ז .אמונה ,בטחון ועונג בשבתה שלהשביעית
בטעמיה של השמיטה מצאנו אצל הראשונים והאחרונים דרכים מספר,
ביניהםערכי האמונה והבטחון" .שיזנור האדםשיש לארץאדון עלאדוניה"",שיוסיף
האדם בטחת בהשם יתברך" .1והנה עיון במקראות ובמדרשותיהן מגלה מכנה
משותף לערכים אלה ,לשבת ולשביעית.
פרק ל"זבתהיליםבנוי מעשרים ושנים בתים המסודריםלפי סדר הא"ב .רוב
הבתים הם בני שני פסוקים ,כשהראשון פותח באות מהאלפא-ביתא .עניננו
להלן בבית השני שבפרק:
'
ד
ן
ת
י
ו
בטח בר' ועשה טוב שט ארץ ורעה אמונה .והתענג על
לד
משאלות לבך.
בצדהלשוני נאמרו כמה וכמה הצעות :רעה ,הובל את אמונתך ,הולך אותה.
טפח אותה ,התחזק בה .או :הדרך אחרים לקראתה .או :בקש את האמונה כצאן
ובקר המבקשים מרעה .או :רעה = רצה ,רצה אמונה ,רדוף אחריה .במסורות
חז"ל מצינו על כל אחד משני הפסוקים דרשה מפרשת.
אמר רב יהודה אמר רב :כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו
שנאמר והתענג על ד'ויתן לך משאלות לבך ,עונג זהאיני יודע מה הוא,
י אומר זהעונג שבת (שבת
כשהוא אומר(ישע' ג"חי"ג) קראת לשבתעונגיהו

יש מקום להנחה שדרשה על פסוק אחד מתוך הבית תתיחס אף לפסוק
השני.שהרי שניהםמכונפים תחת כותרת האות מאותיות הא"ב .מכאן  -ערכי
הבטחון ועשיית הטוב ~עיתימ ע"י המנעות מעשיה) ,ההתגוררות בנחלת הארץ
המביאה לטפוח האמונה ,וההתענגות על הערכיםהרוחנייםהמשתייכים לשבת.2
ואילו על הפסוק השני דרשו בזוהר:
'
ד
ב
'
ר
כי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ,יהודה פתח ,בטח ועשה טוב
שנן ארץ ורעה אמונה ,לעולם יהא אדםזהיר באדונו וידבק לבו באמונה

העליונה ,כדי שיהא שלם עם אדונו ...ורעה אמונה ,היה מנהג אותה בכל
שאתה רוצה ...ומשום זהוכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ...שנוהג בה

" .1התנור מצוה פ"ד; תע"ז .אברבנאל ,פרושו לאבות "נחלת אבות" .ס"ה".כלי יקר" ,ויקרא
ע"ה כ"א :בטעם מצוהזויש דעות חלוקותוכו'.
ק
ר
פ
ב
ו
ה
ל
ח
נ
ל
ע
,
'
ו
.
1
9
ה
ר
ע
ה
א
"
פ
ל
י
ע
ל
 .2וראהמעין זה ב"עולתראיה" ח"ב עמ' קל"ח,ו
בלי
מיצרים שאף הוא שכרעלעינוג השבת.להלן:קריאת הדרורבמוצאי-שביעית עמ' 453הערה
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שבת ומועדבשביעית
שמיטה ומנוחהואין עושה עבודה (פ' בהד דףק"י ע"ב ,בתרגום ה"סולם").

ובעליישפת אמת" מבלי להתייחס לדברי הזוהר כתב בשנת תרמ"ו בפרוש
הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה".
אכילת השמיטה לא תהא ע"י הבנת האדם ,רק ע"י מנוחה ,והיא בחינת
עונג שבת.
עונג שבתמתיישםע"י אכילהשאין עמה טרחה בשעת מעשה ,שהרי הכנה
אסורה בשבת; כיוצא בדבר אכילה בשביעית כשאוכלים את פרות שבת הארץ
בלי הכנהויגיעה .סוף משמעה של הנאהכזו מתוך מנוחה  -עונג .מתוך דרשת
הזוהר ודברי ה"שפת אמת" עולה בידינו שערכי הבטחון ,האמונה והעונג
משתייכים אף לשמיטה.כיוצא בדבר ,עשית הטובל"י המנעות מעשיה",עושי"
דברו בשביתת השביעית ,וההתגוררות בארץ שהריאין השביעית נוהגת בחו"ל,
"שכן ארץ".
נמצאת אומר שהמרכיבים את הבית במזמורשלפנינו סובבים הן על השבת
והן על השמיטה .בהסברת המכנה המשותף להם כתב ר' צדוק ב"פרי צדיק".
השמיטה היא כמו השבת שהיא תכלית שמים וארץ שלזה היתה כוונת
הבריאה שיבירו כח מלכותו ,והיינו ביום השבת שאומה שלמה מניחין
עסקיהןיכבודשמים...וט השמיטה בא"ישהיהרובעסקיהן בעבודת השדה
וישראל מניתץ שנה שלמה מעבודתה לכבוד שמיםשמכיריןכי לד' הארץ...
וע"ז דרש בטח בד' שהוא מבטחנןבד'...וצויתי את ברכתי בשנה השישית,
וט בשבת כתיב בטח בד' ,כי שבת היא חלק שביעית מהשנה וישראל
מניחץ כל עסקיהם לכבוד שמים והוא מבטחונם בד' ,שאדרבה ממק
שמכבדע את השבת מתעשרין (במ"ש שבתקי"ט)...כן אךמרים(לפי מנהג ספרד)
בכניסת השבת אחר התפילה כשהולכץ לסעוד מזמור לדוד ד' רועי וכו'
שמכיר שהשי"ת הרועה וספרנם ,וזהו בטח בד' ...וט השיר ליום א' אחר

השבת לד' הארץ ומלואה .שע"י שבת מכירץ שלד' הארץ שקנה וכו' ושליס
בעולמו (ר"ה ל"א ע"א) 3ן בשמיטה ,כתיב שש שנים תזרע שדך ,שכפי שתהיה
הכונה בעבודת השש שנים ט תהיה קדושת השמיטה(ייקרא עמ' צ"ז).
מכוחה של השבת בא הבטחון ומכאןיוצאים לשכון בארץ ,בארציות שלימי

המעשה המונהגיםע"י האמונה.וכיוצא בשבת אתה אומרבשביעית ,שכן בארץ,
בארציות שש שנות המעשה ,והנהיגםע"י האמונה המתחזקת בשנת השמיטה.
על הבוטח ,לפרנסולהזין את האמונהע"י השבת והשמיטה .בטחון זה מתעמק
ומתרחב מעובדתהישיבה בארץ .כך כתב בעל "שפת אמת" בפ' בהר שנתתרנין.
בי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לד' ,להעלות הארץ אל הרוחניות
והפנימיות ...א"י מיוחדת להיות נחלת ד' ,וכתיב וישבתם לבטח בארצכם.
ואמרו בתו"כ בארצכם אתם יושבים לבטח,ואין אתםיושבים לבטח חוץ
700

אמונה ,בטחוןועונג בשבתה שלהשביעית
לארצכם .הרמז כי בא"י היו אוכלים ושבעים ום"ם היו דבקים בהש"י
במידת הבטחון שזהו עדות השמיטץ ויובלות ואין כל הארצות מיוחדות
לזה רק א"י ,וע"ז כתיב "שכן ארץ ורעה אמונה" (שפ"א עמ' צ"ט).

למשותףבין דרשת הזוהר על שנת השמיטה לבין דרשת הגמרא על עונג

שבת חזר ר' צדוק פעם נוספת" .שניהם באיםע"י הבטחנן והאמונה" צפרי צדיק עמ'

ב"ו) ,ואולם גם אם הוא משתמש במונחיםקבליים  -ממשנת הזוהר ור'חיים
ויטאל על רעשיה לעילא"  -עשה טוב ,ו"שבת עילאה"  -עולה מתוךדבריו
שסגולת גאולה מופלאה גנוזה בתוככי שבתה של השביעית ,הכלולה משמירת

שתי שבתות ,המתמצתת בתוכה את הבטחון והשבתון ,האמונה והעונג" ,ומי
שזוכה לזה ,הוא בפרט נפשו,מיד נגאל".

ושענם

אתרלימודי יהדות ורוח
vvvvw.daa~.ac.il
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ח .ברכת השבת והשביעית
בתורה מוצאים אנו ברכה לשבת וברכה בזיקה לשנה השביעית" :ויברך
אלוקים אתיום השביעי" (בראשית ב' ג') "וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" (ויקרא
כ"ה כ"א) .ברכת השבת באה בסתמא ולא נתפרש מה משמעה ,ואכן מימות
התנאיםועדלפרשניםאחרוניפי עסקו בהגדרתה.במדרשי הלכה ובמדרשי אגדה
מצויים שבע אוקימתות למהותה של הברכה" :ברכו במן ,ברכו בעטיפה ,ברכו בנר,
ברכו באורפניו של אדם ,ברכו במאורות ,ברכו ביציאה ,ברכו במטעמים"
ל'א וראה
(ב"י
תי'ש בנוסחאות השונות) חמש מתוך שבע הברכות הן בשבת עצמה ,ואילו שתיים
במן וביציאה ,התגלותן בימות החול .יתרה על כולם ברכת המן שבגינה
מתברך כל השבוע ,וכדלקמן .ברכת המן מפורשת היא בתורה "והיהביוםהשישי
והכינו את אשריביאו,והיה משנה על אשרילקטויוםיום" (שמות ט"ז ה') "ראוכי ד'נתן
לכם השבת ,על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומים" (שמות ב"ז נ"ט) .אמנם
התייחסות ברכת המן לשבת היאבעייתית ,וכך מנוסחים הדברים בזוהר יתרו
(דף פ"ח ע"א .בתרגום "הסולם").

ר ,יצחק אמה כתוב "ויברך אלוקים אתיוםהשביעי וכתוב במן ששתימים
תלקטהו וביום השביעי שבת לאיהיה בו",כיון שאינו נמצא בו  ~VTnמהי

הברכה שנמצאהבו .אלא כך למדנו ,כל הברכות שמעלה ומטהתלויותביום
השביעי ,ולמדנו ,למה לא היה נמצא מן ביום השביעי ,משום שמיום ההוא
מתברכים כל ששת ימים העליונים ,וכל אחד ואחד נותן מזון למטה ,כל
אחד ביומו ,מהברכה ההיא שמתברכים ביום השביעי.
דברי הזוהר הללו הוסברוע"י בעל "שפת אמת" בפ'יתרו שנת תרל'ו.
השבת נותנת ברכה לכל הששהימים :אמת שהקב"ה מחדש בטובו בכליום
תמיד מעשה בראשית ,אך הוא ע"י השבת .ובטובו הוא השבת שנאמר בו
"טוב להודות לד'" ,וכתיב מה רב טובך אשר צפנת וכו' .כי הקב"ה ברא
העולם בטובוית' .וכל האורות אשרהיה ביכולת הששהימים לקבל השפיע
להם ,והשאר נשאר בשורש העליון ,ומאותו השורש מחדש בכליום המעשה
בראשית .וזה טוב הצפון שהוא למעלה מהשגה ,ואינו יכול לבוא שם .זה
עניין צפנתליראיך ,שרקהיראים ,שכן דרכם לבמל כל רצונם להתדבק במה
שלמעלה מההשגה ,הם זוכים לזה האור .ולכן בש"ק שמתגלה זה הטוב
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"צרור המור פ' בראשית"",גור אריה" ויברך אתיוםהשביעי".בני יששכר" מאמרג' ,ברכת
השבת" .העמק דבר" בראשית ב'" .שם משמואל" פ' תולדות רקך'ד".רסיסי לילה" עמ' ג"ג,
ע"ז .על הברכה  -ס.ה .ברגמן",מחניים" כ"ח ,פסח תשט"ז.

ברכת השבתוהשביעית
הצפון ,לא אשתכחביה מנא[ ,לא נמצאבו המן] שהוא השפעה המושגת לאדם.
ושבת הוא ברכהלימי המעשה ,פ' אםזוכיןבימי המעשה באה ברכה מן
השורש,וכןהיהרצונוית' שכל ששתימים תעבודוויזכו  T"Bלברכת השבת.
השבת היא מקור הברכה ולכן היא מחוץ למסגרת המצמצמת" .הברכה היא
יותר הן התידה ,ואץכלי להחזיקיותר ממידתה,וכןהיה במעשה בראשית ,ששתימים
ן הטבע והבריאה ,אבל בשבת -ויברך,יותר מהחזקתכלי הבריאה" ל'שפת
עשה כלבני

אמת"יתרו ,תרנר'ד .וראה שפ"א בראשית עמ'  ,18עמ'פ') .המן הוא הבטוי המוחשי להשגה
הרוחנית  -לחם מן השמימ - 2הנתפסתע"י האדם ,ולכן בשבת ,שיסודה
למעלה מההשגה ,לאירדהמן .מקורן של אותן ההשגות שהן בתחומו של האדם
 במדרגה צפונה ונעלהיותר מתחום זה ,ולכן מכוחה של השבתניזון השבועכולו.זוהי המשמעות שלירידת המן בכל ימות השבוע "מה רב טובך אשר צפנת
ליראיך" (תהילים ל"אכ').היראים ,אנשי היראה הםבעלי תכונת ההמנעות ,הבטול
של המרכיביםהאישייםמפני עצמה נאצלתיותר .מכאן,מי שמבטל את רצונו,
מי שהוא ירא ,זוכה לטוב שבמקור ,לטוב הצפון; אותו טוב נעלם ,שמתגלגל
לאחר מכך לצורותבטוי מוחשיות .כאן איפוא סודו של הפרדוכס :מקור הברכה
עצמו נעדר כביכול ברכה ,סגולת ההתפשטות עצמה בנקודת מוצאה ,איננה
תופסת מקום" .הנשמה העליונה בעצמה מוצאת היא את חמנה ועוזה פנימה ,אינה
צריכה לשום דבר חוץ לה ,היא מאושרת ,ובכח הכללי שבה ,מתוך שהיא תמצית הכל
היא ממשכת אתהחיים לכל ,את כל החסר בכלגווניהחסרון.ובתקוליוצאת מהר חורב
ואומרת ,כל העולם כולוניזון בשביל חנינא בני,וחנינא בני,די לו בקב חרובין מערב
שבת לערב שבת" למוסר הקודש" עמ' קנ"ד).
כיוצא בנוסחה פרדוכסלית זו ,ענינה של שבת הארץ .ביסודה מונחת
ההמנעות ,השביתה מעבודת הקרקע :ואע"פ כן היא המקור הנסתר של ברכת
השנים שלפניה  -בשישית ,ושלאחריה,בשמינית ובתשיעית" .וצויתי אתברכתי
לכם בשנה השישית" "וזרעתם את השנההשמינית ואכלתם מן התבואהישן ,עד השנה
התשיעית" .בפרוש המשאלה והברכה כתב בעליישפת אמת" פ' בהר ,שנת תרל'ו.
כי תאמרו מה נאכל 3דענה שבת ושמיטה הוא בחינת בטוךידבר זה נוהג
בכל פרט ג"כ שצריך לבטל עצמומפני יראת הבורא ית' .ואף שעי"ז מבתל
קצת מקיום המצוות ובעש"ט ע"י היראה ,אע"פכן אם הוא לש"שאינו בא

.2
.3

ראה קונטרס "קדושת השבת"ב"פרי צדיק" בראשית עמ' .16
ראה ב"נועם אלימלך" פ' בהר שעצם הצורך בברכה התעורר ע"י השאלה "מה נאכל",
ונתפרשו הדברים בשמ"א בהר תרמז" ,דמה קושיאהיאזו ,מאןדיהיבחיייהיבמזונא".וכן
ב"שם משמואל' בהר תרע"ג ,בשםאביו ,ובשנת תרפ"א.
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י טוב מעט ביראת ד'  l"1BWשורה ברכה במעשיוT"D1 .
r1Dלידי חסרון,כ
נאמר יראו את ד' קדושיוכי אין מחסור ליראיו ,והבן' .וזה שנאמרוכי

תאמרו מה נאכל וכו' ,הן לא נזרע וכו' ,אף שממעט  T"1Bבעבודת הפעולה,
אעפ"כ מעט דבקות שמשיג ע"י היראה שורה בו ברכה,וצויתי את ברכתי.
דבריו של בעל ה"שפת אמת"יסודם בדרשת הזוהר החדשפ' בהר על הפסוק
במשלי ח' כ"א "להנחיל אוהבי יש ,ואוצרותיהם אמלא".
אמר ר' שמעון ,להנחיל אוהבי י"ש ,מאי יש ,דא רזא דיובל ושמיטה ,דלא
מסר יתהע הקב"ה לשאר ממץ ,אלא לעמא קדישא (זה הסוד שליובל ושמיסה,
שלא מסרן הקב"ה לשאר העמים ,אלא לעםהקדודי.
וכך כתב ב"שפת אמת" פ' בהר בשנים תרמ"ה ,תרקיב בפרוש הדברים.
כמו שהקב"ה בראיש מאץ ,כן צריכע בנ"י לחזור ולהחזיר] היש לאין,וזהו
עצמו קיום היש ,בזה הבטול של היש .וזה רמז להנחיל אוהבי י"ש ,שזה
הנחלה ע"י יובלות ושמיטין שמבטלין הכל אל השורש והאין ,ובזה נתקיים
הנחלה בידם ,וכל קיום היש ע"י יובל ושמיטה שהוא הביטול .כפי הביטול
שנמצא באדם אל הבורא ית' ממילאיש לו הכל ...דכתיב מותר האדם מן
הבהמה -אין.כי הנה הקב"המקייםוזן כל הברואים מאדם ובהמה,ויתרץ

שכל האדם במה שמתבועומביןומכיר טובת הבורא ית' ,ואז כשבא לדעת
זאת יש לו מותך .אבל כשהכל מביאו לבעט בהבודא ,ואומד כוחי ועוצם
ידי וכו' ,הבהמה טובה ממנו .והקב"ה בראיש מאץ ,וכשהאדם מבין זאת
ומבטל עצמו להבורא ,ע"ז כתוב להנחיל אוהבי י"ש.

ר' צדוק בספרו"פריצדיק" (פ' בהר ס' שו"ב) התיחס למחצית השניה של הפסוק
"ואוצרותיהם אמלא" ,והוכיח מדברי חז"ל שהבטוי "אוצרות" מתיחס למידת
ג ו') יראת ד'היא אוצרו ובדברי המדרש (שמו"ר פ'
היראה .כך בפסוקבישעיהו(י
ל'י"א) הממשיל את היראה לאוצרות  -אפותקיאות .5מכאן הבנה חדשה בפסוק

"להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא" ובדרשת הזוהר .להנחיל אוהבי י"ש,
מתנת-נחלת היובלות והשמיטין ,שיסודם בהמנעות  -מלוי האוצרות ,הם-הם
מקורות היראה ,הרתיעה ,ההתבטלות; מלוי מבוע ה"אין"  -שהוא סיבת כל
ההנמקהשבפסיק.כאילועבידתהיראההיאעבור
דבי
 .4אילי כ11נת1לימוזלתשיבת השאלהב
בלקט "מקדש מעט" לתהילים ל"ד).
השכר והתגמול של"אין מחסור" (ראה
 .5וראהעודב"רסיסילילה" ס'ל"זשהביא אתדברי הגמרא בברכות דףל"געל אוצר שליר"ש,
שמקומו לביתהגנזינך' ,ואת הנאמר בשבתי' על מתנת השבת הנמצאת לביתגנזי"דהיינו
במקור העלום,ויסודוביראה,באין .וע"ע "קדושת השבת" עמ'  ,16ולפחדיצחק" שבת עמ'
לה הבקורת עלדברי המהדיר את "תומר דבורה".
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היש המתברך והאהבה המתפשטת" .ישלרמז בפסוק ומשליי"א כ"ה)ישמפזרונוסף
עוד ,על יובל ושמיטה שמפקירץ הפירות ועי"ז נוסף עוד כמש"כוצויתי את ברכתי"
(לקוטי שפ"א בהר).

ק ר'
במאמרג' שבקונטרס "קדושת השבת" (נדפס בראש"פרי צדיק" בראשית)יקלי
צדוק בברכת השבת ובברכת השביעית כאחת 6ביסודות האמורים אולם בנוסח

שונה.

ענץ הברכה דשבת דכתיב במעשה בראשית ויברך וגו' ,וגם בדברות
ראשונות ע"כ ברך וכו' .ומה טעם להזכיר הברכה בענין ציווי השביתה.
בפשוטוי"ל עד"ש רש"י פ' בראשיתגבי ברכה דרגים,לפישמחסירין וצדץ
מהם הוצרכו לברכה ,והאומותמונין את ישראל על שמירת השבתותשאין
 l1WIDבו כלום ,וכ? מה שיגעיםבימי חול אוכלים בשבת ,ע"כ הםעניים
כמו שאמרו במדרשאיכה על פסוקהייתי שחוק,ומצינו גם בכתוב בפ' בהר
במצות שמיטהוכי תאמרו מה נאכלוגו'וצויתי את ברכתי לכםוגו'.והכי
נמי בשביל בן ברכו שאע"פ ששובתץ בו ממלאכה ועוד מענגץ אותו
במאכל ומשתה עכ"ז לאיחסר לחמו,כי כל הששית ועשתוגו'כי בשביעית
שובתין ואע על מה לחול הברכה.מזונותיו של אדם קצובין חוץ מהוצאות
שבת וכו' .וציווי הברכה דשמיטה הוא בשנה ועיקר הברכה חלה על
המעשה ...וזה כלל גדולבין בגשמיותבין ברוחניות ,בשביתהאין על מה
לחול ברכת ד',כי כאשר האדם עושה עכ"פ איזה דבר אפי' מעט וכחודה
של מחט ,הוא נעשהכלי קבול לקבל ברכת ד'עליו שתשרה במעשהידיו.
וגם ברכת השבת ,איתא ברכו במן ,שהיה בששי לחםיומיים וזו הברכה
ביום ו' .אבל אין הברכה בו מצד עצמו ,רק מצד מה שצריכה להיות בו
הכנה ליום השבת .וברכת השבת היא מתפשטת ויוצאה לפועל בו .ושבת
י כל ברכה בעצמותה הוא בלא שום מעשה בלל,
נקראת מקור הברכות,כ
'
ו
ובמו הברכה דמן שנמצא ביום לחם יומיים ,הם לא לקמו יותר מסה
שלקטו בכליום ,ואף נפילת המן מן השמים לא היתהיותר מבכליום רק
שבמדידת הלקיטה מצאו יותר ונמצא בעצמות הברכה לא היתה שום
פעולה ומעשש.

בטויי הברכה של השביעית נדרשו בהפלגה רבה בתורת כהנים ,עד שהם
מקיפים את כל מחזור השנים.
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וראה עוד בפרוש הרב הירש ויקרא כ"ה כ /להלן פרשיות נשא,דברים.
וראה"אורהחיים" ויקרא כ"ה כ"א.
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וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ,אין לי אלא בשישית ,בחמישית
וברביעית ,בשלישית ובשניה ,משנה לחברתהמנין ת"ל בשנה וכו' ,דגורעין
[בדרשה ,את המילה] הששית ודורשין בשנה בלבד"(יבנו הלל)" .שנה יתירה
דריש ,שבכל שנה ושנה תהא הברכה שיספיקו פרותיה משנה לשנה ,אבל
בשישית צריכה יותר ברכה להספיק לשלש שנים" (פרוש הריש והראב"ד).
דברי הספרא הללו נתפרשוע"י בעל ה"הפלאה" בספרו"פנים יפות" ביחס
לברכת השבת.
לכאורה אינו כמובן מן הכתוב ,שבשנה השישית לבדיהיו כפליים ,לעצמו
ולשביעית,ולפי לשון תו"כ היה גדל בכל שנה חלק ששיתיותר,והיה נשאר
מן השנה ראשונה החלק השישית,והיו אוכלין אותו בשנה שניה,כדי שישאר
מתבואה הגדלה בשנה השניה ,שני חלקי ששית ,וכן בכל השנים ,עד שכל
התבואה הגדלה בשנה ששית יהיה נשאר לשנה השביעית ,והיינו דקאמר

בתו"כ משנה לחברתה ...נראה לפרש ע"פ מה שדרשו  )"Tfiברפ"ב דביצה,
שמאי אומר מאחד בשבתא לשבתך ,אבל הלל מידה אחרת היתה לו שהיה
אומר ברוך ד' יום-יום :וכן מצינו במז שהיה יורד מדי יום ביומו ולא
הותירו ,וביום הששי ירד כפליים לחם יומיים ,ואחן"ל הטעם כדי שיהיו
עיניהם תלויות בכליום ,מיחלות לשמים ,וכמוכן היתה מידת הלל לדורות.
אבלזהו באישעני שהיתה בזה תועלת שהיועיניו תלויות בכליום לשמים,
להימיןלו מידתיום ביום ,אבל בעשירשישלונכסיםרביםאין בזה תועלת.
ע"כ המובחר יותר כמידת שמאי שיזכור שהשפע בא מברכתיום השבת...
י העני הנהיגו ד'
וכן י"ל בשנת השמיטה היה החלוק הזהבין עשיר לעני,כ
במידת הלל ומידת המז שלא יהיה בו מותר בכל שנה והיתה בו תועלת
שעיניו מיחלות לד' בכל השנה ,ובשנה שישית היתה הברכה בכפליים כמו
בירידת המן ,והאיש העשיר שאין בו תועלת הזה ,היתה ברכתו בכל שנה
חלק ששית יותר ,כדי שיזכור בכל שנה שהברכה היא בשביל שנה שביעית
שהיא שבת לד' (פ' בהר ד"ה וצויתי ,דף קי"א).

