד
לבטל34ברים שאע"פ שא"י
ם
י
ש
ע
מ
ה
אל
בל
להתקדש בשלמות .עכ"ז ע"י חלק הקדושה יכולין
הנקודה קדושה 35שנמצא בכל איש ישראל .תושבים 36הוא נחלת אבות
והתדבקותבא"י שלמעלה.וע"ז כתי'37אשריך ארץ שמלכךבןחורים.יובל עלמא
דחירות .38ומקודם כתיב39אי לך ארץ שמלכך נער .וקשה מה הממוצע40אי לך
ארץ הוא הפלגה לרעהי 4ואשריך הפלגה לטובה וצריךלהיות מדהבינונית .אבל
אי לך ארץ הוא כשמשועבדין אל הטבע זה שמלכך נער הנהגה הטבעיות .42אבל
ע"י שמיטה יוצאין מהשתעבדות הטבע 43וע"ז כתי' אשר הוצאתיך כו' מבית
שנה-שנה ושבוע-שבוע של שנים עד שנת היובל כמו
 .28השוה"החינור' פ' בהר:שהיו
מולנ
יע
ימ' .363 ;241
שאנומוניןימי העומר .ע"עלעי

.29
.30

.31
.32

.33
.34

.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

.42
.43
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לשייך.

כדי לסגור את הפער שבין שנות העבודה האנושייםלבין שנת השמיטה המלאכית באה
הספירה המשייכת את הכללערכי השמיטהוהיובל.
ונ"ע סדור שפ"א חלק א עמ' תל'א.
הדגשת הצמצום"מלאכיו" ולא "כלמלאכיו"  -כפיסגנון הפסוקיםבתהילים ק"ג כ"א-כ"ב,
"כל צבאיו" "כל מעשיו"  -יסודה במעמדה המצומצם של השמיטה לעומת שש השנים
האחרות( .גם אםקיימת מגמה להרחיב אתערכי השמיטה על כל מחזורהשנים).
ברייתא דרש ישמעאל בראש תו"כ והשוה "עולת ראיה" ח"א עמ' קפ"ב.

להכפיף.

נקודת הקדושה.
בחינת התושבים הנזכרת בפסוק :גרים ותושבים.
קהלתי
' ל'ז .ראה להלן תרס"א הערה .26
זהר תצוה קפ"ג ע"א.לעיל עמ' .451
קהלתי
'ח"ז.
מהי דרגתהבינים.
הקריאהאי לך ,משמעהאוי (א"ע).
ראה אלשיך :מילת"נער" הוא לשון משרת ,משועבד אלאדוניו.ידוע אשר ישתעבדליצרו
הרעיקרא משועבד כמשרת ועבדלו.
ראה לעיל תרמ"ה ,וקן'עלעיל עמ' .328

שפתהשביעית

עבדים44וזוכין להיות עבדי ד' כמ"שעבדי הם 45ועבד מלך מלך .46אבל יובל
הואבחי'בנים וזהו הפלגה גדולה שמלכךבן חורים .47ואיתא בזוה"ק48שצריכין
להיותעובדה'בבחי'בןובבחי'עבד .שהגםשצריךאישישראל להתלהב באהבה
ודביקות לאביו 49שבשמים .מ"מ אפי' בזמן שאין האהבה מתגלה בלבצריכין
להיות עובד ה' בבחי' עבד לבטל הרצון ולעשות בע"נ רצון המלך .וב' אלו
ד'אלוקיך .והםבחי' שמיטהויובל
העבודותקיבלובכיי בהרסינ במאמר
יי' זכור ואשנמכויר 50שמור בחי' עבד כמ"ש הטעמי5
לכן סמכם להרסיני .וזהו בח
וזכרתכי עבדהיית כו' ע"כ צוך כו' לעשות את כו' השבתלקייםגזירת המלך.
וזכור בחי' בן כמ"ש הטעם52כי ששת ימים עשה כו' .הרי מבאר הטעם של
השבת והוא בן לחפשא בגניזין דמלכא .53וב' הדיברות ראשונים ואחרונים54
ניתנו בהרסיני עבד ובן .ועיקר חביבות עבודת איש ישראל בבחי' עבד כמ"ש
עבדי אתה .55וכן אומרים ישמחו במלכותך שומרי שבת .56הגם דבחי' שמור
למטה מבחי' זכור .57אעפ"כ צריכין אנו לשמוח בבחי' זו .כי בן ירושה

.44
.45
.46
.47
.48

.49
.50
.51

.52
.53
.54
.55
.56

.57

שמות ב'ב' .פסוק זה שנאמרבסיני רומז להסבר נוסףבענין סמיכות השמיטה  -יציאה
מהטבע,לסיני  -יציאה משעבוד לטבע ,ראה להלן .וע"עלעיל עמ' .406

ויקרא ע"ה ,ר"ה,בחינת השמיטה היא בחינתעבד.
שבועות מז ,ע"ב :עבד מלך כמלך.
המלך השולט על האדמה,זו ששבהאליוביובל ,הואבן(חורים).
ה עשרה מאמרות ,מאמרג'" .תניא" פמ"א.
זהר ח"ג קי"א ע"ב( .וע"ע שם כ"ט ע"א).שליי
"לקוטי תורה" בלק  .140דברים  .188 ,58וע"עלעיל עמ'  .363 ,286 ,160על בחינת הבנים
במיוחדביחס לקבס ראהלעיל עמ'  391הערה .40
בחינתבן.
המתייחסות לשבת.
בדברותשניות,דברים ה'ט"ו ,שנאמר בהם שמור הודגשהציווי המסתמך עלההיסטוריה:
וזכרתכי עבדהיית בארץמצרים,ע"כצוךלעשות,סגנון המתאיםלאדון המצווה אתעבדו.
בדברות ראשונות שמותכ'"'א שנאמר בהםזכור ,באה הנמקה המסתמכתעלמסתרי מעשה
בראשית ,שעה שעוד לא התחילה ההיסטוריה האנושית.
לשון הזוהר ח"גקיא :לחפשאבגינזויוברזיןדביתיה.
הן אלו שבספר שמותוהן אלה שבספרדברים .השוה ,שבועות כ' ל'ב :בדבור אחד נאמרו,
תו"ש שמזת כ' אות ט' ,שם מלואים עמ' רו"ח" .תפארת ישראל" פמ"ג-מ"ה.
ישעי' מ"טג' ,וההמשך :ישראל אשר בך אתפאר.
השמחה בשבת מתנת חלקם של השומרים היאבחינת שמור,וזוהיהרי בחינת העבדולכן
"במלכותך" .העבד משועבד למלך.
קרבתהבן ,התורשתית ,גדולה מזו של העבד,זוהקנויה .מה מקוםאיפוא לשמחה במלכותך.
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הוא ואין הבןיכול להשתנות .אבלבחיי עבד הוא בכח מעשה האדם להכניע
עצמו תחת מלכות שמים ובזה אנו שמחים,.58

