ראשית ואחרית בשנה השביעית
חביבות מיוחדתלשביעין .כךלימדונו חכמים במדרשי :כלהשביעיןחביבין:
למעלה  -השבוע חביב ,בארצות  -שביעית חביבה ,וכן בדורות ,באבות,
בבנים ,בשנים  -שביעית חביבה,בימים  -שבוע חביב ,בחדשים  -שביעי
חביב .על המשמעות הפנימית של מעלת השבע ,החל מימות המקרא ועד
למחשבת דורנו ,נאמרו דברים רבים 2אולם אנו נמצאים למדים על החיבה
היתרה הנודעת לאשכול השביעיות  -כשחל היום האחד לחודשהשביעי של
השנה השביעית ביום השביעי.3
מהותם המתייחדת שלמועדי הרגלבשביעית רמוזה בדרשת המכילתא"יכול
יסתרסו ממקומם" (יאה לעיל :חגיגית היגל בשביעית) .דרשה זו המתייחסת לבחינה
החקלאית של החגים אין לה שייכות ל"ימים הנוראים" של השמיטה ,אולם
מכל-מקוםיש להם,ל'ימים הנוראים",יחוד בשנה השביעית ,יחוד הן בראשית
השנה והן באחריתה.

מלכויות ,זכרונות ,שופרות בראש שנת השבע
ערכי מלכויות ,זכרונות ושופרות מהווים את חוט השדרה ההגותי של
ראש-השנה .עם התקדש שנת השמיטה מתלווה לערכים אלה משנה עומק .4אכן
הזיקה בין ר"ה לשנה השביעית גלויה וברורה :עצם הקביעות של השנה,
בראשיתה ובאחריתה,כיחידת זמן שבה נוהגתהשביעית ,כברמקיימתזיקה זו.5

 .1ויק"ר כ"טיא וע"ע תו"ש שמותי"ס אותלט .שוח"טמ"ב.
 .2אברבנאל ראש פ' בהר" .גבורות ד" פ"ע" .תפארת-ישראל" פ' ז'" .לקוטי תורה" מפתח,
מספרים:ז'" .מעשה תורה" לגר"א נדפס בספר הגר"א כרך א עמ' תיח-תכה" .אש-דת" ח"ח
עמ' קכו" .קבשביעיות"לונדון תשי"ט.לעיל עמ'  70הערות .40 ,50לעיל פ' תבא.
 .3כך בשנת תשל"ג ,תטו"מ ,תשמ"ז וכך בשמיטת תשנריא.
 .4השוה למשל על ערכי ר"ה שחל בשבת" ,לקוטי תורה" דברים דף נו ואילך" .פרי-צדיק"
בראשית " .96לתורה ולמועדים"  .290וראה דוגמת הדבר ב"עולת ראיה" ח"ב עמ' מט ביחס
שבין השבת למקדש ובמשמעות של קרבן התמיד בשבת .ומפורשים הדברים בזבחים ראש
עמ' צא.
" .5באחד בתשרי ר"ה לשניםולשמיטין וליובלות" (ר"ה ב' ע"א) אמנם עודלפני התקדשליל
ר"ה  -החל מפסח של השנה הששית  -כבר חלות כמה מגבלותבעניני עבודת-האדמה.
שעה שהשביעית נוהגתמדאורייתא ,ברם ,אלהמתייחסיםלסוגיית ההכנותלשביעית ,ראה
על כךלעיל :ההכנות לשבת וההכנות לשמיטה.
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אולם היחס הפנימי בין תכני ר"ה והשביעית נבנה על גבי המסד העיוני
שהתרקם מסביבילעניני מז"ש.
הנסוח הראשוני נזכר אמנם כבר בגמרא (ר'ה זריז ע"א) אמרו לפני מלכויות
כדי שתמליכוני עליכם .6ברם ,המימד ההגותי המפורט מופיע אצל בעל
"העיקרים".7

מה שיסדולנו אנשי כנה"ג בתפילת מוסף של ר"ה ג' ברכות שהם מלכויות
זכרונות ושופרות ,שהם כנגד ג' עיקרים .להעיר לב האדם כי בהאמנת
העיקרים הללו עם סעיפיהם ושרשיהם כפי מה שראוי ,יזכה האדם בדינו
לפני השם .ברכת מלכויות היא כנגד עיקר מציאות השם וגו' וט ברכת
זכרונות תורה על ההשגחה והשכר והעונש וגו' וברכת שופרות היא לרמוז
על העיקר השלישי שהוא תורה מן השמים וגו' ,ולפי שמתן תורה היה
באמצעות קול שופר חזק מאד וגו' נקראת שופרות וכו' אבל קול השופר
בזולת שופר לא היה מעולם ולא יהיה כן עד זמז הגאולה שהיא שעה
שתתפרסם תורת האמת בפי כל העולם.
כנראה שבעקבות ר'יוסף אלבן הלך אף המהרטר'א בפרושו לע"ה ל"ב ע"ב,
וכן כתב במפורש גם בעל "מטה משה" ס' תתז ,אלא שהואהוסיףלהביא בשמו
של ר' דודויטל (ממגורשי ספרד) שאף סדר התקיעות תשר"ת ,תומ"ת ,תר"ת ,ואף
הפסוקים שאומרים לאחר התקיעות מקבילים לשלשת העקרונות של מי'ש.8
בצורה שונה במקצת התנסחועיוני המחשבה החסידית .הדברים לא באו,
דרך כלל ,על דרך ההרצאה הכוללת והמקיפה ,אלא בצורת אמרות והגיגים.9
כיוצא בדבר בלקט ממחשבתבעלי המוסר שבא באוסף "חכמת המצפון" ח"ד,
להוציא את ה"מערכה" על מז"ש ב"מכתב מאליהר' .10אףבכתבי הרב קוקהדיון
הוא ספורדי ,והדברים על מחשבת המלכויות באו לא בזיקה מפורשת לר"ה.11

וע"עבחידושי אגדות למהר"ל ובמהרש"א תענית ט"ו ע"א.
מאמר א' פרק ד'וקך'ע"נתיב-בינה" ח"א עמ'  75עלעיקרי האמונה שנטבעו בסדורהתפילה.
וע"ע "חורב" לרש"ר הירש הוצאת שנת תשכ"ה עמ'  138שהלך בעקבות בעל "העיקרים",

וב"עולם התפילות" לרב מונק ח"ב עמ' רטו.
דוגמאות באו באוסף"נחליבינה" ר"ה עמ' קנואילך .אמנם ראה "בעטרת ראגו",וביו"ט של
ר"ה תרוציו לאדמו"ר החבד"י ,ובסדור"שערי-ציון" שבאו בהם "מערכות" על מז"ש במשנת
חב"ד וברסלב .וב"רסיסי-לילה" ס'לו.
ח"ב עמ'  71ואילך ,וע"ע ב"שעורי-דעת" ח"ב"אורי וישעי" ,וב"פחד-יצחק" ר"ה במאמרים
שצויינו במפתח:מלכויות.
ראה "עולת ראיה" ח"א עמ' חבזיקה לקיום המצות ,עמ' מוביחסלגילויי הבריאה ,עמ' מז,
קס ,ביחסלגילויי העתיד ,וקך'ע"אוריוישעי" לרי"ם חרל"פ.
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לעומת כל זאת באו דברים על דרך הסוגייה המקפת בדברי ההגות של
החדשים-המבקשים ,מחפשי הדרך2י ,ובעקבות החלוקה המשולשת של פ.
רוזנצויג על בריאה ,התגלות ,גאולה ,נתפסו מז"ש כמקבילים לבריאה ,השגחה,
גאולה3י.
בתוך סוגיית המלכויות בכללה ,מתייחד מקום נכבד לשבת .שורש הענין
בדרשת חז"ל "כבוד אלוקים הסתר דבר ,כבוד מלכים חקור דבר" " -מתחילת הספד
[בראשית] ועד כאן [פרשתויכולו]כבוד אלךקיםהוא הסתר דבה מכאןואילך ומפרשת השבת]
כבוד מלכים חקור דבר" .14ובפרשנותו של בעל יישפת-אמת"" :כשנגמר מעשה
בראשיתביום הששי ומלך עליהם ,שנעשוכלי לקבל מלכותו ית"ש אז "חקור דבר",כי
אדה"ר קבל עול מלכות שמים על כל הברואים 15ועתה נשארזה בבנ"י,וזה עצמוענין
השבת שהוא התגלות מלכותו וכו' ולכן אומרים "ישמחו במלכותך שומרי שבת" (שפ"א

במדבר " .)15בשבת-קודש מתגלה מלכותוית' שהכל ממנו" (שפ"א שמות  67וע"ע שם עמ' )80

"ולכן אומרים ישמחו במלכותך  1"Deשאנחנו עבדי ד'ישלנו חלק בשביתת המלך"6י.
עולמם שלישראל השובת ממלאכתהיצירה" ,כל מלאכתך עשויה",עולמה של

שבת מלכתא7י ,הוא עולם שבו מתגלה מלכות שמיםכיון שבו מתקיימת כונתו
שלהיוצר ,בו מתגלית בעלותו ואדנותו ,אמר  -ונעשה רצונו.18
תכנה של שמחת המלכויות בשבתמתייחסל"עניניאדיומא" של ר"ה בצורה
מיוחדת; וכךהיא הצעת הדברים.

.12

.13
.14

.15
.16

.17
.18

ה .כהן דת התבונה ממקורות היהדות עמ'  419ואילך :על מלכות העולם ,משפט העולם,
גאולת העולם.
ראה"מעיינות"ימיםנוראים ב עמ' ( 522והשוה :אמנה ,תשנויז עמ'  .371 ,342 )23ח"א עמ'
",297מעיינות" ח' עמ' ".374נתיבבינה" ח"ה עמ' .132
ב"ר פ' ט' א .וע"ע בפרוש הגר"א למשלי ר"ה ב שהעמיד כמה אוקימתות לשניות :כבוד
אלוקים וכבוד מלכים ,וב"דובר צדק" עמ' .94
"
ו
נ
י עמ' .201
תנחומאפקודי ספ"ג ,פרד"א פל'א וע"ע"כתל ט-
שפ"א דברים עמ'  .30וע"ע שפ"א ויקרא  ,203זכור בדברות ראשונות ,בחינת סודות גנוזים
המתיחסים לבן ,לעומת שמור ,בחינת העבד בדברותשניות ולכן"ישמחו",כי הבן הואנתון,
ללאשינוי והעבד ברצון ,ומכאן שמחתו .וע"ע היטב בשפ"א ויקרא  192על מעלת העבד
שבאה אחרי הבן".פרי-צדיק" במדבר  ,158 ,13אש-דת ח"ט עמ' שעת ,ח"ח עמ' שג .ב"פחד
יצחק" ר"ה עמ' לו הדגיש את יסודות ההתהוות וההויה הנעוצים בפרשת הדרכים של
"ויכולו" ,וב"פחד-יצחק" שבת עמ' קכאהעמיקביסוד קבלת המלכות המקבילה לקבלת שבת.
וראה בלשון הרמב"ם "בואו ונצא לקראת שבת המלף' (הלכות שבת פ"ל ה"ב).
באפיקה של מלוכת השבתזורםיסודנוסף :האחדות .עליחס האחדות לשבת ראהלעילעמ'
 118הערה וו,ולעיל פ'ויחי ,ועל התלותשבין האחדות למלכות ראה "חכמה ומוסר" ת"ב
עמ' קכו .ו"מכתב מאליהו" ח"א עמ'  ,314וב"תורת אמת" ר"הי"א ע"ב.
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מנהג קדום הוא ,הנזכר כברבסדוריהגאונים ,לומרפסוקיםמעניני שבתלפני
לומרושמרובנ"יוכו' לומר
שמ"ע שלערבית.כךגםהביא הטור (או"ח ס'רס"ז)
נ
ג
ה
ו
נ
ו
"
י" .ותמה ב"דרישה" "א"כ
שאם ישמרו שבת איןצריכין שנזירה והוא ג"כ מעין גאולה

למהאנו אומריםברגליםוידברוכו' וביוהכ"פוכו' ובר"ה תקעו בחודשוכו' ובפרט שלא
מצינו בשום פוסק ,ואפשר דחשיבנן ליה כתפילה אריכתא דכית שבא להזכיר קדושת
היום הילכך צריך להזכיר קודם לכןמעין המאורע,ויש סמך לזה מהא דכתב הרשב"א
להתיר מה שהשמשמכריז בביהכ"נ קודם תפילת ערבית ראש חדש,יעלה ויבוא".19

העולה מהדברים שקריאתהפסוקיםלפניתפילתהעמידהבערבית של שבתות
וימים טוביםיש בה מיסוד ההכרזה עלענינו של היום .והנה מנהג האשכנזים
בליל ר"ה לקרוא פסוק שנזכרבותקיעת שופר" ,תקעו בחדש שופה בכסהליוםחגנו
וכו"',גם אם הואמן הכתובים ,לעומת שארהמועדים שהפסוקים הם מהתורה.20
אמנם מנהג הספרדים והתימנים לקרוא אף בליל ר"ה פסוק מהתורה" .וביום
שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי
שלמיכם,והיו לכם לזכרון לפני אלוקיכם ,אני ד' אלוקיכם" (במדברי'י) .ואבן מדרשת
הגמרא21עולה שמכאןבנין אבלאיזכורמלכויותבנוסףלזכרונותולתקיעות,והוא
הפסוק שבו נחתמים כל שלושים הפסוקים למדיש.
השבתות"22
הוא
הכינוי בפסוק " -וביום שמחתכם" ,ודרשתו בספרי " -אלו
המונחביסודהתפילה "ישמחו במלכותךשומרי שבת".23אכןהתמיהה הכפולהעולה
מאליה .מדוע שמחת שבת נזכרת רק באתכסיא ,אינה מופיעה במפורש ,אלא
בדרך רמז ודרש בלבד ,לעומת ההדגשה הברורה של המועדים וראשי-החדשים,
ומהענינה של דרשהבלעדיתזו דוקא בפסוק שהואבנין אב למז"שוכוללבתוכו
את שלושתעיקרי האמונה.24
תשובת הענין  -בכבשונה של מחשבת המלכויות במקרא .האידאה על
מלכות ד' בעולם כבושה היא "בכסה" ,באתכסיא ,והיא מופיעה לראשונה בלשון
עתיד "ד' ימלוך לעולם ועד" (שמות ט"ו י"ח) ובמכילתא דרשו שאם היו ישראל
אומרים בלשון הווה "ד' מלך עולם ועד" לא היתה שום אומה ולשוןיכולה לשלוט

.19
.20

.21
.22
.23

.24
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וראה עוד ב"משנה ברורה" רנריז סק"ט.
ראה"נתיבבינה" ח"ב עמ' .86
ר"ה ליב ונ"א וע"ערש"י במדברי'י.
וע"ע תו"ש בהעלותךפ"י אותלו.
ן תו"ש בראשית פרק ב' אות מ"ד.
ראהב"י טור או"ח רפ"א.ביחס לחובת שמחה בשבתעיי
תלת בראשית ש"ב אותה'".פרי-צדיוך' דברים  ,158שפ"אדברים עמ' לד",אש-דוו" ח"ח עמ'
רחצ" ,אוצר השבוז" ח"א עמ' כבואילך (ושם בעמ' כ"ח).
ב"פחד-יצחק" שבת מאמרג עמד על התמיהות ופתר אותן ע"פ דרכו.

ראשיתואחרית בשנההשביעית
בהם .פשיטאשאין כאן שאלה על נסוחגרידאבין הווהלביןעתיד ,אלא שאלה
שלנכונות העולם לתפוס את משמעותהרעיון של מלוכתד'.ישראל נכחו לדעת
שהעולם לא מוכשרעדיין לשמוע את הקריאה "ד' מכד עולם ועד"ולכןהתייחסו
אלהעתיד לבא:ד'ימלוך,אכן אםהיוישראלקוראים "ד' מלך",דהיינו שהאומות
היומגיעים כבר לדרגת ההכרה המתאימהאזי לא היתה כל אומה ולשוןיכולה
לשלוט בהם ,לא מפני שיש בקריאה זו איזו סגולה או השבעה ,אלא מפני
שמשמעה הוא הכרתהגויםבישראלכנושאירעיון המלוכה ולאחר הכרהכזוניצד
ד בהם!?25
אפשר לשלוחי
אמנם כל עוד שלא הגיע העולם למדרגה אשר כזו ,מדברים על מלוכת ד'
באתכסיא ,בסתר ,ולכן בתרגום אונקלוס כתב בלשון ההווה" ,ד' מלכותיה קאם
י אם באתגליא מוכרחיםלשייך את המלוכה לעתיד :ד'
לעלם ולעלמי עלמיא".26כ
ימלוך ,הרי באתכסיא ,בהעתק ,בתרגום ,במסתתר מתחת לפני השטח מונחת
אמיתת הרעיון :ד' מלכותיה קאם" .בודאי מלכותו בכל משלה ,אד שהוא דרך
אחוריים,שאין נראה גודל מלכותה אבל המתרגם פרש לאמתובודאי מלכותו קאים".27
כךגם מוסברת הכפלת הפסוק והוספתתרגומובסוףפסוקי דזמרא.28ישכאןכעין
שטר ושוברובצידו ,מלוכת ד'אינה מיוחסת רק לעתיד כמו שמשתמע מהמלה
במקרא אלא היא קיימת גם בהווהכפי העולה מתוך התרגום המסתתר מתחת
לפסוקת.

המניעה להכריז"ד' מלך"יסודה בכך שאי-אפשרלהביא לעולםרעיונותלפני
שתווצר המסגרת בה הםעשויים להתגשם .אסור ללמדלבני אדםעניניםנשגבים
שהםאינםמסוגלים לקלוט; לאזו בלבד שהם לאיבינו אתגודלהענין ,אלא שאף
ינזקו מכך 30גם אם "מתוק האור וטובלעינים לראות השמש" ,הרי אדם המסתכל
בשמש בעין בלתי מזוינת ,עשוי להנזק משפע האור .המשל בשיר השירים
וע"ע "שם-משמואל" פסח תרע"ז.

וראה ברמב"ן שמות ט"ויח ממה נתיירא אונקלוס שלפיכך עשאו לשון הווה.

"באר משה" דברים עמ' קפג בשם מקורותחסידיים" ,עבודת-ישראל'" ,המגיד" ועוד .שפ"א
במדבר  :15ומלכותו נגלה בעולםכפי הכנת התחתונים לקבל" .אור גדליהו" פ' בשלח עמ'
.80-81

ראה הגהת הרמ"א או"ח ס' נא סעיף ז ,ובסידור "צלותא דאברהם" ח"א עמ' רלד-רלה.
וב"נתיבבינה" ח"א עמ' .225
וראה עודב"פרי-צדיק" פ' עקב ס'יג .על תרגום כאחוריים שלהפנים הנגלות "ראשמילין"
(מהדורת תשמ"ז) עמ'קיג".שירתהחיים",פרקים במשנתו של הרב קוק,יוסףבן שלמה עמ'
.19

ראה מו"נ ח"א פ"ה ,פל"ב.
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"השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"
נתפרש ב"אמונה ובטחון"י" 3לאתעירו עצמכםוכו' התעוררות האהבה עד שיהא שם
הדבר הראוי שיהא התעוררות בזה על ידו ,שתעשה חפץ ע"י הסיבה ההיא" .אסור

לעורר את האהבה כשאין להעדיין חפץ  -עד שתחפץ ,חפצא שעליו תחול
ותתיישם .מלוכתד' הואהרעיון הנשגב שאסור לבטא אותוכלעוד שהעולםאינו
מוכשר לקבלו ,ולכן אנו מדבריםעליו תמיד באתכסיא ,בכסהליום חגנו.
עצם המושג "כסה" התבארבפירש"י לתהילים פ"א" ,יום מועד קבוע" ,אמנם
עצמובפרושו לטר'ס 32פרש אתדברי חז"ל ב"כסה" " -שהלבנה מתכסה בו".33
רטר'י
רש"ר הירש בפרושו לבראשית מ"א א כתב" :כסה מורה על הרחקת עצם והעלמתו
מהעיף כסא מורה על מצע גבוה המרומם את העולה עליו" .ובפרושולתהילים פ"א:
"יום הכסא במשלי (ז' כ')וכן גם כסהרומזים לישיבה על כסא ביום ר"ה,היום המיועד
להעמידנגדעינינו את ד' כיושב על כס ממשלת עולמו" .מקום הכסא,גילוי עובדת
ממשלתו ומלוכתו הם בכסה .מקום המלך מכוסה ונסתר.
לדודד'אורי  -זה ר"ה ,34האור המופיעעלינו בר"ה הואהגילוימביןקפלי
ההסנגוריה ,שמדי שנה בשנה בהתקדשיו"ט של ר"ה ,מתגלית מלוכת ד' באור
גדוליותרבעולם .וכמימרתו שלר'נחמן מברסלב שבכל שנה הקב"ה מנהגעולמו
יפה יותר ,וכנראה ביאור דבריו ,שבהתאם להתפתחות הקיימת בעולמנו ,אף
הנהגת העולם מתבארתלנומדי שנהבביאורנגלהיותר.יו"ט של ר"ה הוא תמרור
בדרךהיציאה מהאתכסיא לאתגליא.35
מעתה שבים אנו להכרזת החג הכלולה בפסוק "וביום שמחתכם" .אמנם כן,
בגלל האתכסיא של רעיון המלכויות אין הם נזכרים באתגליא בפסוקת ,אכן
גנוזים הם בעומקהענין וצריך לדרוש אחריהם במדרש הכתובים .משום כך אף

 .31מיוחס לרמב"ן .כתבי הרמב"ן ח"ב מהדורת שוועל עמ' תיט וע"ע "קדושת לוי" שבועות
מהדורתירושלים תשל'ב עמ' עא ,טו"מ משפטים עמ'נג.לעיל עמ'  315הערה .5
 .32ר"ה ח ע"ב,ביצה טז ל'א,סנהדריןיא ע"ב.
לפרש
ף
י
ס
ו
ה
ו
א
י
ב
 .33ר"ת ,בתוספות ר"ה חע"ב ,ד"ה שהחודש,ה
ה
י
א
ר
,
ד
ו
מ
ל
ת
ב
כדברי
לפירוריי
רטבי במקרא :מתכסה-מזומן ,כמוליום הכסאיבואביתו.בחידושי הרטרישביצהטז ,א,ישב
את קושית ר"ת על רש"י ע"פ הזהות :כסה-לבנה-חודש"וכןבאיזה לשונותלועזיות נקראת
הלבנה בשם שנקרא בו חודטר' .ואכן גם בלה"ק,ירח(יו"ד קמוצה)ירח(יו"ד סגולה) וע"ע
ב"דעת מקרא" תהילים פא בסכום המזמור.
 .34ויק"ר פכ"א ג.
 .35וע"ע במאמר"מלכויות" בקובץ "לקראתהימים הנוראים" ,אלול תשל"ד הוצאת חוג הנוער
הדתי ת"א ,שע"פ הדברים מוסברת אף ההדרגה שבאיזכוריו"ט של ר"ה במקרא.
 .36וראה רמב"ן ויקרא כ"ג כד וברא"םוגור-אריה.
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יום השבת  -שענינו אצל מלכותשמים נתבררלעיל  -נזכר רק בדרשתהספרי
על הפסוק הכולל מז"ש .מכאן אף לשון העתיד "ישמחו במלכותך"  -בבאעידן
שבת העולמים ,כשתתגלה מלכות שמים .או אז תתפרץ שמחת המלכות  -זו
המקופלת הן בשבת והןביום הכסה  -באתגליא ,בפשט ובהתפשטות .קריאת
הפסוקכיום,ב"ליל ההכתרה" ,37כמנהג הספרדים ,משאלתעתיד כמוסה וצרורה
בה ,לשמחת התגלות מלכותשמים .כשחליו"ט של ר"ה בשבת 38נכפלת ומתגדלת
השמחה של "יום שמחתנם" :שמחתהיציאה מן הכסהלגלויבגין השנה החדשה,
ההנהגה החדשה ,ושמחת הגילוי של הממלכתיות השבתית" :ישמחו במלכותך
שומרי שבת" .שומרי שבת ,לשוןציפיה וייחול ,39הצופיםומייחליםליום שכולו
שבת.

