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  תוכן ה'פלפול' שאמר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 העעל"ט  בהרבעת השוה"ט דליל שב"ק פר' 

בתוה"ק וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, 
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל 
הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת 
לה' וגו', ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה 

שנתעוררו חז"ל לארץ וגו', וכבר הביא רש"י מה 
מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והתוה"ק כפטיש 

  יפוצץ סלע.

 ההוא ליה אמר (דף ל"ט ע"א)בגמ' סנהדרין 
 ליה דקאמר ,הוא גחכן אלהיכם אבהו לרבי מינא

 השמאלי צדך על שכב (יחזקאל ד, ד) ליחזקאל
 אתא ,הימני צדך על ושכבת (שם פסוק ו) וכתיב
 ,דשביעתא טעמא מאי ליה אמר תלמידא ההוא
 דשויא מילתא לכו אמינא השתא ליה אמר

 שש זרעו לישראל ה"הקב אמר ,לתרוייהו
 והן ,היא שלי שהארץ שתדעו כדי שבע והשמיטו

 מלך עולם של מנהגו ,וגלו חטאו אלא כן עשו לא
 הוא אכזרי אם מדינה עליו שסרחה ודם בשר
 אם ,םיחצי הורג הוא רחמן אם ,כולן את הורג
 שבהן הגדולים מייסר הוא רחמים מלא רחמן

 כדי יחזקאל את מייסר ה"הקב כך אף ,ביסורין
  .ישראל של עונותיהם למרק

והמפו' נתקשו בזה, מה שאל המין על ככה, הרי 
 מקרא מלא הוא שאמר לו הקב"ה ליחזקאל, אתה

 ישראל בית עון את ושמת השמאלי צדך על שכב
 את תשא עליו תשכב אשר הימים מספר עליו

 ימים למספר עונם שני את לך נתתי עונם, ואני
ישראל,  בית עון ונשאת יום ותשעים מאות שלש

 שנית הימיני צדך על ושכבת אלה את וכלית
 לשנה יום יום ארבעים יהודה בית עון את ונשאת

 וייסורין צער לך, ופרש"י לסבול נתתיו לשנה יום
 רוחי הציקתני אשר שנים כמנין ימים מניין

 אחרי עונם על ותכפר לפני שהכעיסו על כביכול
 להביא אומר שאני הפורענות בעיניך קשה אשר

  עליהם, הרי שהדברים מפורשים בכתובים.

גם צריך להבין דהלא רבי אבהו השיב להם 
שני תשובות נפרדות ובמה הוי מילתא דשויא 
לתרוייהו, גם למה בא ההוא תלמידא והפסיק 

קדים להשיב בשאלה מענין אחר, גם יל"ב למה ה
לההוא תלמיד טעמא דשביעית ולא השיב על 

  ראשון ראשון.

ויתכן לומר בזה בדרך דרוש, בהקדם לבאר 
שתי שנים ומחצה  (דף י"ג ע"ב)הגמ' בעירובין 

ה הללו אומרים נוח לו לאדם "ש וב"נחלקו ב
והללו אומרים נוח לו לאדם , וכו'שלא נברא 

שלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם , וכו'שנברא 
ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו  יותר משנברא

וכו', ויל"ב הפלוגתא בזה, גם לבאר מ"ש יפשפש 
  במעשיו הו"ל לומר ישוב למוטב וכדו'.

(פ"א ומכבר אמרנו בזה, עפי"מ דשנינו באבות 

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק וכו'  מ"ג)
הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את 

מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים  הרב על
המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, דבא 
להורות שצריך לעבוד את הקב"ה כדי לעשות 
רצונו בלב שלם ללא כוונת שכר ורווח. והרמב"ם 

גרס אלא היו כעבדים  (סנהדרין פ"י מ"א)בפיה"מ 
  המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. 

הגירסאות, דהנה  ויל"פ דאיכא נפק"מ בין ב'
דנו האחרונים לגבי כוונת המצוות האם צריך 
לכוון בלתי לה' לבדו, וכל שאין תוכו כברו רצ"ל 
שאין כל לבו ומחשבתו לשמים הו"ל בגדר שלא 
לשמה, או דכל שמכוון לקיים מצות השי"ת אע"פ 
דמכוון גם להנאת עצמו ולתועלתו שפיר דמי, 

עצמו  דליכא איסורא אלא אם עושה רק להנאת
  בלבד ואינו מכוון כלל לעשות מצות השי"ת.

 דתניא, (דף ל"ט ע"ב)ומקור הדבר בגמ' יבמות 
אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי 
ולשום אישות ולשום דבר אחר כאילו פוגע 

 ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
 נודבו ונדפסודברות הקודש בגליון זה 

 ז"ל רייך בן מוה"ר שמואל רפאל משה לע"נ מוה"ר 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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 .בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר
וכתב  ,וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום

בהגהות פורת יוסף שם וז"ל, ואם כוונתו לשם 
מצוה ולשם נוי משמע לכאורה ממאי דאמר 

ם מצוה דאף אם מכון עכשיו שאין מתכוונים לש
לשניהם עובר, דאל"כ וכי ס"ד שיתכוון שלא לשם 
מצוה וכו', אבל צ"ע למה לא נקראת מצוה אי 
מתכוון לשניהם, הרי דנקט בפשיטות דלדברי 
אבא שאול אף אם יכוון לשם מצוה ולשם נוי אינו 

  מצוה והרי הוא כאילו פוגע בערוה.

כתב  (ח"ג קל"ה)אולם בשו"ת שבות יעקב 
דהיכא דא"א לחלוץ מותר לייבם, ובתו"ד כתב 
וז"ל, דאף לדעת הסוברים דמצוות חליצה 
קודמת היינו היכא דאפשר בחליצה ולא לדחות 
המצוה לגמרי, וכו' ואע"ג דאבא שאול קאמר 
חושש אני שיהיה הולד ממזר, לא שיהיה בשביל 
זה חשש איסור ח"ו רק דהוא חששא רחוקה וכו' 

 (יבמות דף ק"ט ע"ב)בפרק ב"ש ותדע שכן הוא ד
אמר בר קפרא לעולם ידבק אדם בג' דברים 
בחליצה כאבא שאול, ולא שיתרחק מן היבום, 
אלא ודאי דליכא איסור רק חששא בעלמא 
משום דישראל בחזקת כשרים הן עומדין, אף 
שמכוון לשם נוי מ"מ מכוון ג"כ לשם מצוה מתוך 
שלא לשמה בא לשמה, דאף אבא שאול לא 

מר אלא היכי דאין כוונתו רק לשם נוי או לשם קא
ממון אבל אם כוונתו גם לשם מצוה מזה ומזה אל 
תנוח ידו אין קפידא, וראיה ברורה לזה דכה"ג 
אמרינן כל הנושא אשה לשם ממון או נוי ה"ל 

וא"כ  ין דף ע' ע"א)(קידושבנים שאינם מהוגנים 
קשה אתה מוציא לעז ח"ו וכו' וכן כל העולם 
נכשלו בזה, כי כולם בני אדם הם נושאים נשים 
המוצאים חן בעיניהם ונותנין ג"כ עיניהם בממון 
ולא ימצא כלל בנים מהוגנים, אלא ודאי העיקר 
כמ"ש דבשיתוף אין קפידא עכ"ל, הרי דשפתי 
צדיק ברור מללו דס"ל דהא דאסר אבא שאול 

בגוונא דאין מכוון לשם מצוה כלל אבל  דייקא
אם מכוון גם לשם מצוה אף שהוא נותן עיניו גם 

  בממון או בנוי מותר ומקיים שפיר המצוה.

 (ח"א אבהע"ז סי' ק')ומרן בשו"ת דברי חיים 
שקו"ט בנידון הנ"ל לקיים מצות יבום כשא"א 
בחליצה, ובתו"ד כתב וז"ל, ועפי"ז א"ש מה 

קאמר אבא שאול הבא דנתקשה לי הרבה מה ד
על אשר אחיו לשם נוי וכו' כאילו פוגע בערוה, 
דהא וודאי לאו ברשיעי עסקינן שיכוון שלא 
לשם מצוה רק לזנות, כי אם שכוונתו לא לשם 
מצוה לחוד רק גם לשם נוי, ודו"ק, ומש"ה אמר 
דמצות חליצה קודם דהגם שמכוון למצוה מ"מ 

קשה לי ע"ז  דלמא יהיה כוונתו גם לנוי וכו', וא"כ
דמאי שנא מצוה זו מכל מצות שבתורה דקיי"ל 
דהנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני, וכן 
הבודק חמץ ומחפש אחר מחט דקיים המצוה 
והרי זה צדיק גמור כמבואר בש"ס, ומאי שנא 
מצוה זו דיבום שצריך שלא יהא כוונתו רק לשם 
מצוה וכו', אולם לפמש"כ לעיל א"ש דבשלמא 

ת המצוה עומד לכך א"כ גם אי מכוון בכל המצוו
לטובת עצמו ג"כ לא אכפת לן בזה בכוונתו 
דהמצוה ממילא הוי, ואדרבה לשיטת כמה 
פוסקים אמרינן אפי' בהנאת הגוף בהדי מצוה 
מצוות לאו להנות ניתנו ואף שמכוון להנאת 

(ר"ה עצמו לאו כלום, דמצוה ניתנה לעול כפרש"י 

זה בכל המצות אבל , אך כל דף כ"ח ע"א ד"ה לאו)
הכא במצות יבום וכו' עי"ש באריכות, הרי דנקט 
בדבריו בפשיטות דבכל המצוות אע"פ שאין כל 
כוונתו רק לש"ש בלבד, אלא מכוון גם להנאתו 
וכדו' אפ"ה עלתה המצוה כראוי, דכיון שחושב 
גם לשם מצוה הוי כוונה מעליא, ורק ביבום בעי 

  כוונה שלימה מטעם אחר.

ב בקונט' שני -(בסוף כרך אן איש חיל גם בספר ב

חקר בענין זה , ד"ה ועתה) אליהו, דרוש ח', (דף כ' ע"א)
אם מתכוון לשמה אלא שיש לו גם תערובת 
כוונה שלא לשמה, כגון במצוות עונג שבת 
ואכילת מצה ליל פסח וכיו"ב שיש בו הנאת 
הגוף, ונתכוון בהם בשביל מצוותו ית"ש וגם 

מי אמרינן דכיון דמכוון  התכוון שיהנה גופו,

 ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
 ונדפסונודבו דברות הקודש בגליון זה 

 ז"ל   בלומענבערג אלימלך הלויבן מוה"ר נתן אריה ליב לע"נ מוה"ר 
 ת.נ.צ.ב.ה.
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לשם מצוה לא משגחינן בתערובת זו של כוונת 
ההנאה, או דלמא דתערובת הכוונה להנאת גופו 
עושה פיגול בהמצוה, וכתב דספק זה יתברר 

 (נזיר דף כ"ג ע"א, וכ"ה בהוריות דף י' ע"ב)מגמ' 
ארבב"ח א"ר יוחנן מ"ד כי ישרים דרכי ה' צדיקים 

בם, משל לשני בנ"א  ילכו בם ופושעים יכשלו
שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו 
לשם אכילה גסה זה שאכלו לשם מצוה צדיקים 
ילכו בם וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים 
יכשלו בם, א"ל ריש לקיש האי רשע קרית ליה 
נהי דלא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קא 

וכו',  (ובהוריות שם גרס פסח מי לא קאכיל)עביד 
מבואר דאפי' באינו מתכוון לשם מצוה כלל 
חשיב עביד מצוה ורק מצוה מן המובחר הוא 
דלא עבד, וא"כ מזה מוכח בענין ספק הנ"ל 
דהיכא דבאמת מכוון לשם מצוה ורק יש 
תערובת בכוונתו שמכוון גם להנאת גופו, דודאי 
אין תערובת זו עושה פיגול במצוה ויש לקרוא 

בחר ג"כ, אלא דלא הוי לה שם מצוה מן המו
  מובחר גמור משופרא דשופרא.

ולפי דרכו נמצא דבהא פליגי ר' יוחנן ורשב"ל, 
דר"י ס"ל דצריך לכוון בהמצוה רק לש"ש בלבד, 
וכל שמערב במחשבתו איזה הנאה עצמית הו"ל 
חסרון בכוונת המצוה, ומשו"ה לא חש ר' יוחנן 
לקושיית ר"ל רשע קרית ליה, דס"ל לדידיה 

ג לא קיים מצות אכילת הפסח כיון שעירב דבכה"
גם כוונה לשם אכילה גסה, אבל ר"ל סובר דאין 
תוספת כוונה אחרת מגרע בהמצוה ושפיר ייד"ח 

  המצוה גם בשני כוונות. 

וי"ל דבכך פליגי הנך גרסאות במשנה דאבות 
הנ"ל, דלגי' הרמב"ם היו כעבדים המשמשים את 

ך הרב על מנת שלא לקבל פרס, ס"ל שצרי
לעשות בלתי לש"ש בלבד וכל פני' ומחשבה 
אחרת פוגם בשלימות המצוה, משא"כ לגי' דילן 
שלא ע"מ לקבל פרס י"ל דאסור רק באם עושה 

  לשם פרס בלבד, ודו"ק.

ואפ"ל דבכך נחלקו ב"ש וב"ה אי נוח לו לאדם 
שנברא וכו', דהנה י"ל דדב"ז אם צריך לשמור 

כל פני' ולעשות כל המצוות בלתי לש"ש בלבד, ו
ומחשבה אחרת פוגם בשלימות המצוה, או 
דמקיים המצוה גם כשאין המחשבה נקיה לגמרי 
לש"ש, תליא אם המחשבה הוא העיקר ובכל דבר 

המחשבה הוא שקובע, או דהמעשה הוא העיקר, 
דאי העיקר הוא המחשבה א"כ הכל תלוי 
ברעותא דליבא, ולכן כל שהמחשבה אינה כולה 

ם אי העיקר בכל דבר לש"ש נפגם המצוה, אמנ
הוא המעשה א"כ נהי דצריך דמצוות צריכות 
כוונה, ובוודאי דכאשר מקיים המצוה בכוונה 
שלימה הוא מעלה גדולה וחשובה, אפ"ה גם 
כשאין המחשבה זכה לגמרי בלתי לש"ש, מ"מ 
כל שמכוון גם לש"ש עלתה לו המצוה כראוי, 
ואין המחשבה הנוספת פוגם במצוה דהא סו"ס 

  הוא העיקר.המעשה 

נודע דב"ש וב"ה קמיפלגי בעלמא אי אזלינן 
בתר מחשבה או בתר מעשה, דב"ש אזלי בתר 

(דף מ"ג מחשבה וב"ה אזלי בתר מעשה, עי' ב"מ 

גבי החושב לשלוח יד בפקדון שב"ש  ע"ב)
מחייבין וב"ה פוטרין, דב"ש דרשי על כל דבר 
פשע לחייב על המחשבה כמעשה עי"ש, וכן 

חלות דבש מאימתי  שנה י"א)(פ"ג מבעוקצין 
מטמאות משום משקה ב"ש אומרים משיהרהר 

  ב"ה אומרים משירסק, עי"ש ובמשנה ט'.

