העיון בספר בראשית בשנת השמיטה
בל ספרי המקרא מ"בראשית" עד וריעל" ,להוציא כמה ספרים בודדים,
מספרים ספור אחד מורכב ומתפתל ,אלא שחוטשני עובר דרכו ,כציר מרכזי:
היחסבין עם ישראל וארץ-ישראל.ביצד זכה העם ,מראשית ההיסטוריה ,בארץ,
כיצד אבדה לו הארץ ,וכיצד חזרה ונקנתה לו.
לספור הארוך והמתמשך הזהיש פתיחה מופלאה ,היא פתיחת בראשית.
על משמעותה של זו סובבים דבריו הראשונים של רעפיי בפרושו לתורה.
דברי רש"י אלו ,שמקורם בבראשית-רבה ,זכולדיונים הרבה ,וקוטב ענינם -
מעמדה שלא"י .פסוק המפתח בדרשה " -כחמעשיוהגיד לעמו לתת ?הם נחלת
גויים"  -לקוח מפרק קמא בתהלים .המזמור הוא שיר תהלה הבנויעפ"י א"ב
בראשי חצאי הפסוקים .עצם השמוש בא"ב הוא לדעת הרד"ק סימן לחשיבות
מיוחדת" .כל מזמור שנאמר בא"ב נראהכי לפי גדלו (חשיבותו) ךהדברים הנכבדים
שנאמרובוי נאמרכן (בא"ב) ברוח הקודש"( .וראה "עולת ראי"ה" ח"א עמ' רכ"ב-רכ"ד על מעלת
זה ,הבנוי מכעשרים ושנים
השבח שיש בו אלף-בי"ח) .ורונה במלך של

פיקמייחד

חצאי-פסוקים ,כשעשרה בחציו הראשון ,ועשרה בחציו השני ,באו באמצעשני
חצאי פסוקנו .פסוק זה גם אם תכנו מובן ומוכר,הרי נסוחו הואמיוחד ,כשהוא
רומזעל הכחהגלוםבמעשים.בקשיי ההבנה עסקו כמהמהמפרשים.בעל"מצודת
ז'

דוד"" :הבטיח לעמו להראות כחמעשיולהוריש האומות ולתת להם נחלתגויים,ולזה
הגיד שלאיאמרו במקרה בא".המלבי"ס בעקבותאבן-עזרא צרף את הפסוק הסמוך:
"כח מעשיו  -מעשיידיו אמת ומשפט"" ,הגיד להם כח מעשיו שמעשיידיו הם אמת
ומשפט ,שהכח של המעשה אשר עשה הוא אמת ומשפט"( .וראה בפ' החסיד ר'יוסףיעבץ
שכתב עלדברי א"ע:ולזה שומעים שאמר כהלכה,ואני תמה מהבאיםאחריו,איך לא טעמו נופתדבריו
ז"ל ...אולי נזרקה נבואה בפי ר' אברהם אבן-עזרא בפי' כח מעשיו ).ואילו הרב הירש כתב

בפיושו:בסיפורהסטוריגילה את כחמעשיו ,את הסיבה והפעולה של כלסוגי

ממשלתו בתולדות האדם ,כמו שהם נמצאים בספרבראשית(.יאה עודב"בני יששכר"
כסלו מאמר ד' אות קל"ד .ובפרוש "דעת מקרא" תהליםקי"א).
בעליישפת-אמת" עסקבפנים רבות בנושא (במדבר עמ' .175 ,168 ,160 ,157 ,135דברים

עמ' ח') ,אלא שביחס לשמיטה יש אצלו העמקה מיוחדת בדברים ,וזאת בשני

דרכים.

בזוהרבראשית (קצ"ו ל'ב) באה הגדרה "מאי בכחך  -דאנשמתיה".דברי הזוהר
באים על הפסוק בקהלת (ט'י') כל אשר תמצאידך לעשות בכחך עשה" .מקרא זה
יש להסתכל בו,וכי הותרה הרצועה ,שיוכל אדם לעשות כל מה שיכול ,אלא לעשות
בכוחךכתיב,זוהי נשמתו של האדם,שהיאכוחו של האדם"(תרגום ה"סולם").כוילוהפיזי
של האדם לא נחשב;במידהשיש משמעותלכח,הרי הוא הכחהרוחני.בעליישפת
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אמוד' המשיך את קו המחשבה" :וע"ז כתיב כח מעשיו הגיד לעמו ,שמסר הקב"ה
לבנ"י נשמתא דעלמא והפנימיות של העולם ,והיא התורה ,שהיא הנשמה של מעשה
בראשית ...התורה  -הכח והנשמה של הבריאה"( .ויקרא עמ'  ,204וראה עוד"ליקוטי-תורה"
דברים ס"ה ע"א).

מכאן הוראה חדשה לבטוי המופתי "גבךרי כח עךשי דברך [ -שךמרי שביעית
הכתרב מדבר".לגבורי כח" הוא הרכב מוקשה ,שהרי כל בעל כח הוא גבור ,ומה
משמעו של הניב "גבור כח" .כך אף קשה הצירוף :כח מעשיו ,הרי כל מעשה
שנעשהמעידעלכוחוויכולתו של העושה .אלא ש"האדםכלול משמים וארץ ,נשמה
משמיםוגוף בארץ ,ואםגוברת הנשמה עלהגוף הואבבחינת המלאכים,וע"ז דרשו חז"ל
גבורי כח ,שהנשמה גוברת בו ,שהוא עיקר הכח,וכמו שאמרו במשנהאיזהוגבור הכובש
אתיצרו" .שומרישביעית מושלים ברוחםע"י הגברת כוחםהרוחני.
ספורי בראשיתוקניןא"י אף הם תורה,שהרי כלולה בהם  -ב"כח מעשיו"
 נוסחתו הרוחנית של העולם .בנוסחהזו אנומבדיליםביןשתי תקופות :קודםחטא אדה"רולאחריו.בעידן הראשוןהיה האדםבבחינת"בך'ובשני הפךלהיות
"עבד",כי עוה"ז נקרא"בית עבדים" (שפ"א ויקרא " .)204קודם החטא שם הקב"ה את
האדם בס עדן לעבדה ולשמרה ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשהי ואחר
החטא כתיב "וישלחהו מע-עדן לעבוד את האדמה"( .יאה פרשיותיה של השביעית :פ'
ן שנות העבודה לשנות השמיטה" .כשנשתלח
בראשית ).מכאן חילוק המדרגותבי

האדם לעבוד את האדמה הוא בחינת עבד לעשות מלאכת העולם ,שהעבד עושה
דברים לתש צרני מדינות המלך ,אבל בחינת בנים הוא לעשות צורך המלך בעצמך
כמובן העובד ומשמש אתאביו...וזה בכח הנשמה".נושאזה"בניםועבדים"  -תופס
מקום נכבד במשנת בעל "שפת אמת",ובנדוןדידן הוא חוזראליו בהערה (עמ'98י)
כנראה בשנהיותרמאוחרת" .עצםבניישראלהםנקראיםבנים""והאומות-עבדים".
"וזה כעץ שכתבו ז"ל כח מעשיו הגיד וכו' לתת להם נחלתגויים הוא בבחינת עבדי
וכו"'.
העולה מהדברים":כחמעשיריעניינו הצדהרוחני ,הנשמה של עולםהעשייה,
והוא שנמסרלישראלע"י התורהוספוריהוהיאבחינת"הבך';ואילו"נחלתגויים"
עניינה בחינת העבד ,עולם המעשה .המדרגה של שנת השמיטה ,ששולטת בה
גבורת הכח,שאין בה עבודת קרקע,היא של "כחמעשירי ,של בחינת הנשמה ,של
עולם הבנים .בזכותה הםזוכים אף הננחלתהגויים" "-כיעבדי הם" .העסוק
בספורי בראשית ובספריקנין א"י בשנות ה"עבדות" היא בבחינה המעשית כזו
המתגלית "בנחלת גויים" ,זו המצווה על עבודת האדמה ומצוותיה המעשיות
לאחרששולחנומהגן אשרבעדן;במרכז המאורעותוהעלילה עומדת ארץ האבות,
ארץ-ישראל כפשוטה וכמציאותההריאלית .אולם בשנת השבת ,בבחינתהבנים,
כשהנשמה מתגלית בכוחה,הריספורי בראשית מתעלים למשמעותם הרוחנית,
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הציווים שעבדה" ו"לשמרה" מקבלים אתביטוייםהמקוריהמעודן" ,מעשיידיו -
אמת ומשפט" ,בעזרתם מסוגליםגבורי כח לשמוע את קול אלוקים המתהלךבגן
הקדום( .ראה תתש בראשית ב' אות ק"ע).
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י המעשה ,ובפסוק כולוישבו כ"ח אותיות וזהו
פ"א אות פ"א .בראשיתישבו ששה אותיותכמניןימ
כחמעשיוהגידלעמו.ובתיקוני זוהר בהקדמהי"ג ע"א:יודעהיה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו
שמים וארץ,ואינון כח אתוון .ומעץחיים" שער הכבוד פ"ז  -עלי"ד ועל כ"ח .לקוטי הלכות לת"נ
הברסלביעל כ"חפרקי אצבעות,י"רבכליד ,או"ח הלכותביה"כ הלכה ג/וב"אורישראל'למגידמקוזניץ
הובא ממעלות הסולם" עלתיקוני זוהר .ומבארלחי רואי" שם).

בעל "שפת-אמוב' כלל במערכת מחשבתו כמה וכמה מקורות לחטיבה אחת.
יסודה של מצות השמיטה  -בטחון,כך כתב בעל"החינוך"בטעמיהשביעית
במצוה פ"ד" :שיוסיף האדם בטחון בשי"ת" (שח"ה כ"ז) .ך13נןתייע נמוק זה ממה
שנאמר בהמשכה של הפרשה "וישבתם לבטח עליה" (ויקרא ר"ה יט ).ופירש בעל
שפ"א" :להיותגםהישיבה בטבע ,דבוק בבטחת בשלמות,והיא מעלה גדולה"(ויקרא עמ'
י הטבע ,רמוז בפסוק (תהלים נך'ב ט')
 .)198הבטחון התמידי הזה ,גם בתוךתהליכ
"בטחובו בכל עת ,עםשפכולפניו לבבכם" מהצמדת הבטחון למושג"עת"הגיעבעל
שע"א לרשימה המצויה בקהלת פרקג' תחת הכותרת" :עת לכל  'ygnעת לחיות
ועת למות"וכו/בדבריהראשונים ,ראב"ע",חובת הלבבות" שער הבטחוןפ"גועוד
(ראה "דעת מקרא" קהלתג')3זךפיוןהביטךי"כ"רזעתים"".יש כ"ח עתים",י"ד לטךבהוי"ד
וכו' .לילקוטי תורה" במדברי"חע"ג .שפ"א ויקרא  ,198שפ"א במדבר עמ'  ).161כקרןעתים אלו,
כל הטבע מתנהג בהם ,בטובהובהיפוכה" .כ"חעיתיםומיני השתנות נמצא בהנהגת
העולם" (שנ"א במדבר  .)100אבןישהנהגה שלמעלה מאלו וכוללשני אלו.והדמוישי"ד
גדולה (חסד) וי"ד חזקה(דין) ובנ"י נזבטלץ כל העתים אל הנהגה עליונה"( .וע"ע"עשיה
מאמרות"מאמי אם כלחי ח"א ס' (1עמ'קנה)".לקוטיתירה" נשא כ"אע"ב .עתדהשייחז
" או"ח ה)
"הנהגהעליונה היא המכונה ב"יד רמה"וזה כולל ב' הידות אלו"(.כלפי שמיא נזכרניב זה
קפעמיים במקיא ,כבשתיהן ביחסליצי"מ:שמיתי"ד ח /במדבר ל"גג' .וראה עוד שפ"א
"יד רמה"י
דברים " ).114ךבאמת אין כל בני אדם מוכנים לזה רק בנ"י וזה נאמר בטחו בו וכו' עם
שפכולפניו" ,ובתרגום (שם בתהלים) "עמא רבית ישראל" .ךהוא בכח התךרה שנמסך להם
שע"ז נאמר כחמעשיוהגיד לעמו",וכמו-ט א"י כל הנהגה שלה מושרשת בשורשעליון,
ולכןכתיב"וישבתם לבטחעליה ,ובת"כפ'בחוקותי דורש בארצכם אתםיושבים לבטח
ולא בחו"ל" (שפ"א ויקרא .)198מניגרת החנקיםהטבעיים נתונה בתוך מערכת הזמן,
וזו נתונה בתוך מערכת כ"ח העתים שמחציתם מתגליתאלינובביצוע -יד של
מידת החסדהיוצרת,הבונה ,ומחציתם האחרת מתבטאתבביצוע -יד שלמידת
הדין ,הקוטעת ,המצומצמת .אולם התיחסותה של המערכתכולה,עלשניחלקיה,
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למידת הבטחון  -בטחובו בכל עת  -יוצרת מצב חדש ,הנהגהעליונה,יד רמה,
כזושאינה תלויהבחוקי הטבע ונתגלתהביציאתמצרים.
מעתה יובן טוב יותר ההמשך שבהקדמת תיקוני הזוהר (ל'ג ע"א) "בגלותא
אסתלקהאי כ"חהינהו ואתמר בהט"וילכו בלא כחלפני רודף"ואיכה א' וראהבאיכ"ר ושם
בהערות ע"שבובר].ובגין דאאמרין בקדיש ועתהיגדלנא כח ד' ,לקבל כ"ח אתוץ אחרנץ
ודאאיש העונה איש"ר בכל כוחו"( .אמנם ראה בפ' בארלחירואי).
ההרכבההעליונה הזו של ה"כח"בו נתנה התורה "כח מעשיוהגיד לעמו" ,ובה
זכובא"י "לתת להם נחלתגויים" ,היא המבטיחה את הבטחון של "וישבתם לבטח
עליה" ,שהרי אף הבטחון מושרש באמונת ההנהגההעליונה.
ומכאן אנו שבים לשביעית שהיא מצוה התלויה בא"י ,ואף בה משמשים
המושגים האמורים :כח ההגדה נתגלהבציווי על השמיטה בהר-סיני ,שמירתה
היא ערובהלגילוי הנהגה עליונה שלא כדרני הטבע והעיתים המקובלות -
"וצויתי את ברכתייסודה  -בטחול ופסגתה  -בטחון ,וישבתם לבטח עליה".
כ"חאותיותפתיחת התורה בבראשית "משום כחמעשיוהגיד שהוא כ"חעיתים"
(שס"א במדבר  )100כביאתנו למסקנה שעיון באישיותם של גיבורי-הכח שבספר
בראשיתישלויחסלכ"חהעתים ,אלו המתפצלים בעולםהעשייהלידגדולהוליד
חזקה:הקניןבא"י וההאחזות בגולה.ויששיד אחת מתגברת ואז מתקיים "וילכו
בלא כח",ועל-כך באה התפילה להתגברותהידהשניה" :ועתהיגדלנא כחד"'( .ראה
ה"עמק דבר" במדבר ל'די"ז).

אכן כזה הואהעיון ב"עת לכל חפץ" בעתות השנים הרגילות .מיוחדת היא
הנהגתה"יד הרמה"זו המתייחסתלשביעית
שעלידי שמירתה מובטחת ישיבתם הנצחית של ישראל על אדמתם;היא-היא
ההתיישבות העונה בכל כוחה "יהא שמו הגדול מבורך".

