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רפר"ג פ' רנחס רפידמאן שליט"א
רפשת שרפ תשע"ד

בפרשתנו פרשת בהר )ויקרא כה-א(: "וידבר 

בני  אל  דבר  לאמר,  סיני  בהר  משה  אל  ה' 

הארץ  אל  תבואו  כי  אליהם,  ואמרת  ישראל 

לה',  שבת  הארץ  ושבתה  לכם  נותן  אני  אשר 

שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך 

שבת  השביעית  ובשנה  תבואתה,  את  ואספת 

תזרע  לא  שדך  לה',  שבת  לארץ  יהיה  שבתון 

וכרמך לא תזמור".

לה',  שבת  הארץ  "ושבתה  רש"י:  ופירש 

לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית". וכבר 

רבותינו  של  בתורתם  ביאורים  ונשנו  נאמרו 

לבאר  והאחרונים,  הראשונים  הקדושים 

בראשית.  לשבת  שמיטה  מצות  בין  הקשר 

רבי  הרה"ק  של  בביאורו  יאיר  דברינו  פתח 

לוי"  ב"קדושת  זי"ע  מבארדיטשוב  יצחק  לוי 

בלשון קדשו:

תורה  )לקוטי  ז"ל  האר"י  בכתבי  איתא  "כי 

ואתה  לא-יג(  שמות  הפסוק  לפרש  תשא,  כי  פרשת 

תשמורו  שבתותי  את  ישראל  בני  אל  תדבר 

כו', על פי מה דאיתא בטור )או"ח סימן רפא(, כי 

ע"ה  רבינו  משה  היה  מצרים  שיעבוד  בשעת 

אחד  יום  נחים  ישראל  שיהיו  מפרעה,  מבקש 

בשבוע מעבודה, ובחר את יום השבת, ובשעת 

שנצטווינו על השבת, אזי שמח משה במתנת 

במחשבתו  עלה  הציווי  מקודם  הוא  כי  חלקו, 

שזה יום מנוחה.

מקודם  אתה  כי  תדבר,  ואתה  פירוש  וזה 

צווית לנוח בשבת, וזהו את 'שבתותי' תשמורו, 

שיהיו ישראל נחים בשבת, לא בשביל מנוחת 

לשבות  השי"ת  שצוה  מחמת  רק  עבודתם, 

דרך  כי  לה,  שבת  הארץ  ושבתה  וזהו  בשבת. 

בור  ולהניח  אחת  שנה  שדה  לחרוש  העולם 

שנה ב', כדי שיהיה יפה להוציא הזרע, על זה 

לה',  שבת  הארץ  ושבתה  השי"ת  מאמר  בא 

תהיה  לא  הארץ,  שישבות  השמיטה  שבשנת 

לה'  שבת  רק  הארץ,  טובות  מחמת  השביתה 

מחמת ציווי השי"ת".

 מצות שמיטר תנאי מוקדם
למתנת רישישר שאפץ ישפאל

בין  הקשר  לבאר  נלך  הקדושה  בדרכו 

ועוד,  זאת  השמיטה.  למצות  שבת  שמירת 

של  זו  במצוה  דוקא  הכתוב  מדגיש  מדוע 

שצריך  רש"י  ומפרש  לה'",  "שבת  שמיטה: 

בדברות  להתבונן  נקדים  ה'".  "לשם  לקיימה: 

קדשו של הקב"ה, שדקדק לומר: "כי תבואו אל 

נותן לכם ושבתה הארץ שבת  הארץ אשר אני 

נותן  אני  "אשר  לומר:  הוסיף  מה  לשם  לה'", 

לכם", שהרי ברור שהקב"ה הוא זה שנותן לנו 

את הארץ, אם כן היה די באומרו: "כי תבואו אל 

הארץ ושבתה הארץ שבת לה'".

ונראה לפרש על פי הידוע שהקב"ה נתן לנו 

שמיטה,  מצות  קיום  בזכות  ישראל  ארץ  את 

גלו מן הארץ,  זו  ולכן כאשר לא קיימו מצוה 

בחוקותי  שבפרשת  בתוכחות  שכתוב  כמו 

שבתותיה  את  הארץ  תרצה  "אז  כו-לד(:  )ויקרא 

כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת 

השמה  ימי  כל  שבתותיה,  את  והרצת  הארץ 

בשבתותיכם  שבתה  לא  אשר  את  תשבות 

"את אשר לא  ופירש רש"י:  בשבתכם עליה". 

