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''וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר...ובשנה 
  השביעית שבת שבתון יהיה לארץ''

על הפסוקים הללו מפורסמת: מה ענין שמיטה  הקושייא
אצל הר סיני? מדוע דווקא במצות שמיטה הזכיר 
הפסוק שהציווי לכך ניתן למשה בהר סיני מה שלא 

  עשה בכל שאר המצוות?
  

ונראה להסביר, שלהר סיני יש קשר מיוחד דווקא עם 
מצות שמיטה, שבשניהם אנו מוצאים שהחסרון הוא 

ם יתרון. בהר סיני העדיף הקב''ה דווקא את ההר בעצ
הנמוך שבכל ההרים על אף שההרים הנישאים 

 חסרוןמשובחים ממנו בהרבה, וכמו כן במצות שמיטה 
 יתרוןמניעת העבודה בשנה השביעית הוא למעשה 

גדול, שהכתוב מבטיח לשומרי השמיטה: ''וצויתי את 
ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש 
השנים'', שע''י החסרון של אי עבודה בשנה השביעית 

  ימצא יתרון כפול ומכופל בשדה.
'ה הקב' – ''וידבר ה' אל משה''וזוהי כוונת הכתוב 

ר סיני ''בהמוסר את מצות שמיטה למשה  ואומר לו: 
''ובשנה סיני כאילו עומד ואומר לנו: הר  – לאמר''

לכם לדאוג אל  – השביעית יהיה שבת שבתון לארץ''
על חסרון העבודה של השנה השביעית, אתם תרוויחו 

  בכל כפל כפליים!
  בן איש חי

  
  [כ''ז, י''ט] ''ונתתי את שמיכם כברזל''

  וברש''י: זו קשה משל משה וכו'.
ובמסכת מגילה אמרו : הללו [קללות שבתורת כהנים] 
משה מפי הגבורה אמרן, והללו [קללות שבמשנה 

  תורה] משה מפי עצמו אמרן.
ויש להבין מה טעם ומה הבדל יש בין הקללות שבתורת 

  הנים לאלו שבמשנה תורה?
  

הקללות שבתורת כהנים לא באו על ביטול מצוות  עיקר
ה' בפועל, אלא על כוונת הלב, שלא ישמחו בתורת ה' 
וימאסו ויקוצו בה ויהיו להם המצוות לעול ולמשא. וכן 
אמרו חז''ל ''על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי'', 
ואמר ר''י שלא ברכו בתורה תחילה, והיינו שאף שלא 

וקיימון, מכל מקום היה בעול עברו על מצוות התורה 
ובטורח, ולא שמחו בהן לברך עליהן בשמחה והודייה 

  על שזכו לקיימן כראוי וזכו לעשות רצון קונם, ומכיון 
  

  
שלא עשו כן, על כן באה עליהם הגלות והגיעום רוב 

  רעות.
ועל זה באה התוכחה שבתורת כהנים: ''ואם בחקתי 

 –שכם'' נפ תגעל'' דייקא, ''ואם את משפטי תמאסו
שיקיימו התורה בלב נמאס ובלי שמחה אלא בעול 

  ובטורח.
ואת  מאסווכן מסיים בתוכחה: ''יען וביען במשפטי 

שעוברים על מצות ה' בלב, וזהו  –נפשם'' געלה חקתי 
המרי היותר גדול, כי הלב נכבד באברים, ועל כן גם 

  החטא בו הוא רב וגדול מנשוא.
לא נאמרו על לעומת זאת, הקללות במשנה תורה 

עניינים שבמחשבה ובלב אלא על ביטול מצוות ה' 
בפועל, כמו שנאמר ''לשמר לעשות את כל מצותיו'', וכן 
''אם לא תשמר לעשות'', כי הכל תלוי בשמירה ובקיום 

  בפועל, אך לא הוזכר כאן כל ענין של ''מיאוס'' ו''גיעול''.
מעתה מובן הענין היטב. הקללות שבתורת כהנים אשר 

ניינן בעוון שבמחשבה וברגשי הלב, נאמרו על ידי ע
הקב''ה בעצמו, כי הוא לבדו יודע מחשבות ובוחן 
לבבות אם לטוב אם לרע. ואילו הקללות שבמשנה 
תורה שבאו על מעשים גלויים לכל, נאמרו מפי משה 

  בנבואה.
  רבי יהונתן אייבשיץ

  
  'והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי'''

נים איתא: הם עשו את דיני  [תורתי] ארעי ובתורת כה
  בעולם, אף אני אעשה אותם ארעי בעולם.

