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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 
  )א' ויקרא כה("  ה אל משה בהר סיני לאמרוידבר"

מתר� שכאשר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. ורבו תשובות המפרשי�" ?מה עני� שמיטה אצל הר סיני: "ידועה השאלה המפורסמת
הר  ,פסח עד עצרתחג המשה� ארבעי� ותשעה ימי� ישראל בני  שספרו שבועותאחר שבעה " ,עלה משה אל הר סיני

 זמ� משיכת היובל לקרא דרור וחפשי והוא , שבו נתנה התורה,חמשי�העה וחרישה ביו� תקדש ונאסר בזריסיני ה
עני� את משה את ה "הקבלימד ה זהזמ�  ב," חירות על הלוחות ועל ידי קול השופר של מת� תורה,לכל ישראל

ר� ישראל איש לו ,זו לכל אר� ישראלהקדושה את הט אני נות� "ובמספר מ השמיטה והיובל לומר שבמספר שבע
 על כ� ראוי לית� ג� , והר סיניר� ישראל ואי� תורה כתורת א,"אוירא דמחכי�" ע� הר סיני מצד היותה ויחוסדמיו� 
זכרו� למעמד הר שיהיה כדי תרו� נוס! הוא  .'ט שנה וכ� במספר ז"מספר מה אחר סיני קדושת הר תאישראל לאר� 

   .ינישופר לכ� נאמר בהר סהסיני בקריאת דרור והעברת 
  

  )ב' ויקרא כה(" 'כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה"
יהנה שהקונה אינו רוצה בנפשו הוא , "בעי� רעהמוכר "שדהו את מוכר העול� היא שהדר" ש, בארמ "מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"ה

ת� במתנה שהוא כאשר האד� נולא כ� . והאר� תש� ויתאבל הקונה, לא יזרע ולא יקצורשהקונה ירצה והוא , המהשד
תחשבו שלא , "אשר אני נות�: " הכתוב ואמרולכ� הקדי�. רוצה שישמח המקבל ויכיר טובתוהוא , "נות� בעי� יפה"

הבורא , וכל שכ� אנכי, " בעי� יפה נות�,נות�הכל ", לאא. האר� תש�ואני חפ� שבעי� רעה שאני נות� לכ� את האר� 
, מאודהנתינה א י בטח בעי� יפה ה,"ו אל האר� אשר אני נות� לכ�כי תבוא"וזה שאמר . הבוחר בישראל עמו, כל

:  האר� הואמחוקותאלא שאחד . שתשבעו מטובה ותתענגו בה מרוב כל� ואני חפ, גמולו אינו מצפה לתשלו� 'שה
ושש שני� ... שש שני� תזרע": שנאמר. שהנכ� אצלי כאנשי קודש וארצכ� קודש, "'ושבתה האר� שבת לה"

 חפצי ווזה, שתהנה כל השש שני� ותאסו! תבואתה, כלומר, "ובשנה השביעית שבת שבתו�... ספתוא... תזמור
שזה מחוקי התורה המורי� על ההשגחה וההנהגה , "בשנה השביעית שבת שבתו�"שרק . שתשבע מרוב טובה

  . תת� האר� פריה לשלוש השני�' אשר ברצות ה, הנסית
  

  )ו' ויקרא כה("  הארץ לכם לאכלה שבתוהיתה"
ומתר� ? " האר� לאכלה שבתוהיתה"הלוא די היה לכתוב , "לכ�"מדוע מוסי! הכתוב , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

 כי היינו ישראלי�ו לוי� ,לכולכ� יחד כהני�דהיינו , "לכ�", שרוצה הכתוב ללמדנו שתבואת השנה השביעית היא
ה זו זכות משולח� גבוה כש� שהכהני� זוכי� ה ומה שאנו אוכלי� ממנ"אומרי� אולי שתבואת האר� שייכת לקב

נאמר מדוע , וחוזרת השאלה, "ל" ולעבד" ולאמת": "אלא שבהמש" מפרט הכתוב. משולח� גבוה באכילת הקדשי�
יהיה קוד� בפסוק שמי ש י�אומרבא הכתוב לשלול את מה שהיינו " לכ�"והתרו� אלא שעל ידי ההדגשה ? "לכ�"

כול� את קד� הכתוב וכלל כ� ל .)בבא מציעא עא(" עניי" קודמי�, עניי" ועניי עיר": "ל"חזכדר" שאמרו , קוד� באכילה
  . שביעיתלאחד יותר מחבירו בפירות עדיפות שאי� ללמדנו , "לכ�"ואמר  יחד

  

  )כג' ויקרא כה("  לא תמכר לצמיתותוהארץ"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שלא יהא לוקח כובשהשלא יהא לוקח כובשהשלא יהא לוקח כובשהשלא יהא לוקח כובשה, , , , לית� לאו על חזרת שדות לבעלי� ביובללית� לאו על חזרת שדות לבעלי� ביובללית� לאו על חזרת שדות לבעלי� ביובללית� לאו על חזרת שדות לבעלי� ביובל""""

יותר היהראוי , במכירההרי לא ברור מדוע האזהרה היא , האזהרה היא לקונה, י"לפי רש,  שא�����""""הרמבהרמבהרמבהרמב אומר
  :לכתוב
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

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

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד  תנצב"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"  משה טויטו בר אסתר ז ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ף בן גורגג עובדיה יוס"מרן הרה



 

 את שלא ימכר, מוכרללאו היא אזהרת " לא תמכר לצמיתות", ומתר� שהאזהרה? "לא תקנה לצמיתות": לכתוב
 שהיובל יפל ע! א, היובללעולמי� ג� אחרי את האר� ל"  הריני מוכר"שלא יאמר לקונה לומר כלחלוטי� האר� 
אמרו כ� יא� ג� ו. ממכר� לצמיתותאת שלא יעשו , ובי� לקונהלמוכר ה זו היא בי� זהרוא".  את המכירהמפקיע

כי בידוע בדעות בני ,  בזהוהטע�": ����""""בבבבממממהרהרהרהרפירש פי שוכ. תחזור ביובלוהאר�  לה�ולא יועיל , לאו הזהעל היעברו ו
 תקשה בעיניו לחלוטי�וא� יקנה , ני� עד היובל יקל בעיניה� העני�אד� שא� יעשו ממכר� מתחילה כמספר ש

 דעבר משו�מאי דאמר רחמנא לא תעביד אי עבד לא מהני ולקי , :)תמורה ד(ויהיה כעני� שאמרו . החזרה מאד
  )א"א ה" שמיטה ויובל יכותהל(" אהורמנא דמלכא

  

  )לו 'הכרא ויק ("יך וחי אחיך עמךקל- אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מא"
בנש" " :שנאמר, ברבית חו� מאחד שהיה מלוה, א כול� קמורדו בבקעתהחיה יחזקאל שאות� המתי� ש ז%לחאמרו 

 אינו ק�שהמלווה בריבית שטע� הדבר  אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידר אבמו. )יג' יחזקאל יח(" לא יחיה נת� ובתרבית לקח חיה
לא שוזה , "וחי אחי" עמ" י"קל& ויראת מא," ותרביתאל תקח מאתו נש" :בוכת, בתחיית המתי� הנו מדה כנגד מדה

, שעני חשוב כמתל "דוע מה שאמרו חזוי, יחיה בתחית המתי�לא מגיע לו ש, ברבית  ונת�"וחי אחי""על שמר 
לכ� לא , לא רצההיות שו, המתי� והיה נחשב כתחיית. ללא ריביתלו ה לוועל ידי שילהחיותו אפשרות  "ה בידתוהי

   .האמיתי תי�יקו� בתחיית המ
  

  )נ' ויקרא כה("  עם קונהווחשב"
לפי שגזל הגוי אסור , רמה אותוחשבו� ולא י� הקונה הגוי את השידקדק עאת הגואל זהיר הכתוב  מרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 

לא תשי" : "ונאמר )'דברי� כג(" לנכרי תשי"" :שנאמר ריביתשמותר להלוות לגוי בל "זחוכ� אמרו , 'לול הימפני ח
בזה את דש י טעותו הרי קי אתוגוא� החזיר ל', לול היבזה חמשו� שיש ו אסור  או לרמות אותבל להטעותא, "לאחי"

ואת הכס! המושב בפי אמתחותכ� תשיבו " :כתובכ, טעותו של גויאת בניו להחזיר את ומפני זה צוה יעקב . 'ה
צרי" לזכור ו' הדוש ימפני ק טעות� אתעובדי עבודה זרה צוה להחזיר היו המצרי� למרות ש, )'מגבראשית (" בידכ�

יותר ' לול היא� לא דקדק וגזל ממנו יש בדבר חו. כל שכ� בזמ� הזה שהאד� חייב בכ", קוד� מת� תורהקרה זה ש
. 'לול הי מגזל ישראל מפני חגויחמור גזל הו,  חייב להחזירגויהגוזל את הש בתוספתאוכ� מצינו , מהגוזל לישראל

אינו קורא תגר ואינו נות� דופי באמונת הנגזל ישראל חברו את  הגוזלהוא משו� ש הדבר טע� שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומסביר 
  . 'והרי זה מחלל את ה,  ובתורת משהישראלקורא תגר ונות� דופי באמונת הנגזל , גויאבל הגוזל את ה, ישראל

  

  )נא' ויקרא כה("  עוד רבות בשניםאם"
 זמ� רב תהיה פעולתו יותר מעולה ממה שהיתה אדוניות  העבד בביהאחר ששה"אי� ספק שש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מעיר ה

והיינו אומרי� שאולי החישוב של סכו� הפדיו� , כלומר יעילות העבד גדלה ע� זמ� העבדות, " הכנסו לעבודלתיבתח
: בא הכתוב ואמר, צרי" להיות בהתא� ליעילות העבד ולהפסדו של המוכר כ" שהמחיר לא יהיה שווה בכל השני�

ואי� ספק שלא היתה פעולתו על אותו " , סו! זמ� ממכרועדמר א! על פי שיש הרבה זמ� כלו, " עוד רבות בשני�א�"
מכר כפי כס! הע מדמי וגרבחשבו� הפדיו� יש ל מקו� מכל " כל הזמ�ה שהיתה עתידה להיות א� היה שוההשלמות

  . דהיינו מחיר קבוע לפי השני� הנותרותמקנתו

  'גקי אבות הגיגים לפר
  ) ט(" כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"  

, "הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו: "ל"זדרשו ח )'זירמיה ט( "ו עזבו ואת תורתי לא שמראותי" : בנביאהפסוקעל 
לעסוק מפסיקי� ואותי היו מניחי� הלואי ש, "וותי עזבא הלואי" ה "אומר הקב :כ" זאת שרפמ לבלבלבלבססססרבי נחמ� מבררבי נחמ� מבררבי נחמ� מבררבי נחמ� מבר

 וכמ, יו שומרי� את התורה בפשטותהבמקו� זה ו" ואת תורתי שמרו", מהותיומה אני  בחקירות ובעיוני� על מי
  . כללה ודרישה ריבלי שו� חק, שהיא כתובה

  

   ) יז( "ץאר אם אין תורה אין דרך"
ילדי�   :אמר לה�וכ" . רודיביי� של הגימנסיה בודהתלמידי� היהפני ב פע� דרש, ברודיה של בר ,רבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגר

. מדי�ויהודי� מלבה כ" יהיו ,  גויי� מלומדי�ברודיב שישכש� שמכ� היא ודרישתה , רצונה של הממשלה, יקרי�
 א� לא תשמעו ולא ,לעומת זאת, תמלאו בזה את רצונה של הממשלה, י�ודא� תהיו יהודי� ותתנהגו כיה, העתו

שכ� , ובזה תהיו מורדי� במלכות, � אלא מלומדי� סת�יודהרי לא תהיו מלומדי� יה, תשמרו את מצוות התורה
  . יי� יש לה� ג� בלעדיכ�וג.  אי� היא רוצהבגויי� נוספי�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


