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

 

 
  (ב' כהויקרא ) ״'ת להב״ושבתה הארץ ש

אלא , אדוןשל  מנהג ווג בשדהו ובכרמהנלאינו רשאי שמצות השמיטה אומרת לאדם שהוא  רבינו בחיימבאר 
שכל כוונת הכתוב היא  זו המצובו. יוכל לזכות בהםושאפילו הדיוט שבישראל , הפקר לכל העולםיהיו שפירותיו 

קר יעשתבונן בלבו והמטרה היא לגרום לאדם לה ,עבודת הארץבבטלים יהיו תונים חמיני ממשלה ואדנות שבת
 .ה"הקב, אדון הכלהיא של האדנות והממשלה 

 

  (ג' ויקרא כה) "שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך"

" הואספת את תבואת"מה שנאמר ו, "שש שנים תזרע שדך ותזמור כרמך"צר ולומר לכאורה הכתוב היה צריך לק
מתייחס לתבואת  "ואספת את תבואתה"שמה שנאמר ואין לפרש , "שש שנים תזרע שדך"צריך היה להיאמר בסמוך ל

אלא , לשון זכרב "כרם"לחסים יתייד ממתשמשום " ואספת את תבואתו"יך לומר רכי אם כן היה הכתוב צ, הכרם
 הלשית אין ישהבשנה התבואה אם גדל שליש ש "בתבואה הלך אחר שליש גידולו".( יגאש השנה ר) ל"שאמרו חז

חנטה הם שא:( יגהשנה  שרא) "ובאילנות הלך אחר חנטה", כול לשמרם ולקצרם כדרכופירות שביעית וישל דין 
שדה אינם כשש שנים של תבואת השש שנים של שצא יו ,ית אין בהם משום פירות שביעיתשישהיתה בשנה ה

שנה מתייחס אל ה "ואספת את תבואתה"ב וכתש המו, בפני עצמו "שש שנים"ב בכל אחד והכרם לכך כתתבואת 
 . שיתישהלשנה כת שהתבואה שיימשום , שביעיתשנה האף במה שגדל שליש בשדה מותר לאסוף ששית ישה

 

 (ז' ויקרא כה" )לאכל תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך"
כל זמן , הקיש בהמה לחיה ?ומה תלמוד לומר ולבהמתך ?אם חיה אוכלת בהמה לא כל שכן שמזונותיה עליך"

  (י"רש" )אוכלת מן השדה אתה מאכיל לבהמתך מן הבית כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית שחיה
ל "מה שנקרא בפי חז הזו, פקירןויהפירות מביתו את שיכלה הוא  ינויענואומר שהכילוי מסביר את עניין  ן"הרמב

אלא , םאות לאבד החובש ישבהנאה ובאכילה ו םאסורייהיו אחר זמן הביעור הפירות מדובר ש אל, "ביעור שביעית"
דברים ) "הקדש מן הבית בערתי"הכתוב ן יכעני, ם לעניים ולכל אדםאות ם מרשותו ולהפקיראות שהוא צריך לבער

רבי יוסי אומר אחד , דהיהו ביאחר הביעור אבל לא העשירים דברי ר םהעניים אוכלי"מובא במשנה וכן (. יג 'כו
שדות של ההפירות מאת שלקטו היא אותם אנשים  "עניים"ההגדרה של ו. "אחר הביעור םעניים ואחד עשירים אוכלי

לאחר  ,מהשדות שלהםהפירות  שלקטו את םבעלי השדות עצמהיא  "עשירים"הגדרה של ו, ההפקרמן  ,אחרים
 .חשדהני א מפהוהם ילאת הפירות ע סרורבי יהודה אמה שו, םתהפקר

 

 (מג' ויקרא כה)" יךקל-לא תרדה בו בפרך ויראת מא"
ויעבידו מצרים את בני ישראל : "והיא" בפרך"הקדוש מזכיר פעם נוספת במקרא בה מופיעה המילה " אלשיך"ה

ומסביר שגם כאן כוונת הכתוב היא . בלשון רכהדהיינו  "בפה רך"( :סוטה יא)ל "ופירשו חז, (יג 'שמות א)" בפרך
, הכנעניעבדו בשהוא רודה כדרך רדה בו ילא ש, "עבודת עבד"שלאחר שנאסר על האדון להעביד את העבד העברי 

מרצונו הוא שאמר ייתרצה ושעד ובלשון רכה את העבד העברי בפה רך גם לרצות  בא הכתוב כאן לאסור על האדון
 . בוש ממךהוא ת פניו ולא מלבו הוא עושה לולא חלישיודע ה "קבכי ה, "יךקל-ויראת מא". עושה
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 (א' כהויקרא )" אל משה בהר סיני' ה וידבר"
אלא אם כן יש למקום משמעות הצווי בו ניתן  מקוםאת הבשום מצוה לציין שאין זה מדרך הכתוב  סבירמ" ספורנו"ה

וצריך , "בהר סיני"שמצות השמיטה ניתנה למשה מציין הכתוב ואילו כאן המקום אז באותו שקרה דוש יחבגלל איזה 
ל עיקר ומתרץ שהכתוב בא ללמדנו שאמנם כאן משה מפרט את כל דיני השביעית אחר שכבר נאמר ע ?מדועלהבין 

 ושאף על פי שנאמר ,ומזה נלמד על כל שאר המצוות" בהר סיני"הפרטים הללו נאמרו כבר כל ך א, המצוה קודם
ן הר ישמטה לעני ןענימה "ל "שאמרו חזמה ו כוונת וז" בהר סיני"נאמר של המצווה אך גם הפירוט מועט  מקראב

