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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

 

 
 "ושבתה הארץ שבת לה'" )ויקרא כה' ב(

" הקדוש מדוע מייחס הכתוב את שביתת הארץ לה', "ושבתה הארץ שבת לה'", הלא מאחר ושביתת אלשיךשואל ה"
הארץ משמעותה היא לא לחרוש ולא לזרוע היה ראוי יותר ליחס את השביתה לאנשים. חוץ מזה, האם יש לארץ הזו 

שמייחסים את השביתה אליה, "ושבתה הארץ", היה ראוי יותר לומר "ותשבתו את שבת  נשמה או רוח או נפש עד
" הקדוש שהיינו יכולים לחשוב שטעם שביתת הארץ הוא על מנת שלא יותש כוחה של אלשיךהארץ לה'". ומתרץ ה"

יווי ה' להוביר הארץ עד שלא תוסף תת כוחה לך באותה עצמה אם תזרע אותה רצוף, שנה אחר שנה בלי הפסק, ושכל צ
את הארץ לפחות בשנה השביעית למען תנוח הארץ ותינפש כמו עבדך ואמתך כמוך, בא הכתוב ומלמדנו שמחשבה 
זו אינה נכונה כלל, ושביתת הארץ היא קודש, לשם ה'. וזו הכוונה "ושבתה הארץ שבת לה'", כלומר השביתה היא 

 ת כוחה שנה אחר שנה. לשם ה' ולא לשם מנוחה כיון שהיא איננה יכולה לתת א
 

 "ושבתה הארץ שבת לה׳" )ויקרא כה' ב(
שהטעם לכך שהתורה מצווה אותנו על מצות השמיטה שמשמעותה היא שבשנת השמיטה כל מיני  רבינו בחייאומר 

ממשלה ואדנות שבתחתונים, שקשורים לעבודת הארץ בטלים, וזאת כדי שהאדם יתבונן בליבו ויפנים שעיקר האדנות 
 ה היא לאדון הכל, הקדוש ברוך הוא. והממשל

 

 "והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה" )ויקרא כה' ח( 
שהכתוב בא לרמז לנו על הסגולה של מצות השמיטה כמה היא רבה. שאמנם  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר לנו 

וא מוציא את מעשרותיו כראוי, ומחלק מממונו האדם הולך "רצוא ושוב" על מנת להרוויח ממון בעולם הזה. אבל אם ה
לצדקה, הקב"ה נותן ברכה והצלחה בכל ממונו כאלו הוא כולו צדקה. בעניין שבזה הם נפדים ממות. לכן אמר כאן 
"וספרת לך שבע שבתות שנים". שהם שבע שנים של שמיטות שכל אחת היא שנה של מצוה. ושבע שנים אלו יהיו 

ם של מצוה, אבל שאר השנים הם לקנייניך ולרכושך ולבניך ולבנותיך. ומבשר לך הכתוב לתועלתך, "לך", משום שה
שלא רק את שבע שנות השמיטה בלבד תספור לך ולנפשך, אלא כל ארבעים ותשע השנים יהיו חשובים "לך", 

 עים שנה". לתועלתך כאלו כולם הם שנים של מצוה. וזו כוונת הכתוב "והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארב
 

 "אל תונו איש את אחיו" )ויקרא כה' יד(

לומד מהפסוק שלפנינו שהמאנה את חבירו עובר על מצות "לא תעשה", והאונאה אסורה בין במטלטלים ובין  הרמב"ן
בקרקעות, אמנם הכתוב מדבר בעניין קרקעות, "אל תונו איש את אחיו... במספר שנים אחר היובל", כלומר הכתוב 

ישראל שיקנו וימכרו לפי השנים באמת ולא יונו איש את אחיו, אבל חז"ל למדו דיני אונאה גם בתשלומים, מזהיר את 
ושיערו את האונאה בשישית מהמחיר האמיתי. שאם המחיר גדול מהמחיר האמיתי ביותר משישית המקח בטל. וחז"ל 

ונה מוחל, כמו שבמטלטלים המחילה מיעטו את הקרקעות מהדין הזה, לפי שגם אם המחיר גבוה יותר משישית, הק
היא בפחות משישית, ולמרות שהמקח לא בטל בכל אופן אסור להונות מתוך ידיעה, אבל אין דרך בני האדם לבטל 

 את המכירה מפני אונאה מועטת כזו. 
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 "ונתנה הארץ פריה" )ויקרא כה' יט(

" הקדוש שהברכה בפסוק שלפנינו היא שהארץ תוציא את הפרי הקצוב לה ואת כל שבכוחה אור החייםמבאר ה"
ואנחנו לא נדע שאולי שגער החכם בארץ לעשות. כי לפעמים נוכל לראות פרי היוצא מהארץ ונחשוב שזהו כל כוחה 

 וגרם לה שעצרה את כוחה ולא נתנה אחר כך את פירותיה כפי הסדר הראשון, והרואה את פירותיה אחר גערת החכם 
 בלי שראה את הפירות קודם הגערה יחשוב שזהו כל כוחה. 

