העיון בספרויקרא בשנת השמיטה
העיון במסגרתו של ספר ויקרא הוא בעל פנים כפולות :הצדדים
ה"טכניים"-היסטוריים של חבור הספר והמשמעות ההגותית של העובדות הללו.
הדיון על מקומו של ספרויקראבין ספר שמות לספר במדברמתייחס ללוח
התאריכים של חומשי התורה .בעצםהענין כבר נחלקו אמוראים ,ר'יוחנן ור"ל
אם התורה מגילה נתנה או חתומה נתנה (גיטין ס' ע"א וראה תו"ש כרךי"ס במלואים
פרק ד') .והמבי"ט בספרו "בית א-להים" פל"ב דן לשיטת ר"י שהתורה
מגילה-מגילה נתנה ,מהו סדר הזמנים של חבור מגילות אלו.
"נראהכי ספר בראשית וכל נזה שנדבר למשה עד סוף ספר "ואלה שמותק
היה מר"חניסן במצריםובהרסיני ,עד ר"חניסן שלשנהשניה שהוקם המשכן.
באותו החודש מתחילה ועד סוף נאמר כל ספר ויקרא; וספר "במדברסיני"
מר"ח אייר של אחריו ,עד סוף טבת של שנת הארבעים ...וספר ו"אלה
הדברים" מר"ח שבט עדז'באדר...והרישניהספריםהמרוביםבמצוות...נתנו
במעט מן הזמן".

אכן ,ספרויקרא הוא החומשהיחידישאין בו כלתאריךעצמאי ,ואףהבטוי
"ויהי ביום השמיני" שנוי במחלוקת תנאים" ,שמיני"מאימתי ,נמצא שאנודנים
על לוח הזמנים של מגילת ויקרא ע"פסיומו של ספר שמות וע"פ ראשיתו של

ספר במדבר"ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הרקם המשכן" (שמות מ'
יייז) "וידבר ד' אל משה במדברסיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית

לצאתם מארץ מצרים" (במדבר א'א').ביןשניתאריכים אלו משובץ ספרויקרא .אלא
שלמקצת מן החכמיםיש כאמור,חריגים בדבר .השאלה היסודיתהיא מתי חלו
י המלואים ,בסוף אדר או בראשיתניסן" .נחלקו חכמים,ביום השמיני,יש מהם,
ימ
שאמרו שהוא שמיני למלואים שחל באחד בניסן,ויש מהם שאמרוכי חליום שמיני
בשמיניבניסן וילקח טוב" פ'צו .ראה תטשויקרא ט' אותה').
בדרכישתישיטות אלו הלכו אףהראשונים.רטר'י שכתבבויקרא ח'ב'" :פרשה
זו נאמרה שבעתימים קודם הקמת המשכן  VNWמוקדם ונזאוחר בתורה" (ראה תו"שויקרא
ט' אות א' ,וברא"ם וב"גוראריה" על"הפוךדברי אלוקיםחיים" ,ועל"הפרשיות שבאו כסדר").וגוילך
דוגרןאבן-עזרא (11מותמיב') ש"הוקם המשכן בר"חניסןואזהתחילוימי המלואיםושלמו
בשמיני בחודשואז נעשה בל הנאמר פה"נבפ'שמיני]( .ראה הסברת הדברים ב"התורה והמצווה"
למלבי"ם ויקרא ח'ל"ו; ט'א' ).הרמב"ןעקבי לשיטתו בנסותו לא להשתמש בכלל "אין
מוקדם ומאוחר בתורה" (שמות מ'ב')"דיהיביוםהשמיני,זההיהראוילהיות תחילת הספר
ולנוהנכתב כאן אלאשאין מוקדםוכו'.ואינייודע אםזהכדברי הכל או הםדברייחיד,
י עלדברי ר' ישמעאל נאמרו שם"( .וראה בהערות שוועל ,וברמסןויקרא ח'ב',זריז א' ,במדבר
כ
ז' ,א' ,תו"ש ויקרא ט' אותיות א'-ה').
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החריגה האחת מסדר הזמנים היא ,איפוא ,במאורעות שלפני "תחילת" ספר
ויקרא בימי המלואים שלפני ר"ח ואילו החריגה השניה מתיחסת לשמונה
הפרשיות שנאמרובימי הקמת המשכן(גיטין ס') ולמסופר בספר במדברעל חנוכת
.ז' א' ,ט' א',רגליי :למדת
הנשיאים ועל הפסח שעשו ישראל במדבר( .במדבר ה'ב',ריביי
שאין סדר מוקדם ומאוחרבתורה,ע"פ פסחיםו'ע"ב).מפני כבדדם שלישראל נשתנה הרצף
של הספור,המתייחס לתקופת החודש של"מגילת" ויקרא.
ספי
בעית התאריך המתיחסת לראש הספר קשורה לשאלה נוספת .מאז בואם של
ישראללסיניהיה הרסיני מקור ההוראות למשה .במצבזה באשינוי עם הקמת
אהל מועד ,כך מוסברת הסמיכותביןסיום ספר שמות ותחילת ספרויקרא .כל
הדבורים ,הן המפורשים והןשצויינו בכתוב ובסתמא ,מקורם  -החל מא'ניסן
דהיינו,תחילת ספרויקרא  -באהלמועד .כךגם תתפרש כונת המדרשב"ויקרא
רבה" בראש הספר" .עושי דברו  -לשמוע בקול דברו".עושי דברו הם המבצעים
אתבנין המשכן .לסוף ספר שמות המספר עלעושי דברו ,צמודה תחילת ויקרא
הפותחבשמיעת הקריאהע"י משה.בזכותהעשייה באה אףהשמיעה,זו שמעתה
תתיחד רק לאהלמועד .מכאןהחריגהבפ'צו ,פרקז' ,פסוקליח,זוהמזכירה את
.
רו
דבר
הציוויבסיני,ואילו הרמב"ןהסביר אףדברים אלולפישיטתו שהכל בא"כ
_.
סד
וי
מכאן אף התמיהה על ההקדמה בראש מערכת הפרקים של סוף הספר
בהר מיני" כשלאחריה כל פרטי פרשת השמיטה .תשובת הספרא  -כלליה
ופרסותיה נאמרומסיני  -הפכה את השמיטה לדגם שלמסירת כל המצוות על
פרטיהן המשתרגיםמיש"ה פ"ג הערה.)2

תשובהזוהיא רקלשיטתר'עקיבא האומר(חגיגהו') שגםהכלליםוגםהפרטים
נאמרומסיני(.יאה מלבתם ראשפ'בהר ,תבתויקרא כ"ה אות א"/תורתהמועדים"ע').387ואילו
לר'ישמעאלישלסמיכותשביןסיני לשמיטה משמעותמיוחדת.
כךשנינו במכילתא (יתרו מס' דבחודשפ"נ ,מכילתא פ' ראהמכת"י .תו"ש כרךי"ס עמ' רנ"ט

ושם בהערות .וע"ע "הרחב-דבר" שמות כידג' ,שיטתו של הנצליב-בפרשת המכילתא) "ךיקזז ספר
הברית ויקרא באזני העם"  -מהילן קרא ,ר' ישמעאל אומר ,בתחילת הענין מה הוא
אומר "ושבתה הארץ שבת לד"';וכן פרשהחזקוני את הנאמר בשמות ל"די"ח "ויעל
אל ההר,ויהי משה בהר ארבעיםיום וארבעים לילה"" ,ומיד נאמרה פרשת בהר שמספר
י הארץכדי להמשיך להם שבשכר קבלת התורהירשו הארץ"( .ראה תעש שמות ל"ד
בדינ
אזח קפד ,זבמלזאיםלתייש כרךי"מ עמ' שמ"ג וברד"צ התמן ח"ב עמ' רמז).
מעתה מתגלית כונה נוספתבדברי המדרש בראשויקרא שאגב הזכרת הפסוק
עושידברו והרומזעל ההצמדהביןסיום שמות ותחילתויקרא] באה אף הדרשה הנוספתעל
שומרי שביעית התלויה בו .ע"פ דרכנו ,לא רק גררא כאן ,אלא רמיזה לפרשת

השמיטה שמקומה ההיסטורי במתן-תורה נעוץכאן,לפני תחילתויקרא.
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לפידברי המכילתא ולשיטת ר' ישמעאל סמיכות שמיטהלסיני תתפרש ע"פ
המעמדהמיוחדשישלשמיטההן בקשרלירושת הארץוהן בקשרלכריתתהברית
על מתן תורה ,והנסוח:כלליהבסיני ופרסותיה מאהל מועד ,לאזז ממקומו.
לסוגיה היסטורית-הלכתית)'טכנית"זו אףפןהגותי .ר' ישמעאל ור' עקיבא
מכונים בפי האמוראים " -אבות העולם" (שקלים פ"ג ה"א) .אבות אלו העמידו
תולדות בדמות האסכולות ,השיטות והבתים שהלכו בעקבותיהם" .דבי ר'
ישמעאל" ו"כולהו אליבא דר"ע" ,והם עצמםתלויים בשיטת רבותיהם; כך למדנו
ר'יוחנן (שבועות ל"וע"א)" :ר' ישמעאל ששמש את ר'נחוניאבן הקנהשהיה דורש בכלל
ופרט,איהונמי דורש בכללופרט .ר' עקיבא ששמש אתנחום אישגםזושהיה דורש את
כל התורה כולה בריבה ומיעט ,איהונמי דורשריבה ומיעט" .בעקבותדברי הגמרא
(סטהג' ע"א) "לימאר"י ור"ע בכל התורה כולההכיפליגי"  -נעשונסיונות להסביר
את היסודותהעיוניים של כל אסכולה ,שמהם מסתעפות המחלוקות והגישות
השונות.כך ב"צפנת פענח" על התורה (שמותנ') במחלוקת ע"עוריי בדברמילות
ההסכמה על קבלת התורה .ר'יוסףרוזין מרוגוצ'וב חזר להסבריו אלו בהרבה
מקומותמכתביו ,ראה בלקט שהובא ב"מפענח צפונות" עמ' קמ"ט.כיוצא בדבר
בלקוטי שיחות לאדמו"ר התבדי (פ'יתרו תגרל) במחלוקת ע"עוע"י על תהליכים
במתן-תורה ,כשכוון המהשבה הוא ביחס לדרגה הרוחנית של אבות השיטה .ר'
ם (וע"ע"ביתיעקב"ג' עמ' .)266
ישמעאל כהןגדול,ור'עקיבאבןגרי
מעתהיש לנו לדון במחלוקת על סדרי מסירת התורה ,האםהיו בדרך של
כללים ופרטים,בסיני ובאהל מועד ,או שהכללים נאמרומסיני והפרטים באהל
מועד.עיון במהותם של הכלל והפרטמצינו במחשבההעיונית הן בגבול ישראל
והן מחוצהלו .הרמב"ם במו"נ ח"א פמ'א וח"גפי"ח (ושם בפרוש שם-טוב ואבן-שמואל,
וראה ב"מפענח צפונו~' עמ'קי"ג).