 .58מעלת השמחהמתייחדתלשומרי השבת,הן שבתהימים,בחינת העבד המשתעבדמרצונו,
והן שבתהארץ,בחינתהגריםהזוכים מצדעצמם .ראהלעיל תרמ"אעמ' 192עלשתיבחינות
בעבד,זושלפני מדרגתהבןוזו שבאהאחריה.וע"ע שפ"אסוכות תרל"ה :תורהצוה ,מורשה.
סוכות תרמ"ח .חוקת תרנ"א ,תרנ"ד ,תרנ"ו .נשא תרמז .סדור שפ"א חלק א עמ'י"ב.לעיל
עמ' .419

ושעלל

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il
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פ' בהר

תרסק

ושנתה הארץ שבת להד אחד'ל 2כשם שנאמר בשבת בראשית .כמו דשבת
עדותבינווביןבנ"י ויורד בו נשמה יתרה והוא זכרליצי"מ שנעשובניחורין
ויכולין לקבל נשמה יתרה3שהיאבחי' נחלהבלימיצרים' .כמוכןא"י נק' נתלה
בלי מיצרים .5כמ"ש 6בנחלת יעקב הארץ אשר אתה שוכב נו' ופרצת ימה
וקדמה.שלפי שזכה בנקודההפנימיות שלא"י שמשם הושתת העולם7לכןהיא
נחלה בלי מיצרים 8ובשמיטה מקבל הארץ בחינת נשמה יתרה וכתיב 9אשר
הוצאתי אתכם מע"מ לתת לכם את א"כ להיות לכם לאלוקים אחיל 10הדר

על מדרש ההלכה המשווה את שבת הארץ  [alpnllלשבת בראשית[בזמן] נאמרו הסברים
רבים .הסברוהנועז שלבעל שפ"אבנוי עלהשויוןבין השתיםביחס לנשמהיתרה( ,ראה גם
לעיל שנת תרנ"ג קטעב',לעיל עמ'  .)64 ,59ועליסוד העדות המתייחסלשתים.
 .1ויקרא ר"הב'.
 .2ספרא Y"YIרש"י.
 .3רמוזהכאן הרכבה שלשתי ההנמקות לשבת:זכר למעשהבראשיתשהיאיסודהעדות(השוה
שפ"אבראשית תרמ"ח)וזכרליצי"משהיאיסודהחרות .רקבניחוריןהמסוגלים לקבל נשמה
יתרה אפשר להם להתעלות למדרגתעדים על מעשה בראשית.ע"ע שפ"איתרו תרל"ה.
 .4השוה :שפ"א יתרו תרעו :אשר הוצאתיך מא"מ להיות נחלהבלי מיצרים ,יציאה מארץ

המיצרים.

 .5שבת קו"חע"א.
 .6בראשית כ"חי"ד.

 .7חוליןצא ,ע"ב :שקפלה הקב"ה לכלא"י.יומא ל"דע"ב :שממנה הושתתהעולם .וראה"ענף
יוסף"ע"יחולין שם :דלאא"י ממשנתנהתחתיוכיזה רתוקמן טבעהמציאות ,אלאשהאיר
עליו מדרגה השולטת עלא"י .וראהב"גוראריה" בראשית כ"חי"ר.ב"בןיהוידע"חולין שם:
אבל לעולם גוף הארץאינוזז ממקומו" .ספרהברינו" על התורה ,בראשית שם.לעיל עמ'
.178 ,182

 .8כי "הנקודההפנימיהר',היא רוחניתבלי מגבלות של מקום .השוה :שפ"א בראשית תר"מ"זו
הנקודהאין לה שעור וכו' בכל דבר נקודהפנימיותאין לה מדה וגבול" וע"ע על ה"נקודה
 .תשבי ,תשמ"ו עמ' .617
הפנימית" אצלאדמו"ריגור ואלכסנדר ,מ.פייקאז' בספרהיובללי
 .9ויקרא כה ל"ת.
 .10כתובותק"יע"ב .תו"כויקרא ר"ה וע"ערטו"יויקרא ע"ה ליח.
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בא"יישלר אלוה.פי'יי כמ"שאנכי ה"א2י דרשו חז"ל3יעליךייחדתי שמיביותר
שבכח איש ישראל לקבלבחי' אלקות .ומסיים אשה הוצאתיך מא"מ להיות בן
חורין לקבלבחי'זו שהיא למעלה מן הנהגה הטבעיות 14ואמרמביתעבדים א"כ
ננתמירהיכתחליף]ניתן לישראלבית ומקום מיוחד והואא"י כמ"ש 15ושמתי מקום
לעמי .ותלה הכתי הכליי ביצי"מ ובא"י8י שמיוחד אל הקדושה '.וכמו שנגאלו
נפשות בנ"י ממצרים9י כן יצא א"י מתחתיד הכנעני ונעשה נחלת ה' 20נחלה
בלימיצרים .והוא ממשההיפוך מארץמצרימי .2דכתי' 22ארץ טובה ורחבההיא
בחי' נחלהבלי מיצרים .לכן תולה הכ' 73מצותשמיטין בהרסיני שהכל נעשה
שנעשה נחלת ד' 25וע"ז נאמר26
במאמר אנכי ה"א .24ושמיטה עדות על א"י
אשריך ארץ שמלכךבן חורים.

