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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

, ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,ל"זיפה בןמשה הרמן 

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

התורההפרשהשלהראשוניםבפסוקים

כאןאך,השמיטהמצוותאתלנומפרטת

לצייןטורחתהתורההציווייםמשארבשונה

ר",ִסיַניבהרלמשהנאמרואלושדברים ַוְיַדבֵּ

ַהרֹמֶשהֶאל'ה אֹמרִסיַניבְּ הענייןמה."לֵּ

מצוותפרטיהזכרתלפניִסיַניהראתלהזכיר

?השמיטה

שמיטהעניןמה:('אכה)י"רשכךעלעונה

..מִסיַנינאמרוהמצותכלוהלא?ִסיַניהראצל

ופרטותיהכללותיהנאמרושמיטהמהאלא

כללותיהןנאמרוכולןאף-מִסיַניודקדוקיה

.ל"עכ.מִסיַניודקדוקיהן

נאמרוהתורהבספרהכתובותהמצוותכל

האחרוןבפסוקשכתובכפי,בסינילמשה

ֶלה":בתורה ֹמֶשהֶאת'הִצוָּהֲאֶשרַהִמְצֹותאֵּ

יֶאל לְבנֵּ אֵּ ַהרִיְשרָּ .('לדפסוקכזפרק)"ִסיָניבְּ

מצוותלצדסיניהראתמדגישההתורהאלה

שפרטישכמונדעשאנובכדי-השמיטה

גםכך,סיניבהרנאמרוהשמיטהמצוות

נאמרוהמצוותשארפרטיכלשלמקורם

.סיניבהר

הזההלימודאתלנונותנתהתורהמדועו

מצוותעלמדברתשהיאבשעהדווקא

שלשהמהותל"חזכךעלעונים?השמיטה

פעםכלאמונה.אמונההיאהשמיטהמצוות

ששולטהיחידהואה"שהקבמחדשופעם

ולשומרילאוהביושכרומשלם,בטבעומשגיח

מגיעהשמיטהמצוותעלהשכרואף.מצוותיו

והביטחוןהאמונהרמתפיעלאדםלכל

.המצווהקיוםבעתשהשקיע

אתלשמורעצמםעלשקיבלואנשיםישנם

,חוששיםעדייןהםאך,השמיטהמצוות

להםשעוניםולאחר?,"נֹאַכלַמה":ושואלים

בסוף3פיתבואהשיקבלומבטיחה"שהקב

לבדוקלשדהרציםהם.השישיתהשנה

להםשאיןולמרות.3פיבדיוקיששבאמת

ת".הבטחהזוהבטחה,אמונההרבה שָּ ֶאתְועָּ

ה ִניםִלְשֹלשַהְתבואָּ התבואה,('כאכה)"ַהשָּ

!3פיגדלהבשדה

לאוהם,אמונהיותרקצתעםאנשיםישנם

,שיבולתכלשוקלתכמהלבדוקלשדהרצים

מתאפקיםלאהםהקצירהלאחראך

נכנסותתבואהשלערמותכמהוסופרים

'הְיַצו":מתקיימתההבטחהלהםוגם.לאסם

הֶאתִאְתָך כָּ ֶמיָךַהְברָּ הם.('חכחדברים)"ַבֲאסָּ

ורואיםלאסםשנכנסותהערימותאתסופרים

!3פיאכןשזה

שלוויםמאמיניםשהםאנשיםישנםאך

לראותבכדיהשדהאלרציםואינם.ובוטחים

אתוסופריםעומדיםאינםוגם,תבואהכמה

ולהם,לאסםהנכנסותהתבואהערימות

:שלבצורההברכהאתה"הקבשולח

שַֹבעַוֲאַכְלֶתם" אוכליםשהםהאוכל.('יטכה)"לָּ

צריכיםלאהםוכך.במעיהםמתברך

לטרוחלאואף,גדוליבולשלבקצירהלטרוח

מהאת.לאסםיבולשלרבהכמותבהכנסת

צריךאדם,השמיטהממצוותשלומדים

!המצוותשארכללגביללמוד

.האמונהאתלהפעילבמצוותצריךאדם

כלעלשמשגיחלעולםבוראשישאמונה

פיעלשכרלנולתתעתידוהוא,המעשים

אחתבכלשהשקענווההשקעההאמונה

בכללנולעזוריכולהזוידיעה.התורהממצוות

