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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהר תשע"ה

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה פרשת 

השמיטה  מצות  לשלב  טוב  מה  בעתו  דבר  בהר, 

זו, עם שנת השמיטה  שגילה לנו הקב"ה בפרשה 

שאנו נמצאים בה בשנה זו שנת ה' אלפים תשע"ה 

ומצוות  תורה  ששומרי  שנה  העולם.  לבריאת 

בארץ ישראל מקיימים מצות שמיטה בכל פרטיה 

מאות  שמונה  בה  שנשלמו  שנה  ודקדוקיה. 

העולם.  בריאת  מיום  שמיטות  וחמש  ועשרים 

והנה הם הפסוקים בפרשתנו המדברים על מצות 

שמיטה )ויקרא כה-א(:

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני 

אשר  הארץ  אל  תבואו  כי  אליהם,  ואמרת  ישראל 

אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה', שש שנים 

את  ואספת  כרמך  תזמור  שנים  ושש  שדך  תזרע 

תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ 

שבת לה', שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור".

ופירש רש"י: "בהר סיני, מה ענין שמיטה אצל 

הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה 

אף  מסיני,  ודקדוקיה  כללותיה  נאמרו  שמיטה 

כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, כך שנויה 

הקדוש,  החיים"  ב"אור  ודקדק  כהנים".  בתורת 

מה ראה הקב"ה לבחור מכל מצוות התורה דוקא 

המצוות  לכל  כיסוד  שתשמש  שמיטה,  במצות 

שכל פרטיהן ודקדוקיהן נאמרו בסיני.

ששנת השמיטה האפץ מצמיחה 
ששחינת אדם הפאשון שלרני החטא

פתח דברינו יאיר ליישב ענין זה על פי הקדמה 

השמיטה,  מצות  בהבנת  עינים  מאירת  יקרה 

ממשנתו הטהורה של המקובל האלקי רבי מרדכי 

המפורסם  בספרו  בצפת  האריז"ל  מגורי  הכהן 

כה-יח(:  )ויקרא  הכתוב  על  בפרשתנו  כהן"  "שפתי 

"ועשיתם את חקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם 

אותם וישבתם על הארץ לבטח, ונתנה הארץ פריה 

והנה  עליה".  לבטח  וישבתם  לשובע  ואכלתם 

הדברים בלשון קדשו:

"אמר פריה ולא אמר פרי, לומר כי כשבראתיה 

)בראשית  שנאמר  בשבילכם,  אלא  בראתיה  לא 

ראשית,  שנקראו  ישראל  בשביל  בראשית,  א-א( 

כי  זריעה,  ובלא  בלא חרישה  פרי  להוציא  וצוותיה 

וזריעה אינה  ידי חרישה  הפרי שמוציאה עתה על 

שזורע האדם שמשליך שם הזרע  פריה, אלא פרי 

ועל ידי חרישה, וכתיב )משלי יד-ד( ורב תבואות בכח 

שור, ומה שזורע עד שמוציאה על ידי יגיעה, לפי 

שחטא ונאמר לו )בראשית ג-יט( בזעת אפיך תאכל 

שהן  מצוותי  ותשמרו  תעשו  אתם  אם  אבל  לחם, 

מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונתנה הארץ פריה, 

הפרי שצוויתי לה להוציא בלא זריעה ובלא חרישה, 

ראיה לזה שאין אתם חורשים בשנה השביעית ולא 

זורעין והיא מוציאה פירות".

והנה כדי לבאר דבריו העמוקים ביתר הרחבה, 

הבה נצא למסע התבוננות על מה שמצינו בחטא 

הראשון  אדם  את  הקב"ה  שהזהיר  הדעת,  עץ 

תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית 

ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות". וצריך ביאור, 

דוקא  הראשון  אדם  נענש  העונשים  מכל  מדוע 

בעונש הקשה של מות תמות. עוד צריך ביאור, מה 

שהוסיף הקב"ה להעניש את אדם הראשון אחרי 

שחטא בעץ הדעת )שם ג-יז(:

"ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן 

ארורה  ממנו,  תאכל  לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ 

האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ 

ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת 

ממנה  כי  האדמה  אל  שובך  עד  לחם  תאכל  אפיך 

לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

וצריך להבין הלא כלל גדול הוא בכל התורה 

)סנהדרין נו:( שלא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר 

הקב"ה  הזהיר  שלא  מאחר  כן  כי  הנה  תחילה, 

הדעת  מעץ  יאכל  שאם  הראשון,  אדם  את 

מדוע  אפו,  בזיעת  פרנסתו  על  לעמול  יצטרך 

מה  פי  על  לומר  ויש  זה.  בעונש  הקב"ה  הענישו 

את  אלקים  ה'  "ויקח  ב-טו(:  )בראשית  שכתוב 

האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". ומפרש 

- "למהוי פלח  "לעבדה ולשמרה"  יונתן:  בתרגום 

באורייתא ולמנטר פקודהא". פירוש, שיעבוד את 

הדבר  ומקור  מצוותיו.  וישמור  התורה  בעסק  ה' 

בספרי )פרשת עקב פסקא מא(: "לעבדה זה תלמוד 

ולשמרה אלו מצוות".