כנראה הוקשה לו ,הרי הפסוק דן על בחינה כללית-לאומית "הוצאתי אתכם" "לתת לכם"
"להיות לכם"ומנין ההנחה בדברהיחיד הדרבא"י .וקך'ע"גוראריה".
שמות כ'ב' וראהלעיל תרנ"ג קטעב ,הערה .28
שמו"ר כ"טד' ווך'ע שע"איתרו תרגנו ,תרנ"ז.
השעבוד במצרים מקביל לשעבוד לחוק הטבע ולכן החרות ממצרים היא חרות ממגבלות
הטבע.
ש"בז'י
' וע"ע שפ"איתרו תרנ"א.
הן הכתוב בשמות כ' ב'והןבויקרא כ"ה ל"ת.
כלערכי היהדות מקופלים בקביעה:אנכי ד' אלוקיך אשר הוצאתיךוכו',אני ד' אלוקיכם
אשר הוצאתי וכו' לתת לכם את ארץ כנען וכו/
שניהם ,גם היציאה ממצרים וגם מתנתא"י ,נזנרים בפסוק בויקרא כ"ה ל"ח ואילו בראש
עשרת הדברות נזכרת רקיצי"מ,וא"י ברמיזה [כתחליף] ע"פ פרשנותו.
"אשר הוצאתי אתכם מא"מ" ,ואז כאמורזכוקך'י החרות לנשמהיתרה.
השוה ש"א כ"וי"ס .טו"ב כ'י"ס .טו"ב כ"אג' .כתובותקי ,ע"ב.
השוה שפ"איתרו תרמו .אשר הוצאתיך מא"מ להיות נחלהבלימיצרים .וע"ע "תורה אור"
עמ' " .142 ,114מצריםבחי' מצר וגבול",לעיל עמ' .209
שמותג' ח' וראה תחש שם.
ויקרא כ"ה א'.
מתנת א"י  -נתינת מקום רחב לישראל ,כתחליף למקומם הצר במצרים נרמזת בדיבר
הראשוןאנכי וכו' אשר הוצאתיך וכו /הרחקתהמיצרים עדבלי גבולהיא מעלת השמיטה
ומכאן שייכותהלגילויבסיני .הרחבהזו היא המאפשרת את מתנת הנשמה היתרה ומכאן
סמיכותה לאיזכור החרות ממצרים .על סמיכות שמיטה וסיני ע"ע לעיל עמ'  49ואילך,
.405-401

כשם שהשבת עדות על הבריאה "ושבת קדשו הנחילנו" כך על נחלתא"י מעידה השמיטה.
ההשוואהבין שבת בראשית לשבת הארץ עולה אף מיסוד העדות המשותף לשתים .וראה
.יעקבסון".דעדמ' 191לעיל עמ'  488הערה .1
עוד על העדותי
'י"ז .פשט הפסוקדן על אשרה של ארץ שהמלךמתייחס עלבני האצולהומכיר את
קהלתי
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פ' בהר תרס"ג
י דכ' אדם לעמל יולדי .אם לעמל תורה או
ענין שמיטין אצל הרסיני
ח
"
מ
ר
ב
ה
ר
מ
ש
ל
ו
מלאכה .3וקודם החטא שם הקב"ה האדמ בכ'ע לעבדה
מ"ע
ושס"ה מל"ת .4ואחר החטא כ' וישלחו כו' מע"ע לעבוד כוי האדמה .5א"כ6
בזמניםשיש שביתת מלאכהלבנ"י כמו בשבתוכןבשמיטין ושבתה הארץ .ובטל
לעבוד האדמה .7הוא אות לבנ"י שהם במדרגה הראשונה לעסוק רק ברמ"ח
ושס"ה.8כי האדם כלול משמים וארץ .נשמה משמים וגוף בארץ .ואם גוברת
הנשמה על הגוף הוא בבתי המלאכים .וע"ז דרשו חז"ל9גבורי כח עושי דברו
בשומרישביעית הכ' מדבר רואה חקלי'בייר כרמובייר ושותק.פי'גבורי כח0י
שהנשמה גוברת בו שהואעיקרהכתיי כמ"ש בזוה"ק 12אשר תמצאידך לעשות

סדרי המלוכה .בספורנו ובאלשיך נתפרשבן חורים  -בןחורין ,משוחרר משעבוד לתאוה
וליצרובליפניות "מתקן אתעניני המדינה".ונ"ע שפ"א פסח תרס"ב.לעיל תריס.לעיל עמ'
.382ולפנינו רמז לאשרה של הארץשבעליהמסוגלים בשמיטה להשתחרר משעבודם לחומר,
ובצורה נועזת:בןחורים  -כלפישמיא ,בשמיטה כשא"י הופכת,במיוחדובמסויים ,לנחלת
המלך .ראה עוד שפ"א פ'בחוקותי תרמ"ז.
.1

השביתה מעבודת הקרקעהיאבחינתפ"עלבנים העובדים את עבודתםהרוחנית .היחסבין
תקופת ל"ע למעמד מ"תמסביר את הסמיכותבין שמיטה להרסיני .ראהלעיל תרנ"ז הערה

.2

.7
איוב ה'ז'.

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

.10

וו.
.12

סנהדרין צ"טע"ב.
זוהרח"קכ"ז ע"א וע"ע תטש בראשית ב' אות רכ"ז.
בראשיתג'כ"ג.תפקיד האדם נתנסח(ע"פ הבנת הגמרא)בדבריאיוב"לעמליולד".על מהות
עמל זה העלו בגמ' שתי אפשרויות :לתורה או מלאכה .ברירה כזו עומדת לפני כל אדם.
אמנם בעל שפ"א פרש אתהברירה במובןהסטורי .בראשיתהבריאה,בעידןגן-עדןהיה עמלו
של האדם במובן הרוחני ,ולאחר הגרוש נענש שעמלו במובן הגשמי.
שעיקר הגרושהיה על מנת לעבוד את האדמה ,ראה רד"ק ,תו"ש בראשיתג' אותרי"ב.
עבודת האדמה בטלה ,שובתת בשמיטה.
עלבחינת ל"עבשמיטה ראהלעיל תרמ"ו,תרנ"ג.לעילעמ' .326 ,308על ת"תבשמיטה ראה
אברבנאל פ'וילך,לעיל עמ' 86ואילך.
ויק"ר א' א'  p,,ylשפ"א עלתהילים עמ'  :190ק'וכיאין כבישת היצה"ר רק בשמיטה.
התקשה בצרוף"גבורי כח" שהרי כל בעל כח הוא גבור ומה משמעו שלהניב"גבור כח".
הבטוי הנמרץביותר של הגבורה הוא בהתגברות הרוח-הנשמה עלנטיות הגוף.
בראשיתקצויו ע"ב וע"עלעיל עמ' .159
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בכוחך ,בכוחךזו נשמתא .וכמ"ש במשנה'י איזה גבור הכובש את יצרו מושל
ברוחותהיינו שלא לפנות אחר מחשבות היצה"רבהבלי העולם .זהפי' ושותק
שאינו מהרהר בעבודת האדמה כלל.15וזה הרמז לא מצאתילגוףטוב משתיקה6י
נשמתא דעלמא18
וע"ז כתיב 17כח מעשיו הגיד לעמו שמסר הקב"ה
י
"
נ
ב
ל
והפנימיות של העולם .והיא התורה שהיא הנשמה של מעשה בראשית 19כמ"ש
בראשית ברא הביט בתורה וברא .20א"כי 2התודה הכח והנשמה של הבריאה.
ובקבלת התורה היובמיי בחי' נשמה בלבד כמלאכים .22ותש אשר הוצאתיך
י עוה"ז נק'ביתעבדים .וכשנשתלח האדם
מא"ממבית עבדים 23כמ"ש במ"א24כ
לעבוד האדמה הוא בחי' עבד לעשות מלאכת העולם .25שהעבד עושה דברים
לתקןצורכי מדינות המלך .אבלבחי'בנים הוא לעשות צורך המלך בעצמו .כמו
פ' זו .26וזה בכח הנשמה.
בן העובד ומשמש אתאביו כמ"ש בר"מנגיעיא
~
א
נ
מ
י
ה
מ
'
י
ח
ב
.
2
7
ה
מ
ש
נ
ה
ל
כ
ה
ו
ענין
וכןבחי' שבתיומא דנשמתיןוניתן לבמוי שיש להם
א'.ובחיי עבד הוא המצות מעשיות למטה בעוה"ז .ובנים הוא התיקון הנעשה
למעלה בשורש המצוה.28