תהליך התגלותה של המלכותע"י שמירת שבת זוכה לתאוצה רבתי בשנת
השבת.חזיון השביתה המלגותית ביממת השבת (הנתונהבתירשביעהעבידה) ,מתרחב
ומתפשט במשך שנה תמימה ,שנת השבע (הנתונה במחזור שש שנות העבודה) .בעולמה
של השמיטה מתגלית בעלותו ואדנותו של בעל הבירה "כי לי הארץ,כי גרים
ותושבים אתם עמדי"(ויקרא כ"הכ"ג) .אדמה שהובירוהבעליה ,שדה וכרםשאין בהם
בטוי לבעלות פרטית ולרכושנות ,תנובת המטע ופרותהאילןשיד הכל שוה בהם,
בל אלה הםגילויי מלכותו שלאדון כל .40מה שעטוףהיה באתכסיא במשך שנות
העבודה ,מתגלה בשבת הארץ.גילוי זה הולך ומתחזק ומגיע לשיאו בסופה של
השמיטה,בגילוי האדנות לא רק על הקרקע אלא אףעל הכספים"כי קרא שמיטה
לד,יי(דבריםגריוב).

.ד,סולוביצ'יק".מעיינות" ח,תפילה עמ'.10
מסורתחבדי"תמפיחסידיםותיקיםע"י הרבי

הביטוי במשנה היה יכול להתנסח :ר"ה שחל בשבת ,המזוג של שבת וע"ה נהפך ליו"ט.
"קדושת לוי" ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' תקם ,וע"ע '-~Dffמשמואל" ר"ה עמ' סא .וראה
ב"פרי-צדיק" במדבר עמ'זשהפליגלדייק שע"ה שלימות עזרא בראשיתבית-שני חל בשבת,
שהרי מהפסוק הנאמרבענין "-לאיןנכוןלו"  -למדורמזלערובתבשילין;ועל אותויום,
שבת וה"ה נאמר חדות ד' היא מעוזכם וגו' ולעשות שמחה גדולה .ובדרך זו כתב גם
ב"מקרא-קודרו" לע"ה ,דףריס ע"א ,הובאמננחלי-בינה" ר"ה עמ'שיג.
השוה" :ואביו שמר את הדבר"" ,משומרים לבוקר"" .תפארת שלמה" ח"א עמ' ,195
"שפת-אמת" שמות ",80פרי-צדיק" במדבר .14
ב"רסיסי-לילה" עמ'  60כתב" :מלכויות כדי שתמליכוני ,קבלת עומ"ש היא דרגה דאברהם
דאז"ל(ברכותז'ע"ב) לאהיה אדם שקראו לקב"האדוןעד שבא אברהם .שהואהמליך לקב"ה
עלכלבאיעולםוכו'דאין מלך בלא עם,והיינו עםהמכירין כחמלכותו.וזההתחיל מאברהם
ולכן הובטח בנתינת הארץ שהוא נגדמידת המלכותכיאין מלך בלא ארץ" נמצא שהנעשה
בארץ הואהביטוי הנמרץ למלכויות.
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חביבותזו  -כפולת שלש  -שלהשביעיות:היוםהשביעי ,בחודשהשביעי,
בשנההשביעית ,לאזו בלבד שגורמתהיא להתגלותה של מלכותשמים אלאשיש
בה אףנדילסייע לקבלתעול מלכות שמים בדרגהעליונהיותר .כךעולה מדברי

הזוהר.

והאי עול לא שריא במאן דאיהו כפית באתרא  -ועולזה (עול מלכות שמים)
אינו שורה עלמי שהוא קשור באחר ,וע"כעבדיםפטורים מעול מלכות שמים
משום שהם קשורים באדוניהם וכו' ואחר שהוא בחרות ,ונמצא בו מנוחה
נותנים עליו עול ,ממקום ההוא ,שהוציא אותו לחרות ,דהיינו מסוד שנה
השביעית שהיא מלכות ,ואם אדם ממאן לצאת לחרותהריודאי פגם אותו
י עזב עול מלכות שלמעלה וקבל עול של אדונו (זוהר
מקום שהיא מלכותכ
בהר דף ק"ת ע"א בתרגום ופרוש ה"סולם").

ובפרושו של בעליישפת-אמת":

רצון בנ"י להיות שולטין על הכל צריך להיות ג"כ על כוונה זו ,כדי לבטל
עצמם וכלהתלויים בהם לקב"ה.וזה שנאמר ושבתה הארץ שאחר שזכובנ"י
בארץכנען ישבתו בשמיטה ,לבטל עבודת הארץ בעבור הש"י .כמו שמצינו
באדם דכלזמן דמשועבד לאחראינויכול לקבל עול מלכות שמים כדאיתא
בזוה"ק ,לכןהוציאנו המקום ב"ה ממצרים וכו' ,וכמו-כן הארץ היתה מקודם
תחתידי כנען ,אח"כנפדיתונכנסת ברשות ישראל,ואחרי זה צריכה לצאת
גם משעבודבנ"י להיות רק תחת רשות הקב"ה (שפ"א ויקרא עמ' .)190
השמיטההיאעידן החרות גם לדומם .בשבת הארץיוצאתכביכול אדמתא"י

לחרות גמורה מבעליההאנושיים,ואיןעליה אלא שעבודלשמים בלבד .41נוסחה
זו של עצמאות וחרות לצורך השתעבדות והכנעה מרצון ,הסבירה לבעלחידושי
הרי"ם גם אתהכינוי "תשרי" "מלשון שרי ואסור שאפילו אותם האנשים שהם ביד
י ע"כ החודש הזה נקרא תשרי ולהתחיל ,לפתוח
לבם והם אסורים,יוצאים בר"ה לחופש,כ
מחדש] ולכן בד"ה יצא יוסף צבית האסורים"  -הנקודה הישראלית יוצאת מבית
האסורים(חידישיהיי"ש עלהתיגה עמ'יעח).
בעקבות זקנו כתב בעליישפת-אמת" בראש שנת השמיטה ,תרמ"ט.
על מאמרם ז"ל תשרי ותשבוק ,כי בר"ה נעשו בנ"י בני חורין וכל מה
שנתלכלכו כל השנה ונקשרו הנפשות בהבלי העולם נעשו בני חורין בר"ה,
וכענין זה רמזו במשנה ר"ה לשמיטין ויובלות ,ועי"ז לנטיעה ,שלאשר בר"ה
צריחן לקבל מלכותשמיםומאןדכפית באתראאינויכול לקבל מלכותשמים

.41
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כדאיתא בזוה"ק ולכן נעשין תקודם בני חורין משעבודא דסט"א שיהיו
תוכנים לקבל מלכות שמים מחדש (שפ"א דברים עמ'עד).
בעל שפ"א עשה כאן שמושאופייניבדברי המשנה .בראש מסכת ר"השנינו
"באחדבתשרי ר"הלשניםולשמיטיןוליובלותולנטיתה"ובפירטר'י "משנכנסתשרי אסור
לחרוש ולזרוע" בשמיטה וביובל" ,לנטיעה  -לסננן שני ערלה" .באמצעות ההוספה
הרעיונית "ועל-ידי-זה"בין המושגים"שמיטין ויובלות"לבין"נטיעה" נתן בעל
שפ"א מימדפסיכולוגי-הגותי למשמעות הקלנדרית"שמיטיןויובלות" שתכליתם
להביאנטיעה ,לעשות פרות,להולידיצירותרוחניות חדשות.יצירותאלו ,אפשר
להן לבוא לעולם רק מתוך חרותהיצירה .הגדולה ביצירות אלו  -קבלת עול
י אתה פסלתו" .השחרור והחופש (מהשעבוד לסטרא
מלכות שמים" ,וידע כל פעולכ
אתרא) שבאים ,בעקבות השמיטה ,גם לעולמו הפנימי של האדם מאפשרים לו
לקבל על עצמוברצון מלכות שמים.42
כאשר דוק האתכסיא מסתיר אתגילויי המלכות ,קטועה היא קבלת עול
מלכות שמים של המתבונן .זהו איפוא יתרונה של השנה השביעיתכשגילויי
מלכות " -אמרתי ונעשהרצוני" -יוצאים מהאתכסיא מתפשטים עלפנימרחבי
שדות ,שדמותונירים,כרמיםובוסתניםוחודריםלסדרי כלכלה ולעולם העסקים,
או אז בחינת הייכסה" מצטנפת ומצטמצמת ,ועדה בת חורין ,המשמרת את
השביעית,מכריזה"ד'מלך".
אמרולפני מלכויות בשבת ,אמרולפני מלכויות בריה ,אמרולפני מלכויות
בשמיטה .מה עמוקה היא איפוא אמירת מלכויות ביו"ט של ר"ה שחל בשבת
ובפתיחת השנההשביעית.
תפילת הזכרונות שונה משלפניה ומשלאחריה .גם התפילה על המלכויות וגם
על השופרות ,אפשרלהןלהתיישבעללבו של המתפלל.הןכוללותשאיפה ותקוה
למלכותשמים ולגאולהעתידה .אמנםהיחסביןרצוןשמים הקבועלבין אפשרות
קבלתה של התפילהומילוי משאלות הלב ,היא שאלה כללית המקיפה את כל
נושאי הבקשות ושאילת צרכים .43ואכן אף הבקשות הכלולות במלכויות
ובשופרות נכללות בתוך בעית-היסוד של התפילה .לעומתם מתייחדת ברכת

ז ב"לקוטי תורה" דברים נו ע"ב ובלשונו של רגעיי סנהדרין ל"ט ע"א "ותשכחו עול
 .42עיי
מלכותו" ,להלן "שופר של שביעית" הערה  .9והשוה דברי הגר"א על מלכות שהיא ברצון
ובהסכמה לעומת הממשלה שהיא בכפיה ,ראה "יסודות התפילה" עמ' " .138על התשובה"
לרבסולוביצ'יק עמ' .813
 .43ע"ע"העיקרים" מ"ד פסח .עולת ראיה ח"א עמ'יד" .מצוה ולב" ח"א" ,מכתב מאליהו" ח"ד
עמ' .60נתיבבינה ח"א עמ' .26
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שבת ומועדבשביעית
הזכרונות ששוברה בצידה ולכאורה אינה מניחה מקום למתפלל להרצות את
דבריו .הנחת היסודהיאכי "אין שכחה לפני כסא כבודך" ,ואם-כן מה טיבם של
פסוקי הזכרונות" :ויזכר אלוקים את נחק "ויזכר להם בריתו"וכו' ,ומה ענינה של
הבקשה "זכרנו בזכרך דוב לפניך" "זכורלנו את הברית" וכו' ,44ובלשון המתומצתת
של בעליישפת-אמת"" :בהש"י נאמראין שכחה ומה הבקשה על זכרונות"(לקוטי שפ"א
לר"ה)3(.ל כרחנו שמושגהזכרוןכלפי שמיאצריך להתפררן אחרת מאשרשימושו
האנושי ,וכך כתב בעליידרךהחיים" בפרושולסידור.
אליטעה אדם לומר שהזכירההיא כדרך אישהזוכר,דהיינו דרמיא אנפשיה
ומדכר .ולזה אמר "כי אין שכחה" כלומר אין שייכות שכחה אצל הקב"ה
מזכירת המעשים ולא נסתר שום,דברמעין השגחתו(יאה "אוצרהתפילות ,מוסף
ר"ה).

כלעניניו שלהזכרוןביחסוכלפי מעלה מקבל משמעותסובייקטיבית .כך כתב
ב"פוקד עקרים" עמ' ( 4השווה" :תורת אמת" פ' זכור תר"ל).
במחיש חדרהזכרון ששם חקוקים ורשומים כל הדברים שהםבזכרון אצלו,
ומילתא דלא רמיא ,ששוכח ,נמחק חקיקתו מאותו חדר וספר הזכרת ,אבל
כשמשים עללבולזוכרו,הריזכור ועומד'אצלו דנשאר חקוק במחשבתו,ואף
כשאינוזוכרו באותה שעה ,ע"כעדיין רישומוקייםוניכר במוחו שהריאילו
רצההיהזוכרו.
ובניסוח דומהבליקוטי שפרא לח"ה:
לפי דבקות האדםכןיוכללהיותנזכרלפניו,וכו' מקום שנאמרבו שכחה שם
אינו עיקר החיות .אם האדם שומר החיות שלאיהיה נכרת ונפרד מדבקות
השי"ת כמו שצריך להיות ,א"כ הוא במקום הזכירה .זכרון הוא התקשרות
פנימיות החיות שבאדם בשרשו (מהדורת תעריל עמ'  ,76וע"ע"נחליבינה" ר"ה עמ'
רפג).

הזכירה הרי היא מעצם טבעה סלקטיבית .ישנן עובדות שנוח לאדם לשכחן
וישנן כאלה שזכרונןנעים ואהוד.במידה לא מובטלת אפשר לעמודעלטיבו של
אדם מפרשתזכרונותיו .הוא מה שאמרו על חכם אחד שהיה שואל את משחרי
פתחו רק שאלה אחת ,מה אתה זוכרועל-פי התשובההיהמעריך את מהותו של
האדם.
בדרגם של ר' צדוק הכהן ובעל שפ"א כתב ב"מכתב מאליהו" (ח"א  )129אלא

שנתן להסברסגנוןמוסרי.

.44
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ינייצא בדברכלאיזכיייהזכרינית בשארהתפילית;השייה":שמגעיתכאיה" פ' בלקתיפ"ט.

ראשית ואחרית בשנההשביעית
אין שכתהלפני כסאכבודך -איןאנו מדברים בעצמותוית' ,אלאבהנהגתו.
משפטוית'מבחיןאפילו בדקי-דקותודן עליהם.
זכירת השי"תהיאבודאיבחינתחי ממש,כי לאשייך אצלו עברועתיד ,אלא
הכל בהווהתמיד.הרי שגדרהזכרון אצלוהיינ
ו שהאדם עומדלפניו .ולמכתב
מאליהו" ח"ב עמ'  73וע"ע ורד עמ' ";69אורי וישעל' עמ' קעה).

נקודת בראשית זו שאין לפניה עברואין עמה עתיד ,אלא כל-כולה הוויה
קיומיתהיאענינו של ר"ה ,ולכן אףכנויובפי חז"ל":יום הזכרון" ,45אמנם עצם
ן בתורהביחסליום תרועהולתקיעה" .זכרון-תרועה מקרא קדש"
עניןהזכרוןמצויי

(ויקרא כ"ג כד) "וביום שמחתכם ובמועדיכם 1ג '1ותקעתםוגו'והיו לכם לזכרון" (במדברי'
י).ובאועל-כךדברי הרמב"ןברמיזה.
לא פירש הכתוב טעם המצוה הזאת למה התרועה ולמה נצטרך זכרוןלפני
השםביוםהזהיותר משארהימיםוכו'רמזהכתובהענין כאשרנודע בישראל
מפיהנביאיםואבותהקדושים(ייקראכ"גכד ,וראה במהדורתשוועל השלמותלדברי
הרמב"ן מדרשתו לר'ה).

כונתו של הרמב"ןהיא כנראה לעובדהשתכניו של ר"הנתונים ב"כסה"ואינם
מפורשים בנתוב אלאמסורים בע"פ .46ברם ע"פדברי המהכ"ל מתבהרת העמקה

בכונת הרמב"ן .ב"תפארת-ישראל"(סיף פכ"ז) כתב:
מזה הטעם לא נכתב ג"כ בר"ה הטעם שהואיום הדץ ,מפניכי הדין מצד
עצמואינו מקובלואינו נח לאדם ולכך לא תלה המועד בזה ,רק נכתבזכרון
תרועה ,והזכירה שנזכר ע"י תרועהלפני הקב"ה היא לטובה.
מדברי שניהם ,הרמב"ן והמהר"ל ,למד בעל "פחד-יצחק" (ר'ה מאמי כח) על
ההתפתחות שחלהבאופיו שלר"ה.הדרגה הראשונה ,הקדומה,היאהמציאות של
יוםהדין " -זכרוןליום ראשון" .חומרתה וקפדנותה של מציאותזו "שאינהנוחה
ואינה מקובלת" על האדם היא שגרמה להעלמת תכנו של היום בתורה שבכתב.
י ר"ה פ"א
המתקהת וביסום לבחינת האתנסיא של ר"ה באע"יגילוי חז"ל(ייישלמ

 .45יע"ע"תורת-אמת" ר"ה ד'הלהבין למה,ידע"ב .והשוה"קדושת-לוי"פ'בא ,מהדורתירושלים
תשל"ב עמ'ל"ז ,קמ"ב ,וראה"פחד-יצחק" ר"ה עמ' קסג,ובלקוטי הלכות ברסלב הלכות שבת
ז' ס'לד.מעיינות"ימים נוראים" ח"ב עמ' .653
 .46ראה לעיל הערה  ,35ונמצא שגם ערכי המלכויות וגם ערכי הזכרונות הן סיבהלגילוייו
המודרגים של ר"ה .וע"ע"חמדת-הימים"ימים נוראים עמ' ל'א.
 .47השוה"רסיסי-לילה עמ'לז :דרשת חז"ל"ונסקרים בסקירה אחת" הוא המתקה למ"ש במשנה
כבנימרון.
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שבת ומועדבשביעית
ה"ג) על האומה48שיודעתאופיה שלאלוהיה ומובטחתמפי"זוכרהברית" שתצא
זכאית .מכאן הסביר בעל "פחד-יצחק" את המיוחד בלשון המשנה :יום-טוב של
ר"ה ,49מטבע לשון חסל זהיסודו בחשיפת הצדה"יום-טובי" שלהדין שישראל
נכנסיםאליו ,והוא שנתגלה בישראל ממסורת הדורותכרמיזתו של הרמב"ן.
בבחינתיום הזכרוןמתייחד הוא ר"ה שחללהיות בשבת .עליחוד זה רמזה
המשנה בבטוי "יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת" (ר"ה פ"ד מ"א) .על רמזים בעלי
משמעות הלכתית לבטוי זה כתב ר' שלמה כהן מוילנא בהגהותיו (ר"ה נ"ט ע"ב)
ואילו הוראה הגותיתלניב זה באה בשם בעל "קדושתלוי":
יום טובהיינוזההיום הוא טוב למאד ,ומפרש והולךאיזהיום הוא יו"ט ,על
זה אמר של ר"ה,היינו היום של ר"ה אע"פ שהוא יומא דדינא אטפ"כ הוא
טוב ,ומפרט והולך אימתי הוא טוב למאד ,טל זה אמר בזמן שחל להיות
בשבת ולקדושת לול' מהדורתירושלים תשכ"דעמ' תקכ וראה במהדורתירושלים תשל'ב
עמ'קנג ,וב"שם-משמואל"מועדים עמ'מא".כגסת-ישראל' לע"ה ,וורשאתריסיודףעע"א,
הובאב"נחליבינה" ר"ה עמ' שטז",בית-ישראל" דברים עמ'  ,149 ,136ע"ד).

נמצא שאם אכן זיכונו קדמונינובגילוי הטובה הגנוזה ביום הדין של ר"ה
והוציאוהו בלשון"יום-טובית",הרי מתוספת טובה על טובתו כשיום הזכרון חל
להיות בשבת.זכרון התרועה של ר"ה השבתיעולה לכאןולכאן .לאזו בלבדשיום
הזכרון ההסטורי מאז ראשית הבריאה הומתקע"י התכנים שגילו בו "האבות
הקדושים" ,אלא שמתוספת בו מתיקות על מתיקותו מכח הזכרון השבתי.
היסוד העיוני מקופל בנוסח מצות התורה" :זכור את יום השבת לקדשו",
ובדרשת חז"ל" :זכרהו מאחר שבא להשכיחו" ,50מכאן הדגשותיו של בעל
"שפת-אמת":
5
י
ל
ו
ד
ג
ומכל-מקום כל השומר שבת כפשטו יש לו חלק
זכירה הוא דבר

 .48ראהלעיל הערה  .18וב"משאת-משה" מאמרה' ,ובזוהר ח"ב מ"רקך'בבחינת "בתוךעמיאנכי
יושבת" .וב"תפארת שלמה" ר"ה עמ'מ.
)
ו
"
מ
 .49אמנם נוסח זה מופיע גם ביחס למועדים אחרים:יו"ט ראשון של חג (סוכה פ"ב יו"ט
אחרון של חג (שם פ"ד מ"ח)יו"ט הראשון של פסח(חגיגה פ"א מ"ג) ובלשון הגמרא:יו"ט
של עצרת(תענית כ"ח ע"ב)יו"ט אחרון של פסח(מגילה ל"א קר'א).
 .50ביצה ט"ו "31ב .וראה בתו"ש שמות כ' אות רכב שהביא מספרחסידים שאסמכתאזו נדרשת
לחובת המודעות המוחלטת למעלתה של השבת .וע"עלעיל פ' מקץ.
 .51רוצה לומר :נשגב וקשה להשגה ,והשוהלקוטי שפ"איתרו:זכור הוארצון עמוק בנפש האדם
כי דבר הנדבק באדם כמוחייו שלאשייך שכחהבחיותו,כן צ"ל מצותהבנ"י חקוקהבפנימיות
האדם וזה הנקראזכירה; וראה עודלקוטי שפ"א פ' זכור וב"מכתב מאליהו" ח"ב עמ' .73
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ראשית ואחרית בשנההשביעית
בזכירה נשמות עמ'  .)101שבתיומא דוכירה,ומביאזכרון לאיש ישראל עלנזה
נשתלח בעוה"ז ,דעוה"ז עלמא דשכחה ,52דהטבע תשכח[ואיליאליבא] דאבת
עיקר התועלה של השכחה מראכדי לשכח הבלי עולם רהטבע רכו' ,זה חסד
גדול שעשה הקב"ה ביום השבת שלא להיותנטבעין לגמרי תוך הטבע (שם
עמ' .)109

השיא של השכחה:
לשכוחלגערי כל עוה"ז,ולפי ששבת הואתעין עוה"ב,צריכין לשכוחבו מכל
עה"ז וכו',וכפי השכחה בעוה"ז ושעתידלהית נשכח] כךזוכין לזכרר את השבת
(שם עמ'  .)100כשהנשתה נשלחת לעוה"ז נשכח מאתה אור הגדול שלתעלה,
ובשבת בכח נשמהיתרה נזכרת מקדושה עליונה (שם עמ' .)99
בלשון בתימינו נאמר :זכרון משמעו מודעות; ככל שהמודעות עמוקהיותר
ופנימיתיותר כךיעמיק הזכרון .במרכזהדיןוהדיון של ר"ה עומד הזכרון.זכרון
חובת האדם בעולמו ,חובתו להיות מודע ליעדים ,להשגים ולכשלונות .הזכרה
עצמית זו כרוכה בקשיים ,אלא שהזכרון של השבתמסייע להתמודדות" .שבת
יוחא דזכירהוע"י השבתזוכיןבנ"י לזכירה" (שפ"א שמות  ,176והשוה"בית-ישראל' שמות עמ'
נט) .המודעות לערכים הרוחניים של השבת מחדירה את המושגים הרוחניים
לתודעתו של האדם .במודעות זו" ,בזכרון" זה,יש מסר של ספירטואליזאציה.
העולםאיננו רקכפי שהוא,איננו רק מה שמתראהלעינינו ,מה שאנחנויכולים
להתנסותבו התנסותאמפירית .מעברלכך,מצוי רובד ,תחום נעלםשאליו נתבע
האדם לחתור ,שאם לאכןיפול האדם ברשת השכחהוישקעבהוויה שכולהחולין
וגשמיות .בעצם ההיזכרות בעקרון הרוחני ,בהבאתו למודעות ,כבר זוכה האדם
לנקודתזכותבפתיחתהדין,ביוםהזכרון.אכן השבת מגלה את"יום-ודוביותו" של
ראש השנהביתר שאת.
למרכיבי הזכרון של היום השביעי ,באחד לחודש השביעי ,מצטרף זכרה של
הארץ בשנה השביעית.
בפרשת התוכחה הראשונה ,המדגישה במיוחד את בטול השמיטין ,חוזרת
ונשנית המילה :ארץ" .תרצה הארץ"" ,תשבת הארץ"" ,תעזב הארץ"" ,ארץ אויביהם"
ועוד .לעומתם באה הדגשהיחידאית במקרא "והארץ אזכור"" .וזכרתי את בריתי
יעקוב ,ואף בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור"(ויקיא נ" 1מב).