והנה מודעת זאת דתכלית בריאת האדם הוא 
להשלים קומת נר"נ רמ"ח איברי הנפש ושס"ה 
הגידין הרוחניים ע"י קיום תרי"ג המצות לשם 
פעלם בכוונה ראויה, מעתה מבואר דב"ש 

אזלינן בתר המחשבה דהיא העיקר, לשיטתם ד
ס"ל דבעינן שתהא המחשבה בשלימות, דהיינו 
שיהא הכוונה לשם שמים ללא שום מחשבה 
אחרת זולתה, והיות ורובא דאינשי אינם 
במדריגה זו שכל כוונתם בלתי לה' לבדו ללא 
תערובת מחשבת חולין, לכן אמרו דנוח לו לאדם 

שלים שלא נברא משנברא, בהיות שאין האדם מ
עצמו אלא כאשר יעסוק בתורה ומצוות לש"ש 
ללא שיתערב איזה פנויה עצמית כלל, לכן לרוב 

  בנ"א נוח להם יותר שלא נבראו.

אבל ב"ה לטעמייהו דאזלינן בתר המעשה כי 
המעשה בפועל הוא העיקר, ממילא דאין לחוש 
מה שנתערב מחשבת הנאה בהדי כוונת המצוה, 

עבודתו לרצון דכל שמכוון לשם מצוה מתקבל 
אע"פ שמעורב בו גם הנאה עצמית, בכן שפיר 
יכול כל אדם להשלים תיקון נפשו שהרי סגי 
בכוונה כל דהו לש"ש, לכן קאמרי דנוח לו 

  שנברא משנברא, והבן.
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ומסיק הגמ' דנהי דנמנו וגמרו דנוח לו לאדם 
שלא נברא משנברא, והיינו משום דבוודאי 

יחשוב  תכלית שלימות האדם הוא בכך שלא
ויהרהר כלל לתועלת עצמו והנאתו, אלא שיהא 
כל רצונו לעשות ריח ניחוח לקוב"ה, ולכן אצל 
רוב בני אדם שאין משיגים עבודה נעלה כזו 
להתנער מכל ארציות ומחשבת הנאת עצמו נוח 
להם שלא נבראו, מ"מ כיון שכבר נברא לא יסוגו 
אחור להתייאש כי אין להם תקוה ח"ו, אלא עכ"פ 

דקו שתהא המעשה בפועל בשלימות, וז"ש ידק
, דאם אין לו במעשיו יפשפשועכשיו שנברא 

שלימות המחשבה לכה"פ יהא לו שלימות 
המעשה כראוי וכנכון, וגם בכך יזכה את אורחו 

  לשמור כדבריך.

*  

בפרשתן,  (להר"ש סאליר)והנה בשם משמואל 
כתב בטעם הדבר דבעון שלא שמרו שמיטה גלו 

 אז )כו, לד ויקרא(מאר"י, כמבואר בפר' בחוקתי 
 ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה
 את והרצת הארץ תשבת אז אויביכם בארץ

, וכ"ה (דף ל"ג ע"א)שבתותיה, עיין גמ' שבת 
וישבתם על  (כה, יח)בפרש"י בפרשתן עה"פ 

הוא ממדרש תנחומא בריש הארץ לבטח, ו
פרשתן באריכות עי"ש, דהיינו משום דלאוה"ע 
היתה טענה נגד בנ"י שכבשו את הארץ, כמש"כ 

 צריך היה רש"י ר"פ בראשית, אמר רבי יצחק לא
וכו',  לכם הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל

 הגיד מעשיו כח משום בבראשית פתח טעם ומה
 אוה"ע יאמרו שאם גוים נחלת להם לתת לעמו

 שבעה ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל
 היא ה"הקב של הארץ כל להם אומרים הם גוים,
 נתנה ברצונו בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא
  לנו. ונתנה מהם נטלה וברצונו להם

ולכן כאשר שמרו בנ"י את השמיטה ובכך 
הראו כי לה' הארץ ומלואה, וממנו הכל ומידו 

 טענת אוה"ע דהרי כל ניתנו לנו, ממילא נדחה
 לאשר ונתנה בראה הוא היא, ה"הקב של הארץ

בעיניו וכו', אבל כאשר לא שבתו שבת לה'  ישר
ונהגו בעצמם כאילו הארץ שלהם היא, או אז 
נתעוררה טענת אוה"ע ליסטים אתם, ובכן שוב 
לא היתה לנו זכות על הארץ, על כן נענשו לגלות 

  מאר"י, עי"ש.

והנה טענת אוה"ע לסטים שכבשתם ארץ ז' 
עממין, נכונה דווקא אי הארץ לא היתה מוחזקת 
ביד האבות, ונמצא שכשנכנסו בני ישראל לארץ 
לא נכנסו לנחלת אבותם כי זכו בה רק כאשר 
כבשוהו מיושבי הארץ, ועל כן באו אוה"ע בטענה 
ליסטים אתם, אבל אי אר"י כבר היתה מוחזקת 

ו דכבר בימי קדם מעת שיצאו מן מאבותינו, והיינ
נח ובניו מן התיבה היתה שייכת לשם וממנו 

 י"ב, ו)בראשית (רש"י עה"פ לזרעו אחריו כמ"ש 
והכנעני אז בארץ שהיה הולך וכובש את הארץ 

א"כ כאשר נטלוהו בנ"י לתוך  מזרעו של שם,
שלהם נכנסו, ואין מקום לעורר כנגדם שהרי 

  לקחוה בצדק מדין ירושה.

(פר' וארא דף ם עוד מ"ש ביושב אהלים נקדי

בשם המפו', דאברהם אבינו קנה את  קל"ג ע"א)
(בראשית יג, הארץ מדין הבטה בהפקר, כדכתיב 

שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה  טו)-יד
כי את כל הארץ , נה ונגבה וקדמה וימהושם צפ

, אה לך אתננה ולזרעך עד עולםואשר אתה ר
ברהם אבינו שיקנה את ויל"פ דהשי"ת אמר לא

הארץ בהבטה כי הקב"ה הפקיע את הארץ מיד 
אוה"ע והו"ל הפקר, ושוב זכה בה אברהם אבינו 

 (דף קי"ח ע"א)בהבטה, עי"ש, והנה בגמ' ב"מ 
דהבטה בהפקר תנאי הוא, ונמצא לפי"ז דבכך 
תליא אם אברהם אבינו קנה את הארץ ומוחזקת 

שפיר  לנו מאבותינו, דלמ"ד דהבטה בהפקר קונה
קנה אברהם אבינו את הארץ, ולמ"ד דהבטה 

   אינה קונה לא זכה אברהם אבינו בארץ.

וכתב עוד שם, דהא דמהני הבטה לקנות בה 
הגם שלא עשה מאומה, היינו דכיון ששם 
מחשבתו ורצונו לזכות בדבר זה סגי בכך לקנותו 
שיכנס לרשותו ונעשה שלו, והיינו דמ"ד הבטה 

כמעשה, אבל מ"ד  בהפקר קונה ס"ל דמחשבה
דהבטה בהפקר אינו קונה ס"ל דבעינן מעשה 
גמור דמחשבה לא הוי כמעשה, נמצא דאי 
אזלינן בתר מחשבה והבטה בהפקר קונה, אהני 
הבטה לאברהם לזכות בקנין הארץ ואר"י 
מוחזקת מאבותינו, אבל אי לא אזלינן בתר 
מחשבה דהמעשה הוא שקובע, הבטה בהפקר 

ברהם בארץ, ואר"י אין אינו קונה ולא זכה א
  מוחזקת מאבותינו, עי"ש מש"כ בזה לדרכו.

 (סנהדרין דף ל"ח ע"ב)עוד נקדים מ"ד בגמ' 
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(בראשית דממה שאמר הקב"ה במעשה בראשית 

ויאמר אלקים נעשה אדם וגו', דלכאו'  א, כ"ו)
הול"ל אעשה אדם, כי הוא לבדו עשה ועושה 

פקרו ויעשה לכל המעשים, וקאמר בגמ' מכאן 
. ואולם במדרש מינים לומר שיש ב' רשויותה

והובא ברש"י עה"ת שם דלכן נאמר נעשה כדי 
  להורות ענוה הגדול נמלך בקטן.

עוד כתבו המפו' בטעם דנאמר נעשה אדם, 
רע, א"ר  לא יגורך (תזריע פרק ט)דאי' במד"ת 

אליעזר בן פדת בשם רבי יוחנן אין שמו של 
הקב"ה נזכר על הרעה אלא על הטובה, תדע לך 
שהוא כן שבשעה שברא הקב"ה את האור ואת 
החשך וקרא להן שמות, הזכיר שמו על האור 
ולא הזכיר שמו על החשך שנא' ויקרא אלקים 
לאור יום ולחשך קרא לילה הרי הזכיר שמו על 

לחשך אינו אומר קרא אלקים  האור אבל כשבא
(ב"ר לחשך לילה אלא קרא לילה, וכעי"ז במד"ר 

א"ר אלעזר לעולם אין הקב"ה מיחד  פ"ג, ס"ח)
נוח לו לאדם וכו' עי"ש, ולכן כיון דשמו על הרעה 

, לכך לא ייחס הקב"ה את שלא נברא משנברא
בריאת האדם לעצמו אלא בלשון רבים נעשה 

  אדם והבן.

דרש בר  (דף כ"ט ע"א)מגילה והנה אחז"ל במס' 
למה תרצדון  (תהלים סח, יז)קפרא, מאי דכתיב 

הרים גבנונים וגו', למה תרצדון דין עם סיני 
 הכא כתיב סיני, אצל כולכם בעלי מומין אתם

 אשי רב אמר, דק או גבן או התם וכתיב גבנונים
הוא. וכן אמרו  מום בעל דיהיר מאן האי ש"מ

אמר ר' יוסף לעולם ילמד  (דף ה' ע"א)במס' סוטה 
אדם מדעת קונו שהרי הניח הקב"ה כל הרים 
וגבעות שבעולם ולא השרה שכינתו אלא על הר 
סיני, ופירש"י ילמד מדעת קונו לאהוב את 
הנמיכות. הרי דהתורה ניתנה על הר סיני כדי 

  ללמד מידת הענוה.

באשר לכך כשבא הכתוב לצוות על שמיטת 
ם לומר וידבר וגו' הארץ בשמיטה ויובל, הקדי

, דמדניתנה התורה בהר סיני בהר סיני לאמר
דייקא כדי ללמד ענוה, ואתיין מהא דכתיב נעשה 

ולא משום דאין אדם ללמד שהגדול נמלך בקטן, 
הקב"ה מזכיר שמו וכו', דשפיר נוח לו לאדם 

והיינו משום דאע"פ דבני  שנברא משלא נברא.
עליה המכוונים בכל מעשיהם בלתי לש"ש 

מועטין, מ"מ גם כשמכוון להנאתו יכול להשלים 
קומת נפשו כאשר מקיים בפועל מצות השי"ת 
להיות סור מרע ועשה טוב אע"פ שהכוונה אינה 

  בשלימות.

והיינו דהמעשה הוא העיקר ועל כן נוח לו 
לאדם שנברא כאמור, ולפי"ז דלא אזלינן בתר 
המחשבה, א"כ הבטה בהפקר אינו קונה, וממילא 

אברהם אבינו בארץ בראייתו בלבד,  דלא זכה
ואר"י אינה מוחזקת לנו מאבותינו, כי רק 
כשכבשו בנ"י את הארץ זכו בה. ובכן יהא לאוה"ע 
טענה לומר ליסטים אתם שכבשתם את הארץ, 

כי תבואו אל הארץ אשר אני לכן בהכרח שתדעו 
, רצ"ל להשיב כדברי ר' יצחק דכל נותן לכם

ושבתה ', ועל כן העולם של הקב"ה ברצונו וכו
להכריז ולהודיע לעין כל כי  הארץ שבת לה'

  הארץ שלו הוא, ובכן אין מקום לטענתם, ודו"ק.

*  

ואפ"ל עוד ע"ד האמור באו"א, דהנה כ"ק 
האריך  (י"ס גליון צ"ח דף תר"א)אאדמו"ר זצללה"ה 

בהאי ענינא דכוונת המצוה אם צריך שתהא 
ר' (ח"ב פבשלימות לש"ש, והביא מש"כ העצ"ח 

(דף כ"ד ע"ב, ד"ה בדברי התוס' במס' שבת  בראשית)

בהא דאין שורפין קדשים ביו"ט  לפי שאין שורפין)
דמש"ה לא דחיא יו"ט דאע"פ שמותר ליהנות 
ממנה בשעת ביעורה, מידי דהוה אנדרים ונדבות 
דאין קריבין ביו"ט למ"ד משלחן גבוה קא זכו, וכן 

משום  שתי הלחם לדידיה אין אפייתן דוחה יו"ט
דכתיב לכם ולא לגבוה, אע"פ שיש בהן אכילת 
אדם, משום דעיקרן לצורך גבוה, ומה שנהנה 
האדם מזה הרי משולחן גובה קא זכיא, ולמ"ד 
קריבין ביו"ט היינו משום דקסבר דעיקר 

  שחיטתן ואפייתן נמי לצורך אדם עי"ש.

וביאור דבריהם דהא דקמיפלגי בדין נדרים 
תליא בכך אם דבר שיש  ונדבות אי קרבין ביו"ט,

חלק גבוה וגם הנאת הדיוט האם נקרא ע"ש חלק 
הגבוה ובטל לגמרי הנאת ההדיוט, או דשפיר 
נקרא גם על חלק ההדיוט, מעתה י"ל דבכך תליא 
גדר כוונת המצוות, דלמ"ד דנדונ"ד קריבין ביו"ט 
דהו"ל כאו"נ דלא אמרינן דחלק ההדיוט בטל 

וות אע"פ לגבי חלק הגבוה, כמו"כ לגבי מצ
שמכוון לשם מצוה מ"מ אם מתערב בה גם 
מחשבה להנאתו מגרע במעלת המצוה שהרי אין 
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כוונתו העצמית בטל לגבי כוונת קיום המצוה. 
משא"כ למ"ד דנדונ"ד אין קריבין ביו"ט משום 
דחלק ההדיוט בטל לגבי חלק הגבוה ואינו בכלל 
לכם, א"כ הה"נ בקיום מצוה דאע"פ שמחשבתו 

ת פרס אמרינן דמחשבתו בטל לגבי גם לשם קבל
מחשבת המצוה ודו"ק, ועי"ש באריכות מש"כ 

(וראה עוד לכ"ק אאמו"ר זצללה"ה בישראל סבא בזה. 