(יאה מה שהוסיף בשפ"א בהערה בעמ' )198
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גןן*עדן בשבת ובשביעית
בספור עלגןעדן מוגדר תפקידו של האדם" :ויקח ד' אלוקים את האדםועיחהו
בנן-עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב'נויו).ייעוד זה של עבודת הגן נשנהבשינוי
לאחר החטא "וישלחהו ד' א' מנן-עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם" (ג' נ"נ).
המושגים המשותפיםבשניהפסוקיםמצביעיםעלהיחסביניהם,ואילוהגדרת
מושגי העבודה משתנית בהתאם למצבוהרוחני של האדם.כךפירשובספרי עקב
ן זה בתרגומים ובזוהר (חו"ש
ס' מ"א?" :עבדהזה תלמוד ,ולשמרה אלו מצוות";וכעי
בראשית פ"ב אותרכ"ז).

בעליישפת-אמת" צרף לכאן את הפסוק באיוב (ה' ז') "אדם לעמל יולד",הוי
אומר ,מעצםבריאתותפקיד האדם לעמול ,אכן "אשרימי שעמלו בתורה" (ברכותיז,
ע"א)והיא היתה מציאותו של האדם בגן עדן .אולם עתה  -לאחר הגרוש -
של האדם) להיות בצרוף של עבודה גשמית ,וזהוענין תערובת "טוב
הוצרך(עמלי
ורעי שעתה אחר החטאיאינויכול לבא לשום השגהבלתי קדימתתיקוןהגוף"(פ'בראשית
תרמ"ד).

במדרשנתנולשינויבתפקיד האדםמימדשבתי":ויניחהו -נתןלו מצות שבת,
כנאמרוינחביוםהשביעי ,לעבדה -ששתימים תעבוד ,ולשמרה  -שמור אתיום השבת
לקדשו"(ב"רכ"זח') .ומהסבך השפ"א":לפני החטאהיהכולו רק תורה,כמו בשבת,שאינו
צריך לשום מעשה וברור,שבימי החול צריךלהיות העבודה ע"י הגשמיות ,ובשב"קיש
הארהמעיןשהיה קודםהחטא ...קודם החטאהיתה עבודתגן-עדןבלי פסולתכמושיש
שדה עידיתוזבורית" (פ' בראשית שנת תרמ"ד ,וראה עוד פ' קדושים תרמ"ה ,פ' בהר תרנ"ג)D,,p.

דבריו מיושב אף הסדר בפסוק:ויניחהו  -הגדרת המצב שלפני החטא ,בחינת
שבת ,לעבדה  -המצב שלאחר החטא ,לשמרה  -בחינה שבת בעולמנו שלנו.
נתונים מושאלים אלה מהתחום החקלאי ,לאתגרים הרוחניים של האדם,
מתפרשים אף ביחס לשמירת השביעית" .בזעת אפיר תאכל לחם היא הקללה לאחר

החטא ,ומקודםהיתה כל אכילת אדם מע-עדן ...אךגם אחרי החטא נשארלבנ"יזמנים
שמתעורר להםזה הכח הראשון ,כמו בש"ק שמבטלין מכל מלאכהומוכנים רק לעבודת
השי"ת,ובזמןשהיושמיטיןויובלותהיתה כל השנה שנת שבתת ולאהיו עוסקיםבזריעה
וקצירה...ואזישלבנ"י הארה מדרך ראשון שקודם החטא,ולכןהיו שובתיםבזמנים אלו"
(שפ"א פ' בהר תרמ"ו וע"ע"עיונים חדשים בספר ויקרא" עמ' " .)425התורה [ותנת דרך איך לתקן
גם עבודת האדמהוהיא מצוות שמיטין ויובלות" (פ' בהר תרנ"ג).
מכאן מתיישבת אף דרשת חכמים(~יק"י) "גבורי כחעושי דברו ,בשומרי שביעית
הכתוב מדבר ,רואה כרמו בור ושותק" ,שהרי בזוהר (בראשית קצ"ו ע"ב .וראהלעילהעיון
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בספרבראשית בשמיטה) דרשך 31ל כ(ך(עגהכזז  -היא הנשמה ,ונמצאשגבורי כה הם
י לגוף האדמה ולעבודתה לא נמצא טוב מאשר שתיקה דוממת
גבורי הנשמה,כ
(פ' בהרתרי"ג).

ביום הנשמה  -יומא דנשמתין (שב"א בהרתינר'ג) וב"שנת הנשמה" כשהגוף
שובת ושותק  -הנשמה מדברת; דיבורה-יצירתה הוא עמל התורה ,הוא
השתקפותו שלגן-עדן .גם אם שולחנומגן-עדן,הרי נטלנו ממנו את ברכתו -
הנשמה היוצרת .ברכהזוהיא ברכת השבתוהיא ברכתהשביעית.
אחת לשבועהעבודה ,שותקהגוף והנשמה מדברת .אחת לשששנות העבודה,
באה דממה לאדמה,וניתן כחליצירת הנשמה .כמהיגדלוויעמיקואיפוא,דיבוריה
של הנשמה בשבתה שלהשביעית.יום אשרכזההרי הוא בבואתוותקונו שלהגן
בעדן מקדם אשר גורשנו משם.
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שמה הסנני של פרשתנויש לו אף משמעות בעלת תוכן .אמנם ההסבר
עצמו מופיע בסוף פרשת בראשית" :ויקרא את שמונח לאמר,זהינחתנו ממעשינו
ידנו ,תן האדמה אשר אררה ד"' (ה' כ"ט) .אכן ,גם אםיש הוראות ותכנים
ותעצבנ
לשמותיראשי עשרת הדורות(יאה:רלרירהירש ,בראשיתד'י"ח-נ"ב:ה'דעכ"ז),הרי במקרא
עצמו מפורשת רק ההנמקה לשמותקין ושתהבאים בראשהמחזורהראשון,ולנח
 בסופה של הרשימה .הבעיותהלשוניות של הוראת השם"נח",נדונובחיול,בראשונים ובאחרונים( .ראה תו"ש בראשית ה' אות ע"א ובהערות .בילק"ש ס' מ"ב ושם בפירוש

"זית רענן" .רסקי ומפרשיו .אבן עזרא" .העמק דבר" .פרוש הרס"ר הירש .פרוש הרב הופמן .ובמחקר
החיצוני :אנצ' מקראית :נח" ,יעודה של השליחות בשם המקראי"  -י .דביר ,עמ'  ).38אולם

המתבונןיראה שבסמוךלסיפורינחבאים בתורהמושגיםהקרובים לשורש השם:
מנוח ,ותנח,ניחוח,וינחם,ניחמתי,חן( .נחבהיפוךאתווןח"ן .זוהר ח"א נ"חע"ב .ר'בחיי.
אוה"ח בסוף פרשת בראשית :גם שמויגידכי ל'ח ח"ן ,וע"עבליקוטי מוהלתן,בתחילתו ).אכןלפני
הפסוק "וינחם ד'כי עשהוכו',ויתעצב" ,באה התקוה:זהינחמנוממעשינוומעצבון
וגו'; ואמנםכן ,הקדמהזוהיא שנתנה לאנושות תקומה .הנוחם והנחמה,הניחוח
והמנוחות שקדמו הם שהקנו לעולם את זכותקיומו(.ויאה דוגמת זה ב"תקנת-השבין"

עמ'כז .בבית המדרש הקלמאי שלבעלי המוסר הדגישו את יסוד מנוחת הנפש הגלום באישיותו של
נח .ראה "חכמה ומוסר" ח"א ס' כ"ג ,וב"דעת תורה" לר'ירוחם אישמיר ח"א עמ' ל"ה שהלך בעקבות
רבובכווןנוסף).
החן והמנוחה המתיחסים לנח ,מסבירים את דרשת הזוהר (ח"ג ונ"ו ע"א)" ,נח
כנגדיום השבת" .ובהבנת והסברתדבריהזוהרהאלו עסקו הרבה בספרות המחשבההחסידית":זכרון
זאת" פ' נח" .זאתזכרון" עמ' ה"ה" .תפארת שלמה" ראש פ' נח" .שפת אמ~' עמ' .32 .24 ,23 ,22 .20
" .38שפת אמת" דברים עמ'  .88בעל "שם-משמואל" חזר להסביר אתדברי הזוהר במשךשנים רבות.
ראהארימ בראשית עמ'מ' .מ"ח,נ"ו,ס"'ב,ס"ו ,D"Y ,פ"ב .והשווהשירו שלריה"ל:יונה מצאהבו מנוח
ובפרושי "מטהיהודה" בפרחישושנים"לזמירות שבת).בדמות נח מסתמלתמציאות המנוחה
שבאה לעולם עם בואו של האיש שהקל על עובדי האדמה( .נ"ר כ"ה ב /תנחומא
בראשית ס'י"א .וראה תתשבראשית ה' אות ל'ד,וך'ה ע"ח ,קך'ט ובהערות ).דמותזךושימלת אף

את מציאות המנוחהבזמן .זהו סוף משמעה של ההשוואה ,נח=שבת .מכאן אף
עניינו שלהחן.יחסנאותביןעצמים,סדורהרמוני ,מעלהחן" .עלהצורההפנימית
חל החן" (שע"א בראשית עמ'  .)40על השעה שהושלמה הבריאה " -והנה טוב מאד",
דרשו בב"רט'ד'" :למלך שבנהפלטין ,ראה אותה וערבהלו .אמר,פלטין,פלטין,הלואי
תהא מעלת חןלפני בכל עת כשם שהעלית חןלפני בשעהזו .כך אטר הקב"ה לעולמו:
עולתי ,עולמי ,הלואי תהא מעלת חןלפני בכל עת ,נשם שהעלית חןלפני בשעהזו".
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ודייק בעל שפ"א (שם) ששעהזו שלעלית החן ,שעתכניסת השבת,יום המנוחה,
היתה .ו"הנה טוב מאד,ויהי ערבוגו'.ויכולו" .ו"בכל ש"קיש מציאות חןהזה.לכן הוא
יכרון למעשה בראשית"(שם).הרמוניהחינניתזו נשתבשה".כיון שחטא האדם ,הפרה
לא היתה נשמעת לחורש ,והתלם לא היה נשמע לחורש" (ב"ר כ"ה) "היוזורעין חיטין
וקוצריםקוציםודרדרים,כיון שנולדנח חזר העולםליישובו" (תנחומאי"א) נחאיש החן
מחזיר אתההרמוניה לעולם .ולאחר ששבתו אףגרמי השמים "כלימות המבול ,לא
ניכרביןיוםובין לילה"(רפויי בראשית ח' כ"ב ב"פ ב"ר ל"ד) באה השבועה עלקיום החן
והסדר ההרמוני בעולם .ניחוח החן החזיר לעולם את זכות קיומו .חזר החן

השבתי לעולם.
דרשת חז"ל על המנוחה שבאה אף בעולםהחי ,מתבססת על גזרה שוה".כיון
שעמד נח -נחו ,ומנא ק ,נאמר כאןנייחא ונאמר להלן (שמות נ"ניב) למעןינוח שורך
ותמררך ,מה נמחא שנאמר להלן -נייחת השור ,אףנייחא שנאמר כאן -נייחת שור".
(ב"ר כ"הב' .וראה ב"ר כ"טד' ,על החן שבהזנת הבהמות ,ושםל'ו' :לוקח נפשות חכם ,זה נח שפרנס
" (בראשית עמ' )23
את נפש הבהמה"'ג חודש .וראהלעיל עמ'  ).28-29מכאן כתבב"פרי-צדיק
"מרמז שהיה בו [בנח] ג"כ מעיןנייחא דשבת" .הפסוק המשמש מקור לדרשת חסל

 ימקיניח שורד וחמורך  -נאמרביחס לשבתה שלהשביעית .ונמצא שיסודענינה של מנוחת נחוחינניותה בנקודת השמיטההיאתלייה.מי שמביא לעולם
עובדי האדמה את הנוחות והנינוחות ,הוא המגשים את מציאות השבת בשבוע
ואתמציאות השבתבשנים.אבי החן הואהמביא מנוחהלעובד ,לבהמות העבודה

ואף לאדמת העובד.
מעתה מבהיקים הם דברי "חכמת הקודש" על גאולת האדם והעולם בעתיד
(עמ' תקפ"א) המסתמכים על דברי ר' אלעזר "שתידין כל בעלי אמנויות שיעמדו על

הקרקע" (יבמות ל'גי"א ,וראה ב"עיון יעקב" וב"עץיוסף"ב"עין יעקב")" .העולם עומד לעלות
ממעל למצב עבודת האדמה ,בצורתה האומללה ,שתואר קללה יש לה .הזריעה וכל
עמלה ,הזריה,והניכוש שקדם לקצירה ,כל אלה תוצאות שלנפילה הן ,מעקבות החטא,
בזעת אפיך תאכל לחם .יעלה רוח האדם למעלה ,ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה,
ירעשכלבנוןפריו,וגלוסקאותוכלימילת מארץיצמחו,ועבודת האדםגם המעשית תקח
לה תוארעליכןיותר.מעין עליהזו הוא אור המתגלה בשמיטה ,בשבת הארץ .שנה של
שביתה מכל עבודת הארץ ,ודי לאדם בברכת האדמה ,ממתת ד' עליה .וההתחרות
האנושית חדלה .והלב מתעדן עדכדי הכדת אחות כל החיים כולם ,ולבהמתך ולחיה
אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל .אמנם גםיובל ,גם שמיטה ,רשמים הם של עולם
חדש ,שהעולם ההווה איננו מניח לקבוע את כל החותם כולו ,אבל מבשרים הם טוב
עליון ,הבא מזריחתה שלרוחניותיותרעליונה .אבל,בין כך וכך חובת האדם בצורתו
המדעית לרומם את עבודת האדמה משפלותה,וזה עושה אור ד' במדעהאנושי.ועתידין
כל בעליאומניות שיעמדו על הקרקע .הקרקע תצא מקללתה בחלקההיותרגדול.מפני
שהחכמה תגאלנה ,זאת תהיה גאולת האדם ,שהיא רק תכשיר גאולת העולם".
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תינו של העולם עלה לראשונה בערב שבת .חן זה חזרוניעור מכוחו של נח
איש המנוחה השבתית  -המוצא את החן .מיוחד הוא חינם של עובדי
האדמה המניחים אומנותם בשנת השמיטה .מעתה צא וחשב את חן-חינה של
שביתת-שבת פרשת נחבשביעית.
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פרשת לקמלך

