
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' ויקרא כה(" את תבואתה ואספת כרמך תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים שש"

למרות להבטיח שומתר� שבא הכתוב בזה ? "ואספת"לומר הכתוב הוצר� הקדוש מדוע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מקשה ה
, חהוכאת ת נתנולא היא ה שנה אחר שנה י� אותפי טבע האר� כשזורעשל, רצופות האר� שש שני�את שיזרעו 
אבל , חהוכצורה הזו האדמה נותנת את ב, )קזמ "ב( "זורע שנה אחת ומובירה שנה אחת"שכאשר האד�  ל"זח כמאמר

כ� בא ל, ולא תית� את כוחה ודאי שתכחש האר�, רצופות שש שני�במש� שנה ובפרט אחר שנה כשזורעי� אותה 
, "ואספת את תבואתה: "שאי� זה על פי טבע האדמה בכל זאתוא! על פי " תזרע שד�שש שני� : "אמרהכתוב ו

וה יצו' הכי , השני� ששאחת מתו� ואי� צור� להוביר אותה ב, לשנההכחשה משנה שו� לא לבגדר הראוי לה 
  . את הברכהבאדמה זו 

  

  )לה' ויקרא כה(" אחיך עמך וחי"
 היא מצות עשה להחיותזו ו, יחיה עמ�עלי� לדאוג שאחי� שהיא " אחי� עמ� וחי: "שכוונת הכתוב �"אומר הרמב

שני�  :דרש ב� פוטירי' וחי אחי� עמ�': "במדרש ואמרו. מצות עשהשהיא " פקוח נפש"ל על "למדו חזה זמ, ואות
 .שניה� מתי� ,וא� שניה� שותי� ,לישובמגיע  ,א� שותה הוא, בדר� וביד אחד מה� קיתו� של מי� �שהיו מהלכי
וחי אחי� ': רבי עקיבא ולמד שבאעד  .ולא יראה אחד במיתתו של חברו, מוטב ישתו שניה� וימותו :טירידרש ב� פו

  . "חיי� קודמי� לחיי חבר� 'עמ�
  

  )נ' ויקרא כה(" עם קונהו וחשב"
, וברמיה לא יבא עליו בעקיפי�שבחשבו� ו� הקונה דקדק עעליו לשאת האד� זהיר לההכתוב שבא  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
כ� הזהירה עליו התורה שיזהר  יפל ע! אוידו  תחתנמצא שבגוי הכתוב מדבר ו, 'שגזל הגוי אסור מפני חלול הלפי 

נאמר ש� ו )'דברי� כג( "לנכרי תשי�" :שנאמר, גוימ ריביתשמותר לקחת ל "זחכ� אמרו  וכמ, עמו שלא יגזול אותו
בחשבו� זה ו אות אבל להטעות, בכלל האיסור הוא בכלל האיסור ואי� הגויאחי� כלומר , "לא תשי� לאחי�: "עוד

בניו את וה ייעקב צהסיבה ש וז. 'האת דש יטעותו הרי זה קגוי את וא� החזיר ל', בזה חלול ה יששמשו� אסור 
למרות , )'מגבראשית (" ואת הכס! המושב בפי אמתחותיכ� תשיבו בידכ�: "נאמרש, טעותו של גויאת להחזיר 

וכל , והיה זה קוד� מת� תורה' המפני קדוש  היה זהו, הכס! להחזיר אתיעקב וה יזרה צ עובדי עבודההיו שהמצריי� 
שיש לו לזה שגואל את העבד , "וחשב ע� קונהו: "אסור ממה שכתובהגוי  גזל. שכ� בזמ� הזה שהאד� חייב בכ�

איש יותר מהגוזל ' שא� לא דקדק וגזל ממנו יש בדבר חלול ה, �שניהכפי מדויק בחשבו�  ,אדוניו, גויע� ה לדקדק
אבל הגוזל את , ישראל חברו אינו קורא תגר ואינו נות� דופי באמונת ישראלאת  הגוזלהוא שדבר לטע� וה. ישראלמ
שלמה דומה לכ� מצאנו אצל . 'והרי זה מחלל את ה, ובתורת משה ישראלקורא תגר ונות� דופי באמונת הוא  גויה
שאלתו כפי מה את ית� לו ה "הקבש, המקדשישראל להתפלל בבית איש מיבא ר שאכשה "להקבמל� שהתפלל ה
, מידית� לו שאלתו ה "הקבש להתפללגוי � יבא הילו אוא, )'מלכי� א ח( "אשר תדע את לבבו" :אמרנש, ראויהוא ש
לפי הוא והטע� , לוראוי ת� א� אינו ראוי בי� א� הוא כלומר בי� , "ועשית ככל אשר יקרא אלי� הנכרי: "אמרנש