(אהע"ז סי' , ובשו"ת דברי יציב (גליון כ"ט דף ג' ע"א)

  בענין זה). קי"ג)

ובעצ"ח שם ביאר עד"ז מה שדרשו חז"ל 
בראשית בשביל  (והובא ברש"י ר"פ בראשית)

ראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקרא יש
ראשית, והיינו דאע"פ שנבראו עניני עוה"ז 
הגשמיים מ"מ כיון שברא הקב"ה העולם בשביל 
התורה שהוא קודש לה', וגם בשביל ישראל 
שנקראו קודש, א"כ כל עניני העוה"ז בטלים הם 
לגביהן, כיון שצורכי ההדיוט בטלים לגבי מצוות 

שהם קודש, וע"כ נקרא כל התורה ולגבי ישראל 
בריאת העולם בשביל התורה ובשביל ישראל, 

  עי"ש מש"כ עפי"ז.

דרש  (דף ג' ע"א)ויל"פ בזה אמז"ל בגמ' ע"ז 
רשב"ל מאי דכתיב ויהי ערב וגו' יום השישי 
מלמד שתנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית 
אם ישראל מקבלין התורה מוטב, ואם לאו אני 

הו. ויש לרמז דהקב"ה מחזיר אתכם לתוהו ובו
הורה לבני ישראל שישכילו לדעת דרק כאשר 
יקבלו התורה ואז ממילא יתבטלו כל עניני עוה"ז 
אל חלק הגבוה לקיום התורה והמצוות, ובכך 
כדאי הוא בריה"ע כי כל עניני העוה"ז יתעלו ע"י 
שיהיו בטלים אל התורה, אבל לולי זאת שיקבלו 

י העוה"ז ולכן התורה אין חפץ ורצון בכל ענינ
טתו ר"ל לשידייקא ויחזור העולם לתוהו ובוהו, 

פסח את הס"ל דגם כשאכל דרש הכי כי איהו 
לשם הנאה קיים המצוה ולא רשע מיקרי, כי 

ועל כן קיום  הנאת הדיוט בטלה אצל גבוה
י"ל דלכן אמרו ו העולם תלוי בקבלת התורה.

בעינן נמי  הכל מודים דבעצם (פסחים דף ס"ח ע"ב)
לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה, כי מקבלת התורה 
נתגלה שכל ענייני לכם בטלים לקיום התורה, 

בטלים להורות שכל מיני לכם  נמי לכםלכן בעינן 
  .התורההם לגבי 

(ערך נדונ"ד קריבין ביו"ט והנה במלא הרועים 

כתב דהך מילתא אי נדרים ונדבות קרבין  אות י"ד)
גתא דאביי ורבא אי כל מילתא ביו"ט, תליא בפלו

(תמורה דף דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני 

רמי ליה  (דף נ"ט ע"ב), ותו"ד דהנה בפסחים ד' ע"ב)
כתיב לא ילין  (ולג' רש"ל לרבא)רב ספרא לרב 

, לבוקר הוא דלא (שמות לב)לבוקר זבח חג הפסח 
(פירש"י ויקטירנו בלילי יו"ט ילין הא כל הלילה ילין, 

ע"פ שנותר מקרבן של חול דהא י"ד שנזרק דם הפסח וא

(במדבר , והכתיב עולת שבת בשבתו בו חול הוא)

ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביו"ט,  כח,)
א"ל כבר רמייה ניהליה רב אבא בר חייא לר' 
אבהו ושני ליה הכא בארבעה עשר שחל להיות 
בשבת עסקינן דחלבי שבת קריבין ביו"ט, והתוס' 

ו דבירושלמי הקשו ע"ז דהאיך מיירי בי"ד הביא
שחל בשבת והא כתיב חג דהיינו חגיגה הבאה 

דף (עם הפסח והרי לא דחיא שבת כמ"ש לקמן 

משני  (דף מ' ע"ב)עי"ש, ובירושלמי שם  ס"ט ע"ב)
והביא שמא אינו כשר  עברא"ר חיננא אילו 

, והיינו מאחר שאילו עבר והביא כשר עובר
והא דכתיב חג היינו דלעולם דמיירי בשבת 

בעבר ושחט חגיגה ובהא קמ"ל קרא דלא ילין, 
והקשה המלה"ר דלמ"ד דכמדארל"ת אי עביד 
לא מהני היאך אפ"ל דעבר ושחט הרי כה"ג פסול 

  החגיגה שהרי אי עביד לא מהני.

הביאו קושיית  שם ד"ה ולא עולת חול)(ובתוס' 
הריב"א דהא קרא דעולת שבת בשבתו בשבת 

טובא, אבל ביו"ט דקיל מנ"ל דלא  כתיב, דחמיר
 שבת דף קי"ד ע"א)(קרבה, וי"ל דאתיא כר"ע דאמר 

דקרא דעולת שבת לימד על חלבי שבת שקריבין 
ביו"ט, ומשמע ליה קרא עולת שבת זו בשבת 
אחרת דהיינו של שבת ביו"ט, וממילא שמעינן 
מכלל זה דשל חול ביו"ט לא קרבה, ולפי"ז לר' 

(ראה מלה"ר יבין ביו"ט ישמעאל דס"ל נונ"ד קר

א"כ עולת שבת לא אתי לאוריי על עולת  אות ו')
שבת ביו"ט, וא"כ ליכא למילף מינה דאסור 
להקריב עולת חול ביו"ט, וי"ל דס"ל דעולת חול 
שרי ביו"ט כמו נונ"ד דקריבין וכ"ש הוא מנונ"ד, 
וא"כ למ"ד נונ"ד קריבין ביו"ט ליכא קושיא כלל 

מנם כל הלילה ילין, מהא דלא ילין לבוקר דא
ולדידיה אין צריך לדחוק דמיירי בי"ד שחל 
בשבת ועבר ושחט חגיגה, וא"כ שפיר י"ל 
דכמדארל"ת אי עביד לא מהני, ורק אליבא דמ"ד 
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דנונ"ד אין קריבין ביו"ט וא"כ אין עולת חול 
קריבה ביו"ט ועכצ"ל דקרא דלא ילין מיירי בי"ד 
שחל להיות בשבת וצ"ל כמ"ש הירושלמי 
דמיירי בעבר ושחט חגיגה, וממילא מוכרח 
דכמדארל"ת אי עביד מהני ודו"ק, ומוסיף 
במלה"ר דלכך הקשה רב ספרא דבר זה לרבא 
דייקא דהוא ס"ל אי עביד לא מהני וא"כ קשה הך 
דלא ילין דליכא למיפשט דמיירי בשבת דהרי 
כתיב חגיגה דאין קריבה בשבת ואף אי עבר 

  ושחט לא מהני עי"ש ודו"ק.

 (תמורה דף ה' ע"ב)ובסוגיא דכל מה דארל"ת 
פריך לאביי דס"ל אי עביד מהני, והרי בכור דאמר 
רחמנא לא תפדה, ותנן יש להם פדיון 
ולתמורותיהן פדיון חוץ מן הבכור ומן המעשר, 
אלמא לא מהני, תיובתא דאביי, אמר לך אביי 
שאני התם דאמר קרא הם בהוייתן יהא, ולרבא 

מסיק דלרבא איצטריך הם לימד הם למה לי וכו' ו
על הבכור ומעשר שנתערב דמן בכל העולין 
שקריבין לגבי מזבח, ואביי האי סברא מנא ליה 
נפק"ל מולקח מדם הפר ומדם השעיר והלא דם 
הפר מרובה משל שעיר מכאן לעולין שאין 
מבטלין זה את זה, דתניא ולקח מדם הפר ומדם 

ורבא התם  השעיר שיהיו מעורבין דברי ר' יאשיה,
מזה בפני עצמו ומזה בפ"ע, וסבר ליה כר' יונתן 
דאין מערבין לקרנות, והיינו דר' יאשיה ור' יונתן 

אי מערבין לקרנות,  (דף נ"ז ע"ב)נחלקו ביומא 
ותליא אי לחלק צריך קרא או לא, דר' יאשיה 
לשיטתו דס"ל לחלק צריך קרא, וא"כ כיון דכתיב 

לנו קרא לחלק ולקח מדם הפר ומדם השעיר ואין 
א"כ שניהם כאחד במשמע ומערבין לקרנות, ור' 
יונתן לשיטתיה דס"ל דכל היכא דלא כתיב יחדיו 
כל אחד בפנ"ע במשמע, וא"כ ה"ה הכא דלא כתיב 
יחדיו כ"א בפנ"ע משמע ואין מערבין לקרנות, 
והיוצלמ"ז דאי צריך קרא לחלק ומערבין 

לין לקרנות, א"כ ילפינן מדם הפר ודם השעיר דעו
אין מבטלין זא"ז, ואייתר הם ללמד דבהוייתן יהא 
ומוכח דבכל התורה כ"מ דארל"ת אי עבד מהני, 
משא"כ אי לא צריך קרא לחלק ואין מערבין 
לקרנות, ואיצטריך הם להא דעולין אין מבטלין 
זא"ז, לא אייתר הם לדרוש דבהוייתן יהא, וע"כ 
הא דלא מהני פדיון לבכור משום דכ"מ דארל"ת 

  .(עיין במלא הרועים)עביד לא מהני  אי

המורם מכל הנ"ל דלמ"ד לחלק לא צריך קרא, 
ודם הפר והשעיר לא היו מעורבין אין להוכיח 
מינה דעולין אין מבטלין זא"ז, ובהכרח דילפינן 
לה מדכתיב הם, וצ"ל דלא איצטריך לה לומר 
דלא מהני פדיון לבכור, דבלא"ה ידעינן דאפי' 

ון דכ"מ דארל"ת א"ע לא בדיעבד ל"מ בה פדי
מהני, ולפי"ז לא יתכן דקרא דלא ילין וגו' מיירי 
בי"ד שחל להיות בשבת ועבר וחג, ובהכרח 
דמיתוקמי כמ"ד חלבי שבת קרבין ביו"ט ונונ"ד 
קרבין ביו"ט, ושמעינן דחלק ההדיוט אינו 
מתבטל אצל גבוה, ומינה דכל כוונה להנאת 

אי לחלק עצמו פוגם וגורע בקיום המצוה, אבל 
צ"ק ודם הפר והשעיר היו מעורבין שפיר ילפינן 
מינה דעולין וכו', ומ"ש הם קאי לומר דבכור לא 
מהני לה פדיון אע"ג דבעלמא כמדארל"ת א"ע 
מהני, ולפי"ז שפיר י"ל דקרא דלא ילין מיירי 
בי"ד שחל בשבת ועבר וחג, ולעולם נונ"ד אין 

ל קרבין ביו"ט, והיינו משום דחלק ההדיוט בט
לגבי חלק הגבוה, ולפי"ז גם כשמכוון להנאת 

  עצמו לא נגרע כוונת המצוה, ודו"ק.

*  

קום התהלך עה"פ  (ב"ר פמ"א י')במדרש והנה 
בארץ תני הלך בשדה בין לארכה בין לרחבה קנה 
עד מקום שהלך כדברי רבי אליעזר, שהיה ר"א 
אומר הילוך קנה, וחכ"א לא קנה עד שיהלך 

עקב בן זבדי טעמיה דר"א לארכה ולרחבה, א"ר י
יפה בו (וכ"ה בב"ב דף ק' ע"א) קום התהלך בארץ וגו',

ר' יאשיה ור' יונתן  תבפלוגתיגי תואר כתב דפל
צריך קרא יאשיה דאם בעינן קרא לחלק, דלר' 

 כיוןא"כ  ,משמע שניהם כאחדלחלק ובלא"ה 
קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה א"ל השי"ת ד

ני כשהלך לארכה ולא מהדייקא בעינן שניהם 
בפני כל אחד לחוד, משא"כ לר' יונתן דמשמע 

, לחודאו לרחבה ארכה למהני בהלך שפיר עצמו 
דאברהם לא מצינו בו שהלך רק וכתב עוד שם 

בשמע  כתבעפי"ז ועי"ש, לארכה ולא לרחבה 
בכסף  כ"הו(פר' בא דף רס"ט, יעקב למהר"י אלגאזי, 

וביושב  ערך אברהם אות א', בלקט יוסףנבחר סו"פ חיי, ו

 )' וירא דף מ"ה ע"א, ובפר' בשלח דף ק"נ ע"באהלים פר
תליא "י מוחזקת לנו מאבותינו רא הא אםד

דאי שניהם כאחד בפלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן, 
לא הוי חזקה עד במשמע וצריך קרא לחלק א"כ 
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כיון שלא הלך וממילא  ,שילך לארכה ולרחבה
כל ם את הארץ, אך א אברהם רק לארכה לא קנה

משמע ולא צריך קרא לחלק אחד ואחד בפנ"ע 
בהלך לארכה לחוד ג"כ הוי חזקה ושפיר א"כ גם 

  קנה אברהם את הארץ ומוחזקת לנו מאבותינו.

ויתיצבו בתחתית  (דף פ"ח ע"א)והנה בגמ' שבת 
ח בר חסא מלמד שכפה "אמר רב אבדימי ב ,ההר
אם ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם "הקב

אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא  ,קבורתכם

פרש"י שאם יזמינם לדין וכו' יש ורבה לאורייתא, 
  .להם תשובה שקיבלוה באונס

אמר חזקיה ואמנם בהמשך הגמ' בשבת שם, 
משמים השמעת דין ארץ יראה  אי דכתיבמ

 ,שקטהאלא בתחילה יראה ולבסוף וכו' ושקטה 
ד ויהי ערב ויהי בקר "ל מ"דאר ,ל"ולמה יראה כדר

ה "מלמד שהתנה הקב ,ל"יום הששי ה"א יתירה למ
ואמר להם אם ישראל  ,עם מעשה בראשית

מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני 
. וכתב בספר אהבת מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

(למהר"ש אלגאזי, עמוד התורה דרוש א', בנדמ"ח עולם 

דכוונת הגמ' לומר דחזקיה ור"ל פליגי על  "ו)דף ס
מ"ש ר' אחא בר יעקב דמודעא רבא לאורייתא, 
משום דכיון דתנאי התנה הקב"ה במעשה 
בראשית וכו' לכך כפה עליהם ההר במתן תורה, 
להודיעם דלא יתכן קיום העולם בלי שישראל 
יקבלו התורה, ולא היה בכך גדר של איום והפחדה 

ת התורה, אלא שידעו כי דבר לכוף אותם על קבל
זה הוא מטבע הבריאה שהרי כן התנה בשעת 
בריאת העולם, ומכל ידעו כי בהכרח דבביטול 

אם אתם מקבלים העולם יהא גם ביטולם, ומ"ש 
שם תהא קבורתכם, היינו התורה מוטב ואם לאו 

דמאליו יבא קבורתם בהפסד העולם בכללו, נמצא 
ך אונס דאע"פ שכפה עליהם ההר לא היה בכ

  וכפיה על עצם קבלת התורה, עי"ש.

