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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

 

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

חשש . ה"קבטחון בידת האמונה והבימאת ישראל בלב בני א להשריש וה הת השמיטשטעם מצו" רכלי יקה״מסביר 
הם , תבואה למכבירידם  מצאתוכאשר , הטבעפי על  ,יתעסקו בעבודת האדמההם  ,ה פן בבואם אל הארץ"הקב

 ,עולם כמנהגו נוהגהו ,כחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזהשויחשבו  ,ממנוטחונם יבאת רו יויס 'את ה ישכחו
הטבעי  סלולמהמאת בני ישראל  הוציאה ל"דואג הקב ,כןל .זולתםויחשבו שהארץ שלהם היא והם הבעלים ואין 

 להכחישכדי שלא , לתת לאדמה לנוח ים ושנה אחתתישנזרוע לנוהגות האומות  ,שש שניםון שבמחזור של כי ,לגמרי
תת  את לשהאדמה תמשיך ואני מבטיחך  ,מידי שנה בשנה ,"שש שנים תזרע שדך"מצווה ה "הקבאילו ו. את האדמה

בשנה לא רק ש, ברציפותשש שנים את האדמה  שזרעתלמרות ש, הזהנס העוד נס בתוך יהיה ו ,חה שלא תכחישוכ
ח כל כך עד שנאמר ויוסיף לה כה "הקב שיתיהשבשנה  ,אדרבהאלא  ,כאמור, חילהאת כחיש תלא היא שית יהש

שגם אם בשנה הראשונה היתה האדמה  ".שית ועשת את התבואה לשלש השניםיוצויתי את ברכתי בשנה הש"
. על אחת כמה וכמה שגדלה עוצמת הנס, אז אחרי שש שנים, גדולנס הדבר נחשב להיה מוציאה תבואה לשלש שנים 

כמו ש .'נשואות אל ה יהםעינועל ידי זה יהיו  ,"כי לי כל הארץ"ו דעהוא שבני ישראל יפתים הללו כל המותפקיד 
יעבדו  שלא ,השמיטהמצוות ין יכך ענ, תמיד ויבטחו בו 'ליומו כדי שיהיו עיניהם נשואות אל ההיתה שירידת המן 

  .שביעיתהשנה ההאדמה כל את 
 

 (מב' ויקרא כה)" לא ימכרו ממכרת עבדכי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים "
, כי לכאורה. הוא מוחלט ולא ניתן לשינוי" לא ימכרו ממכרת עבד"הקדוש לומד מהפסוק שהאיסור " אלשיך"ה

עם הנמכר ים בפירוש תנמאך אם בשעת המכר , יכולים היינו לומר שהאיסור הוא כאשר מדובר במכירה סתמית
אולי נאמר שבמצב זה , כדרך סתם עבדיםלקונה שיהיה גופו קנוי ו ,עבדלעבוד בו עבודת שהמכירה היא על דעת 

בא (. :קידושין יט) "תנאו קיים ,כל תנאי שבממון"ל ש"אמרו חזכי , אפשר לעבור על האיסור ולקיים את התנאי
לא ימכרו ", בשום אופןלכן , "אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים" ,כל בית ישראל ,"כי עבדי הם" ודיעהלהכתוב 

לומר , אל כל ישראלהדין הוא כי  ,לשון רביםהכתוב בבר ידגם ולכן . המכרפילו אם התנו כך בשעת א, "ממכרת עבד
אחר של אותו לעבד  ,אדוןשל מכור עבד אפשר לואיך , ה"של הקבעבדיו  הם, כל ישראל ,מוכרוגם הקונה שגם ה
לא יעבוד בו עבודת "סיבה גם שהכתוב לא אומר זו ה ?המכר יהיה קייםלצפות שו, ןאדואותו המבלי שימכור , האדון

 . בר שנמכר ממש ממכרת עבד על מנת שיהיה עבד ככל ממכרת עבדותודכי מ, "לא ימכרו"אלא נאמר  "עבד
 

 ( ד 'כוויקרא ) "ונתתי גשמיכם בעתם"
ם מיהגש בבואון שכי, "ונתתי גשמיכם בעתם", גשמיםאת ברכת הקדים שמכל הטובות הכתוב מ ן"הרמבכותב  

 יהיהדבר ש, טוביםיהיו מלאים וינות והנהרות יהמעש ,זך וטוביהיה האויר הדבר גורם לכך ש, כפי שצריך, בעתם
ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן "אמר נשפי כ, בהם כולםהפירות ויתברכו לריבוי כל , גופיםהבריאות ה לסיב

 כימייתקיימו  ,י בהיות הגופים גדולים ובריאיםכ ,וימלאו ימיהם, ולא יהיה בהם משכלה ועקרה ובבהמתם, "פריו
  . גדולה שבברכותההיא זו ו, האדם
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 (ג' כהויקרא )" שש שנים תזרע שדך"
שמצות השמיטה נועדה להשלים את החיסרון השנתי בלימוד התורה של עם  "חומת אנך"ב מסבירא "רבינו החיד

" תחזו אפאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי ייכו לאנבמטותא מי"רבא לתלמידיו על דרך מה שאמר ומבאר . ישראל
מפני , שהם חודשי הקציר והאסיף, כאן רבא מבקש מתלמידיו לא לבא לישיבה בחודשים ניסן ותשרי ,:(ברכות לה)

ובמשך שש שנים חודשים אלו מצטברים לכדי , מלימוד בטליםהם ה נם בכל שיחדשיבמשך ונמצא ש. טרדת הפרנסה
חדשים שבטלו בכל שנה השני כל  תמורת, י״ב חדש ,שנה אחת ,שמיטהראל על מצות הני ישצטוו בעל כן ה. שנה