טל השבת והשביעית
פרשת חייו של אברהם בתקופתו הראשונה לוטה בערפל המקראי .על
שבעים וחמש שנותיו הראשונות אין אנו שומעים מדברי התורה כמעט ולא
כלום .לעומת זאת השלימו חתל בדרשותיהם את החסר( .יטע רמב"ם ראש הלכות
ע"ז ,רמב"ן בראשיתי"ב ב'",עיונים בספר בראשית" עמ' .85ועיין היטב שפ"א פר' לך תרופד".בית
ישראל" עמ'  ).54במגמה זו דרשך את פרק ק"י בתהילים ומצאו בו רמזים למה
ייא"עתהילים ק"י ,וראה "דעת מקרא" עמ' שכ"ח).
שהתורה סתמה(יי'
הביטוי "לד טלילדותך" (שם פסוקג') מתפרשעפ"י פשוטו "לך נשארליחילדותך,
דימה הליחה שהוא בגוף (הרעננות] כטל" (א"ע) ומתפרש ע"פ מדרשו "לפי שהיה א"א
מתפחד ואומר ,תאמר שישבידי טוןשהייתי עובד ע"ז כל השנים הללו ושנות הילדות]
א"ל הקב"ה "לך סל ילדותך"  -מה טל זה פורח ,אף עוונותיך פורחים" .עלהדימוי
לטל עמדו מפרשי המדרש (יסע בפרוש הרס"ר הירש וב"דעת מקרא" עמ' שח"ו)ואילך (:2לל
"(ים משמואל" בבואו לפרש את הדימוי לטל הסתמך על דברי אביו בעל
"אבני-נזר" בבאור הגמ' בתענית ד' ע"א" :ננס"י שאלה שלא כהונן ,והקב"ה השיבה
כהוגן;ונדעהונרדפה לדעת אתד'...ויבוא כגשםלנו ,אמר לה הקב"הבתי ,את שואלת
דבר שפעמים מתבקש ופעמיםאינו מתבקש ,אבלאני אהיה לך דבר המתבקש לעולם
שנאמר "אהיה כטל לישראל".ישראל אמרו כגשם,מפני שהגשם מלחלח את הארץ
ונשארבה ,והשיכת  s~wnדא"כ לאיהיה זה מחמת עצמם ,רק כטל ,כשם שהטל
אינו רק ואלא] מעורר את הלחות העצמית של העשבים ואח"כ פורח,כן ישראל
ך רק לעורר את שלהם (ש"מ בראשית עמ' ב"ו וע"ע במדבר עמ'('.
יש בהם כחעצמיוצרי
דברים עמ' ר"מ) .על סמך הנחות אלו כתב ביישם-משמואל"" ,אברהם אבינו מה שבא
לעבודת השי"תהיהע"י שעבד ע"ז מקודם,והרגישעי"ז שאץ בה ממש ,א"כזה עצמו
עוררינו והביאו להידבק בהשי"ת בכח העצמי שבו ,א"כ שפירשייך המשל אצלו לטל
פורח שמעורר את הלחות העצמית של העשבים ,כ"כהעונות הקודמים שלו ,עוררו את
כוחותיו העצמיים,היא הנקודההפנימית שבלבו ,עד שנתקרב ונדבק בהשי"ת".
התייחסותזו לטל הסבירה לבעל  D"Wאתיסוד הנשמה היתרה בשבת" ,אף
שאחר שבת מסתלקת ממנך מ"מ ענינה כמו התל ומעוררת את הכוחות העצמיים
שבאדםשיהיה ביכלתו לעבוד בהם ובעזרתם] את עבודתו עבודת הקודש כל ששתימי
המעשה".

מעתה אף אנו נאמר :כבר התבררענינה של הנשמה היתרה בשנת השמיטה
(שטריה פ"ו) ו13נ1תבך שמידתה כמידת.נשמת השבת המסתלקת עם חלוף השבת,
אלאשסילוקזהמידת הטלנוהגתבו,ואין הוא פורחועולה אלא רק לאחרשעורר
168
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והחיה אתנוחותהילדותהגנוזים בנשמת האדםהיסודית .התעוררותזו,במיוחד
בשבתות השנה השביעית ,היא שאמורה להעניק משמעות חדשה ,חיות חדשה
לתולדות המעשים בשש שנות העבודה הבאות" ,אות ילדות טל כהנן לתולדות".
(והשוהישעי'מיהי' עלמושגיהלידה ביחס לעבודת האדמה :והולידה והצמיחה).
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פרשתוידא

ראית השבת והשביעית
נמרנז עולמוהרוחני של אברהם עומדת הראיה (אמנם ראה בהקדמת "קולהיבואה"
על המשמעות המוסיקלית של השם אברהם) .אורצה ראיה שעל שמה הוא המכונה
לראשונה "נביא";"כילנביאהיום יקראלפנים הרואה" (טר'א ט'ט').
בייעוד הראיה "אשר אראך" פותחת ההתגלות הראשונה לאברהם ,ובזהות

שבין אמירה לראיה נחתמת סדרת שבע מראות ההתגלות שזכה להן אברהם.
(ראה "שם-משמואל' מועדים עמ' נ"ב)" :קדדם שנבנה לאהיה נראהלעיני בשר שוםרוחניות
במקום הזה נבהרהמוריה] ךם"ם האבות במראה הנבואה ראו מעלת המקוםכפי עוצם כח
את פתח הנבואה וכמ"ש
מעלת הנבואה שהיתה להם ...אברהם היה הראשון
"
ת
פ
ש
(הראשית כ'ז)כינביא הוא ,ותחת אשר עד אברהםהיה המקום ההוא מוצנע ולא נראתה
בו שום מעלה,והיי] בכחנבואתו ראה את המקום במעלהיתרהמיתר המקומותוהמשיך
לתוכו כחרוחני עד שתהיה מעלתו נראית".
וב"עולת ראיה" ח"א עמ' פ"ז" :במקום שהיה צריך לבא דבור ,אמירה ליחד את
ההר ,באה ההופעה בחזון הראיה .כי כבר עלתה הנשמה למקום העיע אשר שם כל
ההשגות מתאחדות ,וגם הדבור והראיה ככל שאר ההופעות הרוחניות ,עומדים הם
בתפיסה אחת .האמירה היתה בתכונת הראיה ,והראיה הקדושההחזיונית ,הנבואית ,כ"כ
חדרה ונמסכה בנשמה הקדושה ...עדשעיניו גםעיני הבשר נעשו לנושאי ההודהנבואי".
(וראה עוד"דרכו של מקרזו'  8~-75על שבע ההתגלויות לאברהם .והשוה את הנאמר על"בן זוגו" של
אברהם ,בלעם ,אבות פ"ה מי"ט ושם ב"דרךהחיים" ,ובסנהדרין ק"ה ע"ב",גלויעינים").

על דבריחודה של הראיה הנזכרת בראש פרשתנו,יחוד שנתן לפרשה אף את
שמה"וירא",דנוהראשונים(יאה"עיונים בספרבראשית"3ווגוהעולה מדבריהם מחזק
את המשמעות היסודית שיש לראיה לגבי אברהם .אמנם ב"שמועות ראיה" (פ'
לך-לך תרצ"ב)דןוגל הבחינה הכללית המתייחסת לראיה,זו המקיפה וכוללתואינה
מתפרטתלעצמיםבודדים ,ומכאןפן אחד של ההסתכלות הנבואית בעל התפיסה

הכוללנית שאיננה מתייחסת
מושג הראיה המקפת ותופסת את הבחינה הכלליתמתייחס אף לשבת" .ראו
י ד'
לבם את השבת".בענין של של"ראית" השבת עסקו חתל(יאה תו"ש שמות
כ
לפרטים( .והשווה עוד שם פ'וירא תתץ).

יות קריז-קמט) והמפרשים (ראה רטר'י ויגור אריה" ויאור החיים") .וע"פ דרכנך
חי
נת
טייז או
13רצבאריםדברי המדרש (שוח"טצ"ב) "מהו ראו ל נ כל עסקא דשבתכפול" ,ההתבוננות
בעמקה של השבתמיסודהמקיףהיא באה.אין עסקהבבודד,בנפרד ,אלאבכולל,
ע במאמרו של הרב חרל"פ"רזא דשבת" בראש הספר "השבת העם
בסובבובמקיף,בנוסחאי(.יי'
והארץ" ,ושם על היחס העמוקבין הכפול לרזא דאחד).
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מכאן גם טוב ראיתה של השבת .ההתבוננות האלוקיתבמעלי דשבתא",וירא
אלוקים את כל אשר עשה"  -ראיהכוללניתהיא" ,את כל" ,ומסקנתה " -והנה
טוב תאד",וסמיךלה  -עטרת"ויכולו".כךגם מתמתק בטעםהגותייסודהלכתי.
כתב ב"שערי תשובה" הלכות שבת ס' רס"ז ס"ק ב' "דבשבתאין להתפללבעיניים
עצומות" ונתנו חסידים רמז לדבר" :ראו כי ד' נתן לכם את השבת" .ההבטה,
ההסתכלות ,הראיה,מפריעים לרכוז שבתפילה מכאן ש"כלמי שאינו עוצםעיניו
ישכינה בצאתנפשו"( .מ"ב צ"ה סק"ה וע"עסימן צ"א
בשעתתפילתי"ח.אינוזוכה לראותפנ

סק"ו.מישאינומתייחדבראייתו בעתהתפילה,שצריכהלהיות ב"התפשטותהגשמיות ובמחשבהכאילו
שכינה כנגדו",אין הואזכאי לצפות להתאחדות-התיחדות בעת פטירתו .השוה דרשות חז"ל על הפסוק
"כי לאיראני האדם וחי" ,תתש שמות ל'ג אות קל"ג-קאו ).ברת ,כל זה אמור בימות החול

כשהתפיסה מורכבת מפרטיםרבים,מיהו ,בשבת ,כשהכל נכפל ומתכלל ,מתמקד
ומתאחד ברזא דאחד ,ולכלפניות שאדם פונהאינו רואה אלא שבת  -ראו את
השבת  -איןסיבה להתפללבעינים עצומות.
ן מה שכתב ביישם משמואל" (בראשית עמ' קי"ק" :אשך
ע"פ הדברים הנ"ליוב
אראך שבשבתזוכין לבחינת ראיה" .וכך הוא ההסבר :פשיטא שאין ראיתו של
י "א"י פתיםושיא .וכ"כ אל הארץ אשר
אברהם את הארץ ראיה גשמית בלבד.כ
אראך ,א"כיש בו דבר סתר" (שפ"א ויקרא  ,200וע"ע שפ"א דברים ק' ,ושם עמ' קה:ע"י שעזב
ארצו ומולדתוזכה לראות מהשא"י לראות בדרךהטבע).ראיהזו במהלך מתעמק והולךהיא
באה" .אשר אראך ודקדקו לתה לא גילה ,אכן באתת אץ שעור לראיהזו ,וזה עצתו
הראה לו הדרך להבטל תמיד אל אשר אראך ...תכלל שאין שעור לראיה זו" (שפ"א
בראשית .)48עקרון זה שחזרעליו בעל שפ"א כמה פעמים הוא המונחביסודדברי
י הישועה" (עמ' שי"ב)וביימי-מרום"(י'ח עמ' ע"ד).
הרב חרל"פב"מעיינ
תכונות אלו של הראיה הם שעשאוה לראיה שתהא כוללת ומקיפה "תכונתה
של ההסתכלות הרוחניתהיא סקירת הכל ביחד" .ונחכמת הקודמו" עמ' מ"א וע"ע להלן:העיון
בספרויקרא בשנת השמיטה ).ההתפרסות של תוצרת האדמה,יסודהפרטיות שולטבה.
שדמות תבואה ,בוסתני פרי ,כרמים ,גנות ,מטעים ופרדסים ,בהסתעפות
"התבטאותם"הבוטניתמכבידיםעלהתפיסההכוללנית,עלהסקירה אחת .דממת
האדמה בשמיטה ,מניעת ה"התבטאות" הפרטית של הצמחיה ,מסייעת לראיה
המקיפה.שלילתהגידוליםהפרטייםמסייעת להסתכלות המאחדת(.יסעהיטב שפ"א
ויקרא .200וכעין זה בש"מ חוקת תרע"ו ).ראיתא"י של אברהם מיסוד שבת הארץהיא
באה.ראיה המתעלית מעל הפרטים ,המאבחנת גם במעלת המקוםהגיאוגרפי את
עיקרון ההמנעות ,השביתה ,הכלליות הבלתי מתפרטת ,ומכאן שמירת שבת של
י חצרות( .יאה תו"ש בראשית כ"ו .אות כ"ח ,ובשפ"א
אברהם בעירובי תחומין ובעירוב
במדבר .199וב"מעייני הישועה" עמ' קצ"א שמדבריו עולה הסבר אף לגרסא ששמירת שבת של אברהם

מתייחסתלעירוביתבשילין).

שבתומועדבשביעית

אם היתה ניתנת רשות לגזור מסקנות הלכתיות מתוךיסודות שבהגות,היה

מקום להנחה שבשמיטה ,כשאדמה דוממת ,כשההסתכלות היא כללית ואין
עצמים ומושגים המפריעים ,אפשר להתפללבעיניים פקוחות .לכל מקום "בארץ
אשר אראך" כשנושאים תלמידיו של אברהם אתעיניהם ,הם רואים את שבת
י ד' נתן לכם
הארץ .מכל מקום טובההיא ראיתה של השבת שבשמיטה ,ראוב
את שבתה שלהשביעית.
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תמימות השבת והשביעית
י הפרשה נזכרת  -לפי הבנת המדרש -
הנוסחה הכד'וללת את ראשיתעניינ
"
ה
י
ה
ת
(תהילים ל"זי"א) .פרושו הפשוט
בפסוק "יודע ימי תמימים ונחלתם לעולם
של הפסוק הוא שד' שומר אתימי התמימים מהיות להם רע ,ולכן לא יבואו
לידי כך שיאלצו למכור את נחלתם ,ואכן היא תשתמר בידם לתמיד .ההדגשה
הסגנונית המיוחדת עלשניחיי שרה היא מקור דרשות חז"ל על מעלתימיה
של שרה (רד"צ הופמן); כך המחצית הראשונה של הפסוק "יודע ד'ימי תמימים",
וכך אף בחלקו השני "ונחלתם לעולם תהיה" " -קאי על הימים"ויעץייסף") נחלת
ם " -הימיםהיוצאים בטובהקנו מציאות ממש" (שם).
ימיה
אמנם אפשר שכונת המדרשהיא גם לנושאהשני שנזכר בפרשה  -רכישת
הנחלה הראשונהבא"י,שתתקייםלעולם ,מערת הקבורה לאמהותואבות .ואפשר
שישבאיזכור הנחלה גם רמז לדורהשני שאליו תעבור ירושת הנחלה ,וממילא
נכללתבדברים אף הקמת אוהל רבקה .נחלת שרה התמימהעברהבירושה לרבקה
כלתה :נר דלוק ,ברכת העיסה,ענן על האוהל.
למושג התמימות נתן בעל שפ"א ,בשנת תרל"ד ,מימד שבתי" .יש לפרשימי
תמימים  -הם שבתות השנה שהםהימים שאץ בהם מלאכה גשמית ,וכל מה שנעשה
בהם מתקשר ומתדבק בשורש החיות ולכן נקראוימי תמימים" .מסתבר שכוונתו
י המעשה כחלק מהתמונה הכללית,זו המקיפה את
להסתכלות התופסת אתימ
י מערכתהזמן ורואה בשבתות את המקור והשורש ,המשלים והמתמים את
כלימ

י המעשה.
ימ

היחסבין ימות החול ויום השבת מתאפייןע"י ההשפעה והחיות הזורמת
מהמקור השבתי לעולם העשייה .מכאן משיכת "שפע ונחל לכל העולם בכל יום,
שמקטרין כל הבריאה בשרשו ,וזהו ונחלתם לעולם תהיה"( .שם וע"ע שפ"א בראשית .135
פרושהרטרירהירש שמותזריוי"ז .מנדלקורן:לפישבימי קדםהחזיקו בקרקעע"יכריהוחפירה;סימון
גבולות הנחלהע"י אפיק הנחל).

