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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  (א' כהויקרא ) משה בהר סיני לאמר״ אל 'וידבר ה"

יון כ "אהל מועד"ב נאמרומתחילת חומש "ויקרא" ועד כאן כל הפרשיות " שדעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"
 ושאר ענייניםולדות י, קריהבעלי  ,מצורעיםה ,הקרבנותעניין כמו מועד" הל ואשמדובר בהן על עניינים הקשורים ל"

ולא  "מועד אהלל"כל כך  ותשייכאינן  "בחקתי"ו "בהר סיני"ות הללו יפרשה שתיאבל  .ולוים םכהנישקשורים ל
"? התשובה כהניםה תורת". אם כך, מדוע נכתבו פרשיות אלו בחומש "ויקרא", שהוא "בהר סיני"נאמר  ןלכהנים לכ

 והעברת"ב ו, וגם כתות בעניינם לכהניםשייכשובל וערכין וחרמים יה ,שביעיתעניין המדברות בהיא שפרשיות אלו 
פרשיות אלו רפו וצ לפיכך( ח 'במדבר י) "ובני אהרן יתקעו"ב וובמקום אחר כת ' ט(כהויקרא ) "שופר תרועה

 ". בהר סיניכאן "ב וכתלכן  "אהל מועד"בלחומש "ויקרא". אבל כדי שלא נעלה על דעתנו שגם פרשיות אלו נאמרו 
  

 )ויקרא כה' ב( ״ 'ת להב״ושבתה הארץ ש

 ,שתהיה הארץ בטלה מכל מלאכת אדם בשנה השביעיתשכוונת הכתוב במצוות השמיטה היא  רבינו בחייאומר 
ובשנה ... שש שנים תזרע שדך"אמר נבחרישה ולא בזריעה, כמו ש לא ,כלל בעבודת הקרקעהאדם לא ישתדל שו

לקצור,  אדםבלי חרישה אסור ל מעצמומח ואפילו מה שצש, ד(-' גכה ויקרא)" השביעית שבת שבתון יהיה לארץ
, "ספיח" נקראהשנה שעברה של מה שצמח מעצמו והוא נספח לקציר כי , "את ספיח קצירך לא תקצורשנאמר "זהו 

האדם , לפי ש"נזיר"(, וכן גפן שלא נעבד ולא נעדר ולא נזמר נקרא ')ישעיה יד" ונספחו על בית יעקב"מלשון 
נהוג בשדהו ובכרמו מנהג אדון לאינו רשאי האדם הוא שו של דבר כלל שאינו שלו. כדברממנו " את הגפן זירה"

ותה התורה מצוה יכמוהו. וצ ושאפילו הדיוט שבישראל יזכה בהם העולםלכל להיות הפקר פירותיו על כל אלא  ,כלל
קר יכדי שיתבונן האדם בלבו כי אין ע בעבודת הארץ, בטליםשבתחתונים  ,שיהיו כל מיני הממשלה ואדנות ,זו

 .דנות והממשלה אלא לאדון הכלהא
 

 )ויקרא כה' ב( "לה' שבתהארץ  שבתה"ו

, תקדיש את הזמן בטל מעבודת האדמהזו שאתה שנה בש" שכוונת הכתוב "שבת לה'" היא ספורנומבאר ה"
( שצריך י 'שמות כ" )להיך-ת לה' אשבשנאמר בה "שבת בראשית זו גם כוונת הכתוב בעניין  ,ה' עבודתלהתעלות ב

 להקדיש את זמן הבטלה ממלאכה להתעלות רוחנית. 
 