 כללותיהםאף כל המצוות נאמרו מסיני  ,ודקדוקיה מסיני ופירושיהאלא מה שמטה נאמרו כללותיה  ?סיני
 . ודקדוקיהם ופירושיהם

 

 (ג' ויקרא כה" )שש שנים"
כשם ל במדרש ש"חזוכן אמרו . שעניין שש השנים בשנת השמיטה מקביל לששת ימי הבריאה" משך חכמה"אומר ה
כי "שי ישהשלישי וביום הביום כן כשם שנאמר ול. שמיטהמצות הבך נאמר בשבת בראשית כ" 'שבת לה"שנאמר 

 . ולהיטיב לזולת "מעשר עני"ת בשנה השלישית ובשנה השישית צריך לת ךכ יםיפעמ" טוב
 

  (ח' ויקרא כה) "וספרת לך"

הדבר בא ללמדו . "ולקחתם לכם"כמו , "לכם"או " לך"מרבה התורה לומר ין המצות יענבש "צרור המור"אומר ה
. לספירת השמיטה ולספירת היובל, לספירת העומר ,לצדקה', עבודת הצורך סופר לשמה שהאדם להורות מוסר 

ולבניו ולאשתו או  ,לעצמו אלא לאחריםאינן אדם סופר שהשאר הספירות בעוד ש א לעצמו ולא לאחריםיההספירה 
. "ור ולא ידע מי אוספםיצב"נאמר וכן . (תהלים מט" )ועזבו לאחרים חילם"הכתוב  אומרמו שכ. לקרוביו או לנכרים

הכתוב  מראמכ. קונה לעצמו דםאוה הוין התורה והמציקנאת אבל . כי כל הקניינים נשארים בזה העולם אבודים
יצבור ולא ידע מי "ו שנאמר בקנייני העולם הזה ולא כמ. "יאספך' כבוד ה"ו ,לתועלתך ,"והלך לפניך צדקך"

אבל . "איה סופר איה שוקל איה סופר את המגדלים"ועליהם נאמר . הם הבלהעולם הזה ות ריספכל  ,כןאו. "אוספם
 . לעצמך ,"וספרת לך" ,הושהיא של מצו, הזוספירה ב

 

 (י' הכויקרא ) "שביהיולכל  בארץוקראתם דרור "

, שזהו הזמן שבו עמד בית במקדש משנבה עד שנחרב 014היא " דרור"של המילה טריא משהגי "בעל הטורים"אומר 
  . עד שנחרב רץ משנבנה הביתבאר שנים היו דרורים "כמנין דרוכלומר 

 

 (נה 'כה ויקרא)" הוצאתי אותם מארץ כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר"

 כי אני פדיתי, ולא לאחריםלי דווקא , "עבדים כי לי בני ישראל" :את הפסוק "פני דוד"א ב"רבינו החידמבאר כך 
 ם ופדיתיאות הוצאתיכלומר  "אותם עבדי הם אשר הוצאתי"ר שאממה וזה , מנת שיהיו לי עבדים עלממצרים  םאות

ממצרים כפי שהבטיח  מחויב להוציאנוה היה "הלוא הקב? אמר מה משמעות התנאיאם תו. ותלשם עבד אותם
לא אבל  "ואחרי כן יצאו"היה שאמרתי לאברהם מה , כלומר, "אשר הוצאתי"הכתוב אמר  כןל? בינולאברהם א

בזה ו, משום שהם יצאו לפני הזמן שהוקצב להם? בעצמי ותםהוצאתי אבכל זאת ולמה , "ואחרי כן אוציאם"אמרתי 
אם כן , על מנת להוציאם לפני הזמן קושי השעבודאת לחשבון הוספתי ו, בני להם ולעולם שבני ישראל הםהודעתי 
ואם תרצו ראיה נוספת לכך . לי עבדשתות ולכן עליהם להם עבדשתם להוצאתי או, שריר וקייםשהתניתי התנאי 

אם כן הוא אלא , המשתמש בשרביטו של מלך חייב מיתהידוע שו, "תשמרואת שבתותי "שאתם בני בא הכתוב ואמר 
 . מותרים בשמירת השבתשיש לכם דין בנים ואתם , בנו

 

 (ב' ויקרא כו" )שבתתי תשמרו את"
מצות את תכוון להסמיך הקדוש שהכתוב ה" אור החיים"מתרץ ה ?השבתשמירת ה על וצומזר הכתוב ווחמדוע 

עבודה זרה שקולה העבירה שלכשם שעל מנת ללמדנו ש, "לא תעשו לכם אלילים"שלפניה  הולמצושבת שמירת ה
" שבתותי"עוד יתכן שכוונת הכתוב . שבת שקולה ככל התורה כולהשמירת ה מצותגם כך , (חולין ה)ככל התורה 

סמך מה ש, הלשומרמזהיר הכתוב ש, (ב 'כהשמות )" 'שבת לה"היא למצוות השמיטה הנקראת גם שבת ככתוב 
לא נחרב הבית אלא בשביל שלא ל ש"מה שאמרו חזפי על הוא , "ומקדשי תיראו"את המצווה לאזהרה זו הכתוב 
כוונת ו, (לד 'כו ויקרא)" אז תרצה הארץ את שבתותיה"על זמן הגלות וכן אמר הכתוב , השביעית מצותשמרו 

כדי ת השבתות ומצום את קייהיא לומר לישראל היזהרו ל" ומקדשי תיראו תשמרואת שבתותי "סמיכות מצוות אלו 
 . ת המקדשאת בי להחריבגרמו שלא ת
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