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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

 

 
 (ג' ויקרא כה)" 'כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה"

ומביא מהתלמוד ( שדה שהוקדשה לבית המקדש)שקדושת השביעית חלה גם על שדה הקדש " משך חכמה"אומר ה
דהיינו , לנדרקדם , דהיינו השביעית, היא משום שההפקר, שביעית חלה על ההקדשקדושת ששהסיבה הירושלמי 

אדם אינו יכול שמשום , ושבה לבעליה ביובל תיוצאהיא ה אות הקדישהאדם אם ששדה מקנה בוכמו ש. ההקדש
ומי , אינה שלוהשדה שביעית שנה הב ךכ. יובלשנת המקדיש רק עד השל כי השדה היא , קדיש דבר שאינו שלולה

: הכתובכאן מר ולכן א. וכאילו קדם הפקרו לנדרו, שאינו שלודבר  קדישרי הוא כמי שמכרמו האת שדו או שמקדיש 
שנה את הארץ המצוה להשמיט ר כך באה ואח, שלכם לזרעה ולזמורהיא שלא תדמו שהארץ  ,"אשר אני נותן לכם"

שאדם וכמו , שביעיתתחול קדושת ה אלהקדש העל שהרי , את הארץ שיהקדהאדם ום יקדהאם שאז במצב זה  אחת
" תבואו אל הארץ"בר כאשר לא כא. העורלה הערלה הואיל וההקדש קודם למצות פטור מןשטע כרם להקדש ונה

לכם רק לשש שייכת והיא , שביעיתהשנה באינה קנויה לכם היא תחלה ההמכבר ו, "'הארץ שבת להושבתה "דעו ש
אף על  החלהקדושה ולכן . א מתחילת ביאתכם בראשית השש שניםהושנה השביעית קדושה בוחיוב ה, שנים

 .לא פדיוןנאכלים לופירותיו , שביעיתקדושת עליו  החל' ה שלשהוא דבר פילו וא, ההקדש
 

 (יד' ויקרא כה)" איש את אחיו תונו אל"
הוא שכאשר שוטו של מקרא ופ". במספר שנים אחר היובל", אונאת ממוןה את האיסור של זל מהפסוק ה"למדו חז

שהרי סופו , ימכור המוכר ויקנה הקונההנותרות ולפי השנים , היובל דע כמה שנים יש עד, קרקע תקנהתמכור או 
ואם , הקונהה בדמים יקרים הרי נתאנה אות מוכרמוכר מועטות וה שניםואם יש , בשנת היובלאת הקרקע להחזיר לו 

במספר שני "שנאמר כאן מה  זה, הזמןויאכל ממנה תבואות הרבה צריך לקנותה לפי עד היובל יש שנים מרובות 
 ל"חזאמרו מצד שני . קונהביד היה הקרקע לפי מנין שני התבואות שתהשמחיר הקרקע ייקבע , "תבואות ימכר לך

כי הפסוק , מיד ליד הנקנהדבר , "או קנה מיד עמיתך" שנאמרולמדו זאת ממה , .(מ נו"ב)" אין אונאה לקרקעות"ש
כל תרץ את הסתירה בין המדרשים יש לפצל את הפסוקים ולהעמיד שעל מנת ל ן"הרמבמסביר  .מדבר על קרקעות

אל " ,דבר הנקנה מיד לידמדבר ב ,"עמיתך מידוכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה "כלומר הפסוק . עצמובפני פסוק 
שני התבואות ימכרם  כמספר" ,התבואותאת  "במספר שנים אחר היובל תקנה מאתו"הפסוק ו, "תונו איש את אחיו

זר ווח, לעולםוכל זה אזהרה ביובל שיזהרו בו . כפי השנים תרבה ותמעיט כי על כל פנים תשיבנו לו ביובל, "לך
 ". ולא תונו איש את עמיתו" ,הכתוב לדבר באונאת דברים

 

 (מא' ויקרא כה) "ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב"

לומר לאדון שלא יחשוב שהוא זה שמוציא את העבד מתחת " ויצא מעמך" הקדוש שכוונת הכתוב" אלשיך"אומר ה
ולא . ה לךושוכלומר הוא  "מעמך"הוא יוצא כי אם  "מתחתך"כי לא . צא מעצמווידהיינו העבד " ויצא"אלא , ידו

כי בעל חוב אינו יכול . לךצבעל חוב אל גם גדר שאלא אין לו , שכירשל בגדר אינו  אהוצריך לומר שאלא שלא עוד 
בניו את אשתו ואת מחוייב לזון , כאדון ,אתה ,אילו אצל העבדו, חובו את כלבניו עד שיפרע את אשתו ואת לזון 
 . "הוא ובניו עמו"וזהו , שיצאואליו שאם לא כן מי הכניסם  ,עמו
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 (כ' ויקרא כה)" את התבואה ועשת ...תאמרו מה נאכל וכי"
, לוקית היא שתהיה ברכה באיכות התבואה והמעט יספיק למאכל של שלוש שנים-שההבטחה הא" ספורנו"אומר ה

באופן כמות התבואה תגדל " ועשת את התבואה"אז , ספיקהתבואה ימעט שם תסתפקו ולא תאמינו בלב שלם אאבל 
 . הכמות שיספיקעין מראות ותראו השתשבע 

 

  (כ 'כהויקרא )" וצוויתי את ברכתי לכם... השביעיתוכי תאמרו מה נאכל בשנה "
מילה או אות מיותרת תב כלל הכתוב כודרך כי ב ,היות שהתורה יצאה כאן מדרכהו בשם אחי "נעם אלימלך"המדייק 