 כט( 'כהויקרא )" תם שנת ממכרו מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד ימכר בית ואיש כי"
חוזרת אינה לפי הכתוב, אדם המוכר בית בעיר המוקפת חומה יכול לגאלה רק בתוך השנה הראשונה, אחרת היא 

קרקע  ,כיון שהעיר מוקפת חומה" שחזקוניבל כמו שאר השדות ובתי חצרים, מדוע ההבדל? מסביר ה"אליו ביו
האדם של ת חיוהש בקרקעמדובר רק  ,שהקרקע חוזרת לבעליה ביובלהקב"ה מה שגזר ו, לזריעה תעומדאינה  הבית

כוונתו היא לקנות את  חומה הקונה בית בעיראדם סתם הסבר נוסף הוא ש. ה, דהיינו קרקע העומדת לזריעהתלויה ב
, "ביובללא יצא "ב בו ולפיכך כת ,בו שום בניןה שועא ולטוב בבית של אחרים  שביתיאינו מאדם הכי  ,לעולםהבית 

 ". ויצא ביובל" הםכתוב ב ,ובחכירותבאריסות  תשאדם רגיל לקח ,ובתי החצרים ותשד אבל
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 " )ויקרא כה' ב(וכי תאמרו מה נאכל וצויתי את ברכתי לכם"
העולם , ושקיום ורה ויסוד העולם כולושורש התהוא טה והיובל יין השמיענש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

קב"ה לגרום לכך צה הוהשמיטה והיובל רמצוות ן יעשירים. בעניוגם עניים מחייב שיהיו בו הבדלי מעמדות, גם 
ואכלו "ב ווכת " )ויקרא כה' ו(לך ולעבדך"ב וכתמו שכ עשיריםהעניים וון, לתקופה מסויימת, בין הויושה שיהי

ובכל עת ועונה  ,אין לו מה לאכולון שכי, מכאוב וכעסהם ימים של העני שכל ימי ידוע (. ויא 'כג שמות" )אביוני עמך
" )משלי וטוב לב משתה תמיד"כל ימיו בשמחה  ,העשירלעומת זאת, וחייו תלויים לו מנגד.  ,עיניו נשואות לשמים

שנת השמיטה  לעהתורה תה יומכאוביו. לכן צאת העני ואינו יודע את שוכח הוא בעושרו וברוב לבבו טו' טו( ו
, וקוצר זורעהוא אין שאחר , מעיניו לשמיםאת . באופן שאפילו העשיר נושא ותפירצקדושות בים תיוהיובל שיהיו שנ

שכל ימיו ושנותיו בצער ובדאגה.  ,צער העניביזכר "? המטרה היא לגרום לעשיר להמה אוכל ומה אשתהבשאלה "
אזי  "?מה אעשה לאנשי ביתי כי אין לי לזרוע ולקצורבשאלה " שמיםעיניו לאת ו נושא לאחר שהעשיר בשנים אלו

לעצמו: ויאמר  , יובלבשמיטה ובהימים שעברו עליו את יזכור , הוא עושרולעשיר ר יחזור השלאחר שנים אלו, כא
לה מהשא ,בצער ובדאגה ,מה לעשות לאנשי ביתי. והייתי בצרה וצוקה תילא ידע ,יובלהבשנים של שמיטה ו ,אניאם 

באופן ועיניו נשואות כלל,  אה טובהורואין הוא מה יעשה העני שכל ימיו מכאובים ", אם כך, מה אוכל ומה אשתה"
 העני וירחם עליו.את בזה יזכור " )איכה ד' ד(? ועולליו שאלו לחם פורש אין להם"לשמים ולבריות כי קבוע 

 

  ז(ל 'כהויקרא ך" )כלת לא תתן אביובמר"

אכילה תרבה אל שהורשית לאכול, אפילו בדבר שהיא לומר  "אכלך" הקדוש שכוונת הכתוב "אור החייםמבאר ה"
, שבו אור הנפשאת חשיך הוא מה שבו למותרות, בזה והתאו גבולאת טה מאדם הולך אחר גרונו ור השא, כי כממנו

צדיק אוכל "ב אמר הכתוה שמ הזואבון הרוחני, יתהמתמעט  מיאבון הגשיתהכי כשזה קם זה נופל, כשמתרבה 
 גוף. לא להנאת האבל  כה( ')משלי יג" לשובע נפשו

 