עומק מחשבתו המקפת של בעל שפ"א הביאתו לדרוש בשבת על התמימות
המשלימההחיונית והשופעת ,שהיאעניינו של הפסוק בתהילים עלשניחלקיו.
מכאן מה שחכמי המדרשיחסו את הפסוק לדמותה השלמה של שרה ולמצבת
נחלת-העד הדינמית שהוקמה במערת המכפלה .קיחה-קיחה ,נשואין ,חיים
חדשים.
פשטם של המושגים הנזכרים בפסוק" ,ימי" "נתלתם" מתיחסים לענייני
הזמן-היום והמקום-השטח .אמנםערכי התמימותקשוריםלשניהם .את השלמות
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התמימה שלהימים ראינו בחשיפת שרשי השבוע במקור השבתי ,ואת מעלתה
של א"י הגדיר בעל שפ"א ש"כל הנהגה
"
ש
ר
ו
ש
ה
(שם)" .יש נקודה
"להיות אפילו הנהגה שלמטה מיושבת ומדובקת באחדות
ממוצעת שמחבר הגשמיות אל השורש הרוחני .בעולם  -היא בא"י ,בנפש  -בבנ"י,
בזמן ע"י שמיטין ויובלות;כפי תיקון הנפשות  -כך בזמן כמ"ש במדרש "יודע ד'
תמימים ,כשם שהם תמימים" (שם) .בהמשך לקו המחשבה והדרשה,הריעניינה של
השמיטה הוא התייחסות לנחלה (מקנם) במשךהשביעית (זמזג
הרכישה הראשונה של קרקעבא"י מתלוית  -אצלחכמי המדרש  -לערכי
י שעולמו (על
הזמן.מישימיחייו (עלשנימרכיביהם :חול ושבת) שלמים בתמימותם,מ
שני "מכפליו" :הזה והבא) שלם ותמים ,אףיחסו לנחלתו (עלשני מרכיביה :בשנות המעשה
יבשנת השביתה) עומד לעולם .החנוך שלהשביעית להיותו אריס על הקרקע עומד
לעולם ,גם בשנות העבודה.
שלה מושרשת בשורש העלית" (ויקרא .)198
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מתנת השבת והשביעית
נלבה של פרשתנו  -ברכת יצחק ליעקב" ,ויתן לך" .לשון המתנה שהפך
לסימן ההיכר לברכות ,משמש ,במטבע שטבעו חכמים ,בעניני שבת ,וחוזר
ומשתלש בלשון המקרא בפתיחה לתורת השמיטה .לעצם הברכה הפותחת
באחולי"יתן" נתוספה "וו" החבור",ויתן" .ועל-כךהעירו במדרש הגדול "היה לו
לומריתן ,אלא שכבר קדמה אותה ברכה אחרתוהיא "ראהריחבניכריח שדה",וסמוך
לו"ויתן לך".ובנסוחו שלרש"י "לפיפשוטך מוסבלענין הראשון ראהריחבניוגו'ועוד
ן לך" ,ומכל-מקום בכר רש"י להביא בתחילה את לשון בראשית-רבה (פ' ס" 1ג')
ית
"יתן ויחזור ויתן" ,והסביר בעל "עץ יוסף" ,כדי שלא יהא הפסק לברכתי" (וע"ע "גור
אריה" בראשית כ"ז כ"ח).

הדגשהזו של מתן החוזר על עצמו "יתןויחזור ויתן" נתפרשה בכוון זהה ,הן
לבעל שפ"א והן לבעל "שם-משמואל"" .ויתן לד האלוקים  -באמצעות הברכהיש
לו חבור לאלוקות :ובפשיטותנמי כל מתנה היא חבור הנותן והמקבל וע"כ בעשו לא
נאמר לשון מתנה אלא "הנהמשמני הארץ",והיינו שלאיהיה לעשו שום חבור ח"ו ,אבל
ביעקבהכונההיא החבור ,ע"כ אםהיהנוחו לו (הכלן בפעם אחת שמספיק לעולם,היה
זה גרעון בחבור ...אלאיתן ויחזור ויתן ,השפעה תמידית שגורמת חבור תמיד" (פרימ
תולדות תרסו).ארבעיםושרצים שנהלפניו ,בשנת תרל"ד ,כתבבעל N"DWבהתייחסו
אף לפסוק הקודם ראהריחוכו'" :אחרשיהיהלו שלמותהראויוריח השדה]וברךאותו
שיוכל לקבל גם העוה"זשיהיה דבוק בכח הנותך וז"שויתן ולאיתךשיהיה לעולם אצל

הנותן שיהיה דבוק בשורש השי"ת שממנו הבדכה ,וז"ש ויח]וד ויתן,כי המקבל מתנת
השי"ת כראוי מעלה נחת רוח ליוצרו ועי"ז נותן לו יותר ,וזה פ' ויחזורויוע שתבוא
בחורה קבלה את השי"ת הנותן" ושכ"א בראשית .)105
אולם לא רק בפרשתהיום של ברכותיצחק באה הדגשה עלבחינת המתן ,אף
בקשר לשבת מצינו בלשון חז"ל שמוש במושג המתנה" .מתנה טובהישלי בבית
גנוי ושבת שמה,ואני מבקשליתנה לישראל  -לךוהודיעם" (שבתי'ע"ב) .תואר"מתנה"
( .יאה לקט דוגמאות ב"באורי חסידות לגריס" עמ' ע"ג-ע"ד).
ליום השבת מתפרש בכמהגווני
בנקודה שאנו עומדים בה מוסברענינה של המתנה בקשר הנוצרבין הנותן
למקבל" .התקשרות אל השורש נקרא מתנה,הניחל מיד ליד ,פ' שבנ"י מקבלין מהנותן
 והשבת הוא עצם המתנה .ז"ש אמרה שבת לכלישבןזוגוכו' שבא ממדרגה למדרגה,אבל לקבלגוף המתנהמידהנותן א"א,והשיב השי"ת כנסת-ישראל תהאבןזוגך,שניתן
לבנ"י זה הכח לקבל גוף המתנה" (שפ"א שמות  .)202אמנם ההתמדה שבזיקה זו,בין
הנותן למקבל ,רמוזה בניב " -לך והודיעם" "שיהיה להם זאת ההתקשרות" (שפ"א
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שם)יבנסוח ברוריותרבדברי בעלחידושי הרי"ם "בכל עש"ק סמוך לכניסת השבת,
הולך משהרבנו בעצמו לכלאיש מישראללהודיעו ששבתהיום"(חידושיהרי"ם על התורה
עמ'רפ"ג וראה שם עמ'רפ"ט)" .מרע"ה[וועזה הכחלבנ"י בכל שבת כדאיתא לךוהודיעם"
(שפ"א בראשית עמ'קי"ג).

הבלטהזו של מתנת השבת המתחדשתמדי שבת בשבתו ,ומפרנסתע"י כך
את הזיקהבין הבורא לנבראים מתיחסת אף לחדושו של בעל "אור החיים"
בפרושו לבראשית (ב'ג') "ששתימים עשה ד'וגו',הריגילהכי בשעת הבריאה לא ברא
ד' כח בעולם זולת לעמוד ששתימים ...ובראיום אחד...ובוביום חוזר ד' ומשפיענפש
לעולם שעורהמקיים עוד ששהימים ...השבת הואהמקיים העולם כל ששתימים ואחר
עבור ששתימיםיבוא שבת אחרתויחייהוויקיימו עוד ששתימים אחרים".
מכחחידושוזה שלבעל אוה"ח באבעל"שם-משמואל" להעמקה אף במהותה
של השמיטה שהיא שבת לד' ואף בה נאמרה לשון מתנה" ,כי תבואו אל הארץ
אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד"' g"B" .מה שכתב בעל "אור החיים"
שהבריאההיא לשבעהימיםובכל שבת מתחדשתהבריאהעוד לשבעהימיםוט לעולם,

וזהו שבת לד' ,שחוזרת כל הבריאה לממציאה ,וחוזר השי"ת ובורא אותם כבראשונה,
ויש לומר שכמו שהבריאההיא בכלךכןהיא נחלת א"י לישראל שנתנה להם רק לשבע
שנים לעבוד את האדמה וחוזר ונוחן להם עוד לשבע שנים לעבדה ולשמרה ...וע"כ
הקדים"כיתבואו אל הארץ אשראנינותן לכם",לשוןהווה,שהנתינההיאתמידית,ולא
בפעם אחת שנעשית להםלעולם .וע"כהואענין אחד עם שבת בראשית ,אלא שזה כלל
ם משמואל" ויקרא עמ' שב"ז וע"עלעיל עמ'  108ועמ'
הבריאה,וזהנתינת הארץלישראל".יש
).119

לברכה משולשת ולמתנה משתלשת זוכה ,בשנה השביעית ,שבת פ' תולדות
שקוראים בה את ברכת יצחק על המתן החוזרוניתן.
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התפרסות השבתוהשביעית
מיוחדתהיא הבטחת הארץ שנתנהליעקב" .לא כאברהם שכתובבוקום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה (ארץזו ולאיותרברש"י) ולא כיצחק שכתובבוכי לך ולזרעך אתן
את כל הארצות האל"(יתו לא  -רגליי) ,לוווחתם הובטח ליעקב "ופרצתימה וקדמה
וצפונהונגבה".יחודוזה שליעקב ,נתנוהו חסלענין לשבת; ובהסתמךעל נבואת
ישעיהו "וקראת לשבתעונגוגו' אז תתענג על ד'וגו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך"
(ישעי' רח י"מי"ד) באהכנוי "נחלת-יעקב" ,ומכאן ש"כל המעננ את השבתנותנין ?ו
נחלהבלי מצרים" (שבתקי"ח).
בהבנתה של תלותזו,ביןשמירת שבתועינוגהלבין מתן שכרהבבחינתיעקב,
נאמרו כמה וכמה הסברים(.ב"י או"ח ס' רמ"ב ,מהרטר'א שבת שם ,מהרגלחידושי אגדות שבת
שם" ,תפארת-ישראל" פ"נ",עיון-יעקב",רי"ףבע"י",ענףיוסף" שם.תו"יויחי ,בהר".לקוטי תורה" פ'
מסעי דף צ" 1ע"ב",בני-יששכר" שבת מאמר ד' ג /שפ"א ויצא תרסו ,תרמ"ה ,תרמ"ו ,תרנ"ב ,תרצד.

"פרי-צדיק"ויצא ט'",ביתיעקב"ויצא א-ג).לפי העולה מדברי בעל שפ"א (בהר תרס"א)יש

לזיקהזו משמעות מיוחדת בשבתותיה של שנת השמיטה.
י ונצרים" .ומכ"א ויקרא ).203
ענינה של הנשמה היתרה "שהיא בחינת נחלה בל
ובודאיכונתו ע"פ מהשהגדיררסקיי" :נשמהיתרה  -רוחב לב למנוחה ולשמחה
ולהיותפתוח לרוחה,ויאכלוישתהואיןנפשו קצהעליו"וביצהכ"זע"א) .למעלהזו,זכיה
בנשמה יתרה ,הגיעו בנ"י לכשנעשובני חורין ביציאתם ממצרים ,שהרי עצם
היציאה מעבדות לחרות משמעו סלוקמעצורים ומצרים,ויציאה למרחביםבלתי
מוגבלים .היחסבין השבתליצי"מ  -זכרליציאתמצרים  -הוא שמאפשר את
קבלת הנשמה היתרה בשבת.
ככל התהליך והחזיון הזה המתיחס לשבת ,כך הוא ענינה של א"י בשנה
השביעית(.וליע שבתה שלהשביעית:נשמהיתוה לשבתולארץ").א"ינקראת[חלהבלימצרים
כמ"ש בנחלת יעקב "הארץ אשר אתה שוכבוגו' ופרצת",שלפי שזכה בנקודתהפנימיות

שלא"י שמשם הושתת העולםניבודאיכונתו לקפולה שלא"יתחתיו ,כשכלמציאות המקוםאינה
תופסת מקום ,אזי באה הבטחת "ופרצת" שאינה מוגבלת במקום] לכן היא נחלה בלי מצרים,
ובשמיטה -שהיא עדות על א"י שנעשתה נחלת ד' (שבת וע"ז [אמך "אשריך ארץ
שמלכך גן חורים"  -מקבלת הארץ בחינת נשמה יתרהל"ד
'ימכאן הכנוי "ארץ טובה
.
ורחבה  -בחינת נחלה בלי מצרים"( .וע"ע על בחינת המקום הבלתי גבולי מיסודם של
בעלי-תשובה מזרעו שליעקב ב"תקנת השבין" עמ' ).10
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החוט המשולש של קריאת התורה בהבטחת "ופרצת" ,של נשמת השבת
המתפרסת ומתפרצת ושל גבולות ארץ-החרות המתפהסים ומתפשטים ,מתרחב
והולך מצרים,. .
בלי
.,י
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נחלת השבת והשביעית
י ביותר לשמירת שבת נרמז בפרשתנו" .ויחן אתפני העיר"" ,נכנס
פוטאופיינ
בע"ש עם דמדומי-חמה וקבעתחומין מבעודיום ,הא אמדה ששימדיעקב את השבת
קודם שנתנה" (ב"ר ע"סוי ,ב"רי"אז' ,וע"ע תו"ש בראשיתל"ג אות ב"ג" ,שמועות ראיה" פ'וישלח

תריץ" ,מכתב מאליהו" ח"ב .)224ענין זה שליציאה והוצאה בשבת מיוחד הואליום
השביעי ומשוםכך פותחתבו מסכת שבת.כךעולהמדברי המהו"לבחידושי"גור
אריה" על מסכת שבת ,ובנסוחו של בעלייפחד-יצחק" (חנונה מאמרג',ה') "השם שבת
מתיחס הוא יותר אל המיוחד שבו ,הוא מלאכת הוצאה" .מכאן מסתבריחודו של
יעקב  -הקובעתחומין  -אצל השבת.בחינת שמירת שבת שליעקב מתיחסת

לפן המיוחד,פן המקום שבמקדשהזמן( .ע' "0צוישלח אות ט' :קבע המקום בקדושה,מעין
קדושת שבת).

