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כתוב בפרשתנו, "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל 
בטעם מצוה זו יש  :כתב הכלי יקר. ב)- (ויקרא כה, אהארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" 

ה זו ולדע .דעות חלוקות כי רבים אומרים שהטעם הוא שתשבות הארץ כדי שתוסיף תת כוחה לזרוע
ואמנם כל המצות אשר ספרנום : ")חלק ג פרק לט( במורה נבוכים וזה לשון הרמב"ם. מב"םנטה הר

בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו שאמר ואכלו אביוני 
ורבים וכתב הכלי יקר:  ."ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטהעמך ויתרם תאכל וגו', 

אין זה ולפי דברי הרמב"ם  ," לה'ושבתה הארץ שבת , שהרי התורה אומרת "הרמב"ם ם עלחולקי

ועוד, הקשה ה"אור  .דשו של הרמב"םליישב את דברי ק וה, ע"ש. ומצכי אם לצורך הארץ ,שבת לה'
", פשיטא שה' יתברך אשר אני נותן לכםהחיים" הקדוש, מדוע הוצרך לאמר "כי תבואו אל הארץ 

  הוא הנותן ולא אחר.

  

 .שפיע תמיד לכל העולמותהבורא ברוך הוא מ: )לראש השנה(קדושת לוי כתב הלפרש כך:  נראה לי בס"ד

 .יתברך שמקבלים מאתו השפע 'כי כביכול יש תענוג לה חפץ שיהיה לו מקבל להשפע, הוא יתברךו

ועל כן ראוי  .השפע מאתו, כביכול יש לו צער מזה ונותן השפעתו לחיצונים תאואם אין אנו מקבלין 
 ,הואבשביל הבורא ברוך  הנני מוכן להתפלל בעד חיים ופרנסה ,מישראל לומר בלבו אחדלכל 

 בריש כל שתא ושתא": (תיקו"ז תקון ו)ו כוונת הזוהר . וזהשפע אתשיהיה לו תענוג מזה שאני מקבל 

 "וחין דאינן מצווחין אלא לגרמייהוככלבין דמצ ...לן חיי הב לן מזונא אינון צווחין הב )בראש כל שנה ושנה(

האלה, למה אף על פי ראותו הדברים בולכאורה יתחמץ לבב אנוש  .)ככלבים שצווחים, שאינם צווחים אלא לעצמם(
 בבקשתינויובן, כי כוונתנו  שכתבנו מהאבל לפי  .בני חיי ומזונא בכל שנה עבור םכן אנו מבקשי

 ווז .יתברך חפץ בזה 'כי ה, ה תענוג מזה"כדי שיהיה להקבפרנסה וחיים שיתן לנו צריכה להיות 

 אלאוחין דאינן מצווחין ככלבין דמצ, מזונא "לן"הב  חיי, "לן"צווחין הב שאמר ונת הזוהר הקדוש כו

תן חיים ומזון, ככלבים שאינם  למעננווהר מגלה לנו שהגנאי הוא כאשר אנו מבקשים הז. לגרמייהו
. אלא צריך שכוונתנו תהיה למען הקב"ה, לבקש חיים ומזון כדי לעצמם ,אלא לגרמייהוצווחים 

  שיקבל הקב"ה תענוג מלהשפיע עלינו שפעו. 

  

סה בהיותו מקבל מה' שפע פרנ – שגם המקבל הוא משפיע זה,נמצא לפי ממשיך הקדושית לוי: 

וחיים, הרי הוא משפיע ונותן לה' תענוג. ובזה נבין מה שאומרים "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, 



וכתבנו בספר החיים, למענך אלקים חיים". כידוע, בחינת "זכר" הוא המשפיע ובחינת "נקבה" הוא 
 – "זכר"השנהיה אנחנו בבחינת לחיים, כלומר תן לנו חיים כדי  "זכרנוהמקבל. וזה שאומרים לה' "

, אנו משלימים חפצךחיים,  מך, ונמצא כשאנו מקבלין מ"מלך חפץ בחיים" אתה כי ,המשפיעים

, "בנו בספר החיים למענך אלהים חייםכת"לכן  משפיעים לך תענוג.שעל ידי  "זכר"ונעשים בחינת 

, ולא למעננו, כמו שהזהיר הזוהר הקדוש, ע"כ תוכן דברי לך תענוג מזה יהשיה "למענך"כלומר 

  הקדושת לוי.