 .52השוה" :אורות-הקודטר' ,החיות העולמית פמ"ב :רשת השכחה ,ש.ה .ברגמןהוגיםומאמינים
עמ'  .105על ההדגשה"זכר למעשהבראשינו"ביחס לע"ה שתל בשבת ראה פ"צ בראשית עמ'
.96
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שבת ומועדבשביעית
פסוקזה המצוטטב"זכרונו'%ביןפסוקי התורה ,באכייעוד לטובה בשובחרון
האף מהארץ.53
על הסמיכותבין זכרון האבות לזכר הארץ עמדו כבר במדרשת .אלא שדבר
הלמדמענינושעיקרזכרונה של הארץעולה לטובהביחסלשמירתהשביעית.וכן
פרש החזקוני "לפי שנאמר לתעלה והשיחותי את הארץ".נמצינו אומרים שברכת
הזכרונות של ראשית שנת השבע הדגשה רבתייש בה .מראה הארץ השובתת
מעלהבזכרוןומחדיר למודעות את אמיתת זהותבעליה" .כילי הארץ" .מכחגילוי
הבעלותוחידושה עולה הזכרוןכלפי שמיא ,ובאה גאולה לארץ וב"מוצאישביעית
בן דוד בא" .55אמנם זכרה של השמיטה לא בא רק ע"ש גאולתהעתיד,יש בה אף
איזכור של העבר,
בני-ישראלזכו לקבלת התורה ע"י התדבר כתו שנאמר זכרתי לך חסד וכו'
לכתך אחרי במדבר בארץ לא-זרועה וכו' והקב"ה זכר עשה לנפלאותיו56

 .53אמנםיש שפרשו את הפסוק כנכללעדייןבפסוקיהפורענות של התוכחה הנמשכתגם בפסוק
מג בפרק כ"ו בספרויקרא ,וא"כ נפתרת השאלה מדוע בא פסוק-נחמה בטרם נסתיים חזון
התוכחה(עיין בפרוש רד"צ הופמן שפרשוכעין מאמרמוסגר) .ר' משהאלשיך פרש שגם אם
תעמוד להם זכות האבות "מה אעשהכי לעומת זאת"והארץ אזכור",כיזכירת הארץ מנגדת
אתכם [עומדת לחובתכם] על שבתותיה אשר בטלתם וכו' ,לכן על דבר הארץאפייסנהכי
"הארץ תעזב מהםותירץ את שבתותיה"וכו'כי הזכירות של האבות הם לטובה ושל הארץ
להיפךואזבהיות הארץ עזובה מהםיתנו אל לבם לגמור התשובה".וכן פרש ב"צרור המור"
"זכר הארץעורר את חטא בטול השמיטהולכן והארץתעזב",וקן'ע ב"כתב סופר"על התורה.
השל"ה (תושב"נ בסוף תוכחת מוסר לספר ויקרא ,דף סא ונ"ב במהדורה המקובלת)הפליג
י אף זה הפסוק הוא מתוכחת מוסרכיאינו דומה
לפרש את כל הפסוק כפורענות"וקבלתיכ
רשעבן רשע החוטא ,לרשעבןצדיק וכו'אין דומהמי שהוא דר במקום מכוערלמי שהוא
דר במקום תורה ,ע"ז אמראני אזכור לך אלו הדברים לכף חובה" .וראה ב"סדור הגאונים
והמקובלים" כרך ל'ב עמ' שדמ שהסביר ע"פ פרוש מהע"יבי רבוהשלייה את הנוסחאות
המשמיטות פסוק זה"מזכרונות" שהריאיןמזכירים פסוק של פורענות,וכן ב"תקון-תפילה"
ב"אוצרהתפילות"עמ' .1080וב"עטורי תורה"(ויקראעמ'  ,)165הסברלהדגשה"ועקדתיצחק
לזרעו ברחמים תזכור" ,מכיון שתתכן הזכרת זכות אבות לרעה ,לכן מבקשים ב"רחמים
תזכור".
 .54ויק"ר ל'ו ה ,וראה "עולת ראיה" ח"א עמ' ק על זכר האבות בבחינה הארצית .וב"מי מרום"
ה עמ' רסח על המשקל המיוחד של זכר א"י וב"מי מרום" ו' עמ' קעת .וב"דברי ישראל"
לאדמו"ר ממודז'יץ :והארץ תעזב מלשון עזב תעזוב .הארץ תושע על ידם .ועל זכירתא"י
בתוך"הזכירות" ראה "קדושתלוי" מהדורת תשכ"ד עמ' תכב ,מהדורת תשל"ב עמ' קמג.
 .55מגילהי"זע"ב ,וראה זהר בשלח נ"ג ע"א ור'בחיי פ'בחוקותי ,על דודבחינת מלכות ,הרמוז
בבחינת הארץ ומשלים עם שלשת האבות את המרכבה.
 .56ואף פסוק זה מפסוקי זכרונות(תהילים קי"א ד) וראה '-DUYמשמואל" מועדים עמ' כב.
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ונתןלנו מצוות שנזכה על-ידיהם למדרגה הראשונה ...ובשנת השמימה הוא
ממש לכתך אחרי בארץ לא זרועה (שפ"אויקרא עמ'  196וראהלעילפ' מקץ).
אמנםכן,עלהליכה"שמיטתית"כזו הובטחנו:זכרתילך .כלהליכה בארץ לא
זרועה ע"פ צו-שמים גוררת עמה זכרון של מעלה.
כשהיה הרב הצדיק מברדיטשוב מגים לפסוקים שבסוףזכרונותוע"י עבדיך
הנביאיםכתוב לאמר הלוך וקראתוגו'היה אומרבניגון נאהותנועהמיוחדת
מתוקה מדבשוכו'נגףזהשהיהאותוצדיקמנגןעדיין מקובלבידיהחסידים
ולימים נוראים" עמ' קלט בשם "עשר אורות").

"הזוכרלמזכיריו סובנתזכרונותיולזכותהמזכירים אתיוםהזכרון בראשית שנת
השמיטה ,עומדת הבטחתירמיהובאזניירושלים.בנגון נאה ובמתיקות מיוחדת
עולה,ביוםהזכרון ,בשבתהימים ,זכרה של הארץ בשבתה.יום טוב של ר"ה שחל
להיות בשבת בראשיתה של שבת הארץ,הרי טובו הכפול והמכופלמוביל לשבת

העולמים.

תוכן הפתיחה ל"שופרות" שונה מן החתימה .לפני מערכת הפסוקים באה
הדגשה על שופר של מתן-תורה .כך גם תכנם של הפסוקים מהתורה .המובאות
מהכתובים הם על שופר של תרועת הלליואילוענינם של פסוקי הנבואה הוא
בשופרגאולת-העתיד.כךהואגם הנושא של ברכתהחתימה  -קבוץגלויותובנין
המקדש .ואמנם כתב בעל"יסוד ושורש העבודה" (שערי"א פ"ד) "וכשיתחיל פסוקי
הנביאים יעורר לבו וכו' שיתקבצו כל הגלויות וכו' והמחשבה הזו תהיה בכל שלושת
הפסוקים שלהנביאים".
ביןשני קטבים אלו עלציר השופרות  -ההתגלות והגאולה ,שיסודם בעבר
ובעתיד  -קיים קשרפנימי ,תקות העולם להגאל בעתיד,יכולה להתממשכיון
שכבר בעבר הוא זכה להתגלותשמימית( .במעגל רחביותרעשוי להתפרשכךגם הקשרבין
מז"ש :אדנותו ,מעורבתווגילוי רצונו שלרבון העולם בעת הבריאה ,הםערובה לתקון העולם גםבעידן
המשיחי).

שניצדדים אלו של מטבעהוייתנו ,מהשהיה ומהשיהיה ,נסוחםהקלסי :שבת
של עולם ושבת של אד 570שבת שנתנה לישראלבלי שקדמה להיגיעה ,היא
הביטוי לבל המתנות שבאו לישראל מלעילא .אכן ,מעצם הגדרתם כמתנה לא
יקדם להם עמל ,כך בשבת גופה "מתנה טובהיש(י בביתגנזי"58וכך בתורה "(קחת

מתנות באדם -זותורהשנתנה במתנהבחינםלישראל" (שבתפ"וע"ב)כי "קדושת השבת

.57
.58

י פ' תרומה ,פ' ויקה"פ .להלן אמרישביעית עמ' 618
ראהלעיל עמ'  .82 ,67פ'ויח

שבתי'ע"ב .קדושת השבת מאמרב' ,בראש פ"צ בראשית.
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דקביעא וקיימא מצד השי"ת שנתן תורה לישראל ולא מצד בחירתם והשתדלותם"59

זוהיבחינת שבת של אדם ,שירדה לאדה"רמבלי שהוא הקדים אותה בשבוע
של עמל .לעומת זאת ,שבת של עולם היאהביטוי לכל ההישגים שיבואו לאחר
שישתתף האדם בהכנתם והכשרתם ,כשבת שקדמו להימי המעשה.
בחינת שופרות של ההתגלות השבתיתבסיני ,היא המכונה שבת של אדם,
ואילובחינת שופרות של הגאולה ב"אלףהשביעי"60היא הקרויה שבת שלעולם.
המסלול המבריח שני קצוות אלו  -אחרית כראשית  -הוא גשר הגאולה
"אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מידהיונגאלין"י.6
הציר השבועי ,המינאטורי ,הנתוןבין שתי שבתות שבוע הימים ,62מתרחב
והולך עד שהוא מקיף את כל ימות עולם ,וחורז את כל תולדות היצירה בעבר
ואת כל תקוותיהלעתיד.ביןשני אלהמתייחדמעגל נוסף ,מעגל שבתותהשנים.
ציר השמיטה המקיים את שש שנות העבודה בין שני קטבי שבת הארץ ,זו
הראשונה הנתונה 63שמכוחהיוצאים לעבודת האדמה ,והשניה  -בתום מחזור
השנים,היא המצופה ,המתקדשת והולכת מכח שביתתם של ישראל.64
"באחד בתשרי ר"הלשניםולשביטיי"  -האחד לחודשהשביעי כשם שהוא ראש
לשנת השמיטה ,לשנת השבת ,כך הוא גם סיכום לשנים שחלפו מאז השמיטה
הקודמת וראש למחזור השמיטה הבאה .65הדיון באחד בתשרי נסוב על שלבי
ההגשמה של משמעותשופר-סיני השבתי ,ועלסיכויי השופרהגדול לקראת שבת
העולמים .בע"הלשמיטין באהומתייצבת חטיבת השבע ,שראשיתהבציווי שבהר

.59

.60

.61
.62

.63

.64
.65
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שם עמ' .8
השוה:סנהדרין צ"ז קר'א" :כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לז'שנים כך העולם משמט
אלףשנים לשבעתאלפים שנאמרוכו'מזמורשירליום השבת,יוםשכולו שבת " -שהעולם
משמכי'(רמזיי) וראה שם ב"מרגליות הים" מדברי המקובלים "העולם אינו חרב ,אבל אחרי
האלף השביעי ג"כ יתחדש העולם ,רקשיהיו יותר מעולים" .וכן ב"עקדת יצחק" בראשית
שער ד' וב"בןיהוידע" סנהדרין שם ,ובחדושי אגדות למהביל סנהדרין שם וב"נצח-ישראל
פכ"ז.
שבת קי"ח ע"ב ,קדושת השבת עמ' ,9לעיל עמ' .121
בעיון עמוק מתגלה ששבת עצמה נחרזת עלצירזה .בעקבותדברי "הטור" או"ח ס' רצב ,על
שבת בראשית ,שבת של מ"ת ,ושבת שלעתיד ,ומכאן הסבר במאמרו של רב"אלמלי שמרו
ישראל שבת ראשונה" (שבת קל'ח ע"ב).
השוה"פרי-צדיק" ויקרא עמ' צב:ושביעית דומה לשבת ,ונקרא תחילה שבת לבד דהתחלת
הקדושה וכו'היא מהשי"ת וכו' מרומם מהשגת אדם בעוה"ז כלל.
ראהלעיל עמ' .93-94
ראהלעיל עמ' .84

ראשיתואחרית בשנההשביעית

סיני ,ומאז היא מתגלגלת והולכת בדרכי ההיסטוריה הישראלית עד לייעודה

הסופיביובל הגדול שבאלף השביעי.66
"אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ,אמרו לפני ~כרונות כדי שיעלה לפני
זכרונכם לטובה ,ובמה  -בשופר" (ר"ה טז ,ע"א) .התייחסות השופר היא גם לפסוקי
זכרונות ,גם לפסוקימלכויות וגםלפסוקי השופרות,כךעולהמדברי הריטב"א.67
מעתה מתעוררת השאלה ,מאחר שגזרו חכמים על תקיעת שופר בשבת ,כיצד
תעשה ההמלכה,ניצדיעלההזכרון ,מה המשמעות לברכת השופרות  -ללא קול
שופר .יתרה מזו ,כל אותו גודש ערכים והררי מחשבה המקופלים במז"שכפי
שנפרטולעיל ,מה ענינםבלי התקיעה והתרועה .אמנם תקנת חז"ל לא לתקוע
בשבתהיא משום שמאיעבירנוד' אמות בע"ה (ר'ה כ"טע"ב)ונרדיףלנואיפוא "שב
ואל תעשה" וויתור על כל התוכן הרוחני ,משום גזרת חכמים ,אלא ש"טעם זה
אמרו בנגלה ומסתמא היה להם גם טעם כמוס ע"פ סוד" .68והנה ע"פעיוןפנימי
מתברר שכלתכני מז"ש ,לאזו בלבד שבשבת הםשריריםוקיימים ,גם מבלעדי
הק"ש בפועל ,אלא שענינם מתעמק ומופנם.
בהבנתהעניןהפנימי של ההמנעותמתקיעות בשבת נאמרו כמה וכמהדברים.
אמנם יש מכנה משותף לכולם; השבת בעצם מציאותה משלימה את שאפשר
להשיגוך'י תקיעת שופר.יש בשופרמיסוד ההמלכה "ותרועת מלך בו" ,וכנגדו -
"ישמחו במלכותךשומרי שבת".יש בשופר,ביום בריאת העולם ,משום תקוןפנימי
לעולם ,ושבת הואיוםעילוילפנימיות העולמות,ויש בשבת המרוממת השלמה
מנגידה לבחינת השופר המכניעה ומצניפה.
כתב בעל"התניא" ב"לקוטי-תורה" עלבחינת השופר
הוא קול פשוט היוצא מהבל הלב,שעדיין לא באלידיגילוי באותיות כלל
מפני שהוא מבחינתפנימיות נקודת הלב...יששנימיני קול ,האחד נקרא קול
הדבור שגם הוא יוצא מהבל הלב ,אך הוא תבחינת חיצוניות הלב,ויהשנין

 .66ראה לעיל בהערה  60וב"תפארת-ישראל" למשניות דרוש "אור-החיית" ,נדפס בסוף סדר
נזיקין .רמח"ל דרךד' ח"דפ"זב'".תורה אור" עמ'  ,102ובמאמרו של הרב כשרתלפיות שנה
ז' :תורת הבריאה ושיטת ההתפתחות .השתלשלות תורת השמיטות במחשבת היהדות -
 .וינשטוק "מעגלי הנגלה והנסתר" ,ובמאמר "אפיקים בנגב" בתוך "חזון הצמחונות
ד"רי
והשלום" נדפסב"לחירואי" עמ'רכג" .קול הנבואה" עמ' קנא-קנב.
 .67ר"ה שם ,וראה בהסברתהדברים והעמקתם" ,שם משמואל"מועדים עמ'לז" .מכתבמאליהו"
ח"ב עמ' " ,72פחד יצחק" ר"ה מאמר כ"ה :הן הזכרון והן ההמלכה מתבטאיםע"י התקיעה
בשופר,וכן ב"שפת-אמת" ר"ה תרמ"ו.
" .68מאור ושמחג' רמזי ר"ה ד"ה א"י תקעו .השוה ב"מכתב מאליהו" ח"ב עמ'  :75גם דברים
שבאוול"י תקנת חז"ל משום סיבות ידועותיש להם טעםפנימי ע"פ עומק סתרי תורה.
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בחינת קול פשוט היוצא מהבלהפנימי שבעיסקא דליבא שהוא למעלה מן
השכל וכו' ,וכמו צעקה פתאומית שבאה מנקודת עומק הלב להיות
ההתפעלות בעצם הנפש ממש כמו צעק לבם אל ד' ,ובחינת צעקהזו היא
למעלה משורשהאותיותוכו'וע"י שתוקעיםבותקיעה של מצוהבקול פשום
וברעותא דליבא שבבחינת למעלהמן הדעתוכו' ,מעורר ג"כ למעלהבחינת

כתר שלמעלה מהחכמה והדעת[ .אולם] [שבת [שכתוב בו "ודבר דבר" ונמנע אף
הדבורהפנימי באמצעות השופר] ננזשך נזצד עצמוגילוי תענוג עליון שמתענג

כ רקענין המשכתהתענוג
מכל אשר עשה,וממילאאינונצרךלשופר ,שהואג"
במידת המלוכה ,וע"כ נדחה מ"ע של שופר בשבת.69
בסגנון שונה אבל בתוכן דומה כתב בעל"דברי-חיים":
בשבת קודש אנחנו עולים למקום גבוה ושהוא מקור] קדךשת שבת קודש,
ומידת מלכות נתעלה במקור הרחמים,וזו היא ואף משמעות] התקיעה,היינו
[שנתעלתה]מלכותשמים למעלה למעלה ,ובאמתכןהוא בכל אדם,צריךבימי
החול לעשות מלאכה [שתביא להתגלות המלכות בעולם] ך]2ש]12ן קודש הכל מוכן
ומקבל מלכותויתברך באהבה[בלי עמל ומעשה]כמושמצינו בם[שבימי החול
ינכלל הכל במקורול'דבריחיים" לר'ה,
בא נזלמעלה השפע ,ובשבת נשבה המןכ

י המלכות של
גילויי המלכות של השבת מתעלים עילוי נוסף ע"י גילוי
השמיטה.וגילוי כפול זהאין לו צורךבגילויי השופר המלכותי .אלא שלקושטא
דמילתא ישנה כאן העמקה נוספת .כשחליו"ט של ר'ה בשבתהרי מצותהיום,
מדברי סופרים ,בשתיקה ,בדממה שהיא פנימית יותר מהזעקה הטבעית של
השופר .בחינת "צעק לבם אל ד'"  -נעלמת ,שבתהיא מלזעוק" ;70ממצוא חפצך
ודבר דבר"  -שלא יהא דבורך [התבטאיתד ביי"ט של ר"ה שחל] בחול ,כדבורך
[נהתבטאותךביו"ט של ר"ה שחל] בשבת.
ממדותיה שלהשביעית  -הדממה .דממתהיצירה ,דממת האדמה .כךהדגיש
בעל שפ"א ביחס למונח"עושי דברו" שנתפרש במדרש על שומרישביעית "ולמה

" .69לקוטי תורה"דבריםעמ' ,112ושםבדףגזהאריךלהסביר למהמן התורה מצוהוחיוב לתקוע
אפילו בשבת ורק חז"ל אסרו ,ולמהגזרהזוהיתהבזמןביתשני"כנודע בגמרא שרוב הגזרות
והחומרות והסיגיםהיו בזמן ב"ש דוקא" .יסודות חב"דים אלו נתפרשו אצל הרבש"יזוין
בספרו "לתורה ולמועדים" עמ'  :187בשבתאין צורך בשופר ,את אשר השופרפועלוממשיך,
המשכת התענוגבמידת המלוכה,ישנו בשבת בעצם.
" .70תורת-אמוג" לר"הדף ל'ב ע"אוע"עב"דבריחיים" לע"ה ד"ה בפסוק תקעו .אמנם ראה"אמרי
אלימלרי הובא ב"נחלי-בינה" ר"ה עמ' פב ,עמ' שו.
430

ראשית ואחרית בשנההשביעית
נקרא עושי דברו ,הלוא הוא בטול העשיה ,אבל היא הנותנת ע"י שמבטל אדם כח
מצמותו לכח הבוראיתברך ומבקשלהיות נמשך אחר דרך התורהוהנהגת הבוראT"1B ,
מתגלית הנהגת הבורא"" .71עושי דברו" "-עשיית" הדממה ע"י השביתה ,ל"י
ההמנעות .נמצאת אומר כשמתקדשת בע"ה שנת השמיטה ,באה עמהדומיה,וזו
מתעמקתבפגישתה עם השבת .שבתה שלהשביעיתמתיחדת בדממתההפנימית;
בנקודתההפנימיתאיןהיא נזקקתלצלצלי התרועה .בדממתהנכלל אףקולשופר.
ב"קול הדממה הדקה"בלוע אף התוכן הכלול ב"שופר גדול יתקע".
בעל "שם-משמואל" עסקבעניןמכיוון אחר:
'
ו
אין השופר מעלהיותר מעליות שבתוכ וכל מה שעושה השופר הואעשוי
ועומדע"י קדושת שבת מאליה (ש"מדברים עמ' מהועיין שםעל המקדש,כיוןשיש
בועליה אף לדומם,תוקעין בשבת).