השוויון שבין שבת לשביעית באלידי בטוי אף בברכה המשותפת לשנים,

ברכה המתגלית ערב בואם ,ביום הששי ובשנה השישית( .אמנםיש "מהלך' המסביר
אתגילוי הברכה במשך כל שבועהימים ובמשך כל שבוע השנים) .הם עצמם ,היום השביעי

והשנה השביעית בהיותם מקור הברכה ,הינם נעדרי ברכה גלויה; הם בחינת
ה"איף שאין לו כלים מגבילים ומצמצמים.
המשמעות האישית ל"נוסחה"זו :ככלשיעמיק האדם את אי-תלותובנתונים
שמחוצה לו ,את דרגת ה"אין" ,כן יהפךוילך למקור המשפיע עלהיש .תפקידן
של השבת והשביעית לסייע לאדם המתחנך לקראת עצמאותו ,להשבית את
זיקתו לגורמים המצמצמים את הברכה .נמצא ששבתותיה של השביעית הן
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מקור פנימי יותר" ,פנימי שבפנימי" של ברכת השפע המובטחת לשומרי
השביעיות החביבות.

דעך

אתרלימודי יהדות ורוח
ןןlaat.ac.iםwww.l
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ט .מתנת ההתחדשות בשבת ובשביעית
"וידבר ד' אל משה בהרסיני לאמור ,דבר אלבני ישראל ואמרת אליהםכי תבואו
אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד"' (ייקרא כ"ת א') .בכמה וכמה
מצוות אנו מוצאים את הפתיחה בדבר הארץ "אשר אני נותן לכם" ,לאחוזה,
לנחלה ,לרשתהוכו'(~יקיאי"דל"ד .כ"גי' .במדברט"וב').וכיוחדתהיא הפתיתה למצות
השמיטה שהרי הדגשת מתן הארץ מתייחסת לגוף המצוה שהיא בקרקע,
היא-היא ה"חפצא" של השמיטה.יתרעלכן:בעל"אורהחיים",הדגיש אתלשון
ההווה "אשראנינותן ולא אמר אשרנתתי"(ייקיא ב"ה ב') "הנותן מתנה לחברו ומתנה
עמו בשעת המתנה,תנאי קיים ,כמו-כן האדון ב"ה בשעת המתנה מתנה תנאים" צום).
רוצה לומר בשעת העברת הבעלות על א"י ,נתלווה לקנין תנאי ,והוא שמירת

השביעיתי.
שני פרשנים ,מן הגדולים בסופרי החסידות ,בעל ישפת אמת" ובעל "שם
משמואל" לא הסתפקו בפרושזה המתיחס רק לאקט החדפעמי של שעת כבוש

הארץ ,אלא הרחיבוהו והחילוהו על כל השמיטות שנהגו בעת שבת ישראל
בארצם .הסברתו של הענין קשורה קשר הדוק בענינה של השבת ובהדגשה
אחרת  -יסודית ועקרונית  -של בעל "אור החיים" במחשבת השבת כפי
שפרשה בבראשית ב'י'.
ששתימים עשה ד' את השמים וגו' הרי גילהכי בשעת הבריאה לא ברא
ד' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו ,גם ידוע ליודעי
אמת .ונתחכם ד' ובראיום אחד הואיודע לד',ובוביום חוזר ד' ומשפיע
נפש לעולם שעור המקיים עוד ששהימים,וכן על זה הדרך .וזולת זההיום
היה העולם חרב בגמר ששתימיםוחוזר לתוהוובוהו,וצריך ד'להכינו פעם
שניהן ובאמצעות שבת ,העולם עומד .והוא אמרו "כי בו"פירוש באמצעות
יום זה שבת מכל מלאכתו,פי' מה היא המלאכה ,היא הבריאה עצמה,כי
לא מהתקון ,שהוא המעשה ,לבד שבת ,אלא גם מהבריאה ...ובאמצעותיום
שבת משפיע בכללות העולמות רוח המקיימת עוד ששתימים ...השבת הוא
המקיים העולם כל ששת ימים ואחר עבור ששת ימים יבוא שבת אחרת
ויחייהוויקיימהו עוד ששתימים אחרים.
דבריו אלה של ר' חיים בן עטר הפכו ליסוד מוסד במשנת השבת של
המחשבה החסידית ,ונעשה בה שמוש מרובה גם בשטח ההגות של מחשבת
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מתנת ההתחדשות בשבתובשביעית
השמיטה .אמנם בעל "אור החיים" עצמו הדגיש את המושג "אשר אני נותן"
נדלעיל ,אולם הוא לא העניק לו את המימד של ההתחדשותג.עניןזה באלידי
בטויע"י בעל "שם משמואל".
שבתה הארץ שבת לד /פירש"י לשם ד' ,כשם שנאמר בשבת בראשיתויש
להבין הדמיון ,שהרי אין השבתות שוות ,ששבת אסור בכלמיני מלאכות,
ויצדק לומר שבת לד' ,אבלשביעיתשאינו אסור אלא בעבודת קרקע ושאר
עבודות מותרות ,ואפילו הקרקע עצמה אינה שובתת,אין ענע לזה כלל.
ונראה לפרש ,ע"פ מה שכתב בעל "אורהחיים" שהבריאההיא לשבעהימים
םוכן לעולם,וזהו שבת לד',
ובכל שבת מתחדשת הבריאה עוד לשבעהימי
שחוזרת כל הבריאה לממציאה וחוזר הש"י ובורא אותה כבראשונה .ויש
לומר שכמו שהבריאה היא בכלל ,כן היא נחלת א"י לישראל ,שניתנה להם
רק לשבע שנים לעבוד את האדמה וחוזר ונותן להם עוד לשבע שנים
לעבדה ולשמרה; וע"כ יש קדושה בפרות שביעית ותופסת דמיה כהקדש.
וע"כ הקדים"כי תבואו אל הארץ אשראנינותן לכם" ,לשעהווה,שהנתינה
היא תמידית ,ולא בפעם אחת שנעשית להם לעולם .וע"כ הואעניין אחד
עם שבת בראשית ,אלא שזה כלל הבריאה ,וזה נתינת הארץ לישראל,
ובאשר שבת היא בכלל הבריאה ,ע"כ נאסרו כלל המלאכות ,ושביעיתהיא
בענין נחלת ישראל ע"כ נאסרה רק עבודת קרקע,ונדרש הפקר הפרות לסלק
ם משמואל" ויקרא עמ' שמ"ז).3
שייכות הבעליםיש
ר' פנחס הלוי איש הורביץ בעל"פנים יפות" בן דורו של ר'חיים בן עטר
והצעיר ממנו ,כתב על השוויוןבין השבת והשמיטה מבלי להזכיר את רעיון

החידוש.

שנת השמיטה ,כל פרות שביעית הם קדושים לד' והוא נותנם לכל ישראל;

 .2ענינה של התחדשות כערךמרכזי בעבודת ד' נדון הרבה בספרות המחשבה .ראה מקורות
בספרי האדמו"ר מאזורוב" :באר משה" ספר דברים עמ' קוג"ו .תתק"ב" .אש דת" ת' עמ'
צ"ז-ק"ט ,של"ו-שמ"ו ,תש'ה-תנציח .כרך ט' עמ'גריד-ח"ו .תקנ"ד .פרקים במחשבת החסידות
עמ' ל"ו.עיונים במחשבת החסידות עמ' ל"ז .לקוטי הלכות ,ברסלב ,הלכות ר"ח".רסיסי
לילה" ס' ח' ,ל"ט" .אורות הקודטר' ,חכמת הקודש :גאולת הרצון וההויה ,עמ' תקפג-תקפח.
"בית אברהם" בתוך"בית אהרן" לר' אהרן כהן ר"מישיבת חברון עמ' ".38חזון המקרא" ח"ב

עמ'  .151וראה עוד ב"לקוטי תורה" לבעל התניא,שירהשירים דףליב ע"א שהדגיש את
יסודו של בעל "אורהחיים" אולםבשינוי נוסח :כלימות עולם הם רק ששתימים אלו,כי
שבת זמן עלית העולמות למקורם ,ואח"כ חוזרים ומתחדשים ימות החול ,וע"כהרי ששת
ימיםהשנייםהן עצמן ששתימים הראשונים שנתחדשו.

.3

ראה עוד "שם משמואל" בהמשך הקטע ויקרא עמ' שמ"ח,יתרו עמ' רמ"ב.
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וכן הוא בשבת בראשית דכתיב "שבת לד"' נשמות כ'י') כתיב נשמות ל"אי"ר)
"כי קודש הוא לכם" כמ"ש חז"ל (שבתי' ע"ב) מתנה טובהישלי בביתגנזי
ושבת שמהואני מבקש ליתנה לישראל (פ' בהר ד"ה ושבתה).

בית הגנזים 4נתפס כעולמו הבלעדי של הקב"ה מכאן ששבתבבחינה הגנוזה
היא שבת לד' ,לאחר הנתינה " -ואני מבקשליתנה לישראל" משתנית בחינתה
לשבת קודש "לכם".כיוצא ב"מהפך" זה  -ענינה שלהשביעית; קושבתה הארץ
שבת לדם ,ובנתינתה לישראל " -אשראני נותן"  -ניתרים פרותיה וספיחיה
באכילת קודש לישראל.
בסגנון דומה כתב בעליישפת אמת" ,כשהוא מבליט את ערכי ההתחדשות
המתלוים לנתינה המחודשת .הרעיון עצמו מופיע לראשונה בדברי השמ"א בפי
תולדות שנת תרל"ד בהסברת דברי רפו"י "ויתן לך -יתן ויחזור ויתן"; וביחס
לעניני שבת ושביעית בפ' בהר בשנת תרמ"ח.
וזה שנאמרויתן ולא יתן ,שיהיה לעולם אצל הנותן שיהיה דבוק בשורש
השי"ת שממנו הברכה וזה שנאמר ויחזור ויוע ,כי המקבל מתנת השי"ת
כראוי מעלה נחת רוחליוצרו,ועי"זנותןלויותרוזה פ'ויחזורויתן שתבוא
בחזרה הקבלה אל השי"ת הנותן.

כי תבואו אל הארץ אשראני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד',כי הש"י

נתן לנו א"י להודיעכי לד' הארץ ,כדאיתא בתנחומא ,הש"י הקנה העולם
לאברהם וחזר והקנה לו .וזה מצות השמיטה שניתנה לב"י הארץ מחדש.
ובכל שמיטה נתחדש המתנה כענין שכתבנו בפ' תולדות "ויתן לך
האלוקים" ,יתן ויחזור ויתן ע"ש .וזה שנאמר "אשר אני נותן" לשון הווה.
ובנ"י הםמוכנים לקבלזו המתנה.וזה שנאמרכיגרים ותושבים אתם עמדי,
הוא שבחן של בנ"י שיודעין שהם גרים ומברריםכי לד' הארץ ,ודבקים
תמיד בכח הנתינה .ובזה יתכן לפרש מה דכתיב (נחמיה ט' ח') וכרות עמו
הברית לתת את ארץהכנעני החתי האמוריוהפריזיוהיבוסי והגרגשי לתת,
תרתי ושתים ,שתי הזכרות של "לתת"ן למה לי ,רק שתהיה להם תמיד בחינת
הנתינה ,יתן ויחזור ויתן .שבכל שמיטה "ושבתה הארץ לד"' .וכעין שכתב
ב"אור החיים" על כל שבת שניתן חיות חדש להבריאה ,ע"ש פ' ויכולו.
וכשם שנאמר בשבת בראשית כן בשמיטה.5

.4
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בהבנת המושג"בית גנזל' עסקו מהרמ"א שבתי' ע"ב ,מהר"לחידושי אגדות".פרי צדיק"
בראשית עמ'  .8ויקרא עמ'  203במדבר עמ' " .225שפת אמת" וירא ,תרס"א .תשא תר"מ.
"רסיסי לילה" ס' מ"ב.לעיל פ"ח הערה .5

משח ההתחדשות בשבתובשביעית

המושגים הקשוריםבערכי ההתחדשות תופסים מקום נכבדבעיוניו של בעל
יישפת אמת" ,וכך גם בעיוניו בסוגית השמיטה .מכאן ההתיחסות  -אםכי
המובלעת קמעא  -למושג הנתינה המתחדשת שהוא הבטוי להתחדשות (פ' בהר
תרל'ה).

עיקר מצות שבת ושמיטה הוא להעיד על שהקב"ה מקיים הנבראים בכל
עת מחדש ,כמאמר "אומר ועשה" ,פ' לבד המציאות שהמציא [נוסף על עצם
הבריאה]יש מאין ,רק [אלא] שנותן בהם כח חדש תמיד .וכמך-כן בבחינת
תורה ומצוות שנתן לבנ"י ,ג"כ נוהג דבר זה שנותן תמיד כח והארה בלב
איש ישראל לקבלולקיים המצוות,ולכןכפי ברור ההתחדשות הזאת שבנ"י
מבררין ,כמו כןזוכין לתורה,כי חידוש העולם היה הקדמה לנתינת התורה,
וכן ג"כ לדורות( .ומנאןענין השמיטה אצל השבת ואצל הרסיני).
הקטעבנוי אמנם בצורה מורכבת ,אולם קו המחשבה ברור .יסוד החידוש

וההתחדשות מונח בעצם בריאת העולם .התלות של מתן-תורה בבריאה ,היא

שהופכת אף את נתינת התורה לפעולה מתחדשת .6מכוחו של אקט הבריאה
בששהימים באה ההתחדשות במחזוריות של שבע; הבריאה מתחדשתביחידות
של שבע ומכאןענינה של השבת ,ע"פ דרך מחשבתו של בעל"אורהחיים" .כלל
זה הורחב ויוחס אף לשמיטה .בתורה ובעקבותיה בדברי חז"ל ,מצינו את
ן שבת לשמיטה "כשם שנאמר בשבת בראשית כך נאמר בשבת הארץ",
ההשוואהבי

ומכאן שאף לגבי שבוע השנים  -מחזור השמיטה  -תופס העקרון של
התחדשות .הצירוף של שני מסלולי התחדשות זו ,שביתת השביעית ונתינת
התורה ,הביאו את השמיטה אצלהר-סיני.
המתן של השבת " -ביתנהלישראל" ,והמתן שלהשביעית  -יאשראנינותן"
יסודם בהגדרת "ויתן יחזור ויתן" ,דהיינו התחדשות מתמדת של נתינה .צא
וחשוב איפוא ,את דבר מעלתן של שבתות השנה השביעית ,את דבר
ההתחדשות הכפולה ,הבאה מכופלת וצנופה בתוך שבוע"עבודה" שכולו חידוש,
שבשיאו  -מתנת השבת המתחדשת.

.5
.6

ראה עוד על התחדשות בשפ"א תבוא תרל"אואילך.

ול'ע שפ"א שבועות תאן ,תרופא ,תרנ"ב.
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 .חורבן וגאולה בשבתובשביעית
י
 .1סיבת המוובן בבטול השמיטה
דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש במשנת התנאים שיש לבטול
השמיטה קשר לגלות מן הארץ.
ואתכם אזרהבגוייםוהריקותי אחריכם חרבוהיתה ארצכם שממה ועריכם
יהיו חרבה ,אז תרצה הארץ את שבתותיה בלימי השמה ,ואתם בארץ
אויביכם ,אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה .גלימי השמה תשבות,
את אשר לא שבתה בשבתותיכם ,בשבתכםעליה ...והארץ תעזב מהם ותרץ
את שבתותיה בהשמה מהם והםירצו את עונם (הקרא ב"ו לג-מ"ג).
ויגל השארית מן החרב אל בבל,ויהיו לוולבניו לעבדים ,עד מלך מלכות
פרס .למלאות דבר ד' בפיירמיהו עד רצתה הארץ את שבתותיה ,כלימי
השמה שבתה למלאות שבעים שנה (דה"ב ל"ו כ'-כ"א).
שבעהמיני פורענויות באץ לעולם ...ויהשביעית היא] גלות ,באה לעולם על
עבודה זרה ועלגילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ (אבות
ס"ה משנהס') .אמרלהן הקב"ה,הואילואין אתםמשמיטין אותה,היא תשמט
אתכם ,ומספרירחים שאי אתם משתיטע אותה היא תשמט מאליה (אדר"נ
פחח ד /וראה שבת ל"ג ע"א).

הבנת עונש הגלות וזיקתו לבטולהשמיטין נתפרשוע"י ראשונים ואחרונים
מאזדברי "תורת כהנים".
אני אמרתי לכם שתהיו זורעים שש ומשמיטים לי אחת בשביל שתדעו
שהארץ שלי היא ,ואתם לא עשיתם כן ,עמדו וגלו ממנה והיא תשמט
מאליה נל שמיטין שהיא חייבתלי.
ובבאור המלבי"ס:
יען לא שמרו מצות שמיטהנתחייבו בשתים :א) מצד שהיא חובת קרקע
וצריך שתשמט הארץ בל הזמן שלא שבתה .ב) מצד טעם השמיטה שהיא
כטעם השבת להעיד על החידוש ועל שהארץ לד' היא .ומצד זה לא די
במה שתשמם ,רק צריך שתגלו מז הארץ .וזה מידה כנגד מידה על
שהחזקתם בה כאילו שלכם היא .יבוא בעל הארץ ויגרש אתכם מתוכה,

י הוא האדע (~יקרא כ"ו ,פסקא מ"ב).
ובה תדעוכ
קדמו למלביכם ,הרב ר' משה אלשקאר והרב ר' שמואלדי אוזידא בעל
"מדרש שמואל" על מסכת אבות (פ"ה) שעשו  -בהסברתהענין  -שמוש בכלל
"מידה כנגד מידה".
להוציא מלבות בני אדם בעלי אמונה נפסדת אשר הם אומרים "כוחי
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ועוצםידי עשהלי את החיל הזה" והוא לא ידע ואשם,כי לד' הארץ
ומלואה ואץ לאדם בו שום חזקה ...והגלות מידה כנגד מידה ,הוא רצה
להחזיק במה שאינו שלו  -לפיכךיגלה.
הרב הירש בפרושו לויקרא ח"ו ל"ד כתב בדרךאופיינית:
כדרך ששמיטהויובלהיו אמורים לבטל אתהכניעה לד'בחייהמדינה ...כך
גם שממת אדמת ארץ ישראל ...היא סיע קריאה גדול בספר ד' של
ההסטוריה ,והיא מעידהכי לד' הארץ.
בעקבותהדברים כתב בפרוש"מאירנתיב" על אבות פ"ה (הרבא.פרינס כהשלמה

לפרושו של הרב מאירלהמן).

מצות השמיטה האוסרת עבוד הקרקע בשנה השביעית מכריזה בפומבי על
העובדה שאין לנו בעלות על הקרקע ,ושנצטרך לוותר על ברכתו של
הקב"ה ,אשד הוא לבדו האדון הבלעדי ע? האדמות ,אםאין אנומקיימים
מצותו בדבר שמיטת האדמה בשנה השביעית ,אם אנונוהגים נגד האסור
של התורה ,ומכחישים בכך תלותנו בחסדי ד' ,וכופרים כביכול בריבונות
הקב"ה על הקרקע ,הרי מיד הוא מגרש אותנו מעל אדמתנה הכפרה על
עברה זו ,הגלות מאדמת המולדת ,באה להראות שאץ לנו בעלות על
האדמה המחזיקה ומפרנסת אותנו.

בנמוק דומה השתמש בעל "שפת אמת" ,אולם הוא עשה בו שמוש נוסף,
להסבירדיוק בדברי התורה במושגי השביעית.
השמיטה  -להראות כי הכל מאתו ית /וכשבני-ישראל מבררין זאת
וח"ו כשבטלו שמיטה הוכרח הבורא ית,
מרצונם ,חל על זה שם-שמים.
י הכל שלו ונגרשנו מארצנו (פ' בהר תרל"ט).
להראות בכוחוכ

מכאןמובןהכנוי לשמיטה.בציוויהיא מכונה" :ושבתה הארץ שבת לד"',ואילו
בתוכחה בפרשת בחוקותי נאמר" :אן תרצה הארץ את שבתותיה"; בעת החורבן
והגלות לא נקרא שם שמים על שבת הארץ,הכינוי הוא "שבתותיה ש? הארץ",
"אבל לא כתוב שבת לד' רק בקיום השמיטה ברצוןבני ישרא?" רשפת אמת" שם)ו.

.1

פסוקזה"אז תרצה הארץ"וכו' ,שמש לבעל "תפארת שלמה" לדרושחסידי":אזבזמןהגלות,
תרצה הארץ את שבתותיה אלו השבתות שבתקופת החורבן  -המה לרצון לפני הקב"ה
יהמיצרים,בין ל"ז תמוז ל~'ב המה עמק הבכא,
בשמחהגדולה .רבלך שבת בעמק הבכא,ימ
ואזרבלך שבת  -יום השבתבימיביןהמיצרים הואיותרגדול מכלימות השנה" רתפארת
שלמה" לשבתתזון) .ראה להלן פ' פנחס; מטו"מ.
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 .2החורבן ,השבת והשמיטה
נדרך המלך של ההסברה על היחסבין הגלות לשמיטה נסלל מהלך מיוחד
ע"י ר' יצחק אברבנאל והמהר"ל ,שהתרחב לאחר מכאן במחשבה החסידית.
יסודו שלהעיון בהשוואה שבין השבת לשמיטה.
אברבנאל בפרושו למסכת אבות "נחלת אבות" פ"ההצביעעל הקושי בהבנת
סיבת הגלות כתלויה בבטול השמיטה ,דחה את דברי ר' יצחק ערמאה בעל
"עקדת יצחק" 2והרחיב אתהדיון על מעלותא"י והשבת ,והקדושה המשותפת
לשתיהן.
ארץ ישראליש לה בעצמה סגולה נפלאהויחס גדול לקבול הנצוץ האלוקי,
וההשגחה העליונה תתייחס באותה הארץ באופן נפלא מה שאין ט בשום

ארץ אחרת ...ולהורות על מעלת הארץ בעצמה זכרו חז"ל שאדם הראשון
לא בראו הקב"ה אלא ממקום קדוש וטהור ,ממקום בית המקדש ,וכאשר
בחר באברהם צווהו "לך לך וכו"' ,להגיד שבהיותו עבד אלוקים ודבק בו
ראוי שיעתק לאותו מקום השלמות .והנה אם נן היתה הארץ ההיא מצד
טבעה ומצבה אצל העליונים ,נבחרת מכל הארצות ,ולכן העידה התורה
עליה "ארץ אשר ד' אלוקיך דורש אותה תמידעיני ד' אלוקיך בה מראשית
השנה ועד אחרית שנה" ,ועל ביהמ"ק אמר שלמה "והיועיני ולבי שם כל
הימים" .וכל זה מה שיורה שהארץ בעצמה מלבד העם היושב בה ,היא
היתה מקודשת בעצמה ,ולכן היו רוב המצוות תלויות בארץ כי הם היו
מכלל עבודתה ...וכמה דבריםזכר בזה החבר למלך הכוזר ,דברי אמת.ומפני
זה רצה הקב"ה שכמו שהאומה בכללה תעשה זכר בשביתת היום השביעי,
אל הפינה הקדושה מבריאת העולם וחידושו ,ככה הארץ הנבחרת תעיד
עליה בשמיטתה השנה השביעית ,ולזה נתן הסיבה במצות השמיטה "שבת
שבתוןיהיה לארץ ,שבת לד"' ,רוצה לותר ששמיטת הארץ יהיה בערכה

ה לשון אברבנאל":חכם מחכמי הדור מעקדתיצחק"ויקרא שערנר'ט) חשבשהיהזה ממנו
 .2יז
יתברך הערהלנפשותינו ,לפקוחעיניםעורות ,השקועותבעניני העולם,כזביווהבליו לעבוד
את האדמההגופייתתמיד,מבלי תת שביתה לנפשם,ולכןמאירעיניהםד' במה שצוה למנות
ששתימים ולשבות יום אחד ,וכן למנות שש שנים ובשנה השביעית  -שבתון.כי הנה
באותה שביתה נתעורר לצאת מאפלת מחשבותינו ומעבודת גופנובשביעיתימי האדם -
עדכאןדבריו" .עלגישהזו הקשה האברבנאל כמה שאלות וסכם" :אםהיה זה בלבדתכלית
מצות השמיטת והוא ג"כ תגלית מצות השבת ,למה התנא אמרוייחד שהגלות באה על
שמיטת הארץ ולאזכר תלול שבתות ולאיובל .הלא דבר הוא בהכרת??' וראה עוד בהקדמת
"שבת-הארץ" על תכונת האומה ותכונת הארץ .וראהלעיל פרקג' הערה .51
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שבת כמו השבת המקודש אשר לישראל ,ושענין השביתה ההיא ,לרמוז
ולהעיד על שבת לד'כי בו שבת מכל מלאכתו ,וכאלו הארץ ההיא למעלת
קדושתה ,עם היותה בלתי מדברת ,תעיד בפינה הזאת מה שיעיד העם
הישראלי בשבתותיהם ,ותהיה עדות הארץ הזאת בזמן היותר ניכר שבה
והוא השנה ,מענין התבואה המתחדש בה .ולכן חתם הדברים בסוף אותה
פרשה "בילי הארץ ...גאתה תתנו לארץ" שבאר בזה שהארץ אינה נתונה
להם בהחלט...ולכןראוישיתנהגו בהכרצונוויתנו לה גאולה שאם לאיעשו
ט יבוא עליהם גלותכי בעל הבית יגרשם מארצו .וזה ענע "אז תרצה
הארץ את שבתותיה ,אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה",לפי שהיתה
הארץ הנבחרת עשוקה מבני ישראל במונעם ממנה שביתתה .ולכן היה זה
גם כן מעין ע"ז שמורה על כפירת פנת החידוש והמחדש הרצוני ית /וזה
היהגם-כןממיןגלוי ערות הארץ,וגםשפיכת דמיה,כאילו בעבודתה בשנה
השביעית היתה רציחתה,והיא סיבת הגלות,ומפני זה כולו נאמר במשנתנו
שמסיבות הגלות היתה שמיטת הארץ.