שלקיוםלפנירגעניצביםאנושבהפעם

..כלשהימצווה

הַעִין":אומרהנשיאיהודהרביהתנא ְוֹאֶזןרֹואָּ

ל,שֹוַמַעת ֶפרַמֲעֶשיָךְוכָּ ִביןַבסֵּ .('אבאבות)"ִנְכתָּ

איךמשנהבאמתזה..לנצחנכתבמעשהכל

מביןאניהאם!המצווהאתיקייםאני

אניהאם?רגעבכלעלימשגיחה"שהקב

בספרעליייכתבמהקובעשאנילכךמודע

??יוםשלבסופו

דוגמאמביא(וישבפרשת)שמעוניילקוטה

ןַוִיְשַמע":עליושנכתבלראובן הוְראובֵּ ַוַיִצלֵּ

ם אך,ממותיוסףאתהציל]('כאלזבראשית)"ִמיָּדָּ

היהשאילו":כותבהילקוט.[מכירתואתמנעלא

ַוִיְשַמע":[בתורה]יכתובה"שהקבראובןיודע

ן הוְראובֵּ םַוַיִצלֵּ אלמוליכוהיהבכתפו,"ִמיָּדָּ

הכהןאהרוןיודעהיהואילו.ל"עכ.אביו

ה":עליויכתובה"שהקב אהואִהנֵּ ֹיצֵּ

אֶתָך ֲאָך,ִלְקרָּ ַמחְורָּ ,('ידדשמות)"ְבִלבֹוְושָּ

משהלקראתיוצאהיהובמחולותבתופים

יכתובשהפסוקבועזיודעהיהואילו.אחיו

ט":עליו ּהַוִיְצבָּ ִלילָּ "ַוֹתַתרַוִתְשַבעַותֹאַכל,קָּ

לרותמאכילההיהמפוטמותעגלות,('ידברות)

.[שעוריםלחםשלקטנהחתיכהולא]

הגדוליםאצלשרקלומראדםיטעהואל

הדבריםאתומעבירטורחה"הקבשבישראל

המצווה,ואדםאדםלכלאלה,הכתבעל

ִליָּהו"ידיעלנכתבתשנעשית וֶמֶלְך[הנביא]אֵּ

ִשיחַַ דֹוש,ַהמָּ רוְךְוַהקָּ םהואבָּ יֶהםַעלחֹותֵּ "ְידֵּ

חשובהכמה,כןואם.('ח.לדויקרארבהמדרש)

כמה.המצוותקיוםבעתההתלהבותהרגשת

לידינושבאהמצווהכלעללהסתכלחשוב

..הנכונהבצורה

ולא,ונחתםנכתבמצווהכלשלהקיוםאופן

.לתקןבכדי'בלמועדלגשתאפשרותניתנת

שבמצוותשכמוללמודעלינוחובהולכן

האמונהרמתפיעלנקבעהשכר,השמיטה

ישנהומצווהמצווהבכלכך-האדםשל

.האמונהלרמתחשיבות

ומשגיחששולטהיחידהואה"שהקבאמונה

עתידה"שהקבאמונה,ורגערגעבכלבטבע

ומידתההשקעהפיעלשכרלתת

.המצווהקיוםבעתלישהיתהההתלהבות

ִכי.לֶֹקיךָ ֵמאָ ְוָיֵראָתֲָעִמיתֹוֶאתִאיׁשתֹונּוְולֹא
לֵֹקיֶכם'הֲאִני ('יזפסוקכהפרק)!א 

אונאתעלהזהירכאן.עמיתואתאישתונוולא

ולא,חבירואתאיש(יצער)יקניטשלא,דברים

והנאתודרכולפי,לוהוגנתשאינהעצהישיאנו

.[ותועלתרווחשמחפש]יועץשל

לכך"?לרעהנתכוונתיאםיודעמי":תאמרואם

ָיֵראתָָ":נאמר היודע[ה"הקב],"ֵמֱאֹלֶקיָךוְּ

!יודעהוא,מחשבות

מיאלאמכירשאין,ללבהמסורדברכל

ָיֵראתָָ"בונאמר,בלבושהמחשבה ."ֵמֱאֹלֶקיָךוְּ

,סחורותבמכירתהמתעסקשאדםמצוילעיתים

(בברכה)ההללאתשגומרולאחר."קלטרף"בנתקל

התמיםלאדםהואגורם,הפושרתסחורתועל

ל"חזמזהיריםכךועל..מופקעבמחירלקנותה

הִמיִלְפנֵּי"תזכור:('אגאבות)לאדם ִתידַאתָּ ןעָּ ִדיןִלתֵּ

."ְוֶחְשבֹון

לבטחשיודע.שלושבעולםהסחורותשכלמילפני

.הוגנתהלאעצתךואת,מחשבתךאת

לֵֹקיֶכם'הֲאִני ֵמֶאֶרץםֶאְתכֶָהֹוֵצאִתיֲאֶׁשרא 
ָלֶכםִלְהיֹותןְכַנעֶַָאֶרץֶאתָלֶכםָלֵתתִמְצָרִים