שבתה, שבעים שנה של גלות בבל, הן היו כנגד 

ע' שנות השמיטה". 

"והארץ  מג(:  )שם  כך  אחר  עוד  כתוב  וכן 

תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהשמה מהם 

והם ירצו את עוונם". אמרו על כך חכמינו ז"ל 

שיהיו  לישראל  להן  "אמרתי  כהנים:  בתורת 

זורעין שש ומשמיטין לי אחת, בשביל שידעו 

שהארץ שלי הוא, והם לא עשו כן, יעמדו ויגלו 

ממנה, והיא תשמיט מאליה, עד שתרצה לפני 

כל שמיטין שהיא חייבת לי, לכך נאמר והארץ 

תעזב מהם".

מצות  בסיום  בפרשתנו  שכתוב  וזהו 

"וישבתם על הארץ  שמיטה ויובל )שם כה-יח(: 

לבטח". ופירש רש"י: "שבעוון שמיטה ישראל 

גולים, שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה 

והרצת את שבתותיה, ושבעים שנה של גלות 

היו".  שבטלו  שמיטות  שבעים  כנגד  בבל 

השמטת  "בעוון  לג.(:  )שבת  בגמרא  שנינו  וכן 

ומגלין  לעולם,  בא  גלות  ויובלות  שמיטין 

אותן ובאין אחרים ויושבין במקומן". וכן הוא 

לישראל,  הקב"ה  "אמר  לט.(:  )סנהדרין  בגמרא 

זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ 

שלי היא, והן לא עשו כן אלא חטאו וגלו".

הנה כי כן נשכיל להבין מה שדקדק הקב"ה 

אשר  הארץ  אל  תבואו  "כי  לישראל:  לומר 

כדי  לה'",  שבת  הארץ  ושבתה  לכם  נותן  אני 

להקדים בכך תנאי קודם למעשה, שהוא נותן 

לישראל את הארץ רק בתנאי שיקיימו מצות 

אל  תבואו  "כי  הפסוק:  פירוש  וזהו  שמיטה. 

הארץ", ראוי לכם לדעת ידיעה נאמנה, "אשר 

אני נותן לכם" את הארץ רק בתנאי, "ושבתה 

ח"ו  תקיימו  לא  אם  אבל  לה'",  שבת  הארץ 

שעדיין  אלא  הארץ.  מן  תגלו  שמיטה  מצות 

ולהשכיל  להבין  הביאור  חובת  עלינו  מוטלת 

מצות  חשובה  באמת  מדוע  מחשבה,  בדרך 

שמיטה עד כדי כך, שהקב"ה לא נתן לנו את 

הארץ רק בזכות קיום מצוה זו.

"שכפ מצור שראי עלמא ליכא" 

לט:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  נקדים 

מבואר  וכן  ליכא".  עלמא  בהאי  מצוה  "שכר 

)דברים  ואתחנן  פרשת  סוף  שכתוב  ממה 

“וכי תאמפו מר נאכל ששנר רששיעית"

 רלקח רנשגש ממצות שמיטר שמדת רשטחון
שריא סגולר נרלאר לשרע שפכר ורצלחר 
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ואת  החוקים  ואת  המצוה  את  "ושמרת  ז-יא(: 

לעשותם".  היום  מצוך  אנכי  אשר  המשפטים 

לעולם  ולמחר  לעשותם,  "היום  רש"י:  ופירש 

המפרשים  הרבו  וכבר  שכרם".  ליטול  הבא 

הוא  הטעמים  מן  ואחד  לכך,  טעמים  לבאר 

שכרו  את  האדם  שיבזבז  רוצה  הקב"ה  שאין 

בעולם הזה.

בספרי  כך  על  שהקשו  מה  ידוע  אמנם 

הדרוש, ממה ששנינו בתלמוד ירושלמי ]לפי 

כביכול  שהקב"ה  ז:(  )ר"ה  יעקב[  העין  גרסת 

"בנוהג  התורה:  מצוות  את  מקיים  בעצמו 

רצה  גזירה,  גוזר  ודם  בשר  מלך  שבעולם 

אותה,  מקיימים  אחרים  רוצה  אינו  מקיימה 

אבל הקב"ה אינו כן אלא גוזר גזירה ומקיימה 

את  ושמרו  כב-ט(  )ויקרא  טעמא  מאי  תחילה, 

משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצוותיה 

של תורה תחילה".

