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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יח' ויקרא כה(" וישבתם על הארץ לבטח ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם ועשיתם את חקתי"

  )יט' ויקרא כה(" נה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליהונת"
מצב אחד הוא שנאה על רקע דתי , מצבי שבגלל מתפתחת שנאה בי� עמישני נ ישש" מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"מבאר ה

הפסוקי שלפנינו " מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"פי הל. תוומעלמהע האחר בגלל עושרו קנאה ומצב שני הוא שנאה הנובעת מ
 תסוכ
 ההשגחה , התורהאת שמרו לומר כאשר יכ, "ועשית את חוקותי"ישראל שא יקיימו באי להבטיח לע

העלי , 
, "ואכלת לשבע"�ואז יזכו ל". וישבת על האר� לבטח"ה על רקע דתי  שנאההיה עליתשלא כ
 בטח וישבת ל: "ומובטח לה, היו מלאי כל טוב מכ
 שי שנאה מצד הקנאההאז לא יהיה עלישיתעשרו וג

  )כד' שמות לד( ".לא יחמוד איש את ארצ
"�כיו� ש" עליה
  

  )כ' ויקרא כה("  מה נאכל בשנה השביעית תאמרווכי"
אופ� אחד , נית� לפרש בשני אופני? " בשנה השביעיתמה נאכל: "הקדוש שאת השאלה" אור החייאור החייאור החייאור החיי"מבאר ה

חייבי לזרוע ולאסו% את : " בני ישראלנית� להבי� כאילו אומרי, באופ� השלילי. שלילי והאופ� האחר חיובי
כי א לא נזרע ולא נאסו% את תבואתנו מה , לא נוכל לשבות ממלאכת השדה שנה שלימה, התבואה כרגיל בכל שנה

אנו מוכני לקיי את הציווי שלא , אכ�: "ובאופ� החיובי משמעות השאלה היא? "יהיה לנו לאכול בשנה השביעית
משמעות , לפי הכתוב? "מה נאכל בשנה השביעית, א
 א לא נזרע ולא נאסו%, הלזרוע ולא לאסו% את התבוא

מה "לא שאנו אומרי כלומר , "לא נאסו% את תבואתנוה� לא נזרע ו: "ממה שנאמר, השאלה היא באופ� החיובי
אביו השואל את כב� , רק שאנו שואלי" לא נזרע"את האלא אנו מקבלי , מצוההת קיו  אלולשלעל מנת  "נאכל

"
? "מה נאכל"שאלה  כוונת בתהיהא כי , "את ברכתיוצויתי : "על כ
 באה הבטחת הבורא ?"מה נאכל, א כ
  ". וצויתי את ברכתי: "לא מובטחת לה הברכה, א כ
, לאופ� השלילי

  

  )לו' ויקרא כה("  ותרביתנשךאל תקח מאתו "
        . . . . ))))יייי""""ששששרררר" (" (" (" (ולעבור עליו בשני לאוי�ולעבור עליו בשני לאוי�ולעבור עליו בשני לאוי�ולעבור עליו בשני לאוי�, , , , :):):):)מ סמ סמ סמ ס""""בבבב(((( רבנ�  רבנ�  רבנ�  רבנ� ווווההההננננייייווווחד שוחד שוחד שוחד שו""""

זה כאשר האד לווה סכו " נש
", יש הבדל ביניה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי  ואילו "תרבית"ל" נש
" אי� הבדל בי� יייי""""רשרשרשרשלפי 
משו שסכו זה " נש
"דבר זה נקרא . מסוי ותמורת ההלוואה הוא מתחייב לשל סכו קבוע בכל שנה כריבית

בזמ� הפירעו� ו, מוגדרזמ� וה סכו מסוי עד זה כאשר האד לו" תרבית. "כנחש בכל שנה ונוש
 מבצב� ועולה
 הוא אבלכו הנוס% לה יותר מהסועהסכו אינו שכיו�  ,איננו נוש
כ
 שהוא . עליו לתת סכו נוס% תמורת ההלוואה