בזוהר הקדוש )פרשת בראשית כז.( מפרש כעין 

דעשה  בפקודין  "לעבדה  קצת:  אחר  באופן  זה 

"לעבדה  פירוש:  תעשה".  דלא  בפקודין  ולשמרה 

וכן  תעשה".  לא  במצוות  ולשמרה  עשה  במצוות 

בגן  "ויניחהו  סב.(:  כא  )תיקון  זוהר  בתיקוני  הוא 

עדן לעבדה בפקודין עשה ולשמרה בפקודין דלא 

על  ז"ל  חכמינו  ראו  מה  ביאור  וצריך  תעשה". 

רוחנית,  בדרך  ולשמרה"  "לעבדה  לפרש:  ככה 

לא  ושס"ה  עשה  מצוות  רמ"ח  או  ומצוות,  תורה 

בגן  הקב"ה  שהניחו  כפשוטו  פירשו  ולא  תעשה, 

עדן לעבדה ולשמרה בחרישה זריעה וקצירה.

 טפם חטא עץ הדעת
לא היה צפיך לעשוד שגשמיות

אך הביאור בזה, כי טרם שחטא אדם הראשון 

השדה  את  לעבוד  צריך  היה  לא  הדעת  בעץ 

הראשון  אדם  של  קדושתו  מחמת  כי  בגשמיות, 

לה:(:  )ברכות  בגמרא  שמצינו  מה  בבחינת  היה 

מלאכתן  מקום  של  רצונו  עושין  שישראל  "בזמן 

נעשית על ידי אחרים שנאמר )ישעיה סא-ה( ועמדו 

)סנהדרין  בגמרא  שמצינו  וזהו  צאנכם".  ורעו  זרים 

נט:(: "אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי 

השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין".

קודם  הראשון  אדם  של  ההוא  במצב  לכן 

את  לחרוש  לטרוח  כלל  צריך  היה  לא  החטא, 

כי  והדרדרים,  הקוצים  את  ולסקל  לזרוע  השדה, 

ה'  ברצון  לבד  צמחו  השדה  ותבואות  העצים  כל 

עץ  חטא  שאחרי  אלא  ודרדרים.  קוצים  שום  בלי 

"ארורה האדמה בעבורך  הדעת נתקללה האדמה: 

בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח 

תאכל  אפיך  בזיעת  השדה,  עשב  את  ואכלת  לך 

לחם עד שובך אל האדמה". לכן מאז צריך האדם 

הגילוי הגדול של המקושל האלקי שעל "שרתי כהן"

 שנת השמיטה היא פמז ליום שכולו ששת
שהאפץ תצמיח גלוסקאות שלי שום עשודה מצדנו
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לעמול קשה בחרישה ובזריעה ובעקירת הקוצים 

והדרדרים מן האדמה.

חטא  לפני  שכתוב  מה  קשה  זה  לפי  אמנם 

ויניחהו  האדם  את  אלקים  ה'  "ויקח  הדעת:  עץ 

צריך  שהיה  משמע  ולשמרה".  לעבדה  עדן  בגן 

המבואר  לפי  שהרי  הגן,  עצי  על  ולשמור  לעבוד 

לעבוד  כלל  צריך  היה  לא  הדעת  עץ  חטא  לפני 

שמים,  בידי  נעשתה  מלאכתו  כי  גשמית  עבודה 

"לעבדה  לכן מפרש התרגום יונתן, כי מה שכתוב 

לעבדה  אלא  בגשמיות,  הכוונה  אין  ולשמרה" 

בתלמוד ולשמרה במצוות, או כמו שמפרש הזוהר 

במצוות  ולשמרה  עשה  במצוות  לעבדה  הקדוש, 

לא תעשה.

