
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' ויקרא כה(" ' שבת לה הארץושבתה"
שהרי בהמש� מפרט הכתוב , למצוות השמיטה" ושבתה האר�"הקדוש אומר שאי� הכוונה באמור " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

מתר� ? המובא בפסוק" ושבתה האר�"מה הכוונה של , א� כ�, "ו� שבתשבתובשנה השביעית ", את עני� השמיטה
ה "לומר לנו שאכ� הקב" כי תבואו אל האר� אשר אני נות� לכ�"בא אחרי " ושבתה האר�"הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

לא מתנה א� , מתנהאני נות� : ה לעצמו חלק באר� כאומר"משייר הקב, אלא, א� לא לחלוטי�, נות� לנו את האר�
 תזרע שד� ושש שני� שש שני�: "ואת שיעור השיור מפרט הכתוב בהמש�, "'לההאר� שבת ושבתה " אלא חלוטה

שבת ", ה"זהו חלקו של הקב, " שבתו� יהיה לאר�ובשנה השביעית שבת"אבל , זה החלק שלכ�, "תזמור כרמ�
את שייר לעצמו ה "קבה שי�יודענו לא היי" ושבתה האר�: "ואילו לא היה הכתוב מזכיר בתחילת הפסוק". 'לה
הקדוש הסבר " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מוסי! ה. והיינו טועי� לחשוב שמתנת האר� היא חלוטה לצמיתות, השביעיתשנה ה

,האר� על תנאיאת נות� ' כי א� היה ה,  בסדר מעשה זה"י� חשבה לטובהוקל"א" וראיתי כי והצצתי: "מדוע זה כ�
לא מפני זה תתבטל המתנה אלא ,  כשישלחו יד בשיור שעשה השיורובמה, בהבטל התנאי תתבטל המתנההרי 

את אשר לא ... אז תרצה האר� את שבתותיה: " הכתובשאמרמה ראיה לכ� היא וה". עליה� לפרוע כל העולה בשיור
  . עול�ומעתה אי� ביטול למתנת האר� עד , ) לד'כוויקרא (" שבתה

  

  )י' ויקרא כה("  היאיובל"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופרומה שמה יובל שמה על ש� תקיעת שופר, , , , יבת ש� לבדהיבת ש� לבדהיבת ש� לבדהיבת ש� לבדהשנה זו נבדלת משאר השני� בנקשנה זו נבדלת משאר השני� בנקשנה זו נבדלת משאר השני� בנקשנה זו נבדלת משאר השני� בנק""""

אינו על ש� תקיעת השופר שתוקעי� בשנה ההיא אלא על ש� הדרור " ליוֵב"אומר שהש� וי " חולק על רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
" תרועהוהעברת שופר : "לא מופיע בפסוק שבו נאמר" ליוֵב"והראיה היא שהמושג , הנית� לעבדי� בשנה ההיא

שיהיו כול� בני חורי� לדור בכל והכוונה היא , " באר� לכל יושביהוקראת� דרור: " בפסוק שבו נאמראלא מופיע
,  איש אל אחוזתו ואל משפחתוכלל יוַבבשנה זו , כלומר "ליוַב"במשמעות של , "ליוֵב"הכתוב ואמר , מקו� שירצו

' יובל שי לה: "תובי� פעמי� רבות משמעות זוומצאנו בכ, ) ז'ישעיה כג( "יובילוהו רגליו מרחוק לגור: "כמאמר הכתוב
וזוהי ג� הכוונה ) �"ראה עוד דוגמאות ברמב. () ח'ירמיה יז( "ועל יובל ישלח שרשיו "וא, ) ז'ישעיה יח( "אות"צב

שתהיה לכ� שנת החמשי� שנה , )יא' ויקרא כה(" יובל היא שנת החמשי� שנה תהיה לכ�": בפסוקי� הבאי� בהמש�
תשובו איש אל בשנת היובל הזאת "ו, " תהיה לכ�קדש" אבל ," תקצרוולאלא תזרעו ", אחרליובל לא לדבר 

  . להיותה לכולכ� יובל כשמה"אחוזתו
  

  )יח' ויקרא כה(" וישבתם על הארץ לבטח... ואת משפטי תשמרו  את חקותיועשיתם"
ואת משפטי ". קי�ושה� חה בפרששמיטה ויובל הנזכרי� הכוונה היא ל " את חקותיועשית�" מסביר שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

וא� נתאמ� . זכרי� בפרשה זומו �כולש,  האונאהדיניכ� ולדיני חזרת הממכר והעבדי� ביובל הכוונה היא , "תשמרו
מאר� ישראל היא ישראל ידוע שהסיבה לגלות ש, "וישבת� על האר� לבטח: "ה"מבטיח לנו הקב, ונקיי� דיני� אלו

כנגד היו שנה של גלות בבל הושבעי� , )'כוויקרא (" והרצת את שבתותיהאז תשבת האר� " :שמטה שנאמרה� ובעו
  .  בני ישראל בעת שישבו באר�שבעי� שמטות שבטלו

  

  160 מס עלון  ד"בס
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י " מבחר תפילין רשברשותינו

  )ג' הכויקרא ("  תזרע שדךשש שנים"
בשבת בראשית ' כש� שנאמר שבת לה"מובא במדרש וכ� , כימי בראשיתבשמיטה הוא עני� השני� י ש"מובא ברש 

השנה השלישית והשנה השישית ה� , רמז לכ� שבמני� שנות השמיטה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"זה מביא הלפי . "כ� בשמיטה
שנה השלישית הלכ� ". כי טוב"פעמיי� ביו� שלישי וביו� ששי שכש� שבימי בראשית נאמר ". מעשר עני"שנות 

  . זולתבזה ע� ה ולהטיב י� עניות למעשרת את הצרי� לתש" מעשר עני"ה� שנות שישית השנה הו
  

  ) ד' הכויקרא ( "תזרע שדך לא ... ובשנה השביעית שבת שבתון" 
        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( ("""" יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית יצחק נפחא אומר אלו שומרי שביעית''''רררר, , , , מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברומלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברומלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברומלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו' ' ' ' ברכו הברכו הברכו הברכו ה""""    

 לשו� ? מי גילה רז זה לבני:בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה: "על פסוק זה נאמר בגמרא
 ברישא עושה "עושי דברו לשמוע בקול דברוגבורי כח  מלאכיו 'ברכו ה" :אכי השרת משתמשי� בו דכתיבשמל

פסוק , "נשמע" ל"נעשה"הר סיני לדרגת מלאכי השרת המקדימי� מעמד ישראל בהגיעו פסוק לפי ה. "והדר לשמוע
 "א נזרע ולא נאסו!ל ח� ?מה נאכל"שאינ� שואלי� ודורשי� היא שכ� גבורת� . שביעיתהעל שומרי ג� נדרש זה 

   )ח שמואלבי�"רהג(                      . עליה� אלא עושי� את המוטל 
  

  )מח' ויקרא כה("  נמכר גאולה תהיה לואחרי"
יעלה על הדעת שיגאל אותו וכי ,  שנמכר לגויאחריאחריאחריאחריתמה על מה שאמור בפסוק שיש לגאול את אחיו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

היינו אומרי� שזה עיקר "  לעיני�בפר�לא ירדנו : "הכתובאמר זה שמש, "יקריקריקריקרכלי כלי כלי כלי "מתר� ה, אלא?  שנמכרלפנילפנילפנילפני
 לא "וא� לא ירדנו בפר� ,  נמהר ונגאל אותו"א� הקונה הגוי ירדנו בפר� , ראהונמתי� ואז נ, הטע� ותנאי לגאולה

הגוי א עבד בו  א! על פי של,נמכראחי� ששתיכ! אחרי ללמדנו  ,"אחרי נמכר: "לכ� בא הכתוב ואומר. נגאל אותו
  . של הגוי ולא יושפע מהנהגותיוממעשיו אחי� כדי שלא ילמד וזאת  חייב אתה לגאלו ,עדיי�

  'פרק ג -הגיגים מפרקי אבות 
  ) 'ג ("ם שיושבים ואין ביניהם דברי תורהישנ"

ואי� ", דשני יהודי� יושבי� ביחר שאכ""� שיושבי�ניש" :  מפרש משנה זו בדר� מקורית ואומררבי יצחק מוורקארבי יצחק מוורקארבי יצחק מוורקארבי יצחק מוורקא
   ".דברי תורה" כהרי הדבר הזה בלבד כבר נחשב לה�, לא מריבה ולא מחלוקת, ואי� ביניה� שו� דברי�""ביניה�

  

  ) 'י(" יכול אפילו תקפה עליו משנתו... כל השוכח דבר אחד ממשנתו"
ה "הקב, "ישראלת את ורצה הקדוש ברו� הוא לזכ: "לפי משנה זו נית� להבי� את דברי רבי חנניה ב� עקשיא שאמר 

לפיכ� הרבה לה� תורה "ו, "השוכח דבר אחד ממשנתו"החטא של בגלל בני ישראל כדי שלא יענשו לזכות את רוצה 
ומשו� כ� לא יגיעו למצב " ותקפה עליו משנת"שיהיה לה� די� של שריבוי זה של תורה ומצוות גור� לכ� , "תוומצו

   )ת ישראלסכנ(                               . שבו יתחייבו בנפש�
  

  ) 'יא(" כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת: מרו דוסא אןבי חנינא בר "
יגיע כפי� כי תאכל אשרי� , ההול� בדרכיו' ה אשרי כל ירא":  מקשה על הפסוק בתהילי�רבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצק

 המפרט את כל הברכות )'הלי� קכחת( "לחנ�ובני� כשתילי זיתי� סביב לש, שת� כגפ� פוריה בירכתי בית�א, וטוב ל�
דברי הובאו לש� מה ולא ברור ". 'ה ר יראבכ� יבור� ג הנה כי: "ומיד אחר כ� נאמר', לה� יזכה מי שהוא ירא ה

שלאחר שמפרט , ומתר� ?'ה"רכות שזוכה לה� יראבהכל ו במפורט רבפסוקי� הקודמי� כבר נזכהלוא , הסיכו� הללו
א� אמנ� כ� הוא ש, "כ� נה כיה": בא הפסוק הבא ומלמדנו', לאד� שהוא ירא הלנו הכתוב את הברכות המגיעות 

בר� את רוצה להרי בשעה שאד� , " גברר�יבו", א� כ�, אלההכל הברכות חטובות במתבר� ' ה שהאד� ירא, הדבר
  . וממילא כבר תתבר� בכל טוב, שמי� שתזכה להיות ירא" 'ירא ה: "שיקצר ויאמרדי , חברו

  

  ) 'גי(" רוח המקום נוחה הימנו, הבריות נוחה הימנוכל שרוח  "
שכ� , אמת ובתמי�ב שמחשיבי� אותו היא עדיי� אי� ר,חולקי� כבוד לאד� ואומרי� לו שבחי� בפניואנשי� שזה מ 

. משו� שחבריות זקוקי� לטובתו של אותו אד� או שה� מתייראי� מפניו, הרוב אי� זאת אלא חנופה רגילה פי על
   )ואלמרש שמד(                . בפניו מה חושבי� עליו ומה אומרי� עליו שלא, "רוח הבריות נוחה הימנו"א� , העיקר הוא

  

  )'יז( "היג לחכמה שתיקס"
, ע� שתי עיניי�הראיה נוצר האד� לצור� , ע� שתי אוזניי�האד� נוצר לצור� השמיעה : היה אומר ����זריזריזריזריעעעעממממממממהמגיד המגיד המגיד המגיד 

שדיבור , ראיהכא� המ. רובילדג�  והלילאכג� : לשני צרכי� האד� ומשמש את דיחוא איבר יהשל האד�  ואילו הפה
  .זהצור� ה לדחמיושיהיה אינו ראוי אפילו לאיבר , ללא מעשה, כשלעצמו

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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