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- ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל-ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר.  ב ַּדֵּבר ֶאל-א ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל

ים ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן לֶָכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה.  ג ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד� ְוֵׁשׁש ָׁשנִ 
ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַליהָוה  ָׂשְד�  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַהְּׁשִביִעתְּתבּוָאָתּה.  ד ּוַבָּׁשָנה -ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ� ְוָאַסְפָּת ֶאת

ת ִעְּנֵבי ְנִזיֶר� לֹא ִתְבֹצר  ְׁשנַ - לֹא ִתְזָרע וְַכְרְמ� לֹא ִתְזֹמר.  ה ֵאת ְסִפיַח ְקִציְר� לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת
ֹוָׁשְב� ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ.  ו ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ לֶָכם ְלאְָכָלה ְל� ּוְלַעְבְּד� ְוַלֲאָמֶת� ְוִלׂשְִכיְר� ּוְלת

ח       ְּתבּוָאָתּה ֶלאֱֹכל.  -ַהָּגִרים ִעָּמ0.  ז ְוִלְבֶהְמְּת� ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ�  ִּתְהֶיה ָכל
ְוָהיּו ְל� ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ַהָּׁשִנים ֵּתַׁשע  ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמיםָּת ְל� ְוָסַפְר 

ִבירּו ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה.  ט ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתעֲ 
ֹיְׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה לֶָכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש -ַאְרצְֶכם.  י ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ לְָכל-ָפר ּבְָכלׁשֹו
ְסִפיֶחיָה ְולֹא -ה ִּתְהֶיה לֶָכם לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאתִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו.  יא יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשנָ -ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל- ֶאל

-ְּתבּוָאָתּה.  יג ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל-ַהָּׂשֶדה ּתֹאְכלּו ֶאת- ְנִזֶריָה.  יב ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה לֶָכם ִמן-ִתְבְצרּו ֶאת

  ֲאֻחָּזתֹו.

  ר)(תחילת פרשת בה
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  (שפת אמת, פרשת בהר, שנת תרמ"ד)

  

מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה (ופרטותיה)  - בהר סיני "
ינו ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני כך שנויה בת"כ, ונ"ל שכך פירושה לפי שלא מצ

שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ובא הכתוב ולמד כאן 
  ."על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן וחזרו ונשנו בערבות מואב

  (רש"י על פסוק א)

  

ן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי ית
  ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם:

  (פסחים מט ב)

  

ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנא' בבקר 
שר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד זרע את זרעך וגו' אמרו שנים ע

מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי 
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ד עצרת אמר רב חמא בר אבא ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא כולם מתו מפסח וע
  ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה

  (יבמות סב ב)

  

תני רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבה היה דורש דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבא מיעקב, רבי עקיבה כד הוה חמי בר 
תורתא, עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא.  כוזבה אמר דין הוא מלכא משיחא, אמר ליה רבי יוחנן בן

אמר רבי יוחנן קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים אלף רבוא... והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע, 
ו כל מי שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין, אמר להן וכי היאך אפשר לבדקן, אמר ל

שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן הלבנון לא יהיה נכתב באסרטיא שלך. היו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף, וכד דהיה 
  .נפק לקרבא הוה אמר ריבוניה דעלמא לא תסעד ולא תכסוף

  )פרק ד הלכה ה(ירושלמי תענית 

  

סי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום דיתבי רבי יהודה ורבי יו 
ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק נענה רשב"י 

יטול ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ל
מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון 
שגינה יהרג אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי כי תקיף גזירתא א"ל 

לה ומגליא לן אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא  לבריה נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי
דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר משלחי 

דעיה לבר יוחי דמית מנייהו כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לו
קיסר ובטיל גזירתיה נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן 
מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא אמרי 

צתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר"ש אמר משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש י
לו בני די לעולם אני ואתה בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין השמשות אמרו 

כנגד (דברים ה, יא) שמור א"ל  ליה הני למה לך אמר להו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד חד כנגד (שמות כ, ז) זכור וחד
  .לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהו

  )מסכת שבת, דף ל"ג.תלמוד בבלי, (

  

קדושת השבת יש שנים בכחה: האחד מה שהיא מקדשת ומעלה את ישראל בקדושתה העליונה ומרוממת אותם בעצם 
וקדושה עליונה. חוץ מזה, היא ממשכת ג"כ את כח כל ימי  קדושת היום למעלה מכל עניני חול ומדבקתם בכבוד עליון

המעשה עם כל חילונותם ושפלותם, שע"י שהם נזכרים בקדושת השבת הנם מתרוממים. ובאין הכרה מוחשית, הנפש 
הישראלית מרוממת עצמה אפילו בימי החול מפני זכר של יום השבת, ובזה אין דברי החול שפלים כ"כ כמו שהם נראים 

יות שלהם, כ"א הם הולכים ומתעלים בקדושת השבת. ואע"פ שרוב הזמן הנם עסוקים בעבודת החול, מ"מ כ"כ בחיצונ
הקדושה קרובה היא אל לבם, עד שהתכלית העליונה שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב שהיא נעוצה דוקא בהקדושה. וכפי 

ר דרכי השם .יתברך שנדבקים בה, ע"פ המבט הרוממות של גילוי קרבת אלקים ב"ה בנפש, שהיא כמדת הטוב והצדק וית
הזה יש להשקיף על חיי שעה ועל העוסקים בהם בעין של קורת רוח. כין השמשות הוא המעבר שבין העבר להעתיד והוא 
מקשר את החול אל הקודש, ומורה השפעת הקודש על החול ע"י קישורו, אע"פ שמצד ההרגשה החיצונה נראה שהחול הוא 

ת, מ"מ יש בו כח פנימי שרק בסקירה של הרגשה פנימית חדה הדומה לחוש הריח, שהוא דבר שהנשמה מאד מגושם ופחו
נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנוי, רק אז יוכר קדושתו ועילויו. וזה הכח של פעולת הקודש על החול הוא פועל את הזריזות 

עשה, ומ"מ אע"פ שהחול מושפע מהקודש מ"מ אין המעשית, עד שמעורר ג"כ את כחות הזקנה להיות מזורזים בפועל ובמ
מעלת הקודש נופלת לחשבה רק כמצורפת אל החול, כ"א היא עומדת במעלתה לעצמה ג"כ. ע"כ בהגלות להם שבהדי פניא 
דמעלי שבתא ההוא סבא, שלא היה לו ראוי להמצא בקרבו כבר כח הזריזות למרוצה וחפזון, ומה שינה עליו טבעו להיות 

ים כ"כ ניכרת עליו לקדושה, דהוה נקיט תרי מדאני אסי, להריח בהם לכבוד שבת, בהוראה על ההרגשה פעולת החי
הפנימית הרוחנית הצריכה לצאת מקדושת השבת. אמנם תרתי ל"ל, אחד כנגד זכור, המורה על היחש של השבת עם החול, 

כמה חביבין מצות על ישראל, שקדושת  ואחד כנגד שמור המורה על עצם השמירה של קדושת השבת כשהיא לעצמה. אמר
המצות היא הנשמה המונחת בתוך כח החיים של גלגל כל פעולותיהם, שהן נראות כ"כ פשוטות ושפלות. יתיב דעתייהו, 
ולא הצטערו עוד על חיי עולם הנבלעים מחיי שעה, בראותם כי גם בחיי שעה יש לישראל קישור אמיץ לחיי עולם, וזה 

נותן כח לכושלים ועיפים, להיות זריזים לעבודת הקודש, גם בימי זקנה ושיבה. ועילוי הקדושה הזאת הקישור הוא מחדש ו
של הפיכת טבע הזקנה הכבדה לזריזותה של הילדות, דבר זה א"א לצאת אל הפועל כ"א ע"י פעולות החול כשהן מתפרצות 

  מוסיפים מעלה בצירופם, ע"כ יתיב דעתייהו.מחוגן לעלות אל הקודש, כאותו היחש שיש לחיי עולם אל חיי שעה, שהם 

  )עין איה על שבת ב רעח(
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