(פר' מקץ דף ט"ז וכעי"ז כתב בס' בשרתי צדק 

 (ע"ז דף ב' ע"ב)ליישב מה שהקשה המהרש"א  ע"א)
דמפני מה הוצרכו לכפיית ההר כגיגית וכו', הא 
בלא"ה היו מחוייבים לקבל התורה דאם לא היו 
מקבלים אותה היה נחרב העולם, וכן עורר בצפנת 

וכתב וז"ל, והמחוור לדעתי דבאמת פענח, 
במחלוקת שנויה ומי שס"ל דכפה עליהם הר 

כגיגית לכופן לקבל התורה, לא ס"ל שהתנה 
הקב"ה שאם לא יקבלו ישראל את התורה 
שיחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ומי שס"ל דתנאי 
התנה וכו', לא ס"ל שישראל קבלו את התורה 

  עי"ש.בכפיה אלא ברצונם הטוב קבלו, עכ"ד 

בכן יבואר דכאשר בא הכתוב לצוות על 
שמיטת הארץ בשמיטה ויובל, הקדים לומר 

, דניתנה התורה בהר בהר סיני לאמרוידבר וגו' 
סיני כאשר כפה עליהם ההר כגיגית, ואעפ"כ 
מחויבים בשמירת התורה והמצוות ולא שייך 

עליהם ההר  טענת אנוסים, משום דהא דכפה
היה להודיעם דכן הוא טבע העולם משעה 
שנברא שיתקיים רק ע"י קבלת התורה, כי רק 
כאשר יקיימו התורה יהיו כל עניני העוה"ז 
בטלים לגבי קיום המצוות, כדין הנאת ההדיוט 
שבטלה לגבי גבוה מהא דנדונ"ד אין קריבין 
ביו"ט משום דאינו בכלל לכם כי הנאת ההדיוט 

  גבוה.בטילה לגבי 

ולפי"ז דנדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט עכצ"ל 
דמ"ש לא ילין חלב חגי עד בוקר מיירי בי"ד שחל 
בשבת ועבר וחג, והיינו דכל מה דאמר רחמנא 
לא תעביד אי עביד מהני, ולכן איצטריך קרא 
דקודש הם בבכור לומר דאפי' בדיעבד לא מהני 
בה פדיון, והא דעולין אין מבטלין זה את זה 

לפינן לה מדם הפר והשעיר שהיו מעורבין, י
והיינו משום דלחלק צריך קרא, מעתה לא קנה 
אברהם אבינו את הארץ כשהלך לארכה בלבד 
ואר"י אינה מוחזקת לנו מאבותינו, ורק כשכבשו 
בנ"י את הארץ זכו בה, ומעתה יהא לאוה"ע טענה 
לומר ליסטים אתם שכבשתם את הארץ, לכן 

ו אל הארץ אשר אני נותן כי תבואבהכרח שתדעו 
, רצ"ל להשיב כדברי ר' יצחק דכל העולם לכם

ושבתה הארץ של הקב"ה ברצונו וכו', ועל כן 
להכריז ולהודיע לעין כל כי הארץ שלו  שבת לה'

  הוא, ובכן אין מקום לטענתם, ודו"ק.

*  

מעתה יתבאר כוונת מאמר הגמ' בסנהדרין, 
דאותו המין שפיר ידע דהשי"ת אמר שיחזקאל 
יקבל על עצמו יסורין כדי לכפר על עוונות בני 
ישראל, אלא דטען דכיון דקבלת התורה היתה 
בכפיה והו"ל לבנ"י טענת מודעא רבה לאורייתא, 
א"כ אין בדין להענישם, ואיהו לא ידע דהא דכפה 
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יה להודיעם דכן הוא טבע העולם עליהם ההר ה
משעה שנברא שיתקיים רק ע"י קבלת התורה, כי 

  כל עניני העולם בטלים אל מצות התורה..

לקיים ענה לסתום את פיו ועל כך בא התלמיד 
, ופתח פיו בחכמה לשאול מאי כסיל כאוולתו

טעמא דשביעתא, ועכצ"ל כדי להראות דהארץ 
לערער  של הקב"ה היא כדי שלא יוכלו אוה"ע

ולומר ליסטים אתם וכו', והיינו משום דאר"י לא 
היתה מוחזקת לאבותינו משום דא"א לא הלך 
אלא לארכה בלבד ולחלק צריך קרא. ומעתה 

לחלק צ"ק א"כ דם הפר והשעיר מעורבין היו ד
וילפינן מינה דעולין וכו', ומ"ש הם להורות 
דבכור לא מהני לה פדיון דבעלמא כמדארל"ת 

וא"כ מ"ש לא ילין מיירי בי"ד שחל א"ע מהני, 
בשבת ועבר וחג, ולעולם נונ"ד אין קרבין ביו"ט 
משום דחלק ההדיוט בטל לגבי חלק הגבוה, ועל 
כן נברא העולם רק בתנאי שיקבלו בנ"י את 
התורה כי בכך יתעלו כל ענינים החומריים 

אל התורה, וזה אשר הודיעם השי"ת  והגשמיים
טבע הבריאה דכל  בכפיית ההר לרמז דכן הוא

עניני העולם כפופים ובטלים אל התורה וכנ"ל, 

  ובכן לא שייך טענת אנוסים בקבלת התורה. 

וזה עצמו שאמר רבי אבהו להסביר מה שבא 
התלמיד לדחות דברי המין, וע"ז אמר ר' אבהו 

, כי לתרוייהו דשויא מילתא לכו אמינאהשתא 
ממצות שמיטה דאמר הקב"ה זרעו שש והשמיטו 

, והיינו דלא זכה כדי שתדעו שהארץ שליע שב
אברהם אבינו במתנת הארץ, כי לחלק צריך קרא, 

ביו"ט דאינו  ומכך יתברר כי נונ"ד אין קריבין
בכלל לכם כי הנאת ההדיוט בטלה לגבי גבוה, 
ואשר לכך ברא השי"ת העולם ומלואו כדי שכל 
עניני עוה"ז ישמשו לצרכי קיום התורה וממילא 

ויש להמתיק יהיו בטלים לגבי עבודת הקודש, 
כל רצ"ל ש ,שלי הארץכדי שתדעו שדז"ש 

, גבי התורה והמצוותהכל בטל לכי  שליהארציות 
י חלק ההדיוט בטל אצל גבוה, ולשם כך כפה שהר

להודיעם את טבע העולם הקב"ה הר כגיגית 
וכנ"ל, וממילא דלא שייך טענת אונס על קבלת 

קיימו התורה נתחייבו,  לא םההתורה, לכן כאשר 
וממילא דהצור תמים פעלו לייסר את הצדיק כדי 
לכפר על עוונות הדור, ונמצא דשפיר הו"ל 

   .ייהו, ודו"קתשובה דשויא לתרו

  
  

  תוכן ה'תורה' שאמר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 העעל"ט  בהרבעת השוה"ט דליל שב"ק פר' 

וידבר ה' אל  ב)-(ויקרא כה, אבתוה"ק בפרשתן 
משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת 
אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, 
  ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך וגו'.

שבת  המשך רמז תרנח) ילקוט(והוא מהרש"י ב
כבר רבו לה' כשם שנאמר בשבת בראשית, ו

הפירושים בזה. וביותר תמוה דנראה כאילו 
הכוונה דנלמד בכאן ממה שנאמר כן בשבת 
בראשית, אולם הלא גם בשבת בראשית לא 
נאמר יותר ממה שנאמר כאן, דבמצות שבת לא 

שבת הוא לה' בכל  (ויקרא כג, ג)נאמר כי אם 
והיינו ממש בדומה למה שנאמר מושבותיכם, 

  כאן 'ושבתה הארץ שבת לה''.

ואפ"ל בזה דהקשה לו לרש"י קושיא עצומה 
שבת לה'', דלכאו'  ושבתה הארץבמה שנאמר '

הלא לא האדמה היא השובתת, דהרי רק האדם 

הוא השובת, בעוד שהאדמה מצמחת גם בשנת 
השמיטה פירות וספיחין וכו', אלא שהאדם הוא 

בודה בשדה והוא הוא השובת שמנוע מכל ע
מכל העבודות שבשדה, וא"כ מפני מה נאמר 

  ושבת הארץ. 

שבת לה' על זה בא לתרץ במה שאמרו במדרש 
, דהיינו כשם שנאמר בשבת בראשית שבת הוא לה'

כי כשם שהתם הכוונה הוא על האדם אשר הוא 
הוא המצווה לשבות שבתו לכבוד הבורא ית"ש, 

אומרו 'ושבתה  כמו כן הכא בשמיטה כוונת
הארץ', אין הכוונה שהארץ תשבות ממלאכה, 

 אלא שהאדם הוא הוא השובת, וזה פשוט.
ואפ"ל עוד בזה, ובהקדם מה שדקדקו עוד 
המפו', במה שפתח ודיבר הכתוב בענין שנת 
השבע 'ושבתה הארץ שבת לה'', וחזר לדבר על 
שנות השמיטה 'שש שנים תזרע שדך' וגו', ושוב 
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מיטה 'ובשנה השביעית שבת סיים במצות הש
שבתון' וגו'. דלכאו' היה צריך לפתוח תחילה 

  בששת שני המעשה.

ויבואר בהקדם מה שדקדקו המפו' במאמר 
ויקהל משה את כל עדת  ג)-(שמות לה, אהכתוב 

הם אלה הדברים אשר צוה יבני ישראל ויאמר אל
ששת ימים תעשה מלאכה , תםות אולעשה' 

ה' קדש שבת שבתון לוביום השביעי יהיה לכם 
וגו', דלכאו' מצות שבת הוא בשב ואל תעשה, 
ולמה נקט הכתוב כאן הלשון 'לעשות אותם' 

  שהוא בקום ועשה.

ותירצו בזה, ד'לעשות את השבת' קאי על 
תוספת שבת, מה שמוסיף האדם מעצמו מחול על 
הקודש, ומקודש על החול, ודבר זה נקרא עשייה, 

אה אור החיים הק' (רוהיינו 'לעשות את השבת' 

. וביותר שעל ידי ענין תוספת שבת שמות לא, טז)
הרי שכל השבת משתנה מהותה להתעלות יותר 

(תיקון מ"ח; וראה זוה"ק פר' [וכדאיתא בתיקוני זוהר 

כל המוסיף  נשא, דף קכ"ה ע"א; פר' פנחס דף רמ"ב ע"ב)
מחול על הקודש מוסיפין לו נפש יתירה בשבת 

ו], ונמצא שכשמוסיף האדם וכל הגורע גורעין ל

על השבת הריהו מרומם ומגביה השבת יותר 
  ויותר, ונמצא עושה הוא את השבת.

וכענין הזה הוא גם במצות שמיטה, שגם בו 
(ראה גמ' ר"ה דף ט' נצטווינו על תוספת שביעית 

, וי"ל דעל ידי מה שמוסיף וירושלמי פ"א ה"א)
לשבות ממלאכה כבר בערב שנת השמיטה, 

עלה כל שנת השמיטה להיות בבחי' בכך נת
 נעלית יותר.

כי תבואו אל הארץ אשר על זה רמז הכתוב 
ורמז בזה  ושבתה הארץ שבת לה'אני נותן לכם, 

שיכול האדם להביא את הארץ לידי מהות ובחי' 
שש שנים נעלית יותר, וזאת היאך על ידי אשר 

, ובתוך ששת השנים יוסיף מחול וגו' תזרע שדך
בות כבר בשנה השישית, ובזה על הקודש לש

, ויתעלה ובשנה השביעית שבת שבתוןגופא 
  להיות בבחי' נעלית יותר ויותר.

שבת לה' על זה רמז כאן רש"י הק' בדבריו 
, דשם למדנו בחי' זו כשם שנאמר בשבת בראשית

שעל ידי התוספת שמוסיף מחול על הקודש 
מתעלה בחי' השבת עד שמשתנה מהותו, כמו כן 

   במצות השמיטה, והבן.הוא גם 

 
 

  תוכן ה'תורה' שאמר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 העעל"ט  בהרבעת השוה"ט דעתיקא קדישא שב"ק פר' 

וכי תאמרו  כא)-(ויקרא כה, כבתוה"ק בפרשתן 
מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא 
נאסוף את תבואתנו, וצוויתי את ברכתי לכם 
בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש 
השנים, וכבר תמהו בזה דהיעלה על הדעת דבני 
ישראל יפקפקו ויהרהרו אחר ציווי השי"ת לומר 
מה נאכל וגו', והרי בוודאי דמצוות שמיטה ניתן 

  שיוכלו לחיות ולהתפרנס כראוי.להם באופן 

וי"ל בזה, שבוודאי ידעו כי אין מעצור לה' 
מלהושיע לזונם ולפרנסם בהרווחה כי היד ה' 
תקצר, אלא דבהאי פחדא הוה יתבי דהרי שנינו 

(רש"י תענית דף כ"ד דאסור להנות ממעשי ניסים 

שאמר אביי כמה  (שבת דף נ"ג ע"ב), ומצינו ע"א)
לו מעשי בראשית. גרוע אדם זה שנשתנו 

על בנו של רבי  (תענית שם)וכיוצ"ב אמרו בגמ' 
יוסי דמן דיוקרת, שהוציא פירות תאנה שלא 
בזמנה כדי להאכיל את פועלי אביו, ואמר לו 

אביו, אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה שלא 
בזמנה, יאסף שלא בזמנו ומת, על כן נתייראו 

לא  שיצטרכו להתפרנס בדרך נס, וזה שאמרו הן
נזרע ולא נאסוף וגו', ונמצינו נהנים ממעשי 

  ניסים ואנא אני באים.