נפלאים הם דברי ה"מאור עינים" )פרשת ויקהל 

טעם  זה  לפי  שמבאר  השבת(  את  המענג  כל  ד"ה 

בשבת  מלאכה  לעשות  הקב"ה  שאסר  לשבח 

קודש, על פי מה שידוע כי שבת קודש היא מעין 

עולם הבא, ומקור הדבר בגמרא )ברכות נז:(: "שבת 

אחד מששים לעולם הבא". וכן מבואר בגמרא )ר"ה 

לא.(: "בשביעי היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת 

ליום שכולו שבת".

עץ  חטא  שיתוקן  אחרי  לבוא  לעתיד  והנה 

על  בגשמיות  לעמול  יצטרכו  לא  שוב  הדעת 

"עתידה ארץ  הפרנסה, כמבואר בגמרא )שבת ל:(: 

ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת". הרי שלא 

כדי  לקמח  החיטים  את  לטחון  לטרוח  יצטרכו 

לעשות מהן גלוסקאות, אלא הארץ עצמה תוציא 

שום  בלי  לאכילה  ומזומנות  מוכנות  גלוסקאות 

אסור  הבא  עולם  מעין  שהיא  בשבת  לכן  טורח, 

לעשות מלאכה, והנה הדברים בלשון קדשו:

"ועל כן נצטווינו בשבת על ל"ט מלאכות שהן 

אבות, כנודע כי הבריאה היתה על מנת שלא יהא 

הבורא  עבודות  אם  כי  מלאכה  שום  עושה  אדם 

הבריאה  כי  לזה,  צריך  היה  שלא  מחמת  יתברך, 

היתה שיהא הנהגת העולם כמו לעתיד, שאמרו ז"ל 

גלוסקאות.  להוציא  ישראל  ארץ  עתידה  ל:(  )שבת 

אך על ידי חטא אדם הראשון שנתקללה האדמה 

מצידם באו  )תיקוני זוהר תיקון מח פה.(,  ל"ט קללות 

והשבת  וכו',  והחורש  הזורע  כגון  מלאכות  הל"ט 

ל"ט  מן  השביתה  צריך  לכן  הבא,  עולם  מעין  הוא 

מלאכות ושיהא הכל מוכן כמו לעתיד".

 "נעשה אדם" 
כל העולמות כלולים שאדם

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות את 

הראשון  אדם  חטא  שלפני  המצב  המצבים,  שני 

את  ולעקור  השדות  את  לעבד  צריך  היה  שלא 

חטא  שאחרי  המצב  לעומת  והדרדרים,  הקוצים 

אדם הראשון שנגזר על האדם לעבוד קשה בשדות 

ובכרמים, על פי הקדמה נפלאה ממשנתו של רבינו 

בפסוק  תשא  כי  )פרשת  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל 

דיבר בקדשו לבאר הכתוב  ועתה הורד עדיך(, אשר 

)בראשית א-כו(: "ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו 

"נעשה" בלשון  כדמותנו". ודקדקו חכמינו ז"ל על 

רבים שהרי הקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד.

וביאר האריז"ל שהקב"ה אמר לכל העולמות: 

האדם,  בתוך  חלקו  יתן  אחד  שכל  אדם",  "נעשה 

כדי שיהיה עולם קטן הכולל בתוכו כל העולמות, 

וכשיתקן דרכיו יתקן כל העולמות ואם יחטא יגרום 

ח"ו קלקול בכל העולמות, ובלשון קדשו:

בלשון  'נעשה'  נאמר  האדם  בבריאת  "והנה 

אור'  'יהי  אלא  השאר  בכל  כן  עשה  ולא  רבים, 

ברא  העליון  המאציל  אלא  יחיד.  לשון  רקיע'  'יהי 

אלא  להשיג  כח  הבריאה  בעולם  ואין  הבריאה, 

מדרגתה לבד ולא נקודה אחרת למעלה, וכן יצירה, 

וכן עשיה. ולא עשה כן אל האדם, ]משום[ שרצה 

שישיג כל העולמות ויקשור את כולם.

ונמצא שרצה המאציל שיתנו כל עולם ועולם 

יחטא  ואם  עליו,  ירחמו  שכולם  כדי  ברצונם  חלק 

יפגום בכל העולם וכולם יבקשו רחמים עליו, ואם 

לו  שיתנו  רצה  ולכן  כולם,  בו  וישמחו  יגילו  יזכה 

חלקם... ועל כן אמר 'נעשה' בלשון רבים, שנתייעץ 

בפמליא שלו עליונים ותחתונים שיתנו כולם חלקם 

ברצונם בו, וכן היה והשיג חלקו מכולם".

