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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 כו) חוקותי תלכובאם 

עם תחילת  "שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה׳ את"מבאר את סמיכות הכתוב מהפרשה הקודמת  א"רבינו החיד
על פי המובא במדרש שלאחר החורבן כאשר בני ישראל גלו מהארץ הם טענו " אם בחוקותי תלכו"הפרשה הנוכחית 

איך ו? מה הקשר בין הגלות לשמירת השבתלהבין ך וצרי. השבת בדין הוא שלא נשמורהואיל ואנו בגלות טענה ש
אשה האדון שלו מכר אותו או עבד שומסבירים זאת על פי הדין ש? שבת גלות נמשך ביטולזה שעם ישראל נמצא במ
שבת ידוע שהו .להם כלום זה על זהאותה הרי ניתק הקשר בין האדון לעבד ובין האשה לבעלה ואין  גרשבעלה ש

ו הסיבה וז, של מלך העבד אינו יכול להשתמש בשרביטולכן ו, בשבת כביכול נחה "שהקבמלך השרביטו של היא 
זה ולפי , שאדונם מכרם עבדיםם שהם כבגלות עלה על דעתנמצאים ישראל בני שכעת ו. "גוי ששבת חייב מיתה"ש

את דין הוא שלא נשמור זי הא נבוכדנצרשל  ועבדינו שאכל שכן ועבדים יש לנו דין של בגלות ו הואיל ואנואמרו ש
, שובת שאני ,"את שבתותי"בא הכתוב ואומר  .הקב״ה להשתמש בשרביטו של מלך מלכי המלכים כי אסור, השבת

 ואם כן אני גואל, בשרביטו של מלךאסור להשתמש שאחרת הרי בנים כך שיש לכם דין של ומוכח ש, "תשמורו"
עמלים  שתהיו , '"תלכואם בחוקותי "היא ועוד ראיה שאתם בנים  ."ומקדשי תיראו" ווזה ,אתכם ויבנה בית המקדש

, באוריתא איקרי בן להקב״ה יקסואמרו בזהר דמאן דע. בתורה אאסור לקרו עבדלש, וזה אות שאתם בנים, בתורה
 . כאב את בן ירצהוגאולה קרובה הרי ש וכיון שאתם בנים

 

 ( ג 'כוויקרא ) "מרו ועשיתם אותםאם בחקתי תלכו ואת מצותי תש"
רבי לוי יצחק מבאר  ?..."אם תשמרו את מצותי ונתתי"שיש אריכות מיותרת בפסוק ודי היה לכתוב לכאורה נראה 

האדם כאשר דהיינו , (.קידושין מ) "מצרפה למעשה ה"במחשבה טובה הק"על פי המובא בגמרא ש "קדושת לוי"ב
. כאילו עשאה מידו למעשהאת אותה מחשבה מצרפ ה"בומקבל עליו במחשבה לעשות איזה מצוה אזי הק ,חושב

לעשות עוד ואזי יכול להיות שיבוא למדרגה גדולה , אדם עושה איזה מצוה באמת בלי שום פניהר שאוכל שכן כ
לפי שהולך  "מהלך"בבחינת ולפי זה נקרא הצדיק , ואם עשה עוד מצוה אחת אזי יבוא למדרגה יותר גדולה, מצוה

את ועל פי זה נוכל לבאר . (ב 'אבות ד) "מצוה גוררת מצוה"ל כשאמרו ש"מה שהתכוונו חז וזה, ממדרגה למדרגה
כל השונה "ועל זה אמר , על הצדיקשמדבר  (.נדה עג)" כל השונה הלכות בכל יום :תנא דבי אליהו"ל "מאמר חז

ֶנה ', "הלכות שַׁ יְׁ מובטח לו "אז , בכל יום למדרגה יותר גדולההוא הולך ום ששמ, הליכותיואת  "בכל יום"דהיינו שְׁ
אזי תהיו בבחינת , דהיינו אם תדבקו בחקותי, "אם בחקותי תלכו"מה שאומר הכתוב  וזה. "שהוא בן עולם הבא

כלומר , תיאם תשמרו את מצושדהיינו , (יא 'בראשית לז) "שמר את הדברואביו "לשון מ, "ואת מצותי תשמרו" ,מהלך
כאילו המחשבה תחשב בעיני , "ועשיתם אותם"אזי , אף על פי שאין אתם עושים עדיין, מצותיאת שתחשבו לעשות 

 . לפי שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, עשיתם אותם
 

  (כו הויקרא )" שובעל םחמכל״ואכלתם 
שבעים לאחר שנהיה שאפילו עד כל כך  ערביהיה שהלחם הקדוש שהכתוב שלפנינו מבשר לנו " אור החיים"מבאר ה

  :(מגילה ז)א רווחא לבסומי שכיח"ל "נרצה לאכול ממנו כפי שאמרו חז
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 (ג' כוויקרא ) "אם בחקתי תלכו"  
  (:ח"ברכות כ" )רהם עמלים ואינם מקבלים שכ, שכר ומקבל עמל יאנ, והם עמלים עמל יאנ"

 תופר בגד או שחייט וכי יש ? "הם עמלים ואינם מקבלים שכר"מה הכוונה  ,דבריםך לבאר את הלכאורה צרי
 קבל את ולא י היזה עסק או מלאכבאל ועמייגע ווכי אפשר שאדם ? קבלים שכרנעלים ואינם משמכין סנדלר 

 , נעליםסנדלר להכין לו ד או בגפועל לתפור לו שדרך העולם היא שאדם ששוכר  "ייםח חפץ"מתרץ ה ?שכרו
 ? רואת שכקבל ידרוש לכלום , נעליםתפור את הבגד או הליצליח ולא כל היום וכל הלילה יעמול  עלהפואם 