 לפרוע ,זו מקודשת לה׳השנה שה, "שבת לה׳... ובשנה השביעית שבת שבתון"הכתוב שאמר מה וזה  .מהשש שנים
  .שני חדשים בכל שנה מהשש שנים ,חדשיםה י״באת חוב 

 

 (כו' ויקרא כה" )ואיש כי לא יהיה לו גאל"
 קדושאין איש אלא ה"ל "זה שאמרו חעל דרך מ, ה"היא לקב" איש"הקדוש מבאר שהכוונה בפסוק  "אור החיים"ה

דהיינו , "איש"לא יהיה לר שאככך שכוונת הכתוב היא לומר ש". איש מלחמה' ה"( שמות טו ג)דכתיב  "ברוך הוא
אבדה ש, חלילה ,תאמר אל, ית אל אביהישראלההאומה את  שם על לב להשיבמישראל שכי אין איש , גואל ,ה"לקב

והגלות הם  םסורייהיבמדרש של "זחאמרו ש, "והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו", בסופו של דבר יתקייםאלא , תקוהה
דברים ) "היתה בם' יד ה"הכתוב על דרך  "והשיגה ידו"בכתוב ז וה רמזו .ולהשיבה אל אביה להכשירהקון האומה ית
 .גאולת הביתאת תה ישיג ובאמצעו, המר בגלותהחובטת באומה , רהדת הגבוישהיא מ, (טו 'ב

 

 (מ' ויקרא כה) "כתושב יהיה עמך כשכיר"
שכיר "אתה לא יכול לשעבד וכשם ש ".שכיר שנה"הוא  "תושב"ו, "יום שכיר"הוא  "שכיר"שמסביר  "חזקוני"ה

". תושב"פרך בעבודת לא תעבוד בחצי היום כך  לובו אפי רוזחלפועל כי מותר לחזור בו מיד הוא יכול לשהרי , "יום
 ".שכיר"ל" תושב"ן בייה הבדל יה לאש

 

  (מו' ויקרא כה" )ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך"
ין בא ענישה "פנים יפות"מתרץ ה, "ובאחיכם"בתחילת הפסוק ב וכבר כתהלא ? "איש באחיו"הכפילות ש וריפמה 

כבשו את עבדיהם ר בני ישראל שאירמיה כאמר הנביא שו כמ, "מידה כנגד מידה"הוא על כך העונש ללמדנו ש
כך  ,כל ישראל אחים וערבים זה בזההוא משום שוהטעם  .יהיו עבדים לאחרים בגולההם שהעונש הוא ש, לעבודה

 ,כלולים זה בזהלומר שהם  "איש באחיו"אמר שהו ז, צמועת מעביד אבעצם הוא  ,הוא מעביד את אחיור שאכש
 . הוא רודה את עצמוכאילו שהרי  והרודה באחיו

 

 (ג 'כוויקרא )" אם בחקתי תלכו"

שתהיו מהלכים בין העומדים היא " אם בחקתי תלכו"שכוונת הכתוב  "נעם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק במבאר 
מה שצויתי  ופירוש, "ואת מצותי תשמרו"כתוב ש הומ ,תורהבכתוב מתכוון לי ש"רש רששפי כפי, י התורהעם חוק

למציאות של ואז תגרמו  ,ם לרחמיםוך אותלהפתדאגו  ,"ועשיתם אותם תשמרו" ,דת הדיןיהעולם במאת בראתי ו
שהוא כיון בו שום זמן  ה לא שייך"כי לקב, העולמותבעת של דהיינו " בעתם"כשהכוונה , "ונתתי גשמיכם בעתם"

 ,שלכם אתן בעולמות גשמיות והשפעלומר הכ, "ונתתי גשמיכם" וזה. למעלה מהזמן אבל העולמות הם תחת הזמן
 . תן יבולהיהארץ תשלהשפיע לכם 

 

  (ה' ויקרא כו" )והשיג לכם דיש את בציר ואכלתם לחמכם לשובע"
כלומר בזמן . הוא בין לחם ללחם. ידוע שיוקר הלחםהפי  לאת הברכה ע "צרור המור"ב מסביררבי אברהם סבע 

ברעש ה היא ליאכה וזמסיבה , רעהוהמתולעים ובעלי הריח כל אוצרות הלחם הישנים את אז פותחים הדיש ש
שהלחם שיאכלו . "שיג לכם דיש את בצירוה"אלא . בא הכתוב ומבטיח שלא יגיעו למצב הזה. ובדאגה ואינם שבעים

מקביל וזה . מהחדשיותר לפי שהוא טוב מאד בהנאה  אלא שיאכלו וישבעו ממנותבואה סרון ימחמת חלא יהיה 
 ". וישן מפני חדש תוציאו"שאמר להבטחה 

 

 ( טז 'כוויקרא )" וזרעתם לריק... פקדתי עליכם בהלההו"

את משמעות הפסוק מקללה לברכה וכך הוא מבאר את " קדושת לוי"הופך ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ, כדרכו בקודש
את סר מעליכם אח כלומר, (כה 'א כ"ש) "ויפקד מקום דוד"שנאמר כמו , סרוןיחשל לשון מ" פקדתיהו. "הפסוק

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ש, "וזרעתם לריק". אצלכם ולא יהיו, מכותהשאר את הבהלה ו
 . עוזרצטרכו לרק אויביכם י, זריעהבלא יהיה צורך , "לריק"הזריעה תהיה מעצמה כך ש, (:שבת ל)
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