ע בהאי "ר זי"ואולם כבר האריך כ"ק אאדמו
(שפ"ח לחנוכה סי' ר"ב ענף ד; שפ"ח רעד"ר פר' ענינא 

, דמצינו בחז"ל ד, ועוד בכמ"ק)-ויגש מאמר ז' אות ב
(תענית בענין מעשי ניסים דברים סותרים, דבגמ' 

ברבי חנינא בן דוסא, חד בי שמשי  דף כ"ה ע"ב)
חזייה לברתיה דהוות עציבא, אמר לה, בתי למאי 
עציבת, אמרה ליה, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי 
של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת, אמר לה, 
בתי מאי איכפת לך, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא 

לא חש משום יאמר לחומץ וידלוק, עיי"ש, הרי ד
 בי חנינא בן דוסאבעיזי דר מעשה ניסים, וכן

 (ק"ו ע"א), ובב"מ (שם)דאייתי דובא דקרנייהו 
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דיכול לטעון דהוה מתקיים בי ותגזר אומר ויקם 
לך עי"ש, ולמה שם אינו בגדר מטריח כלפי 
מעלה, וכן בהא דיהושע דשמש בגבעון דום וירח 

  .בעמק איילון

כן מצינו עוד הרבה מאמרי חז"ל שנשתנו 
(שיהש"ר מא מה שארו במדרש סדרי הטבע, לדוג

אמר רבי אידי מעשה באשה אחת בצידן  א, ל)
אתון  ,ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה

שמעון בן יוחאי בעיין למשתבקא דין  ביגבי ר
אמר להון חייכון כשם שנזדווגתם זה לזה  ,מדין

במאכל ובמשתה כך אין אתם מתפרשים אלא 
לעצמן הלכו בדרכיו ועשו  ,מתוך מאכל ומשתה

 ,ושכרתו יותר מדאי ,"ט ועשו סעודה גדולהוי
כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה בתי ראי כל 
חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית 

מה עשתה היא לאחר שישן רמזה לעבדיה  ,אביך
ולשפחותיה ואמרה להם שאוהו במטה וקחו 

בחצי הלילה ננער  ,אותו והוליכוהו לבית אבא
ן דפג חמריה אמר לה בתי היכן אני משנתיה כיו

אמר לה מה לי לבית  ,נתון אמרה ליה בבית אבא
אביך אמרה ליה ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ 

אין  ,טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך
הלכו להם אצל  ,חפץ טוב לי בעולם יותר ממך

ללמדך מה  ,י ועמד והתפלל עליהם ונפקדו"רשב
, אף צדיקים פוקדים עקרותפוקד עקרות  "ההקב

וכמו"כ כל המופתים ומפעולות הצדיקים שבכל 
  בגדר מטריח כלפי מעלה.וכי ח"ו היו דור 

אמנם הענין בזה דהנה טעם הדבר שאסור 
להנות ממעשי ניסים כי אין הקב"ה רוצה בשינוי 
סדר הטבע שעל פיה תיכן ויסד את העולם, 
ובראשית ברא אלקים את מערכת השמים 

ואת הכוכבים במסילותם על מנת שהכל והארץ 
י תבנית ומשטר דרכי טבע "כאשר לכל יתנהג עפ

העולם, ובכן לא ניחא הדבר להפוך הדברים 
ולשנות הסדר, ומהאי טעמא עצם הנס הרי הוא 

ויעמידם לעד  כי הוא צוה ונבראודבר מגונה 
  ר.לעולם חק נתן ולא יעבו

אמנם כל האי מילתא אינו אלא כאשר הוא בא 
בדרך גזירה בבחי' צדיק גוזר והקב"ה מקיים 
בשידוד מערכות הטבע, אולם כאשר הדבר נפעל 
ונעשה ע"י תפילות ותחנונים בכגון דא בוודאי 
שהוא היתר גמור, שהרי אינו מתערב בכח במעשי 

הבריאה, אלא מבקש מאת הבוכ"ע שיחוס וירחם 
קודש, ועל כן באופן זה שפיר וישלח עזרתו מ

מותר לסמוך ולהנות מן הנס כי הישועה הוא 
מעשי השם ונפלאותיו שעושה לטובת עם בני 

  ישראל להושיעם, ועי"ש באריכות.

וכי תאמרו מה נאכל וי"ל דזה רמז הכתוב 
וגו', והיינו דנפשם בשאלתם בשנה השביעית 

דהלא אסור ליהנות ממעשה ניסים, ואיככה זה 
שבתם בשנה השביעית, ויסתמכו על הנס ישבתו 

שיזונם השי"ת ויפרנסם להביא להם כל 
וציויתי את הצטרכויותיהם, ועל זה בא כמשיב 

, רמז בזה שאכן אין סומכין על הנס 'ברכתי' לכם
בשעה שהוא נעשה בדרך גזירה וכיוצ"ב, אכן 
כאשר הנס נמשך על ידי כח התפילה אינו חוץ 

מנו, וזה ע"ד שכתב לדרך הטבע ומותר ליהנות מ
בשם רביה"ק  (פר' לך)הרה"ק מקאמרנא בזוהר חי 

העטרת צבי זי"ע, במה שנאמר לאברהם אבינו 
דהוא רמז על תפלת  והיה ברכהואברכך וגו' 

שמו"ע ח"י ברכאין עי"ש, וכמו"כ מבואר בספה"ק 
דעיקר התפלה הוא להמשיך הברכה ממקור 

, כםוציויתי את 'ברכתי' להעליון, וזה שאמה"כ 
שעל ידי התפלה שפיר מותר להנות גם כאשר 

  בא הישועה והברכה בדרך נס.

*  

(ליקוטי וי"ל עוד, עפ"י דברי מרן האריה"ק 

דענין הברכה שמברכים קודם  תורה, פרשת עקב)
שמכניס מאכל לפיו, הוא כדי להעלות הניצוץ 

כי  ג), ח (דבריםהק' הטמון במאכל, ועפ"י הכתוב 
האדם כי אם על כל  לא על הלחם לבדו יחיה

עיקר חיות האדם אינו יחיה האדם, ש מוצא פי ה'
היינו מחלק הרוחני מהגשמיות של המאכל, אלא 

ועל  ,יצוצי הקדושה הטמונים בכל מאכל ומאכלנ
כן כשאומר הברכה ומזכיר שם שמים על האוכל 
אז הוא מעלה הניצוץ הק' למקור שורשו, ובכך 

  יעו"ש. עכתוד"קנמשך חיותו, 

(שער האותיות, קדושת האכילה אות "ה הק' ובשל

ודבר זה מצאתי יותר מבואר בשם כתב וז"ל,  ב')
י האר"י ז"ל, שפירש הפסוק כי לא על קהאל

הלחם לבדו יחיה האדם כי אם על כל מוצא פי ה' 
לידע סיבת  יחיה האדם. כבר חקרו הפילסופים

חיבור הנפש בגוף על ידי אכילה, וכי הנשמה בת 
אכילה היא, ולא עלתה בידם לידע הסיבה. אבל 
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הרב ז"ל הנ"ל אמר, אין לך דבר שאין בו צד 
אין לך  (ב"ר י, ז)קדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל 

עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו 
ואומר לו גדל, הכוונה כח ההשפעה הבאה 

, נאם ה' אענה (הושע ב, כג)למעלה, כמו שנאמר מ
את השמים והם יענו את הארץ. נמצא כל מאכל 
בעולם הוא מעורב בגוף ונפש, המאכל הנגלה 
הוא גוף, וקדושת ההשפעה מלמעלה שמכה בו 
לאמור גדל זהו הנפש שלו, וכשהאוכל אוכלו, אז 
על ידי אכילה נשאר גוף ונפש שלו מחוברים, כי 

מהנפש של המאכל והגוף מהגוף. הנפש נהנה 
ש כי לא על הלחם לבדו, רוצה לומר על הלחם "וז

לבדו הנגלה לנו יחיה האדם, דזה אינו, דאם כן 
מה תועלת להנפש מזה, אלא על כל מוצא פי ה', 
רוצה לומר שיש למוצא הלחם פי ה', דהיינו 
ההשפעה שמכה בו ואומר לו שיצא לחוצה 

ה הפירוש הוא ויגדל, על זה יחיה האדם, וז
  .פירוש מופלא

להגה"ק בעל פתחא  (פר' נח)ובס' בית פנחס 
בשם הגאון מוהר"ש סופר זצ"ל זוטא זצ"ל, הביא 

ת שאל למרן חשפעם א ,שסיפראב"ד קראקא 
הקדוש מצאנז זי"ע ועכ"י שיאמר לו מה טיבו של 
 ,השיריים שהחסידים משתוקקים להנות מהם

ש הרבה והשיב לו היות כי ידוע שבמאכלים י
רק עיקר  ,פסולת ואינם נותנים כח להאוכלם

הכח שבא להאדם האוכל היא רק חלק המעולה 
ש כי "כמ ,והטוב שבמאכל והוא הנקרא ניה"ק

והצדיק האוכל בקדושה  ,האדם ה' יחיהי "עפ
 ,ובטהרה מתקן כל המאכל ונעשה כולו קודש

והאוכל מזה אפי' רק מעט עושה בו פעולה 
יעו"ש. וזה ע"ד מה  ,טובנינים לעהגדולה לכל 

ואכלתם לחמכם  (ויקרא כו, ה)שפי' רש"י עה"פ 
לשובע, אוכל קמעא ומתברך במעיו, ולהנ"ל 
דעיקר מזון הנפש אינו המאכל הגשמי, כי אם 
הניצוצות הק' שמתקן באכילתו, ובזה יחיה 

  האדם כנ"ל.

 (חו"ר פר' צו תשל"ג)וכ"ק אאמו"ר זצללה"ה 
מ מרימנוב הביא מה שאמר הרה"ק מהרמ"

שאמר שהאיש אשר זיכך את רמ"ח אבריו אינו 
צריך לאכול בפיו דוקא, כי יכול לאכול בכל אבר 
ואבר, שהרי עיקר צורך האכילה היא להעלות 
את ניצוצי הקדושה כדברי מרן האריה"ק בלק"ת 
הנ"ל, ודבר זה אפשר לעשותה בכל אבר ואבר. 
וצוה להביא לפניו חתיכת צוקער ונטלה לרגע 

ו, לאחר מכן אמר לתלמידיו לטעום ממנה, ביד
כי אחר שהוציא ממנה  והיה טעמה מר מלענה,

  את הניצוץ קדוש בידו נתבטל טעמה. 

ועד"ז פירש אביו רביה"ק מרודניק מאה"כ 
שורך טבוח לעיניך ולא תאכל  לא), (דברים כח

ממנו, דידוע שכל הכתוב בתוכחה הם ברכות, 
וז"ש שורך טבוח לעיניך, היינו ע"י שתסתכל בו 

יהיב ביה עיניה  (שבת דף ל"ד ע"א)כמו שמצינו 
שע"י  ונעשה גל של עצמות, ופירשו בספה"ק

שנסתכל בו משך ממנו את הניצוץ קדוש אשר 
אבוקה בקרבו כדרך נר קטן הבטל לגבי 

שהאבוקה מושכת את האש המועט שבנר ונכבה 
הנר, ועי"ז נעשה כגל של עצמות, ועז"א שתוכל 
להוציא את הניצוצות הקדושים מן השור בראיה 
בעלמא, לכן וממנו לא תאכל רצ"ל שלא תצטרך 
לאכול ממנו דבלא"ה יהא בכוחך להעלות את 

  הקדושים ממנו, עי"ש. הניצוצות

וכי תאמרו עפי"ז יובן היטב דזה שאמר הכתוב 
והיינו כי יחששו  מה נאכל בשנה השביעית

שיצטרכו ליהנות ממעשה ניסים, וי"ז ישאלו 
היאך יוכלו להתפרנס שלא על ידי נס, על זה בא 

, רמז לכח הברכה, וצויתי את ברכתיכמשיב 
שבאמת אין החיות תלוי כלל בריבוי האכילה, 

ולכן כאשר יזכו יוכלו בכח  אלא מניה"ק אשר בה,
אמירת הברכה בכוונה להוציא ולינוק את 
ניצוצות הק' השרויים בתוך המאכל, ואז אף 
שיאכלו קמעא יספיק להם די צרכם, על דרך 
אוכל קמעא ומתברך במעיו, אשר דבר זה הוא 
מעיקר טבעו של עולם שעד"ז נברא האדם, 
וכאשר אינו מקלקל נפשו בזוהמת החטא יכול 

פן טבעי להתקיים במעט מזון, ובכן לא באו
   יצטרכו להתפרנס בדרך נס, והבן.
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  תוכן ה'תורה' שאמר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק שליט"א
 העעל"ט  בהרבעידן רעוא דרעוין שב"ק פר' 

וידבר ה' אל  ג)-(ויקרא כה, אק בפרשתן "בתוה
משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת 
אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם 
ושבתה הארץ שבת לה', שש שנים תזרע שדך 
וגו'. דקדקו המפו' על שכפל לשונו זה פעמיים, 
'דבר אל בני ישראל', ושוב 'ואמרת אליהם', כן 

ב מה "יל"ב מ"ש 'אשר אני נותן לכם', כמו"כ יל
שהתחיל לומר 'ושבתה הארץ שבת לה', דהול"ל 
שש שנים וגו' ובשנה השביעית שבת לה' וכדו', 

י 'לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית'. "וברש
  וכבר רבו הפירושים והביאורים בדברי קדשו.

כבר הקשו חז"ל והובא ברש"י מה ענין 
שמיטה אצל הר סיני, גם לבאר דברי הילקוט 

שוקיו עמודי שש מיוסדים  תרנח)(ויקרא כד, רמז 
, אמר ר"א הקפר (שיר השירים ה, טו)על אדני פז 

העמוד הזה אם אין לו כותרת למעלה ובסיס 
  מלמטה אינו נראה נאה וכו' עי"ש.

 ם הראשוןמצות השמיטה כתיקון לחטא אד -
  -וחטא האדמה 

 (שמות כ, יט)ויתכן לפרש בהקדם דברי רש"י 
דמצינו  יט, רמז רפד) ש שמות, פרק"(ילקומהמדרש 

שני כתובים המכחישים זה את זה, כתוב אחד 
, (שמות כ, יט)אומר כי מן השמים דברתי עמכם 

, (שם יט, כ)וכתוב אחר אומר וירד ה' על הר סיני 
עד שבא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, מן 
השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ 

ד"א מלמד , (דברים ד, לו)הראך את אשו הגדולה 
ה השמים ושמי השמים והציען על "שהרכין הקב

הר סיני, ויש ליתן טעם על מה ירמזון הדברים 
  ומה בא ללמדנו.