ביריעה הרחבה שפרס האברבנאל מתברר מעמדה המיוחד של ארץ ישראל
ע"פ קוי מחשבתו של ר' יהודה הלוי .מכאן ההשוואה בין ערני האמונה
המרוכזים והתמצתים במצוות התלויות בארץ לבין ערכי האמונה התלויים
בשמירת שבת .אלא שאברבנאל הפליג להסביר את ג' העברות החמורות

הנזכרות במשנה כקשורות אףהן לארץ ולבטול השמיטה .האמונה בעבודה-זרה
משמעה כפירה בבריאת העולםע"י בורא חפשי ברצונו ,וזו מיסודות מחשבת
השמיטה .עבודה באדמתא"יבשביעית היאגלוי ערות הארץ.3יתר עלכן:היא
אף רציחתה כביכול ,של הארץ .הגלות מן הארץ קשורה ,איפוא קשר פנימי,
לכל המרכיבים הנזכרים במשנה ,והללו קשורים לערכיה של השמיטה.
משנת ארץ ישראל והגלות במחשבת המהש"להיא מסכתבפני עצמה .4אולם
להבנת פרוש המהש"ל למשנתנו  -הדנהבסיבות הגלות,עלינו לקבל את שלשת
השמות שהוא מייחס לארץ ישראל :ארץ אלוקי ישראל ,הארץ הקדושה ,ארץ
החיים .כל אחת מהעברות ,עבודה זרה,גילויעריות,שפיכותדמים מכוונת כנגד

 .3גאז נעשה שמושבבסיי הנזכר בבראשית מ"בט' .ובקהלת כבה פ"אט' :כל מה שברא הקב"ה
באדם ,ברא בארץלדוגמאלו :אדםישלוערוה ,והארץיש להערוה.ובאבןעזרא שם:בעבור
היות הערוה נסתרתכד אתם באים לראות סוד הארץ.
 .4ראה :ד"ר א'עובדיה .הארי שבחכמי פרג",אזכרה" ד /הקדמת א.קריבלכתבי המהכ"ל עמ'
ל"ז :גלות וגאולה.פרושי אגדות למהר"ל ,הוצאתירושלים ,על מסכתות:נדרים.נזיר ,מבוא
עמ' ";21נצחישראל" השקפתוהמשיחית של המהכ"ל מפרגעל הגלות והגאולה מאתבנימין
גרוס עמ' .145 ,123
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כל אחת מההגדרות ,ומכאן עונש הגלות עליהן .ארצו של אלוקי ישראל אינה
יכולה לשאת את המאמינים בזולתו; הארץ הקדושה אינה סובלת את העושים
מעשים הפוכים לקדושה ,ארץהחיים אינה נושאת את מקצריהחיים.

אמנם השמיטה שהיא לארץ ,מה שלא נמצא לשום ארץ ,ודבר זה מצד
הארץ עצמהכי ראוי לארץ השמיטה .וזהכי א"י אשר לא תחסר כל בה
והיא הארץ השלמה בכל ,כמו שאמר הכתוב עליה "ארץ אשר לא תחסר
כל בה" (דברים חץ דבר זה כנגד שאר ארצות שהם חסרים ,אך א"י בלבד
שאינה חסרהוהיא שלמה ,והדבר שהוא שלםראוי אליו השביתה והמנוחה.
ודבר זה דומה אל ישראלכי מצד שלימותםיש להם השבת והמנוחה...כי
כל מי שאין לו מנוחה לא הגיע אל השלמות ולכך הוא מתנועע ...והנה
תראהכי המנוחהשייך אל דבר שהושלםוהוא בפועלואז הוא בעל מנוחה,
אבל כאשר לא הושלםואינו בפועל ,אזשייך אליו התנועה ,ודבר זה אין
לרן נחמפני שאץ להם השלמות בפועל ,והם בכח ולא בפועל ,לכך ראוי
להם התנועה התמידית,וזה אמרם במסכתסנהדרין (נ"ט ע"ב) "בן נח ששבת
חייב מיתה" ...וכמו ההפרשבין ישראל לבן נח מצד השביתה ...כך הארץ
צריכה שתשבות ,שאםהיה בה מלאכההיה מורה שהיא חסרת שלמות ולכך
היא במלאכה התמידית ולא תבוא לכלל המנוחה ,ולכן כתוב "שבת שבתת
יהיה לארץ" שיהיה לארץ עצמה שביתה ,ודבר זה מודיע מעלת הארץ...
ולפיכךנוע לישראל שהם קדושיםיום קדוש ושביתה ,וט הארץ אם היה
האדם עובדה תמיד לא היה קדושה לארץ ,ולפיכך אמרה תורה לשבות
בשביעית,כי דבר זה מורה על קדושת הארץ בעצמה ,ולכך אםאין עושים
ךחיים" פ"ה ט').
זהגולים מן הארץ בעון השמיטה...יידר
ה שלא"י מלדגשבדברי המהכ"ל בהוראה כפולה.היא ארץ השלמות (גם
יתיד
אם לא מצאנוה מכונה בתואר זה),י13בחינה זו היא שוה לשבת שהואיום השלמות.

השלמות מעצם הגדרתה פוסלת את המלאכה שהיא תנועה לקראת השלמות

המבוקשת; מכאן אסור מלאכה בשבת ובשמיטה.
הדגשה נוספת באה בדברי המהש"ל(ילא נתברר מה יחסה להנמקה הראשונה האםזוהי
דרךשניה ,או שלפנינו הוספה על הנאמר כבר) בהבלטת מושג הקדושה :ישראל קדושים,
יום שביתתם קדוש הוא ,וארצם קדושה היא.
השמיטה קדושהבודאי לארץ,שהרי פדותשביעית שם קדושה עליהם,ועוד
השביעית שבת היא ,ובשבת כתוב "קודש היא לכם" ,וצוה הכתוב לנהוג
קדושה בארץ שלא לעבוד אותה עד שהיא קדושה כמו בשבת ...השמיטה
היא עצם הקדושה אל הארץ ,וכאשראיןנוהגין קדושה בארץ אין הארץ
סובלת את הדברים האלו והם גולים ממנהלידיוחיים" שם).
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בהמשך דבריו תלה המהרגל את ענינה הפנימי של בל אחת מגי עבדות
במהותו של כל אחד מהאבות ,וכך פרש את הנאמר בסוף התוכחה "וזכרתי את
בריתייעקוב ,ואף אתבריתי יצחק ,ואף אתבריתי אברהם" (ויקרא ק"ו מ"ב) ואילך נגד
הזכירההרביעית ו"הארץ אזכור" באעון שמיטת הארץ "שאינםשומרים מהשראוי
אל הארץ מצד עצמה,היא השמיטה,כיאין ספקכי השמיטההיא לארץ.5
את הקשרבין השמיטה לגלות תפס בעל "שפת אמת" בשניכיוונים ,וזאת
על רקע השבת .האחד מתבסס על היחס המיוחדבין עם ישראל וארצו שהוא
בעל זיקה לשבת ,שהרי השבת מחזירה כל דבר לשרשו" ,משיבה" כל ערך

לנקודת מוצאו.

הקב"ה נחן לבנ"י ארץ בנט בנח התודה ,דנתיב "כח מעשיו הגיד לעמו"
וכו' ,כדפירש"י פ' בראשית ,שלא יאמרו לסטים אתם וכו' .ומהי התשובה

 ?I"Bאך האמתהיאכי כל מה שלמתהתלוי בשורש שלמעלה ,דבאורייתא
נברא העולם .ובנ"י שמבררין זאתומחזירין כל הדברים להראשית והשורש
שיש להם בתורה ,כדאיתא בשביל ישרא? שנקראו ראשית,פי' שבנ"י בכל
מקום שהם ,הם דבקים בהראשית כדאיתא במדרש "ונתנך ד' עליון -
כשמן שצף למעלה" 6נמו כן בנ"י בכל מקום שהם ,מתעליו עד הראשית
וכיון שהראשית בידם ,שזה הוא כח מעשיו של הקב"ה ,ממילא הכל שלהם.
ולט ע"י שביתת השמיטה שהיא שבת לד',ומחוירין הארץ לבעליה ,ממילא
היא שלהם ...כל כוחן של בנ"י לזכות בהארץ כשמתעלה א? הקב"ה בנח
התורה ...נמצא שאינו גזלבידינו ולכן בעון שמיטה גלו .ולט הגלות לבנ"י
יותר מלכל אומה,כיאיןלנו חלק באמת בזה העולם ,רק אםעובדין אותו
ית' כראוי ומעידין ומבררין מלכותו ית' בעולם ומחזירין הכל אליו ית'
ממילאיש לנו הכלז .וח"ו להיפך ,אין לנו כלום בעוה"ז (פ' בהר ,תרמ"בם.
וכמירת שבת משמעה הענקת ערך רוחני להוייתנו ,ישראל שענינם רוחני,
מתודעים לעצמם ביום השבת .כך אף בשמירת שבת הארץ ,משמעות כניסתם
לארץ ,הויתם בה " -כי תבואו א? הארץ" ,מתבררת רק עם קיומו של המשך
הפסוק " -ושבתה הארץ שבת לד"' .התוכן הפנימי של ישיבת ישראל בא"י

 .5וע"עבחידושי אגדות למהביל שבתל"גקריא .וראה ב"אגרותראיה" ח"א עמ'טר'ל :מכלל לאו
אתה שומע הן ,שגם מתן שכרה בצידה ,ובהתלוי גלות הארץ וישובה .סדוריעב"ץ בפרוש
הזמר"כל-מקדטו":עזורלשובתיםבשביעי-בשבת ושמיטהויובל-תצהיר כאור שבעתהימים,
תוסיף אורוז' פעמים בזכות שמיטה.
 .6דברים רבה ע"זג'.
ל .רעיון דומה לכך ראהלעיל פרק ח' :ברכת השבת והשביעית.
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מתבטא בשמירתהשביעית .שביתתם מעבודת האדמה משמעה שהם"מחזירים"
את בעלותם לשמים ,שהם מעלים את שייכותם לקרקע לנקודת המוצא
הרוחנית ,שהם משיבים את הענין לשורש שממנו הוא בא .נתוק הקשר הזה
גורר אחריו את ההפרדהבין ישראל לארצם .לכן היא גזולה בידם" ,ולכן בעוון
שמיטה גלו" .הכיוון הנוסף שהלך בו בעל "שפת אמת" מתבסס על סמיכות
הפרשיות ,זו שבאה לאחר פרשת השביעית.8
ענין סמיכת פ' אונאה לשמיטה ...עיקר אל תונו הוא כדי להיות בנ"י
באחדות ,כמ"ש חי"ל 9שאונאת דברים ג"כ בבלל.והנה מצות השמימהאינה
מצוה פרטית ,אבלכפי האחדותשישבבנ"ייכוליןלקיים זאת המצוה ,כמ"ש
בזמן שכל יושביה עליה ,10וכמו בשבת מתיחדין בו ברזא דאחד ע"י
השבתיי ,ושמיטה תלויהבבנ"י ובקדוש ב"ד [את ר"ה] לכןע"י האחדותבאין
לשביתת שמיטה ,אבל שבת קבועה וקיימא מביאה אחדות מעצמה ,ולכן
חרב המקדש ע"י שנאת חנםוע"י בטול שמיטץויובלות,כי הכל מנץ אחד
(פ' בהר תרל"ח).12

האחדות היא מהערכים העליונים בעולמה של היהדות .היא מהווה תנאי
לשמירת השביעיתוהיא מרכיבבסיסי בעולם השבת,ומכיון שמערכת השמיטה
והיובלכפי שצפתה התורה תלויה בסדריםתקינים של ב"ד וישראליושבים על
אדמתם ,מערבת המבטאת את אחדות ישראל,הרי שפגימה באחדותע"י שנאה
ואונאה גורמת לגלות שתבוא לעולמם של ישראל .לעומת זאת שבת יסודה
אמנם באחדות ,אבל היא אינה תלויה בה ,הרי היא קבועה ועומדת ,ולכן עם
בטולה של האחדות לא נתבטלה השבת .את בעל "שם משמואל" העסיקו
מסורות חסל על העיתוי שנתייחד לחרבן" .כשחרב הבית בראשונה אותו היום

.8
.9
.10

ראה-קמדציישעיאונכ'"חע"ע"אב.,יעיי
בבא
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ערכין ל"ב ע"ב ,וראה תוס'גיטין ל"ו ע"א ד"ה בזמן.ולעיל פרקג' :שבת,שביעית.סיני.
וו .בסוד אחדותה של השבת עסקו הרבה במחשבת החסידות :ראה ב"נאות דשא" ח"ב עמ' נ"ט
ואילד" .שפת אמת" יתרו תרנ"ז ,בהר תרס"ד .מאמרו של הרב חרל"פ "רזא דשבת" נדפס
בראש הספר "שבת העם והארץ" לרבז .א .רבינר .להלן פ'ויחי.
 .12הרמב"ן בפרושו לויקרא כ"ו ט"זיחס את התוכחה שבפ' בחוקותי לתקופתבית ראשון :שם
ההנמקההיא  -בטולהשמיטה .במסכתיומא ט'ע"ב נמקו את חורבןביתשני בשנאת חנם.
בעל "שפת אמת" איחד ,איפוא ,את הסיבות לחורבןשני הבתים.
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תשעה באב היה ,ומוצאי שבתהיה ומוצאי שביעיתהיה ...וט בשניה" (תענית נ"ט ע"א,

ערכיוי"א ע"ב)3י ונרצפרשך הדברים בדברי המהש"ל ב"נצח ישראל" פ"ח:
"מפני כך מוכן מוצאי שבת לחורבן שכל הימים נמנים לשבת ,שנמשכים
ודורכים אל המנוחה ,ואל ההשלמה הוא השבתהולכיםהימים ,חוץמיום א'
שנקראיציאה מן השבת שהוא ההשלמה ,לכך הוא מוכן לחורבן.וכן מוצאי
שביעית עצמו שהשביעית נקרא גם כן שבת:והיינו דקאמר שמגלגלכן חוב
ליוםחייבוזכותליוםזכאי,כי מוצאי שבתהיההיציאה מן המנוחה.
ובדברי בעל "שם משמואל" בשבתות "חזון"" :14דבשבת לא אפשר היה לבית
המקדש להחרב" .לצורך הסברת הענין הוא מסתמך על דבריו של בעל "אור

החיים" בדבר התחדשות העולםמדישבועיי.

לפי האמוריובן דמון שמיטהגורם גלות הארץ ,דכל מדתו של הקב"ה מדה
במדה ,שכאשר לא שבתו בשביעיתהיו מראיםכאילו חטפו הארץוהחזיקו
בה לעולם ,על כן לא חזר ד' ליתן עוד שבע שנים ,והוא כענין שבמדרש
(ב"ר פ' ה') "משל לנזלך שבנה פלטין וכו' ,והושיב בה המלך דיורין פקחים,
עמדו והחזיקו בפלטין ,אמרו אין פלטיך זו של נזלך  -שלנו היא ,אמר
המלך תחזורפלטין לכמו שהיתה",זה נאות גםלעניננולפי דרכנו.ויש לומד
דהיינו הך שאמרו ז"ל כשחרב הבית בראשונה ,מוצאי שביעית היה,היינו
אחד שכלתה המתנה לשבעשנים שעברו ,ולא נתנה להם מחדש ,ע"כ נחרב
הבית וגלו גלות שלמה.
בלשון בתימינו נאמר :ה"חוזה" על ארץ ישראל הוא למשך שבעשנים והוא
מתחדשמדי שמיטה ,אם אכןהיא נשמרת .גלות בעון שמיטה ,משמע ,ה"חוזה"
לא הוארך ,פקעה המתנה ולכן בא החורבן במוצאי שביעית.

 .3שבת ושמיטה  -גאולה לעם ולארץ
כשם שהחורבן מתייחס לבטול השמיטה ,כך גם הגאולה קשורה בענינה .כך
למדנובברייתא (סנהדרין צ"ז ע"א .מגילה ל'ז ע"ב) על ההדרגה בשבוע-שמיטה שבן דוד

 .13בירושלמי תענית פ"ד ה"ה ובשוח"ט צ"ד הגרסא :מוצאי שמיטה ,וראה :שמיטה ,הוצאת
"אמנה" תשאג עמ' .113
" .14שם משמואל" דברים עמ' ה',י"ד,י"ח ,ר"ה ,ל"ו .וראה עוד :אט דת ח' עמ' קכז.
 .15ראהלעיל פרק ט' ושם הערה  .3וע"ע "שם משמואל" בהר סוף שנת תר"פ .וראה עוד"בית
יעקב" פ' בחוקותי ס' מ"ג ,על היחסבין ישראללגויים בהשבתת עבודת אדמתא"י.
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בא בה" .בששית  -קולות ,בשביעית  -מלחמות ,במוצאי שביעית בן דוד בא".

ובהסברו של המהב"לבחידושי אגדות לסנהדרין.

ביאת המשיח שבו התחדשות-הויה ,יגרום הפסד הויה ראשונה ,ולפיכך
בשבוע שבן דוד בא מפני שהוא קרוב אל ההויה החדשה ,לכך הוא גורם
הפסדהויה ראשונה ...ובשביעית  -מלחמה .ובמוצאי שביעית ט דוד בא,
יש לך לדעתכי אין ראוי למשיח רק המספר שהוא אחר השבעה ,וזהו
מדרגת המשיח למי שידע מדרגתו ומעלתוהעליונה6י.
בדרךזו יובנו אף דברי הרמב"ם בהלכות מלכים7י שעה שהוא מתאר את
ההליכים המשיחיים,הרי פסגתה של הגאולה  -קיומה של השביעית" :המלך
המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה...ועושין שמימין ויובלות ככל
מצותה האמורה בתורה" ,על פי האמור ,משמעם של הדברים  -החזקה
המוחלטת על ארץ ישראל.
בעל "שפת אמת" נתן לתהליך זה מימד של עומק כאשר כתב בשנת תרנ"א
(פ' בהר) על גאולה בנפש ,על גאולה בזמן ועל גאולה במקום.
כמו שיש מ"מ שערי טומאה שצריך האדם לצאת מהם ,כמו שגאלנו הקב"ה
ממצרים,כן צריכע בנ"יליוע גאולה למקום ולזמן .ובתוב8י "וגם הקימותי
אתבריתי אתם לתת להם את ארץ כנט",היינו גאולת הארץ מתחתיד
כנט לצאת ממ"מ שערים9י "וגםאני שמעתי את נאקתבני ישראל" הוא
גאולת הנפשות ממ"ש שערים.

עודלפניהיציאה ממצרים,בהיות ישראל משועבדים ומשוקעים במטשערי
טומאת הנפש ,הוצב לפניהם היעד  -להוציא את ארץ כנען משיעבודה,
להם את ארץ כנען" .המושג ההלכתי-כלכלי "גאולה תתנו לארץ" נתפרש ע"י
ה"שפת אמת" במובןהרעיוני-רוחני ,כצלע שלישית במשולש :נפש ,זמן ,מקום,
הנגאלים משעבודם לחומר .כשם שמתנת ארץכנען נצבת בראשית דרך הגאולה
"לתת

כך היא מופיעה בסיומו של העידן המשיחי .בטולה של השביעית דהיינו

השתעבדות לעבודת האדמה ,היא

.16
.17
.18

.19
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חורבנו של האדם המשתעבד לחומר.

וראהעוד"נצחישראל"פי"ס,פל"ב .ובספרו שלבנימיןגרוס"נצחישראל" עמ' ,176עלכנור
שלימות המשיח שהואבן שמונהנימין.
פי"א ה"א וראהלעיל סוף ע"ד.
שמותו'ד' .הפסוק משמשפתיחהללשונותהגאולה ,וראהדברי השפ"א שרמז ומםגימטריה
מ"ט,כמנין שבעשמיטות.
ן"עולת ראיה" ח"א עמ' מ/
עיי

חורבןוגאולה בשבתובשביעית

התנערות מתלות לבחינת המקום ,מתלות בקרקע ובעבודתה ,הארץ בבחינתה
האמיתית כמשמשת את העם ההולך עליה - 20היא-היא הארץ הנגאלת.
מעמדמיוחדלזיקהשבין השמיטה והגאולה עולה מתוךדבריו של הרב קוק
באגרתו לרידב"ז מכ"דסיון תרע"ג.

ע"פ סוד ד' הלא קדושת השביעית פועלת גם בזמן-הזה ,עד שאין אומרים
תיקון רחל בחצות ש? השנה השביעית ...21בזמן שלא היו ישראל בארץ
ישראל ,ולא נתקיימה מצות שביעית כלל ,גם כן חלה קדושה זו .העיקר
תלוי הוא בהתפשטות הקדושה g"B ,מדרגות הזמנים ,שהם הולכים ובאים
להוציא מז הכח אל הפועל אורו של משיח ,שיתקדש שם ד' ית"ש מסנף
העולם ועד סופו ,וכולם יעשו אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם .ועל
שם מה שישראל מכינים עצמם באמונה וצפיית ישועה לאורו של משיח
וחזרת קדושת א"י על מכונה ,שאזישובו השמיטיןוהיובלים כדינם ,מאורה
זו ירנקים את כל התקונים שנעשים בעולמות העליונים בכל מדרגותיהם.
ע"כ כלמי שעושה פעולה להרחיב את גבול ישראל,כדישיהיה מצדו גורם
לקרב את קבוץ ישראל לא"י ,וזה גורם מהירות בגאולה,כי קבוץ גלויות
קי"ל שהוא קודם לביאת המשיח ,ואורן של ישראל הוא הולך ואור
קמעא-קמעא כמו שאמרו ז"ל עלהדמיון של קריצתא דשחרא ,הוא מתש
באמת את קדושת היחוד העליון של יפוד השביעית ,ואין קץ
לתענוגים-הקדושים העליונים שמתרבים עי"ז והם משפיעים על שורש
נשמתו ונשמת כל ישראל...וירא אלוקים יצאידי שניהם,זהומי שמשתדל
בפועל את כלפרסי קדושת השביעית גם בזק-הזה כמה דאפשר ,ומשתדל
ג"כ לקרב במעשיו ובהשפעותיו שצמיחת קרן ישועה והתגלות אורו של
משיח צדקנויהיה בזמן יותר קרוב האגרות ראיה" וד'ב עמ' קב"ה-קציו).
קירובה של הגאולהמתייחסהן לשמירתהשביעית הנותנת גאולה לארץוהן
לשמירת השבת כמאמרם ז"לננ "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד

 .20ראהלעיל פ"ו הערה .13
.21

.22

בסדור"בית יעקב" לר' יעקב עמדין" :והשכינה נקראת פעמים רחל ופעמים לאה ,וצדיך
לעשות לה ב'תקונים בחצות .אחד ,לקונן על שהלכה בגולה בעוונותינו ,ונקרא תקון רחל,
והוא רקביום שישנפילתאפים.השני ,ללמוד ,ונקרא תקון לאה והואתמידי" .וראה בסדור
"לשוןחכמים" לר'יוסףחיים ח"בעמ' .444מיוחדים המה,איפוא ,אףלילותיה שלהשביעית.
שבת קי"חע"ב .על ההסבר ראהבחידושי אגדות למהביל" ,תולדותיעקב-יוסף" פ'ויצא ,פ'
קדושים" .קדושתלוי" פ'ויצא" .תפארת שלמה" ר"ה דףליה ע"ב.
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נגאלים" .אלא שבירושלמי 23אמרר'לוי "אלוהיוישראלמשמרין שבת אחתכתיקונה
מיד היה בן דוד בא" ,וכן בתקוני זוהר (תקון נ"א) "אמרך קדמאי אם ישראל הוו
מקיימץ שבת אחת כהלכתה מידהיו נגאלין" .24בהשוואת שני המאמרים נאמרו
דברים 25אולם מדברי ר' צדוק ג'פרי צדיק" בהר ס' ה')יגולהכעין תשובה לסתירה
שבדברי חז"ל .שבת של שמיטה ,הרי היא כשתי שבתות ,כלולות בה שתי
הבחינות של שבת26היאבחינת"שבתותי" .שבתה שלהשביעיתהיא-היא שבתה
של הגאולה.