('לחפסוקכהפרק)!ֵלאלִֹקים

להוציאלכםאומרשאניוהגם:פירוש.'הֲאִני

ַנַעןֶאֶרץֶאתָלֶכםָלֵתת",מצריםמארץאתכם ."כְּ

,התכליתהואמפריהולשבועמטובהלאכוללא

יֹות"אלא !הארץעיקרהוא"ֵלאֹלִקיםָלֶכםִלהְּ

היושבכל:לשונםוזהכהניםתורתבל''חזואמרו

!שמיםמלכותעולעליומקבל,ישראלבארץ

וחשובהגדולהזכותישנהישראלבארץשחילאדם

זוזכותעםאך,המלךשלבארמונושגרכאדם

..כיאותלהתנהגהחובהגםמגיעה

ֶאלָתֹבאּוִכיֲאֵלֶהםְוָאַמְרָתָלִיְשָרֵאְָבֵניֶאלַדֵבר:ֵלאֹמרִסיַניְבַהרֹמֶׁשהֶאל'הַוְיַדֵבר
('ב-'אסוקיםפכהפרק).'ַלהַׁשָבתָהָאֶרץְוָׁשְבָתהָלֶכםֹנֵתןֲאִניֲאֶׁשרָהָאֶרץ

י" ןְנחּוְנָיאַרבִּ הבֶּ הּתֹוָרָֹעלָעָליוַהְמַקֵבלָכל,אֹוֵמרַהָקנֶּ
ין,[לשיעוריםובא] ירִּ ּנּוַמֲעבִּ מֶּ ְךְוֹעלתַמְלכּוֹעלמִּ רֶּ דֶּ

ץ רֶּ ְוָכל.[אחריםבדבריםטרודלהיותיצטרךופחות]אֶּ
ּנּוַהּפֹוֵרק מֶּ ין,[זמןלושאיןבטענה]ּתֹוָרהֹעלמִּ נֹוְתנִּ
ְךְוֹעלַמְלכּותֹעלָעָליו רֶּ ץדֶּ רֶּ איןשבאמתנראהואז]אֶּ

('הגאבות)"...[הֹעלמרובזמןלו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ינו   מֵׁ ֹה ֲעׂשו  ֲחכָׁ כ  ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

('בפסוקכופרק)!'היֲאנִִָתיָראּוּוִמְקָדִׁשיִתְׁשֹמרּוַׁשְבֹתַתיֶאת

,ציבורהשליחחזרתבאמצעבטלהשיחהלשוחחהואחמוראיסור

מנשואעוונווגדולחוטאנקראהחזרהבאמצעבטלהשיחהוהשח

פרשת)הקדושזוהרבואמרו.(קכד'סיערוךהשלחןמרןלשון)בווגוערים

בשבחועסוקיםשהציבורבשעההכנסתבביתהמדברשכל:(תרומה

.ישראלבאלהיחלקלושאיןבעצמומראההואהרימקוםשל

בטלהשיחהשלזהבעווןש,הפוסקיםוכתבו.הפוסקיםוהביאוהו

והביאוהו.בוהכלכתבוכך–כנסיותבתיכמהנחרבוהחזרהבשעת

אבוחציראישראלרביהקדושהחסידג"הרהבשםואמרו.האחרונים

בימיניצלובישראלקהלותשכמהגדולהשסיבה,"סאליבבא"