)סיון  יששכר"  ה"בני  מפרש  האמור  פי  על 

מאמר ב אות ד( נוסח הברכה שתיקנו לומר לפני 

קיום המצוות: "אשר קדשנו במצוותיו וצונו", 

שהוא  "במצוותיו"  קדשנו  הקב"ה  פירוש, 

כביכול  "והנה  קדשו:  ובלשון  מקיימן,  עצמו 

השי"ת בעצמו שומר תורתו ומקיים מצוותיו, 

קדשנו  אשר  המצוות  על  מברכין  שאנו  כמו 

במצוותיו - מצוותיו דייקא, כביכול אשר הוא 

חז"ל  בדברי  שמצינו  וכענין  מקיימם,  בעצמו 

מנין  תפילין,  מניח  שהקב"ה  מנין  ו.(  )ברכות 

שהקב"ה מתפלל".

משהה  איך  עצומה,  קושיא  קשה  זה  ולפי 

לשלמו  שלא  המצוות  של  השכר  את  הקב"ה 

מקרא  הלא  הבא,  בעולם  אם  כי  הזה  בעולם 

מלא דיבר הכתוב )ויקרא יט-יג(: "לא תלין פעולת 

שכיר אתך עד בוקר". וכן כתוב עוד )דברים כד-

טו(: "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי 

עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו".

 על מצות ראמונר שר'
יש שכפ גם שעולם רזר

והנה מצינו תירוץ נפלא על כך בספר "חות 

)אור  חדש"  "אור  בעל  הגדול  להגאון  יאיר" 

העשיל  ר'  הרבי  הגה"ק  בשם  ג(  אות  סוף  תורה 

להלכה  שנפסק  מה  פי  על  זצ"ל,  מקראקא 

"האומר  ס"ז(:  שלט  סימן  )חו"מ  ערוך  בשלחן 

ואמר  ושכרם,  פועלים  לי  ושכור  צא  לשלוחו, 

אחד  שום  אין  הבית,  בעל  על  שכרכם  להם 

מהם עובר על בל תלין". הנה כי כן כיון שכל 

שהיה  רבינו  משה  ידי  על  לנו  ניתנו  המצוות 

צריך  הקב"ה  אין  לכן  הקב"ה,  של  השליח 

לשלם את השכר בעולם הזה.

על פי האמור מפרש הרבי ר' העשיל מאמר 

המדרש: "כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה 

אינו אלא בשכר אמונה". כי הן אמת שעל כל 

המצוות אין הקב"ה צריך לשלם השכר בעולם 

ידי משה רבינו, אולם  הזה משום שניתנו על 

יהיה  "אנכי ולא  )מכות כג:(:  הלא שנינו בגמרא 

לך מפי הגבורה שמענום".

בכלל  שהיא  בה'  אמונה  על  כי  נמצא 

יהיה  לא  אלקיך...  ה'  "אנכי  המצוות:  שתי 

הקב"ה  מפי  ששמענו  אחרים",  אלהים  לך 

הקב"ה  צריך  שליח,  ידי  על  ולא  בעצמו 

כביכול לשלם שכר גם בעולם הזה כדי שלא 

המדרש:  אומר  יפה  לכן  תלין,  בל  על  יעבור 

אינו  הזה  בעולם  אוכלים  שישראל  מה  "כל 

אלא בשכר אמונה".

בזה  לפרש  יאיר"  ה"חות  כך  על  מוסיף 

)קהלת  אדם  מכל  החכם  מאמר  חומר  כמין 

להם  יש  "טובים השנים מן האחד אשר  ד-ט(: 

שכר טוב בעמלם". פירוש: "טובים השנים" – 

"אנכי ולא יהיה לך", שזכינו  שני הדברות של 

שהוא  מהקב"ה   - האחד"  "מן  אותם  לשמוע 

יש  "אשר  למה,  כך  וכל  ומיוחד,  יחיד  אחד 

להם שכר טוב בעמלם", כי יש להם שכר טוב 

בעמלם גם בעולם הזה.

