
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז בחוקותי-ת בהרפרש
 

הר סיני "וידבר ה' אל משה בפרשתנו מתחלת במצוות שמיטה 
אמרת אליהם כי תבואו אל הארץ לאמור דבר אל בני ישראל ו

אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך 
"בהר : ופירש רש"י "שנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץוגו' וב
ני? אלא מה שמיטה נאמרו "והלא כל המצוות נאמרו מסיסיני" 

פרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן כללותיה ו
עניני  רהוהפירוש הוא שבפרשתנו התורה ביא .ודקדוקיהן מסיני"

 ,ובספר דברים אמרה רק בכלליות שמיטה בהרחבה עם הפרטים
  .ם מסיניל המצוות כללותיהן ופרטיהן הולומדים משמיטה שכ

 משמיטה לומדים "ביטול עצמי"
להבין מדוע דווקא מצוות שמיטה היא זו שממנה לומדים עלינו 

ויש  ,לכל המצוות שכללותיהן ופרטן מסיני
לבאר על פי הדברים המפורסמים שמטרת 
הבריאה היא שה' רצה להטיב לנבראיו 

אך  ,ובשביל זה ה' ברא רצון לקבל באדם
מוטל על האדם לתקנו על  - הרצון הזהאת 

להפכו מרצון לקבל  :ידי תורה ומצוות
לעצמו לרצון לקבל על מנת להשפיע 

ועי"ז האדם זוכה שתתקיים בו  ,לזולתו
 .ויוכל לקבל האור העליון ,מטרת הבריאה

לא יוכל לקבל  ,כי אחרת אם לא יתקן
 .מחמת "הפכיות הצורה" בין הנותן למקבל

 ."פיקודין" -צות" ב'"ע -א' :י שמותוידוע שלמצוות יש שת
ר רבינו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר ובעוד מקומות ומסבי

אך כל עוד  .העליון שבכל מצווה בעצמה מופקד האור והתענוג
לא יכול להתגלות לו האור  ,שהאדם לא זיכך רצונו כראוי

ז המצוות נבחנות שנותנות לאדם ועד א ,שמופקד במצווה
צות" איך לנהוג ולתקן רצונו כדי שיוכל להתגלות לו האור "ע

 לעומת זאת בשעה .ע"י שיכשיר את מעשיו ,בהןהמופקד 
 - נבחנות ל"פיקודין" המצוות ,שהאדם כבר הכשיר את מעשיו

מצות שמיטה  .שמגלות לאדם את אור התענוג שמופקד בהם
 ,שמצווה על האדם להפקיר את קנינו הפרטי שלו מיוחדת בכך

שפירושו בעבודת ה' שבמקום שהרצון לקבל יהיה על מנת לקבל 
ולכן בעצם כל המצוות  ,יעהרצון לקבל מתהפך לרצון להשפ

כי גם כשהאדם למשל מקיים  ,ן הזה למצוות שמיטהדומים בעני
מצוות תפילין העומק בזה הוא שמבטל את רצונו הפרטי לה' בזה 

רק שבמצוות שמיטה הוא מפקיר שדה  ית', שמקיים מצוותיו
שהוא  ,ובמצוות אחרות הוא מפקיר "שדה נפשי" ,גשמי ממש

ות נלמדים ממצות כל המצוומכאן ש ,הרצון לקבל לעצמו
  .שמיטה

 ופיקודין" "כלל ופרט" "עיטין
"מה שמיטה כללותיה ופרטותיה מסיני אף כל המצוות" "כלל" 

צות" שאז האדם עדיין מז על הזמן שהמצוות הם נקראות "עמר
גות דומם שמתוך ד' המדר - זמן העבודהשהוא גה נמוכה במדר

 צומח חי מדבר שבנשמת האדם יש לו לאדם רק בחינת דומם
כמו שרואים שלכל חלקי הדומם בעולם  ,שזוהי הארה "כללית"

יש תנועה כללית אחת תנועת כדור הארץ )עיין ליתר הבנה 
בהקדמה לספר הזהר( כך דרגת דומם בעבודת ה' היא הארה 

אבל "פרט" הוא כבר שאדם זוכה לדרגות הגבוהות צומח  ,כללית
אדם כך ה ,"פרטיות" שבהם ניכרים תנועות ,חי מדבר שבנשמתו

שמתגלה לו האור הפרטי  - זוכה למצוות בבחינת "פיקודין"
וטועם אותה ומברך ליוצרו  ,שמופקד בכל מצווה בפני עצמה

וא"כ דווקא מצוות שמיטה שרומזת על הביטול העצמי גם  ,עליה
לומדים את  - שאדם מפקיר את שדותיו - בחלק המעשה שבה

"עיצות  ,דרכי הגילוי של אור המצווה שהם "כלל" ו"פרט"
 ."פיקודין"ו

 השגחה פרטית–ארץ ישראל 
למדנו שמצוות שמיטה רומזת על הביטול העצמי הנצרך כדי לבא 

הנה גילוי  ."פיקודין" נתלתכלית שיתגלה האור של המצוות בבחי

שהאדם שעושה את  ,האור שבכל מצווה ענינה גילוי השגחתו ית'
זהו האור  ,המצוה משיג שה' הוא נותן לו כח לעשות את המצוה