מאדנזהריםשהיוזכותםלהםשעמדהמפניהיא,הגדולההמלחמה

.ידועיםוהדברים.הכנסתבביתבטלהמשיחה

בביתהשתיקהשמירתעלאחראיםשיהיואנשיםלמנותוראוי

.זהבעווןושונהוחוזרששונהמיאתויביישוויענישושיעירו,הכנסת

'האמרהכנסתבביתבטלהבשיחהזמנםהמבליםאלועלאשר

ֹבאוִכי":('יבאפרק)נביאולישעיהויתברך אֹותתָּ רָּ ילֵּ נָּ שִמיפָּ זֹאתִבקֵּ

יְרֹמסִמֶיְדֶכם רָּ בכבודשנזהרשמי,טובהמידהמרובהובוודאי."ֲחצֵּ

וייתןיכבדוה"הקבגם,יתברך'האתמכבדוהוא,הכנסתבית

דְמַכְבַדיִכי":שנאמר.מושלםשכרו "ַאַכבֵּ

('יד,פסכו)...ָהֵאֶלהַהִמְצֹותָכלֵאתַתֲעשּוְולֹא,ִליִתְׁשְמעּולֹאְוִאם

אחתקהילהשלכנסת-לביתפעםהגיע"חייםהחפץ"שמסופר

הפחדמפניהחוצהבורחיםהאנשיםשכלוראה,בחוקותיבפרשת

.בפרשההמופיעותהקללותשלהקריאהבעקבותשאחזם

הדברלמהמשללכםאמשול:מראדיןהכהןישראלרבילהםאמר

המסורהרעייתו,להירדםהצליחולאבמיטתושהתהפךלאחד:דומה

."?נרדםאינךמדוע!?היקרבעלילךמה":אותושאלהלשלומושדאגה

מןאניומתייראביערלעבורצריךאנימחר!ראי":בצערהבעללהשח

"...האחרוןיומיזהואםיודעואינניפינהבכלהאורביםוהאריותהדובים

אתלחצותיוכלבופטנטלהישכילוואמרהאשתואותוהרגיעה

...בבוקרמחררקאותולותגלהוהיאכללאותםלראותמבליהיער

...ישריםשנתוישןהאיששמח

?"פטנט"המהורעייתואתושאלללכתנפנהשלמחרתהיוםבבוקר

עינךאתכסה–ליערכניסתךלפני:לוואמרהמגבתהאישהלקחה

..."רעותחיותשוםתראהלאובכך

דומיםמהקללותשמפחדיםאלו-חייםהחפץסיים:הנמשלהואכן

לנולהורותהיאהקללותמטרתכלשהרי.הםטיפשים-אדםלאותו

אם...הקלוקלתבדרךהבוחרשלהתוצאהואתהנכונההדרךאת

!!!תקשיב–לברוחלךמההדבריםפניהםכך

שלנבואותהתורהמתארתבחוקותיבפרשת

אתיעשולאאם,ישראלעםעלשיעבורחורבן

שונותאך,דומותנבואות.ה"הקבשלרצונו

מה.תבואכיבפרשתגםמופיעותבמהותן

?אלונבואותלנומתארות

שהנבואה(ודעה"ד'טזפסוקכופרק)ן"הרמבכותב

,בחוקותיבפרשתמופיעהראשוןביתחורבןעל

והגלותשניביתחורבןעלהנבואהואילו

שהבאנוכפי)תבוא-כיבפרשתמופיעה,שאחריה

מזהירההתורהאיךבפרשתנואנורואים.(בעבר

צפוימה.במדברבעודם,מראשישראלעםאת

ישראלועםבמידה.שנה900-כבעודלקרות

:היאהתוצאה,והמצוותהתורהבשמירתיזלזל

ַתִתי" יֶכםֶאתְונָּ רֵּ העָּ ְרבָּ ֶאתַוֲהִשמֹוִתיחָּ

יֶכם ִריחְַַולֹאִמְקְדשֵּ יחַַאָּ מכןולאחר."ִניֹחֲחֶכםְברֵּ

עללחשובישראללעםשתגרום,לגלותיציאה

ולשנות,מארצולהתפזרלושגרמוהמעשים

.דרכיואת

לאהיאשהגלותאבותינוידעוזאתלמרותאך

י":ירמיהושלנבואתואתלנוישהרי.לתמיד ִכִּֽ

ַמרֹכה ֶבלְמלֹאתְלִפיִכי'האָּ הִשְבִעיםְלבָּ נָּ שָּ

יֶכםַוֲהִקֹמִתיֶאְתֶכםֶאְפֹקד ִריֶאתֲעלֵּ ַהּטֹובְדבָּ

ִשיב קֹוםֶאלֶאְתֶכםְלהָּ הַהמָּ כטפרקירמיהו)"ַהֶזִּֽ

ישראלעםלבטחידעזונבואהפיועל.('יפסוק

.הגלותתסתיים,שנה70שלאחר

לבנייןלארצוחזרישראלעם!היהבאמתוכך

