
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' ויקרא כה( "אל משה בהר סיני'  הוידבר"

כחלאר� כמוי� כנסה� תכ� נחשב שאת עניי� השמיטה והיובל משו� שהוא משה רבינו כא� הזכיר  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנולפי 
על משה והזהיר , )כט' במדבר י(" אותו את� לכ�'  אשר אמר הנוסעי� אנחנו אל המקו�: " משה לחובבאמרשממה 

 תרצה האר� את אז: "כתוב כהקרקעמה יגלהזו ה  המצובשמירת טאוחעובר ומשו� שה בפרטקרקע השמטת 
  .)ב לו כא"דהי(" עד רצתה האר� את שבתותיה"הנביא וכ� העיד  )ויקרא כו לד(" שבתותיה

  

  )א' ויקרא כה(" הר סיני לאמרבוידבר ה׳ אל משה "
לפני שמצוה על  "בהר סיני: "תובהכהזכיר דהיינו מדוע ? "מה עניי� שמיטה להר סיני: "על השאלה המפורסמת

מלימוד תורה וה�  מתבטלי�חודשיי� שבה� בכל שנה יש ש" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" בספרו אאאא""""החידהחידהחידהחידמשיב ? מצות השמיטה
 וביומי תשרי לא תתחזו קמאי כי היכי ניס� ביומיבמטותא מינייכו " : לתלמידיוכמו שאמר רבא, חדשי� ניס� ותשריה

שאר כדי שב, בצירבבקציר ויתעסקו ניס� ותשרי  כלומר בחודשי� :)ברכות לה("  כולא שתאבמזונייכודלא תטרדו 
שבה אסור השמיטה  תנולכ� באה ש, חדשי� %12זה מצטבר לי� נשש שמש$ ביוצא ש ,השנה יהיו פנויי� ללמוד

בשש  טלויבשהחדשי�  12את להשלי� בכדי חדשי�  ה12כל  תורה דולמלטרוח בענייני פרנסה ויהיו פנויי� ל
לבריות מעלבונה של  קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי לה�ה בת"על רמז ל "ינבהר סי"ב ולכ� כת. ני�שה

בזה ולהשלי�  , תורהללמודבני ישראל שיהיו פנויי� על מנת באה שמצות השמיטה  אל בסמיכות )ב' אבות ו(" תורה
  .  במש$ שש השני�תורההמה שחסרו מתלמוד את 

  

  )י' ויקרא כה(" זתו ואיש אל משפחתו תשובוושבתם איש אל אחו"
הלוא בשיבה אל האחוזה שבי� במילא , "ואיש אל משפחתו תשובו", מדוע מציי� הכתוב את השיבה אל המשפחה

ונה פשהמצוקה הכלכלית גורמת לריחוק בי� בני המשפחה כאשר כל אחד " מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"מבאר ה? אל המשפחה
ישובו ולכ� מבטיח הכתוב שלאחר ש. נה לצפו� וזה לדרו� לבקש טרפו ומזונוזה פו, לכיוו� אחר בתורו אחר הפרנסה

אנשי קיי� האיחוד של ית, �יה� אבות לההורישואותו לדור במקו�  י האבנישובו בכלומר , "איש אל אחוזתו"
   .תרחקו זה מזההאחוזותיה� ואת אשר מכרו שנאלצו להיפרד כהמשפחה 

  

  )ג' ויקרא כו("  בחקתי תלכואם"
בנוגע , "תלכו", תירוצי� לשאלה מדוע נוקט הכתוב בלשו� הליכה) 42(הקדוש מביא ארבעי� ושני� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

הוא  בעול� הזה ראשו�אד� הה את ה"קבברא האחד מה� הוא על פי המדרש שאומר שכבר כאשר ? לקיו� המצוות
� ישאר אלאד� ירידה ושפלות זו אדרבה ו, שלא יחטאהג� , בעול� הזה לעולמי עדעל מנת שישב  ו אותבראלא 

ת אלא כוונ,  בעול� הזהאשר זרעאת יקצור � ש, עול� העליו�תו היא להגיע לקווהאד� ותתכלית כל כי , בעול� הזה
וכשירצה לעלות ,  אשר יחפו�עתכל ב לשמי� ולאוצרות החיי� ותעלל לכבורא המקורית היתה שהאד� יוה