אדם  גוף  אצל  בתורה  מצינו  זה  ענין  והנה 

הראשון שנברא עפר מן האדמה, כמו שכתוב )שם 

"וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה  ב-ז(: 

חיה".  לנפש  האדם  ויהי  חיים  נשמת  באפיו  ויפח 

מארבע  האדמה  מכל  עפרו  "צבר  רש"י:  ופירש 

קולטתו  תהא  שם  שימות  מקום  שכל  רוחות 

אדם  חטא  לא  אם  הלא  להבין,  וצריך  לקבורה". 

הראשון בעץ הדעת לא היה מת כלל, אם כן לענין 

האדמה  רוחות  מארבע  עפר  הקב"ה  צבר  מה 

לברוא מהם את גוף האדם.

 האפץ כלולה
מפמ"ח אישפים ושס"ה גידים

נכבד, על פי מה ששנינו  ויש לומר בזה רעיון 

מאות  שש  שמלאי,  רבי  "דרש  כג:(:  )מכות  בגמרא 

ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות 

ומאתים  החמה,  ימות  כמנין  לאוין  וחמש  וששים 

אדם".  של  איבריו  כנגד  עשה  ושמונה  וארבעים 

מבואר מזה כי רמ"ח מצוות עשה הן כנגד רמ"ח 

איבריו של אדם, ואילו שס"ה מצוות לא תעשה הן 

כנגד שס"ה גידיו של אדם. אך ידוע ומפורסם מה 

בזוהר  הדבר  ומקור  הקדושים  בספרים  שמורגל 

הקדוש )פרשת וישלח קע:(, כי הקב"ה נתן לנו ברוב 

רחמיו וחסדיו רמ"ח מצוות עשה כדי לקדש בהן 

רמ"ח איבריו של אדם, ושס"ה מצוות לא תעשה 

כדי לקדש בהן שס"ה גידיו של אדם.

רבה  קהלת  במדרש  שמצינו  מה  עוד  נקדים 

על הפסוק )קהלת א-ד( על הכתוב )שם(: "דור הולך 

ודור בא והארץ לעולם עומדת". כי כמו שיש לאדם 

כלולה  הארץ  כן  גידים,  ושס"ה  איברים  רמ"ח 

מרמ"ח איברים ושס"ה גידים:

בארץ  ברא  באדם  הקב"ה  שברא  מה  "כל 

לדוגמא לו, אדם יש לו ראש והארץ יש לה ראש, 

יש  אדם  תבל.  עפרות  וראש  ח-כו(  )משלי  שנאמר 

י-ה(  )שמות  לו עינים והארץ יש לה עינים, שנאמר 

וכסה את עין הארץ. אדם יש לו אזנים והארץ יש 

והאזיני ארץ. אדם  )ישעיה א-ב(  לה אזנים, שנאמר 

יש לו פה והארץ יש לה פה, שנאמר )במדבר טז-לב( 

ותפתח הארץ את פיה. אדם אוכל והארץ אוכלת, 

שנאמר )שם יג-לב( ארץ אוכלת יושביה. אדם שותה 

והארץ שותה, שנאמר )דברים יא-יא( למטר השמים 

תשתה מים.

יח- )ויקרא  אדם מקיא והארץ מקיאה, שנאמר 

ולא תקיא הארץ וגו'. אדם יש לו ידים והארץ  כח( 

הנה  והארץ  לד-כא(  )בראשית  שנאמר  ידים,  לה  יש 

רחבת ידים. אדם יש לו ירכים והארץ יש לה ירכים, 

אדם  ארץ.  מירכתי  וקבצתים  לא-ז(  )ירמיה  שנאמר 

 פש"י: "מה שמיטה נאמפו כללותיה ודקדוקיה מסיני,
אף כולן נאמפו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני"

 אופ החיים הקדוש: מדוע מכל מצוות התופה
שחפ ה' פק שמצות שמיטה ללמדנו על כל שאפ המצוות

 זוהפ הקדוש: "ויניחהו שגן עדן לעשדה ולשמפה",
לעשדה שמצוות עשה ולשמפה שמצוות לא תעשה

 טפם שחטא אדם הפאשון שעץ הדעת לא היה צפיך
לעשוד שרועל ששדות וכפמים אלא הכל נעשה מאליו
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יש לו טבור והארץ יש לה טבור, שנאמר )יחזקאל לח-

יב( יושבי על טבור הארץ. אדם יש לו ערוה והארץ 

את  לראות  מב-יט(  )בראשית  שנאמר  ערוה,  לה  יש 

יש  והארץ  רגלים  לו  יש  ערות הארץ באתם. אדם 

לה רגלים, שנאמר והארץ לעולם עומדת".