 , מלאכתואת השלים  לאכל עוד ו, ל הבגד או הנעליםעיני המזמין נשואות אכי , לשוטהאם יבקש הוא יחשב 
 ועמל בלי מעשה , אלא על המעשה, כי לא עבור העמל הוא מקבל שכר, לא ישלם לו, אף אם יעמול שבוע שלם

 שתהיו "ל "זח ושפיר" תלכואם בחוקותי "רה תונו לעמול ביצטוה, ד התורהבלימושונה הדבר  .אין בו תועלת
 .ועמלעל  את מה שלמד לאשורו בכל זאת הוא יקבל שכראם לא יבין אפילו ,אדם שיגע ועמל בתורה ,"עמלים בתורה

 על העמל אלא  "והם עמלים ואינם מקבלים שכר" ,על העמל, "שכר ומקבל עמל יאנ", ל"חזכוונת  היזוו
  . על המלאכהרק 

 

 (לו' ויקרא כה)" אל תקח מאתו נשך ותרבית"

שאם הגר  .על גר תושבמבאר שהציווי בכתוב שלפנינו הוא המשך לנאמר בפסוק הקודם שמדבר " משך חכמה"ה
שהוא התחייב אליך  "אל תקח מאתו נשך"ואחר כך התגייר אזי הציווי הוא ישראל תושב לווה כסף בריבית מאיש 

יאמר לא היינו שד, גוימעותיו בהאדם את שלא יתלה , "יךקל-ויראת מא"הכתוב אמר הוסיף וולכן . לפני התגיירותו
 . שכיחדבר זה שלמרות , גר תושב בריביתלוה להלוות ישהגוי צ

 

 (ד 'כו ויקרא)" ונתתי גשמיכם בעתם"

ברוך "אנו אומרים ומה למה שד "נסתר"לשון שהוא ב "בעתם"על הגשמים  מה שנאמרש" נעם אלימלך"מסביר ה
האדם עת שבוההסבר הוא ש "נסתר"בלשון הוא ש, "אשר קדשנו"ואחר כך אומרים , "נגלה"בלשון הוא ש, "אתה

מבין ורואה הוא ' ה בעבודתמאד אבל בהתמדתו ' הנראה ונדמה לו שהוא כבר קרוב ל ,הבוראאת לעבוד מתחיל 
וירא את המקום מרחוק : "אברהםאצל שנאמר מה וזה  .שהוא רחוק מאד מהבורא ועדיין לא התחיל בעבודה כלל

וירא "כמוהו אבל אחר כך  'תחלה סבר אברהם שכולם קרובים להשבה (ה-ד 'בראשית כב) "ויאמר אל נעריו שבו לכם פה
שבו לכם "אמר להם לכן הוא רחוק ממנו והם לא הבינו זאת  ,"מקום"א הנקר, ה"קבלומר שהכ, "את המקום מרחוק

קרוב לו ולהיפך מי ' רחוק מאוד הוא באמת שה' ונמצא שמי שנראה לו ה ,שאין לנו שייכות והתחברות יחד, "פה
מי שנדמה לומר כ, (יט 'נז הוישעי)" שלום לרחוק ולקרוב"מאמר הנביא קרוב לו בודאי הוא להיפך וזהו ' שנראה לו שה

הדינים את שפע ומבטל לובאמת הוא קרוב לו ולכן נאמר לשון נסתר שהצדיק הנזכר לעיל שגורם  'שהוא רחוק מה
 . רחוק ממנו 'דמה לו תמיד שהנ
 

 (טז' ויקרא כו)" אני אעשה זאת לכם אף"
הכתוב שסיבה הו וז "אף אני זאת אעשה לכם"הופך את סדר המילים בפסוק ואומר שכוונת הפסוק לומר ש ן"הרמב

 "ויסרתי אתכם אף אני", "והכיתי אתכם גם אני", (כד' ויקרא כו) "אני אףוהלכתי ", "אני"את זכיר בפרשה מרבה לה
שהכוונה , רבי נחוניא בן הקנהוכפי שדרש  (מא 'ויקרא כו) "אף אני אלך עמם", (לב' ויקרא כ) "והשמותי אני", (כח' ויקרא כ)

אני , ולא על ידי שליח, הוא זה שיבצע את הדין בפועלאלא אני המגיע לכם הדין ת אאדון לא רק שאני היא לומר 
 .אני אייסר, אני אכה, אלך

 

 (ג' ויקרא כז)" עשרים שנה ועד בן ששים שנה מבן"

ואם מבן ", "אם מבן חדש ועד בן חמש שנים"דהיינו , סדר הכתובים היה צריך להיות מתקדם עם הגיל, לכאורה
ואם מבן ששים שנה ומעלה "ולבסוף , "ואם מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה", "בן עשרים שנה ועדחמש שנים 

איש כי "ן שכיון שהפרשה התחילה במילים "מתרץ רבינו בחיי בשם הרמב? צריך להבין מדוע אין זה כךו, "אם זכר
הוא מוגדר בן חמש שנים שהרי בן חדש ו, "מבן עשרים"דהיינו " איש"בדין של להתחיל הכתוב הוצרך  "יפליא

או , "ערך בן חדש זה עלי"אלא הגדול אומר  םאת עצמ םמעריכי םהם אינבגיל זה עוד שמה ו, "איש"ולא  "קטן"
אם מבן "את הדין של  לסדרחזר  "מבן עשרים"בהיר הכתוב את הדין של ואחר שה. "ערך בן חמש שנים זה עלי"

מבן ששים  ואם"ואמר אחר כן , "ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים"אמר ואחרי כן , התחילבו ש, "חמש ועד עשרים
 ".שנה ומעלה
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