  

הוא שתשבות בטוב טעם. הרמב"ם סובר שהטעם למצוות השמיטה  עתה ניישב את דברי הרמב"ם
ושבתה הארץ שבת והקשו עליו המפרשים: הרי התורה אומרת " .הארץ כדי שתוסיף תת כוחה לזרוע

אך המשכיל המעמיק יבין  , ע"ש.כי אם לצורך הארץ ,'אין זה שבת להולפי דברי הרמב"ם  ," לה'

 תוסיףו כוחה לזרוע שתתחזקלהעמיד את הקרקע שמוטה כדי בעומק, ממש להפך! הם שהדברים 

ם העול! ה' ברא את יאהבׂש 'גופא שבת לה זואלא אדרבה, , שבת לצורץ הארץ אינהתבואתה 
 תענוגה וזה ע ברכה ופרנסה,ברך היא להשפיע עלינו שפחפצו ותשוקתו יתלהיטיב לברואיו, וממילא 

תוסיף הארץ שלהעמיד את הקרקע שמוטה כדי הקדושת לוי. אם כן,  כמו שכתביתברך,  שלו
! וברור שפע ומזון נויתברך להשפיע עליותענוגו תשוקתו  מאחר וכל, 'היא היא שבת לה תבואתה

, השפע אתשיהיה לו תענוג מזה שאני מקבל , יתברך 'למען הצריכה להיות במשיטת הקרקע שכוונתנו 

להתפלל בעד  מישראל לומר בלבו, הנני מוכן אחדראוי לכל " כתב הקדושת לוי:. וזה שולא למעננו

   ."השפע אתחיים ופרנסה בשביל הבורא ברוך הוא, שיהיה לו תענוג מזה שאני מקבל 

  

 לומרשרש"י בא  (חזקוני ועוד). וכתבו המפרשים 'לשם ה :"יפירש רש ," לה'ושבתה הארץ שבת "כתיב 

, תבואתה תוסיףש כדי להיטיב את הקרקעולא , לשמה נו, דהיילשם ה'קיים מצוות שמיטה שיש ל

 ואם שלא מכוונים להיטיב את הקרקע,א רק בזמן של מצוות שמיטה הו " לשם ה'"שה ע"ש. הם פירשו

ההגדרה ן לומר שיתך לפי דברינו נא. " לשם ה'"שלא שמיטה זה כבר  ,מכוונים להיטיב את הקרקע

 – תבואתה תוסיףש להיטיב את הקרקעא גופא לכוון מצוות שמיטה הושל  "לשם ה'"ה: היא להפך

עיין ו( גדול מזה " ם ה'לש" לך איןו .שפעיותר , שיהיה לו תענוג מזה שאני מקבל יתברךבשביל הבורא 

יקבל יותר  כדי שאניהיא לכוון להיטיב את הקרקע  במצוות שמיטה . והשלא לשמה)אבות פרק א, ג ,רוח חיים
   .למעניתבואה 

  

, מה " ושבתה הארץ שבת לה' אשר אני נותן לכם"כי תבואו אל הארץ מר אה' מדוע עתה נבין 

כאן הקב"ה מכין לנו את הקרקע לקיים מצוות שמיטה  .שלכאורה פשוט הוא שה' הוא הנותן ולא אחר
חבר כדי שנת – אשר אני נותן לכם"" –רצונו ותשוקתו היא נתינה שלנו  דגישהקב"ה מלשם ה'. 

שנכוון  – " שבת לה'ושבתה הארץ "בזה גופא נבא לקיים ו להשפיע ולהיטיב. ,לתתרצונו  תוקףל
  .שפעיותר  יתן לישזה ב 'לענג את ה כדי תבואתה תוסיףשכדי  להיטיב את הקרקע

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  
  

כתוב בפרשתנו, "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל 
ידועה הקושיא, מה ענין שמיטה אצל . ב)- (ויקרא כה, אהארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" 

ות נאמרו בסיני, ואם כן, מדוע הכתוב מדגיש דווקא שמצוות שמיטה נאמרה הר סיני? הלא כל המצו

  למשה בהר סיני? 

  

בטעם מצוות השמיטה: שיוסיף האדם בטחון בה'  (מצוה פד)כתב ספר החינוך : לפרש כךבס"ד נראה לי 
 ם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדליםברוך הוא, כי כל המוצא עׅ 

  בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא ימעט ממנו מידת הבטחון, ע"ש.

  

: אחד התנאים להשגת ). לשון ה"לב טוב"(שער הבטחון פרק גיש להתעמק בדברים. כתב החובות הלבבות 

הבטחון בה' הוא שיאמין שאף אחד מהברואים אין בידו לא להועיל ולא להזיק, לא לעצמו ולא 
ים, כי אם ברשות הבורא יתברך. דוגמא מעבד שיש לו כמה אדונים, אם כל אחד מהם יכול לאחר

ני שהוא מצפה להפיק תועלת , מפלהועיל לו במידה שווה, אז אי אפשר לו לבטוח רק על אחד מהם
מכל אחד מהם, אלא עליו לבטוח על כולם בשווה. ואם אחד האדונים יכול להביא לו תועלת יותר 

האדונים, אז הוא בוטח על אותו אדון בהתאם ליכולת שלו, אף על פי שהוא בוטח גם על  גדולה משאר

האחרים. אבל אם אף אחד מהם לא יכול להועיל ולהזיק לו, רק אדון אחד בלבד, אז הוא מוכרח לבטוח 
כאשר עליו לבדו, מפני שהוא לא מצפה להפיק תועלת מהאחרים. וכן הוא גם בנוגע לבטחון בה'. 