החיד"א  הגה"ק  מפרש  האמור  פי  על 

ב"חומת אנך" )פרשת ראה אות ב( מקרא שכתוב 

נותן  אנכי  "ראה  יא-כו(:  )דברים  ראה  בפרשת 

אשר  הברכה  את  וקללה,  ברכה  היום  לפניכם 

תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה 

הטורים":  "בעל  זה  על  וכתב  היום".  אתכם 

שפתח  הדברות  עשרת  ראה  אנכי,  "ראה 

באנכי". ובהשקפה ראשונה אינו מובן מה ענין 

"אנכי" שבעשרת הדברות לפסוק זה.

לכאורה  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך 

"ראה  לישראל:  הקב"ה  שאומר  מה  על  קשה 

כלל  הלא  וגו',  ברכה"  היום  לפניכם  נותן  אנכי 

גדול הוא: "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", אם 

המצוות  קיום  על  ברכה  הקב"ה  נותן  איך  כן 

זו  קושיא  לתרץ  כדי  לכן  הזה.  בעולם  "היום" 

לומר:  הקב"ה  שכוונת  הטורים"  "בעל  מפרש 

להאמין  הדברות,  שבעשרת  אנכי"  "ראה 

אשר  אלקיך  ה'  "אנכי  כי  פשוטה  אמונה  בה' 

הוצאתיך מארץ מצרים", ועל מצוה זו ששמענו 

מפי הגבורה יש שכר גם בעולם הזה.   

 "כל שפכאן דלעילא ותתא
שיומא ששיעאר תליין"

על  שכתוב  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

יום השבת בפרשת ויכולו )בראשית ב-ג(: "ויברך 

אלקים את יום השביעי". ואמרו על כך בזוהר 

דלעילא  ברכאן  "כל  פח.(:  יתרו  )פרשת  הקדוש 

דההוא  משום  תליין...  שביעאה  ביומא  ותתא 

יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין". פירוש: 

"כל הברכות של מעלה ושל מטה ביום השביעי 

ממנו  מתברכים  יום  שאותו  משום  תלויות... 

שדקדקו  מה  ביאור  וצריך  ימים".  ששה  כל 

לפרט: "כל ברכאן דלעילא ותתא" - של מעלה 

ושל מטה. 

נקדים מה ששנינו בגמרא )שבת קיח:(: "כל 

עבודה  עובד  אפילו  כהלכתו  שבת  המשמר 

ה"בית  וביאר  לו".  מוחלין  אנוש  כדור  זרה 

"מפני  לכך:  הטעם  רמב(  סימן  )או"ח  יוסף" 

)ירושלמי  המצוות  כל  כנגד  שקולה  ששבת 

וחידוש  השגחה  מורה  שהיא  ט.(,  ברכות 

וכיון שהוא שומר  העולם ותורה מן השמים, 

מפני  אינו  שעובד  זרה  העבודה  ודאי  שבת 

על  מחילה  תוחלת  לו  יש  ולכן  בה,  שמאמין 

ידי תשובה".

 פש"י: "וששתר ראפץ ששת לר', לשם ר'
 כשם שנאמפ שששת שפאשית". מרו רקשפ שין שמיטר לשמיפת ששת

 קושיית רעולם על מאמפם: "שכפ מצור שראי עלמא ליכא",
רלא יש שזר רלאו של: "לא תלין רעולת שכיפ"

 תיפוץ רפשי פ' רעשיל: מאחפ שרקש"ר נתן לנו את רמצוות
על ידי שליח משר פשינו אין שזר לא תלין

 על אמונר שריא "אנכי ולא יריר לך" ששמענו מרי רגשופר
ולא ניתנו על ידי שליח יש שכפ גם שעולם רזר
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ויש להוסיף תבלין לדברי ה"בית יוסף", על 

פי מה שכתבו התוספות )חגיגה ג: ד"ה ומי( בשם 

מעידין  שלשה  במדרש  "אמרינן  המדרש: 

הוא,  ברוך  והקדוש  ושבת  ישראל  זה,  על  זה 

ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת 

הקדוש  על  ושבת  ישראל  מנוחה,  יום  שהוא 

על  ושבת  הקב"ה  אחד,  שהוא  הוא  ברוך 

ישראל שהם יחידים באומות, ועל זה סמכינן 

לומר אתה אחד במנחה בשבת".

