ספיחיה של השביעית

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il

פרי השביעית

השמיטה בפתורות" ר' צדוק הכהן מלובלין
דברי תורתו והגותו של ר' צדוק הכהןרבינוביץ מלובלין( 1תקפ"ג-תר"ס) הגיעך
אלינו בשתי מערכות .א.יצירות שנכתבו עלידו ,אמנם נדפסו רק אחר מותו.
ב .דברים שבע"פ.,דברי תורה שהשמיע ליד שולחן השבת ,נכתבו עלידי
השומעים והדפסתם בסדרת"פרי-צדיק" נמשכה  -מאז פטירתו  -בשלושים
שנה (תרס"א-תרצ"ד) .2אכן רגליים להנחה שר' צדוק עצמו עבר על מה שנכתב
מפיו .3יתרה מזו:בין רוב המאמרים שכאמור נאמרו על-פה ,שובצו כמה וכמה
קטעים שנכתבו לכתחילהע"י ר' צדוק בהזדמנויות שונות ונמצאובין כתביו.4
בין שתי צורות אלו ,דברים שבכתב ומאמרים שבע"פ ,קיים הבדל גדול.
הסוגיות שזכו לברורים בכתב בנויות מערכות-מערכות כשנושאים רבים
משתלבים ונשזרים זה בזה 5ונפרשתיריעה רחבה שלצדדיהעניןהנדון .לעומת
זאת הדברים שמקורם ב"מאמרים" ו"תורות" ליד השולחן (ה"טיש") ממוקדים
וסובבים בצורה מרוכזת מסביב לנקודת המוצא ,ולאזו בלבד אלא שאף בסגנון
ובהרצאת הדברים ניכר ההבדל.
בנושאדידן  -השמיטה במשנתו של ר' צדוק  -נמצא כל החומר בפרקים
שבספרי "פרי-צדיק" .כך בפרשת בהר (נעשרה מאמרים) וכך במאמרים ב"ו,

.1

.2

על תולדותיו ומשנתו ראה ב"פרדס הכהן מלובלין" ,ראשית א ,תשכ"ב; "תבל בצדק",
תשנ"ט.
במהדורת תרנר'א של ספר בראשיתוכן במהדורת הצילום תש"ך נדפסה בסוף הכרך רשימת
החותמים-המנויים וביניהם מופיע שמו של האדמו"ר בעל "שפת-אמת" ובנו בעל

"אמרי-אמת".

 .3ראה בשער "פרי-צדיק" ויקרא :נעתק ונסדר והובא לבית הדפוס ע"י בנו-חורגו ,ובעמוד
שאחריוצויין שכל המוקףבסוגריים מרובעים נוסףע"י המחברביןהשיטין .ראה עוד בסוף
"פרי-צדיק" דברים תרצ"דדברי "ועד קרן הדפוס".
 .4ראה לדוגמא :מאמר על ר"ח בסוף פרשתבראשית; מאמר בראש פרשת שמות; מאמר בראש
.5

פרשת שקלים.
ראה עלכלזה :ב"פרדסהכהןמלובלין",לעיל הערה ו;"פורים במשנתר' צדוק"",סיני" אדר
תטו"ך.
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בפרשת משפטים שמהם נגזר היסוד המיוחד בדבר שבתה של השביעית,6
וממוצא דבר עולה אףיחודם של מועדי השביעית.7
אמנםיש מקוםלעיין בשאלה מדוע לא בא זכרה שלסוגיית השמיטהבספרי
ר' צדוק שננתבו על ידו .דרך כלל ,אותן סוגיות מרכזיות שנדונו בהרחבה
בספריו ,אוזכרו בצורה זו או אחרת ב"תורותיו" שבעל-פה 6ואילו השמיטה,
שבאו בה מספר מאמרים משמעותיבג'פרי-צדיק" לא נזכרת ולא נדונת בכל שאר
כתביו המרובים DID) .למקרה אחד" :דובר-צדק" עמ' ~ ,85גם זה בצורה אגדית ביחס לברכת

השביעית .9פעם נוספת נזכרת השמיטה בתחילת דיון הלכתי בקונטרס "שביתת השבת" שנדפס
בתחילת"פרי-צדיק בראשית0ו).

.6

.7
.8

.9
.10

השווה:לעיל עמ'  28-25וראה "שבת ומועד ב"משקפי" השמיטה,נ.גולן" ,הצופה" סוכות
תשמ"ז.
לעיל עמ' .317-320
לדוגמא :הדגשת ההקבלה ההיסטורית-תאריכיתבין שמעון הצדיקלבין אריסטו":ליקוטי
מאמרים" עמ' ";236פוקדעקרים" עמ'כו;"ישראל קדושים" עמ'כב;"שיחתמלאכי השרת"
עמ'לט .ולעומת כל אלה":פריצדיק פ'נצביםסימןיב ,לא נזכראריסטו בשמו(!)פ' וארא
ח ,ר"ח כסלוו ,פ'וישלחיח ,חנוכה א,ו.,
ראה עוד "קדושת השבת" עמ' וו.
על תולדותיו שלחיבור זה ראה מה שכתב הרב ברומברג בספרו על ר' צדוק עמ' מ .אמנם
בראש הקונטרס נדפס שזה חלק מספרשחיברעל המצוות .ראהעודב"ספרהזכרונות" לנ"צ
ושם בהקדמת המביא לדפוס ובסוף ספר"דברי-סופרים" ובהקדמת ר' צדוק עצמו.

דעת

אתילימודי יהדות ורוח

851.80.!1ט*.שי*

468

פויהשביעית

פרי צדיק

פרשת בהר
[א] וידברוגו' בהרסיני .בתורתבהניפי מהענין שמיטה וכו' אלא מה שמיטה
נאמרו נללותיה ופרסותיה ודקדוקיה מסיני אף כולם כו' ופירשו הע"ש
והראב"ד ז"ל 2דאתיא כמאן דאמר (חגיגה ו ):כללות ופרטות נאמרובסיני ונשנו
באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב .וכתבו שמה שאמר בתורת כהנים על
פסוקי אלה החוקים וגו' בהרסיני שכל המצוות נאמרו כללות ופרטותמסיני
גםכן מהיקש זה וכונתם אף דגם שם נאמר בהרסיני ,אך שםיש מצוות שלא
הוזכרועדיין'וצריךלהזכיר שהכללות נאמרובסיני שהואלכולי עלמא .אך בכאן
דכתיב פרשת שמיטה שכבר הוזכרה בפרשת משפטים 5וכתיב כאן בהרסיני
ללמד שאף הפרטים נאמרובסיני ,ומזה נלמד לכל המצוות שנאמרו כללותיהן
ופרסותיהןמסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב .אךצריךלהבין
מה נפקאמינה במה שלמדנו שנאמרו כללותיהן ופרטותיהןמסיני וכו' גם למה
הוזכרלימוד זה אצל מצות שמיטה ולא אצל מצוה אחרת שנאמרהבסיני .6אך
הענין דבגמרא (שבת פח ).אמרובריך רחמנאדיהיבלןאוריאןתליתאיוכו'ופירש
רגעיי תורהנביאים וכתובים ואם כוונתרשיי על דרך מה שאמרו בגמרא(בינית
ה ).דדרש אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים כו' שכלם נתנו למשהמסיני ,הא
שם נדרש התורה זה מקרא והמצוהזו משנה להורותם זה גמרא ,7ובמדרש רבה
נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות וכו'8
(תשא פמ" )1ובלוחות שניותאני
ובן הוא בגמרא (מגילה יט ):שהראהו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה
 .1ראש פרשת בהר השווה:לעילהעיון בספרויקרא בשנת השמיטה; חג השבועותבשביעית,
.לעיל עמ' .401
ג) השמיטה בהרסיני
 .2בראב"דכפי שנדפסלפנינו (הוצאת ספרא תשמט)"ולא כההוא תנא דאמר כללות ופרטות
נאמרובסיניונשנו באהל מועד ונשתלשוכדילזרזןזירוז אחרזירוז ולכרותעליהםברית על
כל פעם ופעם" .וראה בפירושו של "חפץחיים" לתו"כ שהעתיק מפרוש הרמב"ן לתורה.
 .3ויקרא כו,מו.
.4
.5
.6
.7
.8