במשנתו של ר' יוסף רוזין הרוגוצ'ובי תפס נושא זה מקום נכבד,
ובעיוניו-נתוחיוהפלוסופים-הגיוניים-הלכתיים שםהסביר הרבהסוגיותהלנתיות
(שם,כל פרקד' ,וראה"צפונותהרוגוצ'ובי" עמ'.)9וכךגם בנושאדידן" :בהך מחלוקתדחגיגה
ו' וכמה תקומותגבי כללות נאמרו בהרסיני ופרטים בא"ם או גם פרטות נאמרו בהר

סיני,וזה נ"מ לע"ש אם הם דבריםנפרדים או הכל מציאות אחת ,ובאמת זה הגדרהיה
החילוקבין לוחות הראשונותולוחות האחרונות ,דלוחות הראשונותהויכל התורה כולה
בנדד נקודה אחת .וכל התודה כולהענין אחד ...אבל בלוחות האחרונותהוי פרטים".
ונצפנת פענח" מהד"ת פ"א ע"א וראה "מפענח צפונות" עמ'קי"ז .וראה שמו"ר פ' מ"ו :בלוחות שניות
יכפליםלתושיה ,וראהירושלמישקליםפ"ו ה"א:
אנינותןלךשיהא בהם הלכות ,מדרשואגדות ,הה"דכ
ןכלדבורודבור שבלוחותהיוכתוביםדקדוקיהואותיותיה של תורה .וראה רמסן
ממולאיםבתרשיש,בי
ויקרא כ"ה א' ,שהפרטים נמסרו למשה ,אמנםבסיני .אבל לא בעליה הראשונה ,אלא בעליה השניה,
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בקבלת לזחות אחרונות .וראה "לקוטי תורה" לבעל ה"תניא" שה"שי"א ע"ד",פרי-צדיק" בראשית ס'

ט'",דברי סופרים" ס' ל'ב" ,מחשבות חרוץ" ס'ט"ו).

כיוצא בדבר כתבבהגהותיועל ספר שמותפ"ל פסוק כ"א" ,דאזהוה הכלנקודה,
ן אהל מועד]
לא חלקות ,וכל התורה והעולם וישראל הוה נקודה ...אבל לאחר העגלניבני
נעשה הכל פרטים" .ל'צפנת פענח" שמות עמ' קנ"ד ,וראה עוד שם ויקרא עמ' קס"ב ,במדבר עמ'

ע"ד).ו:1רזגהויניךזלל הפטרת נחמוהסביר אתהכפילות של נחמו-נחמו "בבית ראשנן
הוה כלל ,משא"ב בבית שני"( .יראה "אורות" עמ' ק"ט"1 ).אמך דאי"ה לע"ל יהיו שני
הגדרים" .לנצפנת פענח" דברים עמ' כ"ט וראה להלן פ' ואתחנן).גדרים אלך ,של כלל ופרט,
אפשר להם להתנסחבמינוח נוסףע"פ העולהמדברי "שמועותראיה" .בפ'ויקרא
דן במשמעות של "אש-דת" " -אש שחורה עלגבי אש לבנה"(ירושלמישקליםפ"ו סה"א,
תנחומא ראש בראשית,רגעיי דברים ל"ג ב') .הקלף ,הגויל ,הלובן ,הבלתי נגדר ,שאין לו
יבטויבהיותו הכללהכולל ,הואהרמוזבבטוי "אשלבנה",
קצבה,ואין הוא באליד

ואילוהכתיבה ,ההגדרה,הסימון ,הקצוב ,המתבטאבאותיות ,בתבות ,במשפטים,
הואיסודה של האש השחורה.
מעמד הרסיני יסודו ב"אש הלבנה" ,הואהגילוי המקיף ,הכולל ,כך בדברי
הזוהר (הובא בתו"שכרךב"ז עמ'ג') "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה ,כל הדברים -
כללא ,דא היא כללא דכולא ,דלעילא ותתא" .מכאן מוסבר מדוע יצאה נשמתם
במתן-תורה (שבת פ"ח ע"ב),כי מה מקום למציאותפרטית שעה שהכלל מתגלה בכל
היקפו,זוהיבחינתהאין ,ההתאפסות שלכלהפרטיםבתוךהכלל .התעלומהשאין
קוראלה(.יאהלהלן,פ' נשאעל מקור הברכהשאיןבו מקום להתפרסות ושםעל מעלתה שלהכהונה
המעוגנת במעלתהכלל .אמנם ראה גםפ'קרח).אולפו בתוךהכללהמקיףהזהנתייחד מקום
לפרטים,היא ה"אש השחורה",אותיותיה של התורה,והרילכל אחדמישראל אות
בתורה ,מציאותו האינדיבידואלית,יחודו בתוך הכלל.בטוי למתח דוחני זהבין
הכלל לפרט נתן הרב קוק בשירו "כמה גדולה היא מלחמתי הפנימית" (זנרון ,תש"ה).
נשמתי הולכת ומתנשאת ,מתעלה היא על כל השפלות הקטנות והכבולים...

והנה שטף חיובים בא ,למודים ודקדוקים לאין תכלית ,סבוכי רעיונות
והוצאת פלפולים מדיקנות של אותיות ותבות ,בא וסובב את נשמתי הצחה,
החפשית ,הקלה ככרוב ,הטהורה כעצם השמים ,השוטפת כים של אור.ואני
עוד לא באתי לזאת המדרגה ,לסכות מראשית עד אחרית ,להבין נעם
שמועה,להרגיש מתק כל דקדוק,להיות צופה באור שבמחשכיעולםnDs~ll ...
אני להכירן רום תביע ,עוזעלייך ,הממלא כל אות וקוץ ,כל הויה ופלפול.
(זכרון-סיני אלולתיריה עמ' ל"ז).

באספקלריהזו הוא ראה אף אתבעית הדור" :החוצפא דעקבתא דמשיחא באה
מפני שהעולם הוכשר כבר עדכדי לתבוע את ההבנה,איך כל הפרטים הם מקושרים עם
הכלל" .ו'אורות התשובה פ"ד ס'י' וראה שם פלא ד' ,פי"ב ו'" .אורות" עמ' פ"ב וראה "התשובה
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במשנתו שלהראי"ה קוק" עמ' ).56ב"אגרלוצראיה" ח"בעמ' רצ"ג פותת המכתבבהגיגים
עליום שמחתעולמים" ,ליום חג התבל,ליום הבכורים שלנו ,שעם מרומם מחוגי כל
הגה ,יודע לתארו באדירות הקודש" :יום מתן תורתנו" .לאחר פתיחה זו באדיון

הלכתיבדינימזוזה ,והמעברביןשניחלקי המכתבמצוייןבמילים" :חפצתילטייל

בפרסים"( .עלבעית הכלל והפרט שהעסיקה רבות את הרב ראה "חכמת הקודטר' סדר"איחוד הכללות
והפרטות"" ,מוסר הקודרו" סדר "הכללות" ובקובץ הראל'ה-סיני אלול תש"ל עמ' ש"ע ואילך" .אורות
התורה" פרק א' ,פרקג').

מעמד מתן-תורה אליבא דרבי ישמעאל ,יסודו באשסיני הלבנה ,הכוללת
ומקפת ,שאינה רתוקה למקום ,שאינה נתפסת בחומר המתפרט שאינה נתונה
לצמצום ,להתחטבות ולהתפרשות (מנאן אף נובעת קדושת הרסיניהזמנית .ראה על קדושת
המקום במחשבה היהודית" ,הכותל המערבי" תשטו)ואילו אהל מועד המוגדר בקרשים,
במידות,המסוייםבמרכיביוהפרטיים הוא מקור ההתגלות שלפרטי המצוות.
ר' עקיבא  -שרשו אחר" .בשעה שעלה משה נהמתייחס לאש הלבנה ,השקול כנגד כל
ישראל] מצאך לקב"השיושבוקושרנתריםלאותיות(,התנין דס"ת,רש"י) אנזךלפניך ,רבש"ע,
מי מעכב עלידך (מה שכתבת ,שאתהצריךלהוסיףעודעליהםכתרים,רפר'י) אמר לך ,אדם אחד
יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בןיוסף שמו ,שעתיד לדרוש על כל קוץ
וקוץתילין תילכן של הלכות .אמרלפניו רבש"ע,הראינולי ,אמרלוחזור לאחוריך ,הלך
וישב בסוף שמונה שורות ולאהיה יודע מה הן אומרים ,תשש כוחו,כיון שהגיע לדבר
אחד ,אמרולותלנזידיורבימנין לך ,אמר להם ,הלכה למשהמסיני -נתיישבה דעתו".
(מנחות כ"טע"ב וראה "תפארת ישראל" למהתל,פנר'ג".רסיסי-לילה" עמ' " ,158קדושת לול' בהעלותך,
מחשבות חרוץ עמ' פ"ד ).הכתרים-התגין הם "הפלישה של ה"אש השחורה" לשטחה

של "האש הלבנה" ,ההשגה העליונה היא הכתר שעלגבי האות הפרטית .התג
הדקיק ,המעודן ,המתיחס לכתב המסוים ,המוגדך ,המוקףומוגבל ,נשלח למעלה
מהכתוב" ,לעולם הכלל" ובו מקופלים-כלולים תילי-תילים של הלכות .בדרגת
הר-סיני " -בשעה שעלה משה" -היא הדרגה הכללית,אין משה נזקק לפרטים,
אין הוא מבין את משמעותם של התגין ,כל-כולו ב"אש הלבנה" ,ב"חלוק לבן"
שמש משה (תעניתי"א ע"ב ,וראה "שמועותראיה" פ'לך-לך תרצ"א).כדילהשיג את הפרטים
הנתלים באש הלבנה ויונקים ממנה ,הוא צריך לחזור לאחוריו ,לסגת מעמדתו,
לראשית שורות הכתב(יאה מהרש"א) ,לעצם האפשרות של ההתבטאות הפרטית.
ושם  -במקום שאינו מקומו " -לא היה יודע מה הן אומרים" .הפתרון לכל
המחזה  -הלכה למשהמסיני ,התלות של כלהיצירה הפרטית בנקודת המוצא
הכללית ,מכוחה של תלותזו למדמ"עשכללי התורהופרטיה ,אש שהורהע"ג אש
לבנה ,אותיות וכתריהן ,תבותוגויל המקיפן  -כולם נאמרובסיני ונשנו באהל
מועד.
הספור בתורה על המעברבין הגילויים וההוראות שבהרסיני לבין אלה
שבאהל מועד הוא  -כפישראינולעיל -בעייתי מבחינת רצף ההרצאה .פרשת
227