עיקר דרגת גילוי ההשגחה  .גילוי השגחתו ית' - קד במצווההמופ
כי ארץ ישראל הוא ענף של ספירת המלכות  ,ארץ ישראלב הוא

אור החכמה הוא עניין אור של ו ,האורות דחכמהשבה מתגלים 
שזה תענוג  ,השגחה פרטית שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים

עולם  אמיתי ושעשוע של הנברא עם בוראו שמשיג שמלכו של
בארץ היא מצוות שמיטה  לכן עיקר ,עוסק עמו ממש בכל דרכיו

ידו מלעשות ורואה שה'  ישראל כי המצב הזה שהאדם "שומט"
ומר הפסוק "ארץ אשר אישראל כמו ש הכל זהו בארץ עושה

 .תמיד עיני ה' אלוקיך בה" שזהו גילוי השגחתו ית'
 "האדם חייב קודם להתייגע"

נין עבודות הקרקע "שש יש לעמוד על מה שהתורה כותבת בע
 שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך"

ם זה נשמע כמו ציווי שבאופן מסוי
וההסבר לפי מה שהביא  ,"תזרע" "תזמור"

רבינו באגרותיו "שאין לאדם מצב מאושר 
בעולמו אלא בשעה שמיואש מכוחו" כי 
 ,כדי לבא לדרגא של שמיטה בארץ ישראל

שהוא השגת השגחתו יתברך בבחי' 
 ,שהוא השגת התענוג שבמצוות ,פיקודין""

שזה מרומז  ,צריך מקודם להתייגע
עבודת האמונה שנקראת זריעה  - ב"תזרע"

"אדם מאמין וזורע" וכן אמרו חז"ל 
 .לזמר עריציםחיתוך  ןלשו - "תזמור" ."אמונת" זה סדר זרעים

ואי אפשר לומר קודם  .רמז לאסיפה ואהבת חברים - "ואספת"
רים מכחשת עושה" כי הרגשת האבהעבודה "אני יודע שהכל ה' 

תזמור" ואז תראה שאין בכוחך "תזרע" אלא התורה מצווה " ,זאת
להושיע את עצמך ותזכה לשמיטה שהוא הרצון להשפיע 

ותזכה להחזיר את כל הבריאה שהשי"ת יתראה אליך בהשגחתו 
לכן משמע  ,אבל בלי עבודה מקודם אי אפשר להשיג זאת .לה'

 .וי לעבודהובלשון התורה צי
  יעקב מברר את עשיו שהוא כח העשיה""

כאמור מצוות שמיטה היא שהאדם זוכה לראות את השגחתו 
שיעקב ידוע שיעקב ועשיו התחלקו  .הפרטית בכל מעשי ידיו

אולי  ,שיו לקח את העולם הזהאבינו לקח את העולם הבא וע
אפשר דרך אגב להסביר בזה מדוע לא נתן יעקב למלאך של עשיו 
 ,בהאבקו עימו ללכת עד שהיה צריך המלאך לגעת בכף ירך יעקב

מפני שהמלאך של עשיו אמר ליעקב "הגיע זמני לומר זאת 
ואין לך לשיר  ,שלי הוא - שירה" ויעקב טען הרי העולם הבא

כח העשיה של העולם הוא  עשיו עכ"פ ,שזהו עבודת עולם הבא
בכח העשיה אדם חורש זורע ולא משיג שה' עושה את זה  ,הזה

אבל יעקב אבינו מזכך את החושים ומאיר  .לכן זה קליפת עשיו
 יעקב להתברךכשבא  .בכח העשיה שבאמת ה' עושה את הכל

 "ניו כמתעתעיתי בעיאולי ימושני אבי והי"מיצחק אבינו אמר 
ים שלי ובפרט חוש המישוש שהולך עם כל שהאבא יראה שהחוש

ואז יבין שאני  ,הענין שה' עושה הכל מאיר בהםהחושים כנודע 
עבודת  .הוא העושהש מורגשחושים של עשיו כי בנני עשיו יא

ויעקב אבינו מקדשו  העשיה זה כח קדוש שה' נתן לברואיו
 ,אור – זהו "תורה ומצוות" תורה ,שמראה כח ה' בכל העשיה

יעקב שהוא אור התורה וההשגחה המאיר  ,המעשה כח – מצוות
לכן ראשו של עשיו  ,בתוך העשיה של עשיו ונוטל בלעו מפיו

כי בגופו אומר "אני עושה"  ,ונקבר במערת המכפלה בקדושה
שם מאיר אור  ,אבל "ראשית העשיה" קודם שנפל לרשות ה"אני"

של יעקב שמורה שכל העשיות בכח ה' )ולעתיד יתוקן אף  התור
חושים מרמז על  ,לכן מי שהרגו לעשיו היה חושים בן דן .גופו(

שה' הוא בזרעו כי יעקב הכניס  ,החושים שבהם כח העשיה
שה' יאיר  .לכן החושים של יעקב הם הרגו את עשיו ,עושה הכל

עלינו מצוות השמיטה ושאר המצוות לדעת שה' עושה כל 
  שבת שלום .המעשים
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ן  – יש לי מושג  ח"י עלמי
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