על מטבע שבתי זה המשמשבשני צדדיו :הזמן והמקום ,כתוב ב"שבתה של
ירושלים" פ"ב .הדברטעון הסבר :שבת שכולה רוחנית ,מעולם שכולו שבת ,מה
ענינה אצל המקום.היא שמתייחסתלערכי הזמן מהטיבה במושגי המקום .ואף
ש"זמן ומקום הםענין אחדכידוע למבינים" (מהכ"ל" ,תפארת-ישראל' פסו)ראויולנין זה
לתתעליו את הדעת .שרשו של דברבדברי התורה" :אל יצא איש ממקומוביום
השביעי" ,ובזוהר (שלחע"גע"ב)" :למדנושפרושו ממקום ההואשראוי ללכת,דהינו מחוץ
לכלהעירוזה הואסוד שכתובכי המקום אשר אתה עומדעליו אדמת קודש הוא ,מקום
יקר של קדושה ,אשרי חלקו,מי שזכהלייקר השבת" .הסברו של דבר בדרשת חכמים
עלבחינתיעקב" :לעתיד לבאעתידים אומות העולם לעלותלהר-מרוםהרים,לבחינת
יעקב שבו .לא כאברהם שקראו הה ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית
שנאמר ,לכו ונעלה אל בית אלוקי יעקב" (פסחים פח) .יעקב ,הבחיר שבאבות הוא
הבונה לעצמו בית ,בסיום מאבקו עם עשו "ויק לו בית" ,מה שלא נזכר אצל
אבותיו ,אברהם ויצחק,הנודדים ומתהלכים באהלוביריעה.
בבואו שלם לארץ כנען הרי הוא חונה אתפני העיר .ויחן זה מתפרש לגבי
שבת.זובניתביתובשנית .קנה שביתה ותחםתחומין .מה שכתבה התורה ברמז
 -קשריו שליעקבלשמירת שבת,שנהבן אמוץ במפורש? "אםתשיבנושבתרשך...

והאכלתיך נחלת יעקב אביך" ,ופרש ר'יוחנן בשם ר'יוסי בהרחבה" :כל המענג את
השבתנותניןלו נחלה בלאמיצרים ,לא כאברהםויצחק שנחלו את הארץ במידה ,אלא
כיעקב שכתוב בו ופרצת" .והרי הדבר תמוה ,יעקב הוא המיוחד שבאבות ,הוא
שעזב את גבהי ההרים ומרחבי השדות שהורישוהו אבותיו ופנה לו אל תחומי
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ביתוומיצריגבולותיו ,כ"יעקב שקראובית" ,ודוקא הוא-הוא שנחלתובלימיצרים?
אתמהה?!

יתר-על-כן :כלעיקרה שלשמירת שבת שנאמרהביעקבהיאקביעתהתחומין
והעמדת מיצרים מצמצמים ,והנה שכרה  -נחלה בלי מיצרים ,פריצת כל
התחומים,בליגבול .נמצאשהעניןהייחודי לשבתהעל-זמנית הואקביעת מקומה
הגאוגרפי ,האכיצד? אלא שהם-הם הדברים.מי שישלו דן אמות של תחום,מי
שבונה את ביתו במקום ,במוגדר ,במסויים ,הרי הוא נעשה תל-תלפיות לגוים
רבים הנוהרים ומבקשים את דרך-האמת.מי שיש לו ד' אמות אישיות,יש לו
עולם ומלואו.מענגי השבתנוחלים עולםבלימיצרים( .וע"עלעיל פ'ויצא).
מיוחדתהיא הדגשת"ויחן" אתפניהעיר" ,שתחילה אמרויבא יעקב שלםעיר
שכם ,משמע שבאונכנס לתוכה ממש ,ואח"כ אמרויחן אתפני העיר ולא בעיר...ויזע
בהיפוך אותיות ויגח ,שעשה הנחה של שבת בפני העיר ,שבניוהיו עם מקנהו בשדה
והוצרך לערוב שיוכלו לבא אצלו בשבת" (מהרז"ו ב"ר פ' ל'א ,פ' ~.(wtrוזניה כפולה זו,
בתחומי העיר ומחוצה לה ,תואמת את הכפילות הדיאלקטית של תחימה
והתפרסות ,שלבנית הבית הלאומי מחד,והיותו מרכז לאנושותמאידך,וראויה

התאמהזו שתעשה בשכם.
יסודה של שכם בסלע המחלוקות(יאה תחשבראשית ל"ה אותע"ד ,וב"אתרי-סגולה"לי.
רוזן" .פרי-הארץ" ב' ,אדיב תשמ"א" ,חן-מקום" עמ'  ).205שהוא זרע הפורענויות שהתגלגלו
בשכם :נקמת שמעוןולוי שנענשו ב"אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" ,מחלוקת
יוסףואחיו ,מחלוקתאבימלךואחיו ,מחלוקתירבעםעלביתדוד .מכאן אףענינה
הלשוני ,שכם לשון חלק (יטר'י בראשית מ"ה ע"ב) .אולם מאידך אף משמעות של
ש בה "לעבדו שכם אחד"(.צפניהג'ט' ,וע"ע"שם-משמואל" וישלח עמ' ליב,וישבעמ'
אחדותי
פ"ז ,ובלקוטי שמא וישלח עמ'  :45בשק"ם = ברוך שם כבוד מלנותו,לקוטי שע"א  '0לדלך" .בארות
מים" לר'צבימרימנוב .אגרותראיה ח"ג עמ' ו )/בהוראה כפולהזונעוץענין שלמותה של

שכם "ויבאיעקב שלםעיר שכם" ,וברשב"ם" :אלעיר ששמה שלם -עירו של שכם".
זהותזו של "שלם" ו"שכם" באה בצורה מופלגת במדרש( :תו"ש בראשית ל'ג אות
ו ירושלים" (וע"ע שמו"ר כריו ח' ושם ב"מתנות כהונה" והגהות הראל).
נ") "עיר שכם  -ז

התפרסות והתננסות ,התחלקות והתאחדות ,התמקדות והתפרצות משותפים
ייעקב ש"הבע
לשכםולירושלים .קדושתשילה ,בחלקו שליוסף,יסודה בשכםי'
המקום בקדושהמעין קדושת שבת" ("0צ)וזוהרי היא קדושה תחומה וממוסגרת,
ואילו בפועל ,עם הקמת משכן שילה אוכלים קדשים בכל מלואהעין (זבחיםקי"ח
ל'ב)בחינת "ופרצת" .כךהיא אףמידתה שלירושלים ,מחד  -מחיצות תוחמות
את שטחהואיןאוכליםקדשיםקלים אלאביןחומותיה ,אולםמאידך"פרזות תשב
ן העתיד "נמה שרוצע בונין"( .ב"ב ל'ה ע"ב וברשב"ם ,וע"ע בשהטר'ר ז':
ירושלים" ,ובבני

עתידהירושלים להתרחב ולעלותולהיות מגעת עד כסא הכבוד.בלקוטי שפ"אוישלח עמ'  44ד"הויבא
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יעקב",מהלכים"עמוקים.צירדיאלקטי כזה נרמז אףבאירועים אחרים בפרשה:דינה המוסתרת בתבה
ן "דעת חכמה ומוסר" ח"א עמ' רס"ב],יעקב הנותרלבדו ומחזר
כמישעשויההיתה להשיב את עשוועיי
עלפכים קטנים ,ראה"שמועות-ראיה" מצורע תרפ"ט וב"משךחכמה" בפרשתנו).

מתח פנימי זה ,בין ההתפשטות וההתכווצות ,כשם שהוא מופיע ביסוד
ן נרמז בדברי הרמב"ן (שמות נ' ח')
"המקום" ,כך הואקיים אף ביחס"זמו'.העני

"מידתזכור רמזו במצות עשה והוא היוצא ממידת האהבה...ומידת שמור במצות לא
תעשה והוא היוצא ממידת היראה" .ובא הסברו של עקרון זה ב"פחד יצחק" שבת
(מאמרב' ,ב'-ג') "כשם שמצינו בטבע ,כוחות הפועלים על החומרבכיוון של התפשטות,
ולעומתםכוחותהפועלים עלהחומרבכיוון שלהתכווצות; כמו-טמצינו בנפש ,בעבודת
ד',כי האהבה פועלתהיא על הנפשבכיוון של התפשטותכוחותיה לכבודשמים,והיראה
פועלת היא על הנפשבכיוון של התכווצות כוחותיה לכבוד שמים ...תנועת החיוב של
ההתפשטותותנועתהשלילה של הצמצום משולבותהןיחד בקדושתה של שבת" .ומכאן
העמקה במונחי התורה "ויברך אלוקים אתיום השביעי ויקדש אותו" ,ברכה של

תוספת והתפשטות ,קדושה של המנעות והתכווצות( .הש"י בראשית ב' ג' ושם בגור
אריה).

הבטחתו שלישעיהובדבר "נחלתיעקב אביך" הצפונהלשומרישביעי אףהיא
מתייחסת לשניות של מקום וזמן .שניותזו מצאה את בטויה בשמוש הכפול,

המקורי והמושאל ,בשורש"נחל".
עיקר הוראתו של השורש הוא ביחס לקרקע "לפי שבימי קדם החזיקו בקרקע
ע"י כריה וחפירה" (מגדלקורן",היכל הקודש" .וע"עמילון בן-יהודה .הירש שמות ט"וי"ז ,על זרם
הירושה העוברמדורלדור.הירשתהליםב'ח',אנצי .מקראית :נחלה)אבלבתנ"ךבאו כמה וכמה
שמושים במושגי הנחלה במובנים עיוניים-רוחניים .אמנם בלשון המקרא לא
מצינו  -פרט למקום אחד  -את המושג נחלה ביחסלזמן (איובז'ג'":כן הנחלתי
ליירחישוא") .ההשאלות באולגבי התורה" :נחלתי עדותיך לעולם"(תהילים,קיט,קיא)
כבוד ואולת" :כבוד חכמים ינחלו"ומשליג' ל"ה) "נחלו פתאים אולת" (ו?ם
לגביערכי
י"די"ח)לגבי עבודת המקדש" :כי כהונת ד' נחלתו" (יהושעי"ח ז') ועוד .אכן בלשון
חכמים  -ביחוד בתפילה  -בא שמוש מרובה ביחס לזמן" .והנחילנו באהבה
וברצון"" ,באהבה וברצון הנחילנו" "הנחלתנו"" ,ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים"
ם שכולו שבת"( .יסע "תפארת שלמה"
"ותנחילנוזמני ששוןומועדי קודש" "הואינחילנויו

כרךב' ר"ה ע"ב ,ובשמ"א ויקרא  ,146במדבר  .150ובנפחד-יצחק" שבת עמ'ע"ב".בני יששכר" ס"ז ע"ב
וכעין זה בשמ"א ויקרא  ,160ובשמ"א בראשית  .152 ,51דוגמא לכפילות בלשון המקרא ובלשון חכמים
ראה רמב"ן בראשית ע"ב ל"ג :עולם  -המנהיג בכוחו הזמן או שיקראו השמים והארץ"עולם" כלשון
הבאתמידבדברירבותינו .וע"עהירש שם :בשום מקום בתרךאין"עולם" פרושו"תבל" ).אמנםכן,

השמוש שנעשה במקראובדברי חלול בשרשים"נחל" "עלם"הרי הואסיוע נוסף
להנחהכי "זמן ומקום הם דבר אחד" .כשבחרישעיהו את המושג "נחלה" כשכר
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לשובתיםבשביעי היתה כונתו כפולה,מי שמתנחל בנחלת השבת  -והרייש
נחלתו -
בשביתת מ"שבתרגלך" (נשם שעשהיעקב בבואו לשכם) מש
בך3ב1היצו3ת1וצוב1שנור
במקוםיהמצטמצם
זוכה לנחלתיעקב המתרחבת,כזו שנתברך בה יעק

ומתקפלעד לנקודתאבן-השתיה ומתפשטוהולךעדסוף העולם(מש"ייומאנ"דע"ב).

השמוש במושג הנחלהלגבי שבת הזמן הוא בעלפנים מעמיקות,ואילולגבי
שבת המקום  -שבת הארץ,דברים כפשטם;כלענינההראשוני של הנחלהביחס
לאדמה הוא בא ,ובאה נחלת-שבת בשנת השמיטה על דרך הפשט .אמנם גםהיא

יש בה מןהיסוד המצטמצם ונמנע מעבודת השדה,ומן היסוד הפורץ את גבולות
הבעלות הפרטית ומטשטש אתהקניןהאישי.
אכןעניניההפנימי של הנחלה אצלהשביעית רמוזבדברי הזוהר החדש(יאש
פ'בהר)" :א"ר שמעת להנחילאוהבייש,מאי י"מ דא רזאדיובלושמיטה" .ובא ההסבר
בדברי בעל שפ"א בהסתייעו בדברי המשנה "תלמידיו של אאע"ה אוכלין בעוה"ז
ונותלע לטוה"ב כדכתיב להנחיל וכו' "שהקב"ה נתן א"י לנו לנחלה כדי לקיים ושבתה
הארץ שבת לד',והקנה הקב"הלנוא"יכדי להקנותהאליו...וזההרמזלהנחילאוהביי"מ,
שזה הנחלה ע"י יובלות ושמישן שמבטלין הכל אל השורשוהאין .ובזהנתקיים הנחלה
בידם ,וכלקיום היש ע"ייובל וששטה שהוא הביטול"( .שפ"א ויקרא  ,195במדבר  .140וע"ע
שם עמ'  .200אמנםבדברי הזו"ח נפתח פתח נוסף בקשרלפרשיותינו .רחל ולאהביחס לשמיטהויובל,
וכן הוא בזוהר ויצא קנ"ג ע"ב וב"פרי-צדיק" ויצא  .101על רחל ולאה כמייצגות נתונים בכל רבדי
המציאות ראה ב"מוסר-הקודטר' עמ' שמ"ז-שמ"ח" ,שמועות ראיה" ויגש תרפ"ט" .מכתב מאליהו" ח"ב
 ,218ובהקדמת "שבת הארץ" כרך א עמ'  62על הכפילות של שמיטהויובל).

הדגשת הנחלה משמעה ירושהבעין ,רכוש המועבר לזוכה ומתבטא במושג
היישות  -יש ,והנה כל מציאותן של השמיטה והיובלאינה אלא בטול "נחלת"
הבעלות ,סלוקהקנין הפרטי ,התמקדות והתפרצותהבאין כאחד.
ידיעתנבוניםזו של אחדותזמן ומקום וכהנחלה" המשותפתלשניהם ,מקבלת
בשבתותיה של השביעית משמעות עמוקה .כל עצמה של הרכבה זו "שבתותיה
שלהשביעית" מיסודם של הזמן והמקוםהיא חצובה .בשתוף ההוראה של נחלה,
הן על השבת המתקדשת והן על הארץ המשמטת ,נעשה האדם שותף לקב"ה
בקידוש שבתהימים בשנת שבת הארץ.

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח

וןww.daat.ac.i
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שבתה של השביעית בתנופה
י מעשה בראשית קבלו את ה"מכה בפטיטר' שלהם עם סיומם" :אשר
ששתימ
ברא אלוקים לעשות" " -צוה לכל אחד ואחד שיוציא תולדתו הראוי לו מכאן
ולעולם"( .ז"חי"ז ,הובא בתו"ש בראשיתב' אות ע"ב וראה שם עודבדברי המדרשים והראשונים על
ברכת העשיה שנתברך בה עולמנו ).כובעבסימי זה ,שליצירה ועשייה,יש לו "בטול",
דהיינוחריג והפסק ,בשבתובשביעית" .כלענין השביתההוא בטולהטבע...שיש בכח
בנ"י לצאת מן הטבע וזה אות השבת  -בטול המלאכה" (שפ"א ויקרא  ,194וע"ע שפ"א
בראשית  :11בשבתע"י הבטול שנתבטל הבריאה אליוית'" ).ובשמיטה היתה כל השנה שביתת
הכל ,שלאלהיותטבועים תחת ההרגל והטבע"( .שפ"אויקרא שם וע"ע שם עמ' ":190ענין שבת
ושמיטההיאבחינת הבטול' ושם עמ' 95 ,191ןולעיל פ' בראשית).