שבת ומועדבשביעית

בהרסיני על כלליה או על כלליה ופרסותיה ,היא המהווה את מוקד הבעיה.
הכללים האלמנטריים של מוקדם ומאוחר ,אף הם אינם תופסים כאן .בעולם
"האין"הכללישבחינת המקום מתאפסתבו ,אףהפןהשני  -הזמן  -מאבד את
משמעותו.
ענינו של המתןשבסיני  -שהיהכללי ,כךעולה מכמה וכמה דברים שבזוהר
על השבת "זנור אתיום השבת לקדשו"
פרשתיתרו.הבטוילכלליותזו הואהציווי
 איהו כלל כולא" .הוזכרו הדברים אצל בעל שפ"א" :בזוה"ק ,שבת בלל דכלאוריתא כולא ,וט בגם' הכופר בשבתהוי מומר לכל התורה נולה" (שפ"א שמות עמ' מ"ג
וראהלעיל פ'יתרו)" .בזוהך איתא דזכוך ושנזךך כלנא דבל אורייתא" (שפ"א דברים עמ' 28
וברמסן שמות כ' ח') .ב"פרי-צדיק" המשיך את הקו" :כמו שבת כללא דאורייתא כן
שמיטה ג"כ כללא דאורייתא שהיא ההכרה שיש בורא עולם" (פ"צ בהר ס' א' ול'ע קובץ
ל בופל שפ"א" :מצות השמיטה אינה מצוה פרמית ...וכמו
הראיה עמ' כ"א) .ו11נכןךרןךימ
בשבת(ויקיא עמ' ב"ו) נמחא שההשוואה "שבת לדם כמו בשבת בראשית ,מוסברת
אף ע"פ היסודהכללי המשותףלשנים.
יחודה של השמיטה  -בכלליותה,ולכן לשיטתר'ישמעאל הכהןהיאהיוותה
את המוקד של הספרשעליו נכרתה הברית ,ומכאןיסוד סמיכותהלסיני.ענינה
של השמיטה אצל הרסיני,כיזו כזה הם מעולם ה"אשהלבנה",הבלחי מתבטאת
בפרטים; אדמת בור שאינה "מתבטא '%בגידולים ,שאינה מתפרטת בצמחים,
שקועה היא בעולם ה"אין" הדומם ,הכללי ,הבראשיתי" ,לפני אחד"  -המתפרט
 מה אתה סופר" .ההוראה עלהיסוד של שמיטת קרקעות הכרח לה שתבוא רקמסיני ,על הפקעת התלות מן האדמה אפשר לצוות רק מהבחינה הכוללת ולא
מאהל מועד ה"מקומי".
ואילו ע"ע ,האישיות המאוחדת ,הכולל בתוכו את כל המרחקים ,את כל
המרכיבים ,בן הגרים שהגיע עד לכתר ,הדורש את התגין ,העומד על קרקע
המציאות הפרטית ובונה מגדלים פורחים באויר הכלליות  -הוא הגורס "כלליה
ופרסותיה נאמרו בסיני" .בנקודת המעבר שבין האש הלבנה שלסיני לבין האש
השחורה של אהלמועד ,באה השמיטה המהווה מצוה מאחדת שלשתיהבחינות,
ומשמשת דגם להרכבה המופלאה שלשני הגדרים" ,כלליה ופרסותיה" .השמיטה
שכאמור היא מצוה כללית מחד ,מהווה ,מאידך ,דוגמא מופתית לריבויים של
פרטים "ואין מספרלדיניםואיסורים שיש בפירות שביעית שצריך לנהוג בהם קדושת

שביעית" (תרה שאין ,סובה ל"ט ,ומכאן תשובה להערות בעל "אורהחיים" ,בעל"פרי צדיק" ,בעל
"כלי חמדה" מדוע נבחרה דוקא השמיטה להדגמה וראה להלן :שבועות בשמיטה).

בפרשת הבריאה מופיע המושג אור חמש פעמים ,כנגד חמשה חומשי תורה
(נ"רג'ה') "ךירא אלוקים את האורכי טוב -כנגד ספרויקרא שהוא מלא הלכות רבות".
ש"כל הספר מתחילה ועד סוף הלכותודינים שהן מאירותעיניו של אדם,ולפיכךנכפלו
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ב' תארים" ,אךר""כי טוב" שפה-תואר").לנחפרי-צדיק" (בראשיתס'ב') "טפךויקרא שהוא
בלא הלכךןו רבךת,ולזיינך התפשטךת האוד בכל הפרטים" .נמצא שבפתחו של ספר
ויקרא"הפרטי" רמוזה מצות השמיטה שהיתה ראויהלהיות ראש הספר ,במעבר
שבין הרסיני הכללי לאהל מועד המתפרט .אותה קריאה למשה  -בקול דברו
 באה לאחרהעשייה של המשכן.מכאן אף הסברל"-א"זעירא שבראשהקריאה(.יאה תו"שויקרא פרק א' אותו' ושם
בהערות בשם האר"י שזעירא ר"ת  -זה ר'עקיבאישיג אותו .ושם בהשלמות עמ' רמ"ט על בעל ספר
"מגלה עמוקות" שכתב ספר גדול ובו אלף אופנים על אל"ף זעירא של"ויקרא"" ).בחינת אתךון
זעירין נראה דהוא מילה דתליא בעובדא ,שאור תורה מתפשט ומצטמצם בתוך מעשה
המצוווה ..ובמדרש "עושי דברו לשמוע בקול דברו",כיצריכין לקשור הנזעפה בדבור,
ודבור במחשבה" (שפ"א ויקרא עמ'.)10ואילוב"שמוויירצ ראיה" פ'ייקרא תרפ"טדן
על הקריאה למשה שהיתה בבחינת האש הלבנה ,שאינה מצטמצמת ,שאינה
פוסקת ומכאן "א"זעירא ,צמצם את בחינת האש השחורה.
הזכות לשמוע את הקול הבלתי פוסק ,שהוא מעצם הגדרתו כללי ,חצוב
מלהבותיה של האש הלבנה כשהוא יוצא מאהל מועד המתפרט  -שמורה
לגבורים המקדימים את העשייה  -עושי דברו .מכאן הענין המיוחד שלעיון
בספרויקרא ,המלאפרטי-אורות ,בשנת השמיטה .מה שעברעלעושי המשכן -
במעברם מלשונותיה של אש סיני הלבנה ,הלוחשת בכלליות דממתה ,עד
התעלותם לשמוע קולדברים מתפרטים באש שחורהמביןשניהכרובים  -הוא
שזוכים לו גבורי כח שומרי שביעית המתכללים בעולם האין הדומם; בבואם
ללמוד את תורת האהל המתענפת לדקדוקים עדאין מספר,הרי הם מתעלים
לשמוע את הקול הגדול המתפלשבתוךהאותיות המתפרטות ,הוא הקולהמינאי
י לבנה (דאה "אגרות ראיה" ח"א עמ'
הנשמע מתוך האש  -זו המאירה כשחורה עלגב
רנריא).
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פרשתויקרא

מנחת אביב בשביעית
בפרשתנו נפתחת סוגיית הקרבנות ,ראשיתה בהקרבה הבאה מן החי

"אם

עולה קרבנו הן הבקר"(ויקרא א'ג') והמקביל לה בהמשך (פרק ג' א') "ואם זבח שלמים
קרבנו",ובין שניהם  -פרשת המנחות ,אלו הבאים מן הצומח (פרקב') .על כומך
דיוקים לשוניים כתב המלבי"ס "ופרשת המנחה היא כמאמר מוסגר" וכן הדגיש
בעקבותיו רד"צ הופמן.
בתוך המנחות בא פרוט מנחת סולת ,מאפה תנור ,מחבת ומרחשת והוראות
כלליותעל הקרבת המנחות ,ולבסוף  -פרשת מנחתבכורים,שהיא מנחת העומר
שהשלמתענינה נזכרת להלן פרק כ"גי/
מילת הפתיחה"ואםתקריב" נתפרשה ב"תורתכהנים"" :ר'יהודה אומר עתידה
מנחתבכורים לפסוקולחזור,וכן הוא אומר "אםיהיההיובל לבני-ישראל" ,עתידהיובל
לפסוקולחזור".המלבי"ס בפרושוהדגיש אתחידושו שלר'יהודה "שיפולמילת 'אם'
גם על דבר שהואמחוייב מצד עצמו והוא אפשרי מצד הזמן  -אם לאיוכל לעשותו
בכל זמן ,שעל זה נאמר "ואם תקריב",כי מציאות העומר אפשרי מצד שעתיד לפסוק
ולחזור תמיד ...ודצתה התורה לרמוז שהמקדש ,שבותלוי הבאת העומד,וישיבת ישראל
על אדמתן ,שבותלוי מצותהיובל הוא דבר אפשרישיוכל להתבטל בחטאים".
אמנם את שאלת המפרשיםשלפיזההיתהצריכהמילתהתנאי"ואם"להופיע
בכל הקרבנות שבטלו עם החורבן  -דחה המלבי"ס "כידי במרמז להםזה במקום
אחד".ועדיין התמיההקיימת ,מדוע נבחרה הדוגמא האחת דוקא במנחת העומר.
אולם לאמיתו של דבריש לעומר ומנחתו מעמד מיוחד ביחס למתנת א"י .כך
דרשוחילל(ייק"י ג"ח דץ "מאיזה זנותזכו ישראל לירש הארץ,הוי אומר בזכות מצות
העומר דכתיבגביהכי תבואו ,לפיכך משהמיהיר את ישראל ואומר להםכי תבואו אל
הארץוכו"'.ובכווןזה אף דרשתו שלר'יוחנן (שם אותו) "לעולם אלתהי מצות העומר
קלהבעיניך שע"י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען".
מהאמור עולה שדווקא במנחת העומר הדגישה התורה את ההתנייה שבמתן
א"י " -ואם תקריב מנחתבכורים".וכיוצא בהדגשהזו המשפט הפותח את פרשת
העומר האחרת "דבר אלבני-ישראל ואמרת אליהםכי תבואו אל הארץ אשראנינותן
לכם"(ייקרא כ"גי') .והנה פתיחה כזו ,זהה במילותיה ,מופיעה אף בראשית פרשת
בהר(ייקרא כ"ה ב') כהקדמה למצות השמיטה "דבר אלבני ישראל ואמרת אליהםכי
תבואו אל הארץ אשראנינותן לכם" .נוסחכזהמתייחד רקלשני המקומות :הקדמה
לפרשת העומר והקדמה לפרשת השמיטה .המכנה המשותף לשתי הפרשיות -
שהן עוסקות בתוצרת פרי אדמת א"י ,האחת  -לגבוה והאחרת  -למעשי
(
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הדיוט ,אלאשיש משמעותפנימיתלכפילותבלעדיתזו :מתנה מותנית ,אפשרית,
הרי היא בהתאם למעשיהם של ישראל ,ואילוזו המוחלטת ,המחוייבת ,נובעת
מצדהזיקה ההיסטורית של העם לארצו.
לשון המתנה הבא במפורש בראש פרשת השמיטה ובראש פרשת תנופת
העומרונרמזלפנינו "ואםתקריב מנחתבכורים" מתפרשע"פ הנחתהיסוד של בעל

יישפת-אמת"( .פ' בהר תרמ"ח ,וע"ע על מתנת ההתחדשות בשבתובשביעית n"ww ,עמ' וזו,ולעיל
פ' תולדות .על הקרבת העומר בשנת השמיטה ראה בתו"כ בהר פ"א ו' וברבינו הלל שם ,וב"לאור
ההלכה" עמ' קכח ,תו"ת שמות לד ,לב" ).הש"ינתןלנו א"י ,להודיעכי לד' הארץ ,כדאיתא
בתנחומא ,הש"י הקנה העולם לאברהם וחזר והקנה לו,וזו מצות השמיטה ,שנתנה לבנ"י
הארץ מחדש ,ובכל שסיטה נתחדש המתנה" .וכיוצא בזה כתבבענין העומר "אמרו
חז"ל הביאולפני עומר שיתברך לכם תבואות שבשדות,אין הפרוש שתהא הכונה כדי
לקבל ברכה בלבד ,אבל הפרוש הואשבנ"ימביאין הטבע להשי"ת,ומברריןשנואתוהכל...