בדרך מחשבהזו הלך אף בעל"דבריחיים":
בכל העולמות יש שינוי בשבת לטוב ואפילו יורדי גיהנום שוקטים
בשבת-קודש,כי מקרי הכל בדרך פנים ,ולכןאין צריך כלל לתקיעת שופר

בש"ק ,כי ממילא נמתקו הדינים בשרשם בש"ק .בעוה"ז החמרי לא ניכר
העלאת העולמות בשבת-קודש 72וגם לא מורגש בחוש ,שבנגלה לא נראה
בהגשמי קדושת .p"eוהיינומפנישעדיין לאנתקן העולם בתקתהראוי ,אבל
לעתידיתגלה העלאתהעולמותכידוע.והנהכמו"כבכלהמצוותשאנועושים
לאניכר התקון בבחינתחיצוניות העולם זה,ולכןכיון שאין במעשינו תקון
רקלפנינזיות העולמות ,ובשבת ממילא נתעלים העולמותבפנימיות,ולזהאין
צריך בשבת קודש לתקוע בשופר,כיהפנינזיות ממילאנתעלהובחיצוניות לא
יפעלובמצוותינוונדבריחיים" לר'ה ,דף '1ע"בי'הבפסיק תקעו ,וראה שם שהדגיש
י לב"דיששייכםלחיצוניות העולמות ולכןמחויבים לתקועאפילו בשבת).
כ
ע"י השבתת עבודת האדמה למשך שנה תמימה,הרישהפנימיות השבתית של
שביתת השביעית פורצת לחיצוניות העולמות ,ואנו מגלים אותה בדממת שדה
וכרם ובקדושת פרותשביעית .בבחינת מה באעילוי גם לעולם הנראהלעינינו,
כשיסודות חיצוניים בעלי זיקה לקרקע ולחומר מתעדנים ומופנמים ,נמצא
שלמניעת התקיעה והפנמתה בראש שנת השביעית שחל להיות בשבת ,יש

 .71שפ"א ויקרא עמ'  .191וראהלעיל עמ' ,31-32לעיל פ' בראשית,וירא.
 .72השוה :שוח"טע"ג :בעוה"ז אדם הולך ללקוט תאנים,אין התאנה אומרת כלום ,אבללעתיד,
אדם הולך ללקוט תאנה בשבת והיא צווחת ואומרת  -שבת היום .ול'ע "שם-משמואל'
י עמ' .204
ויקרא עמ' קמ" ,שבתה שלירושלים" ,כתלנוט-
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משמעות פנימית שבפנימית :מפני העילוי הפנימי של השבת ומפני חיצוניות
העולם השובת שהפכה בצד מהלפנימית.
על מעלתה המרוממת את השבת שאינה מזדקקת לבחינת השופר כתב בעל
"שם-משמואל":
עיקר השופר הוא הכנעה ,ובשבת אין הזמן גורם להתמרמר על נפשו ,רק
להיפך לדבק עצמו בדבקותולראות עצמוברובעונג,ויגבהלבובדרכיהש"י
להתחזק מאד ולהתוסףבו אהבה ודבקותוכו'והנהזהוהיפוךענין השופר.73
והנה הםשני דרכים מתחלפים איך להתקרב להש"י וכו' שיסתכל על מעלת
נפשומאין באהשהיא חלק אלוה ממעלוכו' להסתכל עלבחינתגופושהוריד
אותובירידה אחרירידהויהיאהבחינה המתיחסתלשופר,ולכןצובןשאין לתק"ש
צורךוענין כלל בשבת.74
הגבהת הלב בעבודת ד' מגעת לפסגות מיוחדות בשנת השמיטה המוקדשת

כולה לעבודתשמים.היושביםעל האדמה מבטאים בדממהמלכותית את מעלתה.
מזמרים הם במשך שנה תמימה "ישמחו במלכותךשומרי שבת הארץ".בפן זה של
עבודת השםאין מקום לתקע שופר.
אמנם לפתחה של ההמנעות מתקיעת שופר רובץ החששליישב ואל תעשה"
גם בבחינה הרוחנית ,ובאועל-כךדברים מבעל"ישמח משה" על דרך המשל,
מי שהוא רעבהרי הוא משביע הרעבון בכל מאכל ,אף הגרוע שבמאכלים.
אםירצה להשביעהרעבון שלאע"י אוכלכגוןע"ישמיעהאוראיה ,לאיתכן
ע"ידבריםהמצויים אלא אםישמע דברנפלא הפלא ופלא שמתענגבו מאד
ואז שוכחרעבונוומשביעווכו'וכןבראיית איזה דבר נפלאוכו' ודעתלנבון
נקל שהמאכל שטבעו להשביע,משביע אף במאכל פחות ,אבלשמיעהוראיה
אין טבעםלהשביע ,רק שישמשו במקום המאכל,ולזהצריך דברנפלאשישנה
טבעו .והנמשל  -כל המצוות כולן המה לתועלתלנו בטבע ,אף שאין אנו

יודעים סיבת התועלת ,ונמצא עושה המצוה בפועל ,בנקל יעשה התקון
והייחודהראוייםלהיות במצוה  ,11אףבעשייהכפשוטו  -אמר ונעשהרצונו,

אףבליכוונותוסודותנסתרים ,ואף אםאין כאן טהרה וקדושההראויים .מה
שאיןכןכשאין עושה המצוה בפועל רק דוגמא במקומו שזהאין טבע התקון,

 .73אמנם ראה "ארחותחיים" עלמנהגי הגמיא ס' קד ,להלן עמ'  436הערה .10
 .74טו"מ מועדים עמ' טז ,וראה שם מדוע תוקעים במקדש .וע"ע שם עמ' ע"ז על חצוצרות
המגביהות את הלב .וראה עלגישה מעשית מפוכחת ב"צמחצדיק" הובאב"נחלי-בינה" ר"ה
עמ' שה.
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וצריךלהיותבכונהזכה שיעלהכאילו נעשה בפועל.והנהידועגודל התועלת
של השופר בר"ה,וזה כל תוקפן של ישראל ,ואףשאיןאנויודעים טעם הדבר
 זה מבעה כשחל בשבת דאין תוקעין בפועל ממש ,מחוייבים אנו לעשותזכרשיהיה נחשבכאילו נעשה בפועל,בודאי לזהצריך שקידה רבה באהבה
ויראה (ישמח משה ,פ' אמור ד"ה בחדש).

יכולה היא השבת שתמלא את החסר ,אם אכן תבוא בגרמתה ההתעלות
הראויה .שבתה שלהשביעיתסגולה כפולהצפונהבה .אמרולפני בשבתמלכויות,
ובמה  -באמירת פה ובהתעוררות הלב.75

שופר שלשביעית
ר' סעדיה גאון מנה עשרהענינים בתקיעת שופרי" ,העניןהשלישי -להזכירנו
מעמד הרסיני שנאמדבו וקול שופד חזק מאד,ונקבל על עצמנו מה שקבלואבותינו על
עצמם "נעשה ונשמע".אכןראינו כברלעיל 2את הקשר העמוקבין מתן-תורהלבין
קול השופר ,אלא שהדגשתו של רס"ג עלהיחסשבין "נעשה ונשמל'לבין התקע
בשופר ,מקבלת בראש שנת השמיטה משמעות מיוחדת.
הרז המלאכי מתנסח בדרגת התורה בבטוי "נעשה ונשמע" ,מתגלה בדרגת
הכתובים בנוסחת"עושידברו לשמועבקולדברו" ,מתפרשבלשוןחכמיםעלשומרי
שביעית שהם "גבורי כח עושי דברו" ומתייחס במחשבת החסידות לבחינת
תלמוד-תורה שבשנה השביעית.
כך דרשו בגמרא:
בשעהשהקדימוישראל נעשה לנשמעיצתה בת קול ואמרהלהןמיגילהלבני
רזזה שמלאכי השרת משתמשיםבוויכתיבברכו ד'מלאכיוגבורי כחעושי
דברו לשמוע בקול דברו (שבת פ"ח ע"א).
ובמדרש:
נאמר כאןעושי דברו ונאמר להלןוזה דבר השמיטה ,מה דבר שנאמר להלן

 .75עלדביר בשבת שנאמר בו "טוב להודות" ראה "פרי-צדיק" דברים  ,195ב"לקוטי מאמרים"
לר"צ דף ס"ט ע"א וב"אש קודש" שנת ת"שפ'וישב.
 .1כך הביא בשמו אבודרהם בפירוש תפילת ר"ה .וראה במאמרו של הרב פישמן(מימון) על
רס"גבתוך"דיוקנאות שלמעלה"עמ' לטהערה .80וע"עבסידוריעבץ בפרושהתפילה ב"קול
שופרעליהם הופעת".
 .2בדברי בעל"העיקרים" עמ'  474ובפרק על השופרות עמ' .428
433

שבת ומועדבשביעית
בשומרישביעית הכתוב מדבר ,אף דבר האמורכאןבשומריהשביעית הכתוב
מדבר(ויק"ר א'א').
"21שפת-אמת":
התורההיא מעולםהעליוןואינםיכוליםלזכותלתורה עדשמבטליןכלעוה"ז
ונמשכין לבטוח בוית' בלבד ,ובאמת לאו כל מוחא סביל דא ,רק מיוחדים
שנקראים מלאכיו 3ומכל-מקום יש זמנים שנמצא התעוררות בבני-ישראל
נילא רקליחידים~ ,היא] בשנת השמיטה וכו' היתה מתגלית להם הארת קבלת
התורה כנז"ש עושי דברו ,ועי"ז לשמוע בקול דברו .עושי דברו  -שמיטה,
לשמוע בקול דברו  -שופר תרועה .4ובאמת פירוש עושי דברו הוא שאין
להם עבודה אחרת רקזו כמלאך שאין בו רק שליחותו .ובשנת השמיטההיו
עסוקין רק בתורת ד' (פ' בהר תרמ"ז).
אמנם בן ,בכל שנהיש באיזכור השופרבכדי לעורר לקבלת התורה מחדש,

כדברי הרס"ג .אלא שיתרה עליהם תקיעת שופר שבראש השנה שלהשביעית,זו
המתבטאת ב"לשמוע בקול דברו" ,שקדמה לה שביתת השביעית  -עושי דברו,
עשייה הן בתוספתשביעית החל מר"ח אלולוהן בקדושתהשביעית עם התקדש
ליליום הזכרון.אכן ככל שתתעמק הדבקות בדרגת"עושי דברו" כךיתגברוצלילי
"קולדברריהעולים מתוך שופרהשביעית .ברם ,לא רק בשופרותמצוי הואיחודו
של השופרבשביעית אלא אף בזכרונות .הפסוק הראשון מדברי הנבואה שהובא
בזכרונות פותח בפועל בצורת מקור" :הלוך וקראתבאזני ירושלים לאמור ,כה אמר
ד'זכרתי לך חסדנעוריך ,אהבתכלולותיך ,לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"(יימי'
ב'ב) .הוראתציוויזו"הלוך" נתפרשה למלבי"ם כהתמדתהליכה ר"ל תלך ותקרא.
אמנם עלשיעורה של התמדהזו נמצאנו למדים מדברי ר' צדוק.
הנה נתתי דברי בפיך [נאמרלירמיהו בנבואה הראשונה] וכתוב [בישעי' נ"היא]כן
יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקםכי אם עשה את אשר חפצתי,
והנה נבואתירמיהו אף שבשעתו לא נשמעהשהדיייסד אותם על אשר לא
שמעו בקולו .אך בגמרא (ברכותו'ע"ב) איתא כלמי שהוא ירא-שמיםדבריו
נשמעין שנאמר סוף דבר הכל נשמע וכו' ,והראיה מהפסוק (קהלתי"ביג) סוף
דבההיינו שאף שבזמנו לא נשמע ,מכל-מקוםסוף דבריסבבויתגלגלשיהיה
נשמע  -נבואה שנצרכה לדורות נכתבה ויבוא זמן שיהיה נשמע וכו' ויש

 .3כך פרש בעל שפ"א את הפסוק ואת מדרשו :ברכו ד' מלאכיועושי דברו ,הנהגה מלאכית,
על-טבעית ,הנהגה שלשביעית כל השנים .השוה אבן עזרא תהילים ק"ג כ :אינם בני-אדם
שיקוו מהשם שכר בעשותם דברו ,רק זה הוא שכרם ותענוגם ותפארתם לשמוע בקולדברו.
 .4אמנם כוונת בעל שפ"אליובל הבא אחרי שבע שמיטות.
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בדבריירמיהו לתנא תה שלא שמעו אז
עודלעיל עמ' .)284

את דבריושרי-צדיק במדבר  .186ראה

יירמיהו ,והקריאהבאזניירושלים(יזהו
הציווי בנתץ"הלוך" לא פסק מאז
מ
י
בטוייחידאי במקרא) וזובבת ומתגלגלת עדהיום ועדשיהיו דבריה נשמעים .אמנם

דומהעלינו שהעתוי "לכתךאחרי במדבר"היה חד-פעמי ,בעתהיציאה ממצרים
למדברמבלי
(ילק"שירמי'ב') ,ולאהיא.

לשאול את משה "היאך אנויוצאים למדברואיןבידינו מחיה לדרך"

בשנת השמיטה הוא ממש לכתך אחרי בארץ לא ורועה (שפ"אויקרא .5)196

השביעית ,כאמונה וכבטחון6

לאמור:המרכיביםהנפשיים-רוחניים שלשובתי
ליוו את יוצאי-מצרים ומלויים בזעיר-אנפין אף את שומרי השמיטה .נמצא
שהקריאה באזני ירושלים ,לא זו בלבד שמובטחים אנו שהיא קריאה שסופה
להשמע ,אלא שאפשר לנולכויןאימתי קריאה זו מתעמקת ומצטללת ועושה
פרות :שעה שההליכה בארץ לא זרועה חוזרת על עצמה  -בשנת השבע.זכרון
ההליכהבלי לשאול למקורות הפרנסה ,עולה לכאן ולכאן ,לעבר ולהווה.באזני
ירושלים השומרתשביעיתתוקעיםלזכרונותוקוראים:זכרתילךלא רקלשוןעבר
אלא אףלשון הווה" :זוכראני לד"(מצידתדוה.
אמנם הזכרון בשמיטה אינו רק לבחינת "חסד נעוריך"" ,בלי צדה מארץ
נושבת" 7אלא אף למעלת "אהבתכלולותיך"שהיא במתן-תורה; "כנסתישדא? נדמת
לכלה ביום מ"ת" (רפ"קירמי'ב')" .במעמד הרסיני שקבלו את התורה ונתקדשו לחתן"
(אברבנאלשם)" .שבבזתן-תורה נקראו ישראל בתואר כלה שע"זנתייסד כל שיר-השירים
בלשנן זה" ל'פרי-צדיק" במדבר עמ' צד .)8והם-הם דברי רס"ג על ההתחדשות ב"נעשה
ונשמע"ע"י קול השופר.
אולם לא רק בשופרות  -שופר של נעשה ונשמע ,ולא רקבזכרונות  -זכרון
הכלולות במדבר ,מתייחד מקום לשמיטה אלא אף במלכויות .כך עולה מדברי

.5

.6

.7
.8

עלבחינת המדברשהיאבראשיתית-ראשונית וקשורה להפטרתהיום :מצאחן במדבר ,ראה
לעילהעיון בספר במדבר בשמיטה .מכאן פתח למדברה הבראשיתי שלירושלים (ר"ה כ"ג
ע"א ,פסחים נ"ך ע"א) ולהדברת העמיםע"י דבר השמיטה (שפ"א פ' בהר תרתח).
ראה "החינוך' מצות שמיטת קרקעות ,אברבנאל "נחלת אבות" פ"ה ,ספר"הברית"רצייה
קלישרפ' בהר.
לשון רה"יירמי' ב' ב וראהלעיל סוכות הערה.6
י בזה הכלשוין" וכלולים וכו' "וזה
וראה עוד ב"שפת-אמת" במדבר " :13אהבתכלולותיךכ
ענין נעשה ונשמע" .וע"ע שם עלהשויון והאחדות שהם מקבילים ליסודות השמיטה.
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רטר,י 9המפרש אתדברירי אבהולתלמיד השואל מה צוה הקב"העל השמיטה -
"אמר הקב"ה לישרא?זרעו ששוהשמיטו שבע,כדי שתדאו שהארץ שלי היא ,ולאירום
לבבכם בשבח ארצכם ותשכחו עול מלכותו" .הרי ששמירת השמיטה היא הכרה
במלכות שמים .כיוצא בדבר בשופר .ו"רבינו הגר"א היה שמח מאד בעת תקיעת

שופר,וכן אמר שצריךלהיות ברוב שמחה וחדוה כדוגמתהמדינהביום שממליכים מלך
ומעטרים אותו ,כן אנחנו בתקיעת שופד ממליכים לקב"ה" .70ואף על נוסחת היסוד
"נעשה ונשמל' למדונו חליל שהיא בעלת הוראת מלכותית "שקבלו עליהם מלכותו
בסיני ואמרו כל אשר דבר ד' נעשהונשמע"יי.

השובתיםבשביעיתמפני מצותמלךעליון,המקבליםעליהםעול מלכות למשך
כל שנת"העבודה",עושי דברו ב"שב ואל תעשה" ,תוקעים בשופרלפני המלךד',
והרי הם זוכים לשמוע בקול דברו ,בקול תורתסיני" .אמרולפני מלכויות" -
מלכות התורה בשמיטה.

שבת שבתון בשנת השבת
יוהכ"פ נזכר בתורה בחמשה מקומות .מהם פעמיים בתוך פרשת המועדות
והקרבנות ,ב"אמור" ו"פנחס" (ויקיא נ"ג נו-לב .במדבר כ"ט ז-יא) .ואכן באלה הוא
מופיע על הסדר ומשתבץ בהתאם ללוח חדשי השנה ,הפותח בפסח ומסתיים
בסוכות .לעומת זאת מקומם של שלושת האיזכורים האחרים ,שמות ל' ,ויקרא
נו"ז ,ויקרא כ"ה ,הואבעייתי .לראשונהי נזכר יוהכ"פ בפרשת מזבח הקטורת,
בסופה של מערכת הציווים על המשכן ובגדי הכהונהנ .מכאן ששרשו
והתייחדותו של יוהכ"פ בעבודת ריח הקטורת" ,דבר שהנשמה נהנית ממנו".3
הקטורת אפשרשהיאהעדינה שבעבודות המקדש.היאה"רוחנית" שבהם.זיקתה
לגבוה עמוקהיותר מכל הפעולות האחרות שבמסכתעבודותהבית.היא העומדת
על הגבול שבין שני העולמות .אמנם אף יומו של יוהכ"פ עומד בגבול הזמני

.9

סנהדרין ל"ט ע"א .ראה עוד להלן"אמרי השביעית" עמ' .593

" .10ארחותחיים" עלמנהגי הגר"א ס' ק"ד.
וו .ויק"ר ב'ד'.
 .1ראה "ישראל קדושים" ס' ז" :מחשבות חרוץ" עמ' פו" .קדושתהשבוי' בתוך"פרי-צדיק"
בראשית עמ' לא.
 .2עלהבעייתיות שבמקומה של פרשהזו ,שמות ל'א-י ,ראה באבן עזרא ,ברמב"ן ,בעל "אור
החיים" "העמק דבר"" ,משתחכמה"",מי-השילוח"",בית-יעקב" שמות עמ' קצז",פרי-צדיק"
פ' תצוה ס'יא ,פרוש רש"ר הירש" ,הכתב והקבלה"" ,כתלנו" א עמ' .52
 .3ברכות מ"ג ע"ב וראה עוד"כתלנו" א עמ' ".53אישי מועד" עמ' .79
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והעל-זמני" .ימיםיוצרו ולא (ולו) אחד בהם" (תהילים קמטטז).וברש"י" :לפי המקרא
שהוא נקרא "ולו" כךפרושו:הראינוימים העתידים להבראות ולחלקו ברר אחד ~-ה
יוהכ"פ" .שניות זו של הכתיב "ולא" והקרי "ולו" הסתברה לרער'י בעקבות
המדרשים 4כבטוי למתח שביןיצירת הזמן התחום ,המוגבל ,הנתון בסד קצוב
וקצוץ של העולם הגשמי הנברא" - ,ימים יוצרו" ,לבין מרחבי החופש
האין-סופיים",ולא"  -למעלה מהזמן הנברא .נקודתהפגישה של"תרתי דסתרי"
אלוהיא בעבודת היממה "מערב עדערב" ,המתאפיינתבענן קטורת על הכפורת.
עיצומה של עבודתיוהכ"פ מפורטת בפרשת"אחרי-מות"(ויקיאמ'ז) .אלא שאף
היא נתונה במסגרת מתמיהה .בפתיחהמצוייןהעיתוי" :אחרי מותשניבני אהרן
בקרבתםלפני ד' וימותו" .אמנם בגוף הפרשה לא נתפרשה העת בה רשאי אהרן
לבא אל הקודש ,5דברזה מתברר רקלבסוף" ,ביוםהזהוכו'לפני ד' תטהרו".6בהבנת
הסוגיה של נדב ואביהוא נאמרו דברים הרבה 7אלא שכהקדמה לעבודת יוהכ"פ
באה הרמיזה על ההתפרצות ,זו החורגת מגבולות הזמן והמקום" .מתי ימותו",
דחיקת השעה ,התשוקה להתעלות מעל לזמן ,ולכן התקנה "אל יבוא בכל עת".8
"נכנסולפניולפנים" וטשטשו אתתחומי המקוםכפי שנצטוובהר-סיני" ,וגםהנהנים
זו פרישת נדב ואביהוא".9מכאן פרשת שחוטי-חוץ שבאה לאחר ההוראות על יוהכ"פ0י .לאחרהציווי
בדבר הקדושה המקיפה ,הכוללת ,המאפשרת אפילו את שילוח השעיר לעזאזל,
באה האזהרהעלפריצתתחומים מסוכנת "ואל פתח אהל מועד לאהביאו -ונכרת
האיש ההוא"(ויקראי"זד').לעומת ההגבלה במקום,בסוףהפרשה ,באה ההגבלהבזמן
בראשה":ואליבוא בכל עת" .ומכאןענינה של עבודת-השעיר במדברבתוךסדרי

.4
.5
.6

תנחומא בובר בראשית עמ'יא וע"ע"אישי מועד" עמ' .79
ראהויק"ר כ"אז וסקולאליהו" לגר"א פ' אחרי ,ובמשנת ר' אהרן עמ'סו.
נוסף להשוואה":לפני ד' וימותו""לפני ה' תטהרו" ראה ב"דברי דוד" לבעל הח"ז שכתב:
מלבד העברה המפורשת בפסוקהיתה בהםעבירה אחרת שלאהיתהידועה לבנ"אשנתחייבו

עליה רק לד' לבדו.
.7

.8
.9
.10

ראה לעיל פ'שמיני ובנוסף לכך בויק"ר כ' ,זוהר ויקרא נ"ז ע"ב .במג"א ס' תרכב" ,מכתב
מאליהו" ח"ב " .244חכמת המצפופן ויקרא עמ' תקנו" .שפת-אמת" ויקרא עמ' ",145מי
השילוח" ח"ב עמ' ".49בית-יעקב" ח"ג עמ' .161
ראה תו"שויקרא פרקי' אות ט :שהכניסוה שלא בעתה.
א וראה תו"ש שמותי"ס אות ע"ע ובהקדמת הנצי"ב ל"העמק דבר".
זבחים קט"וי'
כךהדגיש ב"דובר-צדק" עמ' .98
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יוהכ"פ עצמו; כשאפשר להכנסלבית קדשי-קדשים אפשר אף לשלח את השעיר

י

לעזאזל .1

שבוץ זה ,של סדר המעשים בצום העשור ,הן בראשיתו ,הן במה שאחר
חתימתו והן בהרצאת "גופא דעובדא" תוךכדי סתימת התאריך  -מדגיש את
היות "עת בא אל הקודש" עת שונה מכלהעיתים,בלתי תלויה בהם ומשוחררת
מכבלי הזמן והמקום.12
הפעם השלישית מדובר עליוהכ"פ בפ' בהר לאחר שכבר נודעלנו ,בפעמים
הקודמות ,על ענינו .אמנם התוכן שנקבע לו כאן שונה לכאורה מהתכנים
והערכים של כפרה ,שביתהוענוי נפשהנזכרים במה שקדם.ביוהכ"פ שבראשית
שנתהיובל3י נצטוינו על תרועת דרור בארץ ,עלשילוח עבדי-עולם לחפשי ועל
החזרת האדמות לבעליהן .יסודם של עקרונות אלו ,בשחרור מכבלי המציאות
החברתית והתנתקות משעבודיםכלכליים .יחסם לעצומו שליוהכ"פגלוי ושקוף
עולם החרות הבלתי מוגבלת .חרות מהשתעבדות האדםלחטאיוולמגבלותיו
ה לעיל עמ' .)453
החמריים( .על"כלנדיי" עם כניסתיוהכ"פיא
אלא שפרשתיוהכ"פ שחללהיותביובל נתונה בתורה תחת כותרת מיוחדת
במינה .מאז חודשסיון ,בשנה הראשונה ליציאה ממצרים ,היה הדבורמתייחד
ן שלראשית השנההשניה (נמספר
למשה בהרסיני .לאחר הקמת המשכןבר"חניס
בסוף ספר שמות) באה הפתיתה בראש ספד ניקרא" :וירבך ד' אליו מאהל מועד".
מעתה קשה מאד להלום את הנאמר בראש פ' בהר "וידבר ד' אל משה בהרסיני
לאמר" נשלאחריו באיםהציווים על שנת השמיטה ועל שנת היובל המתקדשת
ביוהכ"פ.14
אמנם הרמב"ן(ייקרא נ"ה א)הדגיש את היחס של שמיטהויובל לברית השניה
שנכרתה לאחר הכפרה על מעשה העגל .והנה על היחסביןבריתזולביןיוהכ"פ
אנו שומעים מכמה אנפין5י .נמצא שלא זו בלבד שהתאריך של יוהכ"פ הוא