השבתת מלאכת היצירה בשדה ובכרם נתפסת כבטול חוקי הטבע שנטבעו
בראשית הבריאה,ואילו בפרשתנו מסופרפעמיים על בטולחוקי הטבעהאנושי.
"נסיונו שליוסףהיה שלא כדרך הטבע ,שהרי אמרו (ב"רפ"ז):וינהויצא החוצה  -קפץ
בזכות אבות שנאמר ויוצא אותו החוצהוכו ,בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים
לישראל ,הה"דהים ראהוינם ,בזכות "ויעזוב בגדו בידהוינםויוצא החוצה" .מורה על
למעלה מדרך הטבע,וכךהיהגםנסיונו שליוסף" ,קפץ" שנתעלה למעלה מהטבע.ודייקו
חז"ל סמה שנאמר "ויצא",והרימספיק שיאמר"וינס החוצה",כמו שבדברי אשתפוטיפר
נאמר רק"וינס החוצה" ,אלא "ויצא" מיותר לדרשה ,ללנזדנוכי העמידהבנסיון היתה
בבחינת "ויוצא אותו למעלה מכיפת הרקיע"  -שלא כדרך הטבע ,ולצורך זה נזקק
סכות אבות,וזה "קפץ"  -מה שעלהבידו לקפוץ למעלה מדדך הטבע ב"זכות-אבות":
ולכן מידה כנגד מידה "הים ראה וינס",כי כשםשיוסף יצא לגמרי מגדר הטבע כך גם
הים נתבטל לגמרי ונעשה יבשה" .ל'באר משה" בראשית עמ' תשל"א).
בטולחוקי טבעהיםתלוייםבביטולחוקי טבע האדםהן אצליוסףוהן אצל
נחשון נשיא יהודה .כך דרשו בבמד"ר(י"ג ד') "[ודע ביהודה אלוקים" ,אלוקים נודע

ע"י יהודה ,כשקפץ נחשון תחילה לגלי הים ,לפיכך ב"ישראל שמו" ,הגדיל הקב"ה שמו
של נחשון בישראל ,שזכה להקריב ראשון שנאמר בחנוכתהנשיאים"ויהיה המקריבביום
הראשוןוגו'".

*

בשמיטות תשמ"ז ,תשנ"ד חלה שבת פרשתוישב בא' חנוכה.
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להתגברותוהעל-טבעית שלנחשוןנשיא-יהודהעלנחשולי-הים קדמהגבורתו
השבט,יהודה במעשה תמר" .להודות בהרגשה כנה וטבעיתביאינו צודק,
שלאבי
זה קשה מאד מאהכי טבע בני-אדם לראות מעלות עצמם ולא חסרונות ,ואדם ההולך
כנגד טבעוהרי זה כמו חוץ לדרך הטבע"( .אוריהל עמ' פ /וע"ע "דעת-תורה" לל"יליבוביץ
בראשית עמ' רצ"ב;"שעורי-דעת" ח"ג עמ'י"ח).

(

כח ההודאה שיש בו בטול העמדה הראשונית מתייחס ליסוד הנפשי של
הוידוי ,כך נרמז ב"עולת ראיה" (ח"א עמ' א' ,ושם ח"ב עמ' תחח מקורות מהמדרש ,מדברי
המהכ"לומדברי"הכתבוהקבלה") .ונ1צבאך בהךחבהב"פתד-יצחק" (חנונה עמ'ל"ב) ב"תכו[ת
נפשו של אדםטמונההיאהשאיפהלהיותסמוכה על שולתן עצמה,מבלי להזקקלעזרתו
של הזולת ,ובשעה שאדם מביע את הכרת טובתו לחברוונוועלו תודה ,באותה שעה
יש כאן הודאת בעל-דץכי בפעם הזאת אמנם לא עלתהבידווהיה עליו להשתמש
בטובתו של חברו ,באופן שהשורש הנפשי העמוק של כל הבעת תודה הוא מעשה
ההודאה"( .וע"ע תעש נרך ג"ה עמ' ל"א ,כרך ק"ו עמ' רצ"ה,חריג).

להירגלות כסא המלכות רובץ החשש שהעצמה המרוכזתבידי המלך תמנע
ממנו להכנעלפני סמכות גדולה הימנו בחכמה או במשקל המוסרי .כוחה של
ההודאה  -שביסודה היא הכרזתוידוי על הזדקקות לזולת ,על האמת המצויה
אצל המוכיח ,על בטול העצמיות של המעשה והעושה המוטעים .מכאן אףענין
אבנו שליהודה בחושן:נופך( .במד"ר ע"בז' וראה תיש שמותפ' ליח עמ' .p"pוברבינובחיי,

שצבעוירוקככרתי"ונתנהליהודה ע"ששהוריקופניו במעשה תמר ונתגבר עליצרו והודה ולאבוטר'.
הירוקת שיסודה בהתרוקנות הפנים מצבעים ,היאהביטוי להרקה,לריקנות ,להתבטלות שלהאישיות
המודהכלפי האמת.וע"עעל כח ההודאההמיוחד לשבת בשפ"א נח תרמ"זוב"בית-יעקב" בראשית עמ'
ק' ,ויקרא עמ' קכ"ח .ועלבחינת ההודאהבימי החנוכה ראה שפ"א בראשית 242טרייכולין לבטל הגוף
אל הארת הנשמה",וב"רסיסילילה" עמ' "164עיקרקביעתימים האלו להודות,ולהלל לשמךהגדול").

מה שמתרחשבשבת-הימים ובשבת-השנים חוזך על עצמו בשבת המקום -

במקדש( .אמנם ראה שפ"א ויקרא  :191בכח שביתת האדם צריך לעורר כל הנבראים ,וחובת קרקע

אינה נוהגת עתה,כיבזמן המקדשהיויכוליןלעוררגם הדומם להעלות עד מקום השגחה שהוא בשורש
כמ"ש ושבתה הארץ ממש ).כמה וכמה מחוקי הטבע לא נתקיימו במקדש דכתיב "אע

כל חדש תחת השמש,ובנ"י כאשרהיו בביהמ"קהתנהגו למעלהמז הטבע שכמהניסים

קבועיםנעשו בביהם"ק(אבות פ"ה מ"ה)ונתגלה ההתחדשותבכליום...והנה שםחנוכה על
ההתחדשות ...בבית שני שהיו תחת האומות לא היתה יבולה להתגלות ההתחדשות
כראוי ,דהחודש הזה לכם כתיב ,ולקן בעת בטול מלכותית הרשעה נתגלתה להם
ההתחדשות כראוי ,באילו היתה אז חנוכת בית שני ממש ,לכן נראה מנבואת זכריה
דמנורה של חשמונאי היתה היסוד של בנץ ב"ש ,והגם שהיהזמן רב אח"כ ואחר תקופת
זכריה] עם כל זה היה מעשה זה נשל העצמאות הלאומית] עיקד חנוכת בית-שני ,שעיקד
ביהמ"ק הוא כאשר בנ"י נבדלים מהאומות ,ואז הקב"ה פורס סוכת שלומו עליהם
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בביהם"ק ולא כשהם תחתידי הרשעים,ולכן הראה הקב"ה לזכריה נרות דמנורה שזה
היהיסודוקיום הבית"( .שכ"א בראשית ,192יתכן שההצמדה במראות זכריהביןהזיתים לאור,
ההתאמהבין האורוביןהכליםובין המטרהלבין האמצעים ף'אורות התשובה" ב"וו'] הוא בטול הטבע
הרמוז במשמעות מנורתזכריה ,הוא החזון שהקדים את תקופת החשמונאים).

אחדהניסיםשאירעומדי שבת במקדשהיהבלחם-הפנים" .נםגדולהיה נעשה
בלחםהפנים ,סלוקו כסדורו (כשמסלקין אותועדיין הוא חם,רועיי) שנאנזך "לשךם לחם חךם
ביום הלקחו"(יימא כ"אע"א) .מכאןיחודה של שבת-חנוכה שיש בה "רמז בחנוך לחם
הפנים,כי בחנוכה היתה חנוכת המזבח ששקצום היונים והיה נצרך לחנך בקרבנות,
ובשבת ,מ"י הי"ב לחם,היה החנוך של השולקך" .ג'פרי-צדיק" בראשית עמ'  189וע"ע שפ"א
ויקרא ).185

בשנת המרד החשמונאי וטיהור המקדש ,התלכדו חנוכת המזבח וחנוכת
המנורהוחנוכתהשולחןביממה אחת -ביום השבת שחלבע"הבכסלו,כךהעלה
בפלפולוהאדמו"רמאוסטרובצה "דרךהשערה,ובינותיבספריםוראיתיבסדרהדורות
דהיה בשנתג'אלפים תרכ"א או תרכ"ב ,ובצמחדוד כתבבפשיטותשהיה בשנת תרכ"ב,
ולפי חשבון המולדותהיה מולד תשרי בשבת,והיה ר"ה בשבתוכן כ"ה בכסלו בשבת,
וב"השכונתי לאמתוזה פלא" .נמצא שבאותויום שבת מופלא ,ע"ה כסלוג'אלפים
תרכ"בלמנין שאנומונים ,התמקדושני מאורעות שמשמעותם בטולחוקי הטבע,
הדלקת המנורה שבסופה שמן המנורה לא כלה ועריכת השולחן שבסופו לחם
השולחן לאיבש.
לכך קדמה אף התופעה של "גבוריםביד חלשיםורביםביד מעטים" שגםהיא
ביסודה "בטול הטבע" .אמונתם של החשמונאים בסיוע לבטול מגבלות הטבע
התעמקה עוד יותר בהיות שנת המלחמה ,שנת השמיטה .כך מפורש בספר
י שבתהיתה לארץ""%( .ע
החשמונאיםא'ו'מ"ט" :לאהיה להם שםאוכללהסגר בה,כ
שםמיג ,ובמאמרו של ד"רכהן בקובץ"שמיטה ,מקורות ,הגות ,מחקר" עמ'  ,104וב"מגילתבני אורובני
ישביעית",ישראלרוונסון,תשינה עמ' ).27
חושן"".שניט עשרירח

מעתה נבואה חשבון על האור המופלא העולה מנרות שבת ומנר החנוכה
בנקודה שאנועומדים בה,שהרי אףנר שבתישבו,למעמיקים-המאמינים ,עדות
לכח בטול הטבע .כך למדרביחנינאבן דוסא את בתו ,כשאמר לחומץ ,שהדליקו
ממנואור לשבת ,ודלקוהלךכלהיוםעדלהבדלה(.תעניתכיהע"א ,ושםברוריי ,מהרש"א,

"ענף-יוסף"",עיון-יעקב",וע"עבדברי ההסברספרי-צדיק"בראשיתעמ'פ"ב וממכתבמאליהו" ח"אעמ'
).178

"אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח" .שירת שבת נושאת חזונהליום שכולו
שבת (משנה,סוףתמיד),שירתתנוכהבלשוןעתיד נאמרת "אז אגמךך",ובפסגת-עתיד
תזון הגאולה בדברי הרמב"ם  -קיומהיהוא בטולה של הנהגת הטבען של השביעית:
185
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ה"מלד המשיחעתיד לעמודולהחזיר מלכות דודליושנה...ובונה המקדש ,ומקבץנדחי
ישראל ...ועושץ שמיטלויובלות ככל מצותה האמורה בתורה" (הלכות מלכים פל'א ח"א).

דעןן

אתר
לימודי יהדות ררוח
.11ם881.8ט.שישעשע
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זכור בשבת ,בחנוכה ,בשביעית
במילת הפתיחה לפרשתנו " -מקץ"  -נמצא אף המפתח לארבעת
המושגים המתלכדים בענינאדיומא .מקץשתי שנות השכחה.יוסף בקש בלשון
כפולה "כי אם זכרתני ...והזכרתני"" ,אמר לו הקב"ה אתה הבטחת עליו שתי וכירות,
ך עשה עוד שתי שנים"(.תנ"י מקץ א' ,וע"ע שס"א בראשית ).224
חיי
השכחה חסמה את צאתו שליוסף מבור החשכה ,אבל לה גופה הציביוסף
ינשני אלוקים את כ? עמלי"( .ראה בס' הרקמה
זכרון בקריאת שם בכורו " -מנשהכ
לאבן ג'אנח",העמק-דבר" ,מלבל'ם ,שסל ,הירש ,והשוה "שם-משמואל"ויחי עמ' של"ו",דעת-סופרים",
"בית-יעקב" בראשית עמ' רהט ,458 ,וע"ע חו"ש בראשית פל"ט אותכ"ז).

ענינו של מנשה בשכחה ובהשכחה מסביר אף את תרומתו  -בקריאתהיום

 ,שהחשיכהעיניהם של ישראל"( .ב"ר פ"ב,
 לחנוכת המזבח" .והחושך -זו גלותיוןוב"בני יששכר" כסלו-טבת מאמר ד' אות נ"ז :חטריך=שכ"ח ,ומכאן "להשכיחם תורתך" :הדברים
הנשכחים נתונים כאילו בחושך ,נעלמים ,אינםידועים .וע"ע שפ"א בראשית  242 ,212וב"פחד-יצחק"
חנוכה מאמרג').