וע"י שמבטלין הכלאליוית' ממילא הברכה שנמשךמגיע להם בראשונה...ע"י בטול כל
הכוחותאליוית' ממילא חוזר הכל להם" (שפ"א ויקרא עמ' .)72

יסודו של קו מחשבהעל התחדשות המתן ,במחשבת השבתכפי שניסחה בעל
"אורהחיים" (בראשית ב'ג') והובאה בדברי בעל שפ"א" :שתהיה להם תמיד בחינת
הנתינהיתןויחזורויתן ,שבכל שמיטה ושבתה הארץ לד',וכעין שכתב ב"אור החיים"
עלכל שבתשניתןחיות חדש לבריאה,וכשם שנאמר בשבת בראשיתכן בשמיטה" (שפ"א
ויקרא .)196

התנאי המשותף לקרבנותולשמיטיןיצר אף את הסמיכות בלשון הרמב"ם על

חזון העתיד" :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה לממשלה
הראשונה,ובונה המקדש ,ומקבץנדחיישראל.וחוזרין כל המשפטיםבימיוכשהיו מקודם.
מקריבץ קרבנותועושיןשמיטיןויובלות ככל מצותה האמורה בתורה" (הלכותמלכיםפי"א
ה"א).

בתוך תקות החידוש של מעשה הקרבנות בעולםהמשיחי,מתייחד הוא חלקה
של פרשת המנחות:אין לה בטול אףבעולםהעתידי המתוקן,בעולםשכולו שבת,
י עולם וכשנים קדמוניות"( .מלאכי ג' ד'
שנאמר "וערבה לד' מנחת יהודה וירושליםכימ
וראה ב"עולת ראיה" ח"א עמ' רצ"ב" ,קול הנבואה" עמ' רבד-רנ"ה ,ובמאמרו של הרבי
 .שביב :תורת
המנחה" ,מורשה"ג' ,תשאב).

דעת
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קונן התודה הנזכר בפרשתנומיוחד הוא בתוך מערכת הקרבנות בכללן .דרך
כלל תופסת ההוראה " -כל המנחה אשרתקריבו לד' ,לא תעשה חמץ"(ויקראב'י"א),
אולםהיחידהמקריב אתתודתו,מביא עמהלחמיתודה ,חלקם חמץ וחלקם מצה.
"חלות מצות ...חלות לחם חמץ"(ייקראז'י"ב).

הבנתו שליחודזה ,התפרשה לבעל "שפת-אמת" בהתיחסלדברי המדרש(ויק"ר

ט'ב')על הפסוקבתהיליםנ'כ"ג" :זובח תודהיכבדנני ושם דדךארגזנובישעאלוקים".
ענינה של התודה שאינה באה על חטא ,אלא עלניסים שהתרחשו " -על דבר
הודאה עלנס שנעשהלו ...שהםצריכין להודות"(כש"יויקראז'י"ב),על תודהזוסובבים
דברי המדרש ו"שם דרך  -אלרמסלקידרכים ,אלו שהן מדליקץנרותכדילהאיר בהם
לרבים".הדרכים הללו,הנזכריםבזיקה לחובת התודה ,הםדרכי החבורבין העולם

הטבעי ,בו פועלים חוקים קבועים וידועים ,לבין העולםהניסי העל-טבעי בו

מתרחשיםהחריגים.
יש שמהלכם שלדרכים אלו הואסמוי והםעניני הנס הנסתרוהגלויכמינוחו
של הרמזתן(שמיתי"גי'ז),ויש שהםנחשפיםוגוררים עמם את חובתפרסומיניסא.

"כי באמת כל הטבע הוא ג"כ הנהגתו ית"ש ,רקשאינוניכר ,וכשעושה השי"ת לפעמים
ניסים הרי זה יצא מן הבלל ,ללמד על הכלל כולו ,להודיעכי השי"ת ברא ומנהיג כל
הטבע ג"כ" (שפ"א ויקרא עמ' .)26

ברורם שלדרכים אלו הוא הנקרא "ושם דרך" ,ומכאןהדימוי שלמעלי האור
במבואות האפלים .האור והאפלה ,הנס והטבע ,הגלות והגאולה ,הסכנה וההצלה
הם המתבטאים בחמץ ובמצה" .מצה הוא הנהגה עליונה בלי הסתר ,וחמץ הוא
כשמתלבש בטבע ומשתנה ע"י צמצום והסתהוזה שאור שבעיסת שמשנה העיסת והנס
ביציאת מצריםהיה למעלה מכל הטבעולכן הוא מצה".
לעומת זאת כשבאה הנהגה ניסית שלובה בתוך הטבע ,הרי חמץ ומצה
משמשים כאחד ,והוא ענינם של לחמי התודה .מכאן הדימוי על אלומת האור
הניסי בתוך אפלת הטבע השגרתי ,מנאןסלילת הדרכיםבין העוה"ב לעוה"ז -
 .(DWו"זהושצריכין להודות
"זובח תודהיכבדנני",לשון כפולה,בעוה"ז ובעוה"ב(~יק"י
ולהעיד שגם הסבם הכל מהנהגתוית' ,ללמד על הכללכולו" (שכ"א  .(DWניוצא בחלוקה

בשמיטת תשס"א חלה פ' צו  -שבת הגדול בערב פסח.
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זו הוא היחסבין

תורה למצוות "נר מצוה ותורה אור" (משלי ו' וראה בהקדמת המהר"ל

סדרךהחיים")" .התדרה אךך למעלה מהגשמיךת ךהטבע"  -האידאה בעולמה הרוחני.
לעומת זאת המצוות " -הם נרות ,איך להביא אור התורה בכל המעשים"" .ולאשר
המצוות הם בעשייה,צריכין שימור שלא להחמיץ במחשבות זרותופניות הבאות מצד
שותפות המעשה בגשמיות,והזריזין למצוות מתדבקין בהתלהבות שורש המצוה,ואין

באין לחמוץ" .ומכאןיסוד ההשוואה בדברי המכילתא שהובאהברוריי (שמותי"ב

י"ז) "ושמרתם את המצות  -כדרך שאין מחמיצין את המצה ,כך אין מחמיצנו את
המצוה" .ע"פ הדברים עולה אף הוראה חדשה לשם"שבת-הגדול".בוביום נצטוו
ישראל על המצוה הראשונה( .תוס' שבת פ"ז ע"ב ד"ה ואותויום .וראה במחזורויערי שהוא
שבתראשוןשנכנסולמצוות ,ול'עחידושיהרי"םעלהתורה עמ'קמ"ח .שס"אויקראעמ').73מציאות
המצוותוריבויין בישראליש להםיחס לגודל ,כךבדברי הפסוק(ישעי' מ"ב כ"א)די
חפץלמען צדקו,יגדיל תורהויאדיר ,ובדרשת חז"ל "רצה הקב"ה לזכות את ישראל
לפיכד הרבה להם תורה ומצוות"( .מנות ח"ג ע"ב ,וראה סולת ראיה" ח"א עמ' רל'ט" ,אורות
התשובה פליז א').הזיכוי והזכות נובעים מהתפשטות "הארת התורה בעשיה" .הגודל
הוא הבטוי לפלישת הנצח לתוך החולף ,העוה"ב לעוה"ז ,האור לתוך החושך,

המצה לתוךעולם החמץ .הגדלותהיא לא להחמיץ בתוך עולם השאור.
למערכת הזוישנה התייחסות אף לשבתולשביעית .השבתהיאמעין עוה"ב,
היא "כולה תורהוהנהגה שלמעלה מהטבע"" ,והתפשטות הארת שבתלימי המעשה הוא
פרסומי ניסא בתוך הטבע" (שפ"א שם) ובמזמורשיר ליום השבת נאמר "מה גדלו
מעשיך ד":
כיוצא בדבר  -חריגות מהסדר הטבעי ,הוא בנדון השאלה "מה נאכל בשנה
השביעית" ,ו"מה קושיאהיאזו  -מאןדיהיבחיייהיב מזונא"" ,אך באמתצריכיןבנ"י
לידעכי הניסים והמבעים הכל אחד ,ובאמת אין נס ופלא כחו הטבע שהוא הגדול
שבנפלאותהמושגיםלנו",ולכן בשמיטההיהראוי ש"המזון שלהםיהי g"Bנס,ואיתא
בספרים "-נועםאלימלך"  -כירצונוהיה שלאיהרהרו כלל,ואזהיונהנים ממעשה
ניסים ממש,וע"י השאלה  -מהנאכל  -הוצרךהמזעלהיות בדרך ברכה"( .שפ"אויקרא
 .196שדצ'ה פ"חלעיל עמ'  102ואילך).

