
רמז במקרא לטעם ששמיטת כספים נוהגת רק בסוף 

 השנה

דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת  השמר לך פן יהיה

השבע שנת השמיטה ורעה עיניך באחיך האביון ולא תתן 

הנה קיי"ל ששמיטת קרקע נוהגת  לו כו' והיה בך חטא )טו ט(

השנה השביעית אך שמיטת כספים  השביעית, הנתחילת השב

 .וצ"ב מדוע .סופהבאלא  תטמשמ האינ

שאם אף שמיטת כספים תנהג  ,ויש שפירשו בזה טעם נפלא

 ,מצא מי שילוה לעניים בכל שנת השמיטהימתחילת השנה לא י

במשך אם תשמט מתחילתה כשמיטת קרקע הרי שתנהג מפני ש

לכן משמטת כספים רק  ,ולא ירצו להלוות לעניים ,כל השנה

ף בשמיטה שמאחר ויצטרכו ות אוויכולים עניים לל ,בסופה

 .ילוו להםעד סוף השנה לפרוע 

"השמר לך פן כו' לאמר קרבה שנת  ,ונראה לרמז טעם זה במקרא

ר"ל שמא תאמר שמכיון שקרבה שנת  ,השבע שנת השמיטה"

שמא  ,השבע היא שנת השמיטה חושש אתה להלוות כסף לעני

ולכן כבר  ,משמטת היאמרו בי"ד שכבר מתחילתה של שמיט

ר קרבה שנת השמיטה "ורעה עיניך באחיך האביון ולא תתן כאש

ר"ל מטעם זה שחושש אתה שהשמיטה משמטת מתחילתה  ,לו"

שגבי שמיטת כספים אינה  ,דאין הדבר כך ,אזי "והיה בך חטא"

שאף בשנת בכדי  ,משמטת אלא בסופה בדיוק מטעם זה

 .השמיטה יוכלו העניים ללוות
 פני דוד להחיד"א

אף לעניי עיר אחרת שגרים  קודמים עניי עירך האם

 כעת בעירך 

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך כו' לא 

תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי 

נראה לפרש בפסוקים אלו  ח(-פתוח תפתח את ידך לו )טו ז

יש שדאיתא בטור )יו"ד סי' רנ"א( , המצויה בראשונים לוקתמח

עיר העניי עירך קודמים שייך רק כשעניי שכל הדין מי שסובר ש

אך הטור  ,אך כשהם בעירך שניהם שווים ,אחרת בעירם שלהםה

 .חולק וסובר שאף כששניהם בעירך עניי עירך קודמים

שהדעה  .זה מקראביאור שתי השיטות באת ונראה לפרש 

"כי יהיה בך אביון מאחד  כך:הפסוק את הראשונה מפרשת 

כלומר במקום  ,חד שעריך"אגר בעירך אלא גר "ב אחיך" והוא לא

אזי "לא  ,כלומר בעירך ,ברם כעת הוא נמצא "בארצך" ,אחר

תאמץ כו' ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" זה שכעת בארצך 

 ,זה לא נאמר כשהוא בארצךשדין  ,רך קודמיםיבטענה שעניי ע

 .אלא "פתוח תפתח את ידך לו"

את שייך דין עניי עירך יפרש והטור שחולק וסובר שאף בזה 

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך"  כך, שתחילתו כאמור:המקרא 

כלומר במקום אחר,  ,ך"י"באחד שערגר והוא לא גר בעירך אלא 

בעירך, ומכאן ואילך יפרש כלומר  ,"בארצך"נמצא כעת הוא  ברם

"אל תאמץ לבבך ואל תקפוץ ידך כו'" מעניי עירך  :באופ"א הטור

אלא "פתוח תפתח את ידך"  ,מר שכעת שניהם שוויםע"י שתא

 .שאף כאשר שניהם בעירך עניי עירך קודמים ,לעניי עירך דוקא
 פני דוד להחיד"א

 טלהיהאם ראוי לתקוע בשופר של ע"ז שב

ונתצתם את מזבחותיהם ושברתם כו' ופסילי אלהיהם 

תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן 

אמר ר' ישמעאל וכי  ,ברש"י איתא ד(-יב גלה' אלוקיכם )