י נאמר בלשון כוללת"החוקים והמצוות".
כ
שמותכג,יא.
ונףב"אורהחיים" ויקרא כה ,א; וב"מגלה עמוקות" ראש פ' בהר.
גם מקרא ,משנה וגמראיכולים להתפרשכאוריאןתליתאי ,השווה "דובר צדק" עמ' .62
והרי
(וראה עודב"עיוןיעקב").
ונמצא שגם הלכות ,מדרשואגדותיכולים להתפרשכאוריאןתליתאי(.וראה"עץ-יוסף"בע"י).
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ודקדוקי סופרים ,9ולמה נקרא רק אוריאן תליתאי0י ,ויתכן לפרש אוריאן
תליתאי על התורה שנתנהבסיני ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו בערבותמואביי.
ואפשר שזה גם כן בכללדברי רש"י 12שהתורה שנתנהבסיניהיה דבר ה' ,ומה
שנשנה באוהל מועד היה כמו שאר כל הנביאים שאמרו כה אמר ה' ששמעו
מהשם יתברך ואמרו לישראל .13רק בפרשיות מיוחדות כתיב זה הדבר שמוסיף
משהרבינו על כל הנביאים שנתנבא בזה הדבר (שנתב בספרי מטות)והיינו שהן הן
הדברים היוצאים מפי השם יתברך בדרך אמצעית4יפיו של משה רבינו ,והבדל
י דבר ה' כתיב 15כןיהיה דברי אשריצאמפי לא ישובאלי ריקםכי אם
הואכ
עשה אשר חפצתיוגו' ,וכמו שדרשו במדרש רבה (שהסיר פ'ישקני)  nPw1ששמעך
ישראל אנכימפי הגבורה נתקע תלמוד תורה בלבם וכו' ,ועל זה מלמדנו שכל
המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני בחינת דבר ה' ,ונשנו
אחר כך באוהל מועד ששם כתיב וידבר ה' אל משה והם בגדר נבואה ,וכן
במצוה שהוזכרהבנביאיםכתיב גםכן וידבר 16כמו פרשתרוצחיםביהושעוידבר
ה' אל יהושע וגו' (נמו שאמרו מכותיא ).מפני שהן של תורה והוא בחינת נבואה.

ונשתלשו בערבות מואב שזה משה מפי עצמו אמרן (נמו שאמרו מגילה לא ):אף
שהיה דברה' ,מכל מקוםהיה בגדר כתובים שהם נאמרו ברוח הקודש ,וזה כבר
התחלה מתורה שבעל פה ,שאם שהםדברי אלקיםחיים הם ברוח הקודש כמו

.9
.10

וו.
.12
.13

השווה :לקוטי מאמרים עמ' .81

שמשמעו דברים שבכתב( .לכאורה מכאן ראיה לפרושרועיי :תנ"ך).
לאכשוני בדרגותהגילוי אלא כהבדליםביןזמניםשונים.
שהזמנים השוניםמכוונים כנגד דרגותהגילוי השונות.
השווה דעת הגר"אכפי שהביא המגיד מדובנא ב"אהליעקב" תחילת פרשת דברים "ארבעת
החומשים היו נשמעים מפי הקב"ה עצמו דרך גרונו של משה ,לא כן ספר דברים שהיו
שומעים את דברי הספר הזה כאשר שמעו דברי הנביאים אשר אחרי משה ,שאמר הקב"ה
אלהנביאואחרי-כן הלךהנביא והשמיעהחזון אלישראל" .וראה עוד"תורה-שלמה" כרךיט

עמ' שלגואילך.

.14
.15

.16

באמצעות.

ישעי' נה,יא.
יהושעכ,א.וברטר'י מכותיא ,א :לא אמר[ביהושען דברלקיים מצוה הכתובה בתורה חוץ
מזו.
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שכתב הרמב"ן (במסכת ב"ביב ).וחכם עדיףמנביאיי,היינו ברוח הקודש8י רוח
מקודש דלעילא (נמ"ש בזח"ג מא א) וזה היה אחר הקלקול שצריכין לרב חכמה
י ברב חכמה רב כעס .וכמו שאמרו (בנדנים
לתקן הרב כעס9י וכמו שנאמר20כ
נב ):אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה וכו' ורוח
הקודש זה נקרא בגדר כתובים וכמו שכתב האר"י הקדוש על דוד המלך ע"ה
שהיה רבן של בעלי רוח הקודש שדבריו הם כתובימינ .וכן התורה שבעל פה
נחלקת גםכן לאלה הג' מדרגות ,אחד מה שאומרים הלכה למשהמסיני ,ב'יש
הלכות שהםכעין נבואהבלי שום טעם מפורש כמו שאמר הלל (בפסחים סו ):הנח
להם לישראל אםאינםנביאיםבנינביאים הם.ג' הוא התורה שבעל פה שהוא
ברוח הקודש בחינת כתובים .וזה שכתב רמויי אוריאן תליתאי תורה נביאים
וכתובים שכולל כל התורה שבכתב ותורה שבעל פה ,ובא לימוד זה במצות
שמצות שמיטה היא כמו מצות שבת שהוא קבלת מלכות שמים22
שמיטהמפני
ששובתין כל אומה ישראלית ביום השבת וכן שמיטה בארץ ישראל שהיה כל
עסקיהם בעבדות הארץ ,ובשמיטה שבתו כל השנה כל ישראלומניחים עסקיהם
שיהיו פנוים לתורה ועבודה ,וכמו דשבת כללא דאורייתא כמו שכתב בזוהר
הקדוש (ח"ב צב א)כן שמיטה גם כן כללא דאורייתא 23שהוא ההכרה להכירשיש
בורא עולם כמו שכתב בזוהר הקדוש (שם פב ב) תרי"גזיני עיטא,יהיב אורייתא

.17

.18
.19
.20
.21

לשון הרמב"ן :נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה (משחרב המקדש) אלאיודעים
האמת ברוח הקודש שבקרבם( .השווה הניסוחכפי שהביא הכותבב"עין יעקב" וראה לשון
הריטב"א והמהר"לבחידושי אגדות שהיהעדייןבכת"יבימי ר' צדוק).
ההסתמכותהזועליסודו של הרמב"ן חוזרתפעמים הרבה במשנת ל"צוהוא עשאהאבן-פינה
בסוגיית מעמדתורהשבע"פ .ראה:לקוטי מאמרים עמ' "97נבואת החכמים'בזה הדבר'היינו
דבר ברור במראה ולא בחידותכיהריישלו הוכחות מפלפולו שהוא כךוכו' וא"כ הוא דבר
מבורר וכו' ודוגמת נבואת מרע"ה,ויכולין לחדש דבר דוגמת מרקר'ה כמו כל תורה שבע"פ
לפי שהוא מפלפולא ומכח התורה שבכתב"( .ראהעוד"דובר צדקעמ' ,51פרי-צדיקפ'דברים,
הבדלה .ו"בצדקת-הצדיק" ס'רנו :הטעם  -דנובע ממקוםיותרגדול ובזוהר (שמותו,ב)כי
הואתמידי ,רק דהנבואה הוא התגלות מאמר ד' בברור ,והשגה דחכמה הוא בהעלם".
העדיפותהיא בדרגות רוח הקודש שהגדרתה (בזוהרג ,סא,א) "ונקראת חכמה וקוראים לה
רוח-הקודש כלומר רוח מקודש זה שלמעלה" .וראה עוד"ישראל קדושים" עמ' .43
'
מ
ע
.90
גם להנחהזו חזר ר' צדוק פעמים רבות .ראה לדוגמא פ"צ פ' תשא אות א; דברים
קהלת א,יח.
ראה שעררוח הקודשלרח"ו דרוש א (הוצאת תשמ"חעמ'יא) .אתיסודוזה שלהאר"יהדגיש
ר"צ בכמה וכמה מקומות ,ראה לדוגמא פ"צדברים עמ'  ,42שבועות עמ'  .55 ,52פ' קורח עמ'