על פי האמור מצינו חידוש נפלא ב"קדושת 

לוי" )פרשת שלח ד"ה ויקרא משה(, כי כמו שהאדם 

צריך לקיים רמ"ח מצוות עשה כדי לקדש רמ"ח 

שס"ה  לקדש  כדי  תעשה  לא  ושס"ה  איבריו 

מצוות  רמ"ח  מקיים  שהאדם  ידי  על  כן  גידיו, 

רמ"ח  מקדש  הוא  תעשה,  לא  ושס"ה  עשה 

הדברים  והנה  הארץ.  גידים של  ושס"ה  איברים 

בלשון קדשו:

"איתא במדרש כמו שיש רמ"ח אברים ושס"ה 

יש בארץ, כמו שכתוב ערות  כן  גידים באדם, כמו 

והנה  הארץ.  עין  הארץ,  טבור  הארץ,  לב  הארץ, 

עשה,  מצוות  רמ"ח  כנגד  שבאדם  אברים  הרמ"ח 

ושס"ה גידים כנגד שס"ה מצוות לא תעשה, שכל 

גיד מחוייב לשמור לבל יעבור הלאו המגיע לו, וכמו 

וגידים מחוייבים לשמור  בארץ, האברים  כן  גם  כן 

וכשישראל עושין המצוות בארץ,  התרי"ג מצוות, 

אזי על ידי זה הארץ חשקה וחפצה שיהיו ישראל 

בארץ לעשות התרי"ג מצוות התורה".

 תיקון האפץ על ידי
תיקון גוף האדם

הקב"ה  שצבר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

מהם  לברוא  כדי  העולם  רוחות  מארבע  עפר 

איברים  רמ"ח  לארץ  שיש  היות  כי  האדם,  גוף 

לכן  האדם,  ידי  על  תיקון  גידים שצריכים  ושס"ה 

איברים  רמ"ח  הגדולה  בחכמתו  הקב"ה  ברא 

ושס"ה  איברים  מרמ"ח  האדם  של  גידים  ושס"ה 

גידים של הארץ, כדי שיקיים רמ"ח מצוות עשה 

איברי  ורמ"ח  איבריו  רמ"ח  לתקן  תחילה  בכוונה 

ידי שמירת שס"ה לא  וכן על  בו,  הארץ הכלולים 

תעשה יכוון לתקן שס"ה גידיו ושס"ה גידי הארץ 

הכלולים בו.

לפני  שכתוב  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

אלקים  ה'  "ויקח  ב-טו(:  )בראשית  הדעת  עץ  חטא 

ולשמרה".  לעבדה  עדן  בגן  ויניחהו  האדם  את 

עשה  במצוות  "לעבדה"  הקדוש  בזוהר  ומפרש 

"ולשמרה" במצוות לא תעשה, כי תכלית הבריאה 

ושס"ה  עשה  מצוות  רמ"ח  יקיים  שהאדם  היתה 

זה יתקן בכך רמ"ח האיברים  ידי  ועל  לא תעשה, 

כל  מעצמה  שתוציא  הארץ,  של  הגידין  ושס"ה 

מיני צמחים כמו שיהיה לעתיד לבוא.

האוצר"  ב"בית  שהביא  מה  בזה  להבין  נפלא 

להגר"א  אליהו"  "יד  ספר  בשם  יד(  כלל  א  )מערכת 

זכר  לשון  הוא  "אדם"  כי  ו:(,  )ברכות  זי"ע  מווילנא 

לגבי "אדמה" שהיא לשון נקבה, כמו "חכם" שהוא 

לפי  נקבה.  לשון  שהיא  "חכמה"  לגבי  זכר  לשון 

בריאת  תכלית  כי  ללמדנו  בזה,  הביאור  האמור 

ידי  על  להשפיע  זכר,  בבחינת  להיות  היא  "אדם" 

"אדמה" שהיא  קיום המצוות תיקון ושלימות אל 

בבחינת נקבה.

חטא  לא  אם  מדוע  היטב,  יתבאר  זו  בדרך 

אדם הראשון לא היה צריך למות, כי אם לא היה 

"לעבדה  ה':  ציווי  בשלימות  מקיים  והיה  חוטא 

תעשה,  לא  ובמצוות  עשה  במצוות  ולשמרה" 

ושס"ה  איברים  מרמ"ח  שנוצר  האדם  גוף  אז  כי 

גידים של הארץ היה מתוקן בתכלית השלימות, 

האדם  באיברי  חולי  שום  לשלוט  יכול  היה  ולא 

השלימות.  בבריאות  בתוקפם  נשארים  היו  אלא 

אולם מאחר שעבר על ציווי ה' ואכל מעץ הדעת, 

על ידי זה פגם ברמ"ח איברים ושס"ה גידים של 

החולי  שולט  זה  ידי  ועל  בגופו,  הכלולים  הארץ 

אי אפשר  ומאז  הגוף  גידי  ושס"ה  ברמ"ח איברי 

שיחיה עולמית.