וו.
.12

.13
.14
.15

זהיטב ב"עולת ראיה" ח"ב שנח" = ,שמונה קבצים" ה ,קצג = אורות הקודשד ,תצד.
עיי
וע"ע "קדושת השבת" בתוך פ"צ ח"א עמ'  52על מקור המקום לעולם כולו.
חז"ל
השוהיחזקאל מ' א :בראש השנה בעשור לחודש,
"'בע"א.ובפרושירש"י
ובדברי ערכיי
ורד"ק ראש ספריחזקאל.
ראהלעיל שדצ'ה פ"ג.העיון בספרויקרא בשנת השמיטה,פרשיותיה שלהשביעיתפ' בה"ב.
בסדרעולם רבהפ"ו ,שמשה בשרםביוהכ"פעלהסליחה(מכאן מקורהפיוט :תעבורעל פשע
ותמחה אשםכיוםויתיצב עמו שם) פרד"אפ' מ"ח ושם אות סב בהגהות הרד"ל,שהביא את
דבריהגר"א .ובמפורש כתבבזהר חדשדףנ"טע"אשהברית אחר מעשההעגלהיתהביוהכ"פ,
ע"ע תטש שמות פ' ל"ד אות צב .ובא"ע (שמות ל"גיח .הפרוש הקצר) ועל דעת הקדמונים
שהיהביוהכ"פ.ובליקוטי שו"ת חת"מ ,צלום דפוסוינא תרמ"ב ,חו"מ כרךג,ירושלים תא"ל,
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משמעותילגבי שנתהיובל ,אלאשישרגלים להנחה שעצם דבורזה "בהרסיני"
מתייחס ליוהכ"פ ,כשנתבשרו על כפרת מעשה העגל ועל חידוש הברית.ענינו
הפנימי של קשר זה בהתנתקות מכבלי החטא ,דרור מהמועקה החמרית ,זו
שסיבבה את הקריאה "אלה אלהיך ישראל" .ואכן רק לאחר הסליחה שנתבשרו
עליה ביוהכ"פ נעשו ישראל אדונים לנפשם ,ואז אפשרהיה להם לסגל לעצמם
את מצות היובל ולשבת על האדמה כבני חורין משוחררים; אדונים עליה ולא
עבדיםלה .רקמי שמשתחרר מהתלותבקרקע ,מתלות בחומרהגשמי,יכוללהכיר
בא-לוהרוחני מוחלט" .16מונץשחיטין לקדשיובלות",יסודעבודת השמיטהלהגיע
ליובל ,לחופש הגדול .לעולם החרות,לעידן החרות משטן ,חרות מיצה"ר ,חרות
ממלאך-המות.17

נמצאנולמדים שאכןיש לשלשתהאיזכורים שליוהכ"פ בתורה מכנה משותף.
במגמה להבליט אתיחודו שלהיום ,העומד מחוץ למסגרתהימים ,מעל למגבלות
הזמן ,מיקמה התורה את ההוראות השונות עלעניניו של יוהכ"פ במשבצות
המתייחדות מעלנתוניהעוה"ז.כך בחטאתהכפורים המספרתעל המזבחהפנימי
שהוא מזבח הקטורתהריחנית-הרוחנית; כך באזהרה על שמירת גבולות קדושת
המקום לאחר עבודת יוהכ"פ ,ובאיזכור חטאם של נו"א ,הפורצים את גבולות
העת ,בראש הפרשה; וכךבברית שנתחדשה בהרסיני ,לאחר התשובה והכפרה,
כשנקבע מעמדו שליוהכ"פביחס לשנתהיובל.
מכאן הבנה מעמיקה בדרשות שהובאו בילקוטשמעוני (תהילים פ' קל"ב) "ימים
יוצרוולו אחד בהם ,ר'יהושע אומר שס"הימים הםוליחידו של עולם אחד מהם ,ר'לוי
אומרזהיוהכ"פ8י .ד"אימיםיוצרו ,ברא הקב"הימיםובררלו אחד מהםובו :בראשנים
ובררלו אחת מהן -זו שביעית ,ברא שבועים ובררלו אחר מהם -זהיובל".בקרי
ובכתיב:לו-לא,העמידונו חדולעל ה"נקודההארכימדיול' שליוהכ"פ ,שלשביעית
ושליובל .אלה לא באים בחשבון הזמנים המקובל,כי הםשייכים לו  -למי

שמעללזמן.

תשובה צח:יום כריתתבריתי"גמידותהיהביוהכ"פ .וראה עוד "לקח טוב" במדברק"יונ"ב
אמנם השוה שמות ק"ה ע"ב.
 .16וראהבכיוון זה אצל רד"צהופמןויקראב'עמ'קפה-קפו.אכןלפי המוסברלעיל ,אפשר להם
לציווים בדברעילוי האדמה בשביעית לבא רק לאחר האיזכור בדבר התחומים ,הגדרים
והמגבלות שבהרסיני .רקאחרי ההבלטה של הגורם הממתןוהמגביליבוא הצו בדברהדרור.
 .17ראה"לקוטי תורה" לחבד"י דברים  120ושם על מקורות בזוהר.
 .18וע"ע תנחומא בובר בראשית עמ'יא.
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שעה שמושגי הזמן מתעלים

הצד השני של מטבע הזמן הוא המקום.19
ופולשים לעולם הנצח אףבחינת המקום מתעלה ומתעדנת .בכוחה המופלא של
תשובתיוהכ"פ באעילוי אף לעפר .כך פרשר' צדוק אתדברי המדרש" 20הכלהיה
מן העפר והכל שב אל העפר אפילו גלגל חמה" .העפר הוא הכולל את כל היסודות
שתחילתם מהעפר.
והכל שב אל העפר ,הואיסוד התשובה שחוזר למקור,וזהוכנגד אחדבתשרי
ר"הלשמיטיןוליובלות שהואזמן קדושת הארץשיוכלולהכניס הקדושה גם
בדוממים ויסוד העפר ,זהו ע"י התשובה דמכיר שפלותו ונפשי כעפר לכל
תהיה וכו' שיבוטל גם גוף העפרי מפני פחד ד' והדר גאונו ,ובזהוע"י תקון
מרכיב העפרשבאדפ,יתושיסוד העפך והדומם שבכל העולם כולו ,דהכל כלול
באדם ובתקונו ושלימותו נשלם כל העולם כולה ועפר הוא תכלית השפלות
שאין למטה ממנו .אחר התשובה שיחזרו למקור ,דהכל היה מן העפר ,והוא
למעלה מהכל.ויסוד זהאין לו שלימות אלא ע"י התשובה ,דאין לך דבר
שעומדבפני התשובה ,ר"ל שחוצץ בפניו,ואין לך חוצץיותר מעפר ודומם
שהוא תחתון הנבראים וכו' ובקללת נחש ניתן לו עפר ללחמו,כי אין לו
שליטה אלא ביסוד זה ולמחשבות חרוץ" עמ' כז .והשוה "אורות הקודטר' מאמר
התעלות העולס פ"ח על תשובה הקשורה "לחוק עפר אבן וברזל').

עילוי זה של העפר הבאע"י תשובתיוהכ"פ ,הוא אף הנמוק של אסורנעילת
הסנדלביוה"כ .כך כתב האדמו"ר בעל"בני יששכר".

הרב מהר"מ חאגיז בספרו "משנת חכמים" מביא בשם חכמי הרמז דענין
לבישת המנעלים הואכדי שלאיגע בשרו על האדמה,כי בחטאו של האדם
נתקללה ,ע"כ עושץ הפסקבין הרגל לאדמה .וכתב דבעבורזה במקום אדמת
קודש ,שיצאה האדמה מכלל ארור לכלל ברוך,ישלילךיחףוזהו שלנעליך
כי המקום אדמת קודש הוא ,עכ"ד.ובזהמצינוראינוכפשוטוטוב טעםביום
הקדושיוהכ"פנאסר בנעילת מנעלכי נתקדשה הארץ בקדושתהיוםויוצאת
אז מן הקללה לברכה.21
וכיוצא בדבר כתב ר' מנחם מרימנוב:
משום שביו"כ כשישראל עושין תשובה שלמה כל העולמות מתעלים וגם

 .19ראה מהכ"ל "תפארת-ישראל" פכ"ו .שבתה שלירושלים פ"ב.
 .20ב"רי"ביא .קה"רג'כו.
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" .21אגרא דפרקא" ,ושם אף על המשותף
וב"נחלי
בינה" יוהכ"פ עמ' קלז.
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האדמה שאנחנו עליהנתעלית ונקראת אדמת קודש ,וע"כ אסורלילך עליה
בנעילת סנדל.22
מקרן אורה זו שאנו עומדים בה ,מתברר עוד יותר המנהג לפתוח את סדר
תפילות היום בפסוק "אור זרוע לצדיק" .23הזריעה היא הביטוי לנעשה במעמקי
האדמה,היא הפעולה המתייחסת לדרגת החומר המרוחקתביותר ממקור האור,
מתחתלפני שטח העפר .האורות של תשובתיוהכ"פ פולשים עד לעפרומאירים
את כל מחשכי החומר .ומכאן הבנה טובה יותר בדברי המדרש "ימים יוצרו ולא
אחדבהם ,זה יוהכ"פ לישראל,לפי שהיתה שמחה גדולהלפני הקב"ה וכו' לכך נאמר
(יחזקאלל"וו) "לכן הנבא על אדמת ישראל ,ואמרת להרים ושנעות ,לאפיקים ךלגאיךת"
בואו ושמחו עמי שאני מוחל לעונותיהם של ישראל" .24כל האמור עד כאן הוא
בעצומו של יוהכ"פ המתקדש מדי שנה ,שענינו אכן מוקרן אף מיהמו ליובל.
מעתהניתן להתבונןבהתייחדותו בשנההשביעית.
ביוהכ"פ של שנת השמיטה חברו שני ביטויים ל"נקודה האריכמדית" ,זו
העומדת מחוץ לעולםולכןיבולהלהניע את העולם,שהרי דרשת חז"לעליצירת
הזמןועלהחריגה ממנו"ימיםיוצרוולו (ולא) אחד בהם"מתייחסתהןליוהכ"פוהן
לשמיטה(.ילק"שתהילים ס' תתפח) .אמנםחריגהזוהיאבשתיהבחינות שלמציאותנו
 זמן ומקום .כבר עלהבידינו ששני צדדי מטבע אלו ,מתעלים ומתייחדיםמגמעת-לעת" של יממת יוהל'פ :בחינת העפר ,המקום ,המתעלה ומתקדשת
ביוהכ"פ ,ובחינת הזמן הנפרדת מ"כל עת" אחרת .והנה אף לשמיטה שתיפנים.
מחדהיא פונקציה שלזמן ,מעצם הגדרתה ששנה" השביעית;והריהיא נתחמת
במטבע הזמן "בא' בתשרי ר"ה לשמיטין" .ומאידך ,עיקר מצותה באדמה,
בטריטוריה,בחינת המקום .הרכבתן שלשתיבחינות אלוהיוצרות את השמיטה,
מעמידתה מחוץ לתחום הנורמה .קיומה של שמיטת קרקעות סוף משמעה,
הפקעתן של מסגרות החיים המקובלות ,אלה היונקות מהקרקע ובעל-כרחן
משתעבדותלה" .מלך לשדה נעבד" (קהלתה'ז) "אפילך המלךשאין למעלהממנהנעבד
לשדה בעבור צרכוכי ממנו מחיתו"( ,אבן עזרא ,שם) .אורחחיים כזה של התנערות
מכבלי החומר והמקום במשך שס"ה יממות בתוך הזמן ,מעמיד את שומרי
השביעית בקרן אורה שמעל לעולם.

.22

"מנחםציון" דף צטע"בוע"עבלקוטי הלכות ,ברסלביו"ד ח"בעמ'  ,522ושם על ההבדלבין

יוהכ"פ לת"ב.

 .23ראה"אישי-מועד" עמ' .85
 .24תנדב"א פ"א ,וראה ששם ביחזקאל פעומופיע גם הפסוק וזרקתיעליכםמים טהוריםוכו'.
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בתוך רצף שנתי זה ,על-מקומי ועל-זמני ,מתייתדת ,בעל-מקומיותה
ובעל-זמניותה ,משבצת-יממה כפולתשתים,פנימיתיותר ,עמוקהיותר  -יממת
עשירי בתשרי הבאה בראש שנת השבע .יחוד זה בא לה מנוחה של התשובה
שקדמה הבזמן") לעולם(מקים) .מכאן הזיקההפנימית המיוחדתביןערכי התשובה
ויוהכ"פ של השמיטה.
סודזה ,של נקודתהפגישהביןהמקומילעל-מקומי נתגלה ב"מקום" שבנקרת
הצור ,25וכבר נתברר 26ענינו שלגילוי זה ביחס ליוהכ"פ .אפשר שכאן שורש
י "נפשי לעפר לכל
"תשובת" העפר-המקום" ,הכל שב אל העפר" ,מכוחו שלהמכירכ
תהיה" .ומאחרשאין לך דבר החוצץבפני התשובהיותר מהעפר,הרי שבעקבות
"תשובת" העפר שב כלהיש.
דגש מיוחד על תשובת האדמה בא בשמיטה .כך כתב בעל "מאור ושמטר'27
"ושבתה הארץ  -תשוב הארץ לד' בתשובה שלימה" .נמצא שיש בשביתת הקרקע
מיסוד התשובהוסימוכיןלכך במה שכבר נתבררלעיל,שהציוויעל השמיטה בהר
סיניניתן לאחר שנעשוישראל בעלי-תשובה ובאובברית השניה .28בגרמתה של
"תשובת" האדמה יבוא עילוי לאדמת א"י במשך כל שנת השמיטה .קדושת
פרותיה ,אסור עבודתה ,דממת מנוחתה ,הם עדויות למלכות שמים המתגלית
בארץ .אם אכןהיתה האדמה נשארת במדרגתה הראשונה,לפני שנתקללה,היינו
מתהלכים תדיר במקדש התבל חלוצי-נעלכדי לא לחלל את קדושת הארץכי
"אדמת קודשהיא" .בשביתה ממלאכת הקרקעבשביעית ,כשהאדמה ממלאת אחר
רצון הבעלים ,יש חזרה זוטא למצב הראשון .אולם אין בכך כדי להשיבנו
להרמוניה הגמורה ,למעמדהבראשיתי של האדמה טרם שנתאררה ,ולכן נשארת

.25

שמותל"גכא .ב"ר ע"חח ,תו"ש שמותל"ג אות קמג.מו"נ ח"א פ"ח,פט"ו,פנ"ד .וראהלעיל

בפרק על סוכות הערה  5על בחינת המקום ביחס לבעלי-תשובה.
 .26ראהלעיל הערה .15
 .27ויקרא פ' ע"ה ,וקן'ע שמריה פ"ג הערה ,5לעיל פ' תשא.
 .28וראהלעיל:העיון בספר ויקרא בשנת השמיטה ,אתדברי המכילתא שגם בברית הראשונה
 לפני החטא  -קראו ,מיד בבואם לסיני ,את פרשת השמיטה .פעמיים באה איפוא,התייחסותלבחינת המקוםבזיקה אלמצוההשמיטה ,שאףהיאענינהבמקום.בראשית חודש
סיון של השנה הראשונה,ציווים החוזרים ונשנים על הגבלת ההר ,וברמיזה מפורשת לנדב
ואביהוא( ,ועל אף הכל נפרצו על-ידם מגבלות המקום) .ובברית השניה ,ביוהכ"פ כשבאה
ההקדמה המדגישה  -בהרסיני .הדגשת התשובהביחסליוהכ"פ שליובל שנתחדשלישראל
לאחר שנעשובעלי-תשובה ,רמוזה ע"פ דרשת הזוהר(ח"ג ק"ת ע"ב) בפסוק "תשובואיש אל
אחוזתו"(.וע"ע"תרועות החודשהשביעי"",שנה בשנה" תשכ"חעמ' ).161היובלקידושובידי
אדם,בידיבית-הדין,ואין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בהם .מכאן יחסו של היובל
לע"ה שחלביוהכ"פ ולשיבוצובברית שנכרתה עם בעלי-התשובה.
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היא החציצה ,של העור הגס ,בינינו לבין עפר העולם .חציצה זו מסתלקת
ביוהכ"פ .אנו נעשיםהרמונייםיותר עם הטבע ,ומתהלכים ברגשבבית האלקים
הקוסמי .הרמוניה זו מתהדקת ומתעמקת לפוסעים על אדמת א"י בשנה
השביעית ,כשבאעילוי אחרעילוילעפרהארץ ,מכוחם שלשומרישביעיתהשבים
ומתעלים.אכן,אין הלוכנו בשבתהשנים כהלוכנו בחול של ששתהשנים .מעתה
כשאנובאים חשבון עלזכוכו של החומרהעפרי ביוהכ"פ שחללהיות בשמיטה,
הרינוזוכים לחשוף קדושה כפולה ומכופלת המתפשטת והולכתעלפניכל אדמת
א"י והופכת אתעולמנוהארצישראלי למקדשרבתי שאנומהלכיםבו,חלוצינעל,
בהדרת קודש.

אחרית השנה השביעית
מועד לדתה של השנה החדשה ,נקודת המפגשבין השנה החולפת לשנה
המתחדשת רמוזה בדברי התורה בזיקה אל מעמדה של א"י ונדונה אצל בעל
התניא:
'
ד
'
ד
אוץ אשר אלוקיך דורש אותה ,תמידעיני אלוקיך בה מרשית השנה
ועד אחרית שנה (דבריםי"אי"ב).האי אחרית שנהאינו מובן לכאורה ,שהרי
באחרית שנהזו מתחלת שנה שניה ,וא"ב היה לו לומד לעולם ועד .נאלא]
בכל שנה ושנהיורדומאיר אור חדש ומחודש שלאהיה מאירעדיין מעולם
וכו'כי אור כל שנהושנה מסתלק לשרשו בכל ערב ר"ה,נילמחית]ע"י תקיעת
שופר והתפילות ויורד] אור חדש עליון יותר ,להחיות את כל העולמות כל
משך שנה זו .אור זה מסתתר בארץ החיים,וגילויו מההסתר והכסוי הזה
תלוי במעשה בני-אדם .והארה והמשכהזו ,אף שהיאתמידית ,אעפ"כאינה
בבחינת ובמדרגה אחת לבדהמימי עולם ,אלא שבכל שנה ושנה הוא אור
חדש,כי האור שנתחדשוהאיר בר"ה זה ,הוא מסתלק בער"ה הבא לשרשו,
וזה שנאמר מרשית השנה ועד לאחרית שנה לבדהי.
אמנם למרות המשמעות הרוחנית שיש לכליחידהויחידה במחזור השנים,
הרי ראשית שנה ואחרית שנה הן שתי נקודות שאחת תלויה בחברתה .סיומה
של אחתמוביל לקראת הפתיחה הבאה .תלותזוהיא בעלת מעמדמיוחד בערב
ראש השנה שלמוצאישביעית.השביעיתאינה משמטת אלא לבסוף 2ומשתשקע
החמהבליל ר"ה שלמוצאי השמיטה ,אסורלו למלוה שלא עשהפרוזבול לתבוע

" .1תניא" "אגרות הקודש'פי"דבשינויים.
 .2רמב"ם הלכות שמיטהויובל פ"ט ,וראהלעיל שדצ'ה פ"ר.
443

שבת ומועדבשביעית
את חובו ,והלווהשיחזיר את החוב לאחריו"ט של ר"ה,צריך המלוה לומר לו,
משמיטאני וכבר נפטרת ממני .3בנקודת הפגישה של השנה השביעית והשנה

השמינית חלה שמיטת הכספים .בטעמה אמר בעל"אבני-נזר".
הרי "עבד לוה לאיש מלוה"4ובשביעית נעשו כל ישראל כאיש אחד ועל-כן
כמו שבאיש אחד לאשייך לומר שקצתו הוא עבד לקצתהכן הוא בשביעית
כל הכלל כולו והוא כאישיות אחת] ש"כ משמט כספים (שם משמואל משפטים
שנת תרקר'ו).

ל " awמשמואל' המשיך קו מחשבה זה אף למצות שמיטת הארץ.
בוי
בפנימיות כל ישראל הם כאיש אחד ממש אלא שבחיצוניות הגופים הם

מחולקיםוכו' וע"כ ואהבת לדעך כמוך הוא כלל גדול בתודהוכו' כמה הוא
נמשך אחר הפנימיות וכו' ונראה שזהנמי בכלל טעמי מצות השמיטה שלא
יעבוד את האדמה כבעל-בית ושלא יתנהג בפרות שביעית כדרך בעה"ב
אלאיהיה מופקר לכל ,באשר כלחיי האדםתלויביבול הארץ ,וכשכל אחד
מחזיק שדהו לעצמו כבעה"ב -זה עצמו מפריד מזולתו ,ע"כ באה המצוה
לסלק שם בעלים מיבול הארץ ,ולהיות כל ישראל מתאחדים כאיש אחד
חברים נמשכים אחר הפנימיות (שם משמואל ש.)50
אחדות זו של עם ישראל שראשיתה בשמיטת קרקעות במשך כל השנה
השביעית וסופה בשמיטתכספים עם צאת השנה,היא בעלתיחסמיוחדשעניני

דיומא" של ראש-השנה.

שנינו במשנה" 6באחד בתשרי כל באי עולםעובריןלפניוכבני מרון" .מושג זה
של"בני מרון" נתפרש בגמרא בכמה אנפין :ככבשים שמונין אותם ויוצאים זה
אחר זה ,כמעלות בית מרון ,שהדרך קצרהואין שניםיכוליםלילך זה בצד זה,
או כחיילות שלבית דוד היוצאים זה אחר זה בלכתם למלחמה ,ואף שעוקבים
הם זה אחר זה ,הוסיף ר'יוחנן "וכולונמקרין בסקירה אחת" ,השלמהזו נתפרשה
ב"רסיסי-לילה" 7לר' צדוק הכהן "כהמתקה למה שנאמר במשנה כבני מרוך

חו"מ ס"זסעיףלו.
משלי כ"בז ,ר"ה ל'א ע"ב.
וראה שם שהסבירעלפידבריו אתדברי הזוהר המשוים אתיציאת העבד לחרותבשביעית
עם השמיטה.
ר"ה ב' עמ' א ,דףזריז ע"א.
עמ'לז וע"ע בפרוש המשנה לרמב"ם "כלבאי עולם" ובתוי"ט שם ,והשוה עוד"פחד-יצחק"
ר"ה עמ' קפ,יוהכ"פ עמ' קמא" .עולת ראיה" ב ,עמ' של ,תצר" .קול ואור" עמ' קפח.
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דמצד מידת המשפט הוא לפקח במעשה על כל אחד בפרטות ,אלא שמ"צלפי שהם
בסקירה אחת מה שחסרזה משלים זה".
נמצאנו למדים ששתי צורות הןלדין של ראש-השנה :בחינת הפרט ובחינת
הכלל .8בחינת הפרט היאזו שהביאה את ר' אלעזר לדרוש בזוהר 9את הפסוק
באיוב (א' " )1ויהיהיום ויבואובני האלוקים להתייצב על ד'ויבוא גם השטן בתוכם;
"ויהי היום  -זהו ראש השנה ,שהקב"ה קם לדון את העולם" .איוב ,האישיות
האינדיבדואלית ,זה המתבלטומצטיין במעשיו ,מעמיד עצמו  -מבלי דעת -
לדיןבפני פמליא של מעלה" .השמת לבך על עבדי איוב"0י.
בבטוי דומה רמוזה אףבחינת הכלל" .ויהיהיוםויעבור אלישע אל שונם" (מל'ב
ד'ת') "ההואיומא -יום טוב דר"ה היה" 11ולמדתנו האשה השונמית הגדולה ש"אין
אדםצריךלהוציא את עצמו מכללהרבים,כדי שלאיצויין ולאיקטרגועליו .בתוךעמי
אנכייושבת -אינו רוצה להוציא את עצמו מכלל הרבים,ובתוךעמי בכלל אחדאהיה
נודעת למעלה".
חילוק זהביןדין שליחידלדין של רבים פרש לו ,ל"סבא" מקלם סתירה
מדומהבדבריחליל.
הביא הטור (בהלכות ר"ה)מי כאומהזו שיודעת ח1פ 11של אלוקיה :אדם שיש
לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ,אבל ישראל לובשים לבנים
ומתעטפים לבנים,לפי שיודעים שהקב"ה עושה להםניסים ומטהדינם לכף
זכות ,ולכאורה מותר את דברי הגמרא על שלושה ספרים נפתחים (ה"ה כ"ז
ע"ב) אבלהעניןכי כלל-ישראל מובטח שיצאהדין לאור .על-כןמישמכנים
י הכלל צריך לו,
עצמו שלאיהיה לעצמו ,רקשיהיורביםצריכים לו ,נמצאכ
ויזכה בתוך הכלל לטובה ושנמה ומוסר" ח"א עמ'כ).
ההתכללותבתוךהרביםעשויה לשמש פתחלעמידהבדין ,והמתקה למתח של

הבדיקההאינדיבידואלית.