אבות פ"ד מ"א.
משליט"וליב.נטית הרוח לעסוקבעניני העוה"ז נבלמתעלידווע"עפי' הגמיאלמשלי שם.
התקשהבבטוי "ושותק" שאמנם ע"פ פשוטו בא בהוראת"נמנע" "שב ואת תעשה" .אבל הוא
העמיק לראותבו לא רק שתיקת פהשאיננודןבעניני החקלאות אלא אף שתיקת מחשבה.
העסוקבעניני האדמה לא נכלל בתחום מחשבתו של השובתבשביעית .הוא מתעלה מעל
לעניני החומר.
אבות פ"אמי"ז .לבחינת הגוף טובה ההמנעות ,השתיקה .ע"ע שפ"א על מסכת אבות.לעיל
עמ' .163
תהילים קי"או' ,על בחינת הכחהרוחני ראה עמ' .161
השוה אוה"ק סדר "נשמת העולם" ושם במקורות.
כח = נשמה ,מעשיו = מעשה בראשית .הרוחניות היא המשמעות של העולם.
ב"ר א' א/
שע"י התבוננותפנימית-נשמתית בתורה ברא את העולםהגשמי.
את התורה הרוחניתיכלו לקבל רקרוחניים ,ראה מכילתאיתרו כ'  .T"Dשבת פ"חע"ב.
שמות כ' ב/
ראה שפ"איתרו תר"מ ,תר"א ,תרמז ,תריס ,תרס"ב.
הגרוש מג"ע נתפס כירידה מדרגת בן לדרגת עבד ,הממלא תפקידים משניים ,הרחוקים
מהמטרה המרכזית הרוחנית.
קי"א ע"ג .וע"ע עמ' .363 ,286 ,160
המכנה המשותף לשבת ולשביעית שלשניהםיחס לבחינת הנשמה ולבחינתבנים ,ראה עוד

עמ' .286 ,160
הרחיב את מושגי הבן והעבד לא רקלימי החול והשבת ,לא רק לשנות העבודה ולשנה
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פ' בהר תרס"ד
נמ' 1מו"ח ניד לשון כו' להיות לשונכם רך אלו לאלו .דהנה"עיקריתרון
המדבר מב"ח מה שיש צוותא זה לזהע"י הדבור כמ"ש בחובת הלבבות .2והוא
מכח הנפש .וצריכין לשמור זה הכח שלא ישתנה ע"י כוחות הגוף.3כי מצד
אחדות א'5
הנפש כל הנפשותיש להם שורש אחד .4ולכן בהרסיני שנעשו בתי
כמ"ש 6כאיש אחד בלב אחדוקיבלו התורה כמ"ש 7מורשה קהילתיעקב .וכתי'8
אמרתי אלהים אתם .שהי' גובר כח הנפשות על הגוף .וכמו מה"ש שאין בהם
ותחרות9
קנאה ושנאה

שכל אלה מכוחות הגוף שהגופות מחולקים .ולכן בעה"ק

השביעית ,לא רקלעידןפ"עולגרוששאחריו ,אלא אףלכלבחינת מעשה המצוות ,המשמעות
המעשית והמשמעותהרוחנית.
.1

י השמיטה בראש פ'
ויק"רל"גא'.במדרשים ,ברבה ובתנחומאהישן ,לא באודברים עלענינ

בהר .קטעים ממדרש הגדול וממדרש אגדה הובאו בתו"ש .אמנם בתנחומאשייכו אתענין
הונאת מקח וממכר ושארהפרשיות המשתלשותלעון בטולשביעית ,השוהקידושיןכ'.H"y
לעיל עמ'  .118 ,56דרשת המדרשת על הונאת דברים הוסברהע"י בעל שפ"א ע"פ עקרון
האחדות שהואמיסודותיה של השמיטה .כך שגם אם בכל הקטע לא נזכרתהשביעית (כשם
שהיא לא נזכרת בכלקטעיויקרא-רבה)הרישענינההפנימי  -האחדות  -מתפרש בכמה

פנים" .מהלך' אחר על כח הדיבר ,הלשון ,היסוד הרוחני הכבוש בחומר ומשותף לאיסור
הונאה ול"דבר" השמיטה,נידון לעיל תרל"ב .בעיקרון זה פתח בעל שפ"א אתעיוניו -
המסודרים ע"פ הפרשיות  -בסוגיית השמיטה ,בשנת תרל"ב ,וכעבור ל"ב שנה ,בשנת