והנה מטעם זה ממש נתקללה גם כן האדמה 

את  ואכלת  לך  תצמיח  ודרדר  "וקוץ  ג-יח(:  )שם 

עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל 

בזה,  זה  תלויים  הדברים  שני  באמת  כי  האדמה", 

שהרי מאותו טעם שנגזרה מיתה על האדם, כי על 

ידי חטא עץ הדעת נתקלקל כח העפר הכלול בגוף 

האדם, הנה מטעם זה נתקלקל גם כן כח האדמה, 

בשלימות  צמחים  להוציא  ביכולתה  אין  ששוב 

אלא על ידי שתוציא קוצים ודרדרים, כדי שיצטרך 

האדם לטרוח בגופו הפגום לעבוד עבודת האדמה, 

כח  עם  בגופו  שכלול  העפר  כח  את  בכך  ויתקן 

האדמה שנפגמו על ידי חטא עץ הדעת.

ה"שפתי  דברי  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

חוקותי  את  "ועשיתם  הכתובים:  בפירוש  כהן" 

ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על 

הארץ לבטח, ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע 

ישראל  ישמרו  אם  כי  עליה".  לבטח  וישבתם 

"ונתנה  תעשה:  לא  ושס"ה  עשה  מצוות  רמ"ח 

הארץ פריה" - תוציא הארץ את "פריה" המופקד 

בידה בלי חרישה וזריעה מצד האדם, כפי שהיה 

ראוי להיות לולי חטא אדם הראשון, וכמו שיהיה 

לעתיד לבוא שעתידה הארץ שתוציא גלוסקאות 

בלי שום טורח.

לפי האמור הביאור בזה, כי היות שרמ"ח איברי 

הארץ,  רוחות  מארבע  נוצרו  גידיו  ושס"ה  האדם 

גידים,  ושס"ה  איברים  מרמ"ח  כן  גם  הכלולה 

נמצא כי על ידי שמקיים האדם רמ"ח מצוות עשה 

כנגד רמ"ח איבריו, ושס"ה לא תעשה כנגד שס"ה 

גידיו, הרי הוא מתקן בכך את רמ"ח איברי הארץ 

ושס"ה גידיה, ואז תתן הארץ פריה בלי שום טורח 

כפי שהיה טרם שחטא אדם הראשון, שהניחו ה' 

בגן עדן "לעבדה" ברמ"ח מצוות עשה "ולשמרה" 

בשס"ה לא תעשה.

 "וכי תאמפו מה נאכל
ששנה הששיעית"

כהן"  ה"שפתי  שכתב  במה  נתבונן  הבה  עתה 

מוציאה  השמיטה  בשנת  כי  הנ"ל,  דבריו  בסוף 

הארץ את פירותיה בלי שום חרישה וזריעה מצד 

הנה מה  לפני חטא עץ הדעת.  כמו שהיה  האדם 

מה  מלכים,  שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב 

שכתוב  מה  בזה  לפרש  כהן"  ה"שפתי  שממשיך 

בשנה  נאכל  מה  תאמרו  "וכי  )כה-כ(:  בפרשתנו 

תבואתנו,  את  נאסוף  ולא  נזרע  לא  הן  השביעית 

ועשת  השישית  בשנה  לכם  ברכתי  את  וצוויתי 

קושיית  וידוע  השנים".  לשלוש  התבואה  את 

זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  אחיו  בשם  אלימלך"  ה"נועם 

בשנה  נאכל  מה  תאמר  "וכי  הכתוב:  הקדים  למה 

השביעית", הלא ברור שגם אם לא ישאלו ישראל 

שלימה  אמונה  בה'  יאמינו  אלא  נאכל,  מה  כלל 

יצוה ה' את ברכתו.