עיקר ש"תמליכוני עליכם"היינו אחדות עבדיו יתברך.וכענין שנאמר"ויהי
בישורון מלך -אימתי  -בהתאסףוכו'יחדשבטיישראל"2יוכו'ונקבל על

 .8וע"עלעיל פרשת נצצי.
 .9ח"בדף לב ע"ב.
 .10השוה עוד שבת ל"א על התבלטות במקום סכנה.
וו .זהר שם.
 .12וע"עבדברי הספרי ,וזאת הברכה :כשישראלשוין בעצה אחת מלמטה ,שמו הגדול משתבח
מלמעלה שנאמרויהיהבישורון מלך,אימתי בהתאסף ראשי עם,יחדשבטי ישראל .והשוה
את הנאמרבנחמיה ח' על ראש-השנה בראשיתביתשני:ושילחו מנותלאיןנכוןלו.

י
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עצמנו עסק אהבתהבריותואחדותוכו' "על שפתהיםיחד כולם"הוא אהבה
ואחדות .ואז "הודו והמליכו" ,ובלי זה ח"ו אין קבלת מלכות שמים שלמה
ל'חנמה ומוסר" ח"ב עמ'קכו).

בעקבות הדברים כתב בעל "מכתב מאליהו"
ירגישכי כל הכלל כולו הוא כמו גוף אחדוירגיש את עצמו כמו צפורן של
אצבע קטנה מגוף כללי ,ולאירגיש את האחרים בבחינה נפרדת ממנו אלא
בהתאחדות כחדא ממש,וכו'זהו באור מה שאמראדוניזקניהגאוןר'ישראל
מלנטרכי עצה גדולה לראש-השנה היא להתכלל בתוך הכללשיהיה הכלל
צריך לו ,ויזכה בזכות הכלל .נאמר במלאכים "ונותנים רשות זה לזה"
"ומקבלים עול מלכות שמים זה מזה"והיינו גדד בצירוף גילוייהם ,שיהיה
כאחד ממש ,בלי שום נקודת פירוד כלל.והיינו גם גדר גודלעניין אהבת
הבריות ,שאי-אפשר לקבלת עול מלכות אלא בהתאחדות עבדיו (מנתב
מאליהו ח"א עמ' .)314 ,118

עולהבידינו שלא רק בעולם המלאכי מחוייבת היא האחדות כתנאילגילויי
מלכות ,אלא אףעלי אדמות התנאי הקודם למעשה ההמלכה  -יחד .כך הוא
המהלך בכל שנה ושנה כשישראלמכינים עצמם לאמירתמלכויות .מיוחדתהיא

שנת השמיטה בסגולתה המאחדת,הןזו המשווה  -במשך כל השנה  -את כל
היושבים על אדמתא"י ,כשידהעניים והעשירים שוה ,והן זו המגעת לפסגת
האחוד ,העושה את כל ישראל כאיש אחד חברים ,בחסול החובות ,בשמיטת
כספים.היאהיא האחדות העוטפת את האומה כולהבבגדילבן של חסדוחנינה,
"בי קרא שמיטה לד"'.
עם שקיעת השמש שלהיום האחרון לשמיטה ,תחתם השנה השביעית ,אבל
בד בבד ,היא אף תשמיע את הצליל האחרון ,הגבוה ביותר :אומה שלמה שאין
בה לווים ומלווים ,משעבדים ומשועבדים ,העומדת בשמחה רבה ומקבלת עול
מלכות שמים .אור חדשיורד לעולם עם התקדש החג ,אור אחדות ישראל -
מתנת הפרדה של השמיטה .סקירה אחת הממתקת את כלהדינים.
אמנם השיא של האחדות בליל ר"ה של מוצאי השביעית יבוא אחריו שיא
נוסף :האחוד וההקהלה במעמד ה"הקהל" בסוכות של השנה השמינית .כך הוא,
איפוא,דרוגו שלהמהלך :אחדותוך'ישמיטת הקרקע ,אחדותע"ישמיטתכספים,
אחדותע"י ההקהל .בשלבים הראשונים בא השיתוף ב"שב ואל תעשה" ,בשביתה
מחריש ומקציר ,ובהמנעות מגבית החוב .יתר עליהם ,שיא השיאים :התאחדות
בקום ועשה ,בקום ועמוד עם כל קהל ישראל בקריאת התורה ובחיזוקה של דת
האמת .כך כתב השל"ה על הקשרבין ההקהלה וההתאחדות.
ישראלגוי אחד בארץ נתעטרו בכלך שכולם הם כאיש אחד ונקראים נפש
אחת כמ"ש בשבעים נפשירדו וכו' ועל זה הצנע באה מצות הקהלןשיהיו
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כולם ביחד לשמוע התורהכי כולם נפש אחת( .תורה שבכתב ,פ'נצו"י3י).

בדרךזוהלךאףבעל"מאור ושמש" אלא שהואדייק לשאולעל סדרהכתובים,
ומתוך תשובתו עולהבידינו העמקה נוספת במעלתה של קריאת התורה בהקהל
המעמיקה את אחדותם של ישראל.
מקודם אמר תקרא את התורהוגו' ואח"כ אמר הקהל את העםוגו' ,הלואמן
הצורך להקהילם תחילה ואח"כ לקרות באזניהם .והנראהלרמוז בזה,כי הנה
השורשהעיקרי משרשי העבודה הוא אהבת בנ"יזה לזה מקטנם ועד גדלם,
ואף גם האנשים הנוטים מדרך הטוב יאהב הדברים הטובים הנמצא בהם
וידרוש טובתם ולהתפלל בעדם על מחסורם אשריחסר להםוילמדםלהיות
אוהבים זה לזה,וזה אנזרו את התורה הנאת באוניהם ,הקהל את העם,פי'
שדברזהותורהזאת תקראבאזניהם -שיקבלוויתאחדוכאיש אחדלאהוב
זה אתזהועי"זישתעווילמדו ליראה את ד' (דברים ל"אי).

קריאת הדרורבמוצאי-שביעית
תקיעת שופר עם צאת היום הקדוש נזכרת לראשונה בתשובות הגאונימי.
בטעמה של תקיעהזו נאמרו כמה וכמה טעמיפג ,אמנם בתשובת רבהאי גאון
נכתב שלא מצינו טעם "אלא כמדומהלי שהוא זכר ליובל שהיו תוקעין בשופר
ביוהכ"פ,ולפישאינו ברוך חשבוןהיובל,התקינו בכל שנה לתקועזכרליובלשהיהבזמן

.13

וע"ע שם עלהבחינה הנפרדת של הפרט שכנגדה המצוה האחרונה,כתיבתנר'תל'י כליחיד

ויחיד.

 .1ראה "אוצרהגאוניםיומא עמ'  .42ומכאן מה שהביא בטור,בב"י ובספרי הפוסקים.
 .2ערבוב השטן החוזר לקטרוגובמוציו"כ (אוצרהגאונים שם ,וע"ע באבודרהם).סימן לנצחון
על השטן (תניאסס"י פ"א ,וב"ערוך השולחן" תרכ"ג ס"ק ח .וע"ע ב"טעמי המנהגים" עמ'
שמח) .להאכילהילדיםולהכין סעודתמוציו"כ שהיאכעיןיו"ט (תוס' שבת קי"דע"ב) .זכר
לתקיעה כשירד משה עם הלוחות השניות(שבלי הלקט) .בגלל שעת הנעילה והחיתום (מטה
משה).זכר לשופר שלמתן-תורה (שם).סימן לסלוקשכינה ,שמסתלקתועולהעדלרקיעכמו
שהיה במ"תדכתיב במשךהיובל המהיעלובהר,וכתיב עלה [למעלה]אלוקים בתרועה(לבוש
ס' תרכ"ג וע"כ כתב הט"ז שהוא הטעם המובחר) .תק"ש"סימן חרותכי ביום הזה נעשו
הנשמות חירות מעברות ,גם הגופות נשתחררו משעבודעונשיך' (לבוש.(DW ,
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שביהם"ק קיים" .3בחשבון בלתי ברור זה שלמנין היובלות ,4אפשר לקבוע ,ע"פ
המנין שאנו מונין לשמיטין ,5שעכ"פ בשנה שלאחר השמיטה ,בשנה השמינית,
מאוששתהיא הסבירות שאכןזוהיא שנתהיובל .ונמצא שלתקיעהביוהכ"פ של
השנה השמיניתישיחסוקירבהמיוחדיםלערכיהיובל.
שנתהיובל מכונה ביחזקאל6בכנוייחידומיוחד ,שנת הדרור .מונחזה"דרור"
מופיע עשרפעמים בתנ"ך בשלוש הוראות:ריח ,חופש ,צפור .במובן שלריח רק
בתורה ,כשם של צפור רק בכתובים ,ובמשמעות של חופש הן בתורה והן
בנביאים .7לכל שלוש ההוראות הללו ,ובתלוקרטהו,רתב8נביאים ,ובכתובים שורשרעיוני
מופיע"מורדרור".בפרושו כתב
אחד.ברשימת הבשמים לשמן המשחה
ר'יונה אבן ג'נאח" :הוא הטוב הנבלס בזיוף ותערובות ,דרור-חפשי",וכן ברמב"ן:
"תלשון וקראתםדרור,שיהיהחפשימז התוףוהתערובותוכו'ולכך אתרמורדרורשיהיה
נקי תןהזיוףשמזייפין אותו תציד .ויתץכי לשת דרור בכל תקום נקיות,וכן וקראתם
דרור בארץ לכל יושביה ,שיהיו כל בעלי הארץ נקיים מעבדות ומכל שעבוד בגופם
ובארצותם".ובעקבותיו כתבהנצ"'ב ב"העמק דבר" שאםכדבריהמייחס מורדרור
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אוצרהגאונים שם,וכן באבודרהם והשוה רמב"ם שמיטהיובלפ"י ה"ה על מסורתהגאונים
בדברמנין היובלות ולהלן הערה  .6מכאןשאין זה רק ככתוב ב"מחזורים" כלשון התוספות
שבת קי"ד קן'ב בד"ה ואמאי ליתקע ,ומסולקת אף קושייתם של בעלי התוס' והגהות
מיימוניות בסוף הלכות שביתת עשור" ,שלאהיה לו לתקוע אלא בשנתהיובל'.
'
ראה "לאור ההלכה" חשבון השמיטה" .חקרועיון" ח"א עמ' קפדואילך .ח"ב עמ
,
ט
ק
"שנת
השבע" עמ' רטז וע"ע אנצ .תלמודית:בתיערי חומה.
עלהציר :שמיטהויובל ,חרז בעל"בית-יעקב" (פ' בהר) הרבה ממחשבותיו ,וראה בהקדמת
"שבת הארץ",ובצרורהמור:בעניןהשמיטהוהיובלישיסודותעמוקיםודברים שהםכבשונו
של עולםולפי הנגלה הוא שורש כל התורהויסוד העולם כולו.
פרק מ"ויז.עליחפזהמיוחד שליחזקאללמושגיהיובלאנושומעים שלושפעמים,וכל פעם
בניסוחבלעדי .בפרק מ' א :בראש-השנה בעשור ובהדגשת חז"ל(ערכין ל'ב ע"א)איזו היא
שנה שר'ה בעשורלחודשהוי אומרזהיובל(.וזוהי הפעםהיחידהשיוהכ"פנזכר במך).ומכאן
למניןהבעייתיוהייחודי הנזכר בראש ספר יחזקאל :בשלושים שנה ,ובפירש"י ורסק בשם
סד"ע שהכונה לשנותהיובל( .וראה במלבי"ם יחזקאל פ"מ שכל החשבון הזהאינו לשיטת ר'
יהודהבמניןהיובלות ).אפשרשגעגועי הפרדהממניןהיובלות  -שפסק עם פזורישראל -
הביאו אתהנביא להתרפק עלזכרוןשיטתתיארוך המסתלקת והולכת .וע"ע רמב"ם שמיטה
ויובלפ"י ה"ח עלמנין היובלביןבית ראשון לשני ושםבחידושי ר'חיים ו"אור-שמח".
על מושגים המופיעים במקרא בצורה נדירה ,בלעדית ,ועל משמעותם מבחינת מיקומם,
ענינם" ,שרשם"באיזכורםהבראשיתי,ויחסםלבניזוגםומינם(שזוענינה של המסורה) ראה
"ישראל קדושים" עמ' ,66לעיל עמ'  .17שבת שבתון בשנת השבת הערה .1
'
ל
שמותל'כג,עלהזיקה ההדדיתביןמרכיבי שמן המשחה והקטורת ראה חו"ש שמות אות
קעת ,וברמב"ן שמות ל' לד ובהערות שוועל וב"הכתב והקבלה" שם.

ראשית ואחרית בשנההשביעית
ליוצא מן החי,הרי בשעה שהחיה חפשית ,מריח יותר" ,אולם גם לדעת המפרש
שהואהנוטף מאילן ,ג"כ משמעו "הגדל חפשי" במקוםגידולוהטבעי "ולא בתחבולות".9

עולה איפואבידינו שהראש והראשון לראשי הבשמים ,החשובים -בשמים

ראש  -הוא המור שתארו"דרור'.
בפעם השניה בא מושג זה בתורה במשמעות של חופש ושחרור ,וביחס
ליוהכ"פ" .בעשור לחודש ביוהכ"פ תעבירו שופר בכל ארצכם ,וקדשתם את שנת
החמישיםשנה ,וקראתםדרור בארץ"(ייקרא כ"הט-י)ופרשוחז"ל0יאיןדרור אלאלשון
חרות" ,מי שהוא ברשותו לגור ולדור] [כל מלון שירצה" .בעקבות הדברים כתב
הרמב"ן:
קראו הכתוביובלוכו' על הדרורוכו'שיהיו כולםבניחורין לדור בכל מקום
שירצה ואמריובלהיא שבהיובלכל איש אל אחוזתה ואל משפחתויובילוהו
רגליו מרחוק לגור וכו' ,ועל דרך האמת דרור מלשון דור הולך ודור בא,וכן
יובל שישוב אלהיובל אשר שם שרשיו (ויקרא כ"ה,ייי).
תחתלשונוזו של הרמב"ן מצא בעלייפחד-יצחק" באגרות ומנתבים" עמ'כז) "דבש
וחלב" של העמקה והמתקה.
תבתדוריש בה הטעמה שלחליפותהזמנים .לכלאוזן שומעת,ענינו שלדור
מצביע על תנועה-שוטפת-חולפת.ומכאןהקירוב עם מושגדירה,כלונזר ,רק
דייר ולא בעלהבית.ומכאןהחרוזהפנימיבמיליםדורהולךודור בא.תמונה
שוטפת-חולפת-עוברת ולעומת זאת דרור הואהיסוד המתמידהקיים תמיד
מתחת לכלהחליפותולכלהתמורות.מפני שהכפל של ה"ר"מורה שהוא שהוא
כולל גם את הדור ההולך וגם את הדור הבא .שכן הוא הכלל בחכמת לשון
הקודש שכל כפל אות מורה על תקיפותוחיזוקהענין.וזה הוא עומק פירוש
נזילת דרור בנזובן חרות .מפני שהיסוד הבכתי משתנה באדם הוא חרותו
שהאלוקים ברא את האדם ישר ,כי לי בני-ישראל עבדים ,ורק הודות

.9

שמותל'כג,ונ"ע בפרוש הרס"רהירשוב"היכל הקודרו" למנדקורן :השרףהנוטף מעצמובלי

מכריח.

 .10תו"כ ,ר"ה ט' ע"ב ,והביאם רש"י ויקרא שם.
וו .וראה במהדורתשוועל שאףר'בחיי פרשבכווןדומה.וע"ע במלבל'ם:הדיור מורהעל החרות,
כמו צפור דרורשאינו תחת רשות אדם :ומכאןלדירה ולדרור  -סבוב בחפשיות .ובפרוש
' צרף לכאן אף את המושג "דררא דממונא" .ובעמקו שלענין מתגלה
הרבהירשויקרא כ"הי
שבחינה אחת היא דור (מקום ,ו"ו שרוקה) והבחינה אחרתהיא דור(זמן ,ו"ו חלומה) אלא
שהשם"דרור" פורץ את מסגרותהדיור והדורות ,שעה שמתנת החרות הופכת לעל-מקומית
ועל-זמנית ולקושטא דמילתאזוהיהריבחינתיוהכ"פ"ימיםיוצרו ולא(ולו) אחד בהם".ערך
זמני המשתחרר מכבלי הזמן.
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שבת ומועדבשביעית
לחשבונות הרבים שבקשו בני-האדם מפסיד הוא האדם את חרותו ,נמכר
לעבד ונעשה עבד לעבדים .ועל-כן שנת היובל ,שהיא המפקיעה מכל
החליפותהשינויים והתמורות ,ומשיבה את כל הדברים לעצמיותם הבלתי
משתנה,קרויההיא שנת הדרורוהיא מחזירה שדות לבעליהם ,והמשועבדים
לחרותם.
במובן זה של חופש ושחרור בא השימוש בדבריישעיהו,ירמיהו ויחזקאל.
"לקרואלשבויים דרור"2י "לקרוא להם דרור לשלח איש את עבדו"" ,לקרוא דרור איש
לרעהו" "לקרוא דרוראישלאחיו"3י "שנתהדרור"4י.
לצפור" .גם צפור מצאה בית ודרור קן לה"
בכתובים בא השם "דרור" ככנוי
"
ף
(תהילים פ"ד ד') "כצפוד לנוד כדרור לעו (משלי ל"ו ב) .למדרשת חז"ל על צפור דרור
"שאינה מקבלת מרות ,דתנאדבי ר' ישמעאל למה נקרא שמה צפור דרור שדרה בבית
כבשדה" .15כאמור,עיון במושג הדרור בתורה ,בנביאים ,ובכתוביםיעמידנו על
המכנה המשותף לכל שלשת השימושים .החופש בו נוטף המור הריחני ,בלי
אילוצים חיצוניים ,הוא דוגמת הדרור הבא לעולם שעה שעבדים נפטרים

מעבודתם ושדות חוזרים לבעלים ,והיא האופיינית לצפור הדרור הקובעת את
דירתה ככל העולהעלרוחה .אלא שנוסףלמימדהלשוניישכאן גם עומקרעיוני.
כבר ראינו לעיל6י את ענינה הרוחני-ריחני של הקטורת ,ומכאן שהמגבלות
הגשמיות אכן לא יצמצמוה ,שהרי "אץ אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח"; ולכן
הדרור המתייחס לעולמה של הנשמה הנהנית מהריח ,הוא אף שמה של הצפור
המעופפת בחפשיות 17והואתמציתפנימיותו שליוהכ"פ שחל בשנתהדרור .שרשו

ישעי' ס"א א וראה בפסוקשאחריו :לקרוא שנתרצון,שישלו שרשורלקריאת שנת הדרור,
וכן בפסוקד :שוממותדורודור.כיוצאבדבר בפרקנ"ת(עלענינוביחסליוהכ"פ שחלביובל
ראה "חזון המקרא" ח"ב " )368כשופר הרם קולך ...תקראיום רצון ...מוסדי דור ודור".
ירמיהו ל"דט-יז .אמנם על השימוש בהוראה שלילית"הנני קורא להם דרור נאום ד' אל
החרב ,אל הדברוכו' כתברה"י :דרורמאתי,שאיניאדון להםלהצילותהיו הפקר אל החרב.
ובמלבי"ם כתב,מי שהוא עבדד' הוא חפשימן המקריםואין דבר אחר שולטעליו וכשיוצא
חפשי מרשות ד' הוא תחת רשות המקרים .וע"ע"חזון המקרא" ח"א עמ' .193
יחזקאל מ"ויז .וראה על השמושבמילהיקרהונדירהזו"עיונים חדשים בספרויקרא" עמ'

.12

.13

.14

.415

ביצה כ"דוי"א וברפ"י :שיודעת להשמטבזויות הבית לכל צדולכן נקראת דרור ע"שדירה
שדרה בכל מקום ,וראה תצתויקרא ר"ה אות נב ובשפ"א פ' תשא תרנ"ו וב"הכתב והקבלה"

.15

ויקרא ד"הי.
" .16שבת שבתון בשנת השבת".
" .17עוף קטןמנגן כשהוא ברשותו ,ואם הוא ברשות אדם לאיאכל עדשימות" א"עויקרא ד"ה
וע"ע א"עתהילים פ"דד.

י
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לעויתואחרית בשנההשביעית

של יוהכ"פ נעוץ בפרשת הקטורת 18ועל המור שהוא ממרכיבי הקטורת להיות
"בן-תווין"" ,מור דרור"  -נקימזיוף ותערובות ,נאמן לעצמו ,לעצמיותו ,לבית
גידולו .מתוך נאמנות מקוריתזו דרה הדרור בכל מקום המתאים לה,לפי טבעה
ותכונותיה העצמיות .כך גם מוסבר היחסשבין התשובה ,שהיא מצוה מעצומו
של היום המכפר ,לבין הדרור .תשובה פנימית אמיתית תוכל לבא רק מתוך
עצמאותוחופש9י ,ובהגשמתה תתעמק חרותו של השבשאינוכבוללחטאיהעבר,
תגדל נאמנותו לעצמו,בליזיופים וערבובים,והרי הואבןחורין להגשים מתוך
חופש ודרור את כלשיחפוץ" ,עבד ד' לבד חפשי".20
אמנם מושג הדרור מופיע בתורה רק ביחס ליוהכ"פ שחל ביובל ,אלא
שבמחשבת האחרונים נתנוהועניןליוהכ"פ בכלהשנים.
בזמן שביהם"קקיים היהנוהג מצות יובלות ,ועיקר שופר נאמר בתורהגבי
יובך ביוהכ"פ של שנת היובל ,ועי"ז וקראתם דרור בארץ ,ונפטרו עבדים
לבתיהם,והענין ,שהוא מבחינת שופרגדועכי שנץיציאת העבדים לחרות
היינו ע"יגילוי נזבחינת עלמא דחירו כמ"ש בזהר (פ' תצוה קפ"ג ע"א)וגילוי
והמשכהזויזהו בחינת שופר גדול ,והוא מעץהגילוישיהיה לעתיד לבוא.21
ועכשיושבעוונותינו חרב ביהם"ק ,אע"פקןישלנויוהכ"פ שבומאירבחינת
עלמא דחירו ,בחינת יובל כם"ש באדרא זוטא (נ"א מע"ב) ולכן תוקעים
ביוהכ"פ אחרנעילה תקיעה אחת22והוא מבחינתשופרגדול,כי תקיעת ר"ה

זהו בחינת שופר סתם ,אבל ביוהכ"פ שמאיר בו בחינתיובל עלמא דחירו,
ו בחינת התגלותזו דשופר גדוללילקוטי תורה" לחב"די ,ר"ה ס'עב).
היינ

בעקבות האב בעל"התניא" כתבבנו האדמו"רהאמצעי:
בכליו"כויו"כישבו הארהמבחינתשופרגדולשלעתיד לבאוכו'בזמןשהיה

.18

.19

.20
.21

.22

שהרי שם הוא נזכר לראשונה ,ראהלעיל הערה .7
ראה שפ"א בהר שנת תרמ"ג :התגלות החרותבשמיטהויובל,וכתיב ושבתםאיש אלאחוזתו,
ולכאורה הל"ל שישוב האחוזה לבעליו ,רק הפירוש שישוב כל איש ישראל לשרשו ,וע"ע
"אגרותוכתבים " -פחדיצחק" עמ'כזוב"עולתראיה" ח"בעמ' שנח על"חופשהציור המלא
זיו בלתי מוגבל" שבעזרתו אפשר להבין את מציאות השעיר לעזאזל בעבודת יוהכ"פ,
ובהקדמת "שבת-הארץ":אין הדרור הזה פורץ וכו' (א עמ'.)66
ר'יהודההלוי ,ראה"השירה העברית בספרדובפרובנגף' ס"א עמ'  .521עלענינו של החופש
ביחסלמעשי נדב ואביהוא ראהלעיל "שבת-שבתון בשנת השבת" הערה .7
ת
י
ב
בהמשך הדברים בילקוטי-תורה" באה האבחנה שעיקר מצותיובל היתהב
ן
ו
ש
א
ר
וע"ע
שםנזע"ג"שעיקריסודו שלבית ראשוןהיה בבחינתבינה" והשוה "נחלקדומים"לחיי"א
פ' בהד"בית ראשון" עמד דרז"רשנים".
והשוה ש"ע הרב תרכ"גיא :ואב"כתוקעין תקיעה אחתוישנוהגין לתקוע תשר"ת.
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ביהמ"קקייםהיה מצות היובלנוהג וכו' שזהו למעלה בחינת עולם החרות,
חרות מכולא ,חרות ממלאך המותוכו'והוא העוה"ב,והנה בכליו"כ תו"כיש
בו מעין ודוגמא בהארה בעלמא מקצת מבחינת יובל שבכל חמישום שנה,
שישבו הארה מבחינתהיובלהכללי שבעוה"בוכו' ובכליובל דחמישים שנה
נחלק האור הזה לכליו"כויו"כוכו' והוא בתקיעת שופר דיו"כ בנעילה.לפי
שהיו תוקעין בשופר בזמן הבית בכל יובל לקרוא דרור וכו' וזה היה ביו"כ
שבאותה שנתיובל,וממנו מקבלים כלז' השמיטות,היינו שכל תקיעות שופר

שבכל יו"כ שבכלשני שמיטה עולה בשופר דיובל בשנת החמישים ,שהוא
עולה בשופר דיובל הכלליוכו' .בכל שנזיטה מז' השמיטותיש עליה מיוחדת
בפני עצמה וכו' וכדוגמאזו ממשיש עליה בכל נעילה דיו"כ עכשיו ,ולזה
נקרא שבת-שבתוןוכו' בנעילה דיוהכ"פ בז' פעמים ד' הוא האלקים ,שהוז'
עליות דז' מדותדבינה שבז' שמיטותהיובל עד שער החמישיםל'עטית ראש"
שעריזהל'פ אות א' ,דףכז .ראה עוד "פחדיצחק" יוהכ"פ עמ'קיח).