.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8
.9

תרעיד ,נחתמה בכךתורתו.
שערהבחינה ב"ה :לולא הדבור לאהיה לאדם צוות בחבור.
שהם הנוטים ומתסיסים לפרוד.
והוא מקור האחדות של דרגת המדבר.
בתוך ההמון האנושייש לעם ישראל מעמד מיוחד ,מבחינת האחדות ,כתוצאה ממעמד הר
סיני .מכאן הסבר נוסףלסמיכותשבין שמיטהלהר-סיני ,בשניהם מתבטאת אחדותישראל.
רש"י שמותי"ס ב' ע"פ המכילתא.
דברים ל"גד' ,הדגשת הקהילה הנקהלת ומתאחדת בקבלת תורה שצוה משה.
תהילים פ"ב ,ובילק"ש :למד אדם תורהוכו'הרי הואכבריות של מעלה שנאמראני אמרתי
וכו'ובניעליון כולכם.
ראה שבת פ"ט ע"א :קנאה יש ביניכם .במ"ת נתעלו ישראל מעל הגורמים הגופניים
המעוררים את תחושת הפרוד.
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דהנשמה גוברת 10מתאהדיןבכיי כאחד1י .וכמוכןבא"י באו אל האחדות כמ"ש
גוי אחד בארץ .12שהזמן והמקוםוכן הגופות3ימבטלין האחדות .ולכן
נית'ן15הטויי
מצות בעולם שנה נפש שיוכלו להשאר בבחינת האחדות4י .וכת
וחי
לבנ"י
אחיך עמךכי בנח האדםליתן חיות גם לחברו .וכתי'16ויפחבאפיו נשמתחיים
כמומים חיים 17שהנשמה דבוקה במקורהחיים.ויהיה האדם לנפש חי' 18הוא
התרבות והתפשטותהחיות שהאדםכלי לשאובזה החיות .דק שהגוף לאיתערב
בזה9י הרמז לגוף טוב שתיקה20שיהי' עיקר הדבור בכח הנשמה במ"שלעיל.

.10

ל'י התעצמותה של הנשמה היתרה.

וו.

עלבחינת האחדות בשבת ראהלעיל תרל"ח ,ול'ע עמ' .118

.13

הזמן ,המקום,הגוף ,הםהבחינות השונות שלהווית העולם הגשמיתוהןמקבילותלבחינות

 .12דה"א  rtrtכ"א.

 tlttWPראהלעיל תרנ"ג קטעב .הערה .14

 .14מהרסיני ,מקום שנתגלתה אחדות ישראל ,נמשכות המצוות המשמרות את האחדות ,בכל
שלושבחינות המציאות ,בשנה = זמן  -שבת ,בעולם = מקום  -שמיטה ,בנפש  -אסור
הונאה ,במיוחדבדבור שהוא המחבר והמצוות את המדברים.
 .15ויקרא ע"ה ל"ה ,לתתלו מחיותך המדברת .וע"עלעיל עמ' .53
.16
.17

.18

.19
.20

בראשית ב'ז'.
ויקראי"ד ה' ושם באונקלוס:מי מבוע,מים הנובעים מעצמם ,בהיותם קשורים למקורוכן
הנשימה-הנשמה מעידה על חבור למקור.
בראשית שם ,ובמדרש הנעלם בג"ח נ"טע"א:כיון דאמר נשמתחיים,אמאיויהי האדם לנפש
חיהוכו' .ראה תו"שבראשיתב' אותקנ"ט .בעקבותהדברים פרשבעל שפ"א את הכחהנובע
מנשמתהחייםהבסיסית ,כנפש הנותנתחיות גם לזולת.
אם הגוף ,המפריד את הקשר שבעולם הרוח ,לאיפריעיוכל האדם לשאוב נשמתחיים גם
לחברו.
אבותא'-ז' .וראהלעילתרס"ג.בזה התגברעל הסתירהבין חובת השתיקהלבין חובת הדבור
(להיות לשונכם רך וכו').
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פ'וילך תרעד
טף למה באים לתת שכר למביאיהןי .וקשה ממ"נאיאין תועלת בזה מה
שכר ע"זנ .אך בוודאי גם טףאין חידוש שיוכלו לקבל הארה בנפשותם ע"י
היוםכו' טפכם' .אך5כי לכל דברצריכין
התורהבהרי הוא אומר א"נ ואתם
י
ת
י
ב
צ
נ
6
ו
ע
ר
ז
שאין התורה משתכחת
התעוררות האדםוהרריי הבטיחכי לא תשכחמפי
הארה
א
ו
צ
מ
ל
ו
י
פ
ב
ו
ח
כ
וכו' .7ומ"מ נאמרמפי.פי' שיוכל איש ישראל ב
מדברי
תורה ותפילה .8והכללכיאין שום דבר נגמר בלי עזרעליון וגם כל המצות
ועבודת האדם הכל מהרריי כמאמר ממך הכל .9אךבוודאייש גם להאדם חלק
קצת והוא ע"י הרצון והתעוררות שלו .ואיתא 10שכר מצוה מצוה פי' שגוף
המצוה הוא רק שנר מהש"י שיוכל לעשותוע"י איזה רצון שהי' לו נתןהפצ'י
שיוכל לעשותהיי .וע"ז הקושיא טף למה באיןכי בשכר טירחא שלהם אין
תועלת .12וע"ז התשובה לתת שכר כו'כי טרחת האב ורצונו להמשיך אתטפיו
לעבודתו ית' הוא גורמת שכר שיתן הקב"ה הארה לבניות .ודבר זה נוהג בכל
פשוטי בנ"י 14שאין להם שכל ורצון כראוי מ"מ ע"י הביטול לגדולים וטובים

.1
.2

חגיגה ג'ע"א.
האם השכר הוא על הטירחאהפיזית בהבאת הטף .ראה מלבי"ם דברים ל"אי"ג.לעיל עמ'
.89

.3
.4
.5
.6
.7
.8

גם אםאין הםיכולים להיותמודעים לכך.
/הרי שיש משמעות לעצם הנוכחות של הטף ,וע"ע רמב"ן שם.
דברים כ"טי
ואם אכן הוא כך ,שיש תועלת בעצם הבאת הטף ,מדועיש ע"כקיבול שכרבמיוחד.
דברים לא כ"א.
רטר'י שם וע"ע שבת קלחונ"ב.
למרות ההבטחה יש חשיבות למעשה האדם .כך גם מדוייק בפסוק :אם תהיה (התורה
והתפילה) מצויהבפי'זרעו,אזיהיא לא תשכח.

.9

דה"א כ"טי"ד.

וו.