 

 "ואכלתם לשובע" )ויקרא כה' יט(
זינים מאוד, כמו שהיה במן, שעומר אחד מהמן היה מספיק לגדול " שהברכה כאן שהפירות יהיו מספורנומבאר ה"

כמו שהספיק לקטן, כמו שאמרו חז"ל במדרש "אוכל קמעא ומתברך במעיו". כך יספיקו פירות השנה השישית גם 
לשנה השביעית. ומה שכתוב "וישבתם לבטח עליה", הכוונה היא שלא תישאו חרפת רעב בגוים, ושלא תצטרכו ללכת 

 לקנות תבואה. לארצם 
 

 "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו" )ויקרא כה' כה( 
במדרש דורשים מסמיכות הפרשיות שמה שנאמר "כי ימוך אחיך" מדבר על העושה סחורה בפירות של שביעית, 

 שסופו לבא לידי עוני, ולמכור את ביתו ואת שדהו.  
שישראל נמכרו לעכו"ם משום שהם חיללו את " שמצאנו כזאת בימי ירמיה דעת זקנים מבעלי התוספותומבואר ב"

השביעית שנאמר "ויגל השארית מן החרב אל בבל" )ד"ה ב לו' כ( וכתוב אחר כך "עד רצתה הארץ את שבתותיה". 
להים קרובים אליו" )דברים ד' ז(, "וגאל את ממכר -ומה שנאמר "ובא גואלו" הכוונה היא לקב"ה שנאמר "אשר לו א

"ה: ריבון העולמים קיימת להם "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו", קיים להם גם את הכתוב אחיו", אמר ירמיה לקב
"וגאל את ממכר אחיו" שהרי אתה קראת אותם אחים שלך שנאמר "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך" )תהלים 

 קכב' ח( וזה מה שאמר הכתוב "למענכם שולחתי בבלה" )ישעיה מג' יד(
 

 )ויקרא כה' לג("ואשר יגאל מן הלוים" 

 מדוע נקט הכתוב בלשון של גאולה, "ואשר יגאל", ולא בלשון של קניה? 
" שהכתוב נקט בלשון של גאולה כיון שכל מה שהלויים מוכרים הוא משל ישראל ולא משלהם, שהרי חזקונימתרץ ה"

 היא היתה שלו.  אין ללוים חלק ונחלה בארץ, יוצא שכל ה"קונה" מהם הוא כאילו "גואל" מהם, שהרי בתחילה
 

 "וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו" )ויקרא כה' מז(

 "מי גרם לו שיעשיר? דבוקו עמך, ומך אחיך עמו, מי גרם לו שימוך? דבוקו עמו על ידי שלמד ממעשיו" )רש"י(
כלומר, יש  " מסביר את העניין על פי מה שאמרו חז"ל "קשים גרים לישראל כספחת" )קידושין ע:(פנים יפותה"

להתרחק מהם כמו שהזהירה התורה להרחיק את המצורע מחוץ לשלוש מחנות, מפני שהמצורע יש בו מצד הרע, כמו 
מוצא רע". וכיון שאמרה התורה שצריך לקרב את הגר, צריך גם להיזהר מאוד שלא להידבק -שאמרו חז"ל "מצורע

" )ב"מ נט:(. ודימו את הגר ל"ספחת" מפני שאמרו בחלק הרע שנשאר בו, כמאמר חז"ל "הזהר בגר מפני שסורו רע
חז"ל )שבועות ו:( ש"בהרת" ו"שאת" הם אבות הטומאה, ו"ספחת" היא רק תולדת הטומאה, והכוונה היא שלגר יש 
נשמה מצד הקדושה, מהטוב שהתערב ברע, מכל מקום כיון שהוא נולד מטיפה פסולה, הוא דומה לתולדת הטומאה 

והטעם להשגת יד הגר, "וכי תשיג יד גר תושב", והטעם למטת יד הדבוק עמו, "ומך אחיך עמו", שצריך להיזהר ממנה. 
הוא משום שהגר תושב מקבל שכר עבור שבע המצות בעולם הזה, והישראל הדבוק עמו מקבל את עונשו על עבירותיו 

 בעולם הזה. 
 

 "את שבתתי תשמרו" )ויקרא כו' ב(

את המובא בכתבי האריז"ל על הפסוק "ואתה תדבר אל בני ישראל את  דושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מביא ב"ק
שבתותי תשמורו" )שמות לא' יג( שכאשר היו בני ישראל משועבדים במצרים ביקש משה מפרעה לתת להם יום אחד 

שה בשבוע מנוחה מעבודה, ומשה בחר את יום השבת. כעת כאשר הצטוו בני ישראל על שמירת השבת, אזי שמח מ
 במתנת חלקו.

להי, כבר עלה -זה המקור לנוסח תפילת שחרית של שבת, "ישמח משה במתנת חלקו", כיון שעוד לפני הציווי הא
 במחשבתו של משה שזה יום מנוחה. 

וזה הפירוש של "שבתותי" תשמורו, שבני ישראל ינוחו בשבת, לא בשביל המנוחה מעבודתם, אלא רק משום שה' 
 ציוה לשבות בשבת. 

 
 

 :"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן פמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ולבירור פרטים 
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