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 ספר ויקרא פרק כה 

ר ְיֹהָוה  אֹמר:ַוְיַדבֵּ ן ָלֶכם  ֶאל מֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּ ֶהם ִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

ש ָשִנים ִתְזַרע  ְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת ַליֹהָוה:ְושָ  ש ָשִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָךשֵּ ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת  ְוָאַסְפָת ֶאת ְתבּוָאָתּה: ָשֶדָך ְושֵּ

י  ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזֹמר:ַשַבת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשָבת ַליֹהָוה ָשְדָך לֹא  ת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְנבֵּ אֵּ

 ֹ ְלתֹוָשְבָך ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּו ַנת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:א ִתְבֹצר ְש ְנִזיֶרָך ל

  ּה ֶלֱאֹכל:ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ָכל ְתבּוָאתָ  ַהָגִרים ִעָמְך:

י ֶשַבע ַשְבֹתת ַהָשִניְוָספַ  ַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנה:ְרָת ְלָך ֶשַבע ַשְבֹתת ָשִנים ֶשַבע ָשִנים ֶשַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְימֵּ  ם תֵּ

ִרים ַתֲעבִ  ת  ָפר ְבָכל ַאְרְצֶכם:ירּו שֹוְוַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדש ַהְשִבִעי ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ְביֹום ַהִכפֻּ ְוִקַדְשֶתם אֵּ

זָ  ל ִהוא ִתְהֶיה ָלֶכם ְוַשְבֶתם ִאיש ֶאל ֲאחֻּ ֶאל  תֹו ְוִאישְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל יְשֶביָה יֹובֵּ

בּו: ל ִהוא ְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה ִתְהיֶ  ִמְשַפְחתֹו ָתשֻּ ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת  ה ָלֶכם לֹא ִתְזָרעּו ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיהָ יֹובֵּ

ל ִהוא ֹקֶדש ִתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהשָ  ְנִזֶריָה: ָזתֹו: ֶדה תֹאְכלּו ֶאת ְתבּוָאָתּה:ִכי יֹובֵּ בּו ִאיש ֶאל ֲאחֻּ ל ַהזֹאת ָתשֻּ  ִבְשַנת ַהיֹובֵּ

 

 רש"י על ויקרא פרק כה פסוק א 

מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה  -)א( בהר סיני 

 .)תורת כהנים( )ופרטותיה( ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני כך שנויה בת"כ

 

 

 שפת אמת בהר תרל"ה

 )מזה שתלינו רעיון זה( אף כל המצות כו'. ומדתלינהוברש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני כו' מה שמיטה כו' 

בשמיטה. משמע שהיא מצוה שכל המצות תלוין בה. כמו שבת דשקולה נגד כל המצות וע"י מצוה זו מקיימין 

 כל המצות. 

לבנ"י וסוף הכוונה כדי שבאמצעיות בנ"י יתמשכו כל הדברים  ארץ כנעןכתיב כי תבואו כו' שהקב"ה נתן ו

 להקב"ה. 

 וגם רצון בנ"י להיות שולטין על הכל צריך להיות ג"כ על כוונה זו כדי לבטל עצמם וכל התלוין בהם להקב"ה. 

  שאחר שזכו בנ"י בארץ כנען ישבתו בשמיטה לבטל עבודת הארץ בעבור הש"י. 'ושבתה הארץ'וז"ש 

פי'  'אומר ועושה'מר ועיקר מצות שבת ושמיטה היא להעיד על שהקב"ה מקיים הנבראים בכל עת מחדש. כמא

 שנותן בהם כח חדש תמיד.  (-)אלא שגםלבד המציאות שהמציא יש מאין רק

וכמו כן בבחי' תורה ומצות שנתן לבנ"י ג"כ נוהג דבר זה שנותן תמיד כח והארה בלב איש ישראל לקבל התורה 

  ולקיים המצות. ולכן כפי בירור התחדשות הזאת שבנ"י מבררין. כמו כן זוכין לתורה.

 

 

 ויקרא פרק כו 

כּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרּו ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם: לֵּ ֹקַתי תֵּ ן  ִאם ְבחֻּ ץ ַהָשֶדה ִיתֵּ יֶכם ְבִעָתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְועֵּ ְוָנַתִתי ִגְשמֵּ

 ַוֲאַכְלֶתם ַלְחְמֶכם ָלשַבע ִויַשְבֶתם ָלֶבַטח ְבַאְרְצֶכם:ְוִהִשיג ָלֶכם ַדִיש ֶאת ָבִציר ּוָבִציר ַיִשיג ֶאת ָזַרע  ִפְריֹו:

 

 שפת אמת בחוקתי תרמ"ג 

 ב"ה מפ' בחקותי בקיצור:

בפסוק ונתתי גשמיכם בעתם. כי יש לכל נפש מישראל שפע מיוחד אליו. וכמו כן בכל שעה יש שפע מיוחד. וכן 

ין להעלות ולדבק כל הדברים בשורשם. וזה גשמיכם לכל מקום. בג' בחי' עולם שנה נפש. וע"י התורה יכול

 המיוחד לכם בעתם המיוחד להשפע. וזה עיקר ההבטחה שבכח התורה נוכל להעלות הכל להשורש. 

ומה שהקשו המפ' למה לא כ' שכר עוה"ב. הלא המשנה אומרת יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט בעוה"ז כו'. 