אלא שבגלל ,  בסערה השמימהאליהונו שעלה אכמו שמצ, � הגו� לעול� העליו� נשמה יחד עולהשתעשע יעלה
בא כא� הכתוב . הגו� בעול� הזהאת ניח להעורו מעליו ואת להפשיט , לפני עליתו לעול� העליו� ,הוצר$חטא האד� 
 ממקו� ההול$שלא ירגיש במות אלא כאד� גיע להשגה כזו יכול לה, בהתעצמות האד� בעסק התורהללמדנו ש

מתוקה שנת : "כרמוז בפסוק, מהעול� הזהשהצדיקי� אינ� מרגישי� בצער הפרידה י שמובא בזוהר כפו, למקו�
  . מתוקה ועריבה עליו, שהיא המיתה,שינתו' האת מי שעובד , ) יא'קהלת ה(" העובד
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  )טז' ויקרא כו("  אני אעשה זאת לכםאף"
מה כל ה בית הראשו� היכי בימי ה, ראשו� ההביתגלות  לע תרמזוכתובות בפרשת בחקתי מאלות ה כל ה,,,,����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 

וא� בחקתי תמאסו וא� את משפטי : "בתוכחותנאמר שכ� . הגאולה ממנוה� הגלות וה� , דברי הברית הזאתשכתוב ב
היו וידוע שבימי הבית הראשו�  במות וחמני� וגלולי� בה�ר זכמוו, "להפרכ� את בריתי" :אמרנ ו"תגעל נפשכ�

 מקדשיכ�והשימותי את : "ד מזהיר הכתוב מפני החורב�וע. כל הרעותאת בי� ועושי�  עבודת כוכ�עובדיישראל 
 לכ, גלותבסופו של דבר ו, דבר רעב,  חיה רעה, חרב:אות� מזכיר הכתוב העונשי�ג� , "ולא אריח בריח ניחוחכ�

כל ... שבתותיהאז תרצה האר� את : "אמרמה שנו. ירמיהוכפי שמתאר הנביא , אלו ארעו לע� ישראל בזמ� הגלות
מרמז על שנות הגלות שה� כנגד השמיטות שבטלו ע� ישראל כפי שמובא , "ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה

"  כל ימי השמה שבתה למלאת שבעי� שנהשבתותיהבפי ירמיהו עד רצתה האר� את ' למלאת דבר ה: "בכתובי�
 ".  הכתובדיבר ההוא  דבר ברור הוא שעל הגלות�כ� א "����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומסכ� . )ב לו כא"דהי(
  

  )לד' ויקרא כז(" סיניאת משה אל בני ישראל בהר '  המצות אשר צוה האלה"
את משה אל בני את משה אל בני את משה אל בני את משה אל בני . . . . כדאי השליח לשולחוכדאי השליח לשולחוכדאי השליח לשולחוכדאי השליח לשולחו, , , ,  משה משה משה משהאתאתאתאת' ' ' ' אשר צוה האשר צוה האשר צוה האשר צוה ה. . . .  שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה,,,,אלה המצותאלה המצותאלה המצותאלה המצות""""

            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((" " " " שכול� נאמרו בסינישכול� נאמרו בסינישכול� נאמרו בסינישכול� נאמרו בסיני, , , , בהר סיניבהר סיניבהר סיניבהר סיני. . . . גרמהגרמהגרמהגרמהזכות ישראל זכות ישראל זכות ישראל זכות ישראל , , , , אל בני ישראלאל בני ישראלאל בני ישראלאל בני ישראל. . . . כדאי השליח למי שנשתלח אצלוכדאי השליח למי שנשתלח אצלוכדאי השליח למי שנשתלח אצלוכדאי השליח למי שנשתלח אצלו, , , , ישראלישראלישראלישראל
נצחיות ה� המצות שלהורות הוא בכדי " אלה המצות" שהפסוק החות� את החומש נוקט בלשו� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

בדברי� שקיומ� לא מדובר , עמידה וקיו� לעדשל לשו� היא  "אלה"וזאת מכיו� שמשמעות המילה , קיימות לדורותו
: וכ�, שה� עומדי� לנצח מצד בריאת�, )'בראשית ב( "ולדות השמי� והאר�אלה ת: " הכתובכלשו�, ימוט ולא ימעד

  . )'במדבר ב("  ישראל לבית אבות�בניאלה פקודי "

  'ה –קי אבות הגיגים לפר
  ) גי( שלי עם הארץ ךלוש ךלששלי ... ת באדםוע מדבאר

        ))))רש(ירש(ירש(ירש(י ( ( ( ("""" תרבות תרבות תרבות תרבות���� שאינו ב שאינו ב שאינו ב שאינו ב''''ע� האר�ע� האר�ע� האר�ע� האר�''''    הרי זההרי זההרי זההרי זה, , , , רורורורוביביביביחחחחל ל ל ל ושושושושלו לו לו לו ששששנו מבחי� בי� נו מבחי� בי� נו מבחי� בי� נו מבחי� בי�  ואי ואי ואי ואי'''' של$ ושל$ שלי של$ ושל$ שלי של$ ושל$ שלי של$ ושל$ שלילילילילישששש''''(האומר (האומר (האומר (האומר 
דהיינו , (לי של$ (ש:אומר לקב(הזה ה? אמיתי איזהו ע� האר�: ש את המשנה כ$ פיראאאאסחסחסחסחמפשימפשימפשימפשי    בוני�בוני�בוני�בוני�חה חה חה חה  שמ שמ שמ שמיייירברברברב
" שלי"א שהי :)ברכות לג( מי�(ש מיראת חו�מי� שי ד (הכל בי:ל"ז חואמרפי שכ, ביד האד�נתונה ה, "יראת שמי�"

 (של$: ה"ומצד שני אומר הוא לקב. "יראת שמי�"ל דאג לומבקש מהקב(ה שיהוא , כלומרא (של$( יהשאומר הוא 
כלומר אני אדאג לכ$ אומר הוא (שלי( , ועושר ממו�, פרנסה גו�כ, הקב(השל  ובידיה� דברי� שדהיינו ה( שלי

  .)יז' � חדברי(  את החיל הזה((כוחי ועוצ� ידי עשה לי: בעצמי בבחינת
  

   )יז" (אין סופה להתקים, שמים לשםושאינה . סופה להתקים, שמים לשם מחלוקת שהיא כל"
שלפנינו היא לש� שמי� או מחלוקת  הא� ה להכיר ולדעתותאפשרמספק לנו התנא שבמשנה , הכתב סופרהכתב סופרהכתב סופרהכתב סופרלפי 

כבר מראש  מחלוקת שכל, ומרכל". אי� סופה להתקיי�"שרואי� שמחלוקת זו בזה ? אי$, שמי� איננה לש�שהיא 
 ". שמי� לא לש�" מחלוקת שהיזוברור הדבר ש תועלת אושאי� סופה להביא טובה  הכול רואי�

  

 ) 'יז ("אימחלוקת הלל ושמזו , יםמחלוקת שהיא לשם שמאיזו היא "

חכ�  ידשניהל נגדו תלמקשה מחלוקת  וזאת עקב עירהרב נאל� לעזוב את העיר שבה כיה� כ רבי יונת� אייבשי�רבי יונת� אייבשי�רבי יונת� אייבשי�רבי יונת� אייבשי�
מובא : אותו תלמיד חכ� ובו כתבאל מכתב  , רבי יונת�,לחלאחר שעזב את העיר ש. העירגדולי  משהיה, ידוע

אני . .)סוטה מט( "גולה ואחד מת אחד זה לזה בהלכה �בעיר אחת ואי� נוחיהדרי� שני תלמידי חכמי� : "גמראב
  .גולה שהזשנפל בחלקי להיות , צה מזהומר

  

 ) כג( "לגיהנם עז פנים"

        ))))משלי יחמשלי יחמשלי יחמשלי יח((((    """" ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזות ועשיר יענה עזות,,,,תחנוני� ידבר רשתחנוני� ידבר רשתחנוני� ידבר רשתחנוני� ידבר רש""""
בראש מילה  "ו"וא"שכאשר מופיעה האות ידוע הכלל לפי ה מפרש את הפסוק ,'זדה של לוב ר,חיי� אליהו מייזלחיי� אליהו מייזלחיי� אליהו מייזלחיי� אליהו מייזלרבי 

לפני המילה " ו"וא"שהחלק השני של הפסוק בו מופיעה האות צא יו. ראשו�העניי� העל � וסימשמעותה היא לה
כ$ שכוונת הכתוב , ומוסי� עליו, "תחנוני� ידבר רש", קשור לחלק הראשו� של הפסוק ,"ועשיר יענה עזות", "עשיר"
עזי הפני� המציאות היא שכי . "יענה עזות"הוא זה אשר , "עשיר"ת עכהוא ו "רש"בתחילה מי שהיה היא ל" עשיר"

ירי� החדשי� בהגאות� , עתהזה תעשרו האלה שדווקא אלא ,  העשירי� מלידהינ� אלוהגדולי� ביותר על פי רוב א
  .)כב' משלי ל(" עבד כי ימלו$"בבחינת , שהיו לפני זמ� לא רב אנשי� פשוטי�
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