ואפ"ל בהקדים דברי המאור ושמש בפרשתן 
 ,שמיטההנין אר בעלבבריש פרשתין ותוד"ק 

דהנה הקב"ה ברא כל העולמות כדי שידעו כל 
ית א, (בראשוהנה כתיב  ,ש"ותו יתקהברואים מאל

תדשא הארץ דשא עשב  אלוקיםויאמר  יא)
מזריע זרע עץ פרי עושה פרי, ותוצא הארץ דשא 

ופרש"י שהארץ עברה על  ,וגו' ועץ עושה פרי
הציווי שהקב"ה אמר לה שתוציא עץ פרי עושה 

והיא לא  ,פרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי
ק דק"ק "הרהאמר ו ,הוציאה אלא עץ עושה פרי

 ,)זי"עאוהב ישראל "ה הרה"ק הה(מעזיבוז שיחיה 
היתה יודעת כי שהארץ עשתה עבירה לשמה 

שהאדם יעבור על הציווי המקום ואם יהיה הוא 
לכן עברה  ,ו"תחילה לחטא לא יהיה לו תקומה ח

היא תחילה על הציווי כדי שיהיה לו במה 
  .פר' בראשית) (עיין אוהב ישראל להתנצל

חטא ל מהגרהיא שחטא הארץ וי"ל עוד ד
ה שנתאווה חוה לאכול מעץ הדעת היה דמ ,אדם

טעם עצו נשתנה מכל האילנות שהיתה מפני ש
ותרא האשה כי  (בראשית ג, ו)מ"ש ופריו שוין כ

נמצא ולא כתיב הפרי העץ,  ,טוב העץ למאכל
לא היו מתאוין הארץ מן הציווי אלולי ששינתה ד

חטא ל מהחטא הארץ גר. מעתה אם לעץ הדעת
תחילה לתקן את אשר עיותה צריכה הארץ  ,אדם
אולם אם נאמר ז ישוב גם האדם בתשובה. "ועיד

הרי כוונתה היה לטובה דהארץ לא חטאה כי 
שוב האדם לשוב תחילה ולהזדכך עצמו ושעל 

  ז יזדכך גם הארץ. "דיע

וקוץ  (שם ג, יח)ה"ר נאמר אחר חטא אדוהנה 
הוצרכו לחרוש ולזרוע, אבל ולכן ודרדר תצמיח לך 

תבואתה בלא חרישה הארץ חטא הוציאה הקודם 
ד "וזריעה כלל, וכן יהיה לעתיד כשיתוקן הכל כמ

עתידה ארץ ישראל שתוציא  ל ע"ב)דף (שבת 
האדם שב בתשובה ומתקן כאשר גלוסקאות, לכן 

ך או אז זדכת גם הארץעד שגורם שמעשיו כראוי 
לעשות רצון הבורא להוציא תבואתה הארץ שבה 

  .בלי די בלא חרישה וזריעה עד

יבואו לארץ כי כאשר ישראל לכן נצטוו בני 
ב "(באוירא דארץ ישראל מחכים הקדושה אשר 

י אינו מגושם כל "ת של אריוהארצכי  ח ע"ב)"קנדף 
מקודשת משאר רי כך כמו בשארי ארצות שה

שם יוכלו להתעלות שיהא כל מעשיהם  ארצות,
זרעו שש שנים לשם קדושה דהיינו רק יולש"ש, 
גופם שיוכלו לעסוק בתורה ועבודה ולא לקיום 

ובזה  ,לשם תאוות עולם הזה ולא להרבות הון
עד , ביתר שאת הארץתתקדש ותתעלה גם 

שתבא הארץ לדרגה שהיתה קודם חטא אדה"ר 
גם ותוכל להוציא תבואתה בשנה השביעית 

מעצמו לגדל לא יחרשו ולא יזרעו, ויספיק כאשר 
. וזהו וכו' ורתבואה די והותר בשפע רב לאין שיע
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, עי"ש ענין שמיטה שנצטוו ישראל בבואם לארץ
  דבריו הנחמדים והמעוררים לב ונפש.

  -מעלה בברכת הצדיקים יותר ממעשה שמים וארץ  -

 כא)-(כה, כוהנה בייטב לב בפרשתן, ביאר מאה"כ 
וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע 

 ,ם וגו'ולא נאסף את תבואתנו וצויתי את ברכתי לכ
איך סלקא דעתא שישראל ה 'המפונתקשו כבר ו

  .ישאלו מה נאכל עד שהצריך להשיב וצויתי וגו'

(פר' וביאר עפ"י דברי זקה"ק בישמח משה 

ה'  (דברים א, יא)לפרש במה שנאמר  דברים ד"ה ונ"ל)
אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים 

אמרו לו ויברך אתכם, ופרש"י ככם אלף פעמים, 
משה אתה נותן קצבה, אמר להם זה משלי, אבל 

דלכאו' תמוה הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם. 
ככם אלף פעמים למה לי, יוסף וגו' אם כן ברכתו ד

הלא בכלל מאתים מנה וכמו כן ברכת משה בכלל 
 )' ע"אה(כתובות דף חז"ל ש מ"עפיוי"ל . ית"ש ברכתו

ם גדולים מעשה הצדיקים יותר ממעשה שמי
נמצא דבברכת משה וארץ וכו', עיי"ש הטעם, 

היתה בה מעלה מיוחדת כי היתה מעשה צדיקים, 
לכן אע"פ שהיתה בברכתו הגבלה של אלף 

כדי כפי שידו משגת פעמים לא נמנע מלברכם 
  מעשה צדיקים. כה בבחי' נשגבה של ברשיקבלו ה

עפי"ז ביאר הייטב לב, דאמנם ידעו והאמינו 
ה' לא קצרה מהושיע  כי ידעם בני ישראל 

בלי זריעה ואסיפה, אלא  ובודאי יצו את ברכתו
שהוקשה בעיניהם כי בכל שנה שזורעים 
ואוספים את התבואה כדת של תורה הרי נעשית 
התבואה במעשה הצדיקים, וה' מצמיחה הרי 

ממילא נמצא בה תרתי מעשה שמים וארץ, 
למעליותא הן מעשה שמים והן מעשה צדיקים, 

, אם כי הן לא נזרעבשנה השביעית  מה שאין כן
ה' יצו ברכתו משמים ממעל, לא תהא רק מעשה 
שמים וארץ, ולא על ידי מעשה ידינו דהיינו 

ולא נאסף את וזהו שנאמר  ,מעשה צדיקים
דייקא, שלא תהא נקרא על שמנו, כי  תבואתנו

  .לא תהא בה מעשה ידינו כלל

ד מ"השיב להם השי"ת תשובה נכונה, עפיע"ז 
אמר רבי ישמעאל  (ברכות דף ז' ע"א)עוד בחז"ל 

כו' ואמר לי ישמעאל ופעם אחת נכנסתי להקטיר 
בני ברכני, אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו 

הרי רחמיך את כעסך וכו' ונענע לי בראשו. 

שניתן כח הברכה להצדיק שכביכול יברך את 
ת. ועד"ז פירש הרה"ק הרר"ז זי"ע מאה"כ "השי

והריקותי לכם ברכה עד בלי די,  י)(מלאכי ג, 
כלומר שאריק לכם ברכה עד שאתם תברכו את 

  מי שהוא בלי די, כלומר אין סוף יתברך.

ל שאצוה ", רצוצויתי את ברכתי לכםוז"ש 
שברכתי תהא לכם ונתונה בידכם לברכני על 
מנת לשלוח ברכה באסמי התבואה, ונמצא 

י מעשה "שתהא ברכתי שאברך אותה, ע
, ונמצאת כי זאת הברכה שיושפע לכם הצדיקים
  י מעשה צדיקים, עכתו"ד."תימשך ע

עבודת הצדיקים להעלות ולקשר כל עניני  -
  -גשמיות לשמים 

הביא  (פר' לך)והנה מרן בספה"ק דברי חיים 
(רמב''ם, מורה נבוכים ח''ג פנ''א. מש"כ הקדמונים 

דהפילוסופים מאומות העולם  כוזרי מ"ג ס"א)
דבק במושכלות סברו כי לשם כך כאשר חפצו לי

צריך להתבודד ולהתפשט לגמרי מכל עניני 
(שער גשמיות ועוה''ז, וכ"כ בחובת הלבבות 

בענין הכת הראשונה שבדרכי  הפרישות פ''ג)
הפרישות שהלכו בגדר הפרישות העליון 
להדמות כאישים הרוחניים, שעוזבים כל מה 
שמטרידם מעבודת ה' ובורחים אל המדבריות 
וההרים הגבוהים ושאר מקומות שאין חברה 
וריעות בנמצא שם, לובשים על בשרם מלבושים 

  בלויים ומתכסים בסלעים עיי''ש.

נחלת עבדי ה' כי הכת ההיא  אבל לא כן הוא
רחוקה מדרך התורה ודרך האמת שכן אין רצון 
השי"ת שיהא האדם עוזב ישוב העולם לגמרי, 
אלא תכלית בריאת האדם הוא שיתעלה עד שגם 
בעסקו בצרכי עוה"ז יהא לבו לשמים, ובכך ירים 
ויגביה את כל עניני העולם לצרכי גבוה לעבודת 

כל פעל ה'  טז, ד) (משליהשי"ת, על דרך שאמה"כ 
, שכל עניני הארציות ועוה''ז ייצרם למענהו

הקב''ה למענו ית' ולא לשום מטרה אחרת, ובכך 
מהפך האדם את הגשמיות לרוחניות כ''א לפום 
דרגיה. ושם בד''ח מאריך בענין זה בעמקות 
יתירה, ובכל זאת נוכל ללמוד דבריו גם באופן 

  הפשוט המושג לשכלנו.

' בספה''ק תפארת שלמה על דרך האמור אי
ראה לימדתי אתכם  (דברים ד, ה)עה''פ  (פר' ואתחנן)

חוקים ומשפטים לעשות כן בקרב הארץ וגו' כי 
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הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו' ואמרו 
רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ותו"ד דיפה 
כח האיש שעובד את השי''ת גם בעסקו בענינים 

סק האדם בתורה גשמיים, דהנה כאשר עו
ומצוות ולבו מתלהב בלהבת אש בזה אין כל 
רבותא ופלא שכן אין מעורב בזה כל דבר גשמי 
כלל. מעלת עם בני ישראל הוא שגם בעת 
טרדתם בצרכי הגוף לבם ומחשבתם דבקים 
בהשי"ת, דבר זה אין הגוים יכולים להשיג כלל 
שאפשר לעבוד את השי"ת בעניני הגשם 

עה"פ מי מנה  (נדה לא.)ל והחומר, וזהו שאמז"
עפר יעקב וגו' מלמד שהקב''ה יושב וסופר וכו' 
מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה, ועל דבר 
זה ניסמית עיניו של אותו בלעם הרשע וכו' 
עיי''ש, והיינו דאותו רשע בלעם עם כל חכמתו 
לא היה יכול להשיג דבר זה שעובדים את השי"ת 

  ות.ביחידא שלים גם בעניני גשמי

וזש"ה ראה לימדתי אתכם וגו' לעשות כן 
, פי' גם בעניני הארציות תוכלו ג''כ הארץבקרב 

לעבדו ית''ש ואדרבה עיקר הנחת רוח כאשר 
מתקדשים בכל אותם הדברים הנוגעים לחלק 

כי היא חכמתכם ובינתכם החומרי. והוסיף עוד, 
כמבואר לעיל דעיני בלעם ניסמית  לעיני העמים

אשר ישמעון את להשיג זאת, ולא היה יכול 
, פי' ישמעו כי גם בגשמיות יש החוקים האלה

ואמרו רק עם חכם ונבון חוקים ועבודת ה', ואז, 
  , עכת"ד עיי''ש.הגוי הגדול הזה

(פר' ואתחנן, ד"ה ראה ובספה"ק אורח לחיים 

, הביא בשם המגיד הגדול למדתי אתכם)
ממעזריטש זי"ע, דזהו ענין גדולים מעשה 

הצדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, כי  צדיקים
העובדים את השי"ת בכל לב ונפש גם בהיותם 

גשמיות ועושין הכל בדחילו עוסקים בעניני 
, המה ממשיכין אלקותו ורחימו במוחין גדולים

ית"ש על הארץ מתחת, דהרי בשמים ממעל לא 
יתכן לעבוד את השי"ת בעניני ארציות וגשם כי 

בעלמא הדין בארץ שם הוא כולו רוחני, ורק 
החומרי יכולים להמליכו ית"ש אף על הגשם 
והחומר הגס, ועל כן הצדיקים שנבראו בגוף 
גשמי שבגודל עבודתם מקשרים ומעלים כל 
עניני ארציות וגשמיות להשי"ת, ייאמר בהם 
דגדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים 

וארץ, שהרי לאכי עליון העומדים לשמש בשמי 
מעלה זו לשלב ולעבוד את הבורא  רום, אין בהם

(וראה ייטב פנים, למתן ית"ש אף בעניני גשמיות 

  .ו)-תורה, אות ד

ובעבודה נעלית זו ישנם מדריגות הרבה 
ובחינות שונות לפי מעלת ומדרגת האדם, וכבר 

(פר' שלח, ד"ה האריך בזה בספה"ק עבודת ישראל 

עי"ש דבריו הקדושים באריכות ומה שהביא  אל)
ה"ק הרבי ר' זושא זי"ע, לפרש הכתוב בשם הר

בבואכם אל הארץ אשר אני מביא  (במדבר טז, יח)
אתכם שמה והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו 

  תרומה לה', עי"ש.

מעשה גדולים ואפשר לרמוז עוד באמרם ז"ל 
צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, וכן אמרו עוד 

צדיקים  גדוליםש (ילקוט שמעוני, פר' ויקרא, רמז תכז)
יותר ממלאכי השרת, דהנה בספרי דרוש כתבו 
לפרש ההבדל בין רם לגדול, דלשון גדול מורה 
על מה שמתחיל למטה והולך וגדל עד לרום, אבל 
'רם' נקרא דבר שהוא רק למעלה כמו ציפור 
המעופפת ממעל, משא"כ אילן המתגדל והולך 
מארעא לגובה נקרא גדול, ופירשו בזה מאמה"כ 

'רם' על כל גוים ה', יען שמדמים כי  ג, ד)(תהלים קי
'ה' בציון  (שם צט, ב)רק 'על השמים כבודו'. וז"ש 

הוא על כל העמים', שבני ישראל הם  גדול' 'ורם
יודעים כי הקב"ה הוא בחי' 'גדול', כי שכינתו 
בתחתונים ובעליונים ולית אתר פנוי מיניה, אולם 
ו'רם' הוא על כל העמים, שהם מדמין לומר 

  שהשגחת הבוכ"ע הוא רק בשמים ממעל.