הקושיא  הכאן נכתבאילו שיא בעצמה ווהקהכתוב לא מציין את כמה קושיות אבל צות ועל ידי זה מתורבפסוק 
מתרץ ו ?"מה נאכל"שואל אדם  שוםהיה וממילא לא , "וצויתי את ברכתי"לכאורה עדיף היה לכתוב רק . בפירוש

אלא  קפסאינו נהזה השפע ו ,מושכים שפע לצרכי בני אדםההשפיע מטובו צינורות  ,כשברא את העולם, ה"שהקב
צריך ה "הקבוואז נפסק השפע  הפסקוללא  וחומפרנס ברההזן והוא שבבורא שלו טחון יבה האדם נופל ממדרגתאם 

כי , "אכלנמה "מר ולולא ' האדם צריך לבטוח בה, "כי תאמרוו"זה מה שנאמר ומחדש על השפע לרדת לצוות 
' תבטחו בהלכן , "את ברכתיוצויתי " .מחדשעל השפע לרדת לצוות ה "את הקב חיטרמשפע ובהוא פוגם בשאלה זו 

 . הפסקללא תמיד והשפע ירד בכל לבבכם ואז 
 

 (כט' כהויקרא )" בית מושב עיר חומה כי ימכר ואיש"

' ה"ה עליו נאמר "הכוונה היא לקב" איש"ה ואומר שמה שכתוב "הקדוש דורש את הפסוק על הקב" אור החיים"ה
דהיינו את  ,ומושבהיה שבו בית הבחירה את מכר ה "שהקבפירוש , "כי ימכור בית מושב", (ג 'טו שמות)" איש מלחמה

והיתה "והסיבה לכך היא  (ב 'תהלים קכה) "הרים סביב להירושלים "דכתיב , ירושלים וז ,"עיר חומה", המקדשבית 
  (א 'תהלים עט)" לאסףמזמור : "פסוקל על ה"מה שאמרו חזעל דרך , נגאלנחנו שבאמצעות זה אכלומר , "גאולתו

ואם אין , זולת זה לא היה נשאר מישראל שריד ופליטו, (איכה רבתי ד יד)חמתו על עצים ואבנים את השליך ה "הקבש
 יש תקוה"כי , וגאולת הביתישראל של עם  "והיתה גאולתו"נאמר לזה , אין בית המקדש ולא ירושלים ישראל

 (טו' ירמיהו לא)" מארץ אויבושבו ... לאחריתך
 

 (לו' ויקרא כה)" יך וחי אחיך עמךקל-מא אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת"

חוץ , קמו לתחייההחיה הנביא יחזקאל היו בבקעת דורא מדרש שכל המתים שב ז״למזכיר את דברי ח א"החידרבינו 
ברור דבר ו. (יג 'יח יחזקאל) "לא יחיה חיה ,בנשך נתן ובתרבית לקח"שנאמר , ביתיבר והוהיה מלבחייו אחד שאשר מ

ל פי עבפשטות ניתן לבאר , "דהידה כנגד מימ"משום בתחיית המתים היינו  אינו קםשמלווה בריבית טעם השהוא 
לו  ונתן "וחי אחיך"על לא שמר  ואה, "וחי אחיך עמך ,יךקל-ויראת מא, אל תקח מאתו נשך ותרבית" בוכתשמה 

 אך בצורה עמוקה יותר ניתן להסביר על פי. ת המתיםיבתחי "חיה לא יחיה" "מידה כנגד מידה"לכן , ביתיברהלוואה 
 להחיותהאפשרות  זההאיש הה ביד תוהי, שחשובים כמתיםאנשים מארבעה  והוא אחד "עני"ל ש"מה שאמרו חז

להחיות  ולא רצהאך הוא ויתר על ההזדמנות , המתים נחשב כתחייתזה והיה . לו בחנםה לוואותו על ידי זה שהיה מ
  .תהאמיתי לא יקום בתחיית המתיםהוא לכן , את העני

 

 (ב' ויקרא כו)" 'ה אניתיראו  ומקדשי תשמרו את שבתתי"
העובר את או המעניש את מקיים המצוות הנותן שכר הוא ' מציינת שה" 'אני ה"אומר רבינו בחיי שהדגשת הכתוב 

שתי לכן נאמר ב, העונשגודל השכר או או משום ה והמצו תחומרמשום הוא  "'אני ה"וכל מקום שנאמר . עליהם
 אני"ה ואומר ועל אותה מצו מוסיףעבדו ואומר לו בגזרה עשה כך וכך את ה ושהרי המלך מצו, "'אני ה" לואמצות 

כל ומתחייב בנפשו  מצווהכל הפושע ב, הוומצאת הלחזק בא בור הזה יהדו, הוהוא המלך המצודהיינו אני " 'ה
 . יש לו שכר גדולאת המצווה  םהמקיי

 

 (ב' ויקרא כו)" תשמרו את שבתתי"

ואתה תדבר אל בני ישראל את "על הפסוק י "בכתבי הארמובא את ה" קדושת לוי"במביא  ב'רבי לוי יצחק מברדיצ
יום אחד לתת להם מפרעה משה שכאשר היו בני ישראל משועבדים במצרים ביקש  (יג 'שמות לא)" שבתותי תשמורו

אזי שמח משה , השבתשמירת על בני ישראל  צטווכעת כאשר הו, בחר את יום השבתמשה ו, מעבודהמנוחה בשבוע 
שזה של משה עלה במחשבתו לוקי כבר -האהציווי לפני כי , נוסח תפילת שחרית של שבתלוזה המקור , במתנת חלקו

רק אלא , עבודתםה ממנוחהבשבת לא בשביל בני ישראל ינוחו ש, תשמורו "שבתותי"של ירוש פהוזה . יום מנוחה
 . לשבות בשבתצוה ' שום שהמ

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