תמורתהרצון וההתעוררות שבאה לאדם לעשות מצוה ,בא השכר והוא האפשרות לבצע את
רצונו ,את המצוה .שכר(רצון) המצוה  -עשיית המצוה.
תמורת רצון ההורים ,לא תבוא שםעשיית מצוה ,ומה שכרישאיפוא למצוהזו.
השכרלהורים המביאים היא מתנת הארת התורה לצאצאים.
לא רק קטנים מבחינתהגיל ,אלא אףקטני השכל.

 .10אבות פ"ד מ"ב ושם .N"DWQ

.12
.13
.14
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ממנו5ייכול להועיל רצון הצדיק לתת שנר להדביקיםבו6י .וכן כלמי שיש לו
איזה רצוןצריך למוסרולציבור7יכיבוודאיצריךלהיות חביביותר לאדם דבר
טוב הנעשה מכלל ישראל מדבר פרטי שלו8י .ועי"ז מקבל הקב"ה רצונו בתוך
כלל ישראל9י .וע"פ דרך הנ"ל נוכל להעמיק עודפי' אמת באמרם לתת שכר
למביאיהם ולאניתן לכתוב ודעת לנבון נקל.20

.15
.16
.17
.18
.19

.20

התייחסות ותלותבבעלי המדרגה ,כאלהורים.
הלקח מפרשת הקהל הוא בעל משמעות גם כשאין המצוה מתקיימת כפשוטה :התלות
במחנךובמדריךהרוחניעשויהלסייעלחניכים = פשוטי העם.
את מקומו שלהיחיד ,הצדיק,יכול למלא הרצוןהקולקטיבי.
ל
ל
ג
ב
,
ם
י
י
ב
י
ט
ק
ל
יש תועלת נוספת להתחברות ולתלות ברצון ובמגמות הקו
האופי הכללי
שהדבר נושא ,ומכאן הבנה במשמעות הקהל.
השוה לשון הרבים בתפילת שמ"ע,ובעיקרים מ"ר פס"ד.
משליי"ד ו/וע"עב"בית-ישראל" דברים עמ'ט"ו:יש לרמזכיידועשישראלביחדכשעושים
תשובהכביכולמוסיפיםכבוד וכח למעלהוזה לתת שכרלמביאיהם לקב"ה שהביאם לעולם.
ושם עמ' פב:ואולי הרמז עלמביאיהםעפ"ידאי'שביעינותנין כוחכביכולכלפי מעלה וזה
ענין השכר,ששבין בתשובה ומקדשין את השםומוסיפין כח למעלהלסייעלבניישראל.
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פ'וילך תרמ"ב
מצות השמיטה זכו אח"כ2
בפרשת הקהל .ישמעו וילמדו כו' 1נראה שע"י
י א"ה [את העפו
לבחי' התכללות .3והוא הלשון שכ' בקבלת התורה הקהלל
ואשמיעם את דברי .4ונראה שזה5הי' שכר על שמירת שביעית שדרשו חז"ל6

גבורי כח בשומרישביעית הכ' מדבר.ומסיים' לשמוע בקול דברו שזכו לשמוע
[דנר,ה' אח"כ במצות הקהלשהי' מתגלה להם מחדש אור התורהכפי מהשהי'
י מציון 8תצא תורה.כיבוודאיהי'סיוע משמים למלך'כי מצד
צריך להם אזכ
'
ה
ב
.
ל
א
ר
ש
י
ם
"
ב
מ
ד
ה
כ
"
כ
ו
קהל
ל
כ
באפשרות
ע
י
מ
ש
ה
ל
הטבעאין
חגיגהסי
באזני
שהמלך שליח הואוצריכין לעמוד בהקהל כמו בהרסיני באימה ויראה וקשיי.
י שלמה המלך ע"החיבר לקהלת
וזהעניןשמיטין אצל הרסיניני.ויתכן לומרכ
ע"ש מצות הקהל שהיא בסוכותיי .וכשראה שיתבטל ביהמ"ק ומצות הקהל
שנתחדש אז 14הארת התורה בכל שמיטה .הניח זה 15בספר קהלת שחיבר על
י הסוכות כנ"ל.16
ימ

ההקהל,בסיום שנת השמיטה ,מאחדומכליל את העם,הזוכים להארה חדשה בתורה.

.1
.2
.3

דברים ל"אי"ב.
בסופה שלהשמיטה.
על בחינת האחדות ,הן ביחס לשמיטה בכלל והן ביחס להקהל ,ראהלעיל ,329 ,242 ,193
.455

 .4דברים ד'י /קהילה ,אסיפה ,התכללות כהקדמה למ"ת.
 .5כח האחדותהמתייחס למ"ת.
.6

ויק"ר א' א/

 .7את הפסוקבתהילים ק"ג,כ.
 .8ישעי'ב'ג' .במקדש ,במקוםשנתקיים ה"הקהל".
 .9להאיר את אור התורה בלב כל אחד מהשומעים .וראה ברמב"ם חגיגה פ"נ ח"ו:ומי שאינו
.10

וו.
.12
.13
.14

.15
.16

יכול לשמוע.
פ"גה"ו.
ברמב"ס הלכותחגיגה לא נזנרת חובתעמידהפיזית.
י מחדש.
השמיטין במובן של שכר השמיטה ותכליתה  -קבלת תורתסינ
כך הוא באבודרהם (הוצאת ירושלים תשכ"ג עמ' ר"מ) .וראה קריאת קהלת בסוכות
שבשמיטהלעיל עמ' .332
ע"י מצות הקהלוקריאת המלך.
את כח ההארה.
העיון הנמרץ בס' קהלתיכול להביא,איפוא ,אתהמעיין לגלות את הארת התורה מחדש.
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שפת אמת

ליקוטים פ' בהר
בת"כי ברמו"י 2מהענין שמיטה לה"ס מה שמיטה נ' 3פרטותי' כו'י"ל ע"ד
הרמז הרסיני ענוה ושפלות 4כמ"ש 5על משה קבל תורה מסיני ,ושמיטהידוע
יענינו ע"ז להראות שהכל לה' הארץ ומלואה 6ולזה' בא ללמוד על כל המצות
כ
שתלוין בהרסיני שע"יבחי' זאת7יכוליןלקיים כל המצות בפרטותי'8כו'.
* * *

בזוה"קי (ד' ק"ת) ושבתה הארץ כו' כההוא תורא דקביל עול ואי לא לא
עבידמידי כו'פי' זה שכל המצוות ועבודות האדם'צריכין 2לקבלת עומ"ש וכמו
ואין בחרישתו כלום
השור שחורש בכל כוחוובלי העולשאינו עושה רצלן
י
י
ל
ע
ב
שחורש מקום שא"צ ועוד מקלקל ,ואף שעובד בכל כוחוכן ממשבלי עמ"ש כל

