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. פירש הפנים יפות, (ויקרא כו, ג)" אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" ,כתוב בפרשתנו
 ,מאי קראה .ל אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםכל מזונותיו ש :טז.)ביצה ( הגמרא יפל ע

הוי אומר זה ראש  ,, איזהו חג שהחדש מתכסה בו)תהלים פא, ד( "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו"
(ו"חק" פירושו קצבת מזון. ולמדנו מכך שבראש  "י יעקבקלישראל הוא משפט לאל חקכי " (לאחר מכן) השנה, וכתיב

 ,(מהיכן משמע ש"חק" פירושו קצבת מזון) הוא לישנא דמזוני "חק"מאי משמע דהאי  .השנה האדם נידון על מזונותיו)

  , ע"ש.("חקם" פירושו קצבת מזונם)" אשר נתן להם פרעה חקםואכלו את "דכתיב 

  

ולא כל המרבה בסחורה  ,הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה )י, אבות ד(חז"ל מרו לכך א :ומפרש הפנים יפות
סחורה ואין הפסד במיעוט באין תועלת להרבות  אש השנה,כיון שהדבר קצוב בר – )ה, ב (אבות מחכים
 בחוקותיאם " ה פירוש הפסוקוז .יצליח ה' במעט העסק כמו בריבוי העסק ,כל הקצוב לוו .סחורה

אש מר מזונותיו קצוביםשאמונה שלימה בשיאמין  . כלומרמזון – "חק"לשון  "בחוקותי", "תלכו
, ע"כ דברי הפנים ולא יפחת במיעוטו וין בו תועלת בריבויכיון שא ,ולא ירדוף אחר העסק, השנה
  יפות.

  

אמנם מה שיוכל לשמור את האדם "וזה לשונו: , )פרק כא(יש להתעמק בדברים. כתב המסילת ישרים 
והוא  .הוא הבטחון (דהיינו מפסידי החסידות, שהם הטרדות והדאגות) ולהצילו מן המפסידים האלה

, וכמו כאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לושישליך יהבו על ה' לגמרי, 

עד יום הכיפורים", כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ו ,).(ביצה טזז"ל במאמריהם מרו חשא
  ע"כ.

  

על דברי המסילת ישרים, וזה לשונו:  (בפירושו למסילת ישרים, ח"ד עמ' שמו)וכתב בעל הבלבבי משכן אבנה 
ל וקצבה, זו מידת הדין. אבל שורש ההשפעה היא מידת חסד. הקב"ה ברא את עולמו "מה שיש גבו

ה שלא יהיה לו? מָ ה שיהיה לאדם? כי הקב"ה זן בחסד. לָ מָ בחסדו, הוא זן ומפרנס את העולם בחסדו. לָ 
אלא בשורש  ,עומק מידת הבטחון היא אפוא שאדם אינו נדבק בנקודת החטאכי הרע את מעשיו. 

. בטחון אינו רק שאדם בוטח שאם כך הקב"ה גזר כך יהיה, ואפילו אם לא יעשה בהסיבה להיטי

השתדלות מרובה. אלא שכאשר אדם עושה מעשה ואינו בוטח בה', הרי שמדבק הוא את עצמו במידת 



הרי  ,כאשר הוא בוטחהדין שקבעה שהאדם חטא ולכן עליו להשתדל, "בזעת אפך תאכל לחם". 
זה  .ה יצר אותם כדי להיטיב עמם"שהקב ,ום טבעי של הנבראיםשהחזיר את עצמו לאותו מק

. (לשון המסילת השרים הנ"ל)" כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. "עומק עניינו של בטחון

", כמו שרואים אצל יעקב אבינו שמא יגרום החטא"הלא תמיד קיימת החשש ? מדוע אי אפשר
אלא שזה עומק עניינו של יחסר לו!  –אם הוא חטא שחשש. אדם מפחד אפוא שמא הוא חטא, ו

אלא ידבק עצמו במידת  ,ובחשש שמא יחטא "הרעותי את מעשי"הבטחון: לא לדבק את עצמו ב
 ", עכ"ל בעל הבלבבי משכן אבנה.חסדו יתברך

  

 הבטחון בטוב ה' כלפיו, והחיבור למידת חסדו יתברך החפצה להטיב עמו ולפרנסו,נמצא, על ידי 

אדם מחזיר את עצמו לאותו מקום טבעי של הנבראים, שהקב"ה יצר אותם כדי להיטיב עמם. בכך, ה
  כלל. מה שנקצב לומ ויחסר לאף אם אכן חטא והרע את מעשיו, לא 

  

והשביעת תשמטנה . ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתהעתה נראה דבר נפלא. כתיב "
. מבואר )יא- י, שמות כג(" חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתךויתרם תאכל  ני עמךוואכלו אביונטשתה 

בשנה השביעית בעל הקרקע נוטש ומפקיר את כל היבול,  –שמטרת מצוות השמיטה היא דאגה לעניים 
: . הובא ברמב"ן ריש פרשת בהר)פרשה כמשפטים, מכילתא (כך שהעניים יוכלו לאכול ממנו. וכן מבואר מחז"ל 