למהלך  בהתאם  כהן"  ה"שפתי  בדברי  והנה 

היו  לא  שאם  כך,  על  נפלא  ביאור  מצינו  שלו 

"מה נאכל", אלא היה מאמינים באמונה  שואלים 

 כשחטא אדם הפאשון רגם שערפ ששגורו,
ועל ידי זה נתקלקל ערפ האדמה: "וקוץ ודפדפ תצמיח לך"

 קדושת לוי: כמו שאדם כלול מפמ"ח אישפים ושס"ה גידים,
כן האפץ כלולה מפמ"ח אישפים ושס"ה גידים

 אילו לא חטא אדם הפאשון שעץ הדעת היה מתקן האפץ
על ידי קיום פמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה

 אגפא דכלה: שמיטה היא פמז לגאולה העתידה
שאז תוציא האפץ מעצמה גלוסקאות שלי שום טופח
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שלימה שיזון אותם הקב"ה, היתה הארץ מוציאה 

את הפירות המיוחדים המופקדים בידה בלי שום 

"מה  ששאלתם  היות  אבל  האדם,  מצד  טורח 

נאכל" כי האמונה לא היתה שלימה, יצווה הקב"ה 

התבואה  את  רק  הארץ  שתוציא  ברכתו  את 

והנה  ידיכם,  במעשה  השישית  בשנה  שזרעתם 

הדברים בלשון קדשו:

"אילו לא אמרתם מה נאכל, היתה הארץ נותנת 

ונתנה  שאמר  כמו  בידה  המופקדים  הפירות  את 

הארץ 'פריה', אבל לפי שאמרתם מה נאכל, ולא היה 

את  וצוויתי  אמנה,  קטני  ונעשיתם  בי  בטחון  לכם 

ברכתי ועשת ]את התבואה[, לא אמר ונתנה הארץ 

פריה, אותו הפרי המופקד בידה לא תתן, לפי שאתם 

קטני אמנה מפני שאמרתם מה נאכל, אלא וצוויתי 

את ברכתי ועשת, תעשה תבואה אחרת.

ולא אמר גם כן ועשת פרי אלא התבואה, כי פרי 

הוא דבר גמור שנאכל כמו שהוא, כמו שאמרו חז"ל 

גלוסקאות  להוציא  ישראל  ארץ  עתידה  ל:(  )שבת 

לחם  שהוא  בר,  פסת  יהי  עב-טז(  )תהלים  שנאמר 

ולא  אפיה  לא  צריכים  שאינם  הפירות,  כמו  גמור 

לחם  אותו  חיים,  שהם  כמות  נאכלים  אלא  בישול 

אבל  פריה,  הארץ  ונתנה  אמר  זה  על  פרי,  נקרא 

וירקד  שיטחן  עד  נאכל  אינו  הזמן  זה  של  הלחם 

וילוש ויאפה איננו קרוי פרי".

 שנת השמיטה פומזת
על לעתיד לשוא

בדבריו  נתבונן  כאשר  כי  וראה  בא  ועתה 

הקדושים, יפתח לנו פתח להבין טעם נפלא על מה 

שאסר הקב"ה לעבד את השדה בשנת השמיטה, 

כדי להזכירנו בכך שלפני חטא אדם הראשון, לא 

כי  הזה  העולם  בעניני  כלל  לעסוק  צריכים  היינו 

הראשון  אדם  ומאז שחטא  ובמצוות,  בתורה  אם 

כלולות  שהיו  הנשמות  כל  עמו  ואתו  הדעת  בעץ 

ענין  לתקן  החובה  עלינו  מוטלת  החטא,  בעת  בו 

זה ולהחזיר את העולם לאותו מצב, כפי שאמנם 

יהיה בגאולה העתידה שהארץ תוציא גלוסקאות 

מוכנות ומזומנות בלי שום טורח.

ה"אגרא  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  רעיון 

הטעם  שמבאר  הב'(,  )דבור  בפרשתנו  דכלה" 

שאסור לעבוד עבודת הארץ בשנת השמיטה, כי 

שנת השמיטה השנה השביעית היא רמז על האלף 

יצטרך האדם  יום שכולו שבת, שאז לא  השביעי 

לעבוד עבודת שדה וכרמים:

"והנה ענין העבודה בשדה ובכרם נמשך מחטא 

אדם וזוהמת הנחש, שאז נגזר מוץ ותבן על החטה 

ונגזר קוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת  הכל מזוהמא, 

את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, מה שאין 

כן קודם החטא היתה הארץ מוציאה פירותיה בלא 

במהרה  לעתיד  שיהיה  וכמו  פסולת,  ובלא  עמל 

וכו',  גלוסקאות  תוציא  שהארץ  ל:(  )שבת  בימינו 

והנה לזה מרמזת מצות השמיטה, בלי עבודת שדה 

רמז  והוא  יתברך,  השם  לעבודת  מנוחה  רק  וכרם 

להפסקת זוהמת הנחש".

שנת  הכתוב  שהשוה  מה  בזה  לפרש  יומתק 

שבת  הארץ  "ושבתה  קודש:  לשבת  השמיטה 

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

ה"מטה  בדברי  ביאור  כך  על  ומצינו  בראשית". 