מלבדי"בהפרושים להצמדתסינילשמיטה (ראהלעילעמ' )495שנזכרובדברי-התורה שאמר
בעל שפ"א ב"תורותיו" ,נמצא בכתביו מתקופת הבחרות נמוק נוסף ,אופייני למחשבת
החסידות.
ויקרא פרק כה ,פרשתאא.
ויקרא כה,א.
אמנם
.
"
ה
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ב"תורת
,
ה
י
ת
נאמרו פרסו
מופיע
בלשונו שלרומיילפי גרסת רא"ם ו"גוראריה".
ראה מדרשתהילים פרק סח :ההר חמד,אין רצונו אלא בהרסיני שהוא שפל מכולכם.
השווה :פרוש"ירים משה" לאלשיך אבות א :מה שזכה משה לקבל התורה היה מהבחינה
שזכהסיני שתנתן בו ,שהוא כל היותו נמוך ושפל וכו' מאותה הבחינה זכה משה לקבלה
שהוא להיותועניו מאד.
ראהסנהדרין לט ,א :אמר הקב"ה לישראל,זרעו שש והשמיטו שבעכדי שתדעו שהארץשלי

היא.

של ענוה וקבלת מרות.
לא רק את עקרונות המצוה אלא גם את הפרטים המסתעפים.
* * *

השחרור מהשעבוד לעבודת האדמה בשנה השביעית מאפשר להתפנות ולהגשים משימות
רוחניות .אמנם אם הדבר לא נעשה מתוך קבלתעול מלכותשמיםברצוןפנימי,אין משמעות
לכלההישגיםהרוחני?ם .אדרבה ,הםיכולזם לההפך למכשלה( .השוה :שגת לא ,א ,יראת ד'
היא אוצרו).בחריפותדיאלקטית פרש בעל שפ"א :רצוןיראיולהיותיראים  -יעשה,ורצון
זה גופו מקורו בקבלת עומ"ש.

.

בדברי הזוהר ערוה בעל שפ"א שימוש בשנת תרל'ה (ראהלעיל עמ'  502הערה .)14

נוסף לעצם קיומם המעשי.
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ל להיות שלא לרצון כלל וכשמקבל העול מ"ש [מלכות שמימן ע"ע [על
העבודהיוכ

עצמו,הש"י מושיע לו וה' מלמדושילך לטובויהי' מעשיו לרצוןכי השכינה עמו
וז"ש'רצוןיראיויעשהכי החפץ ביראת ה'הש"י עושהושיהי'לו רצון לעבודתו
ית' וז"ש4כי שמיטהנייחא בכולאכי המקבל ע"ע העומ"ש הואכבןחוריןשהטליי
מדריכו ומלמדו וכ'5אנכי מלמדךלהועילומילתאנכיידוע כמ"שאנכי ה'אלקיך.
* * *

בזוהר חדשי להנחיל אוהבי יש ,יובל ושמיטה ודריש מ"ש אוהבי אברהם
ומקשה 2דא"כבני הגרבכללי,וישלישב דעת ל"שכיאוהביתרי משמע אברהם
ושרה ,אבל הגר לא נכנסה בכלל אהבת ה' 4לכן הנתלה נשאר רק לבסיי .ואגב
אורחיןיש לרמוזכעין דרשה זו 6בפסוק7יש מפזר ונוסף עוד עליובל ושמיטה
שמפקירין הפירותועי"ז ונוסף עוד כמ"שוצויתי את ברכתי כוי:
עוד נראהכיפי' ל"שנמי אמת 8רק אוהביתרי משמע,והיינו שנשאר נחלה
לאותן שבאין מאברהם ויעקב ששניהם נק' אוהבי ה'דהיינו בנ"י להם נשאר
לנחלה.
* * *

 .3תהילים קמה,יט .השווה :לקוטי שס"אתזריע.
 .4בזוהר חלקג ,קח ע"א הגרסא :שמיטהנייחא דכולא,נייחא הוא דרוחא וגופא.
 .5בישעיה מח,יז כתוב:אניד'א-לוהיךמלמדךלהועילוממילא המשךדברי בעל שפ"אצריכים
עיון.

* * *

השמיטה והיובל הם מושגים של ביטול ,של הימנעות ,וכיצד הם מכונים בשם הכוללני
ביותר:יש.
פ' בהר .ע"ע "שפת-אמ '%תרמ"ה(לעיל עמ'  519הערה  ).16תרנ"ב(לעיל עמ'  539הערה ).5
תרנ"ט(לעיל עמ'  557הערה ).20
ר' אלעזרבנו שלר'שמעון.
שהרי גט הם צאצאי אברהם.
בכלל אהוביד'.
הייעוד של "להנחיל" ,להעביר נחלה לדורות ,מכוון רק לצאצאי האהובים והםבני אברהם
ושרה .על אברהםהרי נאמר"זרע אברהם אוהבי".
לפנינו דוגמא ל"דרשה" עצמאית של בעל שפ"א.
משלייא ,כד":יש מפזרונוסףעוד".
בלשוןהרבים של"אוהבי" הכוונהלצאצאיהשניםהמתייחסיםלמושגי האהבה.ביעקב נאמר
"ואוהב אתיעקב".
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תן חלקלז' וגם לשמונה,יי"ללז'היא שמיטה שהיאהשביעית ,וגם לשמונה
יובל שהיא למעלה משבעה שמיטות ,וגם גימ' מ"ט שאחר המניט פניםזוכין
ליובל ,וכמו שיש מ"ט שערי בינהנ וזה לעומת זה 3מ"ט שערי טומאה כמו כן
בעולם שנה נפש4ו'עי' בשפ"א פ'זו שנת תרנ"א]וזה רמז וגם הקמותי לתת להם ארץ
כו' שורש מ"ט שערים שבארץ ישראל וגם אני שמעתי נאקת כו' הוא מ"ט
שערים בנפש ,וג50הגוי אשריעבודודן אנכי רמז לש"ט שערי טומאה:

ה"דרשה" שבקטעמשתייכת ל"לקוטים",דהיינו לשנים תרכ"ו-תר"ל .אחרי למעלה מעשרים
שנה חזר בעל שפ"א ל'דרוש" את הפסוק בקהלת( .ראהלעיל עמ' ).537
 .1קהלתיא,ב.
בינה נבראו בעולם וכולםניתנו למשה חסר אחתה
 .2ראהנדרים לח,א".חמישיםשערי
 .3קהלתז,יד :זה לעומת זה עשה האלוקים.
 .4חלוקת כל ההוויה לשלוש  -עטר'ן ,שמקורה בספרהיצירה .מ"ט השעריםמתייחסים הן
לעולם  -א"י,הן לנפש  -זעקתבנ"י,והן לשנה,זמן  -מעגלי השמיטהוהיובל .השווה:
תורת השמיטות שבספר התמונה .ע"ע "תורה שלמה" ,א עמ'פח.
 .5במצרים שהיאה"גוי אשריעבודו"היוישראלשקועים במ"טשערי טומאה( .זהר חדש ראש
פ'יתרו ,ושם עלחמישים הפעמים שנזכרתיציאת-מצרים בתורה).