מהי המדה כנגד מדה בחטא זה של ''והלכתם עמי 
  קרי''?

  
יש כאלה שדרך הגויים היא העיקר אצלם, ואילו התורה 
היא בבחינת 'ארעי' ח''ו. אמנם שמורים הם את דיני 

מת הם התורה אך ורק בדרך 'מקרה', והיינו שבא
אוחזים במהלך ובהשקפת החיים כהגויים, ורק במקום 
שאין בשמירת התורה כל סתירה וניגון לדרכם הנילוזה, 
הרי הם מקיימים אותה, אולם במקום ששמירת התורה 
מעכבת בעדם, אזי יעזבו את התורה וילכו כנטיית לבם 

  בדרך הגויים.
 – ''והלכתם עמי קרי''על זה בא מאמר ה' בתוכחה: 

שמירת התורה אצלכם תהיה בדרך 'מקרה' אם 
 – ''והלכתי אף אני עמכם בקרי''בבחינת 'ארעי', אזי 

אמסור אתכם ביד הגויים, שאף הם מקרבים את 
ישראל לצורך הנאתם, כל זמן שסבורים הם שיש להם 



איזו תועלת מישראל, הם מחזיקים אותם, אולם ברגע 
א שום ששוב אין הם זקוקים להם, הם רודפים אותם לל

  סיבה.
זו ה'מדה כנגד מדה' שפירש התורת כהנים: אם תקיימו 
את תורתי בדרך 'ארעי', רק לפי התועלת והנוחיות, אף 
אתם תחיו בין הגויים בדרך 'ארעי', רק לנוחיותם 

  ולתועלתם, ובזמן שיפיקו תועלת ברדיפתכם, כן יעשו.
  רבי שמשון רפאל הירש

  
  ''העשירי יהיה קדש''

להקדיש בפה, אף שהעשירי קדוש  דין הוא שצריך
  ממילא, כמבואר במסכת בכורות דף נ''ח.

ללמדנו, שגם דבר שהוא קדוש בעצמותו, מכל מקום 
אם לא יחזיקו ויתמידו בקדושה, עלולה הקדושה 
להתבטל. כן הדבר אצל האדם. אף שהאדם נברא 
בצלם, ואף אם נתקדש בתורה ובמצוות, מכל מקום אם 

יח על עצמו בתמידות לשמור את קדושתו לא ישג
ולהחזיק בה, עלולה הקדושה להסתלק ממנו, עד 
שיתדרדר לשאול תחתית, וכמו ששנינו: שנה ופירש 

  קשה מכולן.
  רבי משה פיינשטיין

  
  ''תתם ביד אויב''ושלחתי דבר בתוככם ונ

'י הדבר ונתתם וע' –וברש''י: ''ושלחתי דבר בתוככם'' 
ביד האויבים הצרים עליכם, לפי שאין מלינים את המת 
בירושלים, וכשהם מוציאים את המת לקברו, ניתנים 

  ביד אויב.
הנה פסוקים אלו עוסקים בעת שחטאו וירדו ז' דרגות: 
לא למד, לא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את 

ת האחרים, כופר במצות, כופר האחרים, מונע א
בעיקר! והנה הפלא ופלא אותם כופרים בה' ובתורתו, 
שמרו בקפידה רבה על מנהג לא להלין את המת 
בירושלים במסירות נפש ובסיכון, עד שנלכדו בידי 
האויב ונהרגו. איך מסתדרת נפש האדם עם סתירה 

  עצמית שכזו?
זיבתם עוד יש להבין, הרי העונשים באים עליהם בשל ע

את התורה, אם כן תמוהה מאד פשר הנהגת שמים זו, 
שיענשו דווקא בעת שעוסקים במצוות קבורת המת, 
הרי מטרת העונש להסירם מדרכם הרעה, ואילו 
למראית עין הם יווכחו להיפך. כיצד הם נענשים דווקא 

  בעת קיום המצוה?
  