דהיינו  .תעלה על דעתך שישראל נותצין את המזבחות כו' עיי"ש

כלומר  ,תעשו כן מדוע הוצרך הקב"ה להזהיר לאשיש להקשות 

וכי יעלה על הדעת  ץשלא ינתצו ישראל את מזבח הקב"ה

 רש.ועי' ברש"י מה שפי .שיעשו ישראל כדבר הזה

שאם בגמ' חולין )פט( איתא דאר ובהקדם ובדרך אחרת נראה לב

והקשו תוס' שבגמ' ר"ה )כח( איתא  ,שופר של ע"ז לא יצאתקע ב

גמ' ר"ת ד רץותי ,שלא יתקע בשופר של ע"ז אך אם תקע יצא

ר"ה גמ' אך ב ,בזה לא יצאשהע"ז את בחולין מיירי כשלא ביטל 

אך  ,כאשר תקע בו יצא כןול ,הע"ז מהשופראת מיירי שביטל 

לכתחילה אין ראוי לתקוע בו משום שהיה של ע"ז ומאוס  מ"מ

 .אלו דברי ר"ת ,הוא לדבר מצוה

לא תעשון כן שכתוב המקרא כאן את ועפי"ז נראה לפרש היטב 

אכן לא קאי על ישראל שלא ינתצו את מזבחות ש ,לה' אלוקיכם

אלא שמצווה הקב"ה לישראל  ,ת זאתודח"ו מלעש ,הקב"ה

לא  ,יהם ואת פסלי אלהיהם יגדעוןאחר שינתצו את מזבחותלש

כגון ו ,יקחו את הע"ז הזו שביטלו וישתמשו בה לה' אלוקיכם
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מפני תמש בו לה' שהו אפ"ה אין ראוי להובשופר של ע"ז שביטל

 .מאוס הואש

אתי שפיר נמי מה שתמהו מהיכן לו לר"ת  רושואחר שכך הפי

 זה. למד זאת ממקרא, שהרי חידושו
 עצי חיים

 תן צדקה לעניולא נעונשו של מי ש

איתא בגמ' ב"ב )י.( ר' פפא הוי  כי פתוח תפתח את ידך )טו ח(

אמר ליה ר"ח שמא  ,בעי למיפל ,אישתמיט כרעיה ,סליק בדרגא

 .עני בא לידך ולא פרנסתו כו' עיי"ש

ר' פפא שנשברה  שנמה שנעויש להבין מנא ליה לר"ח ש

 .משום שבא עני לידו ולא פרנסו זההמדרגה שתחתיו 

 על פסוק זה, ונראה לפרש שלמד זאת מטעמי המקרא

וי"ל  ,תיבות "פתוח תפתח" הינם דרגא תבירעל שהטעמים 

שבאים הטעמים לרמז שמי שלא מקיים פתוח תפתח אזי דרגא 

לומר ומכך למד ר"ח  ,כלומר תשבר המדרגה שתחת רגליו ,תביר

 .רה המדרגה תחת ר"פ שמא עני בא לידו ולא פרנסובכאשר נש
 אליהוקול 

אף  שצריך להקביל פני רבו ברגל נןמהיכן ידעי

 שבקרא לא נאמר אלא בשבת וחודש

רך את פני ה' אלוקיך וגו' ושלוש פעמים בשנה יראה כל זכ

:( מנין שחייב אדם להקביל את פני איתא בגמ' סוכה )כז )טז טז(

רבו ברגל, שנאמר "מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא 

ש ובשבת מחייב איניש לאקבולי פני רביה שבת", מכלל דבחוד

 ע"כ.

וקשה דעדיין העיקר חסר מן הספר, דמקרא זה ידעינן שחייב 

להקביל בחודש ושבת, אך עדיין לא ידעינן לרגל שלא נזכר 

 במקרא זה.

ונראה לפרש שאה"נ יו"ט לא נזכר בקרא זה, אך ידעינן ליה בק"ו, 

בו ברגל נראה ובהקדם דהנה עיקר הטעם שצריך להקביל פני ר

בגמ' חגיגה )ג.( שהוא בכדי ללמוד תורה )במעשה דר' יוחנן בן 

ברוקא עיי"ש(, שע"י שהולך לרבו לומד ממנו תורה, ואיתא 

בירושלמי )שבת פט"ו ה"ג( שלא ניתנו שבתות וימים טובים אלא 

 כדי לעסוק בתורה.