כי המנהג , )זל' ויקרא כה( " ובמרבית לא תת� אכל
,את כספ
 לא תת� לו בנש
": פסוקהולכ
 אמר . ביתירבכל זאת 
 הלווה את ואז יפרע, עד הקצירמלווי האוכל את ו, סכו מסויית� יבכל שנה כ
 ש ,בנש
 הכס% להלוותהוא 

  . קצובהסכו הבתוספת ורנו וגהאוכל מתבואת 
  

  )א' ויקרא כו("  תעשו לכם אליליםלא"
 תעשו לכ לא", ל במדרש המסבירי את סמיכות האיסור לעבוד עבודה זרה" מביא את דברי חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

אמרו ". ומ
 אחי
 עמו ונמכר לגר תושב עמ
", לפרשה הקודמת המדברת בעניי� יהודי שנמכר כעבד לגוי, "יליאל
בודה א% אני אעבוד עבודה זרה עובד עאדוני הגוי הואיל ו: "העבד היהודישלא יאמר ללמדנו  הכתובל שבא "חז

הואיל ,  שבתות א% אני אחלל שבתותחללמ אדוניהואיל ו, א% אני אגלה עריותאדוני מגלה עריות הואיל ו, זרה
  .בכל מצב, "לא תעשו לכ אלילי"מר אוועל זה בא הכתוב  " שופ
 דמי א% אני אשפו
 דמיאדוניו
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        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

    חיפה  א"ת  ם"י  זמני השבת

    18:59  19:06  18:47  כניסה 

    20:11  20:10  20:06  יציאה

    20:53  20:51  20:51  ת"ר

  

  "רבה"פרשת 

 "יאמר ירמיהוו": הפטרה

 ב"עתש אייר 'כ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 



 

  )לו' ויקרא כה("  תקח מאתו נשך ותרביתאל"
ת ריבית א
 היה מקו להבי� שמהעני אי� לקח" וכי ימו
 אחי
: "אל הכתוב" נש
אל תקח מאתו : "מסמיכות הכתוב

 תלוה את עמי את העני כס%א : "בה נאמרמשפטי שת פררעיו� זה נית� ללמוד ג מ ,ת ריביתעשיר מותר לקחהמ

דהיינו   ) כא'כגדברי (" תשי
לנכרי תשי
 ולאחי
 לא : " כתבה התורה� לכ) כד'כבשמות (" לא תשימו� עליו נש
... עמ

משו איסור הריבית הוא של טע העיקר ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה". לא תשי
"ה ֵואתה מצ& "אחי
"כל מי שהוא בגדר 
 לפי שהוא מסופק א ' עיניו נשואות אל ה,בעל משא ומת�, סוחר כי כל ,טחו� מ� האדימדת הבאת  מסירשהוא 

ובר וה עוה שג הלז ו". יסיר לבו'מ� ה"לכ� ידוע וקצוב ו, מובטחריוח שלו ה בריביתמלווה  אבל ה,ירויח או לא
גוי ולא בריבית להלוות ומה שמותר ל. 'בהטחו� ימדת הבאת ו  ממנ ומסירהוהמלושהוא מחטיא את הוא משו בלאו 

ואפילו שהמלווה מחזיק במשכו�  וגזל� יהוא אל הוא מפני שבדר
 כלל הגוי ,חוששי למידת הביטחו� של המלווה
  ". להצילו מידו'עיניו נשואות אל ה"� לכריוח ושיקבל את הקר� וכל שכ� את האינו בטוח הוא עדיי� 

  

  )ט מ'הכויקרא (" ונ יגאלדודו בןאו דדו או "
 , לגבי זהותו של המשיח:)דרי� צחהסנ( שהפסוק מרמז על המחלוקת המובאת בגמרא" אפריאפריאפריאפרי    נהנהנהנהל מחל מחל מחל מחדגדגדגדג"מובא ב 

ב וכת?  בפסוקוכיצד זה רמוז.  המשיחהואיהיה המשיח ותנא אחר סובר שב� דוד דוד בעצמו שתנא אחד סובר ש
 "דודאו "היינו ד" או דדו", כלומר ."ב� דוד" שה אותיות " דדוב�: "וכתוב" דוד"אותיות ה ו, חסרבכתיב " ודד"