.137
 .22עבודת ישראללמגידמקוזניץ ראש פ' בהר .אמרי-אמת פ' בהר תרס"ח ,להלן עמ' .582
 .23וכן ב"שפת-אמת" ויקרא עמ' .190
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לת"נ וכו' 24ומה המה העצות 25אך להרגיש הארה בלב מאמר אנני ה' אלוקיך
שהיא כללא דאורייתא ,ומשום הכי בא הלימוד במצות שמיטה שהיא כללא
דאורייתא ללמד המצוותכולן שנאמרוכללותיהן ופרסותיהןבסיני ,ונשנו באוהל
מועד ונשתלשו בערבות מואב וכאמור.

 .24שש מאות ושלוש עשרהמיני עצות נותנת התורה לאדם.
 .25הריאיןהן עצות אלאציוויים .אמנם העצההיאשע"יקיום המצוותיקבל אדםעול מלכות

שמים.
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פרי צדיק

פרשת בהר
י כו' אלא
[ב] נהוסיני.פירשריסיי מתורתכהנים מהענין שמיטה אצל הרסינ
מה שמיטה נאמרו כו' אף כולן וכו'וצריךביאור דמשמע דאם היה מזכיר
אצל מצוה אחרת לאי התמוה כל כך מהענין המצוה להרסיני .וגם התירוץ
אינו מובן דלמה בתר דוקא במצות שמיטה ללמוד על התורה כולה שנאמרו
הכל בסיני ,2אך הענין דאיתא בגמרא (סוטה לז ):כללות ופרטות נאמרובסיני
ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואבוכו'והיינו דמתן תורה 3היה4שיהיו
ישראל ממלכת כהנים 5כמושיהיו לעתיד שנאמר 6ואתםכהני ה' תקראושיהיו
רק עבדי ה' .7דכתיב8אני אמרתי אלקים אתם שלאיהיה מלאך המות שולט
שאמרו ע"ז ה ).מכלל שהיה מתוקן הכל כמו שהיה קודם החטאך שלא
בהם (כמי
האדם רק לשמש את קונו ולאיהיה לו שום עסק בעולם הזה .ואחר כך
נברא
באהל מועד 10אףשהיה כבר אחרהקלקוליי מכל מקוםהיה חלק 12משהרבינו.
כל מ' שנה אכלו את המן ולא נתנה תורה אלא לאוכלי מן (נמושאמריבמכילתא3י
ותנחומא) אלא היה להם עמל רק ללקוט ,וגם בזה היה מדרגות (נמו שאמרו יומא
עה).צדיקיםירד על פתח בתיהםבינונים יצאו ולקטו רשעים שטו ולקטו,ומי

שהיה אמונתם פחותההיה טרחו מרובה .אבל טורח קצתהיה לכל אחדללקוט.

לא היתה תמיהה כל-כך גדולה .ראהלעיל עמ' .402

ראהלעילסימן א הערה .6
בדרגה הראשונה שלהגילויבסיני.
היהכדי.
י ממלכתכהניםוגוי קדוש ,אלה הדברים אשר תדבר אלבניישראל"( .שמות
ו
י
ה
ת
"ואתם ל

יט,ו).

ישעי' מא,ו.
השווה :בעל הטורים "אילו זכו ישראלהיו כולם כהנים גדולים ולעתיד לבא תחזור להם
שנאמר ואתם כהנים ד' תקראו"" .תורה-שלמה" שמות פרקיט ,אות צב ,הערות.
 ,ונדרש במסכת עבודה-זרה דף ה ,א עלזמן מתן-תורה.
תהילים פב,י
של אדם הראשון.
היא הדרגה השניה שלהגילוי.
של חטא העגל.
חלק התורההמתייחס למשה.
מכילתא פ' בשלח פרשה ב :לא נתנה תורה לדרוש אלאלאוכלי המן .תנחומא פ' בשלח,כ.
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ואם היה משה רבינו וך'ה 74נכנס לארץ ישראל היה נשאר כך לעולם רק ראה
השם יתברך שאין5י מוכשר עוד לזה .ואחר כך בערבות מואב~י קודם שנכנסו
לארץ ישראל שהיה חלק יהושע ,שאז התחיל כל אחד לעבוד זה פונה לשדהו
וזה פונה לכרמו ,17אז התחיל משנה תורה שהיא התחלת תורה שבעל פה
דכתיב8י בארהיטב ,וכמו שאמרו (מגילה לא ):ומשהמפי עצמו אמרן ולכן בדברות
הראשונות כתיב זכור 19אתרדלית תמן שכחה20.נוכמו שאמרו(עיי1ביזנד ).חרות
על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל]
ובדברות שניות שנתנו אחר הקלקול כתיב 21שמור שצריך שמירה שלא ישכח
ולכן איתא במדרש (שמית דבה פמ" )1בלוחות הראשונות לא היה אלא עשרת
הדברות לבד ובלוחות שניות אני נותן לך שיהיה בהם מדרש ואגדות וכו'
שנצרך 22הרב חכמה לתקן הרב כעס וכמו שאמרו (נדפים נב ):אלמלא חטאו
ישראל לא נתנה להם אלא ה' חומשי תורה וכו /וזהו שמתמה מהענין שמיטה
שעניינוש
יהיו ישראלפנוין לעסוק בתורהושיכירוכי לה' הארץ אצל הרסיני
שהיה אז 23על אופןשיהיו ישראלפנוין רק לעבודת השם יתברך ולא היה אז
מקום למצות שמיטה רק בערבות מואב וכאמור ,24ולימד כאן על מצוה זו
שנאמרה גם כןמסיני שאז צפה השם יתברך שאם יתקלקל מצבם מאשרהיו,
יהיה להם שמיטה ויובל ,ובא הכתוב ללמדנו ענין מה שאמרו 25אל תאמין
בעצמך וכו'והיינו שאףמי שזנה להיות בן עולם הבא אףבחייו כמו שזכו

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23
.24

.25

474

על משהרבינוביחסלירידת המן השווה":פרי-צדיק" תרומה ס'יא ,עמ'  ;155מחשבות חרוץ
עמ' .78
עם ישראל.
היא הדרגה השלישית שלהגילוי.
ראה טור או"ח ס' רצ .קדושת השבת מאמרז עמ' .39לקוטי מאמריםסימן א עמ' .89
דברים כו ,ח .השווה":פרי-צדיק" דברים ס'א.
זוהרב ,צב,ב.
ראה בהקדמת המו"לל"פרי-צדיק" שהנוסףבסוגרים מרובעותהן השלמות שלר' צדוקעצמו.

דברים ה,יב.

קהלת א ,יח:כי ברוב חכמה רב כעס ,ועל דרשת הגמרא במסכת נדרים כתב בעל "תורה
תמימה"":כלספריהנביאים הםדברי מוסר ,ואלמלא חטאו ממילא לאהיו כל אלה הדברים"
 .wtttlyליסוד זה חזר ר' צדוק פעמים הרבה בכתביו השווה :ראש"לקוטי מאמרים" ושם ס'
א.לעילסעיף א הערה .19
מצבם הרוחני שלישראל.
רק בדרגתהגילויהשלישיהיה מקום לצוות על השמיטה וכדוגמת כמה מצוות שנזכרות רק
במשנה תורה,כגון שמיטתכספים.
אבות ,ב ,ד ,ראה ברכות כס ,א.

פריהשביעית
האבות בעולם הזהמעין עולם הבא (נמו שנתבאר בארוכה ל'ג בעו' מ' ח) מכל מקום
יש לו לפחוד מרוגז היצר הרע 26כל זמן שיש מציאות רע בעולם,והיינו שאז
בהרסיני שהיו ישראל כמו אדם הראשון קודם הקלקול ומכל מקום היה בכח
הנחש לכנס בו ולפתותו,ומי לנו גדול מיעקבאבינו שהיה כאדם הראשון קודם
הקלקול ואמר מה שקל שבקלים כו' 27שלאידע כלל מהנאת הגוף רק להוליד
(נמן
כו'
תולדות מכל מקום מצינו בוויירא יעקב מאד שמאיגרום החטא שאמני
.
י
נ
י
ס
ברכות ד ).ו31ל זה כתבה התורהגבי מצות שמיטה בהר
ללמדנו שאף שאז
היוישראלמוכשרין להיות חרות ממלאך המוותומיצר הרעוהיו אז נמושיהיה
לעתיד ועמדו זרים ורעו צאנכם ,ואם היה התיקון האמיתי לא היה נצרך כלל
לעבודה ,רק היתה ארץ ישראל מוציאה גלוסקאות כמושיהיה לעתיד (נמו שאמרו
שבת ל1 ):כ(כל מקום נאמר בהרסיני מצות שמיטה שש שניםיעבוד וגו'28שיוכל
להיות שיקלקלו עודכיון שיש עוד מציאות לרעבין האומות 29ואזיהיוצריכים
לעבודה כמו שאמרו (סוף קידושין) הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי .וכן
יוכל להיות שישתקע חס ושלום עד שלא ישמור שמיטה גם כן ויגרום החטא
למכור מטלטליו ,ואחר כך שדותיו ,וביתו ,וילוה ברבית ,וימכור עצמו ואף לגר
ולנכרי ולעבודה זרה כסדר הפרשיות וכמו שאמרו בגמרא (שם נ .).ומזה נלמד
שכל התורה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני שכל זמן שיש מציאות מרע
י עיטא להנצל מקטרוגיצר הרע כמו שאמר( 30זח"ב פב
בעולם נצרך להתרי"גזינ
ב) וזהענין אל תאמין בעצמך וכו' שלא יסמוך על מעלתו שיוכל להשמר מיצר
הרעבייצרו של אדם מתגברעליו וכו' ואלמלא עזר הקדוש ברוך הוא לאיכול
לו ,וכל הגדול מחבירויצרו גדולהימנו (נמו שאמרו סוכה נב ).ונצרך למצות שמיטה
שהוא כמו קדושת שבת 31וכאמור.

.26
.27
.28
.29

.30
.31

השווה :ברכזת ד ,א :לעולםירגיז אדםוברוריי:שיעשה מלחמה עםיצר הרע.
בראשית רבהע,יח ,וראה לשוןרועיי בראשית כס ,כא.
שמות כא,ב .פרשת עבדעברי נאמרה בסמוך למתן-תורה .על היחס לשנת השמיטה ראה
זוהרג ,קח ,א ו"תורה-שלמה" שמות כא אות ע ובהערות.
אם אמנם הרע נסתלק כליל מעם-ישראל במעמד הר-סיני ,אבלכיון שהוא נשאר אצל
האומותיוכללהיות שמציאות הרע הזה תשפיע על ישראל.
ראה לעיל מאמר א הערה .24
שאףהיא שקולה כנגד כל התורה.אולי רמז כאן לכוון נוסף בתשובת השאלה מדוע נבחרה
מצות שמיטה להדגמת הכלל על מתן-תורה עלכלליה ופרטיהבסיני.

דעת
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פרי צדיק

פרשון בהד
[ג] במדרשי (תנחומא א') מה כתיב למעלה ושבתה הארץ שבת וגו' אס"א הקפר
כתיב שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז ,העמוד הזה2יש לו כותרת
מלמעלן ובסיס מלמטן ,הענין הואכי שוקיו הוא נצח והוד 3כמו
שכתב (מאמי
פתח אליהו) 4נצת והודתר
ין7שוקין ,ובזוהר הקדוש 5נקראים תמכין דאורייתא,כי
ב
ת ה):
תפארת גופא 6מדת יעק תתן אמתליעקב ,ואמתזו תורה (נמו שאמנוביני
ונצח והוד הם התמכיןכי משה שושבינא דמלכא ,ואהרן שושבינא דמטרוניתא
(נמ"ש זח"ג נ"ג) ,8וזהוענין כותרת ובסיס ,דבסיס',היינו יסוד שכל הבנין נבנה
י המעשה,10
ונשעןעליו ,והוא קדושת השבת שמשפיע מקדושתה לכל ששתימ
י קדושתה הוא רק מצד השםיתברך ,כמו
וזהובחינת משה שושבינא דמלכא,כ
שנאמר לדעתכיאני ה' מקדשכם וכמו שאמרו (שבתי ):מתנה טובהישליבבית
גנזי ושבת שמהואני מבקשליתנהלישראליי ,וזהו ישמח משה במתנת חלקו2י,

.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

וו.
.12
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דברי המדרש,המופיעיםבשינויים גםבויקרא רבה כה ,ח,מתייחסים לפסוקבשירהשירים
ה,טו:שוקיועמודי שש,מיוסדיםעלאדניפז.הקיטועוהפיסוקבדברי התנחומא אפשר להם
לבוא בכמה צורות .אמנםמדבריר' צדוק נראה שהוא תפס את הקטעכולו כחטיבה אחת.
(ראהלעילעמ' )61פתיחת הפרשה ב"שבת לדאוסיומה "אתשבתותי תשמורו" (השווה:אבן
עזרא ויקרא כו ,ב "שנות השמיטה").
:
ה
ו
ו
ש
ה
ויקרא-רבה שם:קיפלוס מלמעלה; בבא-בחרא
עלסגנוןהבניהועיצוב צורתעמודים
עה,ב "קפל מגדלים" ושםבדברי התוספות;ערוך":קפל";אנצ.עברית "עמוד".
עלהמושגיםהקבליים ראה "אוצרישראל" :אדם קדמון ,והשווה :אגרותראיה א עמ' קסב;
ב"פרדס החסידות והקבלה" ,הללצייטלין עמ' " ;152שלושה עשר עלי שושנה" ,הרב ע.
שטיינזלץ עמ' .356
תקוני זוהריז,א.
ראה זוהר פרשתפקודי רנז ,ב .בראשית ח,א.
שטיינזלץ שם עמ' .355
ההרכבה המפוארת של חסד אברהם וגבורתיצחק.
שם בפרוש ה"סולם":שושבין פרושוריע ,ולאמנוןריע מתרגםשושבינא .משהשושבינו של
המלך ,אהרן שושבינה של המלכה.
הבסיס הוא הנתון ,הקבועוקיים.
י המעשה מתפתחים מתוך הבסיסומניבים תוצרת דוגמת הכותרת,ע"י מעשה האדם,
ימ
שיצא לעבודתו לאחר מנוחת השבת.
הגדרת השבת כמתנה משמעה שכולה מתייחסתלנותן.
מתנת השבתהיא חלקו של משה .השווה:לקוטימאמרים עמ' ;133ישראלקדושיםעמ'.130

פריהשביעית
ילי כל הארץ והוא בחינת אהרן
וכותרתהיא קדושת שמיטה,היינו ההכרהכ

י זהו העיקר מצד האדם כמו שדרשו במדרש רבה (ריש
שושבינא דמטרוניתאכ

ז עושי דברך במה הכתוב מרבך וכו' בשומרישביינית וכו'
פרשת ויקרא)גבוריכ"
חמי חקלי'ביירא כרמיהבייראויהיב ארנונא ותוציקיש לך גבור גדול מזה וכו'.
והוא מצד היראה3י כמו שכתוב 14איזהו גבור הכובש אתיצרו ,וזה מצד האדם
כמו שנאמר מה ה' אלוקיך שואל מעמךכי אם ליראה והכלבידי שמים חוץ
מיראת שמים (נמו שאמרו ברכות לג ):והוא בחינת כותרת~ו דאיתא6ו בגמרא (שבת

פח ).בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמעירדו מלאני השרת וקשרו לכל אחד
מישראלשני כתריםוכו'(ישם) לשון שמלאכי השרת משתמשין בו שנאמרגבורי
כחעושי דברו והדר לשמוע בקול דברו .וכן בשמיטה דדרש 17שהוא גבורי כח
לכן הוא בחינת כותרת היא כתר דנעשה ונשמע וכאמורפי .ואמר כותרת
מלמעלן19כי אף שהוא מצד האדם ,20אף עלפי כן היא גם כן מלמעלן מצד
השם יתברך וכמו שאמרו(קידישין ל ):אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרואינויכול
לו.כי האדם מצד עצמובליסיוע מצד השם יתברך לאיכול להתגבר עליצרו
להיות מכלל גבורי כח .וכן שבת שהיא בסיס הוא מלמטןמ .דאף שכל עיקר
קדושת השבת הוא מצד הקדוש ברוך הוא אף עלפי כן צריך האדם מצדו
להתעורר קצת ולעשות הכנה לקדושת השבת וכמו שאמרו (שהש"ר ה) פתחולי
כפתחו של מחטואני אפתח לכם וכו' דאחר כךכפי הכנת האדם השם יתברך
מאיר לו יותר ויותר אבל ההתחלה צריך להיות מצדו .22וזהו את שבתותי

.13
.14

.15
.16

.17
.18

.19

גבורתהמקיים את המצוהיסודהביראת-השמים שלו.
אבות ד,א.
שימוש שנעשה עם הבסיס הנתוןהניב אתיצירת הכותרת בראש העמוד .מקורו של כתר
השביעית במעשה האדם.
העמקה נוספת בכתרהשביעית ע"פ ההתייחסות למתן-תורה.
ויקרא-רבה א ,א.
נעשה ונשמע =עושי דברו לשמוע בקולדברו ,הואהיסוד בקבלת-התורה .נוסחהזו משמשת
גם בשביעית כדרשת חז"ל ,ואם על אמירת "נעשה ונשמי' זכו לכתר ,הרי שגם שמירת
השמיטה מזכה בכתר.
בלשון הדוגמא בדברי ד' אלעזר הקפד "כותרת מלמעלן" הכוונה לכותרת על ראש העמוד
הניצבעלבסיס .אמנםלפי הצעתו שלר' צדוק המשמעותכאילו מלמעלה ,מכוחעליוןיבוא

הכתר.

.20
.21

שמירתהשביעית.
לעיל הערה  9מתפרש הבסיס כנתון ,מדוע אם-כןיבואהכינוי "מלמטן" שהוא כאילו מצד

האדם.
 .22מצד האדם.
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תשמורוהיא מצד האדם השמירה ,23ואחר כך ומקדשי שהואבחינת מקדש מצד

השם יתברך 24ואחר כך תיראו הוא בחינת יראה עלאה25כי הרבה מדרגותיש
במדה זו וכמו שאמרו (ברכות כח ):הלואייהיה עליכם מורא שמים כמורא בשר

ודם ואמרו לו ותו לו 26וכו'וכן עד למעלה 27וזהו ומקדשי תיראו שהוא בחינת
מקדש,היינו קדושת שבת בחינת יובל 28וכשי"ת.29

.32
.24

פמעקוילרתההקשדמיישרהההיעאל מהקלימיעםלהה.יאייי

האדם.

 .25היראה העליונה מקורה במתנהמלעילא.
.26
.27
.28
.29

צ"ל:יתי

לא?!

מדרגיתביראה עדליראההעליונה.
השווה :עירא"ימקדשיתיראו" שנתהיובל.
ב
יה.
אז
להלזסימ
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פריהשביעית

פרי צדיק

פרשת בהר
[ד] ושנתה הארץ שבת לה' וגו' .פירש רטו"י לשם ה' כשם שנאמר בשבת
בראשית ,הכוונהי כמו בשבת בראשיתשאין השביתה בשביל מנוחת גופו
לפוש מעבודתו .כמו שדרשו במדרש (שמות רבה פ"א) שאמר משה לפרעהמי שיש
לו עבד ואם אינו נחיום אחד בשבוע הוא מת וכו' 2רק השביתה הוא מחמת
שצוה הקדוש ברוך הוא לשבות ולנוח בו כמו שדרשו במדרש( 3תנח1מא בראשית
משאלתות) נחוביה כשם שנחו ביה אנאוהיינו לשם ה' ולא לטובת עצמו ,כמו
כןבשביעית לאיהיה השביתהכדי לבור את השדה שנה אחתכדי שתוסיף תת
כחה בשאר השנים כדרך האכרים 4רק שתהיה השביתה לשם ה' מחמתציווי
הקדוש ברוך הוא ,וכבר הקשה הרמב"ן ז"ל 5שהרי כל המועדים צריך להיות
המכוון לשם ה' וכן כל המצוות ,6אךהענין דבכל המועדים כתיב שבתון ולא
נכתב שבת שבתון רקביום הכפורים והוא דקדושת שבת קביעאוקיימא מהשם
יתברך ,מה שאין כן המועדים דישראל קבעו לחדשים ומקדשי למועדים (ינה
שאמרו פסחיםקיז ):וישראלאין בכחם לעשות שבת רק שבתון ,שהוא שבת הקטן,
שכן מורההני על הקיטון כמוגזירתאישון מאיש (1נתבאר 7בפרשתויחי מאמרג') רק
ביום הכפורים שהוא כנגד קדושת השבת שכן יש ו' ימים בחגים ב' דפסת
שבועות וראש השנה וסוכות ושמיני עצרת והם כנגד ו'ימי המעשה .ויום
הכפוריםנגד קדושת השבת שנתן השםיתברך כח לישראללהכניס קדושת שבת
גם כן ,ולכן נקראיום הבפורים שבת שבתון שישראל מכניסים קדושת השבת
ליום זה שאסור במלאכת אוכל נפש גםכן כשבת(ינן כתב מהרמ"א בח"ארישיומא).8
זולכן פסח שנקרא גםכן שבת סתם ,כמו שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת
והוא מטעם דאז היה הגאולה מצד השם יתברך שלא היו ישראל ראויים אז

עלפירושים נוספים לדברירגעיי (בעקבות תורת כהנים) ראהלעיל עמ' .62-68
משה לא משתמשבדבריו אל פרעה בנימוקרוחני אלאבטיעון שלהתייעלות העבודה.
בתנחומא שלפנינוסימן ב'.
וכן הוא בחזקונילעיל עמ'  30ו"בבארמיםחיים" עלפירש"י לר'חייםאחי המהכ"ל (ראה
לעיל עמ' .)63
ויקרא כה,ב .על תשובת ר'אליהומזרחי ראהלעיל עמ' .63
ולמהאיפוא באה ההדגשה דוקא ביחס למצותהשביעית.
פרי-צדיק בראשית עמ'  219במהדורת תרנר'א ,והשווה:פרי-צדיק פ' תשא מאמר.1
השווה מסורת דומה בשם הגר"א בספר הגר"א חלק ב' עמ' מג" .ישראל קדושים" עמ' .106
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לגאולה (ינתבאר במקום אחר).9והני
 ,בפרשהזוכתיבג'פעמים שבת ,ושבתה הארץ
שבת לה'וגו' וזהו קודם האזהרות לאדם ואחר כךכתיב האזהרות שבת שבתון
יהיה לארץ שבת לה' ואחר האזהרותכתיב שנת שבתוןיהיה לארץוהיתה שבת
הארץ לכם לאכלה וגו' .10הג' שבתות מרמזים כמו הג' קדושות שיש בשבת בג'
הסעודותח והם עצמם המרומזים בג' קדושותדכלפי מעלה ,קדישבשמי מרומא
עלאה בית שכינתיה קדיש על ארעא וכו' קדיש לעלם וכו' (כמו שנתבאר כמה
פעמים)2י ושבתה הארץ שבת לה' הראשון מרמז נגד קדושת קדיש בשמי מרומא
עלאה שהקדושה הוא מצד השם יתברך כמו קדושת עתיקאכי השביעי חביב
לפני הקדוש ברוך הוא 13שבתבימיםושביעית בשנים וכו' כמו שכתב הרמב"ן4י,
וכל זה נאמר קודם האזהרות לאדם במלאכות דהארץ מעצמה תשבות עלידי
שהוא שבת לה' ,ואחר כךכתיב ובשנה השביעית שבת שבתון מרמז כמו בשבת
שכתוב שבתון 15ופירשרער'י ז"ל מנוחת מרגוע ולא מנוחתארעי,והיינו מנוחת
קבע מדרגת יעקב זעיר אנפין מדת אמת שתכון לעד שיהיה הקדושה בקיום
לעד ובקביעות וזהו קדיש לעלמי עלמיא ובזה כתיב גם כן שבת לה' שגם זה
מצד השם יתברך דב' קדושות דשבת דיומא עתיקא קדישא וזעיר אנפין שהם
מצד השםיתברך .וכאןתשיבמעילא לתתא ,והקדושה הג' הוא מה שנאמר שנת
שבתוןיהיה לארץ ולא נאמר כאן שבת לה' ואמר רק לשון שבתון בלבד והוא
אחר כל האזהרות לאדם אמרלשון שבתון,היינו הקדושה שמצד האדם ,ולבסוף
ן שם ברמב"ן6י הרגיש דאין השבת
הכל והיתה שבת הארץ לכם לאכלהועיי
נאכל ,אבלהכוונההיינושהפירותשביעיתיכניסו בהם קדושה מצד השםיתברך
כיפירותשביעיתיש בהם קדושה כמו שאמרו בגמרא 17אוכלו בקדושתשביעית,
.9

 ,עמ' ;80סימן כא עמ' .192לעיל עמ'
ראה"ישראל קדושים" עמ'  ;68מחשבות חרוץסימןי
.83

.10

וו.
.12

.13
.14
.15
.16
.17
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פסוק ב "ושבתה הארץ שבת לד"' הוא לשון של קביעת עובדה .פסוק ד' "שבת שבתוןיהיה
לארץ שבת לד'" משולב בלשונות שלציווי ואזהרה .פסוקים ו-ז "שנת שבתוןיהיה לארץ
והיתה שבת הארץ" באולקביעתעובדה לאחרהציווי .מושג השבתחוזר ומשתלשעודלפני
שמוזכרת המצוה המוטלת על האדם.
עלהאיזכורים הרבים של סעודות שבת במשנת ר' צדוק ראה :ח .הירש מפתח לספרי ל"צ
ח"א עמ'  ,420ח"ה עמ' .780
"קומץ המנחה"סימן מא עמ' כא.
ויע'ר כס ,ט.
ויקרא כה,ב.
שמות לא,סו.
ויקרא כה,ו.
סוכה לט,ב.

פריהשביעית
ן ותופסת דמיהם (סוכה
קודשהיאשאיןמועיל בהםפדיו

ולמדו מלשון הכתובכי
מ ):והפירותיכניסו קדושה בלב האוכל גם כן[ .ושביעית דומה לשבת ונקרא
תחלה שבת לבד דהתחלת הקדושה מעתיקא היא מרומם מהשגת אדם בעולם
הזה כלל] .ואחר כך שבת שבתון שלהיות נקבע בלב הקדושה גם כן אחר כך,

יעיקר מצותהשביעיתהיאשידע האדםכי הכל של השםיתברך וכמו שכתוב
ב
אחר כךביובלייכילי הארץכי גרים ותושבים וגו' ודרש בתורת כהנים9י אם
שלכםשלי אזשלי שלכם ואםאין שלכםשלידי לעבדשיהיה כרבווהיינו אם
תשמרו מצות שביעית ותכירו שלכם שלי אזיהיה שלי שלכם ואתן לכם את
הארץ .ואם אין שלכם שלי ולא תשמרו שביעית אז דיו לעבד שיהיה כרבו.
וגרים ותושבים אתםעמדיואני ואתם נלך בגולה כמו שנאמר אז תרצה הארץ
ה גלות בבל ,20ואף שזה נאמרביובל רבותינו ז"ל (שם
את שבתותיה ועל זההי
בגמרא) למדו שמיטה מיובל מפסוקכי קודשהיא דכתיבביובלוהיינודשביעית
ויובלעניינם אחד .ובשביעית עצמה שמפקיר שדהו מכיר דלה' הארץ ,ולהיות
נקבע זה בלבו גם אחר נך כשישוב לעבוד הארץ שלא ישכח אחר כך על זה
אמר דהוא שבת שבתון דמצד חיבור ב' הקדושותי 2נקבע בלב .ואחר כך אמר
על האזהרות לאדם דמצדזה נקרא שבתון מה שהאדם מקדש ועלזה אמר אחר
כך והיתה שבת וגו' כנזכר לעיל דאכילת הפירות22מכניסין קדושת שבת בלב
האוכל כמו אכילת השבת.

 .18ויקרא בה,כג.
 .19הנוסחבתורתכהניםלפנינווכן בגרסתילקוט-שמעונישונה:דיולעבדשיהיהכרבו,כשתהיה

שליהדיהיא שלכם.
 .20דהי"בלו ,כ-כא.
 .21בחינות ה"שבת" וה"שבתור.
 .22הקדושים בקדושתשביעית.עלהשויוןביןאכילת שבתלאכילת פרותשביעית ראה גם"פרי
צדיק" פ' בהר סוףסימן ח.

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
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פרשת בהר
[ ]1ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדךוגו' .ובשנה השביעית שבת
שבתוןיהיה לארץ שבת לה'וגו' .ורש"י הביא מתורתכהנים שבת לה' כשם
שנאמר בשבת בראשית ורשיי הוסיף על לשון התורת כהנים לשם ה' ,וכבר
הקשה הרמב"ן ז"ל שהרי כל המועדים צריך להיות המכוון לשםהיי .ובתורת
כהנים נדרש זה על שבת לה'השני.והענין שקשה בפסוק דכתיב ושבתה הארץ
שבתלה' .ואמאיקאי,דאי אפשר לומרדקאי על מצות שמיטה שזה הוזכר אחר
כך .גם לשון הכתובכי תבאו אל הארץ ושבתה הארץ קשה 2האבכניסתן לארץ
ישראל לא שבתו תיכף שהרי אחרז' שכבשו וז' שחלקו מנו ו' שנים ואחר כך
שמיטה (נמו שאמרוערכיויב ):וזה שהקשה להתורך! כהנים ,3וזה שדרש שבת לה'
כשם שנאמר בשבת בראשית דאיתא בגמרא (שבת סט ):מך סבך כברייתו של
י המעשה ואחר
עולם ומר סבר כאדם הראשון.והיינו דהשם יתברך ברא ו'ימ
כך שבת ואחר כך4ביום ו'היה קלקול הנחשוניתן לאדם הראשון השבתשיוכל
י קדושת השבת
לתקן הקלקול ,ואחר כך היה לו ששתימי המעשה .5שעליד
ה
כ
ו
ז
ה
י
ה
ואם
י המעשהשיהיו בקדושה וזה כאדם הראשון.6
לתקן
יוכל לתקןימ
בשבת כתיקונו היה אז עולם התיקון כמושיהיה לעתיד .ובמתן תורה בלוחות
י (נמו שאשו ע"ז ה).
הראשונות דכתיבאני אמרתי אלוקים אתם דלאהווימיית
ומהנו"ת נתבטלהיצר הרע שהוא המלאך המות(נמי שאמנו ב"ב טז).כתיב7כי ששת
ימיםוגו' על דרך מה שאמרו (בשאלתות הובא בתנחומא בראשית) נוחוביומא דשבתא
י המעשה רק לעמל תורה ואחר
כיהיכי דנתוביה אנאוהיינושיהיה בששתימ
כך השבת בראשית שבת קדושה קביעא וקיימא מצד השם יתברך ,אך אחר
הקלקול כתיב בלוחות שניות וזכרת עבדהיית וגו' לעשות את היום השבת8
כי