החמץ הוא לחם המעשה האנושי ,השאור שבעיסת העולם ,והמצה  -לחם
שמים ,לחם "שבת"' לחם מ"תוצרת השביעית" ,לחםאבירי נחשומרי השמיטה.
בעולם שנס וטבע משמשיםבו,מביאים קרבן תודה מלחמי חמץ ומצה ,עלגודל
הגילוי שהוא ענינו של שבת הגדול ,שעה שבתוך מיצרי הגלות האירה דרך
הגאולה .אולם מכאן ואילך ,ביציאת מצרים שבימי הפסח "התחילה להתגלות
בעולם הנהגה שלמעלה מהטבע" (שפ"א עמ'  ,)26היא הנהגת שבת הרמוזה בבטוי
"ממחרת השבוד',היא הנהגתהשביעית שכולה מצה.
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חגיגות חנונת המשנן מגיעות בפרשתנו לשיאן  -ביום "השמיני".גילוי
שכינה,ירידת אש מהשמים ,רינת העם ושירתו (תו"ש ויקרא פ"ט אותנריו) עך13די13

בפסגת השמחה .והנה נתערבבה השמחה במעשה נדב ואביהוא ובענשם .מאורע
זה ,למרות שבא זכרו ארבע פעמים בתורה ,למרות שחז"ל דנו בו מפנים רבות,
למרות דברי ראשונים ואחרונים ,נשארעדיין בגדר חידה סתומה .עדות לעומק
העולמותבהלכי נפש ורוח.
בספרות חז"למצינוי"א אוקימתות להסברת החטא(.יאה במלואים לתו"ש כרך כ"ח

עמ'רנתיה ולהלן ,ושם גם עלדברי הראשוניםבסוגיהזו .וע"ע"בינה במקרא" פ'שמיניו"עיונים חדשים
בספר ויקרא" ).ו3(:1קבורנ דבריהם באו המפרשים שתפסו אוקימתא זו או אחרת

לראות בה את קוטבהענין.
מחשבת החסידות עסקה בנושאעל-פי דרכה" .ביוםהשמיני שהיתה שמחהלפני

המקוםכיום שנבראו שמים וארץ ,שכלוהמזיקין מן העולם וחשבו נדב ואביהוא להגיע
לתקוןהכללי שלעתידוכו'וקרבו מהשראוי לקרב ,והשארוהרע ,הפסול]ונשבו שכבך בדחה
וכלההן העולם" .וישם-משמואל" ויקרא עמ'קלייב).הנוימוכיןליסודות אלונזכרים בזוהר
ובקבלה ,ור' צדוק הכהן ב"דובר-צדק" ארג מהם מסכת אחידה" .חשבו לצאת
מההגדרה והגבול וכו' דכהניםזריזים.כיהזריזות הוא מהתגברות כח האש ,וכל אזהרה
שלהם הוא עלהמתינות ושלאלהיותזריזביותרמכפי מידתם ומדרגתםוכו'שהורובפני
רבן,והיינו דחיקת השעה וכו' ותיקונם בפנתם שגם הוא הורה הלכהבפני משה ,ותקונו
ושל פנחס] באליהו ,בשחוטי חוץ בהר-הכרמל וכו'כי פרשת שחוטי-חוץ נאמרה אחר
פרשת יוהכ"פ שהיא באה אחר מעשה נו"א שהיתה ההכנסה לפנים שלאבזמז ,הדובר
צדק" ס' ד' ,עמ' מ"ו-מ"ט; וראה להלן עמ'  437הערה " .7צרור המור" ,תצוה שנ"ז" ,באר משה"שמיני,
קסט).

יריעת המחשבה המסמיכה את מעשה נרפא לאישיותם של פנחס ואליהו
התרחבהביותר עד לראשית הבריאה מחדועד לאחריתהמאידך .כך עולה מדברי
בעל "תפארת שלמה" (פ'שמיני) "מבואר בהאריז"לכי נו"אהיו בסוד נפש האדם ולזה
אמרו אנחנו טמאים לנפש אדם" (ראה במדבר ט' ו' ובמסכת סוכה כ"ה ע"ב ,וב"דובר-צדק" עמ'
" .)96מצד שיסד השי"ת נבולים תחת השמים ,א"כ כל דבך בעל גבול ,וא"א להם
להתפשט עדבלי תכלית ,ובהכרחהיאהמיתהלגוף האדם תחת השמים ,רק מעל השמים,
דשם הוא שלא בגבול ,שם הוא אילנאויחיי
 ,לעולם ,שאין פוסקים ,ואלמליזכו נדו"א
לתקןזההיהגופם באמתבלתי בעלגבול תחת השמים,להיות בא בכל עת לקודש בלא
הגדרה וכו' אבל השי"ת יסד עת לכל חפץ תחת השמים,כי [אחרת]  T"1Dיתבטלענין
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בריאת העוה"זוכו' דלכן נאמר באדה"רפן ישלחידו וכו'דהיינו חטא אדה"ר אםהיה
הוא בעצמו נתקן ואכל מעה"חהיה גסך התקון ,והשי"תיסד שגמר תקונויהיה במשיח,
כדי שיהיה מקום לעבודה ולדורות שבינתיים"( .וראה זוהר ח"ג דף רט"ו" ,מתנות כהונה" על

במדבר-רבה ראשפ'פנחס ושםצריךלהגיה :הרמב"ן[כךשמעתי מהרב המופלא ר'שמאיגינזבורג].וע"ע
ב"שם משמואל"ויקרא עמ' קנ"ח ,קס"ז ,קצ"ב ,ר"געלההתייחסות לבנו של אדה"ר,לקין .נצא מנחשון
ומלך פורץ גדר " -מי השלוח" ,40יוהכ"פ ).49
'יהם [נדבואביהוא]העומדים בקרבתםלפני ד'תמיד לצורך העולםוהתקוןוכו'
כמבואר בכתבי האר"י בתיבת אנ"א ,ר"ת אליהו ,נדב ,אביהוא,כידוע פנחס
זה אליהו שנתעבר בו נשמת נו"א ,והוא שרומז אנ"א ד' הושיעא נא,כי על
ידם ועמהם תבואלנו הישועה" ונתפארת שלמה".(DW ,

אופק רחבידים זה ,החובק זרועות עולם ,מראשיתההוויה האנושית ,המנסה
לפרוץ את מגבלותיה באכילה מעץ הדעתועד להשלמתהבעתיד המתרחבוהולך,
עמד גם לנגדעיני הרב קוק כשעסק (ננואה מתוןעניןמיוחד) בפרשת נדב ואביהוא.
כך נכתב בשמו במאמר בשם"נגודים" (נתפרסם ב"כתובימ"ק"י .ט' כסלו תרפ"ט ,וחזר
ונדפסב"מאמריראיה" ח"בעמ'  .463וראהעוד במאמרו שלר'צביקפלן ,חוברת"הצופה"ער"ה תשמ"ו).

"מאורע דו-פרצופי שנושאיויהיו למעלה מן החטא ,ואולם הצורה כלפי חוץ ,מצד
מקבלי הרושם,תהיההטייהכלפי החטא.והנה נתקדשבקרוביו,קדושיעליונים שבכהונה,
נו"א שהקריבו אש ,שהיא עדיין זדה ,לפי מצב התפיסה של השדרות הנמוכות של
האנושות" .וב"מוסר הקודטר' יצר מכנה משותף של כל האוקימתות הנזכרות
בפרשנותחליל" :רוחהנעורים הסוער [של נו"א] המתעורך בעךזובגבורה ,עםרוח הזקנה
המסודר [של אליהו] העלא כובד ראש וזהירות ,יחד מהאנדים לאגודה לפעול פעולתם
בחיים ,הרוחניים והגשמיים ,להחיש ישועה [אג"א הושיעא נא] ,ולהעשות בסיס לצמח ד',
עריכתנר לבןישי משיח ד' ,רוחאפינו ,אשר באיבואאלינו שניהםיחד,אליהוהנביא
עם משיחבן דוד"( .עמ' ש"ס ,וע"ע"חכמת-הקודטר' ,הקודשהכללי פרק א' ,וראה ב"מכתבמאליהו"

ח"ב עמ'  244שאף הוא עמל למצוא מכנה משותףלעניני נדב ואביהוא ,ושם בעמ'  249רמיזה בנראה
למקורותחסידיים).

בצורה אופיינית ,תוך הבלעת והעלמת המקורות הקבליים ,כתב בעל
יישפת-אמת"בסוגייתנדבואביהוא":יתנן לומרכיבנ"יהקדימו נעשה לנשמע כמלאכי
השרת ,אח"כנפלו ממדרגה  11ונאמר כאדם תמותון (מנילתאיתרו ט"ו) ךנדבואביהואהיך

מחזיקרם בדך3ה הראשךנה כמלאכים שנאמר "עושי דברו" הדר לשבוע (שבת פ"ח ע"א)

והטעםכי המלאך מדגיש בעצמו רצונו ית' ונקרא עושי רצונו כידוע .אך ע"י שכלל
ישראל לאהיו במדרגהזונענשונדבואביהוא,ויתכן שזה עצמונכלל בע"ש חז"לשהורו
הלכהבפני רבן ,וגם אמרו מתי ימותו ב' זקנים ,פי' שאמרו שיכולץ לתקן להנהיג בנ"י
כמו קודם החטא ,אבל באמת לא היה כן רצונו ית'כי הכל בסדר מוכן לפניו ,כל דור
ודור הנהגה המיוחדת לו"(ייקרא עמ' .)117
235

שבת ומועדבשביעית

חוסר ההתאמהבין דרגת"עושי דברו" ששומעי דברו" היא שמונחת ביסוד
ענינם של נדבואביהוא .אכןזיקהביןשתיבחינות אלוהיאענינה של השמיטה,
כך כתב ב"שפת-אמת" בעקבות המדרשהמייחס אתבחינת"עושי דברו" לשומרי
שביעית" :לאו כל מוחא סביל דא ,רק מיוחדים שנקראים מלאכיו ,וכן בדורות ,דור
המדברהיה להםזה הכחוכו'וכן בכל דורישיחידים שיש להםזה הכחוכו'ישזמנים
שנמצא התעוררות וכמו-כן בשנת השעיתה וכו' כמ"ש עושי דברו ועי"ז לשמוע בקול

דברו וכו' פי' עושי דברו הוא שאין להם עבודה אחרת רקזו כמלאך שאין בו רק
שליחותו" (ויקרא עמ' " .)196עושי דברו הוא תקון המעשים להיות נמשך אחר הנהגת
התורה ,וע"י שבנ"י מבטלין כל רצונם ומעשיהם להטותם ע"פ דרך התורה ,לכך זוככן
לשמוע בקול דברהוזה מצותהשמיטין והיובלות" (שם עמ' .)191
נוסחהזו של התאמהבין "עושידברו  -לשמוע בקול דברו" מונחת אףביסודה
של השבת (שפ"א שמותעמ'" .)86בשבת מתבטלע מכל המלאכותוהוא תקון המעשהוכו'
ולכן נפתחזה הקול בשבתי ש'מע ת'שמעוב'קולי ר"ת שבת.לכן איתאטפריעץחיים" שער
שבת פ' ח' וע"ע פ"צ שמות עמ' )112כי מרע"ה מחזיר לישראל בש"ק הכתרים של נעשה
ונשמע"- .נראה שלא קלקל החטא בשבת וט איתא (פרד'א בי"ס) בחטא אדה"ר שלא
קלקל בבחינת שבת ,וכן נראה שכל חטאים לאיוכלו לקלקל שבת הניתן לבנ"י (שפ"א
שמות עמ' .)124

שאיפה הפורצת גבולות ומיצרים מונחת ביסודו של רוח האדם מאז הצו
בגן-עדן .מעשה נדב ואביהוא בשעת השמחה שהתפרצה "כשמחתיום שנבראו בו
שמים וארץ"נדונה בבחינת אדה"ר .והתקנה  -בבחינת השבת שהיא נחלהבלי