כששומרין שלא לעבור מדרך התורה זוכין להשיג מה שנחרץ שעה אחת כשמעלין הכל לשורש האחדות כנ"ל. 

 ומיוחד מעולם:



ופי' בחקותי תלכו. שהאדם נק' מהלך. כמו בגוף הגשמיי הולך וגדל ומתחזק. כן צריכין בנ"י לראות להיות 

תהלוכות שלהם בצירוף החקיקה ורשימה של תורה ומצות החיות שברמ"ח איברים ושס"ה גידים כוחות הנשמה 

 חב ותתחזק בכל יום. שתתר

כי הנה הקב"ה מחדש בטובו בכ"י מ"ב. ומכ"ש שכח הנשמה מקבל חיות חדש בכל יום. אך הכל צריך להיות 

בהתעוררות התחתונים. לכן אמרו חז"ל שאסור לאכול קודם התפלה. א"ת על הדם קודם שתתפללו על דמכם. 

 ע בתוכנו קודם שמבקש צורכי הגוף. פי' לבקש מקודם בכל חיות ברכה בחיות הנשמה וחיי עולם שנט

וכן אחז"ל בפסוק על עזבם את תורתי כו' ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחילה. הוא כנ"ל שאם זוכר האדם 

בראשית הכל התורה יכול להמשיך ברכה שיתפשט ויתרחב הארת התורה בנפשו. וזה בחקותי תלכו שיהי' 

 ההילוך באמצעיות התורה. 

י בתוככם. כמו שהאדם מתחזק שלא להיות נפרד מהש"י וחקותיו לשתף שם שמים בכל והשכר ע"ז והתהלכת

תהלוכותיו כנ"ל בחקותי תלכו. כמו כן כביכול הקב"ה מצמצם קדושתו להיות מתהלך בתוכנו. וזה אמרם ז"ל 

 עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו היינו בלי פירוד והשתנות כלל:

 

 

 

  תרס"גשפת אמת בהר 

ענין שמיטין אצל הר סיני. דכ' אדם לעמל יולד. אם לעמל תורה או מלאכה. וקודם החטא שם הקב"ה האדם 

 בג"ע לעבדה ולשמרה ברמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת. ואחר החטא כ' וישלחהו כו' מג"ע לעבוד כו' האדמה. 

ד האדמה. הוא אות א"כ בזמנים שיש שביתת מלאכה לבנ"י כמו בשבת וכן בשמיטין ושבתה הארץ. ובטל לעבו

 לבנ"י שהם במדרגה הראשונה לעסוק רק ברמ"ח ושס"ה. 

 כי האדם כלול משמים וארץ. נשמה משמים וגוף בארץ. ואם גוברת הנשמה על הגוף הוא בבחי' המלאכים. 

י בשומרי שביעית הכ' מדבר רואה חקלי' בייר כרמו בייר ושותק. פי' גבור 'גבורי כח עושי דברו'וע"ז דרשו חז"ל 

כח שהנשמה גוברת בו שהוא עיקר הכח כמ"ש בזוה"ק אשר תמצא ידך לעשות בכוחך בכוחך זו נשמתא. 

וכמ"ש במשנה איזה גבור הכובש את יצרו מושל ברוחו היינו שלא לפנות אחר מחשבות היצה"ר בהבלי עולם. 

 זהו פי' ושותק שאינו מהרהר בעבודת האדמה כלל. 

 יקה. וזה הרמז לא מצאתי לגוף טוב משת

שמסר הקב"ה לבנ"י נשמתא דעלמא והפנימיות של העולם. והיא התורה שהיא  'מעשיו הגיד לעמו חכ'וע"ז כתי' 

הנשמה של מעשה בראשית כמ"ש בראשית ברא הביט בתורה וברא. א"כ התורה הכח והנשמה של הבריאה. 

 ובקבלת התורה היו בנ"י בחי' נשמה בלבד כמלאכים. 

מבית עבדים כמ"ש במ"א כי עוה"ז נק' בית עבדים. וכשנשתלח האדם לעבוד האדמה  וז"ש אשר הוצאתיך מא"מ

הוא בחי' עבד לעשות מלאכת העולם. שהעבד עושה דברים לתקן צורכי מדינות המלך. אבל בחי' בנים הוא 

 לעשות צורך המלך בעצמו. כמו בן העובד ומשמש את אביו כמ"ש בר"מ פ' זו. וזה בכח הנשמה. 

בת יומא דנשמתין. וניתן לבנ"י שיש להם בחי' הנשמה. והכל ענין א'. ובחי' עבד הוא המצות מעשיות וכן בחי' ש

 למטה בעוה"ז. ובנים הוא התיקון הנעשה למעלה בשורש המצוה:

 

 

  תרמ"חשפת אמת בהר 

ח בי' בפסוק והיתה שבת הארץ לכם לאכלה. ע"פ מ"ש בזוה"ק יתרו ע"פ ויברך כו' יום השביעי כיון דלא אשתכ

 מנא כו' אלא כולא ברכאין בשביעאה תלי' כו'. 

 והנה משורש הברכה שמתגלה בש"ק א"י כולם לקבל. רק בנ"י מוכנים לקבל השפעה זו. 

וכמו כן בשמיטה לכם לאכלה דייקא. והרמז שכל השפעה העיקרית הוא ע"י השביתה וכמ"ש במ"א כי לכן מיני' 

 יומין לידע כי ביטול כל המלאכות הן הן קיומו של עולם: מתברכין כל שיתא

 