שאנו  ידי  על  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

עם  יחד  בכך  מעידים  אנו  שבת,  שומרים 

השבת שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד. וזהו 

הפשט  בדרך  הקדוש  הזוהר  מאמר  ביאור 

שבת  איהי  דשבת  "רזא  קלה.(:  תרומה  )פרשת 

של  "הסוד  פירוש:  דאחד".  ברזא  דאתאחדת 

כי  האחד".  בסוד  המתאחדת  שבת  היא  שבת 

ידי שמירת שבת אנו מעידים על הקב"ה  על 

שהוא אחד.

ונראה כי לזה נתכוון המקובל האלקי רבי 

"שמור  שלמה אלקבץ זי"ע בפיוטו )לכה דודי(: 

ה'  המיוחד,  אל  השמיענו  אחד,  בדיבור  וזכור 

ולתהלה".  ולתפארת  לשם  אחד,  ושמו  אחד 

הנה  ה'.  אחדות  עם  קשורה  שבת  שמירת  כי 

כהלכתו  שבת  המשמר  "כל  זה:  מטעם  כן  כי 

אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש", שהאמינו 

בשתי רשויות מצד הנהגת הכוכבים והמזלות 

ה"א(,  פ"א  כוכבים  )עבודת  הרמב"ם  שכתב  כמו 

מעידים  אנו  שבת  בשמירת  כי  לו",  "מוחלין 

על אחדות ה'.

הזוהר  מאמר  להבין  לבנו  ירווח  מעתה 

ביומא  ותתא  דלעילא  ברכאן  "כל  הקדוש: 

שביעאה תליין", כי מאחר שבשמירת השבת 

שאנו  נמצא  ה',  אחדות  על  מעידים  אנו 

מקיימים בכך את שני הדברות אנכי ולא יהיה 

לך אשר שמענו מפי הגבורה, שעל זה יש שכר 

הזוהר  שדקדק  וזהו  הזה.  בעולם  גם  מצוה 

ותתא",  דלעילא  ברכאן  "כל  קדשו:  בלשון 

העליון  בעולם  מעלה  של  הברכות  כל  כלומר 

שביעאה  "ביומא  הזה,  בעולם  מטה  ושל 

גם  שכר  יש  שבת  שמירת  בזכות  כי  תליין", 

למטה בעולם הזה.

יומתק להבין בזה מה שרמז רבינו האריז"ל 

ב"פרי עץ חיים" )שער השבת סוף פרק א( בפסוק 

ראשי  ש'כרו"  ת'תן  "ב'יומו  כד-טו(:  )דברים 

תיבות שבת, ולפי האמור יש לפרש הרמז בזה, 

כי בזכות שמירת שבת שהיא בכלל "אנכי ולא 

את  הקב"ה  לנו  שישלם  זוכים  אנו  לך",  יהיה 

"ביומו  בבחינת:  הזה  בעולם  גם  השבת  שכר 

לנו  לשלם  למחר  עד  ימתין  ולא  שכרו",  תתן 

השכר רק בעולם הבא.

על פי האמור נשכיל להבין המצוה הגדולה 

כמו  הזה,  העולם  בעניני  בשבת  להתענג 

עונג".  לשבת  "וקראת  נח-יג(:  )ישעיה  שכתוב 

קדוש,  כך  כל  יום  שהוא  מאחר  ביאור  וצריך 

מדוע יש מצוה לענגו במאכל ומשתה. אך לפי 

האמור הביאור בזה, כי מאחר ששמירת שבת 

ה'  באחדות  אמונתנו  על  נאמנה  עדות  היא 

שעל זה יש שכר גם בעולם הזה, לכן יש מצוה 

לענג את השבת גם בעניני העולם הזה.

"מרו ששת, שמא דקודשא שפיך רוא"

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו 

רעא  סימן  )או"ח  הרמ"א  שכתב  מה  להבין  פתח 

סעיף י( בענין קידוש בליל שבת: "מתחילין י'ום 

בראשי  השם  ונרמז  ה'שמים  ו'יכולו  ה'ששי 

תיבות". וצריך להבין מהו ענין ד' אותיות השם 

יש  לפי האמור  בליל שבת. אך  הוי"ה לקידוש 

לומר הביאור בזה, על פי מה שמבואר בתיקוני 

הוי"ה  השם  של  הצירוף  כי  ט:(  )הקדמה  זוהר 

)תהלים צו- יוצא מראשי תיבות הפסוק  ביושר, 

יא(: "י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ".