 .23תענית פ"א סוף ה"אישם ב"מראה הפנים" וקר'ע תו"ש בשלח עמ' רכ"ב .וראה "השבת העם

והארץ" עמ' קצ"ז-ר"ג.
 .24ראה במהדורת "מעלת הסולם" עמ' שנ"ב ושם בפרוש.
 .25פ"צ בראשיתויצא ס'ג'.
 .26ראהלעילפ"געמ'  62הערה .26וע"עישעי'ג'וד' :אשרישמרו אתשבתותי ,ושם ברד"ק בשם
אביושהכונה לשבתבראשית ולשבתהארץ .וראה ב"משנתיוסף" ח"בעמ'ש"זעל התעוררות
כח הגאולה בכלמוצאי-שביעית.

דעת

אתר לימודי יהדות ורוח
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יא .הכנות לשבת והכנות לשמיטה
אופיהבילוי השבתי ,במנוחה ,באכילה ושתיה ,בתלמוד תורה ,בתענוג ,נדון
בגמראי ובפוסקים 2והודגשה בו צורתהבילוי המתייחדת לתלמידי חכמים .3ר'
צדוק שנה פרשהזו כמה וכמה פעמים .4נקודת מוצאו  -הדגשתימי המעשה
כהקדמה לשבת; האופי השבתי מעוצב ל'פ ההכנות שקדמו לו.5
ייצירה שאחריהם באה שבת  -נוקבת
נוסחהזו "כברייתו של עולם" -ימ
י עולם.6
ויורדת בכלימ
מזה הם ו'ימי המעשה ושבת ופן שש שנים ושמיטה ,וכן שש אלפי שני
דעוה"ז וכו' ואלף השביעי שכולו שבת וכו' .וההמונים העוסקים במלאכה
גופנית וגשמית בעוה"ז בצרכי גופם ,הם מרגישים קדושת יום השבת
במנוחת גופם בפשטות מעמלוויגיעו .וכלימי המעשהאין לו פנאי לשום
עלליבו עבודת ד' ויראתו ותורתו ,ועל מה בא לעוה"ז ,וביום השבתיש
לו להתעורר משנתו .7ברכה דשבת היא במנוחה שהוא השפעת השגה גדולה
שלא בעמל ויגיעה כלל ,רק ע"י יגיעתו הקודמת בו' ימי המעשה כפי
השתדלות הכנתו כן הוא השגתו בקדושה דיום השבת .רכן כפי היגיעה
בעוה"ז  -ההשגה בעוה"ב .דמי שלא טרח בע"ש ,מה יאכל בשבת וכו'.
תהו המנוחה השלימה שהש"י דוצה בה ,שהוא דק שביתה מהעמל דששת

ימי המעשה .ולקדישת השבת" סוףפיק
י
ההכנה והמנוחה ,העמל והשביתה ,הן
השתלבותם והצטלבותם של
בתיר"פדי צדיק" ביאשית)'

מעגלי

בימים והן בשנים ,הן שהולידו את השאלה על משמעותה של השבת בשנה
י מעשה ,מה
השביעית .אם אכן ענינה של השבת היא המנוחה שקדמו להימ
תהא משמעותהלגבי ת"ח שאיןיגיעתםיגיעת גוף .כיוצא בדבר ,בשנת השבע
כשהעבודה החקלאית שובתת ,מהו תכנה של השבת ,מהו ענינה כשאין היא
באה כמנוחת מרגוע מהעמל השבועי.

שבת קיט ע"א-ע"ב.
טור או"ח רפת ,ושם בב"י בראש הסימן ובב"ח ,בדרישה ובפרישה .רמ"א רצ .משנה ברורה
שם .וע"ע "אוצר השבת" עמ' מח.
וראה עוד בפסיקתא ספכ"ג הובא ב"קדושת השבת" בראש"פרי-צדיק" בראשית עמ' .74
"קדושת השבת" עמ'ז".פרי-צדיק" שמות עמ'  .103 ,98 ,51 ,27ויקרא .200 ,195
"קדושת השבת" מאמר א וראה עודלעיל פרק א.
"קדושת השב~' עמ' 4ולעיל עמ' [ 82-84סוף ע"ד].
"קדושת השבת" שם.
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בדברי ר' צדוק נמצא לראשונה נסוחה של שאלה זו 8והוא אף ענה עליה

בהסתמך על המדרשים והפוסקים.
בשנת השמיטה כל ישראל פנויים כל השנה לתורה והשבתות שבהם הם
לתענוג.

הדגשת החפיפה של השבת והשמיטההיא המבליטה את המשמעות הכפולה
שיש לערכי השבת בשנה השביעית .מכח דבריו של ר' צדוק ומכח כוחו קמה
"המערכת" כולה :העיונים והברורים מסביב לנושאים בהם מצטלבות השבת
והשביעית ,מסביב לפרשיות השבוע כשערכים כגון :אחדות ,מתנה ,ברכה וכו'
וכו' נשזרים הןבענייני שבת והןבענייני השמיטה ,ומסביב למועדים שאף הם
זונים למעמד מיוחד בשנת השבע.
לסוגיות אלו יש סוגיה מצרנית  -הכנה לשבת ולשביעית .הכנה זו,
מבחינתה המעשית,כיון שמעצם הגדרתה היא משתייכת לזמן שלפני השבת
ולפני השביעית ,לא קיימת בה החפיפה של השבת שבשביעית .9אע"פ כןיש
לשתים אלו ,הכנה לשבת והכנה לשביעית ,נקודות משותפות .זכר לדבר בא
בדברי המכילתא ,בדברי הזוהר ,ובדברי הראשונים והפוסקים.
כךשנינו במכילתא:
עד שלא נתתי לכם המצוות ,הקדמתי לכם מחן שכר שנאמר "והיה ביום
השישיוהכינו את אשריביאווהיה משנה" ,וכתיב "וצויתי את ברכתי לכם
בשנה השישית" (מכילתא יתש בחודש  p~Dא).
וב"ברכת הנצי"ב" הסביר שאף ברכתה של השנה השישית באה עוד לפני
ששמרו ישראל את השביעית( .אמנםיאה דעת"חזון איש" הובא להלן הערה וו ,וב"קדושת
השבת" לר' צדוק עמ' ).1וילשון המכילתא עולה שהנפלת המזון בערב שבת ורבוי
ברכת האדמה בערבשביעיתהן חלק מהשכר על שמירתהשביעיות ,ואמנם גדר
זה של "הקדמת שכר" עובר לבצוע הואייחודי לשתי מצוות אלו .כך אף דרשו
בזוהר:

ראוכי ד' וגו' נותן לכם ביום הששי ?חםיומיים וכו' כגונא דאוצויתי את
ברכתי לכם בשנה הששית (ח"ג דף ע"ב.)10

" .8פריצדיק" פרשת משפטיםסימן ב.1 ,
 .9פרט לערב שבת עם כניסת ראש-השנה שלהשביעית שאז ההכנות לשבת ולקיה חופפות,
ראהלעיל פ"הסעיף .4
 .10וע"ע"ביתיעקב" ויקרא עמ' קלח מה שהעמיק בזה.
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השוואה בכוון אחר באה בדברי הרמ"א ביחס לתוספת שבת ,בשאלה ממתי
יכול אדם לקבלעליו שבת:
משתי שעות קודם הלילה ,שהוא חלקי"ב מכליום השבת שהוא כ"ד שעות,
דומיא דתוספתשביעיתדהווי שלושיםיום ,חלקי"ב בשנהונדרכי משה" או"ח
רסא).

שעור הזמן של תוספתשביעית ,שהוא הלכה למשהמסיני,ביחסו אל השנה
כולה ,משמש דגם למשך הזמן של תוספת שבת .אכן מושגים אלו ,תוספת שבת
ושביעית ,קרובים הם למושגי ההכנה לשבת ולשביעית ,אולם מעצם הגדרת
התוספת היא שונה מההכנה .ההכנה מיסוד מהותה היא ביום הששי ובשנה
השישית ,בפן החולי שבהם ,ואילו על התוספת לימדונובעלי התוספות -
מ"בחריש ובקציר"תפקינן דצריך תוספת כלותר שהשביעית מתחלת משנה
הששית ,וב? דין שביעית יהיה לששית ,דהכי קאמר רחמנא דשביעית
תתחלה קודם שנהשביעית וא"כ הוא כשביעית (תוס' מ"קג'ע"ב ד"היכול).וו
אכן לחלק מהתאריכים המתייחסים לסוגית תוספת שביעיתולענייני הכנה
לשביעיתיש מקבילים גם ביחס לשבת .כך בשלושים היום שקודם השביעית
(כדברי בעל"דרכי משה") וכך במחצית השניה של השנה הששית ,כשהחרישה בשדה
הלבן אסורה מדרבנן מתקופת הפסח :ואכן אף חצותהיום שלהיום הששי הוא
בעל משמעות ביחס להכנות לשבת2.י

וו .וע"ע "ארץצבי" ח"ב עמ' צג :תוספת שבתאינה קדושה מצד עצמה ,אלאהיא התפשטות
י החול" .כרםציון" אוצרהשביעית במדור תוספתשביעית עמ' טז (תוספת
השבת לתוךימ
כעיקר אובפני עצמה) .שבתה שלירושלים עמ' לח .וראה ר"ה טז ע"א שמתוךהסוגיא שם
עולה שעל תבואת השנה הששיתנדונים בפסח שלהחמישית,ואזצריכה לחול ברכת התורה
לשנה הששיתבשבילהשביעית .אמנם אזמתקייםהדיון-הדין הראשוני ,ובסמוךלקציר של
השנה הששית באדין פעם נוספת .וע"ע "שם-משמואל' ויקרא עמ' קמו .כיוצא בדבר הוא
הדין בפסח של הששית על ספיחי שביעית שמהם מביאים את העומר ושתי הלתם בפסח
ובשבועות של השמיטה (ראה לאור ההלכה"עמ'קכח) .וראהעודב"עשרה מאמרות" להרמ"ע
מפאנו מאמר חקורדין ח"ב פ"ב ,ובספר"חזוןאישבדורותיו" עמ' קלו עלדבריו בחורף של
השנה הששית ,תרצ"ז ,שאז הזמן להתברך בתבואת השדה.
 .12ראה טור או"ח ס' רנ"א וב"באור הלכה""דפועלי שדהצריכין לשבות במנחה גדולה" .וראה
בגר"א או"ח קל"א סקט"ו ושם ב"ברכתאליהו" ,וב"פתחי תשובה"יו"דס' ת' סק"א .וב"גשר
ה "מסכת שבת":
החיים" ח"א עמ' רל"ח".בןיהוידע" שבתקיח :משעהחמישית .וע"עשליי
מחצותואילךיהיה העסק הכל בקדושת שבת .וב"שם משמואל" פ' לך-לך עמ' קל"ב :חצות
יום ערב שבת אז מתחיל אור השבת להתנוצץ .ושם פ' תשא עמ' רנ"א .פ'מסעי עמ'תי"ב.
וע"ע "חק לישראל" סוף פ' בחוקותי :לקבל שבת מבע"י ,לפי שבשבת קודש וסביבותיו
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אלא שסוגיית ההכנה לשבת מתרחבת עד להשכמת בוקר היום הששי ועד
לראשית השבוע .כך דרש ר' חסדא "והכינו את אשריביאו  -לעולם ישכים
אדם (ערב שבת לטרוח ולזמן  -רקר'י) להוצאת שבוו" 13וכךנהגובניביישן שלא הלכו
ביום ששי מצור ליום השוק בצידון כדי שלא לבטל מצרכי שבת .14לפעולות
הכנה אנושיתזו בשחריתהיום הששי התלוותה ברכתשמים .נךגרסו במכילתא
"וילקטו אותו נאת המן] בבדקך בבךקך ,מכאן שירדו להם אבנים טובות ומרגליות עם
התן" .15ובהקבלה לראשית השנה הששית ושאמנםאין עמה הכנה מעשיתןהרי לפנינו
הבטחת התורה "וציויתי את ברכתי והיורדת מן השמים] בשנה הששית"6י.
אנןיש שיחס את מצות ההכנה לשבת החלמהיום הראשון בשבוע7י,ויסודו
בהנהגתם שלביתשמאי " -מחדשביךכשבתיך ,מאחד בשבת שלךתן לבך לשבת

.13

.14
.15
.16

יושביםחיילות של חולולפיכךצריך האדם שלאיקצר גבול הקודש ולאיכניס טומאה ,אבל
ירחיבגבוללשכינה,ובהיותומוסיף בשבת נמצא שהואמוסיףומרחיבגבול הקודש ,ובזכות
זהבהיותו קורא השם בצרה מרחיב לו ד'גבול הקודש ומקצרגבול הצרה וזוכה לנחלהבלי
מיצרים .וראה שמות ל'ב ט"ו"אךביום הראשון" ,ובאותו פסוק"מיום הראשון".הרישמחצי
היום הקודם כברקרוי באותו השם שלהיום שיבוא"y"y1 .פרקי מועדות" מ .ברויאר עמ'
 .110ראה "במחיצתחזון איש" רפאלהלפרין עמ'  :158תפילת המנחה של ערב שבת קודש
 העת מסוגלה לשפע קודש לקראת שבת מלכתא.שבת קל'ז ע"ב ,וראה"בני יששכר" "מאמרי השבתות" מאמרי' :ערב שבת ,התורה צותה
בפרוש ההכנה לשבת ,ו"אוצר השבת" עמ'רל"ג בדבר ההכנותלפנייוםו'בבוקר ,ושם בעמ'
רל'ז.
פסחיםנ' ע"ב ,או"ח רמ"ח ס"א.
ראה תו"ש שמות פ' ט"ז אותקי"ג.
ראה יב"ע שתרגם "ברכתי מאוצר הטוב שבשמים" ובודאי רומז לנאמר בדברים כ"ח י"ב:
אוצרו הטוב ,את השמים לתת מטר ארצך .וראה בפרושיהונתן .וע"ע שפ"אדברים עמ' ,196
שפ"א סוכות תרמ"ג ,ולהלן :חג הסוכות בשנת השמיטה :התפילה לגשם ,והעולה מהדברים
ששמחת סוכות של השנה הששית משתלשת ,בהיות ברכת החג משולשת לשלש השנים.
אמנם ראהרטו"יויקרא כ"ה כ"א שמקורובתו"כ ושם בפרושה"חפץ-חיים" ובמלבטם .ואפשר
עוד שאף תפילת כה"ג ביוה"כ של השנה הששית "שתהא שנה זו גשומה" כוללת בתוכה
התייחסות לברכה המצופה לשומרישביעית,ואולייש בה הקבלה ל'הכינו" שבראשיתהיום

הששי.

" .17סדר היום" :ראויה היא השבת לכל הכבוד הזה ולהשתדל בכבודה בכל ששתימי המעשה
וכו'מיום א' .וע"ע ב"ערוך השולחן" או"ח ס'ר"ן סק"ד" .אוצר השבת" ח"א פתיחה ס' כ"א:
אינכון להתחיל מתחילת השבוע עלעונג שבת.
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הבאה" ,18וגם אם יש לדון על חובת ההכנה המעשית לשבת החל מראשית
השבוע,הרי בדבר ההכנה הנפשית הכל מסכימים9י.
'
ו
כ
ו
במה שתקדש עצמך
זכור את יום השבת ,מתחילת השבוע לקדשו
מהתו? בעבודת ד' שתהיה הכנה אל השבת (אלשיך ,פ' יתש).

לקדושת השבת הנמשכת עלינו,אנו צריכים לעשות הכנה ותקון וכו' ושמרו
בנ"י את השבת,היינו שיכינו עצמם ויצפו עד בואו ,שכפי מעשיו והכנתו
בחול כך ימשיך אח"כ בשבת ,מפני היות ששהימים הכנה ותקון לקדושת
השבת (רמ"ק" ,תפילה למשה" שערי
' ס' אי-ב').
בודאי בעי הכנה רבה ,כל ששתימי המעשה ,על שבת ,כפי אשר יעשה
הכנתו כן תהיה השגתו בקדישתלזי" פ' תשא).20

במקביל מצאנו הכנה נפשית לשנה השביעית במשך כל שש שנות המעשה
מי שפונה עצמו להשי"ת עולה בכליום במדרגה גבוהה מהקודמות ומבין
שאיןיום זה ושבוע זה דומה ליום ושבוע הקודמים שאל"כ למה נקרא זה
יום ראשון וזה יום שני ,אלא ודאי אשר בכל יום ובכל שבוע יתגדל
הקדושה ,וט בששתימי החול אדם מברר עצמו עד שבאיום השבת אשר
אז נעשה אצלו בקביעות הקדושה,וכן בששתשני שמיטה עד שבא שמיטה
אשר  T"Dנקרא

שבת ו'בית יעקב" ויקרא עמ' .)268

בשמיטה כתב שש שנים תזרע שדדי 2שכפי שתהיה הכוונה בעבודת השש
שנים כן תהיה קדושת השמיטה וכו' ב"ד הגדול סופרין בכל שנה ,דכל
י צדיק"ייקפא עמ' 94י).22
שקרובה לשמיטהיש הכרה יותרכי לד' הארץעיפי

.18

.19
.20

.21

.22

א ושםברש"י ,וראה"ישמח משה" ויקהל :העושה כךודאי ממשיך קדושת שבת
ביצהט"זוי"
על כלימי השבוע.
ראה פע"ח שער השבת ,שער ל'ח פ"ג :אחר שנתבאר בפרקים הקודמיםענין הכנת לשבת
במחשבה ,נבאר עתה מה צריךלהכין לשבת במעשה.
הקדושה
ל
כ
ב
ת
נ
כ
ה
נמשכת
השבת
ראה עוד ב"קדושת השבת" מאמר ב' :קדושת
ימי
כפי
החול כולם.
כנראה רומז להערות הרמב"ן ובעל הטורים שלא נאמרו הדבריםלציווי אלא דרך הפסוק
לומרכן כמו ששתימים וכו' ,ואילו נ"צ פרש שבדווקא נאמרו הדברים,לשייך את עבודת
השדה של ששהשנים להכנות לקדושת השמיטה.
וראהלעילמדבריר' צדוק ב"קדושת השבת" עמ'  4שהמעגל מתרחב"ומידהזו נוקבתויורדת
בכלימי עולם" עד "ו' אלפי שני דעוה"ז וכו' ואלף השביעי שכולו שבת ומנוחה לחיי
העולמים" וע"ע"פרי-צדיק" ויקרא עמ' .193
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נמצא שמעגל ההכנה (המעשית והנפשית) לשבת הימים ,מראשית השבוע,
מבוקרו שלהיום הששי ,מחצותהיוםוכןזמן תוספת שבת ,חופף למעגל ההכנה
(המעשית והנפשית) לשבת השנים מתחילת שש שנות העבודה ,מתקופת הברנה
שבשנה הששית ,ממחציתה האסורה בחרישה ועד לאחריתה המתקדשת
בתוספת שביעית.
שני מעגלים חופפים אלו ,מן המידה שיהא לענינם הסבר אחד משותף.
ואמנםכן ,הוא עולהבידינו לאחר הבהרתסוגיית ההכנה ,שהיאסוגייה המקיפה
ימות עולם וחובקת זרועות עולם ,שהרי כל עולמנו נתפס רק כהכנה לעולם

העתיד.
שגרת המחשבה המקובלת תוספת את פעולת ההכנה כמדרגה פחותה לעומת
התכלית .לכאורה הצדק עמה ,שהרי בעצם ההגדרות :הכנה ומטרה ,נקבע כבר
סדרעדיפויות לטובת המגמה האחרונה .ברם ,לאחרהעיון מתברר שישנםסוגי
הכנה העולים בערכם הסגולי  -או עכ"פ בבחינה מסויימת  -על התכלית
שאותה הם משמשים .23דבר זה אמור במיוחד בקשר להכנה לעשיית המצוות
"וכמו שראינו אצל רבותינו שהשתדלו תמיד לבלי עשות שום דבר טוב בלי הכנה
מקודם" .24הבטוי הנמרץ לכך נמצא בדברי הראשונים בנוגע לברכת המצוות.

היחסבין הברכה למעשה המצוה נתפס ,דרךכלל ,כתלותשבין הכנהוגוףהענין.

והנה הקדמת הברכה ,עובר לעשיית המצוה ,מוסברת אצל הריטב"א כעדות
לעליונותה עלפני גוף המעשה" .כי הברכות מעבודת הנפש,וראוי להקדים עבודת
הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף".25כעין זה הביא גם החת"מבחידושיו לפסחים
(זי לב) בשם ה"כוזרי" (מאמר ג' סימןי"ז) "טעם הברכה שתהיה הכנה לעשיית המצוה
וקבלת הקדושה ההיא" "עדשהוסיפו המקובלים עתהכומרהרינימזמןוכו"' .26ובלשונו
של בעל "שפת-אמת" שנתב (אילי מבלי שיאה את דבד' הייטמא) "וזה ענין עובר

.23
.24

.25
.26
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ראה על כל זהב"אישי מועד" עמ'  69במאמר :חג לד' מחר.
ת
ס
י
פ
ת
שמקורו
ל
"
ז
ח
"פחדיצחק" שבת עמ'ק"י .ושם עליסוד ההכנה לתפילה
 לפיבדברי הנבואה בעמוס(ד'י"ב)"הכון לקראתאלוקיךישראל" .וע"ע"מעיינות" ח' עמ'  21על
השורש הלשוני המשותף להכנה וכוונה ,ועלעניינה המיוחד של הכוונה בתפילה בהיותה
פונקציה שלההכנה .וע"ע"תורת-אמת" ר"ה דףד'ע"ג ,דףי"גע"געל ר"ה שהואבליהכנות.
כךהיא הגירסא המוצעת ,בצדק ,במהדורת תשמ"ד שלחידושי הריטב"א פסחיםז'ע"ב ,עמ'
ליה מדפי המהדורה.
וע"ע ב"נודע ביהודה" יו"ד ס' צ"ג" .צלותא דאברהם" ח"א עמ' כ"א" .סדור הגאונים
והמקבולים" ח"א עמ' קל"ז" .שומר אמונים" ח"ב ,אינדקס" :לשם יחוד"" .הלכות והליכות
בתסידווב' עמ' 71ואילך".נתיבבינה" ח"אפ"ו.

הכנות לשבת והכנות לשמיטה

לעשייתן ,שכח הברכה למעלה מפוף הנזעשה" ,27ובשנת תמ"ס כתב שם בתוספת
הארה" :כי במעשה המצוהשייךפניות ותערובות ,אבלע"י התשובה מתדבקין בשורש
המצוה".