  .קורא תגרכ� הנכרי אילו וה "על הקבאינו קורא תגר  ישהישראל
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  )ג-ב' כהויקרא (" שש שנים תזרע שדך. 'כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה"
  , ממנהיהנה קח הלושהוא בליבו אי� ו, בעי� רעהמוכר מוכר שדהו העול� שהדר� , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה ראבמ

  מתנה הנות� דר� לא כ� . ויתאבל הקונהממה שהיה תוהיא האר� את  לא יזרע ולא יקצורוהוא מעדי! שהלוקח 
  אשר :"הכתוב ואמר ולכ� הקדי�. הטובלו ויכיר במתנה ישמח המקבל שהוא רוצה ו, בעי� יפהשהוא נות� 
  שאני ו� רעה זה משו� עי "'ושבתה האר� שבת לה: "שמה שאני אומר לכ� חשבושלא ת, "אני נת� לכ�

: הכתובאמר ש מהוזה . יעמלבישראל  תיחרבש וכל שכ� אנכי, שכל נות� בעי� יפה נות�. ממהשהיה שהאר� ת חפ�
  , גמולואינו מצפה לתשלו� ה "רי הקבשה, בעי� יפה הוא מאוד, "כי תבואו אל האר� אשר אני נות� לכ�"
  " 'ושבתה האר� שבת לה": אלא שמחוקי האר� הוא. שתשבעו מטובה ותתענגו בה מרוב כל� חפאני ו

  חובת לה עליה ח' ואפילו האר� שהיא לה. קודשג� ארציכ� נחשבת אנשי קודש נחשבי� אצלי את� כמו ש
... ושש שני� תזמור... שש שני� תזרע" .בשביעיתג� הוא חייב שנוטע כר� להקדש הכוונה לו, השמיטה בשביעית

  חפצי הוא וזה , שני� ותאסו! תבואתההשש תהנה כל , כלומר, "ובשנה השביעית שבת שבתו�... ואספת
, סיתיהמורי� על ההשגחה וההנהגה הנשזה מחוקי התורה , "בשנה השביעית שבת שבתו�"רק . שתשבע מרוב טובה

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

  )ב' כהויקרא (" 'ושבתה הארץ שבת לה"
 הבוראותה  ולהניח תשדה שנה אחאת הלחרוש היא דר� העול� ש """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""ב בב בב בב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 
כאשר האד� שבשנת השמטה , "'ושבתה האר� שבת לה"' על זה בא מאמר ה, יפהתוציא זרע כדי ש שנייהשנה 
דהיינו מה שהאר� , "'שבת לה"השביתה תהיה אלא , מחמת טובות האר�לא תהיה השביתה , האר�את ת יישב

 . ציוה זאת' השמחמת שובתת הוא רק 

  'גהגיגים לפרקי אבות 
  )א(" דברים שלשהעקביא בן מהללאל אומר הסתכל ב"

  להמשי� היה התנא  לוכבר יכ ?"מאי� באת"אמר לאחר ש: ות דברי� מיותרת במשנהאריכיש , לכאורה
   מליז%נסקמליז%נסקמליז%נסקמליז%נסקלימל� לימל� לימל� לימל� אאאאבי בי בי בי ררררבש� הסבר ראיתי  ?חלקי�ומדוע חילק התנא את דבריו לשני  ,"מטיפה סרוחה" ולומר

  , אמונה ללא פשרות ,'להאמי� בהצרי� שלמות ובתמימות ב שידוע שכדי לקיי� את מצות ה%על פי מה 
   ,ומצד שני וורוממותהבורא  התבוננות בגדלות, מצד אחד, תחלמעשה דר� אשה�  וזה אפשרי בשני דרכי�
  תכיר שדרכ� , דברי� שלושהכל בתהס בתחילה אומר התנאולכ� . ומיעוט ערכו להכיר בשפלות האד�

  ? "ולא� אתה הול�", למעלה נשמת� חצובה מתחת כסא הכבודדע ש ?"באת מאי�" בוראבגדלות ה
  ר כ� חוזר ואח. הגדול והנורא' לפני ה ?"וחשבו� לפני מי אתה עתיד לית� די�ו", ה נשמת�נחצב שמש� למקו�

   ,סרוחה מטיפה ?"תמאי� בא. "תכיר את שפלות�� � ודרכבשלושה דבריסתכל התנא ואומר שוב ה
  אי� "תגיע למצב ש יאז, ואל י ההסתכלויותתכשתחבר שו, ותולעה למקו� עפר רימה? "ולא� אתה הול�"

  ."אתה בא לידי עבירה
  

, 'אה אילן זה ומה נאה ניר זהנמה ' :יק ממשנתו ואומרסושונה ומפ רךבד ךלהמה, רן אומורבי שמע"
  )ז" (ונפשב ביחמת וליב כאוהכת ומעלה עלי

, , , , א� אומר עני הייתי וטרוד במזונותיא� אומר עני הייתי וטרוד במזונותיא� אומר עני הייתי וטרוד במזונותיא� אומר עני הייתי וטרוד במזונותי? ? ? ? קת בתורהקת בתורהקת בתורהקת בתורהססססלעני אומרי� לו מפני מה לא עלעני אומרי� לו מפני מה לא עלעני אומרי� לו מפני מה לא עלעני אומרי� לו מפני מה לא ע, , , , עני ועשיר ורשע באי� לדי�עני ועשיר ורשע באי� לדי�עני ועשיר ורשע באי� לדי�עני ועשיר ורשע באי� לדי�""""
כלו� עשיר היית יותר כלו� עשיר היית יותר כלו� עשיר היית יותר כלו� עשיר היית יותר : : : : לולולולואומרי� אומרי� אומרי� אומרי� , , , , ייתי וטרוד הייתי בנכסיייתי וטרוד הייתי בנכסיייתי וטרוד הייתי בנכסיייתי וטרוד הייתי בנכסיההההא� אומר עשיר א� אומר עשיר א� אומר עשיר א� אומר עשיר     ????ללללללללההההכלו� עני היית יותר מכלו� עני היית יותר מכלו� עני היית יותר מכלו� עני היית יותר מ: : : : אומרי� לואומרי� לואומרי� לואומרי� לו

כלו� כלו� כלו� כלו� : : : : היו אומרי� לוהיו אומרי� לוהיו אומרי� לוהיו אומרי� לו, , , , רירירירייציציציצא� אמר נאה הייתי וטרוד בא� אמר נאה הייתי וטרוד בא� אמר נאה הייתי וטרוד בא� אמר נאה הייתי וטרוד ב: : : : קת בתורהקת בתורהקת בתורהקת בתורהססססלו מפני מה לא עלו מפני מה לא עלו מפני מה לא עלו מפני מה לא ע    רשע אומרי�רשע אומרי�רשע אומרי�רשע אומרי�? ? ? ? מרבי אלעזרמרבי אלעזרמרבי אלעזרמרבי אלעזר
            :):):):)להלהלהלה    יומאיומאיומאיומא" (" (" (" (????!!!!ססססנאה היית מיונאה היית מיונאה היית מיונאה היית מיו

כ�  לעמהווה הצדקה זה רו יצהיה טרוד בהרשע וכי העובדה ש, """"אזלאזלאזלאזלהההההאב� האב� האב� האב� """"על על על על בבבבר זלמ� מלצר ר זלמ� מלצר ר זלמ� מלצר ר זלמ� מלצר ססססרבי אירבי אירבי אירבי איקשה מ
היה ג� אלא , עסק בתורה לא רק שלא: על פשעמוסי! חטא , בעצ�, אלו הואדבריו והרי ב? תורה לא למדהוא ש

שהוא והוא כהצטדקות אומר ? &שיעורמדוע נעדר מה&, שאל אותו שהמורה, דומה הוא לאותו ילד .עסוק בעבירות
  , ביטול תורה מור הוא העונש עלחעד כמה נית� ללמוד מכא� שאלא . בגניבות היה טרודנעדר משו� שהוא 

  שלא  ובלבד, רי�חטאי� אחמור זה על ידי כ� שהוא תולה בעצמו חשבעל העבירה מנסה להיחל� מעוו� , עד כדי כ�
 .ייתפס בעוו� ביטול תורה

        """"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) ) ) ) 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

        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::::""""איר השחראיר השחראיר השחראיר השחרממממ""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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