הרי אני מכניסה  ?לא שיאכלו אותה עניים, מפני מה אמרה תורה, "הוהשביעית תשמטנה ונטשת"
אלא שגדרו  ,מגיד, שפורץ בה פרצות ."והשביעית תשמטנה ונטשתה"ומחלקה לעניים, תלמוד לומר 

, ע"כ. מבואר שהסיבה שהתורה אמרה להשמיט את הקרקע היא כדי שיאכלו חכמים מפני תקון העולם
יה אפשר לתת לבעל השדה לחלק את הפירות לעניים. את זה שללה העניים את פירותיה. ואם כן, ה

שפורץ בה " אסור לו לחלק את הפירות לעניים. ולא עוד, אלא", לתשמטנה ונטשתההתורה ואמרה "
", כלומר, היה ראוי שהקרקע לא תהיה רק מופקרת, אלא שגדרו חכמים מפני תקון העולם ,פרצות

כמים ויתרו לבעל השדה על דרישה זו, שקשה מאוד לעמוד אלא פרוצה לכל עבר בלא גדר. אלא שח
  בה. והסתפקו בכך שלעניים תהיה דרך כלשהי להיכנס אל השדה (כגון על ידי השארת השער פתוח).

  

אם מטרת מצות השמיטה לכלכל את העניים, מדוע אסור לבעל השדה לאסוף את תבואתו ולחלקו 
באופן שמיטיב יותר עם העניים, שיקבלו את הפירות לעניים? לכאורה באופן זה תושג מטרת המצוה 
  הביתה ולא יצטרכו לטרוח ולהגיע בגופם לשדה.

 

וראיתי מפרשים כך: למעשה כל המצוות האחרות הבאות לדאוג לעני בנויות באופן כזה. אנו נותנים לו 
ות עייאלו מסצדקה או מתנות לאביונים, מלווים לו, מרחמים עליו, מזמינים אותו לביתנו. פעולות 

ות בתחושת נחיתות ובושה מצדו, כאחד שזקוק לחסדיהם של אחרים ותלוי אמנם לעני, אולם הן מלוֻ 
בהם. לכן יש מעלה לתת צדקה באופן שהעשיר לא ידע למי הוא נותן, והעני לא ידע ממי הוא מקבל. 

ם כך קבעה התורה, אולי משו באופן זה העני יתבייש פחות, אם כי עדיין תהיה לו תחושה של "מקבל".
שאחת לשבע שנים נדאג לעניים בדרך אחרת. בעלי השדות יפקירו את השדות וייעלמו מהם, וכך לא 
יהיה כאן "נותן", וממילא גם לא "מקבל". השדה יהיה הפקר לכל, והעני יוכל ליהנות ממנו בלא שום 

רגשי נחיתות. מעיקר הדין היה ראוי אפילו להסיר את הגדרות מסביב לשדה, כך שהעני לא בושה ו
יצטרך לעבור שום גדר בדרכו אל הפירות, ולא ירגיש שהוא נכנס לשטח שנחשב בדרך כלל כרשות 
היחיד. ואם נשאל, מדוע לאחר שהעניים מסיימים לקחת מן הפירות, ניתן המותר לחיית השדה? לדאוג 

מובן, אבל מדוע בעל השדה לא יקבל את שארית היבול לאחר שהתמלא מחסורם של העניים?  לעניים
התשובה, היא שכדי שהפקרת השדה תהיה אמיתית ושלמה, והעני יוכל להיכנס לשדה בלי להרגיש 
שהוא נהנה מחסדיו של איש, יש להפקיע את היבול במלואו מן הבעלים. אם צלו של בעל השדה יעמוד 

פרי שהעני יאכל ירד ממכסת הפירות שיקבל הבעלים, אין זה הפקר אמיתי, ומקננת  ברקע, וכל
התחושה שהעניים אוכלים על חשבונו של משהו אחר. לכן הבהירה התורה לבעל השדה: אתה תנטוש 

  את השדה לגמרי, ולא תדאג למה שיישאר מן הפירות, מישהוא כבר יאכל אותם, ע"כ.

  



ובזה מתחבר לרצון  ,דם נעשה מיטיב בצורה המושלמת ביותרשמיטה האהעל ידי מצות , נמצא
דת ילקנות מכתב שמשרשי מצוות השמיטה הוא  (מצוה פד)(וספר החינוך . להיטיב ולפרנס את הברואים 'ה

  ., ע"ש)כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמולתרנות, והו

  

ואמנם כל , וזה לשונו: ")חלק ג פרק לט(מורה נבוכים, ונראה לי בס"ד שיש כאן עומק נוסף. כתב הרמב"ם 
כמו  ,כולםלחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם 

, כתב הרמב"ם: , כד)ד(שמיטה ויובל ", ע"ש. ובהלכות ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו'"שאמר 
נועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל וכל ה ...מצות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית

שנאמר  ,קוםמל בכ ויד הכל שוין ,אלא יפקיר הכל .וכן אם אסף כל פירותיו לתוך ביתו ,מצות עשה
  ", ע"ש.ואכלו אביוני עמך"

  

 ה להיטיב לכל הברואים כולם"שבמצות השמיטה מתגלה הרצון הפשוט של הקב ,המשכיל יבין

 לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדםלשון הרמב"ם: " . וזה דקדוקצדיקים ורשעים כאחד –

". נמצא, מצות השמיטה מחברת אותנו למידת חסדו קוםמל בכ ויד הכל שוין ,יפקיר הכל", "כולם
היא מחזירה אותנו לאותו מקום , ובעומק. אף אם חטאנויתברך החפצה להטיב עמנו ולפרנסנו 

ומקנה לנו את מידת הבטחון בצורה  ,עמם ה יצר אותם כדי להיטיב"שהקב ,טבעי של הנבראים
  .)הבטחון(ועיין בחינוך (מצוה פד) שכתב שתכלית מצוות השמיטה היא גם להקנות בנו מידת העמוקה ביותר 

  

אמונה שלימה בשיאמין  שפירושו עתה נשוב לפסוק "אם בחוקתי תלכו". כתב הפנים יפות
ולא  ,וכיון שאין בו תועלת בריבוי ,ולא ירדוף אחר העסק ,אש השנהמר לומזונותיו קצובים ש

שובה: . אבל לכאורה קשה, לעולם קיימת האפשרות שהאדם יחטא ויחסר פרנסתו? התיפחת במיעוטו
למידת חסדו יתברך החפצה להטיב  טחון והחיבורבהמקנה לנו את ה – על ידי הלקח ממצות השמיטה

והדברים מתוקים מדבש, . כלל ונממה שנקצב ל לא יחסרודאי בו – אף אם חטאנועמנו ולפרנסנו 
קים והח ":תי תלכוקום בחעל הפסוק "א (וכן כתב הרב חיים פלטיאל, אחד מהראשונים)שהרי כתב רבינו בחיי 
  ". תיבחוק" –מילה  הלא ביותר שהכל טמון באות, ע"ש. ונפוהיובל השמיטהשהזהיר בהן כאן הם 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  
  

  

(ויקרא " ונתתי גשמיכם בעתם. תםותלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתי וקואם בחכתוב בפרשתנו: "

  , ע"ש. בלילי שבתותבשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון . מתי היא "בעתם"? פירש רש"י, ד)- כו, ג
  

(בראשית רבה יא, ה. תנחומא כי : איתא בחז"ל (בית מאיר, פרשתנו)ר יחיאל הלוי מאוסטראווצא פירש רבינו מאי

שאל מין אחד את רבי עקיבא, איך הקב"ה מוריד גשמים בשבת, הלא מוציא מרשות לרשות?  תשא, לג)
  ענה לו רבי עקיבא, כל העולם כולו של ה', ונחשב רשות אחת, ע"ש.

  

שהקב"ה אומר לישראל, אם אין אתם עושים רצוני, אז אשלח לכם גט  ג) (איכה רבה א,בחז"ל  ואיתא
פטורין, ע"ש. והקשו המפרשים, הלא הגט צריך לצאת מרשות האיש לרשות האשה, וזה אי אפשר 
כאן, משום שכל העולם שלו הוא. ותירצו, שאפשר לה' להקנות לישראל המקום שיתן שם את הגט. 

את מקום הגט כדי שיחשב שנתן את הגט לרשותה. ל להקנות לה כמו באשה, שהדין הוא שיכול הבע
  כמו כן הקב"ה יכול להקנות לבני ישראל את הארץ כדי שיחשב שהגט ניתן לרשותם.

  

אבל אם הקב"ה יקנה לישראל את הארץ, לא יוכל להוריד גשמים בשבת, כשאלת המין לרבי עקיבא, 
דהארץ קנויה להם, וכבר אי  -בני ישראל  מרשות ה' לרשות -שהרי יחשב הוצאה מרשות לרשות 
  רשות אחת. תאפשר לומר שכל הארץ שלו ונחשב

  

", שאז הקב"ה לא יתן לישראל גט פטורין, וממילא תלכו ואת מצותי תשמרותי וקואם בחוזה שכתוב "

ונתתי גשמיכם לא יצטרך להקנות להם הארץ, וממילא כל העולם יחשב רשות אחת. וממילא "
  .כי לא יהיה איסור הוצאה מרשות לרשות ,שבתות בלילי –" בעתם

  

  

  

  מאמר החכם
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  לא רק בשעת ברכת ספירת העומר יש להתלהב,

  אלא גם ובעיקר בעצם הספירה.
  

  רבי נתן צבי פינקל
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Sponsorships are greatly appreciated! To sponsor future editions please call  

(303) 437-9210.  
  

MAIL PLEASE SEND A REQUEST TO -TORAH IN A WEEKLY E TO RECEIVE THIS DVAR

MEAFARKUMI@GMAIL.COM  
  

  MEAFARKUMI@GMAIL.COM -שלחו בקשה לניתן לקבל גליון זה במייל מידי שבוע. 