ברם הענין הוא, כי בדרך כלל בעת שהאדם או האומה 
דרדרים מדחי אל דחי, לו היו חשים את יורדים ומת

אליה עומק הירידה שלהם ומודעים לשפל המדריגה 
הגיעו, מזה גופא היו מתחזקים לעצור את ירידתם 
ולשוב אל ה', אך עורמת היצר היא להסתיר מהאדם 
את שפלותו והשחתתו, וזאת על ידי שהוא מחזקו 
ומעודדו לשמור על מנהגים שאינם מעיקרי התורה, 

ים אף מנהגים של שטות והבל שאין להם כל בסיס ולעת
ושורש אמיתי בתורה, היצר משיאם לחשוב שמנהגים 
אלו הם העיקר, ואילו שאר המצוות הן טפל, על כן הם 
באים לזלזל בכל מצוות התורה מחד, ומאידך מוסרים 
נפשם על אותם מנהגים. הנהגה זו מסמאת את עיניהם 

בלא שהם חשים  לחשוב כי הם הולכים בדרך הישר,
  כיצד הם בעצם מתדרדרים לשאול תחתיות.

והנה במסכת בבא קמא אמרו שעשרה דברים נאמרו 
בירושלים, ומבואר שיש דברים שהם מן המקרא ויש 
שהם מכח תקנה עם טעם, אמנם על הדין ש''אין 
מלינים בה את המת'', נאמר שם שזה ''גמרא'', ופירש 

עם לדבר'', ובמסורת רש''י ''מסורת היא בידינו ואין ט
הש''ס הביא את דברי הזוהר הקדוש המבאר בטעם 
הדבר שהלנת המת מביאה לידי טומאה, ולכן צריך 

  להיזהר מכך בירושלים עיר הקודש.
הנה כי כן, מחד גיסא יכול האדם לרדת ז' ירידות זו 

, עד כדי כפירה בעיקר, ומאידך גיסא לגלות למטה מזו
ן לו טעם על פי הגמרא, מסירות נפש ממש על דבר שאי

רק על פי הנסתר. והעניין הוא כמבואר, שאדרבא, אותו 
כח רע שדוחף את האדם לחטא ולכפירה, אותו כח 
עצמו הוא אשר מזרזו להתעטף בצדקות ולהשקיע את 
עיקר עבודתו הרוחנית בדברים שאין בהם עיקר. ואז 
מסוגל אף האדם השפל והטמא לראת עצמו מושלם 

  רגה, וכאילו הוא עובד ה' במסירות נפש.וצדיק ובעל ד
מעתה יובן מדוע נענשו ונהרגו דווקא בעת שהתאמצו 
לשמור על המנהג שלא להלין את המת. הרי אילו היו 
מלינים את המת וקוברים במתינות ללא בהילות 
מיותרת, לא היו נמסרים בידי האויב, נמצא שהכניסו 

הרי עצמם לסכנת נפשות, דבר האסור על פי דין. 
שבאמת לא היה כל מצווה וקיום רצון ה' בהנהגה זו, 
ואדרבה איסור חמור עברו בכך. לכן נענשו דווקא 
בזאת, שבעת שעסקו במניעת הלנת המת נפלו בידי 
האויבים, משום שהזהירות היתירה בעניינים אלו, 
שאינם עיקרי התורה, היא זו ש''כיסתה'' וגרמה להם 

עשיהם אלו עברו לירידה בעיקרי התורה, עד שבמ
  איסור ועבירה ולא קיימו מצוה.

  נתיב רפאל
  
  

  שבת שלום!
  

   המפואר החתן רגל נישואי יוצא לאור ל
   עב''ג נ''י לוי למשפחת יעקב מאיר

  שתחי' אלעזראלמשפחת  יוכבדשרה המהוללה הכלה 
  שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!

  
  לכל ענייני העלון נא לפנות למייל:

kosssover@gmail.com 