ומעתה שפיר למימר דמאחר ועיקר הטעם שצריך להקביל פני 

ום מצוות תלמוד תורה, והרי לא ניתנו שבתות וימים רבו הוא מש

טובים אלא כדי שיעסקו ישראל בתורה, א"כ ודאי שכמו שבשבת 

צריך להקביל פני רבו כמבואר בקרא אף ביו"ט צריך משום כך 

 להקביל פני רבו.

ואדרבא יו"ט אף ק"ו משבת, שהיה אפשר לומר שבשבת לא 

ר, דומיא דגזירה שאין יקביל פני רבו גזירה שמא יטלטל עמו ספ

תוקעין בשופר בשבת, ואפ"ה אמרינן שיקביל בשבת ולא 

חיישינן להכי, וא"כ ק"ו ליו"ט שאין בו איסור טלטול שצריך 

להקביל בו פני רבו, שהרי לא ניתן יו"ט אלא לעסוק בתורה, והרי 

 הטעם שצריך להקביל פני רבו הוא משום לימוד תורה.
 מרגניתא טבא

שבע שנים תעשה שמיטה והרי זה מדוע נאמר מקץ 

 מקץ שש שנים

יש להקשות שהרי  מקץ שבע שנים תעשה שמיטה )טו א(

השמיטה אינה מקץ שבע שנים אלא מקץ ששה שנים, שאחר 

 שכלו ו' שנים השנה השביעית היא שמיטה.

ונראה שבאה התורה לרמז בזה  את הדין שנאמר גבי שמיטת 

, וכאן קאי קרא כספים שאין השביעית משמטת אלא בסופה

לגבי שמיטת כספים, ולכן נאמר "מקץ שבע שנים תעשה 

שמיטה", שאכן השמיטת כספים היא בסוף השנה השביעית ולא 

 בסוף השנה השישית.
 שמנה לחמו

 כיצד בנו את בית המקדש על הר

אבד תאבדון את כל המקומות כו' את אלהיהם על ההרים 

לוקיכם כי אם הרמים ועל הגבעות כו' לא תעשון כן לה' א

אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם כו' לשום את שמו שם 

 נראה לפרש במקראות אלו דבר נפלא וכדלהלן. ה(-וגו' )יב ב

דאיתא בירושלמי )ע"ז פ"ג ה"ה( שכל מקום שאתה מוצא הר 

גבוה וגבעה נישאה ועץ רענן, דע לך שיש שם עבודת אלילים. 

ד בנו את בית המקדש על והקשו תוס' )ע"ז מה. ד"ה כל( דא"כ כיצ

הר, ואף שאינו נאסר להדיוט מ"מ לגבוה מיהא אסור. ותירצו 

תוס' שמה שבנו את בית המקדש על הר היה זה ע"פ נביא, 

 עיי"ש ואלו דברי תוס'.

ונראה לפרש זאת במקרא וה"פ, "אבוד תאבדון כו' את אלהיהם 

על ההרים", ודרשה הגמ' בע"ז )מה.( אלהיהם על ההרים ולא 

הרים אלהיהם, וממילא ההר אינו נאסר להדיוט אפילו שהיתה ה

עליו עבודה זרה, מ"מ ממשיך קרא "לא תעשון כן לה' 

אלוקיכם", ר"ל כמש"כ תוס' שדוקא להדיוט לא נאסרו ההרים 

שהיו בהם עבודה זרה, אך לגבוה נאסרו שאסור להקריב במקום 

הר,  ההוא לשמים, אלא שא"כ קשה כיצד בנו את בית המקדש על

והא מאחר ובידוע שעל כל הר היה עבודת אלילים ונאסר לגבוה 

הרי שאין לבנות שם את בית המקדש, ולזה ממשיך קרא "כי אם 

אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם כו' לשום שמו שמה וגו'", 

כלומר שאף שאכן נאסר לגבוה אך מאחר והקב"ה בחר את 

א, לפיכך יכלו המקום, דהיינו כמו שכתב תוס' שנבחר ע"פ נבי

 לבנות את בית המקדש שם.
 קרן לדוד