יסודם של הדברים במושגיםקבליים ,אולם אם מבודדים את המובן הפשוט,
הרי שמתקבלתכעין מערכת מעגלים .המעגל המקיף ,הוא היובל הכללי ,עולם
החרות בעתיד המתוקן .למעגל אחרית זה מובילה סדרת מעגלי היובלות
המתחדשיםמדיחמישים שנה.יובל החמישים מורכב מסדרה של שבעשמיטות.
כל מחזור של שמיטה מהווה חטיבה רוחניתבפני עצמה ,המורכבת משבעתימי
כפורים של שנת השמיטה .תקיעת השופר באותן שבע שנים ,הרי היא סדרה
המצטרפת לשבע הסדרות האחרות ,המוצאותבטויין בשופר של יוהכ"פ בשנת
היובל .סך כל התקיעות ביובלות מוביל לשופר הגדול של העתיד לבא .תמונת
מעגלים זו שיסודה בספר "התמונה" 23מעניקה משמעות עמוקה יותר לתקיעה
במוצאייוהכ"פ ,שאף הואמסתיים בכפולת שבע .כך בכל שנה ,כשהתקיעההיא
חוליה בשרשרת בת שבעתקיעות,יתרהעליהם התקיעהבמוצאישביעית שהיא
נועלת אתהעליה בת שבע השנים שחלפו.24
בכוון דומה  -מבלי לערוך מערכות בנות שבע-שבע  -כתב גם הרי"ם
חרל"פ:

יוהכ"פ הוא יסוד השופר ,שכן תוקעים ביובל ביוהכ"פ ,וקראתם דרור לכל
יושביה ...יוהכ"פישבו מעין עלמא דיובלא ,עלמא דחירו ,דרור לכל הארץ
ליאורי וישעל' עמ' שמא).

 .23ראה "קול הנבואה" עמ' קנא-קנבולעיל "מז"ש בראש שנת השבע" הערה .66
 .24ואף בההיו מ"טעליות ,של"ד' הוא האלוקים" בכל אחת משבע השנים.
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ראשית ואחרית בשנההשביעית
זיקתו של יוהכ"פ שבכל שנה ושנה לתכני החופש והשחרור מסבירה הן את
סיום הצום בתקיעת שופר והן את פתיחתו באמירת "כל-נדרי" .כך כתב בעל
ה נעשו נשמות חרות
הלבוש (או"ח תרכ"ג) "תקיעת שופר היא סימן לחרות,כי ביוםהי
מעברות ,גם הגופות נשתחררו נזשעבוד עונשין" .וב"לקוטי תורה" (מטית דף פ"ה ע"א)
"הפרתנדריםביוהכ"פהיינו ,שע"י התשובהנמשךבחינת הפרתובטולהקישורים".25ע"פ
הדבריםמדוייקים אףדברי התוספות ביחס לאמירת "כלנדרי".בברייתאשנינו
"הרוצה שלאיתקיימונדריו כל השנה יעמוד בר"ה ויאמר" וכו' ,והעירו בתוספות26
"אע"ג דעומד אדם בר"ה תנן ,ואנן ביוהכ"פ עבדינן  -אשכחן יוהכ"פ דאקרי ר"ה
כדכתיבביחזקאל בר"הבעשור לחודשואמרודזהויוהכ"פ דאבל"ועיי"שעודתרוצים,
מכל-מקום עצם האיזכור שליוהכ"פדיובלביחס להתרתנדריםישבובכדי לרמז
עליסודות הדרור ,השחרור וההתרה מכבליםמעיקים.
אולם בשם"דרור" ובפועל "קרא" נעשה שמוש לא רקביחסליוהכ"פ אלא אף
בקשרלשבת.כךפייטדונשבזמרלכבוד שבת "דרוריקרא?בן"וכו',וכך שר רשב"ג
"לעמל קראו דרור" .27ואמנם אף בדרשת חז"ל (שבתקי"ח ,ע"ב) "כל המענג את השבת
נותניןלונחלהבלימיצרים"ניתןביטוי לחופששאיןלומיצריגבולות ,והוא שכרם
שלמענגי השבת .מקורה של דרשהזו בפסוק "אז תתענג על ד'וכו'והאכלתיך נחלת
יעקב אביך"(ישעי' מ'חיד)והרי בחינת יעקב28היא "ופרצת"בלי מגבלות .29והנה
הפסוק שעליו מתבססת דרשת חז"ל  -וקראת לשבתעונג וכו' אז תתענג -
בא בסוף הפטרתהיום בשחרית שליוהכ"פ .עלקשריו של פרק זהלענינייוהכ"פ
שחל ביובל אפשר לעמוד הן מתוך המושגים הנזכרים בו" :כשופר הרם קולך"...
"שלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו" ,30והן מפרוש חז"ל את המשך הפסוק
"לקדוש ד' מכובד" " -זה יוהכ"פ שאין בו לא אכילה ולא שתית אמרה תורה כבדהו

.25
.26
.27

.28
.29

.30

וע"ע בלקוטי הלכות ברסלביו"ד ח"ב עמ'  .18 ,14ובדברי הרבסולובייצ'יק "על התשובה"
עמ' " ,144אור המזרח" תש"מ.
נדרים כ"ג ע"ב ד"ה ואת דרשת.
ראהנ.בן מנחם"זמירות של שבת" עמ' קעה ,וע"ע על מתנת החרות ביחסה למתנת השבת
 .אבן-שמואל בסוף ספר השבתולעיל עמ' .51
במסתו שלי
יעקבמתייחס לקדושה שהיאבלתי מוגבלת ,ראה מהכ"לחידושי אגדות שבתקי"ח.
ראה ב"עולת ראיה" ח"ב קל'ח"דעיקר השכר הוא נחלהבלימיצרים .אמנם כל מה שהוא
בלא גבול א"א כלל שהאדםהגבולי ישתוקק ויתאוה לזה [השוה מו"נ ח"א פל"א] אך בתור
מתנהנותנים לו משאלות לבו ,שלבוישאלדבריםיקרים ונכבדים שהם נחלהבלימיצרים,
ונעשהראוי לקבל מתנתבלימיצרים" .וראהעודב"ארץצבי" עלהמועדיםעמ' צאבקושיית
האדמו"ר מקוצק.
ראהלעיל הערה  ,12אמנם השוה בסכום הפרק ב"דעת-מקרא".
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שבת ומועדבשביעית
בכסות נקיה" 31מכאן עולה מעמד מיוחדלעינוגי שבת ביחס ליוהכ"פ .מחשבת
ההתענגות על משאלות הלב המתרחבבלימיצרים ,וההבנהבעניניה ,תוכל לבא
רק לאחר הדרור שקורא לעבדים ,לאחר שילוח הרצוצים לחפשי ,לאחר נתוק
הכבלים והנדרים בהם אסר האדם את עצמו  -רק אזיבוא הדרור למשאלות
עונג הלב.32
אכן העונג השבתיביוהכ"פ הואמיוחדבמינו ,כך פרשובחסידות:
) דכנזו חלב
כמו חלב ודשן תשבענפשי ושפתי רננות יהללפי (תהילים ר"גי
ודש ,ט תשבענפשיבהיותי שפתירננותיהללפי,כי הצדיקישבע מעבודת
ד'כאילו אכלושתה,וכאשרמצינו בקרא"ויחזו את האלוקים"וכו' דמהשזכו
ליהנותמזיוהשכינההיה אצלם כאכילה ושתיהוכוןוזהו שאמרו חז"ל (שבת
קי"ח ל'ב) אלמלי שםר 1ישראל שתי שבתות מיד נגאלץ וכו' הכונה לשבת
ויוהכ"פ דשניהם נקראים שבת ,וכשחל יוהכ"פ בשבתאזי א"ילקיים שניהם,
וזה מצותובעונג ,אבל בצדיקגמור שכלעינוגו עבודת ד'
שזה מצותובעינוי
אזימקיים ביוהכ"פ גםעונג שמתענג על ד' בעבודה הקדושה בתפילתהיום
ושירות ותשבחות,ויערבלוזה מנופת צוףוכל טעםוכו' ואםהיו כל ישראל
בבחינה קדושהזו של שבת ויוהכ"פ  -מידנגאלין (נעם מגדים).33
דרור הגאולהיתעצם ,יתעמקויוכפל בבואוביוהכ"פ שחל בשבת ,עם קריאת
הדרורלעמלים ,לשבים ולשובתים,לעמלים בששתימי המעשה,לשביםביוהכ"פ
ולשובתים בשנההשביעית.
השביתה מעבודת האדמה בשביעית היא המדרגה הראשונה בדרך לפסגה
הרוחנית.שניה לה  -שמיטתכספים שתבוא לאחר חדשיםארוכים של הפקרת
האדמה ופרותיה 34ורק אז יוכשרו הלבבות להיותבני-חורין ולקבל את התורה

 .31שבת קי"ט ,וראה שם במהרטו"א שיסוד הדרשה בנוי קף'כ שיוהכ"פ נקרא שבת .וע"ע
בבן-יהוידע שבת קי"ח שיסוד נחלה בלי מיצרים בדרגת התוספת ,והרי עיקר ענינה של
התוספת למדים מיוהכ"פ ,וראה עוד בדרשות חת"מ דף לו ונ"ב על הסמיכותשבין קריאת
העונג בשבת לכסותנקיהביוהכ"פ.
 .32וראהלעילפ' תצא מהשעולהמדברי השפ"א (תצא תרמ"ה)שבחינת הדרורמתייחס לנשמה
.33

היתרה השבתית.
הדברים הובאוב"נחלי-בינה",יוהכ"פ עמ' רלז ,תמ .וקף'ע"בני-יששכר" תשרי מאמר  1ס'יז.
"תקנת השביך' עמ'  :116יוהכ"פ שחל בשבת אז האתערותא ביתר שאת תוקףועוז .וראה
ב"כתב וקבלה" שמות ל"איג :שבתותי,אין כוונתם על שתי שבתותבזמנים נפרדיםכי אם
על שתי שבתות אשריתלכדו ולאיתפרדו .רד"קישעי' ל"וד .תו"ש בשלח עמ'  310על צום
כפור בשבת.

 .34ראהלעיל עמ' .83
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ראשיתואחרית בשנההשביעית
מחדש במעמד הקהל.בחינת החרות מהחטא שזכו לה ישראלביוהכ"פ הראשון,
לאחר התשובה על מעשה העגל וקבלת התורה מחדש,היא שהעניקה ,לדורות,
את מימד הדרור ליוהכ"פ .מימד המסתכם והמתעצם בשבע מדי שנה ,ובשבע
כפול שבעבשלהי שנת השבע .מכוחה של חרות כפולת שבעזו,מוכשריםישראל
לקבלה מחודשת במעמד הקהל מקץ שבעשנים ,שהרי "אין לךבןחורין אלאמי
שעוסק בתורה" (אבות ב"ו מ"ב).

בסגנון זה כתב בעל"כלייקר":

העברת שופר וקריאת דרורביוהכ"פ דוקא ,דומהליום מתן-תורה שבויצאו
ישראל ?חרות מיצה"ר ,וכן יוהכ"פ זמן חרות מיד מלך וש וכסיג אויב
ומתנקם ,הוא שטן הוא יצה"ר (~יקרא ר"ה א).

הזיקההפנימיתבין יוהכ"פ למעמד הקהל מסבירה אף את המשותףביניהם,
כפיהשנוי במשנה ,עלמסום הקריאה,טקסיה וברכותיה .בעזרתנשים שבמקדש
קורא כה"גביוהכ"פ בספר התורה שכתבו משה.35וכיוצאבו ,קורא המלך בעזרת
נשיםבמוצאייו"טראשון שלחג (סוטה מ"אע"א).ביוהכ"פמעבירים את ספר-התורה
ביןראשיהממונים במקדש(סיטה מ'ע"ב) משוםכבודו של הכהן-הגדול,וכךנוהגים
אף ב"הקהל" משום כבודו של המלך .36הברכות שאחרי קריאת המלך והכה"ג

הושוו במשנה" :ברכות שכה"ג מברך אותו התלך מברך אותן ,אלא שנוחן של רגלים
תחת מחילת העון".37
יסודות השחרור והדרור המשותפים לשבת ,ליוהכ"פ ,לשמיטין וליובלות
מעוררים בחינה נוספת :האחדות .מתנת החופש  -המשווה את כלבני העדה
 מעמיקה את תחושת אחדותם .על האחדותביוהכ"פ כתב בעל שפ"א:מקודם ע"י החטא כתיב "כי פרוע הוא" 38ונתפרד האחדות ואח"כ שירד

.35

.36

.37

.38

יומא ע"ח ע"ב .רה"י ב"בי"ד ע"ב ד"ה ספר עזרא וראה בספר "הקהל" עמ' פ מה שחידש
רמ"ד כהנא על מניעת טלטול הספר בהקהל ,ולפ"ז גם ביוהכ"פ .וע"ע "לאור ההלכה" עמ'
קמא.
סוטה מ"א ע"ב ,הנמקות אלו הנזכרות בגמרא ,הביאם הרמב"ם בפרושו למשנה הן בסוטה
והןביומא,זאילזבז'יד החזקה" כתב בהלכותחגיגה  A"Dה"ד"כדי להדרו ברב בנ"א" ,וסתם
את הנמוק בהלכות עבודתיוהכ"פ פ"גה"י.
סוטה מ"א ע"א .אמנם על הלשון ראה בתו"'ט סוטה פ"ז,ז' ח /וראה שם על פרשת המלך
שהיא מצוה מהתורה ,לעומת קריאת כה"גביוהכ"פ שאינה אלא תקנה ומנהג מאנשי כנה"ג.
וע"ע "לאור ההלכה" עמ' קמ"ד בשם ה"פרי-חדרו".
פרש פרוע  -מפוזר ,והשוה :ויקהל העם על אהרן ,והכפרה  -ויקהל משה" ,לקח-טוב"
שמות עמ' .210
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שבת ומועדבשביעית
משה מן ההר כתיב ויקהל משה 39שחזרו לאחדות ,והתורה תלויה בזאת
האחדות כמ"ש מורשה קהילת יעקב .ביוהכ"פ נעשין בנ"י אחדות אחת
כדאיתא"ולו אחד בהם -זה יוהכ"פ"40וכמושיוםזה מאחד כלהימים כך
מתאחדין בו כל הנפשות,כי באתת הנפשות קרובים ,רק ע"י החטאים בא
הריחוקוהפרוד.זמכאזחיבתההתפייסית,עדשיפצה אתחביו].וביוהכ"פשמתכפרין
העברותנעשין בנ"י אחד ולכןזכו ללוחות אחרונות ביוהכ"פי.4
על האחדות הלאומיתביובל ובשמיטה כתב בהקדמת "שבת-הארץ":
רוח א-לעלית שלהסליחההכללית ,הפוגשת את כליחיד בכליום-הכפורים,
מתעלה בקדושתהיובללצביוןכללי ,בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה
וכו' שממנו האומהיונקת את אור נשמתה -ודרור נקרא בארץ לכליושביה
(מהד'מכון התורה והארץ ,אעמ'.)66שנת שקםושלוה,באיןנוגש 1ךודה ,שנתשוית
ומרגוע,אין ךכושפרטי מסוים ולאזכות קפדנית ,ושלום א-להי שורך על כל
אשר נשמה באפו( .שם עמ' .)64
ואילו סוד האחדות בשבת " -רזא דאחד" יסודו באחדות זכור ושמור.42
לאחר ל'ב חדשי הכנה ,לאחר שנת התחנכות לשויון חברתי ולשמיטת חובות,

עומד עם הקהל,43ביום הכפורים שלמוצאי-שביעית ,מאוחד ומגובש ,משוחרר
מעבותות החטא ומנותק ממוסרותיו ,כשהוא מוכן לחדש את הברית עם מורשת
קהילת יעקב .הבטוי הנמרץ ביותר לאחדות ישראל הוא בקיום מצות היובל
"כשכליושביהעליה",זו הנפתחתבתקיעת הדרור בעצםיוהכ"פ .מעתהשאיןאנו
יודעים בברור באיזה מחזור של שמימין למנין היובל אנו עומדים ,הרי יתכן
שתקיעת השופרבסיומו שליוהכ"פ במוצאישביעית  -פרטליסודות "ההקהל"
הרמוזים בו  -אינו סכוםבן שבע בלבד ,אלא אפשר שהוא כפולת שבע ,מעגל
בעל משמעותסגולית בדרך לעולם הדרור.

 .39ראה ב"לקח-טוב" במדבר עמ'  220שקהילהזו היתה ביוהכ"פ ,ושם השוואה ליוהכ"פ שחל
ביובל.
 .40ראה ברמ"ק סדר עבודתיוהכ"פ הובא באש-דת ח עמ' תקכז .וב"אורי וישעל' עמ' שעה.
 .41שפ"א דברים  172וע"ע ב"בית-יעקב' ח"ד ,פ' מטות עמ' מט :קדושת הנדרים הם לפרטי
נפשות ישראל ,ונמצא ש"כל-נדרי"מסייע לאחדות.
 .42ראהלעיל עמ'  .118 ,55מז"ש הערה  .18פרשיות השמיטה ,פ'ויחי.
 .43בטוייחידאי במקרא .וראה במלבי"ם בפרושו לספרא.
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הפרידה מהסוכה ושמתת התורה בשלהי שנת השמיטה
מושג הפרדה ביתם לסוכותמופיע בלשונו שלרטר'י על סמך מקורותתז"לי.
כך הסביר רעריי 2את קרבן התג בשמיני עצרת" :כבנים הנפטרים מאביהם והוא
אומר להם קשהעלי פרדתכם ,עכבו עודיום אחד".הקושי בהבנתהדברים הואכפול.
ראשית ,מדוע רק במצוהזומצינו אתהביטוי "קשהעלי פרדתכם" ,דברשאין לו
את ,לא במועדים אתרים ולא במצוות אחרות .שנית,וכי מהיועילהיום הנוסף,
האםלאחריו לא תקשה הפרדה?! "הלואיתקשרוישראלעודיותר באביהם שבשמים,
ותהיה הפרדה עודיותר קשה".3
יתודה של מצות סוכה בהיותה בית-דירה ומקום המקודש לשמים ,שאנו
מתארחיםבו  -אער'ל  -ברציפות ,במשך שבעהימים.עלהיותנו בהכאורחים
כתב בעל שפ"א "אנחנו כמו אורחים בביתו,וכתיבביוםהשמיני שלח את העם ,לשון
לויה ,שבעה"בצריך ללוות את האורחים".4יציאתנומביתו-סוכתו-דירתו של הקב"ה
י הפרדה והלויה" .בסוכות נכנסו בנ"י לצילו של הקב"ה,
היא שהולידה אתביטוי
שח"ככביכול קשהעלי פרדתכם".5
בכיוון זה היא אף התשובה לשאלה השניה .ישראל מסרבים להנתק מהדרגה
הרוחנית של היותםאושפיזין בסוכת הקב"ה .המספריישבע" מבטא את העולם
הגשמי שבו תופסים מושגי המרתק והפרוד ,ואילו המספר "שמונה" ענינו
בעל-טבעי ,וכל הנכנסבחוגו לאיתולו בועניני החומר .העכובליום האחד ,נוסף
י התג,יתיל את הערכים העל-טבעיים על ישראל ולא יהא לחבורם
לשבעתימ
פרידה עולמית.6

סודותעיוניים אלובעניני הפרדה ממצות סוכה מצאו את נסותם אף בכמה
מספרי הפוסקים .ב"כל בו" (הלכיתסיכה ס' ע"א) כתב":והדיים היהנוהג בליל מוצאי
סוכות (בחו"ל) לעלות לסוכהונוטל רשות ממנהו ואמריהירצון שנזכה לשנה הבאה לישב
בסוכה שללויתן".ובנסותו של התשב"ץ ש' קמת)" :ולעולםבמוצאיסוכותהולךבסוכה
ונוטל רשות ממנה ואומר וכו'" .ובלבוש (או"ח ס' תרס"ח)" :וכשיוצא ממנה כדי שלא

במד"ר סוף פ' פנחס .תוהומא .וע"עלקוטי-שיחות חב"ד ,שנתתשכינו.

במדבר כ"טלו.
"שם משמואל" מועדים עמ'רלו.
שפ"א דברים עמ'  ,184וראה שפ"א פ' נח עמ'  :32למען ידעו דורותיכם ,מלשון דירה,כי
בסוכות הושבתי אתבריי.
שפ"א דברים עמ'קיא.
"שם משמואל" מועדים עמ' רמד.
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לאכול בה עודיאמר,יהירצוןשנזכהוכו'".7עניןכזה שלברכה-תפילה בגמר המצוה
אינו מן המקובלותי .ומבחינהזו התפילהביציאה מן הסוכה היאחריג שאומר
דרשני .9אפשר שהסברה של התופעהביחודה של מצות סוכה שהיא מקיפה את
האדם כולו0י,ועליו לקום ולצאת מתוך ההיקף של המצוה ,מביתו של המארח,
ומכאןקשיי הפרדה.אכן ,מכאן אףענינה שלהתפילה.היאביטוילגעגועיםלחזור
ולהתארח בצל קורתו של הקב"ה .אלא שהנוסחהמזכיר את סוכתעורו שללויתן
הואבעייתי .האם סוכהכזוהיא כשרה ,האםהיאשייכת לחג הסוכותוכו',ויש
בענין כמה וכמההסבריפיי .בנקודה שאנועומדים בה ,כךהיא הצעת הדברים:
יסודו שלהלויתן שהוא "מקקןונזסבב את כל העולםכולוכבריח"2יובזוהריי "זנבו
נתץ בתוךפיו" .התפילהביציאה מהסוכה מחזקת את התקוה לרצףשאינומותיר
את האדם מחוץ לאור המקיף; מענני הכבוד המקיפים בעבר ,אל סוכת החג
המקיפה בהווה ,ומכאן לסוכתעורו שלהלויתן המקיףבעתיד.
רצף זה המונע את הפרדה ,יוצר אף את המעברלשמיני עצרת  -שמחת
תורה .כך עולה מדברירגעיי במסכת סוכה דף מ"ח ע"ב" :שתיני עצרת  -רגל
לעצמו,שאיןיושביןבסוכה".ובעל"ערוךלנר"העיר שאפשרהיהלהוסיף אףמצוות
אחרותמעניני סוכותשאינן נוהגותבשמיניכגון לולב ,נסוךהמים ,אלא שחדא
מינייהו נקט .אולםהרש"יזוין14דייקבדברירגעיי:
בעצםהרי קשהלהבין בכלל :מהענין הרגללאי-הישיבה בסוכה,כלום הרגל
הואשגורם לכך,הרי אףאילוהיההשמינייוםחוגכךדינו -בסוכותתשבו
שבעתימים ,ולאעוד .אבל בתרגוםיהונדס על הפסוק"ביוםהשתיני עצרת"
מתרגם:ביומא תתינאהכנישיןתהוו בחדוואמןמטילכון לבתיכת,הרישזהו
מאופיו של עצם החג :עצרת מן הסוכה אל הבית 15ואם לכך נתכון רש"י,
דבריוחדוייקים מאד,הריזהענין לסוכה ולא ללולבולנסוך המים.