ויש לומר הרמז בזה, כי כאשר אנו עובדים 

היא  השמחה  המצוות,  בקיום  השם  את 

השמים",  "ישמחו  בבחינת:  בשמים  למעלה 

אבל למטה אצל הבריות אין השמחה כל כך 

המצוות,  של  השכר  חסרון  מפאת  בשלימות 

באמונה  ה'  את  לעבוד  זוכים  כאשר  אבל 

פשוטה, אשר על זה יש שכר גם בעולם הזה 

מפי  ששמענום  לך"  יהיה  ולא  "אנכי  מצד 

הגבורה, הנה אז השמחה היא לא רק בשמים 

אלא גם בארץ למטה.

לכן דבר בעתו מה טוב לפני שמענגים את 

השבת במאכל ומשתה, להתחיל את הקידוש 

בליל שבת בשם בן ד' אותיות הרמוז בראשי 

שהוא  ה'שמים,  ו'יכולו  ה'שישי  י'ום  תיבות: 

ו'תגל  ה'שמים  י'שמחו  תיבות:  מראשי  יוצא 

ה'ארץ, כדי לרמז כי בזכות שמירת שבת שאנו 

גורמים  אנו  אחד,  שהוא  הקב"ה  על  מעידים 

לשמחה בשמים ממעל וגם על הארץ מתחת, 

ועל  הזה,  בעולם  גם  שכר  יש  אמונה  על  כי 

ידי זה אנו עושים נחת רוח להקב"ה בבחינת: 

רצון  זהו  כי  ה'ארץ",  ו'תגל  ה'שמים  "י'שמחו 

הקב"ה להשפיע לנו מטובו גם בעולם הזה.

הקדוש  הזוהר  מאמר  בזה  לבאר  יומתק 

דקודשא  שמא  שבת,  "מהו  פח:(:  יתרו  )פרשת 

סטרוי".  מכל  שלים  דאיהו  שמא  הוא,  בריך 

השם  הקב"ה  של  שמו  הוא  שבת  פירוש, 

ולפי  הצדדים.  מכל  שלם  שם  שהוא  הוי"ה, 

כי שבת הוא שמו של  האמור הביאור בזה, 

הראשית  מצד  הן  הצדדים,  מכל  הקב"ה 

גורמים  אנו  כי  ה'שמים,  י'שמחו  השם  של 

של  אחדותו  על  בעדותנו  בשמים  שמחה 

ו'תגל  השם  של  האחרית  מצד  והן  הקב"ה, 

ה'ארץ, כי אנו משפיעים גילה גם בארץ מצד 

השכר שאנו מקבלים בעולם הזה על מצות 

האמונה בה'.

 מצות שמיטר לחזק
את אמונתנו ושטחוננו שר'

בדרך זו במסילה נעלה לבאר דברי רש"י, 

שבת  לשמירת  שמיטה  מצות  בין  שמקשר 

כמו שכתוב: "ושבתה הארץ שבת לה' - לשם 

נקדים  בראשית".  בשבת  שנאמר  כשם  ה', 

הארץ(  ושבתה  )ד"ה  יקר"  ה"כלי  שהאריך  מה 

להשריש  כדי  שמיטה,  למצות  הטעם  לבאר 

בה',  והבטחון  האמונה  מדת  את  בישראל 

ולתועלת הענין הבה נלמד היטב את הדברים 

בלשון קדשו:

 רמצור לרתענג שששת שעניני רעולם רזר,
ללמדנו כי על ששת שריא אמונר יש שכפ גם שעולם רזר

 "כל שפכאן דלעילא ותתא שיומא ששיעאר תליין",
כי על שמיפת ששת יש שכפ גם למטר שעולם רזר

 על מצות שמיטר שריא אמונר שר' מקשלים שכפ שעולם רזר
לששת שאפץ ישפאל שריא זשת חלש ודשש

 "ששת לר' – לשם ר'", שם רוי"ר נוטפיקון י'שמחו ר'שמים ו'תגל ר'אפץ,
כי רקש"ר שמח לתת שכפ גם שאפץ
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"אומר אני שטעם מצוה זו היא להשריש 