שהארץ  ראוי  היה  באמת  כי  תעג(,  )סימן  משה" 

תשבות גם כן בשבת כמו שהאדם שובת בשבת, 

יום השביעי  אלא שכך יסד ה' שלא תשבות בכל 

בכל  תשבות  שנים  בשבע  פעם  אלא  האדם,  כמו 

השנה, כדי להשלים את כל השבתות שלא שמרה 

במשך שש השנים.

לשמור  צריך  שביעי  יום  שבכל  מאחר  והנה 

שביעי  חלק  תמיד  היא  שבת  כי  נמצא  שבת, 

שביעי  חלק  היא  השבת  שנים  ובשבע  מהזמן, 

שהיא שנה שלימה, לכן כדי שהארץ תשלים את 

כל השבתות שלא שמרה, צוה הקב"ה שבכל שנה 

ובכך  מלאכתה,  מכל  הארץ  תשבות  השביעית 

צריכה  שהיתה  השבתות  כל  את  הארץ  משלימה 

לשמור בשבע שנים.

"שבת  וכן פירש ה"אבן עזרא" כפירוש רש"י: 

לה', כיום השבת וסוד ימי עולם רמוז במקום הזה". 

וכתב על כך ב"פירוש על אבן עזרא" )אות ד(:

גם  כי  לשבת  דומה  השמיטה  שנת  כי  "כלומר 

שנתנה  כמו  כי  תראה  והנה  בשנים.  שביעית  היא 

השבת להבין מעשה השם יתברך ולהגות בתורתו, 

ידך  במעשה  בפעליך  ה'  שמחתני  כי  שכתוב  כמו 

ארנן, וזה הפסוק הוא במזמור שיר ליום השבת, כי 

כל ימי השבוע אדם מתעסק בצרכיו.

והנה זה היום צריך להתבודד ולשבות בעבור 

בצרכיו  לשוח  אפילו  יתעסק  ולא  השם,  כבוד 

ובעסקיו שעברו, או מה יועץ לעשות כמו שאמר 

ישראל  ומנהג  דבר,  ודבר  חפצך  ממצוא  הנביא 

מדוע  שאמר  כמו  הנביאים  אצל  בשבת  לילך 

שנת  וכן  שבת.  ולא  חודש  לא  אליו  הולכת  את 

השמיטה מאחר שלא יעשה שום מלאכה בשדה, 

יהיה ראוי להתבודד בדרכי השם יתברך ובמצוותיו 

ולהגות בתורתו".

יום  בין  הקשר  היטב  מבואר  האמור  ולפי 

השבת  שביום  כמו  כי  השמיטה,  לשנת  השבת 

הבא  עולם  מעין  הוא  כי  מלאכה  בעשיית  אסור 

כן  גשמית,  עבודה  אז  לעבוד  האדם  יצטרך  שלא 

שבת  בבחינת  שהיא  השמיטה  שנת  זה  מטעם 

הארץ אסור לעבוד בה עבודת השדה, כי היא רמז 

על לעתיד לבוא שיזכו לתיקון השלם ולא יצטרכו 

בהם  תתקיים  כי  וכרמים,  שדות  עבודת  לעבוד 

הבטחת הנביא: "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

הקב"ה  שבחר  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

ללמדנו  כדי  סיני,  להר  שמיטה  מצות  להסמיך 

כללותיה  נאמרו  שמיטה  "מה  רש"י:  שפירש  מה 

כללותיהן  נאמרו  כולן  אף  מסיני,  ודקדוקיה 

ודקדוקיהן מסיני", כי היות שאיסור עבודת השדה 

בשנה השביעית שנת השמיטה, הוא משום ששנת 

השמיטה רומזת על הגאולה העתידה, ששוב לא 

יצטרך האדם לעבוד בפועל ממש.

לכן מבקש הכתוב ללמדנו בזה, איך נזכה לקרב 

בתכלית  הארץ  יתוקן  שאז  העתידה  הגאולה  את 

ידי שנקיים כל רמ"ח מצוות עשה  השלימות, על 

רמ"ח  מתקן  האדם  בכך  כי  תעשה,  לא  ושס"ה 

האדמה,  מן  עפר  שנבראו  גידיו  ושס"ה  איבריו 

ועל ידי שהוא מתקן חלק העפר שכלול בגופו הוא 

שהיה  כפי  המצב  שיחזור  האדמה,  כל  את  מתקן 

בגן  הקב"ה  שהניחו  הראשון  אדם  שחטא  טרם 

עשה  במצוות  לעבדה   - ולשמרה"  "לעבדה  עדן: 

ולשמרה במצוות לא תעשה.
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