הכלל העולה מדברי הריטב"א חוזר ונחרז ומודגש בנמה וכמה דוגמאות
במחשבת החסידות .כך פרש בעל "קדושת לוי" (פ' ויצא) את הפסוק "אנכי האל
בית אל" כמו האל של בית אל" ,יש בכוסף מעלה יתרה,כי במעשהאינו אלא מה
שעושה .דרך משל ,תפילין ,כשמניח אז אין בידו אלא מצות תפילין ,אבל הכוסף
וההתלהבות שישלו למצוהכדי לעשות נחת רוח לבורא הוא כולל כל הנזצוות ומעלה
עליו הכתובכאילו עשאן לכל המצוות .האתכונת הפסוק" 28כל המצוה אשראנכי תצוך
היום תשמרון"אפילו מצוות שאיןנוהגים בזמן הזה אתהיכוללקיים באופן כשתשמרו,
מלשוןואביו שמר את הדבר ,שתהאיושב ומצפה ומשתוקק אל המצוהמתי תבואלידי
ואקיימנה וכו' והנה מחמת הכוסף וההתלהבות והכנת המחשבה בונה בית להשראת
הקדושה של המצוה ,ולזאת יעקבאבינו לאהיה לו בשעתו רק הכנה למצוה ,לזה אמר
הקב"האנכי האלבית אל,פרוש שע"יהכנה למצוה עשיתליבית" .בצורה דומה כתב
בשפ"א על מצות מחצית השקל "משמיעון באדרוגוביןבניסן" ,הענעכינתנוזמן
חודש להכנת הנדבה ,להיותכי אין המכוון השקק רק הרצון ונדיבות הלב ,לכן הכנת
המצוה חביב יותך מהעיקרוכו' הנדבה והרצון עולהיותר מגוף העשייה" (שפ"א שמות
.)236בכוון זה אףישב את קושיתהנעיז (או"ח ס' תקפ"א)על "ראשך לחשבנןעוונות",
"אין הדבר רחוק שיותר כח והצלה יש בהכנת המצוה מגוף קיום המצוה,כי עשיית
המצוה הוא רק לשעה,וההכנה הוא לעולם" .79בדרךזו מוסבר אף הבטוי :אזישיר
י ההכנה והרצון לשירלפניו ב"ה ,נרצה ונתקבללפני הקב"ה
וכו' לאמור  -כ
יותר מגוף השירה .30כיוצא בדברים חזר הרעיון והתלבן בדברי הראי"ה קוק

.27
.28
.29

.30

שפ"אפ'ויקרא תרמ"ב ,וראה בהדגשה אתרת שפ"אויקרא עמ'  .114מצדקת-הצדיק"ס'ט"ו.
דברים ח' א' וראה שם ברפ"י ובמפרשיו וב"אור-החיים" מהעמק דבר".
שפ"א דברים עמ'  .176וע"ע שם בהמשך הדברים ,הסבר בקוטבשני שלהענין ,וראה עוד
שם עמ'  .204והשוה "בית יעקב" ח"ב עמ'  :456שבאמת המכשירין גדולים יותר מהמצוה
עצמה .אכןעניןהמכשירין הוא הכנה לדבר ,והכנה נסתעף מצד פעולות אדם.
ששיא ויקרא עמ'  ,64וראה עודבליקוטי שפ"א תרומה עמ'  133על הארון ,המשמש כהכנה
ללוחות שאינו מן המידה.וי'ע בתשובת ר' צדוק נדפסה בסוף"ליקוטי צדקה" (כרוך עם
"קומץ המנחה")עמ'קנ"ד .ב"תורת אמת" לאדמו"רמלובלין ח"געמ'  72ושם השלמותמבנו,
וב"מאמרות" לר"ש שפרבר עמ'  .344וב"שם משמואל" (פ' תשא תרע"ד ,עמ' רל"ח) "הגם
שקשהלהביןאיךהיו ישראל בעת ההתעסקות במלאכת המשכן במצב יותר טוב מכשהיה
י הטרדה למצוה
המשכן עומד ,מ"מ מצינו כיוצא בו בד'ימים שבין יוה"כ לסוכות וכו',כ
מועילהיותרמגוףהמצוה".מאיגרותסופרים" מכתבו של בעל"תורת אמת"לר'שמעוןסופר
ס' כב ,עלזמן ההכנה.
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"בשמחתבית השואבה היתה השמחה בלילה בהכנות לשאיבת המים ,אף שזו היתה רק
הכשרה ואמצעי למעשה נסוך המים בתמיד של שחר"" .31אנו מבדילים בין מעשה
המצוהובין הכשר מצוה .מעשה המצוה הוא התכלית,ואילו הכשר התצוה הוא אמצעי
לתכלית .התכלית עצמה היא מוגבלתונתונה במסגרת מצמצמת ,ולעומת זאת ההכשרה

וההכנה הםבלי הגבלה".32

העקרון המשותף לכל הנקודות המצויינות בדברי הראשונים והאחרונים -
גם אםיש הבדלים דקיםבין הדוגמאות הנ"ל  -הוא המבדילבין גוף המעשה
שמטבע הגדרתו הוא מתייחס לעולם העשיה ,הקצוב ומוגבל ונתון במסגרת
שאין לנו בה אלא עשייתה בלבד,לבין ההכנה שיסודה נפשי ,והיא מתפשטת
והולכתמבלי שיתקצצוכנפיה שהרי "הנפש לא תמלא" .בדרךזו התפרש לאדמו"ר
מפשיסחאהביטוי "הבוחרבשירי ~מרה",היינוהשיריים של הזמרה שנשארו בלב,
שלא היה ביכולת להוציאו לפועל .33מעשה המצוה נתון הוא בעולם העשייה
ומכאן מגבלותיו ,ואילו ההכנה דרכה מעצם טבעה שתולה במישור האצילות
ומכאן הדרור שקורא לה .בשוניבסיסי זה נעוצה עדיפותה של ההכנה עלפני
המעשה .34המעשה עשוי אמנם להתבצע ,אבל הוא עלול לחלוף מבלי להשאיר
את רישומו בנפש .לעומת זאת המשקעים הנפשיים נוצרים בהתאם למיסת

י.3

 .וק"'ע"מועדי ראיה" עמ'
"שמנעות ראיה" מהדורה ראשינה עמ' קלז.אגריתראיה ד עמ'ינו
ק"י-קי"א ,וב"פרקים במחשבתהחסידות" עמ' כ"טכדברים האלה בשם האדמו"רמגור .וראה
עוד"בית ישראל" ויקרא עמ' כ"ז :מן השמיםרוצים הכנה למצווה,וכפי הכנת האדם נשאר
רושם אצלו .ואיתא ב"קול שמחה" הבינה תגדלמן המעשה,ואולי זה הרמז 'תגדל' על שבת
הגדול ,לכן נקראה גדול שהכנה לפסח משבת הקודם תגדל מהמעשה .והשוה מה שהובא
בשםהרביר'אלימלך(באורי חסידות לש"ס עמ'רפ"ו)שה"יפה"י  -כשהרשעיםרואים את

ההכנות הרבות לפסח ולשבת ,מחד שבתא לשבת ומשעתקצירתהחיטים ,הם מקטרגיםעל
ישראל.

" .32שמועות ראיה" פ' משפטים תר"ץ Y"y1 ,שם פ' בשלח תתץ .והשוה שם פ' ויקרא
במושגי "אש שחורה" ו"אש לבנה" שאף הםיכולים להתפרש ביחס למעשה הקצוב לעומת
ההכנה המתרוממת למרחבי הלובן.
" .33שם משמואל" תרומה עמ' פ"ז .אמנם ראה שפ"א במדבר עמ'  46שדן על ההכנה מנקודת
העלאת הנצוצות והשוה :משנתוהעיונית של הרב קוק.צ.ירון עמ'  ,129ובנפחדיצחק" ר"ה
עמ'נ"ו עלגדרים בהכשר מצוה.
 .34בניסוח מחודדשגור הדברבפיחסידים:יהודי השקועבעסקיו ,רואה את השמשנוטהלערוב,
והרי הוא קורא בתרגשות :אוי',עדיין לא התפללתי מנחה .קריאת ה"או"' שלו ,מרטיטה
שרפים ומלאכים!כי אכןבקריאתאוי'מקופליםמרחבי-כסופיםשיסודם בעולם ההכנה שלא
נתגבל במעשה.מוסיפיםע"כה"מתנגדים" ,ושעה שאותויהודיננערמעסוקו ונעמדבתפילה,
הרי הוא לעיתים מבריח את המלאכים הנמלטים ממחשבות החולין שלו .בקריאת האוי'
ובקשיייישומה מונחתהדיאלקטיקה של הכנה ובצוע,וכך הוא גם בפתגם העולם:מיטב החג
תתץ

30ו
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ההכנה שהיא נפשית .מכאן החובה להגדיל את שעורי ההכנה כדי שערכי
המעשה יספגו ויטמעו בפנימיות האדם.
בנקודה זו נפנים אנו ,במיוחד ובמסוים ,אל מעגל ההכנה לשבת ,הקובע
ברכה לעצמו בתוך המסכת הכללית של ההכנה למצוות.
יסוד ההכנה לשבת הנפתח בראשית השבועת ,הנרמז בדרשת הכתוב על
בוקרו שליום הששי ,המקבל מעמד בחצות היום ,מוצא אתביטויו המעשי,
 .כךשנינו בברייתא (ב"ק נ"ב
עם רדת היום ,בעבודתם-הכנתם של חכמיהטייס
ע") "ונזודה איסי בן יהודה בע"שבין השמשות שהוא פטור [המזיק בריצתו] מפני שרץ

ברשות" .רשותזו מתפרשת כרשות שנתנהע"י המצוה (ג"ח " .(DWכדר'חנינא שהיה
אומר בואו ונצא לקראת כלה מלבתא,ואילו ר'ינאי היה מתעטף 36ואומר בואי כלה,
בואי כלה .שתיגישות אלו של ר' חנינא 37ושל ר'ינאי הוסברו ע"י המהרש"א ,והוא אף
דייק בכפילות :בואי כלה ,בואי כלה ,דר"ל בואי כלה לחופה ואח"כ בואי כלה לבית
בעלך" .38בדיוק זה השתמש בעלייפחד-יצחק" והוא העמיק לבנות בעזרתו את
העקרון המייחד אתיום הששי המכין לשבת.
שונה היא ההכנה לשבת הגלומה ביום הששי משאר ההכנות למעשה
המצוות .אליבא דאמת מציאות היום הששי מחייבת את בואה של השבת.
פסוק מפורש הוא :ראוכי ד'נתן לכם השבת ע"כ הואנותן לכםביום הששי
לחםיומיים .הדי לפנינו שהדאיה על מתן השבת הוא היום הששי .ומכאן
שההכנה של היום הששי לשבת מקנה ליום הששי קדושה עצמית שעניינה
בהכנתגלוי כבוד המלכות ,ולכן בשיר שליום ששי נאמר:נכון כסאך מאז,
לעומת שבת גופא שבה נאמר :התעלה וישב על כסא כבודו .כסא המלך
(המונן מאזיום ו')מחייב אתישיבת המלך (בשבת) .ךהם-הם דברי המהרש"א
שבחינת היום הששי היא בחינת האירוסין ,בחינה המחייבת את השלמתה

 ההכנות .על התשוקה שהיאיותרתכלית מעצם ההשגה",מי מרום" א ,עמ'קלו".מועדיראיה" עמ' רנד וכנראה הכונה לפילוסוףלסינג" .עולת ראיה" א' ,עמ' רא :מבקשיד'.
ן לשבת
ראה ב"אוצר השבת" ח"א עמ'פ'על קדוש אחד שבמוצאי-שבתהיה שולחלהזמיןיי
הבאה .וב"קדושתלוי"(פ' תשא",וע"ע"פרקים במחשבת החסידות" עמ' כ"ח)הפליגלהדגיש
שרק מכח קדושת השבת האחת[זו שנתנה לאדם מעילא] הואיכול לפתוח בהכנות לשבת
שתבוא.

השוה :שבת ע"ה ל'בעלר'יהודהבןעילאי ,בע"שהיומביאיםלועריבה מלאהחמיןורוחץ
פניו,ידיוורגליו ומתעטףויושבבסדיניןהמצוייצין.
עלהתייחסותוהמיוחדת שלר'חנינאלעניני קבלת שבת ראה"נתיבבינה" ח"בעמ'  34משמו
של הרב א"א קפלן ,וע"ע"פרי צדיק" בראשית עמ' .202
וע"עב"עיון-יעקב" בדבר ברכתהאירוסיןוהנישואין .וב"שם משמואל" במדבר עמ' קפ"ח.

131

שבת ומועדבשביעית
ע"י הנשואין רפחד יצחק" שבת עמ' קנ"-1קכ"ז ,מעובד מאידיש).

התורה "ושמרובנ"י את השבת"
כיסופיםוציפיה לשבת הם המקופליםבציווי
שפרשו החזקוני "שמרו (מלשון ואביו שמר את הדבר)39ויצפד כלימי השבך(1איזהיום
בהםתהיהיום השבת לתשכלצרכיהםביוםהששי".וזהוהרי סוףעניינה של שמחת

האירושין  -הציפיה והכוסף" .אע"פשהנשואים הםיותרנערכים בדבקותמהארושין,
מ"מיש מעלה בארושין שהם מביעים את היסוד החוקי האצילי שבדבקות האלוקית,
שמתוך מעלתואין בו התפיסה לחקוי חמרי כלל וכף ונמצא שהיא קיימת לעולם -
י לעולם" וגעולת ראיה" ח"א עמ' לה).
וארשתיךל

אמנם כמה וכמה דרגות הן לציפיה ,הכללפי דרגתו של האדם .שיא-שיאן
של הצפיות האנושיות:יום שכולו שבת .מכאן העמקה בלשונו של הרמב"ם:
יושב בכובד ראשמייחל להקבלתפני שבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך.40
ייחו?זה לבואה של שבת המלכה הוא בבחינת "צפית?ישועה" ביחס ?שבת
 שכולה שבת של אחריתהימים.והרי זה נכלל בחינת "המעין" שנאמרהבשבת .כשם שכל שבת היא מעיןיום שכולו שבת ,כמו כן הייחול לשבת
היא מעין הציפיה הכללית לקראת הישועה הכללית .וכאן הוא המפתח
ליחוד ההכנה לשבת בערב שבת ,הכנהזוהיאציפיה לשבת מבחינת מעשה.
כלומר ,הציפיה בכלל היא מחובת הלבבות אבל הכנה ויערב שבת היא
המצוה המעשית של הציפיההוו ניפחד יצחק" שבת עמ' קי"א.)41
ברם המעמדהמיוחד של הכנתהיום הששי לשבת אפשרלו להתנסחמזוית
נוספת" .ימיםיוצרוולא(ילי) אחד בהם"(תהלים קליטב"ז)וברשיי:לפי המקרא שהוא

נקרא"ולו" כךפירושו ,הראהוימים העתידים להבראות ולחלקו ברר אחד ,את
יום השבת .שניות זו של הכתיב "ולא" והקרי "ולה' הסתברה לרשיי בעקבות
המדרשים42כביטוי למתחשביןיצירת הזמן התחום ,המוגבל ,הנתון בסד קצוב
וקצוץ של העולם הגשמי הנברא " -ולא" ,לבין מרחבי החופש האין-סופיים
יגולו" .יממת השבת היא נקודת הפגישה של שתי בחינות אלו .המעברבין

 .39וכן הואב"דברי שמואל' לר' שמלקי מניקלנסבורג פ'לך-לך.
.40

הלכות שבת פ"ל ת"ב ,וראה"הגדה של פסה""מביתהלוי" עמ' כ"ח שהגרל'זהבריסקאיהיה

נוהג כך הלכה למעשה.ענינה של קבלת שבת במזמורי מלוכת העתיד ,כאן מקורן .השוה:
"שבתה שלירושלים""בשעריך' טבת תשכ"ט" .כתלנו"טעי'.
 .41וראה עוד שם עמ' קי"ב שאף בבחינה ההיסטורית מצאנו תקופות ואישים שהם מיסוד
ההגשמהוההישגים לעומת דורותועידנים שיסודםבחזוןובציפיה "וחלקהציפיהלבנינו של
המקדש,יוצר שותפותיותר גדולהבבנין מאשר מעשההבנין".
 .42תנחומא בובר בראשית עמ' ל'א ,וע"ע"בני-יששכר" תשרי ח' אות ג/
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ששי לשבת הוא המשיק שלהזמניוהעל-זמני .כאן פולש הזמן הנבראנו לתחום
נצח שבת העולמים'.4

עספורנו"והכינו את אשריביאו""לעורר
 .43פלישהזו תכונתההיסודית  -זריזות.כך פרשי'
שיזדרזולענג שבת במטעמים ושכלזריזותם בזה תהיה בערב שבוז"(.וכד גם"בבני יששכר"
מאמרי השבתות מאמר ב' אותט'-י )/למושג "בא"יש גם הוראה שלזריזות ומכאן"והכינו
את אשריביאו" שההכנה תהא במהירותובזריזות כדרשתו של רב חסדא.מיהו ,כל החפזון
האנושי הזה וההזדרזות לעשותרצון של מעלה מתאפס ומתמסמסבעימותשבין האדםלבין
הבורא .הלוא כההשמיעובאזניאיוב המתלונן:מיהקדימני ואשלם (פרק מ"אג') ומתוךכך
כתב החיד"א (בספרו "כסא דוד" מ"ט ע"ב)"הזריז במצוות לאשייךלגבידידיה לומר טענת
"מי הקדימני ואשלם",כיון שהוא עושה הקדמה כל מה שאפשר לו בחוק המין האנושי".
נמצא שהתעוררותו של האדם לעשות בזריזות את המוטל עליו ,אין עליה טענת"מי
הקדימנ"',כי החפזה הזאתמדיליה היא .יסודו של מושג הזריזות במעשה המצוות נזכר
בתורה"ושמרתם את המצוות" ומכאן בדרשתהמכילתא הובאהברטר'י"כדרךשאיןמחמיצין
את המצה כךאיןמחמיצין את המצוה" .והוסברו הדברים ב"גוראריה" למהר"ל (שמותי"ב
י"ז)":הענייניםהשכלייםפועלים שלאבזמן,לפי שהם אינם תחתהזמן ,ואף מצות אלוקים
שהוא דברד' הבאלידך אל תחמיצנה,כי דברד' מוטלעליו לעשותבליזמן .לא כמודברים
שלחול שהםגשמיים ,שהם תחתהזמןנתונים .ואם הואמחמיץ הואפוגם את המצוהכאילו
היתה דבר שהוא תחת הזמן ,ומזהתביןכי מהשאיןמחמיצין את המצה ואת המצוהענין
אחד הוא" .והסבר להסברו כתב ב"פחדיצחק" (פסח עמ'י"א):בעשיית המצוה חשה הנפש
אתיחודה ומתעורר הסער הנפשי להסתער על חומת הזמן ולהבקיעה.אדיר חפצהלקיים
את המצוה מעברלמחיצותהזמן,ואין הדברעולהבידה .וכתוצאהמןהנסיון הבלתי-מוצלח
הזה של הנפש לפרוץ פירצה במחיצת הזמן באה מהירות התנועה בעבודת השם אשר על
ידה מתמעטת כמות הזמן.
הזריזות בעבודת השם פירושה שחרור ממסגר הזמן וחדירה למלכות הנצח:עיכובושהייה
משמעם הורדת המצוה לתחומי הזמן ומגבלותיו .ההשכמה בערב שבת שהורה עליה רב
חסדא משמעהנסיון לשבור את מסגרת הזמן זלחדזר לעולם שכולו שבת".זהכינז את אשר
יביאובזריזות לאלתר".על-פי הדברים עולהבידינו הסבר עמוק להיתר הריצה בע"ש .כתבו
הראשונים (רא"ש",אורזרוע") שהריצה המותרת בע"שהיא לאו דוקאבבין השמשות ,אלא
משעהשמתחילין לתקןצרכי שבת,וב"נימוקייוסף" הביאדברי הרמ"ה שריצה אפילו סתמית
בע"שדנים בה שהיאלצרכי שבת ,פרט למקרה שברור הדברכי ריצתו היא לצרכיו .ריצת
המצוה בע"שהיאנסיוןלדלוגעלפניעיכוביהזמן,היא תולדת הדחף להתקרב לעולם שכולו
שבת.

 .44קדימותה של שבת לבריאת העולם רמוזה בפרד"אפ"ג ,ומכאן כנראה לנסוחו של ר' שלמה
אלקבץ :מראש מקדם נסוכה  -סוף מעשה במחשבהתחילה .והשוה"ןם-משמואל"דברים
עמ'מ"ט.וע"עבפרושו שלר'שבתידוגלו לספריצירה ,פ"ד :בטרם שהתחילאלוקים לבראות
את העולם שבתהיה .והשוה עוד "תפארת שלמה" ח"בונ"ע דף ל"ה :השבת שהיתה קודם
בריאת העולם .ב"משנת הזוהר" ח"ב עמ' תל"ג הביא רמזיםלענין זה מכתביפילון .נמצא,
לפי קו מחשבה זה,שלפניהיות הזמן היתה שבת :בסוף סדרהזמנים תבוא שבת.וביןשתי
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מעתה אנו באים חשבון על מהות ההכנה הנאותה ליממה אשר כזו .בכל
המצוות כולםשעניינם בעולם המעשה ,עלהבידינו שהכנתן היא בעולם הנפש
אשר לא תמלא ,ומכן מעלתהויחודה של ההכנה .צא וחשוב,איפוא ,אתעניינה
המיוחד של ההכנה לשבת שיש בה מחובות הלבבות ועליה להיות הכנה
רוחנית-נפשית למושג רוחני-עיוני ,הכנה לפריצת גבולות הזמן ,לנחלה בלי
מיצרים ,לבבואת עולם שכולו שבת .היחסבין ההכנהלבין המצוה נשארבעינו,
ואם מתעלה ענינה הפנימי ,החזוני של המצוה ,הרי אף מהותה של ההכנה
י שנתכנה בו היוםבפי חז"ל(גיטין ע"ז
מתעלה בהתאם".מעלי שבתא" הואהכינו
ע"א) ואכן עליה היא לך,נוליה למקום גבוה ,45עליה במדרגהלגבי שאר עבודות
ועניני הכנה.
עליה זו היא גם במסגרת הפנימית של היום הששי .לא זו בלבד שמתעלה
היא עבודת ההכנה של "מעלי דשבתא" עלפני ההכנות שנעשו מראשית השבוע
ו'מצא אחית נאה הימנה ,מניח את השניה ~אוכל את הראשונה" ביצה ט"ז ל"א) אלא שאף לוח
הזמנים ביום הששי גופו הוא בקו עולה ,מאז זריזות ההשכמה ,עבור לחצות
היום ועד לשעתבין השמשות .על שעה זו כתב ב"פתת הדביר" (או"חי"ס) "אין
בכל השבוע שעה בקודשת כשעהזה שאזניכר ותתגלה תוספת אור קדושת השבת בגוף
האדם".