כי  בה',  והבטחון  האמונה  במדת  ישראל  את 

יתעסקו  הארץ  אל  בבואם  פן  הקב"ה  חשש 

וכאשר  הטבעי,  המנהג  על  האדמה  בעבודת 

ויסירו  ה'  את  ישכחו  ידם,  מצאה  כביר 

ידם  ועוצם  כוחם  כי  ויחשבו  ממנו,  בטחונם 

עשה להם את החיל הזה ועולם כמנהגו נוהג, 

הבעלים  והם  היא  שלהם  שהארץ  ויחשבו 

ואין זולתם.

על כן הוציאם ה' מן המנהג הטבעי לגמרי, 

שני  לעשות  האומות  דרך  שנים  בשש  כי 

להכחיש  שלא  כדי  בור  אחת  ושנה  שנים, 

שדך  תזרע  שנים  שש  אמר  והקב"ה  חילה, 

כוחה  להוסיף  מבטיחך  ואני  בשנה,  שנה  מדי 

שבשנה  נס...  בתוך  נס  ועוד  תכחיש.  שלא 

הששית יוסיף לה כח כל כך, עד שנאמר )ויקרא 

הששית,  בשנה  ברכתי  את  וצויתי  כה-כא( 

ועשת את התבואה לשלש השנים, ועל ידי כל 

לי  כי  תדע  בידך  שמתי  אשר  הללו  המופתים 

כל הארץ...

וזה טעם נכון וברור יותר מכל מה שדיברו 

שיתחייבו  הוא  דין  זה  ולפי  המפרשים,  בו 

האמונה  חסרון  מצד  השמיטה,  בעוון  גלות 

בטחו  ולא  בה'  האמינו  לא  כי  שבהם, 

בעשיית  כזה  נס  להם  שיעשה  בישועתו, 

התבואה לשלש שנים".

ובאמת כבר קדמו בזה אחד מן הראשונים 

הטעם  שמבאר  פה(,  )מצוה  ה"חינוך"  בעל 

למצות שמיטה בלשון קדשו:

"משרשי המצוה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור 

חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם, כי ששת 

וביום  הארץ,  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים 

על  מנוחה  הכתיב  דבר  ברא  שלא  השביעי 

מרעיוננו  ולשרש  ולעקור  הסיר  ולמען  עצמו. 

דבר הקדמות ]שהעולם היה קדמון ולא נברא 

כלל[ אשר יאמינו הכופרים בתורה, ובו יהרסו 

כל פינותיה ויפרצו חומותיה, באה חובה עלינו 

יום ושנה שנה על דבר  יום  להוציא כל זמנינו 

זה, למנות שש שנים ולשבות בשביעית.

עינינו  מבין  לעולם  הענין  יתפרד  לא  ובכן 

השבוע  ימי  מונין  שאנו  כענין  והוא  תמיד, 

בששת ימי עבודה ויום מנוחה, ולכן ציוה ברוך 

בשנה  הארץ  שתוציא  מה  כל  להפקיר  הוא 

כי  האדם  שיזכור  כדי  בה,  השביתה  מלבד  זו 

הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה, 

לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון 

מצוה  הוא  חפץ  וכשהוא  אדוניה,  ועל  עליה 

אליו להפקירם".

הרי לנו דברים ברורים בדברי ה"חינוך", כי 

הטעם למצות שמיטה הוא כדי להשריש בנו 

והוא מקשר  האמונה בה' שברא את העולם, 

את מצות השמיטה עם שמירת שבת, באומרו 

שנים  שש  "למנות  היא:  שמיטה  מצות  כי 

ימי  מונין  שאנו  כענין  בשביעית...  ולשבות 

ויום מנוחה". ולפי  השבוע בששת ימי עבודה 

"ושבתה  רש"י:  שפירש  מה  היטב  מבואר  זה 

שנאמר  כשם  ה',  לשם   - לה'  שבת  הארץ 

בשבת בראשית", כי בשניהם הטעם כדי לחזק 

אחד  עולם  אלקי  בה'  ובטחוננו  אמונתנו  את 

יחיד ומיוחד.