מיצרים,ביתר שאת  -בשבתותיה של השביעית שבהנהגתה מתבטליםמיצרי
החומר; והתקון השלם ביום שכולו שבת .תנאי קודם לתקון  -ההדרגה
וההקדמה של נעשה ונשמע.ע"י העשייה בגבולות והשביתה הפורצת גבולות,

נפתח הפתח לשמוע את הקולות ממרחבי עולם התקון" .ונשמע קולו בבואו אל
הקודש"(.יאהויק"רכ'ט' .תו"ש כרך כ"ח עמ' רמ"ח" .מכתב מאליהו" ח"ב עמ' ).247

דעת
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פרשתתזויע  -מצורע

נגע ,ענג ,שבת ושמיטה
מושג הצרעת מבחינה לשונית מהווה בעיה ,אולם אונקלוס תרגמו "מגירו"

(אמנם ראה שמותד'ו') .בעקבות התרגוםודברי הזוהר נתן בעליישפת-אמת" למושג
מימד מחשבתי" ,עור הבשר הוא המלבוש שבא אחר חטא האדם" (" )132שע"י החטא
הוצרך להתלבש בלבוש הגס ...שמשם יש כל הגשמיות שמקודם היה דוחני" (" )130וכן
הבגד לבושחיצונייותר והבית לבושחיצוני עודיותר .כמו שהגוף הוא שמירה לנפש,
ויש עוד מלבוש  -שמירה לגוף ,כמו"כ בית שמירה יותר  -מבחוץ ,כמו כן הוא
בפנימיות" (.)143
האטימותשבין שכבותהלבושים מונעת אתהפתיחות שלהעולםביחס לאדם
הטמון מבעדללבושיו;ומאידך,סוגרת את האורהפנימי,הבראשיתי,כתונותאור,
מלהקריןעל העולם הסובבאותו" .ישבעורנקבים-נקבים,להודיעשישביכולתהאור
להעבירקליפות הללו ,רקע"י החטאים מסתתמת אותןהנקביםוהחושךיכסה ארץ" (,127
" )130וזה נגע צרעת  -מגירו ,שנסגר הנפש והפה" (" .)143הנגע הוא סתימת האור
כדמתרגמינן -מגירו,שאיןהפנימיותיכול להתגלות ולהאיר" (.)132
תופעתהנגעים מוכרתבגוף ,ובבית "כמו שנמצאים אותות וחוקים ,בנפש האדם
המילה,ציצית ,בבגד,מזוזה  -בבית ,ט נמצאע"י החטא דברים המעכבים התגלותהקדושה" (" .)142ונגע בית הוא הרגשה דקהביותר ,לכן כתיבבו "כנגע נראה" שלא כל
מוחא סביל דא ,רק שמרגיש איזה הרגשה דקה".
הוראת התורה על ההסגרבן שבועימים ,מתפרשת לבעליישפת-אמת"ביחס
לשבת" .יתעלומרשלכןסגירתהנגעים עלז'ימים ,שאץז'ימיםבלי שבת" (,)132ומכאן
אףסכוי הרפואה שהרי נאמר ביחזקאל (מ"" 1יהיהסגור ששתימי המעשהוביום
אפ
השבתיפתח שאז מאידהפנימיות...ולטיכוליו ל
"תוחהפנימיותלבנ"י,ולכןזהסימן,מי
קודש"
( .)132 ,126ואכן ,אינו דומה
שאץ הנגע בעצם ,מתרפא בבוא שבת
י"א ,וראה "פחדיצחק" שבת
מאור-פניו-פנימיותו של אדם בשבת לזה שליום חול(.ב"י
אדם,שישזמנים
נסגר

עמ' כ"ט) זאמנם בשפ"א ויקרא עמ' " :141הוא חסדהפצ'י מה שלפעמים
לבו של
שצריך להיות נסגר הפנימיות" .וב"חכמת הקודטר' עמ' קכט" :אל ידחה אדם את ההרגשות הסמויות
שמתעוררות בנפשו,יניח אותן להתעמק ,ללבלב,להוסיףציציםופרחים ,גםפירותיעשוויאצרו במקום
הסמוי מןהעין"].
י נגע היפוך ענג שבת" (גאה הקדמת תקו"זי"ב ,ספריצירה פ"ב מ"ב" ,פחד
"ולכן איתאכ
יצחק" שבת עמ' נ"ז)" .דהוא בחינת 'עדן '[הד 'גן ,שבשבת [פתח הפתח ,והיא [חלה בלי

מיצרים ,שמכל אלהיש רמז בנפש האדם ולט הושם בגב "וישם שם" ,שסדך כל האדם
י אכן "צורת האדם שוה לצורת גן-עדן" (" .)142איתא בזוה"ק
כפי מעשה הנן" (,)138כ
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שבת ותועדבשביעית
מאןדיכיל לענג השבת ולא עביד,איתהפיךליהענגלנגע .ממילא מדה טובה המרובה,
ע"יענג שבת מתהפך הנגע לענג" (.)142ולכן בש"ק שיש נשמה ותרה ,נפתח שער הסגור
בימי המעשה...כי ד' אלוקי ישראל בא בו" (יחזקאל מ"ד ב') .נקודה המסוגרת באיש

ישראל ,שהוא חלק אלוקי ממעל  -ביום השבת תפתח.
פתיחתו-הפיכתו-טהרתו של הנגעיש לו משמעות לא רק ביחס לזמן ,ביום
השביעי ,כשהנגע הופךלענג ,אלא אףביחס למקום ובעצמה מיוחדת" .כי תבואו
אל ארץ כנעו  T"Dlמשבחנן ונחן ארצם ושל הכנענים ,לנחלה כל"ח ,שהוציא הקב"ה
המקום מתחתידי כנען ונמשה נחלת ד' ומקום קדוש נצמח בו נגע לטהר את המקום"
(",)144שיכותןבנ"י לתקן גם מקומות שנמצא בהם טומאה" (,)140להפוך את ארץכנען
הנגועהלגן אשר בעדן מקדם.
סגולהזוהיא תוצאה של מעורבות בכלרבדי המציאות "הצדיק צריך להביא
הרגשת קדושה בכלהשייך אליו,וגם בצומח ודומם...וזה בכלל "ובכל מאדך" ,שצריחן
להביא לכל הנכסים הארת קדושה ...שבכל דבר הגשמי ביותר ,מוטמן בונצוצי קדושה
ביותר" ( ,140וראה עוד"ארץצבי" ח"א עמ' רמ"ח).

בנכרני ישראל הגשמיים ,באדמתא"י ,טמונים וסגורים יסודות קדושה" ,וע"י
המשכת בחינת השבת בתוךימי המעשה ,מתגלה חיות הפנימיות שיש בכל הנבראים,

ועי"ז יכול לצאת מהמסגר ולהסיר החיצוניות המסתיר נקודה הפנימית" ( .)126אכן,
י המעשה ,הוא ממשבחינתהשביעית ,שבת הארץ ,שבתה
המשכת השבתבתוךימ
שלא"י( .על בחינת ג"ע בשבתובשביעית ראהלעיל פ' בראשית).
קריאתפרשיות הצרעת בשבתה של שבת הארץ,יש בהבכדילסייעלפתיחות,
להסרת ההסגר ,לטהרת נגעים ,לשינוי מנגע לענג ,ולהפיכת ארץ כנען לעדן

גן-אלוקים.

ז8עוצ
ן.80.ן88ט
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פרשתאחרי-קדושים

נטערבעי בשבת ובשביעית
מיקומו של הציווי על פירות ערלה בתוך הפרשה המיוחדת ,היא פרשת

קדושים ,מוסבר אצל בעל "העמק-דבר" בדרךאופיינית" .עלשני דברים עומדת
כל מדינה ועם  -שלום המדינה ופרנסתה ובטפין יכלכלה] .ובאו מצות ד'י שבאלו
המשפטיםוהחוקים דוקאיתקיים שלום בישראלופרנסתם" .הפרשה הראשונה עד"וכי
תבואו אל הארץ"ענינה  -שלום בישראל מכאן ואילך  -הפרשההשניה שבה חוקות
ד'שיועילו לפרנסתה וברכת הארץ" (ויקרא ל'טג' ,כ"ג).
שהלולים לד"ר[ .הבדלה ממע"ש שהכליתו -יראה,
מכאןגם הסברת המושגייקד
הרי נטע רבעיענינו "שיברכו את ד' בירושלים מקור הברכה,וזהיהיה לתועלתלהוסיף
תבואתו,ולמדיםמזה שהברכה מוספת השפעהבגדולי הארץ"( .שם ,פסוק ל"ד ,ו"הרחב-דבר'.
שפ"א קדושים תרנ"ו .אמנם ראה פרוש הרב הירש פ' ח"ד n"ww ,פ"ח).

עניני ערלה ונטע רבעי ביחס לשביעיתיש להם משמעות הלכתית(ייישלמי

מעשר-שני פ"ה ה"ב .תוס' ב"ק נר'ט ע"ב ד"ה קדש" .פרדסיוסף" משפטים עמ' רנ"ב .שמיטה כהלכתה
עמ' נ"א).ויש להם אף משמעות הגותית ומצטרף אליהם גם היסוד השבתי וזאת

ביחס לאדם הראשון.

הזיקהבין אדה"ר לערלה ולשבת נזכרת בגמרא ובמדרש והוסברה בדברי ר'

צדוק הכהן .וגפרי-צדיק" קדושים מאמרב').

אמרו בגמרא סנהדרין (ל,ח ע"א) "אדם נברא בע"ש כדי שיכנס לסעודה מיד,
ובאדר"נ הנסוח "כדי שיכנס לסעודת שבת מיד" (אמנם ראה בגרסת הגר"א ובעיון יעקב).
ובב"ר (פ' כ"א ט') "דרש ר' יהודה בן פדויה,מי יגלה עפר מעיניך ,אדה"ך ,שלא יכולת
לעמוד בציוויך אפילו שעה אחת,והרי בניך ממתינין לערלה ג' שנים" .אף דרשה זו
מתיחסת לשבת ,כך בפרושהשייךעל התורה שפירש שמצוהזו  -של נטערבעי
"הוא תקון לחטא עץ הדעת שנאמר בו ג"ככי טוב העץ למאכל ואדה"ר נצטוה
עליו בשעה ט' ובשעהי' עבר,ואילוהנזתין ג' שעות עד שבתהיה כלפריו קודש הלולים,
וכנגדם נצטוו בנטיעה שלש שנים" .לילקוטי תורה" פ' קדושים כ"ט ע"א).ובניצוחו של בעל
"פרי-צדיק" ש"אם היה אדה"ר ממתין עד השבת באכילה מעץ הדעת היה טועם רק
מהטוב שבו ולא מערבוב הו"ר" .מעתה מוסבר אף הלשון"אפילו שעה אחת"והרי

האסורעלפירותעץ הדעתהיהעולמית ,אלא שהכונה לאותה שעה עדלכניסת
השבת.

האכילה בשבתיש לה מעמד מיוחד .כך באכילת לחם הפניםע"י הכהנים
בשבת נדברי הזוהר שמות (קליד ע"ב) "לחם זה ,שהוא מות היוצא מן השולחן מברך
239

שבת ומועדבשביעית
אתהמזון שלהכהנים ,שלא ימצא מקטרגעליהם לקטרגושיעבדו בלב שלם אל הקב"ה"
(תרגום ה"סולם").

"וכןמועיל כל אכילת שבת בקדושה לתש כלפגם האכילות" (פ"צויקרא  .)114כיך!נא
בדבר אכילתפירות של נטערבעי" .כל פגם אדה"ר היה בפרי העץ ,שרקפרי העץ
ניתן למאכל אדה"ר"(שם).ומכאן מה שדרשובזוהרבפרשתנו(ייקראפ"זונ"א) "כלפריך
קודש הלולים לד' ,מאי קודש הלולים  -תושבחן ,לשבחא ליה לקב"ה" .ובפרושו של
ל"צ" :דאכילת נטערבעיהיא תקון לפגם אדה"רכמו אכילת שבת,וכמו באכילת שבת
שהיא בקדושה נפתח הפה לודר שירות ותשבחות כמו שאמר במגילהיב ע"ב "שבת
שישראלאוכליןושותין מתחילץ בד"תובדברי תשבחות",נןע"י אכילתנטערבעייהיה
כלפריו קודשהלולים שיפתח הפהלומר תשבחות לקב"ה(.יעיליש בפ"צשהסביר בדרךזו אף

את המחלוקת בברכות לה' ,אם כרםרבעי או נטערבעי ,ותלה אותה בשאלה מה היה האילן שאכל
ממנו אדה"ר).

כיוצא באכילות שיש בהם קדושה היא אף אכילת פירות שביעית "הפירות
יכניסו קדושה בלב האוכלושביעית דומה לשבת ,דאנילתהפירותמכניסכן קדושת שבת
בלב האוכל כמו אכילת השבת" (שם עמ' צ"ה וראה עוד בעמ' .)194
שמירת שביעית יש לה זיקה לגן-עדן (יאה לעיל פ' בראשית ולהלן פ' עקב) אכילת

פירותשביעית שיצאולפדיון של נטערבעי בסעודות שבתה של השביעית,יש
בהםבכדילהסירעפרהמאפילעלעיני האדם ולהתוותלפניו אתדרך ypהחיים.

ז4ענרנ

אתרלימודי יהדות ורוח
ww.daat.ac.it
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פרשת אמור

ספירת העומרבשביעית
מושגי המנין והספירה מופיעים בכמה וכמה הוראותיה של התורה .מהם
מצוות המוטלות עלהיחיד ,ומהם על הרבים ,עלבית-הדין.ספירת העומרהיא
מהמצוות שכל אחד מזכרי ישראלחייב בה ,ואילו "מניןשני השמיטה עד שנת

היובלהיא נמסרת לב"דהגדול :וטהיא המצוה,שהיומונין שנה-שנה ושבוע-שבוע של
שנים עד שנתהיובך כמו שאנומוניןימי העומר" (החגון ,מצוהטויל).
בהוראות חז"למצינו מושג דומה בקשר לשבת "וכור אתיום השבת לקדשו -
ר'יצחק אומר ,לא תהאמונה כדרך שאחריםמונים אלא תהאמונה לשם שבת"(מנילתא,
וראה תטש שמות כ' אות רי"ט ובפרוש הרמב"ן שמותי"ב ב /כ'ח').

הפן ההגותי של מושג הספירה נרמזבדברי בעל שפ"א(ייקרא )192טי'הספירה
והמנין מאחד המספר" .ר"ל עצמים ,מושגים ,ערכים ,העומדים בפני עצמם,
הופנים לחטיבה אחתע"י פעולת המנין המאחדת אותם.
עצם המציאות של מספור יוצרת מכנה משותף ומאחד של הנמנים" .ע"י
הספירה נמשך כל המספר אל תכלית המכוון ונמשכו השש שנים אחר השמיטה ,והז'
שמיטות אחר היוב? ,ובכח זהיש האדה משמיטהויוב? לכל השנים.ויז
ה דרך התורה ,בכל
מקוםשיהיהאחיזה בהשורש,להמשיךחיות מהשורש לכל התפשטות].וכןימי הם9ירה ,מפסח עד
שבועות,פי' שע"יהספירהנמשך הארה מהשבתותוהשבועותלכל המספר,ונקרא שבתות
כלהימים ,שכששתימי המעשה טפלכן אל השבת ,נקרא כל השבוע  -שבתוזה שבתות
תמימות (.)194
מנין שנות השמיטה של שבתות הארץ יוצר את חטיבת השנים " -שונץ
שמיטין לקדשיובלות" .בצורה מוקטנתמתקיים כללזהבימיספירתהעומר,הימים
והשבועות ,כשמושג השבת  -הן בהוראה שלהיוםהשביעי,והן בהוראה של כל
י המעשה המתאגדים מסביב לשבת והופכים ל"שבוע"  -עומד במרכז.
ימ
התאגדותזו המשלימה ומתממת אתיחידת הזמן מביאתנו להבנה מעמיקהיותר
במצות התורה " -תמימותתהיינה"(.ויאה עוד טור או"ח ס' תצג ושם ב"דרישה" סק"ב).
כדברים האלה כתב בעל שפ"א בשנת תרמ"ד ,והוא חזר לנושא כעבור ח"ז
שנים ,בשנת תריס בהדגש נוסף בדבר השבתשבשביעית" .העצה ש? התורה שע"י
השמיטהיתמשכו כל השששנים ג"כ אחר הקדושה,לכןכתיב ו"שבתה"  -משמעתמיד
ע"י ששש שנים תזרע ובשביעית תשבות ,נמשך הארה משביעית ?כל השנים,וזהענין
הספירהלהמשיך כלהשנים אחר השמיטה,וכןבימי המעשה להמשיך בהם הארת השבת
קודש"( .ויקרא עמ'  ,202וראה עוד בשמא פ' אמור תרמז ,שחרז את יסודות השבת,ימי השבוע
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שבח ומועדבשביעית
וספירת העומר על הציר המאחד את הכלל והפרט .וראה עוד בדברי "נהר שלום" דףי"ג הובא ב"יד
י השמיטה מתקן ששהימים כנגדומימי שששנים של השמיטה).
אליהר'ע' שמיטה; כליוםמשסייהימ

פעולתהמנין והספירה מבטאת אתזיקת הערכים המספריים לערך המוחלט.
"מצות השמיטה אע"פ ששששניםהיועוסקיך במלאכתן ושמיטההיופנויים ,מכל-מקום
ע"ישהיוסופרין אחרהשמיטיןוהיובלות,היהזה להראות שמלאכתן עראי,והיו בטלות
כל המלאכות אלהשביתה.וכן הואבימי המעשהשצריכיםלהיות בטלים אל השבת,ואז
יכולים להרגיש הקדושה בכל הימים ולא להיות נפרד מן השורש" (שפ"א בהר תרנ"א).
התחברותזו של המספרים הפרטיים ,הן שלהימים והן של השנים ,לנקודה
המוחלטת,יסודה בהתכללות הפרטים בכלל.
אחדות זו של פרטים וכלל ,השבוע והשבת ,שש שנות העבודה והשמיטה,
מקבילה לאחדות שנדרשה מעם ישראל עובר למתן-תורה" ,ויחן שם ישראל -
כאיש אחד בלב אחד"(רטר'י ,מכילתא)ולכן "ספירת העומרהיא הקדמה לקבלת התורה"
(שפ"א ויקרא  .)192וכן "[זעות השמיטה היא לנא ע"י אל האחדות שיך עשיריםועניים
שוה בשמיטה...וזה סמיכות שמיטהלהר-סיני שע"י בחינת האחדות מתעורר כח קבלת
התורה לבנ"י" (שם).
המנין שלימות השבועבהתייחס לשבת מאגד אתימות החול מסביבלרעיון
י המעשה הוא בהכנה לשבת " -זו לשבת" ,השבת
השבתי .המכנה המשותף שלימ
מעניקה לשבוע את משמעותוהפנימית.
י ספירת העומר "ממחרת השבת" ועד ל"שבת השביעית" מאחד
המנין שלימ
את כל פרק הזמן שמפסח לעצרת (יאה רמב"ן ויקרא כ"ג ל'ו)ומסייע לאחדות העם
לקראת קבלת התורה.המנין של שנות השמיטה ,שנות השבת ,עד לשנת הדרור
מאחד את כליובל השנים כחטיבה בעולם החרות.
חובת הספירה לכליחידויחיד וחובת המנין של הצבוריוצרים את האחדות
ן הפרט לכלל "ושבתם איש אל אחוזתו ...שישוב כל איש מישראל לשרשו,ויזכה כ"א
בי
בחלקשישבו בתורה שע"ז מבקשיןותן חלקנו בתורתך,וזה התשובה  -עלמא דחרות,
ולא לחינם כתיב תעבירו שופר ,רק שהיה מתעורר שופר של מתן תורה ...היובל תלוי
בכלל ישראל ...כשכליושביה עליה,כיבפנינזיותיכול גם כל פרט למצוא הארה השייך
אליו ,שלכן ספירה מפסח לשבועות נוהג בכליחיד ...ואפשר ע"י מצות ספירת העומר
בכוונהמתקנין החטא של בטולשמיטיןויובלות" (שפ"אויקרא )193כי השלמתםהפרטית
שלהיחידים יוצרת את התשתית למסגרת הכלל ,לכן מבקשין "הרחשןיחויר לנו
עבודת ביהם"ק"כשיהיה נתקן החטא שלשמיטיןויובלות( .שם וע"ע "קול הנבואה" עמ'
רנ"ד על נוסחת הרחמן ,ובלקוטי שיחות חב"ד פ' אמור תשמ"ח ,עמ').7
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פרשת בהר"בחוקותי

ברית השבת והשביעית
פרשת הבריתות הנזכרת במקראהיא פרשה מורכבת ,הן מבחינת המשמעות
שיוחסה להן ,והן מבחינתדרכי הביצוע .אכן ,בריתבין שווים כגוןבין מדינות

(ישראל וארם,עיין היטב מל"א (ר'ו ליס) אוביןאישים

(אברהם ואבימלר ,בראשית כ"א כ"ז; דוד

ויהונתן ,שיא כ' כ"ז) 13ו:2נרצ ו13רציישברצ על הלב ,אםכי צדדיה הטכניים לא תמיד
ברורים .רש"י למדנו על "דרךכורתי ברית לחלק בהתה ולעבורבין בתריה" (בראשית
ט"וי',וע"ערש"יירמיה ל"די"ח ובספרהעיקריםמ"יפמ"ה).ומכאן מסתבריםהפעליםזיכרת"
"עבור בברית" וכו' .ועל זה הדרך אף הברית על מ"ת ,חלוקת השבטים על הר
י אברהם (בראשית נ"אג"ח).
גריזים והרעיבל,ואולי גם את הצבת הכבשיםע"
ן הברואים קשה להולמה( .אכן ראה שיחותרצ"י קוק
אמנם הבריתבין הבוראלבי