 ג(  'כוויקרא ) "אם בחקותי תלכו"
שתהיו הולכים בעולמות העליונים הכתוב "אם בחקתי תלכו" פירוש ש רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"מבאר 
, שגם גשמיות העולם "ם בעתםונתתי גשמיכל"תפעלו ובכך  ,םאות כם לקשריותהרהרו במחשבות "חק" יםהנקרא

 ')תהלים צג "עדותיך נאמנו מאודמה שנאמר " וזה", עת"עם העולמות העליונים הנקראים גם כן מקושרת  הזה תהיה
כו(,  ')דברים דהיום את השמים ואת הארץ" העידותי בכם "כמו שנאמר  "עדות" םארץ נקראיהה( כי ידוע שהשמים ו

 ,ארץההם השמים וש ,, אנחנו שמחים בעדותיך"עדותיך". וזהו "יזכו יתנו עדותשאם "א(  'ם לבדבריופירש רש"י )
נותנים לנו שמחות כך שהם על אינה עיקרית השמחתנו אבל  ,נאמנים מאוד ליתן שכרם"נאמנו מאוד",  ,שהם

עולם העליון ובזה אנחנו שמחים מאוד. וזהו ת לקושרמשגם הגשמיות שלנו היא עיקר שמחתנו  לאגשמיות א
 ". לביתך נאוה קודש"

 

 (ו 'כוויקרא ) "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ"
אמר הנביא מו עם ישראל כמישחיות השדה ישלשאומר פירוש הרמב"ן את הפסוק על פי  "פנים יפותמבאר ה"

שאמר הכתוב  מה ו החיות, והוא ימרדו בלכך ש יםגורמאדם הנות וכי עו (ח 'ישעיה יא" )ושעשע יונק על חור פתן"
שכל האדם הוא ממקור הבינה העליונה הוא שינו יענו, (יג' תהלים מט" )ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו"

ואז יראו ממנו כל  ,המקובליםדברי כ ,בינההלהים שהוא מ-אהצלם את שהיא היראה העליונה, וממנו יש לאדם 
להים -ממנו יראת א הסרך כאשר , א(י 'דברים כח" )הארץ כי שם ה' נקרא עליךוראו כל עמי "הבריות וחיות כדכתיב 

להים -סתלק ממנו צלם אוה, שאין בו יראת ה' "אדם ביקר ולא יבין" כתובשה מה רעות, וזהחיות השולטים בו אז 
 (א 'חולין נט" )חיה בכלל בהמה"חז"ל שקבעו שו כמ "כבהמות נדמו"עליו חיות רעות, וזהו  םומושלי

 

 (ב 'ויקרא כז" )ערכךבאיש כי יפליא נדר "

פרשת ללסמיכות של פרשת "ערכין"  רבינו אלעזר מגרמיזאמביא הסברו של  ב"נחל קדומים" רבינו החיד"א
(, קללות וסכומם הוא 98) ,צ״חיש משנה תורה בו ,קללות(, 45) ,יש מ״ה", ואומר שבפרשת התוכחה תוכחהה"

ללמדנו שקלים, (, 143) ,קמ״גבכל גיל הוא  נקבהבין לבין לזכר ו" ערכיןשת "בפרשקלים שסכום הו(, 143)קמ״ג, 
וסופי התיבות של קמ״ג, הוא  מנין התוכחותומסביר רבינו החיד"א שאלו. קללות על  שיכפרוים שקלים אלו כדאיש
להציל והגן ל אבות יכולההזכות ללמדנו שג, "קממגיע לעם הכולל יחד קמ״ב ו הוא "ב'ק ויעק'ם יצח'אברה"

זכות  כח, וב"בנו כאשר ייסר איש אתדרך אהבה וחיבה "דרך מאיסה וגעילה אלא  אינםהתוכחות כי  ,מהתוכחות
  .מהתוכחות להצילנווגן עלינו להאבות ה
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 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :ברת הבקשות "מאיר השחר"ח
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