  .  הגואלא הו"יגאלנו" "ב� דוד"היינו ד" או ב� דדו", בעצמו

  'ד–הגיגים לפרקי אבות
  )א( "בש את יצרוור הכבו גואיזה"

        ))))טטטט    תהילי קיטתהילי קיטתהילי קיטתהילי קיט((((    י
)י
)י
)י
)ור כדברור כדברור כדברור כדברממממו לשו לשו לשו לשחחחח)במה יזכה נער את אר)במה יזכה נער את אר)במה יזכה נער את אר)במה יזכה נער את אר
 שנאמר כמו, צחו�ינבמוב� של " יזכה"? " האד את יצרוינצחכיצד "דוד המל
 שואל )  נער את ארחוכהזה ימ)ב

, אורחל "בפי חזיצר הרע הנקרא הכוונה ל" רחוא"ו, "ר יציאת מצרי בלילותמ שתאזכיתיזכיתיזכיתיזכיתיולא ": בהגדה של פסח
כלומר א האד מחפש עצה . :)סוכה נב(" 'איש' ולבסו% קראו 'חאור' ולבסו% קראו 'הל
' קראולה י רבא בתחאמר"

ור מ)לש' לענות ליצר הרע המסית אותו לעבור את מצוות האד שעל ה: היאתשובה הכיצד להתגבר על היצר הרע 
 (
לא את מ לכוונתו היאכל , אדהבני ו את יתהסב, היצר הרע הריש, אתהש כדרכ
 ממג ונהבכוונתי לכדברי

לא ו לא לשמוע ל
הוא ש, ה"הקבלא את התפקיד שהטיל עלי מ לש אני מבקלכ� ג ,ה"ו הקבטיל עליהתפקיד שה
  ")ישמח ישראל"בעל ה(                         .של
וההסתה תוי ילדברי הפלהיענות 

  

   )ד ("ש רמהנו שתקות אחי שפל רוומאד מאד ה"
 צרי
 העביר בכלש רי�רי�רי�רי�וווו מק מק מק מקססססרבי פנחרבי פנחרבי פנחרבי פנחמבאר ? אחד" מאוד"לא די היה ב? אד)מאד מ ),התנא את דבריופל מדוע כו

אילו ו, מות חוט אקלע, א בשפתיובטל ,ות יד אעינלה, וז בעינימורל, יוללכת ברגל: אד לעשות מעשה בפועלה
. "כמה גדול אני": ומר בלבולמיטתו ובשכב  יכול לאלא אד ,שו פעולהבצע בעבירה של גאווה אי� אד צרי
 ל


  .אד מאד)מהישמר )לבמידה זו  לפיכ
 צרי
  

 ) טכ ("ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון"


 האד למסור על עצ העבירה שעברי צר"�די" שהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאמבאר ? "'חשבו� "בי�ו" די�"ההבדל בי� מה  ,
 . הולקיי מצהאד יכול היה שבו זמ� , ביטל בעת ביצוע העבירהעל הזמ� שצרי
 למסור  "חשבו�"ו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        3268315326831532683153268315����052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש    ": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315����052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי לספרי לספרי לספרי ל    ": ": ": ": בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"""" הבקשות  הבקשות  הבקשות  הבקשות חברתחברתחברתחברת
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     00000000::::14141414    ישיישיישיישישששש    ה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמו""""לימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןן להפנות לניתוהערות ות האר

 ינבר בת אביבהע, בינה בוינה דוד בן  , בן שרהא "שליטג משה חזקיהו " הרה :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

  !!!היכונו היכונו היכונו !!! 
  , נעים זמירות ישראל, "דוד המלך"קונצרט מיוחד לכבוד 

  ת "פהרצוג רחוב " אוהל יצחק"ת הכנסת בבי) 5/6/12(ב "בסיון תשע' שיערך בטו
 .בהשתתפות פייטנים ובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית


