
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' ויקרא כה(" 'הארץ שבת לה ושבתה"

יו� "השביעי בימי� שהוא קדוש זה כמוב�  .טותיבשני� ובשמ, השביעי בימי�מקדש את ה "הקבש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
 "טהישמ"היא שנת הזו השביעי בשני� שהוא קדוש , )'שמות כ(" י�קל�א' השביעי שבת לה ויו�"שנאמר  "שבתה
הכתוב וקראו  "יובל"הזה שהוא קדוש טות יבשמוהשביעי , "'ושבתה האר� שבת לה"שבת שנאמר ת ג� היא קראנו
ושבתה האר� שבת : "שכוונת הכתובהפשט ומסביר רבינו על דר� ". כי יובל היא קדש תהיה לכ�"דש שנאמר וק

בחרישה ולא  לא ,ולא ישתדל כלל בעבודת הקרקע ,שתהיה האר� בטלה מכל מלאכת אד� בשנה השביעית, "'לה
ואפילו מה שצמח , "ובשנה השביעית שבת שבתו� יהיה לאר� ...שש שני� תזרע שד�: "הכתובכמו שאמר , בזריעה
מה שצמח מעצמו והוא נספח לקציר , כלומר, "את ספיח קציר� לא תקצור"זהו , לקצור �חרישה אסור לללא  מעצמו

 ולא נעדרבו הגפ� שלא נעבד ג� נצטוינו על ו, )ישעיה יד( "ונספחו על בית יעקב" מלשו�, ספיח נקראהשנה שעברה 
� האד� הוא שאי יכללהרעיו� הו. שאינו שלו כדברממנו  אותו הזיריש ללפי ש, "�נזיר"נקרא והוא ולא נזמר אותו 
ושיזכה בה� אפילו הדיוט  ,העול�אלא שיהיו כל פירותיו הפקר לכל  ,נהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדו� כלללרשאי 

, בעבודת האר� בטלי�ותה התורה מצוה זו שיהיו כל מיני הממשלה ואדנות שבתחתוני� יולכ� צ. שבישראל כמוהו
  .כדי שיתבונ� האד� בלבו כי אי� עקר האדנות והממשלה אלא לאדו� הכל

  

  )ג-ב' כהויקרא (" שש שנים תזרע שדך. 'כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה"
היא שבת שקדושת ה, מקדושת יו� טובשונה קדושת שבת לומד מהפסוקי� שלפנינו שכש� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

, באה על ידי חכמי ישראל שמקדשי� את היו�יו� טוב בעוד שקדושת , קבועה וקיימת ואינה תלויה בע� ישראל
כל מה ש, יובלהקדושת לשביעית הקדושת הוא ההבדל בי� כ� . .)עיי� ביצה יז( ואות זמנו או לאחראת וביד� להקדי� 

עבדי� את או לא שלחו , בשופר א� לא תקעויהיה קדוש יכול שלא יובל אלא ש, ביובלג� בשביעית נוהג  שנוהג
. :)טראש השנה ( יובל כללקדושת ו � במותר בחרישה וזריעה ואייהיה ובל היאז ו, קרקעותאת או לא החזירו , לחירות

: הכתובאמר גבי שביעית ללכ� . בקדושת ישראל התלוי הואינ, העצממצד  הא קדושיהש, שמיטהמה שאינו כ� ב
, � באבני�יהשדותאת גדרו את הקרקע אלא מני� השני� ולא השמיטו ישראל את א$ א� לא ספרו ש". 'שבת לה"

 )כ 'ויקרא כה(" וקדשת�"יובל כתוב וב. "אפקעתא דמלכא הוא"ו ותהוא הפקר ופטור ממעשריבול השדה בכל זאת 
מקרא "גבי ימי� טובי� לכמו שכתוב , )יב' ויקרא כה(" לכ�לכ�לכ�לכ�כי יובל הוא קודש תהיה . "מקדישי� אותו היובל את� שאת

אבל , כמו שבת, "כי לי האר�"מורה על חידוש העול� שמיטה השדל נובע מכ� בוהה. )ז 'כג ויקרא( "לכ�לכ�לכ�לכ�קודש יהיה 
לא " :יאז, יובלנוהג הוא� ". זכר ליציאת מצרי�"שזה כיציאת מצרי� וכיו� טוב שהוא , יובל מורה על שילוח עבדי�

שהאד� , )ה' ויקרא כה( "ונזיר�... קציר�"אבל בשביעית כתוב . )יא 'ויקרא כה( "נזיריה ולא תבצרו אתתקצרו את ספיחיה 
  . לזרוע ולא לזמור מוכרח שלא

  

  )יח' ויקרא כה(" את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם"
השמיטה כאשר הכוונה היא למצוות , חוקי�את בני ישראל ומזרז אות� לעשות את הר זהישהכתוב מ ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמפרש 

חזרת הממכרי� של די� שו� המהמשפטי� הכתוב מזכיר את ו, שה� מכלל החוקי� ,בפרשהוהיובל הנזכרי� 
טה ו� שמיושבעל "משו� שאמרו חז, "וישבת� על האר� לבטח" מרואמוסי$ הכתוב וו. האונאהדי� והעבדי� ביובל ו

לא מבטיח הכתוב ש, "וישבת� לבטח עליה ...ונתנה האר� פריה"הכתוב  רוחזר ואמ. )ט 'ה אבות(ויובל ישראל גולי� 
  . בתבואהר וחסמשביעית לגור באר� אחרת מפני שנה בהאר� תצטרכו לצאת מ
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  )א' כהויקרא (" ה אל משה בהר סיני לאמר וידבר"
על מנת לקבל את אל הר סיני על משה ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? י� שמיטה אצל הר סינייענמה : ידועה שאלת המפרשי�

הר תקדש ה ,ביו� החמישי�, ובאותו היו�עד עצרת ופסח המ שבועותשבעה שספרו בני ישראל אחר התורה היה זה 
יה זה ה מת� תורה על ידי קול השופר שלו ,לע� ישראלנתנה התורה יו� אותו הבמשו� שונאסר בזריעה וחרישה סיני 
� יעניאת ה למשה "הקבמסר באותו זמ� , משיכת היובל לקרא דרור וחפשי לכל ישראל חירות על הלוחותזמ� 

לאר� כי , לכל אר� ישראלקדושה את אותה האני נות� ארבעי� ותשע ובמספר  לומר שבמספר שבע ,השמיטה והיובל
על כ�  "והר סיני ר� ישראלאי� תורה כתורת א"ו "אוירא דמחכי�"ע� הר סיני מצד היותה  יחוסיודמיו� יש ישראל 

  .י�שנארבעי� ותשע שבע שני� ואחר אחר  סיניקדושת הר ישראל את ראוי לית� ג� לאר� 
  

  )כא' ויקרא כה(" השנים לשלש התבואה את ועשת הששית בשנה לכם את ברכתי וצויתי"
כבר הרי על זה כה בצומח ששתהיה בר "לכ� את ברכתי וצויתי: "הקדוש שאי� כוונת הכתוב "החיי�החיי�החיי�החיי�אור אור אור אור "מבאר ה
אצל  כד קמחמו תבואה כב הברכהכתוב מבטיח במאמר זה אלא , )יט' ויקרא כה(" ונתנה האר� פריה: "הכתובהבטיח 
ועשת את "ממה שאמר הכתוב ק ויידדבר זה מו, )ד 'ב מלכי� א(אשת עובדיה אצל שמ� מו הוכ, )טז 'א יזלכי� מ(הצרפית 
האר� "למרות ש, תעשה ריבוי בתבואה כדי שתספיק לשלש שני�' ה והצומש הברכהו הוא שפירושש, "התבואה

  .כמדי שנה בשנה "תוציא צמחה
  

  )טמ 'הכויקרא " (וניגאל דודו בןאו דדו או "
לגבי זהותו של המשיח שתנא אחד  :)צחדרי� הסנ( בגמראשהפסוק מרמז על המחלוקת " אפרי�אפרי�אפרי�אפרי�    נהנהנהנהל מחל מחל מחל מחדגדגדגדג"מובא ב 

ה� ו, חסרבכתיב " ודד"ב וכת? וכיצד זה רמוז. המשיח הואיהיה המשיח ותנא אחר סובר שב� דוד דוד סובר ש
היינו ד" או ב� דדו", בעצמו "דוד"היינו ד" או דדו", כלומר, "ב� דוד"שה� אותיות  "דדו ב�: "וכתוב" דוד"אותיות 

  . הגואל אהו "יגאלנו" "דודב� "

  'הגיגים לפרקי אבות ד
  )א( "בש את יצרוור הכבוג ואיזה"
 'תהילי� קיט(ני מצוותי� כי לעול� היא לי& מכחאויבי תמ&את הכתוב  """"לוילוילוילוי    קדושתקדושתקדושתקדושת""""בבבבב ב ב ב ''''יצחק מברדיציצחק מברדיציצחק מברדיציצחק מברדיצרבי לוי רבי לוי רבי לוי רבי לוי באר מ

הנאות חולפות עבור ב מסית אותי לעבירההדול גאויבי השהוא הרע  היצרמ ,"מאויבי"המל�  מר דודוא: כ� )חצ
הרי המצוות ש, לעול� היא לי& &כי. צוותי�ממתחכ� ולומד אי� להתעסק ב יאנ, ני מצוותי�&מ&תחכ, ער� וחסרות
 ת כמה וכמהחעל א, חפצואת ות שלעאותי מסית ומעורר  יצרהחולפת  ההנאעבור וא� ב. לעול� י�קיימושכר� 

  .שה� נצחיות, צוותמקיי� את השצרי� אני להתלהב ולהתעורר ל
  

  )כא( "ה לפרוזדורמהעולם הזה דו"
ורות רבי� וגדולה בו אבאר ואה שהבית הזה מרעובר לפני בית גדול ודו בעו, עיר גדולהלכפרי אחד בא פע� 

יד  עלהוא עובר למחר שוב . נהוהבית הזה חת בוודאי עור� כא� בעל, בלבוחשב  .מנגני� ומרקדי�ע�  השמחה
לילה ? עור� חתונהבעל הבית הזה שוב : משתאה הכפרי. ושוב הוא רואה את הבית מואר ומנגני� ומרקדי� בו, הבית

בית  בעלש וכי אפשר הדבר, כעת כבר התבלבל הכפרי. שרי� ומנגני� ורוקדי�, שוב אותו דברמחרת ל? אחר לילה
וה� , בשאלתו החמורה הזאת אל העוברי� ושבי�הוא נה פ ?לילהאחר לילה , כ� הרבה חתונות � כלורעהזה י

אתמול רקדו כא� , רי�למחותני� אח שכל לילה ולילה הוא מושכר, אול� לחתונותבמדובר הוא הש מסבירי� לו
: של המאמרביאורו וזהו  .מחרו כא� קדרואלה הרוקדי� היו� לא י, אחרי�אורחי� רוקדי� כא� ב וש� ווהי, אורחי�

בי "לא נאמר ש מאלכסנדרמאלכסנדרמאלכסנדרמאלכסנדר    ����ניניניניאאאארבי הרבי הרבי הרבי הדייק מ. ]העול� הזה דומה לאול� חתונות[" האי עלמא כבי הילולי דמיא"
. כל יו� האורחי� המרקדי� שבו מתחלפי�, לאול� של חתונות העול� הזה דומה". כבי הילולי"אלא " הילולי

  .מחר ו כא�קדרהיו� שוב לא י ואלה הרוקדי�, אחרי�כא� היו� רוקדי� , אורחי�כא� אתמול רקדו 
  

  )כד( "בנפול אויבך אל תשמח: שמואל הקטן אומר"
  ?)יז 'דמשלי כ(פסוק מפורש הוא " ל תשמחאבנפול אויב� ": לוא מה שאמרה ?חדש כא�לשמואל הקט� בא מה וכי 
ל או: "שאומר אלעזר י שמעו� ב�בשל רדברי ימת בהמשנה הקודמת מסתיש, """"המצר$המצר$המצר$המצר$""""רבי משה קוני� ברבי משה קוני� ברבי משה קוני� ברבי משה קוני� ב סבירמ

, להימנע מלהסתכל בשונא בשעה שהוא שרוי בצרהחייב אד� הכוונה היא שהש ,"תשתדל לראותו בשעת קלקלתו
אד� מישראל חייב הש דברי�עוסקת במסכת אבות והואיל ו. שאתה שש ושמח במפלתו, בושחילא הוא כדי ש
נוהג ר שבלא ד, ר הזה אינו עניי� של חסידותבהדש, נובא שמואל הקט� ומודיע ל, הדי� ורתשלפני� מאות� לעשות 

 . "ל תשמחאבנפול אויב� : "ופסוק מפורשר ואיסור חמזהו אלא , לפני� משורת הדי�
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