.1

.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
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ראהלעיל עמ' .66
ראה להלן ב"אמריהשביעית" עמ' .590

ראה להלן בהקדמה על משנת השמיטה של בעל "אמרי-אמת" עמ'  577הערה .6
אחרי בריאת האדםביום הששי .ראהלעיל עמ' .82 ;67

שבאו אחרי השבת הראשונה.
שהיממה הראשונה שעברהעליו היתה שבת.
הנימוק למצות שבת בלוחות הראשונות הוא מנוחת הבורא לאחרימי המעשה.
הנימוק למצות שבת בלוחות השניות הוא ביחסליציאת מצרים וההדגשה "על-כן צוךוגו
לעשות אתיום השבת" ,חובת עשיה המוטלת עלגאולי מצרים.

פריהשביעית
והיינו שיהיה הקדושה מצד ישראל וזהו
מהם)9שנקרא השבת תחלה למקראי
י
מ
ע
פ
אמר
קודש.וזהו זכרליציאת מצרים (ינתבאר כמה
ב
ו
ת
כ
ה
כאן שבתחלת
וכן
כניסת ישראל לארץ ישראל ושבתה הארץ שבת לה'0י שיהיה תמיד כשבתות
שיהיופנוים רק לתורה ועבודה כמו בתחילת הבריאהואני נבראתי לשמש את
קוני (נמו שאמרוקידושין פב ).ומלאכתן נעשית עלידי אחרים וכמו במתן תורהאני
אמרתי אלוקים אתם וגו' ,אך אחרכךיי כתיב שש שנים תזרע שדךוגו' ואספת
את תבואתה ובגמרא (ברכות לה ):ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום
י עצמן שנאמר ואספת דגנך ,וקשה שהרי זה כתיב בפרשת
מלאכתן נעשית עליד
והיה אם שמוע וגו' 12וכבר אמרנו דודאי מצותו של מקום לעסוק במלאכה ו'
ימים .ולשבות בשבת ,שאחר הקלקול הריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי
ונצרך לעמל במלאכה גם כן כר' ישמעאל ,13אך רצונו של מקום בתחילת
הבריאהשיהיה האדםפנוי רק לתורה כר' שמעון ב"ריוחאי כמו שנברא אדם
י אחרים כמושיהיה לעתיד.
הראשון קודם הקלקול ואז מלאכתן נעשית עליד
וזה שאמר שבזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום רצונ"ו4י דייקא אז
י עצמן ואספת דגנך( .ינתבאי במאמר ה') 15וזה שנאמר כאן
מלאכתן נעשית עליד
שש שנים תזרע גו' ואספת את תבואתה,והיינו כשאיןעושין רצונו של מקום
וזה שנאמר ובשנה השביעית שבת שבתוןיהיה לארץ .ושבתון,היינו שבת קטן
בנ' הקיטון כמו אישון בתעין (ונתבאס במאמד ד')והיינו כמו בשבת שיש קדושה
קביעא וקיימא מצד השם יתברך (נמןשאמפי פסחים קיז ):ומכל מקום נקרא תחלה
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 .ראה מפתח הירש ח"ה עמ' .792
"פרי-צדיק" פ' בא מאמרי'

בלייחס לעבודה שתקדם לשבת.
בתקופה שלאחרההתיישבות בארץ ,כשעל-פי מדרגתם נזקקו לעבודת האדמה.
ראה תוספות ברכות לה ,ב ד"ה כאן בזמן .מהרמ"א שם" ,צדקת-הצדיק" ס' רכד .פ"צ בהר
מאמרה' .אם אכן ישראל שומעים למצוות מדועעליהם לאסוףהדגן,הרי מלאכתם אמורה
להיעשותקן'י אחרים .השווה":פרי צדיק" לך-לךסימןיג.
אחרי הקלקולצריך לנהוג כשיטת ר' ישמעאל.
סימןהגרשיים באע"י המדפיסים להדגשת המילה.
בגמרא מתפרש הפסוק ואספת דגנך"באיןעושין רצונו של מקום ,והוא פלא שהרי הפרשה
מדברתוהיה אם שמועוגו' אלמצותי (וכמו שהקשה במהרש"א) גםלעילמינהמוקי בגמרא
רטרימ וכמו שהקשה בתוספות .ואמרנו דכאן מדברבעושין מצות ד' אחר
קרא
שיי
לההשאמייעהכמבסערו
תשמעו אלמצותיוהיינוכר'ישמעאל חורשוכו'ובוכתיב ואספתע"יעצמן,
'נ
ועושין רצונו של מקוםהיינו כדברי ר' שמעון בריוחאי שעשה רצונו של מקום אף שלא
נצטוהכיון שכך היתה הבריאהשיהיה רק לשמש את קונו".

483

שבת ומועדבשביעית
למקראי קודש16זכור לקדשו שמור לקדשווכן בשמיטה' 1גםכןיש קדושה מצד
השם יתברך וישראל גם כןמכניסין קדושה לשמיטה בקיום מצות שמיטה .וזה
שנאמר שבת לה' כמו שנאמר בשבת בראשית.והיינו כמו באדם הראשון שהיה
לו יום השבת8י ואם היה זוכה היה נתקן הכל כמו לעתיד ועמדו זרים ורעו
צאנכם9י ועל כלפנים הועיל20להכניס קדושהלימי המעשהשיוכל לזכות בשבת
שניה לקדושהיתירה .וכן כאן כשנכנסו לארץ ,תיכף ושבתה הארץ שבת לה',21
י אחרים כמו
ואםהיוזוכיןהיו כולם פנוים רק לתורה ומלאכתן נעשית עליד
שיהיה לעתיד ועמדוזריםוגו' ואחרכךכתיב שששנים תזרעוגו'באופןשצריך
לעמול במלאכה .בשנה השביעית שבת שבתוןיהיה לארץ,היינו קדושה מצד
השם יתברך ומצד האדם שבת לה' כמו בשבת בראשית.