 מצות שמיטר שריא אמונר שר'
תנאי לישישר שאפץ ישפאל

שהקדים  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

תבואו  "כי  למעשה:  קודם  תנאי  הקב"ה 

נותן  אני  "אשר  נאמנה,  תדעו  הארץ",  אל 

"ושבתה הארץ  את הארץ רק בתנאי,  לכם" 

שבית  בזמן  ישראל  ארץ  שהרי  לה'",  שבת 

המקדש היה קיים, היו בה כל מעדני העולם 

הזה, כמו שמדבר הכתוב בשבחה של ארץ 

ישראל )דברים ח-ו(:

ללכת  אלקיך  ה'  מצות  את  "ושמרת 

כי ה' אלקיך מביאך אל  וליראה אותו,  בדרכיו 

ותהומות  עינות  מים  נחלי  ארץ  טובה,  ארץ 

יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חטה ושעורה וגפן 

ודבש, ארץ אשר  זית שמן  ורמון ארץ  ותאנה 

כל  תחסר  לא  לחם,  בה  תאכל  במסכנת  לא 

תחצוב  ומהרריה  ברזל  אבניה  אשר  ארץ  בה, 

אלקיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  ואכלת  נחושת, 

על הארץ הטובה אשר נתן לך".

הוא:  גדול  שכלל  מאחר  יפלא  ולכאורה 

"שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", מדוע נתן לנו 

הקב"ה את ארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב 

כתבו  וכבר  הזה,  העולם  תענוגי  מכל  ודבש 

המרגלים  רצו  לא  זה  מטעם  כי  הקדמונים 

נשיאי ישראל להיכנס אל הארץ, משום שטעו 

לחשוב שאי אפשר לעבוד את ה' רק במדבר, 

כאשר ישראל פרושים מכל עניני העולם הזה 

ויורד להם לחם מן השמים.

טעו  המרגלים  כי  ידענו  גם  ידענו  והנה 

מאחר  כי  כך,  על  ונענשו  חמורה  טעות  בזה 

לארץ  ישראל  את  שיכניס  הבטיח  שהקב"ה 

גדולה  תועלת  בזה  שיש  ברור  הרי  ישראל, 

אולם  הארץ.  קדושת  מפאת  ה'  בעבודת 

נתן  איך  מלהבין,  אותנו  פוטר  זה  אין  עדיין 

ארץ  את  המצוות  קיום  על  שכר  הקב"ה  לנו 

ישראל שיש בה מכל תענוגי העולם הזה, הלא 

אין הקב"ה משלם שכר בעולם הזה.

אמנם  כי  היטב,  מבואר  האמור  לפי  אך 

כן מטעם זה הקדים הקב"ה לצוות על מצות 

נתינת  של  למעשה  קודם  כתנאי  שמיטה, 

הארץ  שביתת  בזכות  רק  כי  לישראל,  הארץ 

את  מגלים  אנו  בכך  אשר  שלימה,  שנה 

אמונתנו הגדולה בה' אלקים אחד, יש לנו שכר 

לרשת  זוכים  אנו  זה  ובזכות  הזה,  בעולם  גם 

ולכן  ודבש,  חלב  זבת  ארץ  ישראל  ארץ  את 

שלא  משום  שמיטה,  מצות  קיימו  לא  כאשר 

האמינו בה' ולא בטחו בישועתו, הגלה אותם 

הקב"ה מארץ ישראל, כי בלי אמונה אין להם 

שום זכות ליהנות מתענוגי ארץ ישראל. 

ביתר  להבין  הרווחנו  כך  לידי  שבאנו  כיון 

בין מצות שמיטה  שאת מה שמקשר הכתוב 

לה'",  שבת  הארץ  "ושבתה  שבת:  לשמירת 

בשבת  שנאמר  כשם  ה',  "לשם  רש"י:  ופירש 

בראשית", כי כמו שעל ידי שמירת שבת אנו 

י'שמחו  בבחינת:  הוי"ה  השם  את  מייחדים 

ה'שמים ו'תגל ה'ארץ, כי אנו גורמים לשמחה 

בשמים על ידי העדות על אחדות ה', ולגילה 

בארץ על ידי השכר שיש על אמונה גם בעולם 

הזה, כן על ידי מצות שמיטה הקשורה באמונה 

בה', יש שכר גם בעולם הזה נחלת הארץ, ועל 

זה נאמר: "שבת לה' – לשם ה'".
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