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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יג-יב' ויקרא כה)" בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחוזתו ...כי יובל היא קדש תהיה לכם"

 שצריך להפקיר את ו, "לא תאסוף"ו "לא תזרע"ש, קדושת הארץ ביובללהטעם ש" משך חכמה"מבאר ה
 מספר שנים בידו יתה והאותה שכבר קנה לאחר השדה את לא יקשה לאדם להשיב אחר כך הפירות כדי ש

 דברה תורה "כי , זוהלהיות הפקר בשנה הכתוב שהשדה צריכה לכן אמר . המוכרם של להחזירה ליורשיו
  (:קידושין כא) "כנגד יצר הרע

 

 (יט' כהויקרא ) "לבטח עליה וישבתם לשובע ואכלתם"

אדם היה מספיק למן אחד של  עומרש ,מןבשהיה  יפכפירות ה הברכה בהיתש ,"ספורנו"לפי ה ,משמעות הברכה
השנה יספיקו פירות כך  ,"ומתברך במעיו קמעאאוכל "במדרש ל "זו חאמרוכמו ש, קטןילד לפי שהתאים גדול כ

לא תשאו היא שהברכה בפירות היא כדי ש "לבטח עליה וישבתם"הכתוב ומשמעות , שביעיתשנה השית גם ליהש
 . תבואההאת לקנות על מנת ארצותם לללכת  תצטרכושלא וים יחרפת רעב בגו

 

 (כא' ויקרא כה)" את ברכתי וצויתי"

 ונתנה הארץ : "הכתובכבר הבטיח הרי ברכה בצומח שהקדוש שאין הכוונה כאן ל "אור החיים"מבאר ה
 של קמח הכד פי שחלה הברכה בהתבואה כחול על תה שברכהכוונה כאן לאלא , (יט 'כה ויקרא)" פריה

 ועשת את "זאת ממה שאמר הכתוב  קיידמו, (ז 'ב ד"מ)אשת עובדיה אצל שמן ד הכבו, (טז 'א יז"מ)הצרפית 
 שהארץ תוציא למרות , שתספיק לשלש שניםיצווה את התבואה ' שהזו הוא  ברכה פירושש, "התבואה

 . שנה בשנהצמחה כמדי את 
 

  (כט 'כהויקרא ) "חומה עיר מושב בית ימכר כי ואיש"
י כוונת הווז. התורה נקראת חומהשא בזוהר הקדוש מובהעל פי  "עיר חומה"את הביטוי  "נעם אלימלך"המפרש 
היא חומה  "מים"נקראת וגם  "חומה"התורה הנקראת ו שפירושש, (כב 'שמות יד) "והמים להם חומה מימינם: "הכתוב

כי איש ו: "מה שאומר הכתוב וזה (טז 'משלי ג)" עושר וכבודאורך ימים בימינה ובשמאלה : "לישראל על דרך הכתוב
ו הקדושה מאביו שבשמים לעבור על מצותיו ותורתאדם את מעשיו האם יתמכר , "ימכור בית מושב עיר חומה

מלחזור  האדם לומר אף על פי כן אל יתייאשכ, "והיתה גאולתו עד תום שנת ממכרו"אמר הכתוב  "חומה" תהנקרא
רע בעיני ה אפילו אם עבר ושנה והרבה לעשות, נפשו בתשובה ומעשים טוביםאת יכול עדיין לגאול הוא בתשובה ו

עד דכדוכו של , (ג 'תהלים צ) "ד דכאתשב אנוש ע: "כל ימי חייו אף על פי כן שערי תשובה לא ננעלו כמו שנאמר' ה
 האדםשאם לא ישוב הוא  ופירוש, "אות לועד תום שנת ממכרו ואם לא יגאל עד מל" .(א"ב ה"ירושלמי חגיגה פ)נפש 

כל הזכיות שיש לאיש ההוא אז נוטל אותם הצדיק הגדול על דרך , "וקם הבית אשר לא חומה לקונה אותו"לעולם 
 (.חגיגה טו) "לקו וחלק חברו בגן עדןזכה נוטל ח" :שאמרו

 

 (לה' כוויקרא )" עליה בשבתכם"

 בזה מרמזת לנו , פעמיםעשר מוזכרת השמיטה עד כאן  (לד 'ויקרא כו)" אז תרצה"פסוק המש רבינו בחייר מאו
 . טותיעשר שמהם בטלו גלות בבל היו ישראל בשנה שהבשבעים התורה ש

 
 

 502מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  81:40 81:81 81:65 כניסה 

  04:81 04:85 04:80 יציאה

  08:44 04:61 08:40 ת"ר

 

 "בהר בחקתי"פרשת 
 "עזי' ה": הפטרה

 ז"עתש אייר 'כד

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים באתריםניתן להורדה העלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצבז   "שבט תשע' ע ד"ל נלב"ו    דוד כהן בן שמחה ז"סיון תשע' ע יב"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז

 השבוע לפרשתהגיגים 
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 (א' ויקרא כו)" תעשו לכם אלילים לא"
, כוכביםשלא יאמר הואיל ורבי עובד עבודת כוכבים אף אני אעבוד עבודת , כנגד זה הנמכר לגוי הכתוב מדבר"

תלמוד לומר לא תעשו , הואיל ורבי מחלל שבת אף אני אחלל שבת, הואיל ורבי מגלה עריות אף אני אגלה עריות
 ( מדרש" )הזהיר כן הכתוב על המצות, את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו, אליליםלכם 

מורא מזהיר על ו, שיזהר בהן העבד הנמכר לגויכדי , עבודה זרה ושבתכאן על יר הזהכתוב מש ן"הרמבמבאר 
שעליו להיזהר  המצותשאר לכל גם  הדיןהוא אבל , רגלים ויירא ממנושלוש היבא שם בהעבד שכדי , המקדש

 . שאר המצוות ללמד על כלכדי אלה שהן אבות הכתוב שלוש מצוות הזכיר רק , מןלקיי
 

 (ג 'כוויקרא )" כותלקותי בחאם "

אומר רבי יעקב  ,במילים ספורות אלו ."האמהות"טריה גימבה "ת ע"וס, ת"ת אבו"את ר'ולכו 'תחקותי 'ם ב'א
האדם היא ש העולםדרך ש, ואמותיכםתסורו מדרכי אבותיכם  שלאהכתוב מרמז לנו  ,"םי חותוחפת"אבוחצירא ב

הביטו אל אברהם אביכם ": בוכתכן ו (יט 'יחזקאל כ) "בחוקי אבותיכם" :בנביא כתובשו וכמ, הולך בדרכי אביו ואמו
  . (ב 'עיה נאיש) "ואל שרה תחוללכם

 

  (ד 'כוויקרא ) "ונתתי גשמיכם בעתם"

ולכאורה נראה  "ונתתי גשמיכם בעתם"יתקיים בנו ' הכתוב מבטיח שאם נקיים את המצוות ונלך בחוקות ה
הלוא אמרו  ,"לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמקשה , אלא, המצוהעבור קיום שכר ם הם התבעם שמישהג

 תרץמו. "מצוהקיום שכר עבור אין בעולם הזה תשלום "כלומר  (:קידושין לט) "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"ל "חז
שכר בל א, עבור קיום המצוהשכר אין בעולם הזה קבלת אמנם , (ב 'דאבות )" שכר מצוה מצוה"בפרקי אבות מר אנמה

אם תלכו  ,"ונתתי גשמיכם בעתם: "מה שנאמר וזה. מצוה אחרת קיום אחריה גוררת היא בעולם הזה הוא שמצוה ה
שכר מצוה "זו הכוונה ו, כל אחד צדקהת לתתוכלו לכך ו, ם תהיה ברכה בעולםומחמת הגש ,בחוקותי ירבה הגשם

 .אחריו קיום מצוה אחרת מצוה גוררקיום שכר ש, "מצוה

 'ההגיגים לפרקי אבות 
 (אבות ה׳ ה) עומדים צפופים ומשתחווים רווחים״ ...המקדש עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית" 

מציין בפרקי אבות שהתנא  מתרוצצים בבית הכנסת בשעת התפילהש מתפלליםאמר על אותם  חיים מבריסק ביר
, שאלההנשאלת ו" עומדים צפופים ומשתחווים רווחים"מקדש היה בית הבנעשו לאבותינו עשרה הנסים שהשאחד מ

? יםמדוער שאיהיה רווח גם כש" עומדים רחבים" נסגם מדוע לא נעשה , "ומשתחווים רחבים"נעשה נס כבר אם 
מתרוצצים צצים בבית המקדש כפי שהם מתרוהאלו האנשים  היו" עומדים רחבים"ומתרץ שאם אכן היה הנס של 

 .היה רק בשעה שהשתחווהנס ולכן , הכנסת בבית
 

 (אבות ה׳ יז) זו מחלוקת קורח ועדתו״, ואיזו היא מחלוקת שלא לשם שמים"

ו ז"לכתוב התנא היה צריך לכאורה , "זו מחלוקת קורח ועדתו"שמים  מחלוקת שלא לשםבמשנה ש תב התנאומדוע כ
? "זו מחלוקת הלל ושמאי"במחלוקת לשם שמים כפי שנאמר , שהרי קורח חלק על משה" משהקורח ו מחלוקת

, מחלוקת אינה לשם שמיםאו שה לשם שמיםהיא  מחלוקתנים האם הבחימללמדנו בא שהתנא  "חתם סופר"המתרץ 
המחלוקת ר שאכ אך', היות שלהבנתו זהו רצון הלשם שמים כל צד מאוחד בדעתו היא  כאשר המחלוקתואומר ש

לבסוף הם מתגלות יוגם בינ, שלו ואינטרס שברצונו להשיגממטרה  כל אחד מבעלי המחלוקת ישלאינה לשם שמים 
מהם היתה מחלוקת וכל אחד  ן קורח לבין עדתוללמדך שגם בי, ועדתו״ חרזו מחלוקת קו" כתב התנא ןלכ. מחלוקות

 . ה אחרתלהשיג מטר ביקש
 

עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה  ,תלמידיו של אברהם אבינומ העין טובה ורוח נמוכה ונפש שפל"

 (יט 'אבות ה) "תלמידיו של בלעם הרשעמ
 ( בכ' בכבמדבר )" עריו עמונעל אתונו ושני  בוכרוהוא "

ו מהצריך להבין ו, (ג' וירא כב) את שני נעריו עמו״ ח״ויק :ם אצל אברהם אבינו נאמרשג "ם"ריידושי הח"אומר ה
 שלושו, וינלאברהם אב וות הטובות שהידהמי זים שלושו״נער״ רמומתרץ שבמילה ? שני נעריםהזה של העניין 

 יןע, פלהשה ״נפש תאברהם הילש, חו"ר, ין"ע, פש"נ של תיבותה ראשיהם ר "כי נע, .לבלעם וות הרעות שהידהמי
 "ועמ שני נעריוו״: כתובשמה  וזה, גבוהה״ רוח, רעה יןע, ש רחבהפ״נ התואילו לבלעם הי, וח נמוכה״ר, טובה

 . הםלישלושת המידות שהוא עמל ע ואצל כל אחד מהם הי, כלומר

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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