בחוקותי תשאב שלא נמצא אף פעם בתמ'ךשאנחנוכורתיםברית עםד' ,אלאד' הוא הכורתברית עם
ישראל .וע"ע בספרו של רח"ה הירשנזון "אלה דברי הברית" .וכבר עמדו על כך במחקר החדששאין
לרעיוןברית כזאת הקבלה במסורת אומות העולם" ,מלכות שמים" עמ' )106בריתכזךבין הבורא
לבריאה ראשיתהמימות עולםוהיא נזכרתבדבריירמיהו (ל"גכיה) "אם לא [תשמרו
את]בריתייותם ולילה" "שכרתיליוםוללילהלהיות בעיתם ,וא"א לחוקות שמים וארץ
להבטל"(ר"ר'י וע"ע תו"שבראשית פ"א אותנריה) .כיוצא בדבר מה שנרמז בנבואת הושע
(פ"וז') ובדרשת חז"ל (ב"רי"ס ט') "והמה כאדם עברו [רית"" ,המה כאדם הראשון".
אמנם המושג"ברית"נזנרלראשונה במקרא(יאה"ישראלקדושים"ס'ז')ביחסלנח
"והקימותי אתבריתי אתך" (בראשית ו'י"ח) ונתפרש בבראשית רבה (ל,אי"ב) "ברית

אתה צריך מפני הפירות שאתה כונס שלא ירקבו ושלא יתעפשו ושלא ישתנו" .לאחר
חידוש הברית עם נח אחרי המבול (ישעיה גיד ט-י) שהיא למעשה הברית עם
האנושות ,מתיחדת הברית לאבות האומה הישראלית ,ולאחריהם לצאצאיהם הן
ככללוהן לקבוצותוליחידים:לזוגהנישא(מלאכיב'י"ד) לפנחס (במדברכ"הי"ב) לשבט
לוי ולמשפחת הכהונה (במדברי"חי"ט:דברים ל"גט':מלאכיב'ח')ולדיורדוד(יימ
'ל"ג כ"א:
תהלים פ"טד').

על הברית לכלל העם מסופר ביחס למתן לתורה (שמות כ"ה ונחלקו תנאים
וראשונים ,חכמי צרפת וחכמי ספרד ,במועדביצועה .לשיטתרטר'י
היה זה בד'בסיון ,קודם מתן תורה ,ותואמת לכך אף מסורת חולל על קריאת
"נעשה ונשמע" עובר למעמד הרסיני .ואילו הרמב"ן ואבן עזרא (שם) פרשו
שהברית נכרתה למחרת יום מ"ת ומכאן קריאת ספר הברית במעמד כריתת
הברית(.ויאה עוד בתו"ש משפטים כרךי"ט עמ'שי"ג ולהלן",בינה במקרא" פ'לך-לך ,ופ' משפטים).
(שמות ל"ד א')
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שבת ומועדבשביעית
בריתזו הופרה במעשה העגל ולאחר הכפרה הוצרכה לבא ברית חדשה .כך
פרש הרמב"ן (ייקרא נ"ה א') את סדר המעשים" :כשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות
השניות(ביוה"נ) צוהו בברית חדשה שנאמר הנהאנכי כורת ברית ,ורצה הקב"ה להחמיר
אליהם בברית הזאת השנית שתהיה עליהם באלות ובקללות ושתהיה כראשונה על כל

המצוות הראשונותוכו'ולפיכך אמר בכאןבסוף התוכחות"(ויקיאכ"ז מ"ו) "אלה החוקים
והמשפטים והתורות אשר נתן ד' בינוובין בנ"י בהרסיני ביד משה" .נמצא לשיטת
הרמב"ן שכל אותן לשונות שלברית שנאמרו בפ' בחוקותי" :והקימותי אתבריתי
אתכם" (נ"ו טץ "להפרכם אתבריתי" (נ"וט"ו) "ךזכרתי להםברית ראשונים" (כ" 1מכה) כל
אלה מתיחסים לברית המחודשת שנכרתה לאחרהריצוי על מעשה העגל .אמנם
לא נתפרשו ,לא זמנה המדויק ולאמרכיביה הטקסיים ,אלא שנוסף בה בהדגשה
רבתי ובפרוט מרובהענין השמיטהכתנאייסודיבברית" .ואמת אמרו ז"ל שבתנאי
הארץ  -השמיטהוהיובל כאשריזכיר בתוכחות ועלזה נתפרשו בברית הזאת השנית"
(רמב"1ייקרא ה"ה א' ודאה אבות ה"ה ט' ,שש"הפ"י).

גם החיבורהטכני של פרשיות בהר-בחוקותי מקבל ,בהתאם לשיטת הרמב"ן
תוכן פנימי .שייכותה של השמיטה להרסיני היא שייכות כרונולוגית .לצורך
הברית השנייה ,לאחר מעשה העגל ,שנכרתה בהיותםעדיין למרגלות הרסיני,
ועליה מדובר בפרשת בחוקותי ,צריך היה לפרט ,בפ' בהר ,אתדיני השמיטה
שהפכהלמרכיבמרכזיבתנאיהברית.ובלשוןאבןעזרא" :אמר בפרשת אםבחוקותי
על שבתות הארץוהזכיר בתחילה פ' השבתות" .שיטתם זו של חכמי ספרדיסודה
(אםביבשינויים) בדברי ר' ישמעאל במכילתא (יתרו פרשה ג' וצ"ע תו"ש שמות פכ"ד אות
נ'-נ"א) " fip11ספר הברית ויקרא באזני העם ,אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם ,ר'
ישמעאל אומר בתחילת הענין מה הוא אומר ושבתה הארץ שבת לד' וכו' ,שמימים
ויובלות ,ברכות וקללות ,בסוףהענין מה הוא אומר אלה החוקים ,והמשפצים והתורות
וכו"'.

שייכותה של השמיטה לברית הנזכרת בפרשה ,עולה בפנים נוספות אף
מפרשנותם של בעל"כלייקר" ובעל "אורהחיים" .ההבטחה "והקימותי את בריתי
אתכם"(נ"וט') נתפרשהב"כלייקר" כקשורה למצות השמיטה "בריתהיוצריכים על
התבואה של שנת השמיטהוהיובל שלא תרקב כדרך שפירש"י על הברית של נח" (וע"ע
"העמק דבר"ויקראכ"ו טץוגוילך ה13ך(1געבריין ראשונים" שרבךבךר1אוקיכ1ר1ות הוסבר
לבעל "אור החיים" ,בעקבות דברי חדול כנרית השבטים ב"ר צד ,ה ).שברית זו היא
הכרותה לשבטים "ואפשר לאמר שנתכוון ע"ד אמרו זכרתי לך חסד נעוריך ,וכמו כן
אמר כאןוזכרתיוגו',פי'שיזכור ד' לדור האחרתזכות דור ראשוןוכו'ומי הםהראשונים
בעליהברית אותםשהוצאתי אותםוכו"'ו'אורהחיים" סוףפ'בחוקותיוע"ע תו"שבראשיתמ"ו אותוץ .אכן זכרון נעורים זה של הליכה במדברמבלי לשאול מה נאכל ,חוזר
ומתחדשמדי שמיטה (ו"01א בהר תרמ"ז) ואתו חוזרת ומתחדשת הברית שביסודה
חובתקיום שבת הארץ.
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אולם לא רק שבת הארץ מתיחסתלברית אלא אף שבתבראשיתקרויהברית.
כך דרשו את הנאמר בשמות (לא כ"ז) לעשות את השבת לדורותם ברית עולם,

"גדולה היא השבת שהיא משלוש בריתות שנתן הקב"הבינוובין בריותיו" (תו"ש שמות
אות צ"ד ,וראה שם אות צ"ג :עשרה דברים נאמר בהןברית) ואףהניב המיוחד בפרשתנו

יא

יינקםברית" מתפרש בזהר חדש כ"ט ע"א "מאןברית  -דא שבת דכתיבלדורותיו
ברית עולם"( .ויאה עוד במכילתא בדרשת הפסוק (שמות ל'ט הץ ועתה אם שמוע תשמע
בקולי  -זהברית שבת( .תתש שמותפי"ט אותע"ד ,ובהקדמותספרי"בריתעולם",עלשביעית
ועל שבת).

אמנם בפרוש המדויק של הבריתביחס לשבת נאמרו כמה דברים .בעל "אור
החיים" פרש "ברית כרותה לשומר שבתשינחל עולם עליון" ושמות ל"אח"ז) .ב"העמק
דבר" כתב "ברית הוא נננוי] לאתונה בכללה והזהיר הכתוב לחזק את קדושת השבת
שיעשו את התחלל שבת ככופר באתונה,והרי הוא כעוקר הברית שהיא הדת ואשונת
ישראל בד' ובתורתו ובהשגחתו" (שמות שם) .אלא שהנצי"ב הוסיף להסביר את
המשמעות ההדדית שלברית השבת" .ברית שבת היא שישראל לא יתעסקו בפרנסה
רק יתענגו על ד' מן המוכן ,ונגד זה ברית שבת שהקב"ה משפיע בשבת ברכת שבוע
הבא" .ההעמק דבר" ויקרא ע"ד ח' .השוה "אורהחיים" בראשית ב'ג':כי בו שבת .וב"דעת מקרא"

בריאי"א א' :כריתת ברית משמע לקיום הדבר וכן בשבת "לעשות את השבת לדורותם ברית עולם".
הגדרות נוספות למושגהברית באו ב"תורה אור" דף פ"הע"ד,וב"לקוטי תורה"דברים דף מ"ב ע"א -
בחינת ההתקשרות ,והשוה"ביתיעקב" שמות  .310 ,67וב"תורה אור" דףי"ג ע"א "הוא למעלה מהשכל
והדעת" ,וראה ב"באר משה" ויקרא ח"א עמ' קפ"ח .וב"פחד יצחק" שבועות עמ' פ' ,קריה ,קנ"ח ,ר"ה
יוה"כ ,מפתח:ברית).

שנת השמיטה כולההיא שנתקיום הבריתהן עלא"י,הן על פרנסתיושביה
והןעל אמונת הפרנסה והברכהלעולם .מעתהאנובאים חשבוןעל עצמתהברית
הנכפלת ומשתלשלת בשבתפ' בה"ב כשאנועוסקיםבפרטיה של השנההשביעית
הנחתמים בחסדזכרוןברית הראשונים ההולכים במדבר לקראתבריתסיני.

דעו
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