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il
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וושפת5אמת"עניני שמיטה -

הלכה ודוגמאות)

שביעית ס"ט מ"ר

אונלין על המופקר אבל לא על השמור רי"א אף עה"ש .ותמוה דא"כאין
ביעורלע"י לעולם .ובתוי"ט נדחק בזה .ולפעד"נ לפרש דהיכא דבלה לחי' מן
השדהדמחויבין לבער מן הבית אםביער אחד שובישלחי' בשדהויהי' מותר
לכולם לאכול .אבל זה נקרא שמור .דמופקר הוא מה שנשאר בשדה .אבל זה
שהכניסו לבית אלא שביערו עכשו מפנישחייב לבער נקרא מן השמור ובהא

פליגי ת"קוכ"יודיבק.

ראה ב"משנתיוסף" כרך ד' עמ' מו ,שהביא דברי השמ"א ופרשם.

יישפת אמת" ר"ה ט' ,ע"א.
בדייה שהרי כבר כו /משמע מדבריהם דעכ"פ איכא איסורמהיית בחרישה
מקרא דבחריש ובקציר תשבות אלא דמ"מ אין לוקין .אכן ברמב"ם משמע
דמה"ת איסוראנמי ליכא וכ"מ מדבריו (פ"א מה"ש ה"ד) דחורש כמסקל ומזבלדמי.
אבל שם (הלכה א') משמעדהוי איסור דאורייתא כמ"שלעיל וכן כ' בשעה"מ

שם] וכן הוא משמעות לשון הגמ' שם דרק מדרבנן אסור .ואפשר הרמב"ם
וסוגיא דהתם אליבאדה"י איתנהו אך בהגהות הב"חפי' דאתולדות חרישה הוא
דאיןלוקין .אבלאין נראה כן בגמ' שם וברמב"ם מפורש אחרישהגופי'.

ראה ב"משנת יוסף" כרך א' עמ' מא שהעיר על סתירה בדברי השפ"א .בתחילה כתב שלרמב"ם
חרישה מדאורייתא ואח"כ רק מדרבנן.

דעות

אתרלימודי יהדות ורוח
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ב"ה ה' קדושים "'א למב"י תרנו"א גור:
החיים והשלום לכבודאהובי מחו' הרב הגדול המפורסם בנש"ק קדוש יאמר
לו כקשית מעה ישראל שליט"א:
את מכתב כ"תשיחייקבלתיבצירוף הפלפולא בדבר הלכה .ושמחתיבראותי
כ"תמטיילבטייס ופוסקים ארוכות וקצרות .והנני למלאות רצונו להגיד דעתי
הקלושה בזהבענין הלכה ובענין מעשה בקצרה.
בוודאימי שיש בו קצת יר"ש ומקבל ע"ע לשמור ולקיים מצות התלויות
בארץ ויודע בנפשו שגם ב"ב לא ימחו בידו אין לו לחוש .ולמצוה יחשב לו
והגם שעלי' זו שלא לשמה יחשב נוכל לומר מתוך שלא לשמה בא לשמה .אך
מי שאינו בטוח בנפשו לקיים המצוותכי רבים המה מתנותעניים ומעשרות
עולה כחומש מן התבואות ויותר והעולה על כולנה שנת השמיטה שהיאנסיון
גדול לפ"ר בפרט אם כלמחייתםיהי' רק מתבואות הארץ לכן לא בנקל להביא
את עצמולידינסיון נזה ,ובפרט מ"ש כ"תשיחי' להתיר להאנשים המתנהגים
בפריצות במדינות הללו על סמך שהעולה לשם יכניע א"ע מחמת שפרנסתן
דחיקא בכאן .ובטח שמע כ"תשי' מהגיתות הפריצים הרשעים שנתפשטובא"י
ובירושלים אוי לאזנים שכך שומעות לכן בזה בוודאי יש חשש איסור לפע"ד
כ"ז כתבתי להלכה.
ועתה אני כותב למעשה לאשר כתב כ"תשיחי' רצונו להשתדל בזה להסב
לבותלבנ"י לעלות לשם מהראוי שלא לסמוך א"ע על המעשה רק לשלוח שמה
מקודםאיזה אנשיםבעלי דעתשיהי' שמה לפחותאיזה חדשים שיוכלו לראות
אם באופן להחיות א"ע מצמיחות האדמהכיאינו דומה שמיעה לראי' וגם הלא
הרבה אנשים אביונים בא"י למה לא יעשו גם המה כן ועכ"פ צריכין מקודם
לשאול לאנשים מכירים אשריושבים שם כמה שנים לשמוע מה בפיהם בזה.
ואשר נראה מדברי כ"תכי נעשה השתנות שמה שהארץ מצמחת בברכהיתירה
ממה שהי' עד עתה אנכי לא שמעתי מזה וזהיכולין להתוודע מאנשיא"י.
ומה שבא עודבדברי כ"תשי' שכשיתקבצו רובמבנ"י כריבוא ואלףוכו'דברי
תימא הם שעל כזה נאמר אל יתהלל חוגר כמפתח ולא נוכל לצרף זאת להתיר
לעלות לא"י והקב"הישיב שבותנו במהרה ויעלנולציון ברינה וישמחנו כימות
עניתנו.
אלה דבריידידו לנצח הדביש בלונ"ח.
הק' ארי'ליב מפה ק"ק גור.
"אוצר מכתבים ומאמרים" מבעל "שפת אמת" עמ' קו.
ראה לעיל עמ'  ,497 ,493יצחק רפאל :על חסידות וחסידים עמ' .270
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