מתייחדת היא ההכנה לשבת ברוחניותה המתעלה ,שהרי אף המציאות
שלקראתה היא מכינה ,שתולה בעולם רוחני צרוף ,וכבר התבארלפנינוכי ככל
שתתעדן ותשוגב המטרה ,כך תתעלה ההכנה.
ככל החזיון הזה ,האמור במעגל ההכנה לשבת ,מתגלה אף כשאנו נפנים
להתבונן במעגל ההכנהלשביעית .אמתנכון הדבר שכמעט ולאמצינולרבותינו,
לא הראשונים ולא האחרונים שעסקו במושגי ההכנה הנפשית ,בבחינת חובת
הלבבות ,ביחסלשביעית .אולם מתוךהעיוןבמעגלי השביעיות עולהעניינה של
ההכנה הנעה ממעגל למעגל .נך כתב בעל "תפארת שלמה":

בחינות אלו שהן למעלה מהזמן ,נתונה בחינת הזמן שבה נקראעולמנו .בתוך מסגרתזו של
הבריאה משובציםימי השבת שהם"שגרירים"מיום שכולו שבת .על דרך המשלניתן לומר
שעל"שגרירות" זו חלים חוקי המיוצג על ידה ,ולכןיש לזמן של השבת מעמד מיוהד .כך
בחידושו של בעל"אבני-נזר" "דכשנעשה שבת נאסרה המלאכה לעולם ,אלא שבצאת השבת
חזרה והותרה .וזהו ענין הבדלה במוצ"ש .ומ"מ בשעת השביתה היא שביתה לעולם"
ל'שם-משמואל" דברים עמ' מ"ט,ועיי"ש את ראייתו ,וע"עלעיל סוף פרק א עמ' .)37
 .45ראה ערוך השלם בערכו ,ושם עלניבים דומים.
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כלענייני עבודתנו בזמן-הזה הואכדילהכין ולהגיעליום שכולו שבת .כמו
ששתימי החולהמכינים לשבת ,כמו  T"nflwמחד שבתא לשבתיך ,כן שית
אלפי שני הם ששת הימים ,מכינים לשבת העתידה לבא וכו' והנה כאשר
בשבת של  T"nlDהעבדות הוא בתוספת נשמה יתרה לכך נאמר "מעין
עוה"ביום שבת מנוחה" שהואמעין העבדות של עוה"בעונג הנשמותביום
שכולו שבת .אך אנו מבקשים מהשי"תלהופיעעלינו גם עתה מהאור שכולו
שבת ,כמ"ש הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו שבת ,ר"ל ינחילנו עתה ליום
שכולו שבת הע"ל ,אבל לעת-עתה הוא הכל הכנה ליום הגדול והקדוש
ההוא ,שהוא יובל הגדול ,וזה פרוש "וקדשתם את שנת החמישים שנה",
וקדשתם הוא לשון הכנה והזמנה ,ר"ל תכינו עצמיכם במעשיכם הטובים
לשנת החמישים הוא היובל הגדול (פ' בהר עמ'  ,174וע"ע שם פ' בראשית).
ההכנה בששת הימים ,ההכנה בשש השנים ,ההכנה בשבע השמיטין  -כל
אלה משמשים כמדרגות לעולם המתוקן ,לעולם השבתי הנתון בשערהחמישים.
בכוון דומה כתב בעל"פרי-צדיק":
השי"ת ברא ז' שמיטות ואח"כ יהיה היובל קודש וכו' ובכל שמיטהיהיו
ששת אלפים שנה ואח"כ אלף שנה עוה"ביום שכולו שבת וכו' ואח"כיהיו
עוד שמיטהז' אלפים שנה שער א' ,עד אחר הז' שמיטותיהיההיובל קודש,
ולמשהרבנו נגלה כל המ"ט שעדים ,הז' שמיטות ,כל ההויה נזתחילתה ועד
ף"וץ מן היובל קודשוכו' .וזש"נ בשמיטה שבת לד' נשם שנאמר בשבת
סי
בראשית,והיינו דשנת השמיטה כל השנה מעין אלף השביעי עוה"ב כמו
דשבת בראשית  VDnעוה"ב וכו' השבתות שבשנת השמיטה כעוה"ב כאלף
השביעי וגפרי-צדיק" ויקרא עמ' צ"ז.)46

עולהבידינו שבסולם ההכנה ככל שאנו מתקרבים לקראתה של שנת השבע,
כך תתעדן עבודתנו; וככל שיתבררוויתגלו הערכיםהרוחניים המקופלים במצות
השמיטה והמובילים לקראת היובל הגדול ,כך תיעשה הכנתו רוחנית יותר.
אפשר שרגשות כגון אלו פיעמו בלב הרב קוק שעה שכתב ברחובות ערב שנת
השמיטה תר"ע.
שנה זו ,שנת הרת עולם של סדרי תקון השמיטה ,שהיא מטרדת גם בפועל
ומעשה ,ויותר ויותר במחשבת הלב והגיון הנפש ,בעיון הלכה בפרטים
ובהתנשאות המחשבה לכללות העניינים וכו' שבת הארץ הולכת היא
ופורשת את כנפיה על אדמת הקודש ,ונכנסת ברוח חרישית בלב עם ד'

 .46וע"ע "אש-דת" ח"ח עמ' ק"ע ולהלן.לעיל פ"גסעיף  7עלגילוי "שמות" בשמיטה.
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היושב עליה וכו' .הנה שנת הקודש באה ,ורחשי קדושה לעם קדוש על
אדמת הקודש הולכים ומתרקמים בחשאי (אגרות ראל'ה ח"א עמ' רמ"א).
התיחסותה של ההכנה ,שאנו עומדיםבענינה ,לחלק חובת הלבבות ,מצמצם
את האפשרות לעסוק בהגדרותיה הממשיות 47משום כך כתב ר' צדוק ב"קדושת
השבת" מאמר ב'.
כל אחד כפי מדרגתו והשגתו וכפי הכנתו בימות החול לבא אל הקודש
וכו' מ"עאין האדם משיג קדושתו אלאכפי מה שהואכלי מוכן לקבל וכו',
במה שבנ"א מובנים לקבל קדושתו ולהרגיש בחדרי לבבם ומוחם הקדושה
הנשפעת בו ,בזה יום השבת מתקדש עד שבא עד תכלית קדושתו וכו'י
במה שהאדםמכין עצמו לקבל הקדושה בזה הוא מקדש אתיום השבת.48
וכעין זה כתב ביושם-משמואל"(יתמי עמ'ינג'ז):
בישראל נצרכת ההכנה לשבת ,והיא ההכנעה ,שמקודם השבת יחשוב אדם
את חשבון נפשו באיזהפנים בא לקבל שבת וכו' שנהיהיכולין לסבול את
התגלות האלוקות בשבת וכר מה גם אנשים שאין הזמן מספיק להם להכנת
ההכנעה.49

מעלה זו של הכנעה שיסודה בהמנעות ,בשב ואל תעשה ,היא היוצרת את
כלי הקבול ,ומיוחד הואעניינה אצל השביעית שעיקר תכניה בשביתה ,בבטול
העשייה .נמצא שנכפלת היא תחושת ההצטנפות וההתבטלות שבהכנה
לשביעית .התבטלות אנוכיית זו בשביעית אף היא הולכת בקו עולה בהתאם
למצוותיה של השמיטה :שמיטת קרקעות ,שמירתכספים ,הקהל ,50כשכל מדרגה
מכינה למדרגה שתבוא אחריה.

 .47ראהכעין דוגמת הדבר ב"מכתב מאליהו" ח"ד עמ'  ,39שמידות הן ההכנה לתורה ולכןאינן
נכללות באסורים המפורשים בתורה.
 .48וב"קדושתלוי" פ' תשא :ההכנהצריךלהיותשיהיהלובית קבולוכלי לקבל ,וע"ע "אש דת"

ח"ח עמ' ר"מ.
 .49וראה עוד "אש דת" ח"ח עמ' קג"ב ,קפ"ט.
 .50ראה לעיל ספ"ד .ר"ה סעיף  .3וע"ע "שם-משמואל" (דברים עמ' רכ"ז) שכתב על הקהל
במוצאי השביעית :לזהצריכין מקודם הכנה רבה להכין מקום בלבם לקבל הדברים ,ולזה

היתה הקריאה לאחר שנת השמיטה ,כי ענין שמיטה פירשו המפרשים שיהיו פנויים
ממלאכתם ומעבודת האדמה לתסתכל בתוך עצמם ,וזאת היתה להם הכנה שיכנסו ויפעלו
הדברים בעומק לבם.
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אמנם את שרשה הנפשי ואת מקורות השראתה של ההכנהגילה האדמו"ר
בעל "בית ישראל" בערכי התוספתי .5יסוד דבריו בהדגשת זקנו בעל "שפת
אמוד':ויוסף אברהםויקח אשה ושמה קטורה ,הרבותא של הצדיק  -התוספת,
ש הוספה בכניסת שבת וביציאתה (פ'
והיא בחינת תוספת מחול על הקודש,וי
חיי שרה תר"מ ,תרנ"ה) .במעלהזו של התוספת עסק בעל"בית ישראל" כחמש עשרה
פעמים בשנים תשת-תשל"ז .עבודתו של אברהם היתה הכנה לדורות וזה מה
שנרמז(לפי פרושו של בעל "עבודת ישראל" מקוזניץץבדברי ר'טרפון (זבחיםנר'ב ע"ב) ששם
אשת אברהםיוכני .52כך גם מוסבר היחסבין קטורהליוכני "כפיהכנת האדם כך
הוא מתקשר" .אלא שהכנה זו ,שהיא תלויה במעשי האדם ,מקורה בקדושת
התוספת שאף היאיש לה יחס לחלקו של האדם .53התוספת מעצם הגדרתה
מתיחסת לקדושה הפולשת לימות החול ,וההכנה מעצם משימתה מבקשת
הרב ר' שמלקי54
להתכונן.בימות החול לקראת הקדושה .כך גם מתפרשיםדברי
ש-כח השבת והמתגלה בתוספתונותן כחלימי החוג ואח"כימי החוליכינו עצמם לשבת
הבאה" ו"כפי שאדםמכין עצמו בשבת להתקשר בהשבת כךניתן לו הכחלימי המעשה
שלא ינתק הקשר וגם עם השבת הבאה" לובית-ישראל"חיי שרה תשי"ט).
עיקרון זהמתייחס אףביחס לשמיטה" .מקץ שבעשנים" ,שנת שבתוןזוהיא
קץ למחזור שש שנות העבודה ,אולם היא אף ראשית מחזור חדש של שנות
עבודה .ודוגמת הדברבדיון התלמודי על שבת כברייתו של עולם או כברייתו
של אד .550כיוצא בדבר אף במצות הקהל ,האם היא משמשת כסיום למחזור
החקלאי או כפתיחה למחזור החדש .מכוחה של התוספת שקדמה לשביעית,
מכוחה של שמירת השמיטה ,מכוחה של קריאת ההקהל ,יוצא אדם לעולם
החולין של העמל ,ואז הוא יכול להתכונן לקראת השביתה ,הקדושה והתורה
שתגיענו בעצמה רבהיותר.מעגלי התוספת ,ההכנה והשמירה של השבת האחת
והשביעית האחת ,מגלגלים את בואה של השבת הבאה ושל השביעית הבאה.
כך מתגלגלים ובאים מחזורים הנושאים את העולם לקראת תיקונו.
הןהיוםהשביעיוהן השנההשביעיתמתייחסים לעולם העתיד המתוקןולכן
ההכנה הנפשית לקראתם אף היא מתייחסת לאידאת התיקון .מכאן יסודה

.51
.52

.53
.54

אמנםיאהלעיל על ההבדלשבין הכנה לתוספת ובהערה וו.
וע"ע שםב"עיוןיעקב"" ,הבונה"",בןיהוידע".
ראהלעיל פ"בסעיף  .4עמ' 46
"בית ישראל" פ'חיי שרה תשכ"ז ,תשמד,וכן הוא ב"קדושת לו? פ' תשא ,ראהלעיל הערה

.35
 .55ראהלעיל פ"דסעיף  .3פ"הסעיף .3
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הרוחני-נפשי ומכאן יסודה הכוללני המקיף את כל ההוויה מראשית ועד
האחרית .לתוך "תמונת" היקף זה נכנסעידן העמל,היגיעה ,והיצירה הן בשבוע
י העבודה ,הן בשבוע שנות העבודה והן במחזור "השבועי" של אלפי שנות
ימ
העולם .עמל של הכנה לעולמו שליובל .עם השלמתה של הכנהזו אנו מבקשים
להיות מתואמים עם המטרה  -עולם שכולו שבת.
מעגלי ההכנה לשבת ולשמיטה החופפים ,נושקים בנקודה אחת :בהכנות
לשבת שהיא גם היממה הראשונה לשמיטה  -בערב ראש שנת השמיטה שחל
להיות בשבת.
הכנות נפשיות ומעשיות ,המתפרסות עלפני חדשיםרבים ,המתעמקות מחד
שבתא של ראשית השבוע האחרון בשנה ,המתמקדות בשעת בוקר של היום
הששי בשלהי השנה הששית  -הרי הן מגיעות לכללמיצויין בעלות המנחה,
שעה ש"אחות קטנה" שהיא "כפורחת עלתה ניצה" וגם אם לא הבשילועדיין
אשכולותיה ,הרי היא מקבלת פני שבת קודש ושנת קודש בעריכת תהילת
תפילותיה :תחל שנת השבת וברכותיה.

ז318ינ

אחדלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.it
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יב .פרשיות ההכנה והתוספת לשביעית
בצורה הרחבה ביותר אפשר להכליל ולומר שבכל שנה ושנה ממחזור שנות
השמיטה יש מן ההכנה לשמיטה שתבוא .כך דרשו בתורת כהנים וכך עולה
מפרושו של בעל"פנים יפות" (יאה לעיל עמ'  .)106אכן "כל שקרובה ןהשנה] לשביסה
י לד' הארץ" ג'פרי-צדיק" ויקרא עמ'  194וראה לעיל עמ'  127ושם בהערה
כךיש הכרהיותרכ
 .)22אמנם אנךכיברזיני
םבדרגויצשךנךיצ ובשלבים שונים של הכנה ותוספת( .שני
מושגים אלו  -הכנה ותוספת  -קרובים הם זה לזה ,גם אם יש חילוק ביניהם ,ראה לעיל עמ'
 .124והשווה ראש עמ' .)137

ו) כתב רי מנחם עזריה מפאנו בעל "עשרה מאמרות"
י התבואה נידונת "תרידינים :בפסח שלפני הזרע
הוצאת ירושלים תשמ"ח עמ' עט)כ
(ובנידוננו :בשנה החמישית) נידונת על הזריעה ועל הצמיחה ,ובפסח שלפני הקציר (בשנה
(מאמר חיקורדין ב ,ב.

השישית)נדונית על הבישול והאספה הביתה לשלום"( .ראה להלן עמ'  362ע"פ שפ"א דברים עמ' קא

על סוכות בשנה הששית).

 )2בחורף של השישית זרז בקל "הזון איש" את החקלאים" ,שיקבלו עליהם
מעכשיו ,ברצון גמור לשבות בשנה הקרובה,יהיה מה שיהיה ,לפי שכעת בתרצ"ז הוא
הפרק להתברך תכתים בשביל שתירתשביעית ככתוב בתורה"וצויתי את ברכתי בשנה
הששית"ייתתווןאישבדורותיו" בני-ברק תשמ"ד עמ' קלו).
)3בזמןשהשביעית נוהגתמן התורההרי החל מפסח של הששיתגזרו חכמים
על החרישה בשדההלבן( .על פרוש המושג ראה:ירושלמישביעית ,פרקשני בפרושו שלי.פליקס
עמ' ).87

 )4ערב חג השבועות של הששית הוא התאריך האחרון לחרישת שדה האילן

(שביעית פרק א,א).

 )5בתקופתהקציר של השנה הששיתהרי אפשר ,בשנותרצון,להבחיןבקיומה
של ההבטחה "ועשת את התבואה לשלוש השנים" .ובפרושו של בעל"אורהחיים":
"מחודשסיון של שנה ששית ועד חודשסיון שלשביעית וכו"' (ויקרא כה ,כא .ראה בפרוש

"אור יקר" שהסביר מדוע נטה מפרוש רש"י; ובפשטותיש לומרכי דרך כלל קציר החיטים מתחיל בא"י
בחודשסיון .ראה עוד "הכתב והקבלה" ,ויקרא כה ,כא).
)6נו" 1באב שבשנה הששית הוא התאריך האחרון לנטיעתעצים(ימניים ,הלכות
שמיטהויובל סוף פרק ג; הרב רמי"ל זקששיערשחגיגות סו באב בכרמים קשורות בנטיעה האחרונה
לפני ר"הלגביחישוב שנות הערלה[זמנים,ירושלים תשי"א.ע"עסורא אעמ' 486 ,484על הקשרליובל]
ולפי זה אולי יש גם משמעות חגיגית לטו באב בערב שביעית; ראה עוד :שנים עשרירחי שביעית,
רוזנסון עמ' .)83
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 )7ראש חודשאלול הוא מועדתחילתה של תוספתשביעיתוהיא הלכה למשה
י(מיעד קטןג ,ב ,וראהעודלעיל "שבתה שלהשביעית" פרקב .עלזריעתירקות בזמן-הזה ראה
מסינ
ספר השמיטהלרי"מטיקוצ'ינסקי פרק א הערה ".2מעדני ארץ" קמא).

"לוח תאריכים" זהיש לו נקודות מפגש עםעניני שבת :חצות היום ביום

הששי והמחצית האחרונה של השנה הששית ,מאז הפסח (יאהלעיל עמ'  125הערה
.)12

זמן תוספת שבת נקבע במקביל לזמן תוספתשביעית בדרכי משה" או"ח ס' רפא
וראה עודלעיל עמ'  .)124אכן בערכי ההכנה לשבת הפליג שמאי עד לחדשביך (ביצה
טז ,א .בסגנון פולקלוריסטי :כשהיהיהודי נשאל במוצאי-שבת לשלומו היתה תשובתו :ב"ה מחרתיים
בערב הוא אור ליום רביעי .רוצה לרמוז על היום המתייחס כבר לשבת שתבוא) .וכיך?נא בדבך,

ההכנות הנפשיות-רעיוניות לשמיטה :שש שנות העבודה כהקדמה לשמיטה
שאחריהן.
אמנם השבתות שבתוךזמן תוספתשביעית,דהיינו שבתותאלול,ישלהןיחוד
בפניעצמן .על תוספתשביעית כתב הרמב"ם" :עבודת הארץ בשנה ששית שלושים
יום סמוך לשביעית ,אסורה הלכה למשהמסיני,מפני שהוא מתקנה לשביעית" (פרקג ,א.

על עצםנתינת טעם למה שבא כהלכה למשהמסיני ,ראהאנציקלופדיה תלמודית :הלכה למשהמסיני,
עמ' שסח .וע"ע ב"שבת הארץ" כרך א עמ'  321מהשדייק מטעמה של הלכה זולגבי איסור מלאכות
בתוספתשביעיתשאין בהןתיקון הקרקע).

י החול
נמצא שאיסור הכנת-תקון זו היא ענינה של התוספת ,ולפי זהימ
י חודש אלול
שבתוספת השביעית הםימי ההכנה לשמיטה .בתוך שלושיםימ
ש חובת הכנהבפני עצמה(יאה :שבתה
תבואנה ארבעשבתות .לקראת שבתותאלוי
שלירושלים :הכנות לשבת) .מכאןשבערבי שבתות שבאלול של ערבהשביעית ההכנה
היא כפולה .הכנה שיש לה מכנה משותף  -שבת ,שבתהימים ושבת השנים.
אמנם לחודש אלול לכשעצמו יש תוכן ומשמעות של הכנה .כך לדוגמא
בפתגמו של הרב קוק לחודש" :ההכנה לתשובה הכללית היא קול השופר .הנזאסף לכל
המחנות"( .ראה ב"קובץ הראיה" עמ' רג הסברו של הרב ע .קלכהיים ).וכך אשלבעלי המוסר.
(ראה "חכמת המצפור ימים נוראים עמ' ריס ).אכן בעקבות זאת חיפשווגילו תכנים של
הכנה בפרשיות של שבתות אלול .מעתה אף אנו נחזר אחרי יסודות של הכנה
לשמיטהבערכי החודש הששי שבשנה הששית ,חודששענינוהפנימי  -תוספת
שביעית .אמנםענין תוספתשביעית רק "בזמן שבית המקדשקיים הוא שנאמרמפי
השמועהוכו' ובזמן שאין מקדש מותתן בעבודת הארץ עד ראש-השנה" (רמב"ם ,שמיטה
ויובלג ,א) אלא "שע"פ סךד ד' הלךא קדושתהשביעית פועלתגםבזמן הזה" מאגרותראיה"
ב ,קצה .ל"עלעיל עמ'  ,16ו,)316-דהיינו השראהרוחניתסמויה חלה גםבזמן הזה בשנה
השביעית.וישלומר שתחולתה של השמיטהלעניןזה גם בתוספתשביעית .נמצא
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פושיות ההכנה והתוספתלשביעית
שבחודש זה משמשיםערכי התוספתוערכי ההכנה כאתר ,בעולמו הרוחני של
"עם מקדשישביעי".
משיתלכדו שלושת קדקדי ההכנה ,זו שלקראת שבת בראשית,זו שלקראת
שבת הארץ וזו הרמוזה  -בדרך מדרכי דרישת התורה ופרשנותה  -בפרשת
השבוע,הרי תעלהבידינו הננה רבתי לקראתהשביעית ,שבתותיהופרשיותיה.
דרשות אלועל הכנות"אלוליות"אינן דחוקות ומלאכותיות ,אלאמעוגנותהן
בעצם מהותו של חודש אלול כחודש של הכנה הן בתכניוהגלויים ,הןבתכניו
ההיסטורייםוהןבתכניוהפנימיים.
קביעתו של חודש רחמים לפניימי הדין הוא היסוד הגלוי .הצדיק ר' צבי
משרת מרימנוב אמר בסעודת ר"ח אלול "כשם שצריך האדםלהכיןמיום הששי על
יום השביעי כמאמר הכתובוהיה ביום הששיוהכינו את אשריביאה כך צריך בחודש
הששי להכין על החודש השביעי" לנבארות המים" הובא ב"ימים נוראים" עמ' ל).ייעודך
ההיסטורי של אלול כחודש הרחמים ,בנזכרבפרקי דר'אליעזר (פרק מ"ו)עלעלית
משה בר"ח אלול לקבלת הלוחות השניות .אמנם לפסוק "והיהנכון לבוקר" (שמות
לד,ב) כתבר' אברהםהמימוני "כעיןהיונכונים לשלושתימים שנאמר לישראל בהכנה
למעמד הר-סיני .אלא ששם הכנה חיצונית ופנימית וכאן הכנה פנימית בלבד ,ושם
לשלשתימים וכאן לבוקר בלבד מפני שזמן זה מספיק להכנת איש כדוגתתו" (פירוש ר'
אברהםבן הרמסם לספר בראשית ושמות).

התוכןהפנימי של חודש אלול הוא המקופלבדברי ספריצירה על חודש אלול
'(יאה"פרי-צדיק" דברים ,ר"ח אלול".סיני" חוברת שלז-שלח ,תשרי-חשון תשכ"ה
שנברא באותי
'
י
ב
עמ' צט) .וב"רמיסי-לילה" (סימן לט ,עמי  )70דן על אלול ש"נברא שהוא על שם
המחשבה" (ע"פיטר'י שמות סו ,א :למדנו שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה) ואילך ב"צדקת
הצדיק"(סימז קסט) כתבש"ימי אלול הם שלושיםיוםלפני ר"ה,שואליןודורשץבענינו,
דשלושיםיום מקודם הוא זמן ההכנה וכו' ולכן אמרו בספר יצירה דחודש אלול בי',
כידוע דברי רבותינו ז"ל (מנתזת כס ,ב) עה"ב נברא בי"' .וב"שפת אמת" (אלול
ן "ךהנה מזל אלךל  -בתולה,היינו שיש נקודהפנימית בנפש
תרמ"ז-תרמ"ח ,עמ' )136ציי
ישראלשאין שולם שם מגענכרי" .וב"ראשמילין" (מהדורת תשמ"ז ,עמ'יב,פו)הגדיר את
"תכונתהיו"ד בציורה הנקודתי ,צמצוםוריכוז,נגיעהציורית והתעלות אל מה שאפסבו
כל תואר וכל ציור"" ,הנקודההיא ההעברה מן האפסיות אלהיש".
על התוכן של ההכנות לקראת שבת כבר נכתבלעיל (פרקיא) אמנם לשבתות
אלולישערך של הכנה בכל אחת מארבעת השבתות( .על מהותה של השבת עצמהשהיא

מעין הכנה ליום שכולו שבת ,ראה "שבתה של ירושלים" בפרק על הכנות לשבת בדבר הלל איש
ה"בפועל" המודה לשמאיהמכיןה"כוחני" ).כך נמסר משמו של בעלחידושיהרי"ם" ,ארבע
שבתות של אלול המה'אנילדודיודודילי'ויוכלו לפעול הרבה מאד"רחידושי הרי"ם על
התורה" עמ' רם .ראה עוד"בני יששכר" חודש אלול מאמר א אות טו) ,ובהחברו של האדמו"ך
141

שבת ומועדבשביעית
ודודי לי' מרמזין על הד'
הזקן מגור "ארבעה יו"ד שבסופי התבות של 'אני לדודי
ם גבוהים" כאמרי אמת" פ' שופטים תרפפו ,עמ' .44
שבתות שבחודש אלול,ימים אלו הםימי
השוה":בית ישראל" פ' שופטים תשכר'ו בשםאביו).

הבנת הרמז קשורהודאי לנזכרלעיל על"בתוליותה" שלהיו"דועל מחשבת
העתיד הגנוזה ביו"ד .אלול עצמועניניו כאמור בהכנה ,השבת הנתונה בבית
הגנזיםהיאמעין הקדמהליום שכולו שבת; אמור מעתה :ארבע שבתות של אלו
כל-כולןתלויותביו"ד כפולות ארבע.
בעל"בית ישראל" המשיך את קו המחשבה "בודאי כח השבת ביותר להתקרב
את השי"תואזמתקייםדודיליואנילו(שירהשירים ב,טז) הרמז על השבת שאז מתעורר
כח מלמעלה מקודם (מלפניו שמתעורר האדם וע"י דודילי  -אני לו ,מתעורר הכח
מלמטה,וזו השבת הראשונה נ"אני"] בימי אלול" ("בית ישראל" שופטים תשי"טך' .ובשנת
תשטינו (פ' שופטים) כתב ה"שבת הראשון מתחילוהוא תוקף חסידות" (השווה:פרי-צדיק"
ויקרא עמ'  ,73במדבר עמ' :35וכעין מה שכתב הרוקח"אין חוזק כחסידות בתחילתו").