.16
.17
.18
.19
.20
.21

הנקבעיםע"יביתהדין מלמטה.
למרות קידושהע"יביתהדיז.
מבלי שטרח בערב שבת.
ישעי' מא ,ה.
אדם הראשוןע"י שמירת שבת הראשונה.
העבירמשוואהבין נקודת המוצאהראשונה-השבתית שלאדה"רונקודתהיעד בשבתהשניה
לבין אותה נוסחה במישור הלאומי .נקודת המוצא להתיישבות בארץ " -ושבתה הארץ"
ונקודתהיעד " -שבת שבתוןיהי' לארץ" כשהמעברביןהשנים "שששנים תזרע שדך'.
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פרי צדיק

פרשת בהר
[ז] ננעל הטורים (רפ) סמך מקלל לגהרסיני כוי כדאיתא (בקידושין) 2שם בן
ד' אותיות חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבוע לכך סמך
לו שמיטה.וצריךלהבין הא מלשון הגמרא (שם ע"א ).משמע פעם אחת בז'שנים
ולאו דוקא בשנת השמיטה.ואיזושייכות הוא לשמיטה .אך בגמרא שם איתא
ואמרו להפעמים בשבועארנב"י מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבועדכתיב
זה שמי לעולם לעלם כתיב ,וקשה ממה נפשך אם הותר לגלות פעם אחת
בשבוע יכול להיות פעמים בשבוע גם כן ,ואם צריך להעלים איך הותר פעם
אחת לגלות ,גם מה זה החשבון פעם אחת בז' שנים ,או בג' וחצי שנה ,3אך
בתורת כהנים דרש על מה שנאמר שבת לה' אשמיטה כמו שנאמר בשבת
בראשית וכבר אמרנו דשבת בזמן כמו מקדש בעולם .4ובבית המקדש הותר
לגלות ולהגות השם באותיותיו כהן גדול בקודש קדשים .וכל הכהנים בברכת
כהנים ,אךיקשהלפי זהמאי אולמיה שמיטה משבת הא בשבת גםכן לא הותר
להגות שם באותיותיו ושמיטה נלמד רק משבת בראשית ואיך יפה כוחו5
ממלמד ,והענין דאיתא ברמותן ז"ל על הפסוק 6שבת לה' והנה בכאן עוררו
אותנו בסודגדול מסודות התורה כו' וסודימות עולם רמוז במקום הזה כו'כי
ייהיה שבת
ו'ימי בראשית הם ימות עולם ויום השביעי שבת לה' אלוקיךכ
לשם הגדול כמוששנינובשביעי מההיו אומרים מזמורשירליום השבתלעתיד
י עולם וכו'
לבוא שכולה שבת וכו' והשנים ירמזו לאשריהיה בבריאת כלימ
ושמא לזה רמזו רבותינו באומרים נ' שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו
למשה חוץ מאחד,כי כל שמיטה שערבית א' והנה הודיעוהו כל ההויה מתחלה
ועד סוף חוץ מן היובל קודש עד כאן לשונו וכבר הוזכר ברקנטי מספר הבהיר
ובשארמקובלים דמה שאמרו בגמרא (סנהדריןצז ).כשםשהשביעית משמטת אחת

על דרישותסמוכין בפרשתנו ,הן מלפניה והן מלאתריה ראהלעיל עמ'  73ולהלן.
דף עא,א.
מתוך הנחה שזמןהגילוי בשמיטה הואפעמיים בהבדלי זמןשווים.
"פרי-צדיק"בראשית עמ' ( 159חנוכה מאמריב) .ראה מקורותרביםנוספים:הירש ,ח"ד עמ'
.444

כוחה של קדושת השמיטה המתדמית לקדושת שבת בראשית לאיכול לעלות על שבת.
ויקרא כה ,ב ,וראה בהערות הוצאת שוועל.
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לשבע שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה,7היינו שמיטה
אחת שער אחד ,והשםיתברך בראז' שמיטות ואחרכךיהיההיובל קודששישוב
כל הנפשות לשורשם כמו שנאמר תשובו איש אל אחוזתו וגו' ,ובכל שמיטה
יהיה ששת אלפים שנה ואחר כך אלף שנה עולם הבאיום שכולו שבת.כייומו
י אלף שניםבעיניךכיום אתמול
של הקדוש ברוך הוא אלף שנה כמו שנאמרכ
ן עולם הבא אחד מסי מעולם הבא (נמו
(~כמן שדושו בויקרא רבה פלט)לשוויןויעי
שאמרו ברכות גז ):ואחר כךיהיה עוד שמיטה ז' אלפים שנה שער א' ,עד אחר הז'
שמיטותיהיה היובל קודש ,ולמשה רבינו נגלו כל המ"ט שערים ,הז' שמיטות
כל ההויה מתחלה ועד סוף חוץ מן היובל קודש .וזה שאמרו (ר"ה כא):נישערי
בינה נבראו בעולם וכולן נתנו למשה חסר א' כו' וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל .וזה
שנאמר בשמיטה שבת לה' כשם שנאמר בשבת בראשית,והיינו דשנת השמיטה
כל השנהמעין אלףהשביעי עולם הבא .כמו דשבת בראשיתמעין עולם הבא,8
ובגמראשיףביכית)תלמידי חכמיםאין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם
הבא שנאמרילכומחיל אלחיליראה אל אלקיםבציון,9והיינו בשבתות שבאלף
השביעי אז יראה אל אלקיםבציון וכמו שנאמרוהיה מדי חודש בחדשו ומדי
שבת בשבתויבא כל בשר להשתחוותלפני וזהו יראה אל אלקיםבציון על דרך
מה שאמרוציון משכן כבודך ואזיהיה להם מנוחה .ובבית המקדש לא כתיב
לעלם דשם הותר לכהן גדול בקודש הקדשים וכן לכהנים בברכתכהניםלהזכיר
את השם באותיותיו ,וברי ישמעאל כהן גדול איתא בגמרא (בדנית ז0וראיתי את
אכתריאל וכו' שם של כתר .10ושמיטה שכל שנת השמיטה שבת לה' כמו שבת
בראשיתמעין עולם הבא ,השבתות שבשנת השמיטה כעולם הבא כאלףהשביעי
והותר לגלות שם המפורש ,וזה שאמרו שחכמים מוסרין אותו לתלמידיהם פעם
אחת בשבוע ,היינו בשבתות שבשנת השמיטה ופעם אחת,היינו זמן אחד1י,
ואמרו לה פעמים בשבוע הוא על דרך מה שנאמר וירא אלוקים את כל אשר
עשה והנה טוב מאד ,וזה נאמר ביום ו' בתוספות שבת 12ויום ד' ה' ו' מקמי
שבתא חשבה האריז"ל שיש בהם הופעה משבתבמדיגות נפש רוח ונשמהויום
ו' תוספות נשמה יתירה3י וכן בימות המשיח שהוא בסוף אלף הששי תוספת

.7
.8
.9
.10

וו.

ראה ב"מרגליות הים" מה שהביא מהראשונים והאחרונים.
ראה "תורה שלמה" א עמ'פז ולהלן על תורת השמיטות.
השווה :קדושת השבת עמ' .7
ראה "שיחת מלאכי השרת" עמ'  78ולהלן.
זמן קבוע במשך כל שנת השמיטה ,והםימי השבת שבשנה.

 .12ראה קדושת השבת עמ' .4

 .13ראה"פרי-צדיק" פ' בהרסימן טז .פ' בהעלותךסימן א,ג.
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שבת ,איתא (שבת קנא):ימי המשיה שאין בהם לא זכות ולא חובה ומביראליה
להאי מאן דאמר שאז גם כן לאיהיהיצר הרע ומותר אז לגלות השם .וממילא
כנגדוביוםו' בתוספת שבת שבשנת השמיטה גםכן מותר לגלות .ועל זה אמר
רנב"י ומסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע לעלם כתיב דסביראליה דימות
המשיח גם כן לא יתגלה לגמרי ,רק באלף השביעי ,ובימות המשיחיהיה רק
הניצוח באומות העולם ,ומכל מקום יהיה עוד מציאות מרע שהרי לאדם
הראשון בגן עדן באותו זמן אף שלא היה לויצר הרע מכל מקוםיכול הנחש
לכנס וגרם הקלקול .ולכן סובר דלא הותר לגלות רק פעם אחת בשבוע זמן א'

והיינו בשבתות שבשנת הטמיטה ,וזה שכתב הבעל הטורים דנסמך שמיטה
למקלל דכתיב ויקובגו' דאזמגלין אותו לתלמידיהם וכאמור.
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