עצם קריאת התורה "בחנוכה -בנשיאים"(מגילהל'ע"ב)יש לה הסבריםפנימיים.
קוטב תכנם :הקרבתהיסודותהאינדיבידואליסטים (שיש להםיחס לתרבותההלניסטית,
ראה :אנצ .עברית ,הלניזם  )591-590של נשיאי השבטים הם-הם העושים את המשכן
לאחד .עקרון זה מגיע לבטויו המלא ב"יום האחרון שנקרא זאת חנוכה...כי יום

האחרון כולל כל הימים וכו' ,ופרשת זאת חנוכת המזבח הוא ט ,שמקודם כתוב פרם
הקרבת כל נשיא ואח"כ הכלל"( .שפ"א בראשית  ).213בנקודה זו בולטת מהותו של
מנשה,ביטולה שלגזרת "להשכיחם תורתך"מבהיקה אצלמישענינו השכחה " -כי
נשני".
ולאזו בלבד אלא שהבטחת התורה "כי לא תשכחמפי זרעו"היא שעשאתם
לצאצאי מנשה ,לבני מכיר ,למחוקקים ,זוכרי תורה ומלמדיה גם במרחקי
המרחבים השכוחים של עבה"י המזרחי .כ'העמק-דבר דברים ג'י"ג .וראה עוד שהסתימות
השכוחה עלומה כ"כ שאףאינה מתבטאת בגורל; "דעת סופרים" במדבר ל"ד ל'ג ,וב"חדושי הגרי"ז על

התורה" ,דנתחדשה הלכה שיתנו אותה לחצי שבט מנשה בלי גורל וחלוקה ).אף על הנקודה
האחרונה ,השכוחהביותר ,ה"מנשית"ביותר ,מובטחים הםישראלשמשיחיותבן

בשמיטות תשמ"ז ,תשנ"ד חלה שבת פרשת מקץ בח' חנוכה.
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יוסף תגאלם.הייעוד של "לבל ידח ממנו נדח" מקיף את כל הנדחים-הנשכחים
שנשו מבית אביהם" .לי מנשה -זה משיח שעומדמבניו של מנשה" (במד'ר ל'דא').
כיוןשהגיעוישראל למדרגת מנשה אפשר לה לחנוכת המזבחשתסתיים .זאת
יהחנוכה" .זאתהוא דברשקיים לעולם,
חנונת המזבחהיאהקריאה החותמת אתימ
י הראה הקב"ה ?כל שבט מהשיהיהבו עד לימות המשיח" (שפ"א
ואיתא במדרש נשא,כ
גראשית .)237ביומו של מנשה ,בדרגת השכחה שלו,נזכרים הם כל שאר השבטים,
שלפניו ושלאחריו,והרי הםכאבניזכרוןלבני-שראל.
ענינו שלהזכרון באהןביחסלאישיםוהןביחסלזמנים .נוסחת התורההיותר
בסיסית " -זנור אתיום השבתלקדשו ,ובאה ע"כ דרשת חז"ל "זנרהו מאחר שבא
?השכיחו" (ביצה ט"ו נ"ב וראה תעש שמות כ' אות רצ"ב)
של בעל שע"א" :ע"י
י
ד
1
א
ב
ב
ן
הזכירה נתוסף קדושה לשבת .פ' שורש השבת מאד נעלה ,אבל כפי מה שזוכרץ

בנ"י
ושומרין עצמם כלימי השבוע וגו' עי"ז יכולין להמשיך שורש הקדושה ליום השבת
שבעוה"ז" .שמות עמ'  ,90שם פ'יתרו תרמז" ,שבת יומא דזכירה" שם עמ'  .109השוה פ"צ שמות
:177עיקר קדושת השבתוכו' מצדהזכירה ).אלא שבעל שפ"אהעמיק וראהבזכרון השבת

פתח לשרשרת זכרונות נוספת" .השבתניתן לשכח בו כל מלאכתימי המעשה ,והוא
באמת עדות לישראלשיכולל לשכוח בשבת כל המעשיםוגו'והכנתימי המעשה לשבת
כמו הכנת עוה"ז לעוה"ב,וכפי מה שאדםזוכר בעודנו בעוה"ז הכנת העוה"ב ,כך זוכה
בעוה"ב ,כדאיתא שא"י לעלות לכ"ע עד ששוכחין כל הרהורים מעוה"ז ,וכפי זכירת
עוה"ב בעוה"ז כךיכולין לשכוח עוה"ז בעת הסתלקותו מעוה"ז,וכמו-טכפיהזכירה של
השבתבימי המעשה כךיכולין לשכח בשבת כל מחשבות עבודה" (שפ"איתרותרנ"ו ,וע"ע
תרומז).

הפןהרביעי שלסוגייתנו  -נוסף על השכחה והזכרון בפרשתנו ,על השכחה
י חנוכת המזבח ,ועלזכרון קדושת
והזכרוןבאישיותו של מנשה שבו נחתמיםימ
השבת ושכחתמעשיהחולין  -הרי הואזכרון שביתתה שלהשביעית המתיחס
לבחינת המקום .כך כתב בעל שפ"א (ייקפא עמ' " )196הקב"ה זכר עשה לנפלאותיו
נבמסעיתהמדבי ,וכמו-כן בשנת השמיטה הוא ממש לכתך אחרי בארץ לא זרועה" ,ועל
הליכהזוהן באה הבטחתהנביא:זכרתילך.זכרון זה האמורכלפישמיא ,במקום
שאין שכחה ,מקביל הוא לזכרון בעלמאדידן שיזכור "איש ישראל על מה נשתלח
בעולם ,דעוה"ז עלמא דשכחה ,דהטבע משכח ,ובאמת עיקר השכחה הואכדי לשכוח
הבלי עולם הטבע" (שפ"אשמית .)109אכןאין לךנסיון להשכיח אתכללי הטבעיותר
מאשר בשמיטתה שלהשביעית.
בזכרם שלאישי הנשיה ,בזכרם של הזמנים  -שבת ושמיטה ,ובזכרה של
האדמה הלא-זרועה - ,ערובהלמניעת השכחתיון ולזכרון אור תורת-בראשית.
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פני השבתוהשביעית
פן אחו מברכתה של השבתהיא ברכת מאור הפנים" .ויברך אלוקים אתיום
השביעית -ברכו באורפניו של אדם ,לא דומה אורפניו של אדם כלימות השבתכמו
שהוא דומה בשבת" (ב"רי"אב').והוגיךעל-כך ב"פחד-יצחק" (שבת עמ' כ"ט)" :לכאורה
יש כאן מעוט הדמות בברכתה של שבת,כי הלוא הברכהכפי שהיא מפורשת בתורה
נאמרה בכללות" ,ומאורפניו של אדם,הרי הוא פרט ,וא"כ נמצאכיחכמים צמצמו את

כלליותה של הבדכה להופעה פרטית" .ואנן עכ"ז ישלעיין באוקימתות השונות במדרש שם,
ואכ"מ.ןוע"פ מהלךהדברים שםב"פתד-יצחק" כתבליישב":הפניםהםהמקוםהיחידי

בכלנופו של אדם אשרבוניכרתהיאבמידהידומה התבטלותחומריותו שלהגוףלגבי
אורה של הדעת,כיהלוא "חכמת אדםתאירפניו" ונמצאדלפי ערך התרבות כח הדעת
והמעטתו ,בה במידהיגדל אויקטןזיוהפנים...גילויהפנים של שבת הוא מאורהפנים
של שבת".

הצדהלשוני המשותףלפניםולפנימיות(יאה"לקוטיתורה"פ' שלחדףמ"אע"ג)ייהודן

בהנחהשהפנים הוא המקוםבגוף שהחוץוהפניםנפגשיםבו ,האורוהעור ,השער
לעולמוהפנימי של האדם קבוע הואבפנים ,ברכת מאורהפנים בשבתמעידהעל
היות השבת שער לעולםהפנימי.
והנהביחסליוסףמופיע מושגהפנים בפרשתנו ארבעפעמים :א) "לאתוסיפת
לראותפני" (מ"דכ"ג)ב) "לראות5ני האיש" (מ"דכ"ו)ג)"כינבהלומפניו" (מ"הג')ד)"אחרי
ראותי אתפניך" (ט"ולי) .הסברה של הדגשה מרובעתזו קשור להבנת ספורעלילת
יוסף כולה.זויש לה רק הסברפנימי ,המאחד וחורז את כלמרכיבי המאורעות.
כךהוא ,למשל ,בשאלת הרמב"ן (בראשית מ"ב כ"א)13דוע לא ספרה התורהעלבכיתו
ותחנוניו שליוסף בעת השלכתו לבור ,ואנו שומעים ע"כ רק ח"ב שנים לאחר
מכאן בדבריהוידוי של האחים .דעתם הנחרצת של האחים היא שהצדק אתם,
ונמצא שצעקותיו ותחינתו של יוסף לא נכנסו באזניהם .הא למה הדבר דומה,
לינוקא שצועק בעת קבלת חיסון ,האם שכביכול מתאכזרת על ילדה" ,אינה
שומעת" את בכיתו,כיהריזו תקנתו ,אולם אם יתברר שהיתה טעות בהזרקת
החיסון ,ועל חנם הכאיבולתינוק,מידיהמו רחמי האם וקול צעקתוובכיויבוא
באזניה .כל אותם כ"בשנים שסברו האחים שנהגו כשורה ,לא התיחסו לתגובתו
שליוסף ,אולם כשבצבצה ההכרההפנימית בלבם ,שאכןהיה פגם בשקול דעתם,
מיד עלה באזניהם קול תחנוניו שליוסף .חיצוניותו שליוסף ,מסלסל בשערו,
מתלה בעקבו ,הוא שהיטעם לחשוב שאין לו פנימיות ,שכולו "חוץ" .מסביב
להכרתפנימיותו מתנהל המאבק,ומכאן ההדגשהעל"פניהאינצ' .הוא מה שדרש
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אבא כהן ברדלא בבראשית-רבה (פ' צ"גי') "אוילנומיום הדין,אוילנומיום התוכחה,
יוסףקטנן של שבטיםהיה ,ולאהיויכולים לעמוד בתוכחתו ,הדאהוא דכתיב" ,ולאיכלו
אחיו לענות אותוכי נבהלו מפניו" ,לכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד ,עאכ"ו".
בדין האמתשלעתיד,יוצאתהפנימיותלאור ,אורה של החמהמבהיקבלינרתיקה,
פניםבפנים עומד האדםביום התוכחה.
בדרךזו הלךבעל "שם משמואל" (פ'ויגש תרטב)":כינבהלומפניו,ולא נאמר ממנו,
נראהדמפניו דייקא ...כשהתודע להםהיו כל האורות שבפניו בוקעים עודיותר ...ובזה
יש לפרשפני שבת נקבלה" .וכן שם עמ' רפ"ט" :כאשר ראו תוארפניה אזנתביישו
בעצמם...וכן לעתיד כתיב ונקטותם בפניכם ...כאשריביטובפני עצמם ,אזיראוויבינו
להתבייש ממעשיהם הקודמים...וכן בשבת ברכו במאור פנים ,מזה עצנזויבין המבין
שמעשיו בששתימי המעשה אינםלפי מהותו".
בדרךזו הלךבעל"פרי-צדיק" (ביאשית עמ' " )213כשבא העת להתודע להם ,אז שוב
לא הסתיר את מאורפניו מהם ,ואז הכירוש ונבהלו ממאורפניו שראו בו שהוא יוסף,
וכן מה שכתוב להלן "וירא אליו" ,שבעת שבא אל אביו ,נתגלה אליו להראותלו מאור
פניו שלו,שנתקייםבקדושהו...וע"ז אמר אח"כ אמותה הפעם ,אחרראותי אתפניךדייק,
שהכיר במאורפניוכיעודנוחי בצדקו".
מדברי זוהר חדש ,פ' תולדות ,עולה שבחינת מוסף של שבת מתיחסתליוסף

(וראה ב"אמרי שפר" על סדור הגר"א ,בקדושת כתר ,בהתחלפות האותיותמי' למ' ,מיוסף למוסף).

ובהסברו של בעל שפ"א" :מומף" הוא בחינתיוסף ,שבשבת מתגלה הנהגהעליונה
למעלה מהטבע ...בשבת תפילת מוסף על נשמה יתרה ,לכן נקרא מוסף ,שהיא למעלה
מעולת התמיד ,בחינת יוסף למעלה מסדר הטבע" (בראשית עמ'  ,175וראה לעיל פ'וישב).
תוספתה של הנשמה היתרה היא המקור למאור הפנים בשבת (ע"פ

"קדושת-השבת" ,פ"צ בראשית עמ' .)25

הגילוי המלא שלהפנימיות הואשזעזע את אבאכהן ברדלא  -אוילנו .בבת

אחת נתברר להם לאחים מה נרמז וחזר ונרמז בדברייוסף על ראיתפניו ,הבנת

פנימיותו; ויש בכך תוכחה והוכחה על שעתיד להתרחש לעת גילוי הפנים
החדשות בשבת העולמים( .מכאן נפתח פתח לאולם נוסף ,בדבר שירת השבת שהיא מקורפני

השבת החדשות .טוב להודות  -להתודות .ההודאה,הוידוי ,הבושה ,הבאים מעמידתפניםבפנים מול
שכינת השבת ,בושהזויסודה במ"ת" ,למען תהיה יראתו על פניכם  -זו הבושה"(נדרים כ') הבושה
מלבישהפנים חדשות לאדם).
ואיקונין שלו דומה לו"
המשותףביןיעקבליוסףאינו רקבזיו הפנים "שהיהזי

(ב"ר פ"ד) אלא אףביחס לשמירת שבת" .ויחו אתפניהעיר קבע תחומץ מבעודיום,
הדא אמרה ששימר יעקב את השבת קודם שנתנה" (ב"רע"ס)" .ךטבח טבחוהנן -אין
"והכן" אלא ערב שבת שנאמר "והיה ביום הששי והכינו ,הדא אמרה ,שימריוסף את
השבת קודם שתנחל" (ב"ר ב"ב ,תו"ש בראשית מ"ג אות מ"ה) .הן תחימת התחום והן
190

פני השבתוהשביעית

ההכנות במטבח,ענינם מבעודיום,וזוהי גדרה של שמירה לשבת שנאמרה הן
אצליעקבוהן אצליוסף.
אמנם לעומתשויון זה מתיחסיםיעקבויוסףלשני קטבים,היוצרים שלמות
אחת .שמירת שבת שנאמרה אצל יעקב ענינה ברגל" .אם תשיב תשבת רגן...
והאכלתיך נחלת יעקב אביך" ,והואיסוד התחום המונע אתההליכה.ואילו מאור
הפנים בשבת מתייחס ,כמוסבר,ליוסף ,והיא הברכה ל"ראשיוסף" .יעקב ,איש
העקב ,ויוסף בעל התוספת הפנימיתיוצרים יחדו את מלוא שעור הקומה של
השבת ,מעקב רגל ועדנזר הקדקד.
מה שנתגלה לאחים שעה שנתודע להם אחיהם ,הםפנייוסףהשבתיים .כך
עולה ממסורותחילל (יאה ב"ר ב"ב ד' ו"הכן" ושם בפרוש מהרז"ו) שפגישתם השניה של
האחים בע"ש היתה ,באותו לילה לנו בביתיוסף ,שנאמר "הבוקר אור והאנשים

שולחו",יוסףממתין להם (תבחומא מקץי'),ובנגופה של ההתמודדות באותויום שבת
הוא מגלה את פניו ,ואז "פנים חדשות באו לכאן" ,היא התוספת "היוספי,'%
השולחת להבותיה למרחוק ,עושה מהחול שבת ומעניקה לשבת את תוספת
נשמתה היתרה ,הקורנת ממאורהפנים.
ל'מערכה"זו שלפני השבתכפי שהם משתקפיםבפניה של הפרשה מצטרף
מימדמיוחד שלזמן ומקום .הזמן  -ליל שבת שבתקופת טבת ,המקום  -בית
מדרשירושלמי.בביהמ"דהירושלמי של שמעיה ואבטליוןהאירו ,מבעד לארובה
המושלגת,פני אדם(.יצא ל'הע"ב) הארת דמותו של הלל באהמפנימיותו.אישיותו
קורנת מעצם שמו ,מאור היהל ,הוא האיקונין שהלל מצחצחו במדתומדייום
ביומו(ויק"רל"ד,ביצהב"זע"א וראהויק"ר שם בהגהות הרוטל אותה' ,גרסתהשאילתות)131.עניק
לו אתזיוו השבתי והוא-הוא דיוקנו של אדם הראשון בעל האנפין חדתין (יאה
"פרי-צדיק" בראשית עמ'  127שרחיצתו של הלל לכבוד שבת היתה .וע"ע מלקוטי-תורה" שה"ש .)96