.7

וכן ב"ערוך השולחן תרגר'ז ב ,וראה נוסח נוסף בסדור "אוצר התפילות" .וע"ע ב"ר מ"ז 1

.8

"הנפטר מחברו וכו'צריךליטול ממנו רשות" ,ובתו"ש בראשיתי"ז אות קנא.
ראה המקורות באנצ .תלמודית כרך ד עמ' תקלט.

.13

וז"ב קע"ט ע"א וראה רא"ל פרד"א פ"ט סקל"א" .שמועות ראיה" פ'ויגשתיעץ.

 .9על ברכת התורה לאחריה ראה שם עמ'תריז.
" .10שם משמואל" מועדים עמ' קנב.
וו .ראהלעיל :סוכת אורו שלהלויתן בשמיטה.
 .12ב"ב ע"דע"ב .ושםברבינו גרשוםוברטו"י.

 .14המועדים בהלכה עמ' קכט.
 .15השוה "מורה הנבוכים" ת"ג פמ"ג "אבל צאתנו מסוכות למועדשני ר"לשמיני עצרת הוא
להשלים בומן השמחות מה שא"א לעשותו בסוכות אלאבבתים הרחביםובבנינים".
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על הקשרביןקשיי הפרדה ועיצומו שליום שמחת תורה כתב בעל"בית
ישראל" בשםאביו האדמו"ר הזקן מגור" ,בשמ"ע ,קשהעלי פרדתכם  -התקשרות

בנ"י להשי"ת,והגיד כ"ק אאז"ל רמז ,דאיתא בגם' אליפטר וכו' אלא תוך דבר הלכה,
זה כנץ מתחה בשמע"צוכו'ואוליזה הדבר הלכה  -התחלתהתורה"6י .הקשרהרוחני

הוא המונע את הפרדה,כי בו לא תופסיםכללי החומר .לכן דבר-הלכה בפרדה
הוא המסלק את השכחה ,הואהיוצר את החבורהרצוף "מתוךכךזוכרהו".כךנוצר
המעגל ש"זנבו בתוךפיו" ,שראשו מחובר לסופו ,המעגל שבו הרעים ,על נקודות
המעגל,אינןמתפרשיןזהמזה ,אלאאחוזיםזהבזה.שניה"רעים"היוצריםמעגל
המאחד את"הושענא רבה"והשמיניעצרת",מהווים אף הםכל אחד"מעגל"בפני
עצמו.
היוםהשביעי בסוכות הואיוםאושפיזין שלדוד ,שעל"סוכתו" התנבא עמוס
(פרקט'יא)"ביום ההךא אקים אתסוכת דודהנופלת"".מעגלו" שלדוד מקופל באדים
 אדם ,דוד ,משיח.17ענינו של דוד פולח ועובר מראשית הבריאה ועדהעידןהמשיחי .הוא מה שהורונו חלול "אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי -
אתר דוד כתבתני בספרו של אדה"ר" ,18ובזוהר 19שראה אדה"רשאין לדודחיים,
נבהלונתןלו משלושבעים שנה .אדם הראשון "מסרב" לצאת לדרךההיסטוריה
אםאיןבטחון בתקונוהסופי של העולםע"יהמשיחיות ,והוא נעשה שותףעצמי
לתהליךהמשיחיע"י "הקצאת" שנים משלו לאותו"נפל" שדוד שמו שמצאצאיו
יעמוד הגואל האחרון .20ואף דוד עצמו עושה שמוש בשנות החיים שנתן לו
אדה"ר; בהקדמתפעילות ועמל,יגיעה ותהילה הואמכין כסא למלךהמשיח.
י הבראשית ועד
הסוכה "המקיפה" תמצא את תקונה בדוד"המקיף" מאזימ
תקופת האחרית" .העבור" של האנושות לאיהאלריקוהלידה לא תהא לבהלה.
על-כך התפלל כה"גביוהכ"פ" ,שלאתפיל אשהפרי בטנה" ,את אותותינוק המונם
מקופלב"עיגול" וראשוביןברכיו ולאיהיה משיחביןנפלימינ.

" .16בית ישראל" בראשית עמ' .12
 .17ר'חיים ויטאל ,ראה":יפיות ,מלכות וזמירות" עמ' .232
 .18ילק"שתהילים פרק מ' וראהסנהדרין ל"תע"ב .פסחים קי"טע"ב".לי נא"ה = נשמת אדם

הראשותן לברך" ,רוחיעקב" לר'יעקבבן שבת דרוש לע"ה דף נא ע"ב,ליוורנו תרמ"א.
 .19ח"א צ"א ע"ב ,וישלח קס"ח ע"א.
 .20ראה:יפיות ,מלכות וזמירות עמ' .229
ידכתיב אקים את
 .21מפיהגריי הוטנרזצ"ל על סמךסנהדרין ח"ו ע"ב :משיחבר-נפליקריתל
סוכת דוד הנופלת .וע"ע "מתוך התורה הגואלת" ח"א עמ' קצ"ז" .שמועות ראיה" פ' תשא
תרהט".יפיות ,מלכותוזמירו~' עמ' .223לקוטי מאמרים למ"צ עמ'  .88על עובר טו"ראשו
ד ששב " -תקנת השבין" עמ' .84 ,70
ביןברכיו" ראה נדה ל'ע"ב.ע"זי"ז ע"א.יחי
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מסורתהיתהבידיאדמו"ריפולין בשם הפשיסחאישאושפיזא של שלמה הוא
בשמחת-תורה ,שממנוהרי למדים על השמחה שעושין לגמרה של תורה .22והנה
על שלמה דרשו חז"ל" 23הלבנה הולכת ומאירה עד ט"וימים ודיסקוס שלה מתמלאי
כיון שבא שלמה נתמלא דיסקוס של לבנה" .מעגל ההיסטוריה הישראלית הושלם
במלכות שלמה "יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב ,אוכלים ושותים
ושמחים" .24ורק אח"כ עושה שלמה את "החר ךהמקיף"] בקהל גדול" ,וביוםהשמיני
שלח את העם".25
"מעגלם" של דוד ושלמה נסגרבירושלים,26ועליה שר אסף"ויהי בשלם סוכו"
(תהילים ע" 1ג) -זו וזוכתירושלים .ומטבע של ירושלים  -זו המתכת העגולה
שכתובעליה מצד אחד,ירושליםעיר הקודש  -כתובעליה מצד אחר  -דוד
ושלמה .27הרצף של האב ובנו" 28ההולכים יחדו" "בעיר שחוברה לה יחדו" הוא אף
הרצף של סיום חג הסוכות ופתיחתשמיני חג העצרת ,29הוא הרצף היוצר את
המעגל המקיף ,המוצא אתבטויו השלםבעיר שלם  -ב"שלם סוכו".
ההיקף הזה העניק לשמחת-תורה את פסגת חגיגיותו :ההקפות .כתב
ב"בני-יששכר" (תשרי מאמריג)" :ענין ההקפותשנוהגיך וכו' לנעוץ סופו בתחילתו".30
ההקפות ,ההיקף והמקיף הכוללים את עיקרו של היום,כפי שנקבע במנהג
ישראל ,באיםלידי בטוי במעמד המיוחד שיש לקריאתהיום" .בכל השנים קורין
סדר 'וזאת הברכה' בש"ת והוא יזדקן נבחו"ל] תמיד ע" 9הקביעות באחד מששתימי
המעשהולא בשבתי מהשאינוכןבקריאות שלכלהסדרים שנקבעו דוקאביום השבת"י.3
הסברו של הענין בהבדל שבין שבת שקדושתה קבועה ועומדת ,ולכן היא

 .22שהיו"רא'ט .פ"צדבריםעמ'קלד .שפ"א ,ראה"בית-ישראל" ש"ת תשכ"ח ,תשטה.מן הסתם
קשור הדבר לעובדתישיבה בסוכה בחו"לבלילההשמיני.

 .23שמו"ר פ'נר'ו כו.
 .24מל'א ד'כ.
 .25מל"א ח' נר'ו וראה דה"ב ז' ט :ויעשו ביום השמיני עצרת ,וביום עשרים ושלושה לחודש
השביעי שלח את העם לאהליהם .מסק ט' ע"א.

 .26תעניתנו'ו ע"א ושםברש"י.
 .27ב"ק ב"ז ע"ב.
 .28ראה "פחד-יצחק" פסח מאמריב אותב.
 .29ראה "שם משמואל" מועדים עמ' רנא בשם הקוצקאי :מהיפים הםדברי חז"ל שצרפו סוכה

לשמ"ע.
 .30קר'ע '-DUYמשמואל" מועדים עמ' רכ ,רגב :בפ' אמוראיןבין סוכות לשמ"ע הפסק פרשה וזה
ענין הקפות .וראה באליהו רבה ס' קלב על פתיחת התפילה וסיומה בשיר"אדון-עולנר'.
" .31פרי-צדיק דברים עמ'  .270 ,229וקר'ע בהקדמת "תורת-השברה' לאדמו"ר ממונקץ' ,ושם
במאמר האחרון עמ' פב.
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מתייחסת לתורה שבכתב הנתונה מלעילא,לביןיפיט שקדושתובידי אדם ,ולכן
קוראים אזבסיומה של התורה שבכתב ,אותוסיום המשמש מעבר לדרגת הע"פ
המתייחסת לישראל .חולית החבור היוצרת את הרצףשבין תושב"כ לתושבע"פ
נעוצה ביו"ט שיסוד קדושתובידי חכמי ישראל" .ש"ת הואיום המוכן להתחדשות
ד"ת בנפשות ישראל ,ודוקא בימי המעשה שהוכנו להתעוררות פעולת האדם מצד
אתערותא דלתתא שהוא בחינת תושבע"פ".32
בטוי נוסף לחבורביןהיצירה שבכתבלביןהיצירה בע"פגנוזבבחינה הגרפית
שלסיוםהתורה.כך נפסקה הלכה בגמראא ברמב"ם 34וב"שולחן-ערוך""35כשיגמור
את התורה צריך שיגמור באמצע שיטה שבסוף הדףוכו' ומתכונן עדשיהיה "לעיני כל
ישראל" באמצע שיטה שבסוף הדףך"כי ע"יזהידעו הכלסיום התורה ,משא"כ אם גמר
השיתה" .36אמנם מהבחינה ההגותית משמעה של הלכה זו ,שמעיןהיצירה ,מאז
סיני ,לא נפסק .מקוםהותירולחכמיישראללהמשיךולחדש .השורה שלא נגמרה,
הקטעהפנוי ,הוא מקום החבור של התושבע"פ עם התורה שבכתב .כאן נכנסים
חכמי התורהוממשיכים -לעיניכלישראל  -אתיצירתםהנתלית בתורתסיני.
מכוחה שלהייאש הלבנה" 37הכתובהעדסוףהשיטהבאים ב"אש שחורה"נסוחיה
של התורה שבע"פ.
חבור אחר של קריאת התורה בסוף "וזאת הברכה" עם קריאת ההפטרה
בראשית ספריהושע הואבעייתי מבחינת ההלכה התלמודית .38אבל אף כאן -
כמובענינים אחרים במנהגי שו"ת  -פשט ונתקבל מנהג העם"והכי נהגינן".39
ההיקף וחבור של היצירה האנושית עם היצירה האלוקית יוצר את הרצף של
אי-הפרוד" .קשהעלי פרידתכם"בסיום התורהלכןמתכיפין לה את הקריאהבנביא
שיצירתה-כתיבתהבידי אדם ,שבכוחו למנוע את הפרוד" .יהושע זכה לחבר הספר
הראשון אחר תורת משה שנראה כחוץ לתורה ,ועם כל זה אינו מספרים חיצוניים ,רק
מפנימיות התורה הוא נמשה ונמצא הואהיה המחדש דברזה,והראשון שעשהכן לחבר
ספר חוץ לתורה ,ועכ"זיהיה מתוך התורה".40זהענינה של התאנה ושלפריה ,משה

 .32פ"צ דברים .271
 .33מנחות ל' ע"א.
 .34הלכותגרית פ"ז ה"ז.

 .35יו"ד ס'ערב.
.36
.37
.38
.39
.40

ח"ז שם מק"ו.
ראהלעילהעיון בס'ויקרא,פ' וזאת הברכה.
ראה אנצ .תלמודית :הפטרה",חזון המקרא" ח"ב עמ' .431
".חקרי-זמנים" ,א.הילביץ  -הקפות .TI"W1
ראה "תולדות חג שמחת תורה",א.יערי
לקוטי מאמרים לנ"צ עמ' .88
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ויהושע,ולכןיש אףליהושע חלק בכתובת הפסוקים האחרונים בתורה 41,השנים
הללו הם היוצרים את "ההקהל" הראשון" .הקהילו אלי וכו' ואדברה באזניהם את

הדברים האלהוכו'ויבוא משהוידבר את כלדבריהשירה הזאתבאזני העם הוא והושע
ט נע".יסוד זה של ההקהלה חוזר אף בברכת הפרדה של משה" .תורה צוה לנו
משה ,מורשה קהילת יעקב"" ,תורה צוה -זו התורה שבכתב ,ומתוך תורה שבכתב
הוציאו מכח אל הפועל ,התודה  ,g"uleוהיא ירושה לנו מאבותינו" .42אלא שמושג
הירושה שבפסוק הנתון והכתוב התהפךבפי חילל בפרושם שבע"פ "אל תקרי
מורשה אלא מאורסה"" ,43ירושההיא בטבעבן לאבואיש ואשתו הוא ע"י פעולתם".44

הירושה היא המשך הנתון ,ואילו יסודם של הארושין בפעולה האנושית .כן

כתבביימי השילוח" "דהנהיששניעניניםהיינו מה שמברכן בכליום אשרנתןלנו את
תורתווגםנותן התורה .מה שהשרישו האבות בלב כל ישראל שלאיזוז ולאימוט לעולם
ואין שום חטאיכוללפגום זאת הקדושהזהיקראנתבומה שהש"י חלקלכלנפשמישראל
שהואיוגדש בתורה חדשות ,בזהיוכל האדם לפגום ול"ו,וזה  r]Bnשפרשו חז"ל מורשה
ו קדושת האבות ומאורסה היינו מה שניחן לאדם לחדש".45
ומאורסה ,מורשה היינ

כפילותזו של מורשה ומאורסהמתייחסת לקהילתיעקב.
ההקהל אף הואישלויסוד של מורשה ,שלירושה נתונה ,ושל מאורסה ,של
חידושוליקוחין במעשהאנושי .ההקהל הוא המקיף את דורות העברע"י קבלת
מורשתם ואת דורות העתידע"י הארושין והעמדת דורות חדשים .קהלת יעקב,
משלושה46

וכולל את הצאצאים ,החוט המשולש
"יעקב חבל נחלתו" ,כחבל הנפקע
של נקודת ההוה בהתחברה עם העבר ובצפותהלעתיד" .קהלת יעקב  -כל ישראל
כאחד".47

מכאן ההשתלשלותבין ברכת יעקב "וזאת אשר דבר להם" ,לברכת משה -
"וזאת הברכה" .ממקום שפסק יעקב ,פתח משה .48קהילת יעקב ותורת משה.
ובמקום שפסק משה "אפריך ישראל" ,המשיךדוד "אשרי האיש"9ה ושלמה,יורשו

.41
.42
.43
.44

ב"בנויו ע"א .ראהלעיל פ'האזינו.
שפ"א דבריםקי.
פסחים מ"טע"ב.
שפ"אדברים  ,184וראה שםעמ'.228עלבחינותנוספות שלתכניהארושין ראהלעיל:הכנות
לשבת והכנות לשמיטה הערה .38
"מי השילוח" וזאת הברכה.
ב"ר ת"חיב.
ויבית-ישראל" דברים עמ'קג.
ראה מדרשים בתו"שויחי פמ"ט אות שצב.

.45
.46
.47
.48
 .49שוח"ט א.
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שלדוד,מקהיל את העם ומברךביומהשמיני אתישראל (מל'א ח'י"ד)ולכןקלראים
"וזאת הברכה"  -ברכת משה " -ביום השמיני".50

אכן הקשרביןשמיני עצרת ,שמחת תורה,ביוםסיום הקריאה בתורת משה
ובין מעמד הקהלראוילעיון.
בספרהמנהיגי 5כתב על מנהג צרפת לקרוא בשמ"עלפני קריאת התורה ספר
קהלת "ומצאתי טעםיפהכי שלמה המלך ע"ה אמרו בהקהל בחג" .אמנם אברבנאל52
דןעל עצםהקריאהבטעיתביחסלקריאה בהקהל" :בשנהההיאוכו'היה האלדמסיים
התורהוכו' מכאן נשאר המנהגבימינו שביוםהשמיני חג העצרת האחרון  -נקראיום
שמחת תורה ,שבואנומשלימים את התורה  -עומד הגדול שבקהלומסיים אותה,והוא
בעצמו קורא,בלי תורגמן ,פרשת וזאת הברכהלדמיון מעשה המלך בזמן ההוא".53
ביחסלשיטת אברבנאלישלהעיר על גרסת המשנהבירושלמי שמעמד הקהל
היה נחוגבמוצאייו"ט אחרון של חג.54גם אם להלכה לא נתקבלה דעה זו55הרי
ישרגלים לסברה בדבר היחסשבין שמ"עודרכיחגיגתולבין ה"הקהל".
"יוםשמיני עצרת הואהתכלית מכלהימים הנוראים" ,56הוא המאסףלכלחמישים
היום מאז ר"ח אלול,בו נגמר ההיקף שלמועדי השנה .המעבר מהנהגה להנהגה,
משנה לשנה ,משמיטה לשמיטה כרוך בסכום העבר ובהכנה לעתיד .כך דרשו
בתנחומאנצבים" :עששן מצבהמפני שמשתמשין מדעת לדעת"".שיהיונצבים בדעתם
שלא יתבלבלו ע"י התחלפות הנהגה בעניני קדושה ,דק שישארו על עמדם בעמידה
קיימתוכו' ובכחזהיהיה להם היכולתלהגיע לקדושה של הנהגה שניה".57
י יעקב" (בראשית מ"ט ב)
מכאן ה"עשאן מצבה" אצלבנייעקב" .הקבצו ושמעובנ
"
ל
א
ר
ש
י
ד
ח
י
אכן,
מכאן "קהילת יעקב" .וכן אצל משה "ויהיבישורון מלך  -שבטי
תורה צוה לנו משה  -תקופה אחת .מורשה (נפשוטה) קהילתיעקב  -תקופה

.50
.51
.52
.53

.54

.55
.56
.57

ס'המנהיג שמ"ע ס'נד.לעיל עמ'  308הערה .16
הלכות החג ס'גז ,וראה ב"ארחותחיים" לר' אהרןמלוניל,דין שמ"ע ס' מג.
פרוש התורה ,דברים ל"א ט.
בספר"תולדות חגפרית" החל מעמ'  353כנס את הדעות ההולכות בעקבות אברבנאל ורואות
בהבאת הטף להקהל כמקורלעלית"כלהנערים" ,קריאת משנה תורהבליל הו"רוכו' .אמנם
המחבר עצמו א.יערי חולק על ההנחות הנ"ל .ראה קובץ "הקהל' עמ' קלג ,וב"מעיינות" ב
סוכות ,עמ' .105 .54
עברוריימגילה ה'ונ"א ד"הוחגיגה",לאור ההלכה" עמ' קמ כתבשזוהי טעותסופר.אנצ.
ויי
תלמודית "הקהל" הערה .58
אמנם האדר"ת בקונטרס"זכר להקהל" מסתפק אםבדיעבדישתשלומין להקהל אףבשמ"ע.
"שם משמואל' מועדים רנז ,וע"ע ב"חמדתהימים".לעיל עמ'  370הערה .191
"פרי-צדיק" דברים .151

463

שבת ומועדבשביעית

שקדמה לה ,ואילו מורשה (במדרשה) ,מאורשה ,תושבע"פ היא התקופה שלאתרי
משה.
"בכל שנהישהנהגה מיוחדת,וצריכה בסוף השנה לקבוע מה שנתחדשבזו השנהכדי
לצאת מסדר זה לסדר השנה הבאה" .58שמחת תורה הוא סכום תקופת המועדים
מאזר"ה ,ותמרורלשנה הנפתחת" .זההיום עשה ד'נגינהונשכחהבו.איןאנויודעים

במה לשמוח אם בקב"ה או ביום ,בא שלמה ופרשנכילה ונשכחה בך :בך  -בתורתך,
בך  -בישועתך ,בך  -בכ"ב אותיות" 59ואכן ש"ת חל בב"ך בחודש.

בסיום שנת השמיטה,הרי שמחת התורהועניני ההקהל הקשורים בה ,הם
סיכום על לשעבר ומגדלאור על שלהבא .ביום זה נגמר ההיקף של השמיטה
שחלפה ונפתחההיקףלשמיטה הבאה.60אכן ,קשההיא הפרדה.יסודו שלהקושי
במרכיבים החמריים של הנפרדים .אולם שעה שהם מתגברים על היסודות
הסטטיםונאחזיםבדינמיקההיוצרת ,המתפתחת,זו הנעוצה במעגלהשמיני,הרי
הםבאיםבברית ההקהלשאין בה פרדה .קריאת ההקהל ,בעזרה,וו'י המלך,היא
בדרשיות של תושבע"פי6במוצאישביעית,זו הנכנסתלשמינית ,וכשמחדשים אז
את החבור,הרי שלא תחול בו פרדהעולמית.
השמיטה62
ומעתה
במכילתא העלו השערה שיסתרסו רגלים ממקומם בשנת
שנדחתה"הוי אמינא"זו נמצאענינם של המועדים ביחסלשביעית עמוקיותר,
כפי שהתבארו הדברים לפנינו .שיאם של מועדי השביעית  -מעמד הקהל
המאחד,שיא-שיאם  -ההקפה,חריזת המחרוזת מתורהלנביאים ,ומןהנביאים
לכתובים והיא העושה את הדבריםשיהיו שמחים כנתינתן מסיני ,63והרי סוף
ענינו של ההקהל  -מתןסינאי מחודש.
מחריזה משמחתזו מוכנה ומתוקנת בסוכת העתיד של דוד ,סעודת הלויתן,
הואלויתןהעתידשזנבובתוךפיו.בחריזהזונעוץיסודהיקפו של מעגלהרוקדים
שסופונעוץ בראשו ,מעגל האחדות של המתקהלים והמתאחדים בשמחתהתורה.

שפ"א דברים ".128בית-ישראל" .106

ילק"שתהיליםקיח.
ראה"חקריזמנים" א.הילביץ עמ' רנה" .שבתה שלהשביעי~' פ"ה.לעילפ'האזינו
תוספתא סוטה פ"ז ט.

ראהלעיל:חגיגת הרגל בשמיטה.
ירושלמיחגיגה פ"ב ה"א.
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