צדיקים יותר, כי מלאכי השרת  גדוליםולזה 
עבודתם הוא רק בעניני שמים בלבד, לא כן 
צדיקים דרי מטה בעולם הזה שעבודתם גם 
בעניני הארציות להעלותם ולקדשם, על כן הם 

דייקא, שהמה מחברים ומאחדים  גדוליםבבחי' 
ארץ ושמים, עניני רוחניות וגשמיות יחדיו 
מלמטה למעלה. וזהו עיקר העבודה ותכלית 
בריאת האדם בעלמא הדין, באופן כזה אשר יש 
בו גוף גשמי וחומר עכור, משולב עם נשמה חלק 
אלו"ה ממעל, כי עיקר עבודתו הוא לשלב ולאחד 

  לם לשם שמים.ב' העניינים יחדיו ולכוון בכו

במ"ת הרכין הקב"ה השמים על הר סיני  -
  -להורות על תכלית עבודת השי"ת 

בכך יבוארו דברי חכמים שבעת מתן תורה 
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ה השמים ושמי השמים והציען על "הרכין הקב
, דדב"ז היה כדי ללמד את בני ישראל הר סיני

לדעת מהו תכלית קיום התורה וקבלת עול 
ני חטא הקדמון, מלכות שמים שלימה, דהנה לפ

טרם ירדה זוהמא לעולם, היה כל העולם כולו 
בבחי' רוחני, ברם על ידי החטא נתגשם העולם 
במאוד, אשר מאז צריך האדם לעבודה גדולה 
ויגיעה רבה לאחד עניני את הגשמיות וארציות 
עם עניני רוחניות, ולהמליך הבורא ית"ש אף על 

ן הרכיעניני הארציות. לכך במעמד מתן תורה 
שיהיו שמיא  השמים ושמי השמים על ההר

וארעא נשקי אהדדי, ללמד ולהורות שעל ידי 
התורה הק' יוכל האדם לאחד שמיא וארעא ויהיו 
לאחדים בידו, כנודע מאמר אור שבעת הימים 

 (תהלים קטו, טז)הבעש"ט הק' זי"ע על הפסוק 
ני אדם, והארץ נתן לב 'השמים שמים לה

אבל את הארץ נתן  שהשמים מכבר קדושים לה',
לבני אדם, שהם יקדשוהו ויעלוהו לעשותה 

  בבחי' שמים, עכד"ק.

טעם מצות השמיטה להשלים לימוד התורה  -
  -כדי להעלות עניני עבודת השדה לרוחני

עפ"י האמור יבואר ענין מצות השמיטה, על 
דרך דברי המאור ושמש דהשמיטה ניתנה כדי 

י לתקן את אשר חטאה הארץ ושינתה מציוו
(נחל קדומים, השי"ת, וי"ל עפימ"ש החיד"א 

טעם  בפרשתן; ובחומת אנך בפרשתן בשם מפרשים)
לשבח למצות שמיטה ומה ענין שמיטה אצל הר 

 )דף ל"ה ע"ב(ברכות סיני, על פי מה שמצינו בגמ' 
אמר להו רבא לרבנן, במטותא מינייכו ביומי ניסן 
וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא 

(פירוש, שלא יבואו ו במזונייכו כולא שתא תטרד

ללמוד אצלו בימי ניסן שהם ימי הקציר, ובימי תשרי 

שהם ימי דריכת הגתות והבדים, כדי שלא יהיו טרודים 

. נמצא שמתוך י"ב חדשים במזונותיהם כל השנה)
בכל שנה היו בטלים שני חדשים מלימוד התורה, 

ם הוי אומר, שבשש שנים מצטבר להם י"ב חדשי
של ביטול התורה. לכך ציוה הקב"ה שאחרי שש 
שנים ישבתו ממלאכה בשנה השביעית שבת 
שבתון לה', ובי"ב חדשי שנת השבע יקדישו את 
כל עיתותיהם ללימוד התורה יומם ולילה, בזה 
ישלימו את מה שביטלו מדברי תורה במשך י"ב 
חדשים בשש שנים שעברו. בזה מפרש שם 

תוב את הר סיני החיד"א, שלפיכך הזכיר הכ
בפרשת שמיטה, לאמר שתכלית מצות שמיטת 
הארץ הוא כדי שיהא עיתותם בידם לשקוד על 

ראה גם בזרע ו(דברי תורה שניתנה בסיני, עכתו"ד. 

בשם הכלי יקר; ובעיון  ,ברך הקדמון, בפרשתן בהר שני

  .)ט ד"ה אדהכי אתי"לדף יעקב סנהדרין 

ויגיעת  ולדברינו יומתק בזה יותר, דבכח לימוד
התורה זוכה האדם לקשר שיוכל להתעלות כמו 
קודם חטא אדה"ר, דהיינו לאחד ולקשר כל עניני 
הארציות, להעלותם ולקשרם לשם שמים, לכוון 
בכל פעולותיו שיהיו הכל לגבוה לעשות נחת רוח 
לקוב"ה, ובכך לרומם כל עניני הגשמיות לחבר 

  ולאחד את השמים ואת הארץ.

קודש דאמר הכתוב  מעתה יבוארו מקראי
, רצ"ל שילמד בהר סיני לאמרוידבר ה' אל משה 

את בני ישראל שידעו ויבינו מה שראו עין בעין 
ה השמים ושמי השמים "הרכין הקבבהר סיני ד
, ללמדנו כי תכלית עבודת השי"ת הוא על הר סיני

לאחד שמיא וארעא לרומם ולנשא כל עניני 
דבר אל בני ישראל עוה"ז לשמי שמיא, ועל כן 

דייקא, כי רק אצל ישראל קדושים ישנו בחי' 
העבודה הזאת להעלות ולקשר כל עניני גשם 
וחומר לרוחני, לא כן אצל אומות העולם שכל 
כולם מגושמים ומחומר עכור, ורמוז בשם 
'ישראל' שהוא נוטריקון 'לי ראש', רצ"ל שירוממו 

לבני ישראל  ואמרת אליהםהכל לראש. ועל כן 
היינו  כי תבואו אל 'הארץ' אשר אני נותן לכםדיקא 

עניני גשמיות וארציות, וע"ד מה שדרשו חז"ל 
יקרא אל  (תהלים נ, ד)בפסוק  (סנהדרין דף צ"א ע"ב)

השמים מעל ואל הארץ לדין עמו, יקרא אל 
השמים מעל זה הנשמה, ואל הארץ לדין עמו זה 

ניות הגוף, יעו"ש, נמצא ד'ארץ' רומז על עניני גופ
ושבתה וארציות, ותכלית הנרצה מכל זה הוא 

רצ"ל שאפי' הארציות והגופניות  הארץ שבת לה'
יהיו בבחי' 'שבת לה'', להעלותם ולקשרם יחד 

 הגשמי והרוחני לשם שמים. 
זהו שדרשו חז"ל בפרשתן הפסוק שוקיו 
עמודי שש מיוסדים על אדני פז, וכעמוד הזה אם 

מטה אינו נראה אין לו כותרת למעלה ובסיס מל
נאה, כך אין לך פרשה בתורה שאין לו כותרת 
מלמעלה ובסיס מלמטה, הרמז בזה הוא על 
הענין הנזכר, שעבודת האדם ותכליתו הוא 
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לחבר תחתונים לעליונים, שיהיו בבחי' שמיא 
וארעא נשקי אהדדי, ואשר זהו כאמור טעם 
למצות השמיטה, וכן נמי למצות ה'יובל', 

(ראה ישמח א 'עלמא דחירותא' שהיובל כנודע הו

, אשר בו כל כולו הוא משה, פר' בשלח, ועוד)
רוחניות, וכאמור דעיקר עבודת האדם הוא 

  לקשר ולהעלות כל דבר לרוחני.

כשם שנאמר ובזה יובן גם מה שכתב רש"י 
, דהנה גם במצות השבת מצינו ב' בשבת בראשית

 ושמרו בני יז)-(שמות לא, טזעניינים אלו, כדכתיב 
ישראל את השבת וגו', כי ששת ימים עשה 

, כי קדושת יום את השמים ואת הארץהשי"ת 
השבת ניתנה כדי שהאדם יחבר בחי' שמים 
דהיינו עניני רוחניות לבחי' ארץ עניני הארציות 
והגשמיות. על כן מדליקין נרות שבת כי הנר 
רומז לנשמת האדם, והנשמה נמשלה לנר כמו 

ה' נשמת אדם, ומאידך נר  (משלי כ, כז)שנאמר 
נצטוונו ביום השבת קודש לשמוח בו ולהתענג 
בתענוגים בעניני גשמיות. כי זהו תכלית עבודת 
האיש הישראלי לאחד ולחבר כל עניני גשמיות 
ולהעלות לרוחניות, כשיקבל לכך חיזוק 
מקדושת יום השב"ק. ולזה כיון כאן רש"י הק' 
בדבריו לרמז עבודת מצות השמיטה שהוא 

בר הארציות והרוחניות, 'כשם שנאמר בשבת לח
  בראשית', שזהו נמי העבודה ביום השב"ק, והבן.

שנת השמיטה יש בה מעלת יום הכיפורים  -
  -לסליחה מחילה וכפרה 

עד"ז אפשר ליתן תבלין במש"כ הגה"ק החתם 
נדפס  ,בדרשה לערב יוה"כ שנת תקנ"א(סופר זי"ע 

דהשומר שמיטה  , דף ק')בסוף ספר הזכרון להחת"ס
הרי שכל השנה יש לו דין יום כיפור שנקרא 

, ושמיט"ה הוא בגימטריא (ויקרא כה, ד)'שבתון' 
שס"ד, וכשם שלגבי יום הכיפורים אמרו חז"ל 

דהשט"ן בגימטריא שס"ד, שרק  (יומא דף כ' ע"א)
בשס"ד ימים אית ליה רשות לאסטוני לבר 

מי מההוא יומא, כמו כן נמי ב'שמיט"ה' שעולה נ
בגימטריא שס"ד, לרמז שרק בשאר שנים יש לו 
רשות לאסטוני, לא כן בשנת השבע שאין לו כלל 
רשות לקטרג, יעו"ש. וכל שכן שאין לו כח 

 לקטרג בשבתות שבתוך שנת השבע.
ובכך יעלה תפלתינו בסליחות לערב ר"ה 

ואשר יהיה לך את  (בסליחה "אנה עוררה")

ה רשות ידך, לעורר בזה שלא יהי  תשמט אחיך
לשטן להסטין ולקטרג על ישראל, שדבר זה 
מתעורר ביותר בשנת השמיטה כנ"ל מהחתם 
סופר זי"ע. ובזה נבין נמי טעם הדבר שאמרו 

שגלו ישראל בעוון שלא  (ראה אבות ה, ט)חז"ל 
שמרו ישראל מצות השמיטה, כי בעבור שלא 
שמרו השמיטה שוב ניתן הרשות לשטן להשטין 

 ליהם גזירת גלות.ולקטרג עד שנגזרה ע
ויש לבאר דהנה במצות יום הכיפורים מצינו 
נמי ב' העניינים של חיבור גשמי לרוחני, דהנה 

שבת שבתון הוא לכם ועניתם  (ויקרא כג, לב)כתיב 
את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב וגו', ובגמרא 

וכי בתשעה מתענין והלא בעשור  (יומא דף פ"א ע"ב)
וכל ושותה בתשיעי מתענין אלא לומר לך כל הא

מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. 
והיינו דיום תשיעי ועשירי המה כיומא אריכתא 
דמי, דאז זוכים לחבר רוחני וגשמי יחד, שביום 
הכיפורים בני ישראל דומים למלאכי השרת בלא 
אכילה ושתיה, ובערב יום הכיפורים ישנו מצוה 

וגשמיות, וכל זה להרבות באכילה מענייני ארציות 
להורות כי כך הוא המידה, ותכלית העבודה לקשר 

 ולהעלות כל עניני ארציות לרוחניות, וכאמור.
ולזה דימה שנת השבע ליום הכיפורים, 
ומתעורר בכל יום בשנת השמיטה בחי' ודין יום 
הכיפורים, כי כשם שהעבודה ביום הכיפורים 
הוא לחבר עניני גשם וחומר יחד עם עניני 

חניות, כן הוא נמי הענין בשנת השבע שתכלית רו
', להעלות הארץ שבת לה'העבודה הוא 'ושבתה 

  ולקשר הכל יחדיו לשם שמים, והבן.

  -מעלת יום ל"ג בעומר  -

והנה הצדיקים אשר הם מחברים כל עניני 
רוחניות וארציות יחדיו הרי הם בבחי' שבת, 

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ובבחי' 
זוה"ק ח"ג, דף קמ"ד (עליו החבריא קדישא  שאמרו

אנת הוא שבת דכולא שתא, שהצדיק הוא  ע"ב)
. כי הגם ראה שם, פר' צו, דף כ"ט ע"ב)(בבחי' שבת 

שהמה כמלאכי אלוקים ושרפי מעלה, הרי הם 
קרוצים מחומר והמה בשר ודם, והם בעבודתם 

  שילבו והעלו כל עניני ארציות לגבוה.

ונמצא כי בשנה זו שנת השמיטה יום ל"ג 
בעומר הוא בבחי' נעלית ביותר, ונודע הסימן של 

דהיינו שביום  (שו"ע אור"ח סי' תכ"ח סעיף א')פל"ג 
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שחל בו פורים בו יחול חל ל"ג בעומר, ורמזו בזה 
שיום ל"ג בעומר הוא גדול מיום הכיפורים, 

 שיוה"כ נקרא (תיקון כ"א)וכנודע מהתיקוני זוהר 
יום כפורים שהוא כמו פורים, וכמו כן יום ל"ג 
בעומר שהוא מכוון כנגד יום הפורים, הוא 
במעלה יתירה מיום הכיפורים, ובפרט כאמור 
בשנה זו שנת השבע אשר כל השנה הוא בבחי' 

   יום הכיפורים.