עלדימיוןזיוו שליוסף לזה שליעקב דרשו במדרש (ב"ר פ"ד) ועלקרינתפניו
שליעקבמפניו של אדה"ר למדנו בגמרא (ב"מ ל"ד).
דיוקןפניו של אדה"ר בשבת הראשונה שעברהעליו מתיחס לבחינת שבתה
שלהשביעית .מתוך כתבו של בעל שפ"א (פ' בהר תרמ"ו וראהלעילפ'בראשיתולהלן בפרק
על סוכות) עולה שיש בשמיטה הארה מהדרך הראשונה המתיחסתלגן-עדן .מאור
פניו של אדם בהיותו ביצע לן עמו במשך יממת שבת-בראשית" ,משנה פניו

ותש?חהו" (איוב ד' כ') ובב"ר (י"א ב') ב"מוצאי-שבתניטל מאדה"ךזיוו וטרדו מנ"ע",
"הרי שבשבתהיהלו אורהפנים כתו בזמן שנברא" (ד"צ בראשית .)127

שמחתהגן אשרבעדן מקדם,היא שמחתהפניםהפנימיות של שבתהעולמים
שקודם החטא,והיא מתנת השבת המסנגרתומגינה (פרד"אפי"ט) ,ומשנתגלה סודה
פתח אדה"רבהימנונה של השבת "ואתרמזמורשירליום השבת -פנים חדשות באו
לכאן (תוס' נתובותז' ע"ב).
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בליל שבתירושלמי ,בתקופת טבת ,בשנת השמיטה ,כשמתעמקים בפרשתפני

יוסף ,אפשר לזכות ברסיס מזיהרא עילאה של אדה"רהמקרין מהגן הקדמוני.
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אחדות השבת והשביעית
קויאת הפתיחה לברכות יעקב :האספו ,הקבצו ,נתפרשה במדרשי
ברבדיםשונים :ע"ש ההוה וע"שהעתיד .בהווה -
פת"ח ב' וע"ש תו"ש בראשית מ"ט אות ט"וגבעתיד " -להודיעם שהן גולךויצטרכו אספה
חשל

"האספו מכל ארץמצרים"(ב"ר

מגלות בבלוקבוץ מגלות אדום" (תעש שם אותי"ג)י "אספהלנדחיםוקבוץלנפוצים" (שם)
"ורבע אמרי צוה אותן על המחלוקת ,אמר להוב תהון בולכן אספה אחת"
צ"ח שם
(נ"י
ע תו"ש שם אות חעט').
וי'

עיקרוויל האחוד מסביב למיטתו שליעקב הואביןיהודהליוסף ,כךהסביר
בשפ"א (בראשית  '[" )269הלשונות הקבצוי האספג הם ב'מיני התאחדות ,בחינתיוסף
ויהודה" ,והיא האחדות "בנפשות ובגופות" (שם  )279ומכאן ש"עיקר הברכות קבלו
יהודהויוסף" (שם  )280והנ? "כלל בל השבטים" (שם )279שהרי "עיקר הברכה לא נזכך
בכל השבטים" (שם .)272

בין השנים נפערה תהום ששיא התגעשותה ב"ויגש אליו יהודה" .ואכן על-כך
באו דרשות התנחומא (פסקאג')"יךסף=שורויהודה=ארי,מיעומדכנגדהשור -הארי"ן
"בשעהשהיו יהודהויוסף מתוכחים זה עם זה אמרו מלאכי השרתזה לזה ,בואו נרד
למטה ונראה שורוארי מתנגחץזה עם זה" (שם).
המתחיםביןיהודהליוסף הםביטוילהבדליםהפולחיםועובריםמרום-שמים,
מעולמם של המלאכים ועדתחתיות ארץ ,עד עולמם שלבעליהחיים ,שורוארי,
ועד עולם הצומח והדומם" ,ונגש חורש בקוצרך חורש  -זה יהודה ,בקוצר  -זה
יוסנןדורךענביםזהיהודה במושךהזרעזהיוסף".ע"יר"גוע"ע שם פסה מס"א).עלציר
קטבי זה השחיל בעל שפ"א מערכות רבות של שניות רבת-אנפין" :בור ובאר,
תושב"כ ותושבע"פ" וכראשית ")257 ,253 ,252אבות ותולדות" (")253גלויופנימי
" (,255
")258גוף ונשמה" (")274 ,263 ,255עץ הדעתועץהחיים" (")278 ,261 ,256דבורושתיקה"
(" )259נעשה ונשמע" (" )261קול תורה ותפילה" (" )262ארד עמך ואעלך" (")262בן
ועבד ,ירושלים ושילה ,מנוחה ונחלה" (" )275קולך ערב ומראך נאוה" (")276עין
טובה ,לב טוב" (שם) "אמתויציב ,אמת ואמונה" ()282 ,278נשיא ומלך ה" )27לחם
מן הארץ ,לחם מן השמים" והם "לחם משנה" ( )280גאולה ותפילה ( 262על ממד
דנרי הזוהר).כי אכן "יהודהויוסף אינם אנשים פרטיים" (שפ"אויגש תרמ"ז)ולכן נוסחת
אכוללנית "ומשםיפרד לכל העולמות"( .שם תרמ"גיסע שפ"א בראשית :254
מציאותםהי
ומצינו גם במלאכים ...וכמוכןהיו השבטים למטה).

שניותזו של"יהודהויוסף" פולחת את המציאותהן כאנך לכל גבהה ועמקה
שלההוויה,והןכציר לרחבה שלההוויההלאומיתמראשיתביתיעקבועדאחרית
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הגאולה .כך פרש "בשמועות ראיה"(ייגש תתץ) אתדברי המדרש (ב"ר צ"ג ב') "אחד
באחדיגשו,זהיהודהויוסף" .הפסוקבאיובעליו מסתמך המדרש מתאר אתהלויתן
והוא ,שזנבו בתוךפיו (זיהר ח"ב קקף'ט ע"א) ,הוא ה13בטא את האחדות ,זך שכיונן
מקיפה את העולם,מבלי שהדבריםגלוייםלכל,והיא האמורה להתגלותלצדיקים
בסעודת העתיד .בתוך מערכת קטבים מורכבת זו יחס בעל שפ"א ציר מיוחד
למימד הזמן ולמבנה הנפש" .בחינות יהודהויוסף הם ב' בחינות,כייש צדיק שהוא
איש מנוחה והבוראית' משפיעעליו רוח קדושהבלייגיעתנפש ובשר,ויש צדיק שעומד

בצדקו ועובר עליו כמה דרכים ומקומות עקלקלות עד שבא אלנכוו ושניהם צריכים
להיות ,והם בחינותימי המעשה ושבת קודשןיוסף הוא בחינת השבת ויהודה -ימי
עבודה ...לכך מרמז המדרש "ונגש חורש בקוצר",כי חורש הוא עבודת יהודהויוסף -
קוצר ,המוכן לקצור אחר הגמר"( .שפ"אויגש תרל"ט ,וע"ע שם תרל"א :חורש בקוצר,כי יהודה
הוא למצוא הארה גם בתוך ההסתרע"י אמונה,וזהו חורש שהואימי המעשה ועבודה רבה,ויוסףנזיר

אחיו שמופרשלהשי"ת ,למעלה מהטבע,וזהו בקוצר שהוא גמרועלותכל דבר לשרשו,וע"ע שפ"א ,247

 ).250ללובנהזה ש"ברכתיוסףהיא ברכת השבת ,נחלהבלימיצרים ,כמ"ש ברכות אביך
גברווכו"' ,מצאבעל שפ"אכעיןסתירהמדבריר'בחייומדבריהריקנטי.בבראשית
מ"ט ל'ב כתב ר'בחיי" :ואם תסתכל בפרשהזו בברכת יהודה תמצא שם כל אותיות
התורה רשומות חוץ מאותזי"ן...לפי שיהודה בעצמו הוא לאבותשביעי בנפשות...כנגד
יכן תמצא בשבת "טוב להודות לד"'
יוםשביעי של שבת וע"כ שכירבו:יודוך אחיך,כ
(וראה בהוצאת שוועלשציין ל'אמונה ובטחון" המיוחס לרמב"ן פ"א).ון:ריקנכוי פ'ויחי" :יהודה
כנגד הכלההכלולהשהיאהשביעית כשבת,נאמרביהודהותעמוד מלדת ,בשבת  -שבת
וינפש" ,ועוד שם השוואותבין ברכותיהודהלנתוני השבת.
פעמיים ,בשתי שבתות רצופות ,נזקק בעל שפ"אלישוב סתירהזו ,בשבת פ'
ויגש ובפ'ויחי ,בשנת תרצנו" ,נראה דשניהם אמת" (שפ"א במישור אחד ,היחס
המעשה,ו0
א8י2ל"ובמישור נאצליותר
ביןיהודהליוסף הואכיחסשבין השבתוימי
ף לדרגת"זכור" ודרגתיהודה " -שמור"( .וע"ע שפ"א בראשיתע'
מתעליתבחינתיוס
 246ד"ה זיור ).ומאחר ש"~כור ושמור בדבור אחד נאמרו" ,הרי שאין בלבם של
השבטים אלא אחד ,כשם טר'רזא דשבת" הוא "רזא דאחד".
סודה של האחדות הוא אףמתכניה של השמיטה,היא "אינה מצוה פרטית ,אבל
כפי האחדות שיש בבנ"ייכוליןלקיים זאת המצוה ,כע"ש בזמן שכליושביה עליה ,ובמו
בשבתמתייחדין בו ברזא דאחד ע"י השבת ,ושמיטה תלויה בבנ"י ובקידוש ב"ר [את
ר"ה] לכן ע"י האחדות באין לשביתת שמיטה ...ולכן חרב המקדש ע"י שנאת חנם וע"י
י הכלענין אחד"( .שפ"א בהר תרל'ח ,וע"ע שם עמ' " ,192שם-משמואל"
בטול שמיטגןויובלותכ
ך
ז
ו
נ
ת
ש
ר
פ
ב
ויקרא עמ' שסה" ,שבתה שלהשביעית"לעיל עמ'  .)118האחדורצ ,המופיעה
אצל
יהודה ויוסף כנציגי השבטים ,מודגשת ברזא דשבת ומשתלשת בשבת הארץ
המאחדת.
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אחדות השבתוהשביעית
אלאשישכאן עומקנוסף.תוךכדיכתיבהעלשתיהבחינות ,שלזכורושמור,
פלטקולמוסו שלבעל שפ"אעלדרךה"יתכך' ,ב'בחינות,יהודהויוסף "לרמוז בחריש
ובקציר תשבות" (שמות ל"ד כ"א) וכנזכר "חורש  -זה יהודה וקךצך -זה יךסף"ן אמנם
הפסוק שדמה השפ"א למצואבו רמז,ישמרבותינו שדורשים אותו על תוספת שביעית"
(רה"י שמות שם על סמך ר"ה ט') .מעתה אנוזוניםלגילויו של מישורעודיותר נאצל:
ימי החול שבשנת השמיטה ושבתותיה של השמיטה ,ואף כאןמתקיים היחסבין
יהודהליוסף" ,יוסףהוא למעלהמבחינתיהודה,ויהודההמכיןכמו החורש ,ואח"כ בעת
הגמרנתעלהלבחינתיוסף,לכןהוא הקוצר" (שפ"א עמ' .)253נמצאשימי המעשה בשבת
הארץמיסודו שליהודה הם,ואילו שבתה שלהשביעית מעולם המוסף שליוסף
היא חצובה.
בשמירתשתיבחינות אלו של השבת  -ערובה לגאולה" .משיחבןיוסףומשיח
ט דוה  T"Dאמרו חכמים אילו שמרו בנ"י ב' שבתות הם נגאלין,כייש שבת במתנה
בחינתיוסף שהוא נבדל מעוה"ז,נזיראחיו...וישבחינת שבת הבאהע"ייגיעת העבודה
בחול ונקרא שבת של חול" (שפ"א עמ' .)296מינוח זה "שבת של חול" תואם להפליא
אתימות השבוע של השמיטה ,והואבחינת "משיחבן דוד שזהיהיה גמר הגאולה".

(שם ,וע"ע "שבתה של השביעית" עמ'  122שמדבריפרי-צדיק בהר ס' ה' עולה ששבת של שמיטההרי
היא כשתי שבתות ושמירתה מביאה גאולה).
13ר1רוזת משולשתזו של שבת ,אחדות בשמיטה ומלכותבית דוד ,מתעטרת,
בבהמ"דהירושלמי ,בלילות שבת של תקופת טבתבהילתזוהר.
ת השבוע נחלקו הלל ושמאי" .תניא (בביצה
ביסודות ההכנה לשבת מתוךיגיע
ב"ז ע"א) שמאי הזקן כלימיוהיה אוכל לכבוד שבת -זו לשבת ,אבל הלל הזקן מדה
אחרתהיתהלו שכלמעשיו לשם-שמים שנאמרברוך ד'יום-יום" .מהאמורלעילעולה
שעבודתו של שמאי היא בבחינתיוסף שכולה שבת,ואילו מידתו של הלל -

יגיעתיום יום  -מיסודו של יהודה היא נובעת ,עדכי יבוא למנוחת-השבת.
בטחונו זה של הלל ב"ברוך ד' יום-יום שיעמס לנו את צרכינו" (רגזיי ביצה שם ,וע"ע
שבתה שלירושלים פ"ו) הוא שהביא לכך ש"אמרועליו על הלל הזק שבכליוםויוםהיה
עושה ומשתכר"(יימא ל'ה ע"ב);והנה נשתנהיוםמימים "ולא מצא להשתכר"" ,ואותו
יום ע"שהיה ותקופת טבתהיתה" .אותה שבת מופלאה של הלל לא באה מתוךיגיעה
של חול ,אלא מתוךאי-יגיעה של אונס " -לא מצא להשתכר",והרי הוא עולה
ונתלה על-פי ארובת ביהמ"ד הירושלמי של שמעיה ואבטליון ,לשמוע דברי
ו ע"א).
אלוקיםחיים מפיהם(יבה בלשון שהוא שומע מפיהם ,בה הוא מוסרשמועותיו ,שבתירי
שבתזו של הלל ,שלא קדם להיום עמל ,בחינת שבתה שלשביעיתיש בה.
ואכן אותה אחדותשהיא סגולת שבתה שלהשביעיתהיא שעמדה לנגדעיניו של
הללהזקן "כשראהשנמנעו העם מלהלוותזה לזה"ונפגמת האחדותשהיא ממטרותיה
של שמיטת הכספים " -עמד והתקין פרוזבול"(.שביעיתפ"י מ"ג).
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שבת ומועדבשביעית
כחתקנותיו של הלל הנשיא שתול בברכתו שליעקבליהודה "לאיסור מחוקק
מביןרגליו  -אלובני-בניו של הלל" (סנהדרין ה' ע"א ,וראה תו"ת בראשית מ"ט אות ל'ד על
א להלל המשמש את רבותיו מגבהה של ארובת
תלמידים היושבים לרגלי רבם ,וע"פ דרכנו שכרהי

התקרה).לנשיאותזו זכה הללמכיון ששמש אתשניגדולי הדור,שמעיהואבטליון
(פסחים גריו ע"א) אפילו מראש הגג ,מתחת לרום שלש אמות שלג ,בליל שבת
שבתקופת טבת(יליע"עיונים בעולמו הרוחני של ספור האגדה" ,-יונה פרנקל עמ'7ש .כתר
מאוחד של מלכות ושל תורה ,של שבת ושל שביעית מהיל בראשו של הזקן
מבני-בניו שליהודה ומאבות-אבותיו שלבן-דוד.
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