 .1פרשת שופטים
חלק נכבדמעניני הפרשה עוסק במצוות המוטלות על הצבור שענינם הכנת
כלים ומסגרותלחיי חברה תקינים וממוסדים בארץ .אמנם עצם ההכנה מופיע
בפשוטו באמצעה של פרשתנו ,ובמדרשו בראשית הפרשה.
בסוגייתערי מקלט כתבה התורה במפורש "תכין לד הדרך" .פעולת הכנהזו
נדרשה בספרי (דנריםיט סימן עג) במשנה (מנות ט ,ב) ומברייתא (מכותי ,ב) כחובה
לכילול דרכים בלי עיקולים ופיתולים ,לגשר עלפני נהרות ,לקבוע שלטי כוון
וכו' .כך פרש רב כהנא (מנות שם) "מאי קראתכין לך הדרך  -עשה לך הכנה לדרך".
קביעות קריאתה של פרשת שופטים בתחילת חודש אלול ,הביאה את
האדמו"ר מגור בעל"בית-ישראל" (פרשת שופטים שנתתשי"ג ,והשווה":אמרי-אמת"שופטים
עמ' ל) למצוא בהכנת דרך זו לשוגגים ,רמזים לעניני התשובה" .תכין לך הדרך
הרמז על בעל תשובה .בעל תשובה צריךלידם שאיןלו מקום(נעונדתהיה בארץ ,בראשית

ד,יב".ומנין שעשה תשובה וכו',ומנין שנמנע ממנוחצי הגזרה וכו' בארץ נוד" .ויקרא-רבהי ,ה) ורק
השי"תנוועלו מקום( .השוה :מקום שבעלי תשובה עומדים ,ברכות לד,ב" .שפת-אמת" סוכות שנת
תראו:בעלי תשובהאין להם מקום והקב"ה נותן להם מקום והוא הסובה".כתלנו"יד ,עמ' " .333שנה
בשנה" תשמ"ט עמ'  ).225אבל צריך האדם להכין עצמו לזה ,לקבל את המקום ,ואשר לא
צדה והאלוקיםוכו' ושמתי לך מקום (שמות נא,יג .השווה :א'נהל'ידו ו'שמתי ל'ך = אלול,בני
יששכר מאמרי אלול ,א אות טז וראה שם בהסברת הרמז) .השי"ת [דתן לך  Dlpnלשוב ונצרך
להכיןלו את הדרך,תכין לך הדרך ,את הדרך שפותחין לו,הנותןבים דרך שמרומז על
אלול כדאיתא בספרים"( .ראה "חמדתהימים",ימיםנוראים דףד ,עמ'ג:ב' השמותעולים למספר
דרך וכו' ורמז זה יתקומם בפסוק הנותןבים דרךוכו' מאלולבהגיע תורהימים האלה בכל שנה ושנה
142

פרשיות ההכנה והתוספתלשביעית
בים דרך וגו' על-כן יורה חטאים בדרך .וע"ע "שפת-אמ '%לקוטים ,פ' נצבים,
הוא בחסדו
ת
ו
ג
י ,ר"ח אלול,סעיףה .עמ'מז ).על כל הנאמר:דרך מעצם הגדרתהיש
"פרי-צדיק" דברים

יימך

בהמן ההכנה וההכשרה.היאמובילה לקראת ,אליעד .המהלךבדרךסופולהגיע

למטרתו ,אל מקומו.
ראשיתה של הפרשה אףהיא נדרשתלעניינידיומאהן במחשבתבעלי המוסר
והן בהגותהחסידית .רחנמה ומוסר" חלק א ,מאמר קח:איןלנו עתה בגלותנושופטיםושוטרים

על קיום התורה" .תורת-אמת" לר' יהודה ליב איגר ,פרשת שופטים :ולזה קורין הסדרה הזאת בתוך
שלושיםיוםשלפני ר"הוכו' .המצוה הזאת"שופטיםושוטרים"בזמן הזה אשראינה בפועל ממש כמאז")
אולם לא רק במילות הפתיחה "שופטים ושוטרים" (יאה להלן :פרשיותיה של
השביעית עמ'  )288אלא אף מדברי מדרש-רבה (דברים-רבה ה ,ב) העוסקים במושגי

המימסדהשלטוני:קצין ,שוטר ,מושל,עולים רמזים שנדרשוכמין חומר .הדרשן
פתח בקריאתו של שלמה לעצל" :לד אל נמלה ,אשראין להקצין ,שוטרומושל.תכין
בקיץ לחמה"וגו' .מעלתהזו של הנמלה האוגרתומכינהבחריצותובזריזות מרובה,
הביאה את בעלויבית ישראל" (פ' שופטים תשל'ד) להסב את הדברים להכנה
"אלולית"" .לרמז על חודש אלול ,הזמן לקום האדם בזריזות לעבודת השם ,אז ילמד
מהנמלה לאלהיות עצל" .כך אף דרש בשנתתשי"ח" :שופטיםושוטרים איתאבספרים
הרמז על האדם להשגיח על עצמהואיתא במדרש על הפסוק "לך אל נמלה עצל" הרמז
על מידתהזריזות ,זהענין אלול קודםימיהדיןוצריך האדםלהכין את עצמו".
לצלעות שנמנו לעיל:ערכי ההכנה שבפרשה ,ההכנה ה"אלולית" ,מצטרפות
ההכנה השלישית השבתית ,וההכנה הרביעית :ההכנות לשמיטה .כך כתב בעל
"ביתיעקב"(~יקיא עמ' " )268לזה נקרא שמיטה בשם שבתכימי שמפנה עצמו להשי"ת
עולה בכליום במדרגה גבוהה מהקודמת ,ומבין שאין יום זה ושבוע זה דומים ליום
ושבוע קודמים (השווה :רמ"ק ,שעוד קומהיח".רסיסי לילה" סימן לט" .בית-אברהם" בתוך"בית

אהרן" לר' אהרן כהן ר"מישיבת חברון עמ'  )38שאם לאכן למה נקראזהידם ראשוןוזהיום
שני ,אלא ודאי אשר בכליום ובכל שבוע תתגדל הקדושה,וכן בששתימי החול אדם
מברר את עצמו ,עד שבאיום השבת אשר אז נעשה אצלובקביעות הקדושה.וכן בששת
שנות השמיטה עד שבאה השמיטה ,אשר עלזה נקרא שבת"( .ראהלעיל עמ' .)127כווניצ
דבריו שכל אחת מפרודות הזמןהןבימים והן בשנים ,מהווהיחידת התעלותבפני
עצמה עד לבוא השבת המפנימה ,מטמיעה ומשמרת את יסודותהעילוי .מכאן
שההישגים המצטברים בעבודתהימים ובעבודתהשנים אמוריםלהיות בקו עולה
ככל שמתקרבת השבת .כך בשבת בראשית וכך בשבת הארץ .כל הקשור לשבת
טעון הכנה.מי שטרח בערב-שבת :ככל שהשבת גדולה יותר ,ערכית יותר ,כך
ההכנה לקראתה גדולהיותר .מכאן הבנה בטענתו של המןשה"יפה"י (מגילהיג ,ב)
שרימוי פרשה ר"ת ,שבתהיום ,פסחהיום ,ותמהעליו"בןיהוידע" ,בשלמא שבת
מצוי בכל שבוע ,לכן אמר מפקי לשתא כולה בשבתהיום ,אך פסח הואבניסן
דוקא ,ואיך אמר "מפקי כשתא כולה ביה"? אכן בשמו של הרב
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ר'אלימלך נמסרשלרשעי אומות העולם לאאיכפתשבן-ישראלמקיימים מצוות,
יהרי לכל אומה ולשוןיש מצוות .אלא כשהם רואים ההכנות שלפני המצוה
ב
וההתלהבות בשעתעשיית המצוה,זהמרגיזם מאד .והנהשתי מצוות אלו ,שבת
ופסח דורשות הכנה מוקדמת ,שכן בשבת אמרו "מחד שבתא לשבת" ,וכן בפסח
מתחילים בהכנות כברבקיץ ,לנן הדגיש שתי מצוות אלו (באורי חסידות לש"ס בשם
עשרצחצחות) .אףבעל"בןיהוידע" הלךבכווןדומה ,אלא שהואערךחשבון מדוקדק
שמאז תחילת הקיץ אחרניסן ועד סמוך לפסח ,סובב העיסוק עלעניני ההכנות
לחיטה שמורה מאז הקצירה ,טחינתה וכו' בציר ענבים ליין-פסח וכו' וכו' ,וכן
"בכליום הן השבוע מצוהעלינולהכיןבו לצורך שבת".
כךהיאאיפוא הטרחה וההכנות לפסת "ממחרת השבת" .כך הטרחה וההכנות
ליוהכ"פ "שבת שבתון" .כך ההכנות לשביעית ,שבת השנים ,וכך ההכנות בעולם
העשייה ,העוה"ז ,לשבת העולמים,יום שכולו שבת.מי שעומד באלול של השנה
הששית,הרי למעלה מע"ב חדשים עברועליו מאז שבת הארץ האחרונה .עבודת
החודש האחרון שבשנה הששית בלולה היא בעבודת "אלול" ,מתוכם מתייחדת
היא השבת הראשונה,היא שבתפ'שופטים בהכנהמתשבית-פנימית שבקוצו של
יו"ד ,לקראת הקריאה :שמיטהלד'.

 .2פרשת תצא
פרשת המלחמה והמצוות הנתלות בהיש לה כמה צדדי פשט .פשטם של
דברים  -מלחמה כפשוטה .אמנם בשם הרבי ר' בונם הפשיסחאי נמסר "שמה
שמפרשים בכל הספריםכי תצא למלחמה על אויבך  -על היצר הרע,אינו דרך דרש
ורמז לבד ,רק פשט הפשוםהואכן,דעיקר המלחמההתמידית הואנגדהיצר הרע שנקרא
אויב ושונא" .ולפרי צדיק" דברים עמ'נו .ראה עוד"רמתיים צופים" על תנאדבי אליהו רבה פרק
יח ,אות נה.ירושלים תשל"ח עמ'  ).164בזוהך רןדש פ' תצא נדרשה כל פרשת יפת-תואר
על המאבקים הרוחניים" .ובנתה את אביה ואת אמהירחימים ,דאהיא ירחא דאלול
שבו עלה משה אל ההר" וכו/וכעין זה ב"חמדת הימים"ימים נוראים ג ,עמודג
הביא משמו של האר"י שדרש את מקרי הקודש כרמז את התשובה "ירחימים
הוא חודש אלול שהמהימי רחמים ורצת" .וכן ב"פרי-צדיק" (דברים עמ'  )110כתב
שבספר "עבודת ישראל" להמגיד הקדוש מקוזניץ דרש גם כן הפסוק הזה על
חודש אלול ונתכוין מדעתו הרחבה לדברי הזוהר החדש.
אמנםהדימוי של ראש-השנה עצמוכיום מלחמה ,ותאור מערכתהדיןוהדיון
 ,ה.
כשדה מערכה והתמודדות הוא קדום ומופיע כבר במשלי חדול .השוחר-טוב"יז
ראה מראי מקומות נוספים "תורה שלמה" ויקרא כג אות רעד" ).בראש השנהבאין כלבאי עולם
ועובריןלפניוכבנימרון,ואףישראלעובריןלפניו עם כלבאי עולם,ושרי אומות העולם
אומרים אנו נצחנווזכינו בדין ,ואץ אדםיודעמי נצח אם ישראל נוצחים ,או אומות
144

פרשיות ההכנה והתוספתלשביעית
העולם ,עבד ראש השנהוכו' עבריום הכפוריםוכו'כיון שהגיעיום טוב ראשון של חג,

וכלישראלגדוליםוקטניםלולביםבימינםואתרוגים בשמאלם,מידהכליודעין שישראל
נוצחיןבדין".
נוסף לפתיחת הפרשהבענין יפת-תואר הנתליתביציאה למלחמה ומתפרשת
על מלחמת היצר ,רוצה לומר ,חוסןמוסרי הנצרךביותר בשדה הקרב,הרי באה
עוד פתיחה דומה בפרשתנו "כי תצא מחנה עלאויביך"(דבריםכב,י),עליה כתבבעל
"תפארת שלמה" (חלק א ,עמ' קלב) "הנראה לרמז בזה עליום ראש-השנה אשך מחנות
הסטרא-אתרא קמים על האדם ביום הדין ,כמו שאמרוויבואובני א-להים להתייצב
על ד' וכו' ,ועיקר ההכנה ליום הנורא הזה להיות אחוה ורעותבין בנ"י וכו' וזה הרמז
בפסוק"כי תצא מחנה עלאויביך ונשמרת מכל דבר רע" ,לבלידבר ח"ו רע על חברו
ולא ידאה כלל בחסרונו וכו' וזהו הכנה ליום הדין להוציא משפטנו לאורה" .גם בעל
"שפת-אמת" (פ' תצא שנת תר"מ) כתב בכוון דומה" .רמזלימים הללו קודם ר"ה שהוא
יום מלחמה כידוע ולכןיום תרועה כמו שנאמר במלחמה "והרעותם בחצוצרות" וכו'.
לכןיש חודש אלול מקודם להיות נשמר ,לזכות לסיוע מהשמים וכו'וצריכה רק הכנה
לקבל השראתשכינתויתברך,וכמושבנ"ימכינים עצמםבימים הללו לשובאליויתברך,
כן הבורא יתברך מגלה הארות הקדושה בלבות בנ"י בימים הללו" .בנו של בעל
יישפת-אמת" האדמו"ר הזקן מגור בעל"אמרי-אמת" המשיך בשנת תרפ"ו את קו
המחשבה "אם אעאנילימי לי ,זה הוא באלול שהוא ההכנה של כליחיד וכדכתיב
בקרבמחניך  -בכלפרטיהאברים,וכשאנילעצמי מהאני,זההוא בתשרי שהואהכולל
כלהפרטים כדאיתאוכולןנסקרין בסקירה אחת"~(.יאה אצל הנכד בעל"ביתישראל" הדגשת
הענין בשנת תשל'ה).

במקביל למשנת החסידות באו דברים דומים אצלבעלי המוסר האחרונים
שהסתמכו על דברי הראשונים .כך כתב ר' שמחה זיסלזיו הייסבא" מקלם,
בעקבותבעל"חובות הלבבות"" ,לחבורההנעימהבירושליםעיר הקודש,דורשי חכמת
המוסר וכו',וזהו שנאמרכי תצא למלחמה ,פירוש ,השונא הגדול אורב עליךבלי הפסק,
הוא יצרך הרע" ונחכמה ומוסר" א עמ' שעו) .כיוצא בדבר ,העלה במכתבו ר' ירוחם
ליבוביץ אישמיר הדעת חנמה ומוסר"ג ,עמ' רנה) "ידועכי התורהגילתהורנזזה.המבין
יביןכי מלחמת היצר גםכן באופנים אלו" זשל מלחמתאויבי ישראל ,דברים כ,ג].ר37י1ן זה
התגלגל אף בדורהשלישי של מסורת קלם .ב"אוריחזקאל" (ב ,אלול ,עמ' פד) כוכב:
"נורא הוא להתבונןולידעלהכירחיבת עבודתההכנה בחודש אלולוכו'כי תצא מחנה
על אויבך ונשמרת מכל דבר רע ,וכתב הרמב"ןכי הכתוביזהיר בעת אשר החטא מצוי
בו,והידועבמנהגי המחנותהיוצאות למלחמהכייאכלו כל תועבהוכו'ונראהכימצבנו
עתה מסוכן הואיותר משעתהיציאה למלחמהוכו":
הרי לנו שברבדים שונים של מחשבת היהדות ובתקופות שונות נתנו את
מערכת הציוויים מסביבלעניני המלחמה שבפרשתנוענין להכנות לימי הדין
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הממשמשיםובאים .כך הם הדברים בכל שנה ,ברםבימי אלול של ערבשביעית,
ת כשכבר נאסרה הנטיעה (ימב"ם ,הלכות שמיטהויובל פרקג,
בחודש של תוספתשביעי
יא) .הרי שמתגברת ההסתה של היצר  -המלחמה הפנימית ,וההתקלסות של
הגוים  -התגרותחיצונית.כךדרשוחילל" :למהנקראו -שומרישביעית -גבורי

כח ,כיון שרואה שדהו מופקרת ואילנותיו מופקרין ,והסייגין מתרצץ ,ורואה פירותיו
נאכ?ין וכובש אתיצרוואינו מדבר;ושנודבותינו,איזהוגבור הכובש אתיצרו" (תנחומא
בובר,ויקרא א; ראה רש"שויקרא רבה א,א).ומלשון ויקרא רבה (א ,א) "בנוהג שבעולם אדם
עושה מצוהליום אחד ,לשבת אחת ,לחודש אחד ,שמא לשארימות השנה?!וזה רואה

שדהו בור ,כרמו בור ,ונותן ארנונה ושותק ,יש

לך גבור גדול מזה?!" (השווה :אגרות

"חזון-אימז' ב ,אגרת סט).

לעך13רצ זאת דרשך (איפה רבה א אותלו) אתהקינה "ראדהצרים שחקך על משבתיה

(אינה א ,ז) על שבתוהיה ,על שמיטותיה" (ושם ביתורה-תמימה" דהיה לו לומר משבתה ,בלשון
יחיד; ראה עוד ב"עץ-יוסף" שנדחק בפרושו) ,ובלשון איכה רבתי (מהדורת בובר עמ' לו והשווה

רגעייאיכה שם) "כשגלך ישראלהיושומרין שמיטותיהםוהיו אומות העולם משחיקים להם
ואומרים להם ,בארצכם לא שמרתם את השמיטה וכאן אתם שומרים" .לעג זהיש לו

סימוכיןגםבעדויותהיסטוריותמקוריותשהגיעואלינו.טקיטוס,היסטוריוןרומי
שחיבימי החורבןוהיה מלא שנאה לעםהיהודי(יאהאנציקלופדיהעבריתבערכו)כורצב
על השביתהביוםהשביעי "אח"כ נמשך לבם אחר העצלות וגם את השנה השביעית

הפרישו לבטלה"הידברי הימים" טקיטוס ,ספרחמישי,ג עמ'  ,300תרגום ש .דבורצקי ,הובא ב"דרך
ארץ  -עםחיבנופיו" ,תשמ"ה ,עמ'  .)84מול הסתה אשרכזו חובה לצאת לקרב -

כי

תצא למלחמה ,מלחמה נגד "המשחיקים עליהםומלעיגים בם" .גם שבתהימים וגם
שבתהשנים שימשויעד לשחוקם שלצריישראל (ראה ספר השבת עמ' :274דיבותסופרי
היונים והרומאים על השבת .אנציקלופדיה עברית :מנקה עמ'  ,)184והזכנה רבתי לקראתן גם
ש בה תשובה שלאיבושמפני הלעגומפניהקיטרוג(.יאה טור אורחחיים בראשו
היאי
ושם ב"ביתיוסף" וב"בית חדש" ,ב"משנה ברורה" וב"באורהלכה").

הירח האחרון בשנה הששית ,מאחר שהוא מהווה תוספת לשביעית ,הרי
שנוהגת בו הכנה והתחזקות להקפיד אפילו על קוצו שליו"ד ,ולהשיב מלחמה
שערה,כדי לעמודבדין ולצאת בדימוס בזכותה של אותהיו"ד של"לדודל'.

 .3פרשת תבוא
הבטוי הנמרץ של הכנות לקראתיו"ט הוא הכלל ההלכתי"שואלין ודורשין".

(ראהלהלן עמ' :313תורי מועדבמחרוזתהשביעית;"הגיוני הלכה" עמ' ).21בצורהאופייני!1שייך

בעל"בית ישראל" את מחלוקת חכמים ור' שמעוןבן גמליאל (בכורות נח ,א; מגילה
ד ,א)

 -רזידש אושבועייםלפני החג  -להכנותלעניני

ראש-השנה( .השווה :צדקת

הצדיקס'קמט" ).על-פידאיתאשךאליןךדורשיןלידם ,רשב"ג אדמךשתי שבתות,זההשתי
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שבתותקודם ר"ה ,לבקשולהכין אתעצמו.ואיתאכל מקום ששנה רשב"גבמשנתנו הלכה
כמותו" .ליבית ישראל" דברים עמ' מז .אמנם ראה "מור וקציעה" ס' תכט מהשדייק מלשון הטור:
תניא .לשאלה המתעוררתבדברי חובת הדרישה בהלכותשביעית בחודש אלול של הששית ,ראה"כפי
אהרן" חלק יורה-דעה הלכותשביעית ס'יא.לעיל  ;15-16לקמן ).316

תכני הכנה ורמזים אליה מופיעים הן בפרשה והן במדרש .במצות בכורים
הפותחת את פרשתנו מסתיימת רשימת המצוות במשנה תורה( .על ההשוואה לספר
הברית בס' שמות ראה רד"צ הופמן בפרושו).לפי המחזור הנהוג של קריאת-התורה תהא
לעולם הקריאה פ' תבא בשבת שלפני האחרונה(יאה להלן פ'נצבימ) .ל13כאן הרמז
לשתי השבתותכדבריו של רשב"ג .אמנם בעל "שפת-אמת" העמיק לראות בעצם
יענינם הואלהיפך  -גמרוסיום" .מצותבכוריםהיא הכנה
הביכורים הכנה ,אםכ
לר"הכינזמנם] הוא מעצרת עד החג,ומסתמארובהביכוריםהיה קודם ר"ה ,שאחרהסלף
נזפרות השנההיו מחזירץ הראשית להשי"ת והיא התדבקות אחרית הדבך בראשיתו.

(דברים עמ'  .102וע"ע שם עמ'גג שהמשיך את כוון המחשבהלענין שמחהויסורים כדרכים לעבודת

ד').

פרשת מקראביכוריםשיש בהנתינת שבח התפרשהלאדמו"ריגור (בשם"חידושי
הרי"ם" הובאב"בית-ישראל" פ' תבא שנת תשכ"ד; בשם "שפת-אמור" שם שנת תש"ט).על-פי הכלל
החזל"יאינותלב ,א) "לעולםיסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל"" ,וזה באלול -
] ר"הימי תפילה ובקשתצרכים".ליביתישראל"
הכנה לר"ה  -שבחו של מקום ,ואח"כיבא
דברים עמ'מב).יפשעשנים מאותךיותך בשנתתשי"זהדגיש בעל"ביתישראל" את
השמחההמתלוית להבאתהביכורים כהכנהלעבודתד'" .ההכנהלימיםנוראיםעבדו
את ד' בשמחה וכו',ימי אלול מסוגלים להכנה לימים נוראים ,וזה הרמז אין עומדין
להתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה" (ברכות לא ,א) .זאת השמחה בשבתונןובי13י
אלול" .עבודת ד' העיקרע"י שמחה ,הרנת עלימי אלול ,הכנהליום המעשה ר"ה"רובית
ישראל" שם עמ' מט) .כך גם הסביר את הסמיכות שלסיום פרשת בכורים "ושמחת
י מעשר "עבדו את ד' בשמחה ,וזהולכנה באלול
בכל הטוב" שבאלפני פרשתוידו
קודם ר"ה וכו /גם השבת מסייע ישמחו במלכותך שומרי שבת ,זה הכנה קודם ר"ה,
במלכותך  -מלכות ומקודםזלפנייום ההמלכה] קדושת שבת בשמחה"ליבית ישראל' עמ'
.)88

בסמוך למקראבכורים באה פרשתוידוי מעשר.על הצדהלשוני כתבהמלבי"ס

"שכשהאדם יאמר חשבת מעשיולפני ד',הן כשעבר על מצות ד'והן שעשה כמצות ד'

נקרא בשםוידוי" (אנציקלופדיה תלמודית:וידוי מעשר) .האדמך"ך בעל "אמרי-אמת" צרף
לכאן אתדברי התנחומא (פ' תשא ס'יד)איןלנו שעה שאנובאיםבזרוע אלא בשעת
ביעור מעשרותינו" ,כשנעשה עת רצון אצל האדם צריך הוא להתוודות וכו' ובאלו
הימיםימי רצון,גילולי הוא ג"כ כך" ונאמרי אמה" דברים עמ'נב) .אמנם בשנת תרפייה
עסק גם בפרטיהוידוי" :לא עבדתי ממצותיך ולא שכחתי  -מלברכך על הפרשת
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מעשרות" ,והקשה בשם בעל"חידושי הרחם"הרי ברכההיא רק מדרבנן ומה הוא
זה ולא שכחתי מלברך ,דמשמע שהברכה היא מדאורייתא ,אולם הכוונה היא
להכנה (שם עמ' ,)94ובשנת תרעיב טבעניבמיוחד :הכנה חדשה" ,תשנה לשנה הבאה,
הכנה חדשה".