הוא  ,האדם שאף אחד מהנבראים לא יכול להועיל ולהזיק לו רק ברשות הבורא יתברך ירגיש
, כמו שנאמר "אל תבטחו בנדינים והוא יבטח רק על הבורא לבדו ,יחדל לפחד מהם ולקוות לעזרתם

  , ע"ש. )תהלים קמו, ג(בבן אדם שאין לו תשועה" 

  

ושבתה הארץ שבת לה'", שתהיה הארץ בטלה : ")ב ,ויקרא כה(רבינו בחיי ובטעם מצוות השמיטה כתב 

מכל מלאכת אדם בשנה השביעית, ולא ישתדל כלל בעבודת הקרקע לא בחרישה ולא בזריעה, כמו 
ואפילו מה שצמח  .שאמר: "שש שנים תזרע שדך וגו' ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

וכלל הענין הוא שאינו צור". מעצמו מבלתי חרישה אסור לו לקצור, זהו: "את ספיח קצירך לא תק
אלא שיהיו כל פירותיו הפקר לכל העולם ושיזכה  ,רשאי שינהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדון כלל

ולכך צותה התורה מצוה זו שיהיו כל מיני הממשלה ואדנות  .בהם אפילו הדיוט שבישראל כמוהו
האדנות והממשלה  קריכדי שיתבונן האדם בלבו כי אין ע ,שבתחתונים בטלים בעבודת הארץ

  , ע"כ.ואהרוך אלא לאדון הכל ב

  

שאין  –חובות הלבבות שהזכיר הרי מצוות השמיטה מקנה לנו את התנאי לקניית מידת הבטחון 
בכל עת  ,והמיוחד היחיד אדוננובבוא לבטוח ה אלא לאדון הכל ברוך הוא. ומזה נהאדנות והממשל

  ובכל מצב.

  

: (שער הבטחון פרק א)כתב החובות הלבבות ת הבטחון. מיד שלמותל נומספיק להביאזה אין  ,אבל באמת

שיעשה הטוב והנכון לו  ושיהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו ,מהות הבטחון היא מנוחת נפש הבוטח
(שם ולכן כתב החובות הלבבות  , ע"ש.שמפיק טובתו לתו ודעתו במהוככפי י ,אשר יבטח עליו בענין

שהבורא שידע ון, חוץ מההכרה שה' הוא האדון היחידי, ומהם: עוד תנאים לקניית מידת הבטח פרק ג)
שידע האדם את הטוב הרב שהאלקים מיטיב  ,ועוד .יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם

מרחם עליו יותר מכל מרחם, הוא האדון היחידי, וגם שהוא יתברך , ע"ש. כשאדם חש שה' לאדם



שיהיה לבו  – מנוחת הנפש –ל להשיג את הבטחון בה' יוכו יתברך הוא להיטיב עמו, אז ושכל חפצ
  .בענין אשר יבטח עליולו  הטוב והנכון שיעשה סמוך על מי שבטח עליו

  

ת אשר ספרנום וואמנם כל המצובטעם מצוות השמיטה: " )חלק ג פרק לטמורה נבוכים (והרי כתב הרמב"ם 

, כמו שאמר ואכלו אביוני כולם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדםבהלכות שמיטה ויובל מהם 
  ", ע"ש.ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטהעמך ויתרם תאכל וגו', 

  

מזה . תבואה ומזון די שהיא תהיה יותר טובה ותוסיף לנולהשמיט את הקרקע כ מחייבנו יתברך הבורא
הבטחון השלם באדון כל את  קנהיולהיטיב עמו,  יתברך , ורצונווכיר בחמלתו יתברך עליי כל משכיל
  . ורוצה רק בטובתיתמיד יותר מכל מרחם, ו ואשר מרחם עלי ,הארץ

  

 עיקר נתינת: יט), כב בפירושו למשלי( הגר"אכתב בטוב טעם "מה ענין שמיטה אצל הר סיני".  נביןעתה 

לפי , והוא. .."תוב "ישימו באלקים כסלם, כמו שכ'התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה
 :)פרק ג, אאבן שלמה ( כתב הגר"אועוד , ע"ש. והוא כלל כל המצוות ,שעיקר מהכל הוא הבטחון השלם

כל ומאחר ש , ע"כ.ומי שהוא מחוסר בטחון אין תורתו מתקיימת בידו .ועיקר הכל הוא הבטחון
 סיני א דווקא אצל הרענין שמיטה הו, מידת הבטחוןלהקנות בלבנו את  היא של מצוות השמיטה יקרהע

  . 'התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה עיקר נתינתאשר כל  –

  
  

  
  

  

     מאמר החכם   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אצלנו אין מספר הבחורים לפי ההכנסה,

  .אלא ההכנסה לפי מספר הבחורים
  

  רבי יוזל הורוביץ
  

  

  

  

  

  

  

  כלום בעל בטחון הוא פלוני?

  הוא פשוט עצלן, ולכן יש לו בטחון.
  

  צחק מאיר מגוררבי י
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כי במי זולתו יוכל לבטוח? לבטוח בה', כמה קל לאיש עני

  אך כמה קשה לאיש עשיר לבטוח בה',

  שהרי כל נכסיו קוראים אליו: "בטח בנו".
  

  רבי יוזל הורוביץ
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