(שבת דף קי"ח ואפשר כי על שנה זו אמרו חז"ל 

אלמלא שמרו ישראל שני שבתות מיד  ע"ב)
לין, וי"ל דהכוונה הוא ליום השבת ולשנת נגא

השבע שנקרא ג"כ 'שבת', ומעתה הגם שכבר 
עבר יותר ממחצית שנת השבע, אולם יש לדעת 
שעדיין ניתן לקנות ולהספיק הרבה, ויש לנצל 
בשנה זו כל רגע ורגע לעבודת השי"ת, כי בשנה 
זו יכולים לתקן הכל, וכשם שיום הכיפורים 

מכפר ואף אם עד עתה  מכפר כך נמי שנת השבע
והיה מגושם  שש שנים תזרע שדךהיה בבחי' 

שבתון בענייני ארציות, מכל מקום בשנת השבע 
כשם שנאמר , ויכול הוא לתקן הכל יהיה לארץ

השומר שבת  (שם), שדרשו חז"ל בשבת בראשית
כהלכתו אפי' עובד עבודה זרה כדור אנוש 
מוחלין לו, וכמו כן בשנת השבע, כאשר מנצל 

אדם כל עיתותיו ורגעיו כדבעי יזכה בו ה
  לסליחה מחילה וכפרה.

והנה ב"ה אשר רבים רבים מאחינו בית 
ישראל שומרים את שנת השמיטה כהלכתה, וגם 
רבבות אלפי ישראל המסייעים את שומרי 
השביעית בתמיכה על ידי ממון יש להם חלק 
בשביתת הארץ, וכמו כן במה שנזהרים בקדושת 

כו'. ובוודאי כי בזכות זאת יעזור פירות שביעית ו
השי"ת ויהיה 'שנת שבתון יהיה לארץ' 'שבת לה' 

  אלוקיך', שנזכה בו לישועה השלימה.

ישמור השי"ת את שארית ישראל בכל מקום 
שהם בשמירה דלעילא, שומר ישראל שמור 
שארית ישראל, ויתן להם השי"ת כל 
הצטרכויותיהם מידו הרחבה והמלאה, בשפע 

חה, ויפעלו בתפילותיהם כל הנצרך ברכה והצל
להם וכל טוב, בבני חיי ומזוני רויחי, ונזכה 

   לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

  
  

בערב הגיע  אייר:"א י בהריום חמישי פר' אור ל
לביקור בקו"פ כ"ק הגה"צ אדמו"ר רבי יעקב דוד 
הלברשטאם שליט"א מטשאקאווא לרגל פתיחת 

  .שערי בית מדרשו החדש בירושלים עיה"ק
  

לפני תפילת שחרית  יום חמישי פר' בהר י"א אייר:
הניח מרן שליט"א תפילין להבחור הבר מצוה יוסף 

(בהג"ר זאב נ"י בן הר"ר חיים מרדכי יואל גוטליב מב"ב 

. והדליק מרן שליט"א ב' נרות לרגל אליהו מפעיה"ק)
  יומא דהילולא של רביה"ק מראפשיץ זי"ע.

  
לפני תפילת שחרית הניח  יום שישי פר' בהר י"ב אייר:

מרן שליט"א תפילין להבחר הבר מצוה עוזר ישראל 
(בן נ"י בן המשב"ק הרה"ח ר' זאב דוב דייטש שליט"א 

המשב"ק הרה"ח ר' אברהם שליט"א, וח"ר נתן יונה וימר מזכ"ל 

  .קהלה קדושה קרית צאנז)
  

אחר זמר לכה דודי, פתח מרן  שב"ק פר' בהר י"ג אייר:
בר יוחאי, ורקדו במחול, בפיסקא שליט"א בשירת 

'אשרי יולדתך', כפל מרן שליט"א ושילש כמה וכמה 
פעמים. אח"כ המשיך מרן שליט"א לזמר 'אמר רבי 

  .עקיבא' משך זמן
  

לפני תפילת שחרית  יום שני פר' בחקותי ט"ו אייר:

הניח מרן שליט"א תפילין להבחור הבר מצוה אהרן 
אונסדורפר מירושלים, צבי נ"י בן הרב ישראל יעקב 

ולהבחור הבר מצוה פנחס יוסף נ"י בן הרה"ח ר' משה 
  .(ב"ר יונה מאיר מרחובות)טהלר מרחובות 

  
לפני תפילת שחרית  יום שלישי פר' בחקותי ט"ז אייר:

הניח מרן שליט"א תפילין להבחור הבר מצוה אליהו 
  נ"י בן הר"ר ברוך יצחק רובין מאלעד.

 
שליט"א למעון הקודש בשעות אחה"צ נכנס מרן 

 בקרית צאנז.
לפני תפילת ערבית נכנס לקו"פ חדב"נ הגה"צ כ"ק 

  גאב"ד צאנז זוויעהל שליט"א, ושהה בקו"פ משך זמן.
    

אחר תפילת ערבית הגיע מרן שליט"א בבגדי שבת 
לפאר את שמחת בר המצוה לנין כ"ק מרן אדמו"ר 
 הגה"ק זי"ע, נכד לגיסו חדב"נ הגה"צ כ"ק גאב"ד צאנז
זוויעהל שליט"א, הבחור בנש"ק אלימלך נ"י בן חתנו 
הרה"ג רבי אברהם יעקב ברגר שליט"א מחו"ר מרכז 
התורה פעיה"ק וראש חבורת 'דעם רבינ'ס חבורה', בן 
הגאון רבי מנחם ברגר שליט"א מראשי ישיבה"ק 

  לצעירים שפע חיים בב"ב.
  

מרן שליט"א ערך שולחן לחיים, ואיחל לחיים 
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  .לסעודת המצוהלבעלי השמחה. אח"כ נטל ידיו 
במהלך הסעודה האזין מרן שליט"א לדרשתו של 

, וכן לסיום מסכת סנהדרין שערך הבחור בר המצוה
  .חתן השמחה

אח"כ נשא דברים סב חתן בר המצוה חדב"נ הגה"צ 
גאב"ד צאנז זוויעהל שליט"א, שהאריך במעלת היום. 

"א על הקירבה הודה לכ"ק מרן שליטובסיום דבריו 
והחיבה היתירה באשר עיניו וליבו על חתנו בעל 
השמחה ובניו וכל משפחתו, וכמלאך העומד עליהם 

  ואומר להם גדלו.

כן האזין מרן שליט"א לדבריו הגאון רבי מנחם ברגר 
  שליט"א סב חתן השמחה נ"י.

אחר ברכת המזון ע"י חתן בר המצוה, קם מרן 
ואביו בר המצוה, שליט"א לריקוד של שמחה עם חתן 

עם גיסיו הסב חדב"נ הגה"צ גאב"ד הגרא"י ברגר, וכן 
צאנז זוויעהל שליט"א, חדב"נ הגה"צ גאב"ד קרית 
הבעש"ט שליט"א, וחדב"נ הגה"צ אב"ד קהלתנו הק' 

 בב"ב שליט"א.
נפרד מרן שליט"א לשלום מכל  כךאחר 

  המשתתפים, וחזר למעון הקודש.

  
  

  

  בחצרות קדשינו  
  בסדרה הרביעיהופיע וי"ל הכרך 

  במדבר"מתיקות התורה" על ספר 
, התבשר עולם התורה במדברעם תחילת לימוד סדר 

שוחרי הידיעות, על הופעתו ויציאתו לאור של הספר הנפלא 
, אשר כשמו כן הוא אוצר במדברעל ספר , 'מתיקות התורה'

בו יבוא ברינה, ערוכים ומסודרים , ומתיקות התורהנפלא של 
לפי סדר פרשיות התורה הקדושה, לקט אמרי נועם המתוקים 
מדבש, דברי חכמה ותבונה, פנינים וחידושים נפלאים, 

ראשונים והמפרשים משלים ומעשיות נאים וכיו"ב, מדברי ה
  וספרי חסידות, גם יחד מהרבה סופרים וספרים.

לב בג' הכרכים הראשונים אשר כבשו את כמעשהו 
, כשהספר כולו ערוך ומסודר ברביעיכן מעשהו הקוראים, 

באופן נפלא ביותר ע"י המו"ל הרה"ג ר' ירמי' טסלר שליט"א 
 מיקירי אנ"ש בוויליאמסבורג.

תר וחיפש  ביררהמחבר שליט"א במשך שנים רבות 
על העניינים העיקריים עמד והתמקד במיוחד והרבה, בספרים 
אמונה שלימה, מעלות ערבות ידידות נעימות התורה  הבאים:

דושה, עמוד התפילה, אוצר של יראת שמים, יקרת הק
ועבודת השבת והמועדים, חיבתן של ישראל, עבדו את ה' 

בשמחה, הודאה תמידית להשי"ת, חיזוק הבטחון בהשי"ת, 
צדקה וגמילות חסדים, ואהבת לרעך כמוך, עין טובה, מידות 

וכל אלו קבצם לפונדק אחד ספרו דנן, והיה כל טובות וכו'. 
המחנכים לתלמידיהם, האבות  ,ון על הפרשהרעימבקש 

לבניהם, מגידי שיעור רבנים ובעלי דרשנים, ימצאו תחת 
, הנוגעים למעשה  פונדק אחד שלל רעיונות מופשטים

התלויים באורח חיים והנהגות, הקרובים אל השכל, ולהכניס 
כשבתוך  בלב צעירי הצאן יסודות התורה והיהדות הצרופה.

ניתן שעל ידיהם רי הוד וסיפורי קודש הדברים משולבים סיפו
להקנות את דברי המוסר באופן שייחקק על לוח ליבם כיתד 

  אשר לא תמוט.
בפתיחת ספרו הביא המחבר יריעה מיוחדת ובו אבני יסוד 
לחינוך הבנים לשמור דרך ה', ובו כמה וכמה פרקים, בענין 

  שמחה בעבודת ה', חנוך לנער על פי דרכו ועוד.
פורט כראוי וכיאות, למען הקל על המעיין בסוף הספר מ

למצוא חפץ כאשר יחפץ. כל אלו סודרו והוכנו בסידור מרהיב 
עין תורה מפוארה בכלי מפואר, כלול בהדרו בתכלית 
השלימות אשר אין למעלה ממנו, באותיות נאות ורווחים 

  נעימים משובבי לב ומרחיבי דעת.

 קרית צאנז נתניה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 כסא דברכתא
ברכת מזלא טבא שלוחה בזה, לכבוד איש חי ורב פעלים, העסקן המופלא, נודע בשערים  

 למען מפעלות הקודש לבית צאנז, איש האשכולות, ה"הנאמן ומסור לשם ולתהלה, 

  

 הי"ופנחס גרוס  הרה"ח ר'
 יו"ר מוסדותינו הק' באלעד וחבר מועצת העיר אלעד

שמחת הבר מצוה לבנו כמר הלל נ"י במז"ט  השמחה השרויה במעונו לרגל
 ובשעטומ"צ 
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חלק נוסף ונכבד בספר זה, כאשר כמעשהו על התורה, 
ליקט המחבר שליט"א בחן ובאומנות ממאמרי רבוה"ק על 
מסכת אבות, הנלמד מידי שבת בשבתו בשבתות הקיץ. כאשר 
במלאכת אומן הרבה להבאי עניינים הנוגעים לכל אחד ואחד 

ובו אוצר סגולה יקר ונפלא בעבודת השי"ת בתורה ובעבודה, 
ת שפר, סיפורים נאים, לקח טוב ונועם מוסר, יסודות של אמרו

היהדות ודרכי החסידות, עצות לחינוך, נתיבות חכמה 
  כאשר יחזו עיני הקוראים. ,ותעצומות נפש נוכח ניסיונות הזמן

הפצה ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים המובחרות, 
 054.804.3333|  02.537.7134 -ראשית בארה"ק 'עמודי שש' 

  .718-8718652 - רצות הברית: שירהבא
האירו את בתיכם באור חדש ומתוק, כי לא היה כבושם 

 הזה, טעמו וראו כי טוב.
  

  מהנעשה ונשמע בבית מדרשנו
  ברח' דברי חיים בגבעה א' בביתר 

פנים חדשות באו לבית מדרשנו דברי חיים לפאר ולרומם! 
בביתר עילית, עם סיום עבודת התקנת הארונות החדשים 

  לספריית הקודש שבבית המדרש.
במלאכת הבנין אחז האבר"ך הר"ר שמעון גנזל הי"ו אשר 
בעמל רב השיג ובנה ארונות מפוארים לספרי הקודש, כאשר 

  הארונות כולם המה עבודות אומן ומעשה חורש.
בתוך כך אף נקנו וחודשו הפרוכת לעמוד הש"ץ ולבימת 
הקריאה, בנדבת האחים החשובים הרה"ח ר' אשר הי"ו 

  והרה"ח ר' נתן יהודה קורנפלד הי"ו. 
עוד נמסר כי בימי הפסח העעל"ט נמסרו שיעורי תורה 
בבית מדרשנו, ע"י הרבנים הגאונים, הדומו"צ הגר"י שווארץ 

ברגר הי"ו מראשי החבורות שליט"א, הרב ישראל חיים וינ
בבית שמש, הרה"ג ר' מאיר יעקב כהנא שליט"א נין כ"ק מרן 
זי"ע, ובליל שביעי של פסח ע"י הרב משה ויינבאך שליט"א 

  מגיד מישרים.
בני קהלתנו הק' מבקשים להודות בזאת להר"ר שמעון 

למען בית מדרשנו. וכן להדומו"צ  גנזל הי"ו על רוב פעליו
שווארץ שליט"א אשר עינו וליבו תמיד  הגאון רבי ישראל

למען מתפללי בית מדרשנו, ובפרט על המענקים המכובדים 
  אשר חילק לבאי בית המדרש בפרוס חג הפסח העעל"ט.

  
  
   

 
  

 מוסדות צאנז בעיה"ק צפת תובב"א
 

 ידידנו הנכבד והנעלהאת פני  מקדמים אנו בברכת ברוכים הבאים

 שליט"א מנחם בנימין פאשקעסהרה"ח ר' 

  שליחנו המסור בלב ונפש, 

 עושה ימים ולילות למען מוסדותנו שלא ע"מ לקבל פרס

  וכל המשפחה הנכבדה

  לרגל בואו לארה"ק ליומא דהילולא של הרשב"י זי"ע ולשמחת החלאקע

  נ"י  דוד מאיר המרמןלנכדו היקר 
 

האלוקי רשב"י ומשפע שמחה זו יושפע עליו ועל כל הנלווים אליו  בזכות התנא 
שפע ברכות עד בלי די בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים

 בני אם חכם לבך ישמח גם אני
 בזאת   נשגרברכות מאליפות משמי ערבות, 

,  בעמל התורה וביראה טהורהבני היקר, מתמיד  קדם קדם
 ורב חשיכה כאורהחעוסק בחוקי 

 ינ" בנימין הכהן מו"מ בתוי"ש החברה הבה"ח
 

 ושמחתנ - ולרגל יום שמחת
 בכור המבחן  ובעמד
 דף גפ"ת 600על 

 בבקיאות ישרה ובסברא עמוקה 
 בעטרת חכמים ווהתעטרות

 'החבר'ע"י כ"ק מרן שליט"א בתואר 
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