.שנה70לאחרבדיוק,השניהמקדשבית

כלכנגד,נבואהשלהגיוניתבלתיהתגשמות

!הסיכויים

70דווקאהייתהראשוןביתשגלותהסיבהומהי

.(בחוקותי)בפרשתנואנורואיםזאת?שנה

השמיטהשנותמספרפיעלנקבעהגלותאורך

.ישראלבארץיושבבעודושמרלאישראלשעם

ז":הפסוקשאומרכפי ֶרץִתְשַבתאָּ אָּ תהָּ ְוִהְרצָּ

ל,ַשְבֹתֶתיהֶַָּאת יכָּ הְימֵּ ַשמָּ תִתְשֹבתהָּ ֲאֶשראֵּ

הלֹא ְבתָּ יֶכםשָּ ֶליהְַָּבִשְבְתֶכםְבַשְבֹתתֵּ ויקרא)."עָּ

.('להפסוקכופרק

כופרקי"רש)שמיטות70שמרלאישראלעם

יהיההואשנה70-שעליונגזרולכן,('להפסוק

.מארצובגלות

ובעיקר,לנבואהישודיוקכוחאיזהאנורואים

כוְבֻחֹקַתיִאם"-במעשינותלויהכלכמה לֵּ תֵּ

םַוֲעִשיֶתםִתְשְמרוִמְצֹוַתיְוֶאת "...ֹאתָּ

ַׁשָמהְָוַאֶתםְָבֶאֶרץַָׁשְבֹתֶתיהָָָאזִָתְרֶצהָָהָאֶרץֶָאתָ ִתְׁשֹבתְיֵמיָָהַשָמהָָכלָ,ַָׁשְבֹתֶתיהָָתֶָאתָָהָאֶרץְָוִהְרצִָָתְׁשַבתָאזָָ.ֹאְיֵביֶכםָֹכלְָיֵמיָהש
('לה-'פסוקיםַלדכופרקַ).ְָבִׁשְבְתֶכםָָעֶליהְָָבַׁשְבֹתֵתיֶכםֲאֶׁשרָלֹאָָׁשְבָתהֵָאתָ

באמתאולם.זמנינופוסקימגדוליכמהפסקוכןואמנם

ומפזריםמלפפוןפרוסותמכיניםורבים,בזהלהקלשהמנהג

לכבושרגילותשאיןכךעלוסומכים,מלחמעטעליהם

כשהםאיסורבדבראיןולכן.שלמיםכשהםאלא,מלפפונים

.(יבסימןב"חיעקבשבות).חתוכים

שאינוהדברנראה,הסעודהלצורךכןעושהשכאשר,ועוד

בדבריזולסבראראיותכמהויש.ממשכבשיםלכבושמתכוין

המיקלולכן.(ועודריזעמודהשבתמעשהבספרעיין)הפוסקים

.שיסמוךמהעללוישבזה

,בשבתכבשיםלכבוש(:קחשבת)לברכהזכרונםחכמינואסרוזאתבכל

."כמבושלכבוש"שמשום

פסקו,זהומטעם.בשבתכבשיםככובששנראהדברלעשות,אסרוועוד

,בשבתצנוןלמלוחשאסור,(גסעיףשכאסימן)ערוךהשלחןמרןוהפוסקים

כאילוהדברנראה,ובמליחתו,צנוןלכבושרגילותהיתהובזמנםהואיל

.בשבתצנוןלמלוחחכמיםאסרולכן.לכובשובא

למלוחאסור,מלפפוניםכגון,אותםלכבושרגילותשישהירקותכלוכן

באהומכאן.להזיעשיתחילועדהמלחעםאותםולהשהותבשבתאותם

ולהניח,בשבתמלפפוניםלמלוחאסורשלכאורה,שלפנינוהשאלה

...דקותכמהכךאותם

שמפזריםבמהחשששאיןבודאי,לעשותשנוהגיםירקותבסלטאולם

ובאופן,שמןמעטגםעליומפזריםהמלחעםשיחדמשום,מלחעליו

מנתעלהירקותאתלמלוחמתכויןשאינומעשיומתוךמוכחכזה

עגבניהכגון,שבסלטהירקותשרוב,ועוד.(סהעמודד"חעולםהליכות)לכובשם

.כלללכובשםדרךאין,וחסה

שמיםכאשרובפרט.בשבתירקותסלטעלמלחלפזרמותר:ולסיכום

בסמוךמלחעליהםלפזרשרוציםומלפפונים.הירקותגביעלשמןגם

.שיסמוךמהעללוישוהמיקל,כןלעשותשלאמחמיריםיש,לסעודה

מלחָהאםָמותרָלפזרָ

?בשבתגביָמלפפוניםָעלָ

,פוסקיםאנוהתורהדינישבכלמשום,השאלהשורש:תשובה

דינו,כבוששהואמאכל,כלומר,"כמבושלהואהריכבוש"ש

אסורכןכמו,בשבתלבשלואסורהואיל,ולכן.מבושלכמאכל

.בשבתכבשיםלכבוש

שהיוהמלאכותהן,בשבתהאסורותהמלאכותשכלפיעלואף

,כללכבשיםכובשיםהיולאובמשכן,במשכןנהוגות