ןישראל לקב"ה" :את
לאחרסיום נוסחהוידוי באה בתורה הדגשתההדדיותבי
ד' האמרת וכו' וד' האמירך וכו'",ביטוי הקשור כנראה לברית שנכרתה בערבות
מואב .ודרשעל-כךב"אמרי-אמת" (שם עמ'גג) "את ד' האמרת הםימי אלול שהםימי
הכנה ועת רצע" .כךגם כתבב"ביתישראל" אלאשהוסיףמנסןלשוני בעקבות ר'
יהודההלוי ואבן-עזרא" .הרמז עלימי אלול שקרובים לימים הנוראים והכנה לימים
הבאים.הימים הנוראים נקראיםימי תפילה,יומי דצלותא,וזהו הרמז האמרת ,האמירך,
לשתדיבור [אמירה] ד' שפתי תפתח,וכפי שאדם מכס עצמו  -לאדםמערכי לב (משלי

טז ,א .השווה :לעולםיסדיר אדם תפילתו ואח"כיתפלל  -בברכות של ר"ה ,ראש השנה לה ,א ).בא
אח"כ ומד' מענה (שת"ויבית ישראל" דברים עמ' .)84
את רובה של הפרשה תופסת התוכחה.ענינה שלקריאת התוכחה  -הקללות
והברכות  -לפני ר"ה ,נדון בגמרא .וגפרי צדיק" דברים  ;148ראה להלן פ'נצבים ).אמנם
י אלול" .תחת
האב ובנו ,בעל"אמרי-אמת" ובעל"בית ישראל"שייכוהעניןלימ
גערה במבע ,כל התוכחההיא רקשנבואלתשובה".מאמרי אמת"דבריםעמ'נג" ).אץהכוונה
בקריאה לבד ,רק התעוררות לתשובה וזאת היתהכונת מרע"ה בתוכחהוטכוונת עזרא
[בתקנת הקריאהלפני ר"ה] לעורר שאין נצרך למכות וקללות רק תחת גערה במבין (משלי
י אלול"ליבית ישראל" דברים עמ' מה).
יז,י) ולבבויביןמשעיהו,י) ךזהימ
יילודה של ההכנה מתברר לא רקבמיקומה של פרשת התוכחה,ולא רק במצות
הבאתביכורים ,במקראביכוריםובוידוי מעשר אלא אףבדבריו של המדרש.לשון
הכפל שבפרשה "אם שמוע תשמע בקול ד' א-צקיך" הביאה כנראה את הדרשן
בדברים-רבה לאזכר רשימה ארוכה של כפילויות :אמן אמן ,בתי-כנסיות ובתי
מדרשות ,בעוה"ז ולעוה"ב ,קול תורה בשני עולמות ,שתי דלתות בבית-הכנסת.
(ראה דברים-רבה פרשה ז ,א-ב ,ושם במהרז"ו ,מירקיו13 ).כאן השתלשלה הדרשה לבאור
הפסוק במשלי (ח ,לד) "אשרי אדם שךמעלי לשקוד על דלתותייום יום ,אם הלכת
להתפלל בתוך בית-הכנסת אל תעמוד על הפתחהחיצון להתפלל שם ,אלאהוימתכוין
להכנס דלת לפנים דלת" .כך גם אמרו בגמרא (ברכות ח ,א) "לעולם יכנס אדם שני
פתחים בביהכ"נ" ,ובמסקנת הדברים :שעור שני פתחים ויתפלל .לאמור :האם
הכוונה למימד החלל או למימדהזמן(.יאהבליקוטי "שפת-אמת" פ' תבוא שהרכיב אתשתי
האפשרויות".יתכן לומר דבאמתכןהיה מנהגם לעשות ב' דלתות בביהכ"נ,כדי שממילאיהיה מוכרח
כל הבאלביהמינ לשהות מעט קודםהתפילה").בנויכומ ההלכתי ובהנמקתהעניןוהכפילות
נאמרודבריםרבים:טורושולחןערוךסימן צונושאיכליהם;הראשוניםעל אתר,
ן איה"( .על הצדדים הטכניים ראה
מהרגל נתיב העבודה פרק ה yp,, ,יוסף"",עי
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מסגת ברכות במהדורתשטיינזלץ;אנציקלופדיה עברית:בית הכנסת עמ' " .617מקדשמעגר'ירושלים
תשסה עמ' ".65 ,31ושכנתי בתוכם"ירושלים תשחז עמ' ).33

במחשבת החסידות באופירושיםרביםלכפילות(.יאהביאורי חסידותלגריס ,ברכות
ח,א ).אחת האוקיכותות נזכרתבדברי בעליישפת-אמת" בשנת תרל"ח" :כל ענודת

האדם בעוה"ז הדומה לפרוזדור והיא] רק הכנה לכנךם לטרקליןדיש דלת לפנים דלת".

ואילו בשנתתרסינו ,שנה לאחרפטירתו ,כתבבנו בעל"אמרי אמת" "הוי התכוין
להכנס דלתלפנים דלת] ראש-השנה הואזמן תפילהוצריךלהכין עצמו לזאת באלול".
ההוראה החזל'4ת הראשונה במובן של מימד החלל ,דלת לפנים דלת ,הומרה
במימד שלזמן .עבודת ראש השנה  -לפנים מהדלת הפנימית ,עבודת אלול-
כניסה לדלת הראשונה והשניה.
אתשתי השבתותשלפני ר"ה  -שנתפרשו כפשוטןע"י"בית-ישראל"  -יש
להקדישלהכנותלע"ה .ואפשר שהחובה ההלכתיתלהתכונןולדרושבעניני המועד
שייכת אףלערכי השמיטה.תימוכיןלעניני ההכנה נמצאהן בפרשתנועלנושאיה
השונים :התוכחה,ביכורים,וידוי מעשר,והן במדרש על מבנהביהכ"נ.
חובת ההתחדשות בנקודת המפגשביןשלהי השנה החולפתלבין ראשיתה של
זו החדשה,הולידה מטבעלשון :הכנה חדשה .אםכךהיא החובה כל חודשאלול,
כמה היא תגדל ותעמיק באלול של תוספת שביעית ,לאחר שתי שבתות של
מדרגות"אנילדודי" ,עם התקדש השבתהשלישית,בחינתהירוד של"ודודג'.

 .4פרשת נצבים-וילך*
מאז ראשיתימי הבית השנייש לשבת האחרונה בחודש אלול מעמדמיוחד
מבחינת ההכנות לשנה החדשה .כך שנה ר' שמעון בן אלעזר בברייתא" :עזרא
תיקן להם לישראלשיהיוקורין קללות שבמשנה תורה קודם ר"ה ,מאי-טעמא -כדי

שתכלה השנה וקללותיה"( .מגילה לא,ב .וראה ספרי-צדיק" עמ'  141שתקנהזואינה רק על סדר
הקריאה של כל שבתות השנה ,אלא מתיחסת אף למחזור התלת-שנתי"כמושקוריןד'פרשיות ופרשת
המועדונו" ).וכלצבךועללי התוספות(מגילה שם ד"ה קללות)שלפי הגודר המקובלקוראים
את פ' תבא בשבת שלפני האחרונה "לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת
קודם ר"ה בפרשה שלא תהא מדברת בקללות כלל ,שלא להסמיך הקללות לר"ה".

והטעים ר' צדוק את הדברימ רפיי-צדיק"דביים " )143דשבת הוא ככלא דכל בדכאן,
וכל הקדושה שתבוא בשבוע שאחריו כלולה בשבת הקודמת כמו שאמרו וקדשתו מכל
הזמנים .וכל שבת שקודם המועד כלול בו קדושת המועד שיבוא אחריובימי המעשה.

*

ן כסה לעשור ,להלןעמ' .297
בשמיטות :תשמ"ז ,תשנ"ד ,תשס"א חלה שבת פרשתהאזינובי
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ובשבת שקודם ר"ה כבר כלול בו קדושת ר"ה ואז כבר תחל השנה וברכותיה .ולכן
קוראים בשבת שקודם שבת האחרונה פרשת קללות שבמשנה-תורה ואז תהיה תכלה
שנה וקללותיה ,ובשבת הבאה שהוא קודם ר"היהיה תחל שנה וברכותיה".

שבת אחרונה בשנה עומד אדם מישראל ,מסב מבטו לאחור ,על כל
ההרפתקאות שעברועליו ומפטיר :תכלה שנה וקללותיה .מפנהעיניולפניו ,על
כל העתיד לבוא ומתברך :תחל שנהוברכותיה.
כל עצמה שלעמידהזו בשבתמיסוד ההכנההיא באה .ההכנהלזמן המקודש
שיבוא בשבוע הבא והרי הוא מקופל בתוככי השבת" .וקדמתו מכל הישנים"
הכלוליםבו .לא מ"מהיתרון ,אלא מ"מ ההכללה( .נך גם ב"תפילה למשה" לרמ"ק).
בסגנון אחר כתב בעל "אמרי אמת"" .איתא ב"שפת-אמת" שבשבת האחרונה

צריכים יותר התחזקות והכנה .כתיב ברוד אתה בבואך וברוך אתה בצאתך ,כפי מה
שהיציאה היא בקדושה ,כך יכולים לקבל הברכה שבאה ,איתא תחל שנה וברכותיה"

ל'אמרי-אמת" פ'נצבים תרפ"ז) .בשנת תשכ"ח חזרבנו האדמו"ר בעל"בית ישראל" על
הדברים בסגנונו שלווסיים :והכנה מועיל מאדכן הגיד כ"ק אאז"ל .האדמו"ר

הזקן מגור עצמו צרף לכאן ראמרי-אמון" עמ'  )132את מה שאמרו בגמרא (ברכותיב ,א)

עלחילופי המשמרות בעבודת המקדש ,שמשמרהיוצא אומר למשמר הנכנס,מי
ששכן שמובבית הזה וכו' .רוצה לומר ,תלותביןהיציאהלכניסה צופנת בתוכה

ברכהמיוחדת,והיאמיוחדת לשבת" .ובשבתמוסיפין ברכה אחת"נשם,יא,ב).כךבכל
שבת בעבודת מקדש המקום,וכךבעבודת מקדשהזמן,ובמיוחד בשבת שלחילוף
משמרות השנים.
דבר ההכנה בפ' נצבים נזכר אצל בעל "שפת-אמת" ,הודגש אצל בנו בעל
"אמרי-אמת" והורחב בתורת הנכד בעל "בית ישראל'" .תפילה צריכה הכנה וזה
י שב הכל לשרשווכו'
[במיוחד]קידם ר"ה [שהואיומי דצלותא]ואולי השבתמסייעת לכךכ
וכתיבהיכון לקראת א-לוהיך (עמוסד,יב .ברכותכג,א) .ר"ה[זמן] קבלת עול מלכות שמים,
והיכון  -קודם ר"ה.וזה השבת" ונבית-ישראל" ,דברים עמ' נד; עמ' נח) .ובהדגשה אחרת:
"אץ עומדץ להתפלל אלא מתוך כובד ראש (ברכותל ,ב)זהימי אלול והשבתמסיים לזה"
(שם ,עמ'  .)112למושג רעיוני-נפשי זה של הכנה ניתנה גם משמעות קונקרטית.
"איתא בספרים וטהגיד כ"ק אאז"ל שהשבת האחרונה בשנה כוללת כל השנה שעברה.
ובודאי מתאספין כל הכוחות מכל שבתות השנה שעברה .כתיבהיכת לקראת א-לוהגך
ישראל[,דהיינו] קבלת עול מלכות שמים מחדש ,ונצרכת הכנה מקודםוזהועל-ידי] השבת.
ואיתאבספרים (השווה:חגיגה סו ,א .זוהרג ,קכז ,ע"א".פרי-צדיק" דברים  )152שבת-קוליוצאת
בכליום ,שובובנים,ובוודאי באלול [בפרט] ובשבת האחרונהצריך כל אחד להרגיש את
הבת-קול" ליבית-ישראל" פ'נצבים תשל'ב ,תשל'ג).

אתאיזכורה של עבודת אלול מצא בעליישפת-אמת" (דברים  )136בתורה עצמה.
"מכלל שדרשו חז"ל מראשית השנה עלתשרי אם-כן אחריתשנההוא אלול" .עצםגילוי
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זה של הנהגת שמיםלימד את בעל"בית ישראל" (דברים עמ'נו) "שישבמיוחדסיוע
מהשי"ת להאירעיני בני-אדם וגו' והשבתיכולהלסייע לזה" .הצמדת מושג ההכנה
לשבת מעוררת לכאורה בעיה" .אף שבדברים אחריםאין שבת מכין (השווה:ביצה ב,
ב ,חולמכין לשבתואין שבת מכינה וגו') אבל בעבודת השם כח השבת מסייע לאדם לקבל
אח"כ עול מלכות שמים שלמה" (שם).
אנן לא רק השבת עצמהיש בה כאמוריסודות הכנה אלא אףבעניני הפרשה
ובמדרשה .כברבמילת הפתיחהיש מהקריאהלכוננות והכנה.נצבים.ההתייצבות
מעצם הגדרתה היא פעולה מקדימה למה שיבוא אחריה .לזה רמז כנראה בעל
ו בתחתית ההר( .דברים כט ,ט .השווה:
הטורים שכתב :כדרך שנאמרבסיני ויתיצב
לתורה ולמועדים עמ' ).265בשני המקרים באה ההתייצבות לשם השגה נוספת .אמנם
במדרש תנחומא פרשו את השורש "נצב" גם בהוראה של מצבה" .מפני מה משאן
משה מצבה .מפני שמשתמשין מדעת לדעת .מדעת משה לדעת יהושע .מדעת יהושע
לדעת הזקנים .ואף יהושע עשאן מצבה וגו' .ואף שמואל ,שמשתמשין מדעתו לדעת
מלכים ,עשאן מצבה" (פ' נצבים א) .ובהסברתו של הרוס"ר הירש" :האומה היא בת
אלמוות,נצחיתוקיימת לעד .בהיעבור מדורלדורהכשרון ושארהרוח שד'הפקידבידו
את הקיום הנצחי של מלאכתו ואשר כל מנהיג עומד בשרותו ,האומה היא ה"מצבה",
העמוד הנצחי של תורת ד"'( .דברים כט ,ט-י ).אמנם במחשבת החסידות העמיקו
בהבנתהביטוי "עשאן מצבה" .כך כתבב"פרי-צדיק":
כל שופםומנהיג הדוריש לו דרך וסדר מיוחד בהליכתו ובהנהגתו בקדושה,
כמו למשל הנהגת משה רבנו והליכתו היתה למעלה מסדר העולם הזה בכל
עניני והנהגת האדם כמו באכילת המן שהיתה בזכותו וכו' .ואחר זה יצאו
מדעת משה לדעת יהושע להשתמש ולעבוד בהנהגה של יהושע ,ועסקוהיה
דוקא ע"י קדושת הארץ ולעסוק בעבודת הארץ.ומפני זה הוצרכו לעשות
אותם מצבה שיהיו נצבים בדעתם שלא יתבלבלו ע"י התחלפות ההנהגה
בעניני הקדושה ,רק שישארו על עמדם בעמידה קיימת בקדושה מההנהגה
שהיתה להם מכבר .ובכח זה תהיה להם היכולת להגיע מחדש לקדושה של
הנהגהשניה.וזההעניןשקורין תמיד פרשהזו בשבת האחרונה של השנהוכו'
שבכל שבתיש התחדשות קדושה מיוחדת השייכת לשבתזו.וכן בכל חודש
יש הנהגה מיוחדתוכו' .לכן בסוף השנה שמגיע הזמן להתחדשות השנה בכל
זמני הקדושה שעבדו בשנה שלפניה בתכונת הנהגה חדשה וכו' נצרך לזה
להיותניצב ועומדשיושארבידוקיוםבנפש מקדושתהזמנים מהשנה שעברה
ובכחזהיכנס במדרגת קדושתהזמנים בתחדשות השנה החדשה"ליפריצדיק"
דברים עמ' .)151

בדרך קרובה כתב גם בעל "שם משמואל" (דברים עמ' קנז) בהנהגת משה "ראך
תמידניסים ונפלאות השי"ת ,מה שאין כן ביהושע שדור באי הארץ היתה עבודתם
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להתחזק באמונה ,ועוסקים בעניני העולם וחורשים וזורעים ,ומאמינים בחיי

עולם

וזורעים ,א"כהיויכולים ליפול ח"ו ממדרגתם ,וזה שעשה להם משה מצבה" .בסגנון

דומה התגלגלוהדברים אצל ארבעת הדורות שלאדמו"ריגור ,תוך הדגשתהיחס
למעברבין שנה לשנה .בעל"חידושיהרי"ם" השמיעבאזנינכדובעל "שפת-אמת"

ש"נקבעה פ' נצבים בסוף השנה כמ"ש ז"ל כשיצאו מפרנס לפרנס עשה אותם מצבה,

כמו-כן בכל שנהיש הנהגה מיוחדתוצריכין בסוף השנה לקבוע מה שנתחדשבזו השנה
כדי לצאת מסדר לסדר השנה הבאה" .וישפת-אמת" נצבים תרמנה .השווה:חידושי הרי"ם על
התורה עמ' רסד ).האדמו"ר הזקן בעל "אמרי-אמת" חזר על מה ששמע מאביו בעל
"שפת-אמת" והוסיף נופך משלו "ולכן אלול הוא קודם תשרי ,שבאלול צריך אדם
להכין עצמו בקבלת עול מלכות שמים" (שנת תו"ע ,עמ'  .)120אף האדמף'ר בעל
"בית-ישראל" חזר בשנתתשי"זעל מסורתאבותיווזקניווהוסיףמדיליה ש"יוצאע
משנה לשנה ,שנה חדשה ועולם חדש ,אתם נצביםהיום אולי הרמז על שבת כדאיתא
בגמרא (שבת קיז ,ב .השווה" :בעקבות היראה" ,רא"א קפלן עמ' סו ,מסורת על הגמיא שכלמי
ששמעוהו אומר בשעת קבלת שבת ,היום אם בקולו תשמעו,מידהיה נעשה לבעל תשובה).היךםזה
שבת וגו' ,והשבת מקודם יכול האדם להכין את עצמו לזה ,היכנן לקראת א-לוהיך
ישראל,זמן הכנה לקבלת עול מלכות שמים מחדש".
מילות פתיחת פרשתנו נדרשות כולן" :אתם נצבים" כדלעיל ,ואילו"היום",
"לפני" כדלהלן.
"
י
נ
פ
ל
וגו /הדגשתהעיתויהמדוייקוהמסויים"היום",
"אתםנצביםהיום כולכם
היא שהביאה אתרטו"י (יאה רא"ם על אתר) לפרשהיאותויום היהיום מותו של
משה .אמנםכדי להרחיב את תחילתה של התייצבותזו כתב בעליישפת-אמת"
"בכל יום ע"י הכנה לקבל עול מלכות שמים" (תרס"ב) .בעקבותיו הלך נכדו בעל
"בית-ישראל"" :היום  -איתא במדרש שמז על ר"ה (זוהר ב ,לב ,ב;ג ,רלא ,א;"לקוטי
תורה" פ' נצבים) ךאךלי גם לרנזז עללפני ר"ה הכנה" (תשי"ט) .כנראה דרש את המושג
"לפני ד"' בצורה כפולה":לפני" כביכול בחינת מקום ,התייצבות של ר"ה" ,שופר
כ"ת דלזכרע הואכבפנים דמי" (ר"הכו ,א) "ותקעתםוכו'והיו לכםלזכרוןלפני א-להיכם
וכו"' (במדברי,י),ו"פני" בחינתזמן ,התייצבות ,הכנהלפני בואיוםהדין.
ברם ,לא רק ראש הפרשה נדרשתלענין ההכנה אלא אף אמצעה.
בתוך פרשת נצבים (חלוקה שמקורה במנהג הקהילות ,ראה רשב"ם בראשית מז ,כח ).באה
אף פרשת התשובה ,שאמנם מורכבתהיא משתי פרשיות סתומות( .דבריםל,א-י.ל,

יא-יד .וראה שם ברמב"ן שדרש "המצוה הזאת" על התשובה,וכן בספורנו ובאברבנאל .השווה" :הכתב
והקבלה":וכןהסכימורוב המחברים שפרשהזועלכללות התורה מדברת.ר' צדוקלשיטתוכותב :בשבת
שקודם ר"ה כבר הוא תחל שנה וברכותיה,קוריןפ' התשובה ,ששבת  tDTתשובה ,ובשבתזו ,הזמן לתקן
כל העבר בשנה שעברה,ועי"זנזכהשיהיה תחל שנהוברכותיה".פריצדיק"דברים ).152בתוך פרשת
התשובה באההבטחת-ייעוד "ומל ד' א-לוקיך א'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך",ובדברי
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בעל הטורים" ,ר"ת אלול  -להזהיר על התשובה והסמך מהמקרא את ?בבך"וכו'.
וכתבע"כבג'פרי-צדיק" (דבריםעמ' " )163עשי"תמתחילין ער"ה,וחודש שקודםלוגם-כן
זמן תשובה ,ומה שאמר ומל ד'וגו' מרמז שאף מצד השי"ת מסוגל אותו חודש לרחמים
שאז הםימי רצתוכו' והשי"תמצידומסייע לתשובהוכו /שהשי"ת מצידויסירהיצה"ר
מלבבךן ואת לבבזרעךשיתבררכמו-טשהבניםכבריהיונולדים בקדושה" .אמנםבעל
יישפת-אמת" הדגיש את יחסנו שלנו להבטחת התורה" .את לבב זרעך,כי השב
י בזמן זה זארבעיםיום אחרונים :א
בתשובהיזכה גם לזרעו אחריו להסיר ערלת לבבם,כ
אלול-י תשרי] היך בני-ישראל בעלי תשך[ה ,בעת שקבל מרע"ה לוחות שניותי לכן אלו
ירצוןגםלנה זרעם אחריהם,בזכות התשובה שעשואבותינו"(נצבים תרל'ה).
הימים הםימ
הוסיף בעל "בית ישראל" (נצבים תשי"ז) רלמד בדבריםמעין קל-וחומר" .ראשי
תבות אלול ,שהזמן מסוגל ,ואםימי החול ,בוודאי השבתות מסוגלים ביותה והשבת
האחרוןוהגומר מאלול מסוגל ביותר".
הכנות לררה נרמזות לא רק בתחילת הפרשה ובאמצעה אלא גם במדרש-רבה
נצביםבשניקטעיוהראשונים.סימן א עוסקבזמניהתפילה(.יאה בפרוש מהרז"ו על
שייכותו לפרשה והשווה פרושמירקין).אוימן בענינו בברכת התורה .מתוךדברי בעל"בית
ישראל' בשנת תשי"א עולה הבנה בפתיחת המדרש ובהקשרו" .ר"הויוהכ"פיומי
דצלותאוכו'ויש להתאמץבימים הלאה,כי איתא שתפילהצריכההכנהוזה קודם ר"ה".
וכאמור ההתייצבות עצמה  -שהמדרש נותנהענין לתפילה  -יש בה מיסוד
ההכנה .הקטעהשני מפרש את המושג ה"מצוה הזאת"ככוללני.בעל "שפת-אמת"
הסביר אתענינה של הברכהלפניעשיית המצוה"ביכתיבונעלמהמעיני כלחי,ורק
בנ"ינירע להם הכח והרשותבפיך ובלבבך לעשותו,פירוש לעשותו קרוב,וצריך האדם
להכין עצמו מקודם דברמצוהאותורהע"יהברכהשמתבונן שהואציווי השי"ת"(דברים
עמ'  ,120וראהלעיל עמ'  128מקורהעניןבדבריהריטב"א).כך כתב גםבנו בעל"אמרי-אמת"
(דברים עמ' " )122הברכההיאהכנהוכפי מהשיש לאדם השתוקקות ,כךנפתח פתח על כל
היוםוזה שמברכין בתחילה ברכת התורה בכליום ,שבכליום נפתח פתח לעולם".
מעלת ההכנהלעניניםרוחניים שגבה מאוד כאשר נתבאר ,ואעפ"כהיא שלולה
מעצם הגדרתה  -לגבי מושג אחד  -בריאת העולם,זו שהתרחשה,לפי
מסורתחיסל ,בע"ה באלול .על סמך עובדה זו כתב האדמו"ר בעל "תורת-אמת"
בניגוד לכל הנאמרלעיל" .עצם קדושתהיום טוב הזה נרה] הוא בלי שום הכנה ,שכל
המועדיםיש להם הכנה מקודםוגו' ולזה נקרא בכסה ,לשון העלמה והתכסותבלי שום
הכנה ,להורות על קדושתחסדיו יתברך,כמושהיה בראשית הבריאה" לתורת-אמת"ג ,עמ'
ג שנה מאוחריותר כתב בהטעמה נוספת" .בל המועדיםנקבעו בתוך החודש,
.)8י"
והימים שמר"ח עד המועד המההכנה למועד,זולת ר"ה,יש לנמרמפני שכך נקבע בר"ה
הראשון בשעתהבריאהוכו'ואןבוודאיהיהבלי הכנה" (שםעמ'D"p .)26דרכוזוהעמיק
להסיק על משמעות עבודתנוביו"ט של ר"ה" ,מנות לאענכעלו".
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שבת ומועדבשביעית
אולם למרות מה שנראהבעינינוכסתירהבסוגיית ההכנה לע"ה ,דומה שאפשר
ליישב אתדבריר'ליבליאיגרבעל"תורת אמת" עםיסודות ההכנהכפי שנתבררו

לעיל.

מכל מקום בנקודה המשולשת שאנועומדים בה  -ההכנה לשבת האחרונה
בשנה ,שחלה לעתיםביום "הולדת" העולם ,שבת פ'נצבים בערבהשביעית,הרי
שיסוד ההכנה מבהיק והולך.
מכוחה של ההכנה באה בצאת השנה ברכה משתלשת ,לעת האסף כלהישגי
העבר באחרית שנה והפנמתם והתייצבותם במצבת עולמו הפנימי של האדם,
לעת השיא של"אנילדודיודודילי" עם נשיקת אלוללתשרי ,לעת ש"שבת הארץ
הולכתהיאופורשת אתכנפיה על אדמת הקודשונכנסת ברוחחרישית בלב עם ד'היושב
עליה" ו'אגרות ראיה" א ,עמ' רסא).

משמר היוצאמתייצב ומוסיף תוספת ברכה למשמר הנכנס ,יתרה על ברכת
השנים :תחל שנת השבת וברכותיה.

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
ww.daat.ac.it
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