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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
 )ויקרא כה' ג(את תבואתה"  ואספת כרמך תזמר שנים ושש שדך תזרע שנים "שש

למרות להבטיח ש"? ומתרץ שבא הכתוב בזה ואספת"לומר הכתוב הוצרך " הקדוש מדוע אור החייםמקשה ה"
חה, וכאת ת נתנולא היא ה שנה אחר שנה ים אותפי טבע הארץ כשזורעשל, רצופות הארץ שש שניםאת שיזרעו 
חה, אבל וכצורה הזו האדמה נותנת את , ב(קז)ב"מ  "זורע שנה אחת ומובירה שנה אחתשכאשר האדם " ז"לח כמאמר

כן בא , לולא תיתן את כוחה , ודאי שתכחש הארץרצופות שש שניםבמשך שנה ובפרט אחר שנה כשזורעים אותה 
, "ואספת את תבואתהאין זה על פי טבע האדמה בכל זאת: "שואף על פי תזרע שדך" שש שנים : "אמרהכתוב ו

וה יצוה' , כי השנים ששאחת מתוך , ואין צורך להוביר אותה בלשנההכחשה משנה שום לא לבגדר הראוי לה 
 . את הברכהבאדמה זו 

 

 )ויקרא כה' לה(" אחיך עמך וחי"
 היא מצות עשה להחיותזו יחיה עמך, ועליך לדאוג שאחיך ש" היא אחיך עמך וחישכוונת הכתוב: " הרמב"ןאומר 

 :דרש בן פוטירי' וחי אחיך עמךבמדרש: "' מצות עשה. ואמרו" שהיא פקוח נפשלמדו חז"ל על "ה זפסוק ו, מאות
שניהם  ,ואם שניהם שותים ,לישובמגיע  ,בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים, אם שותה הוא םשנים שהיו מהלכי

: רבי עקיבא ולמד שבאעד  .מוטב ישתו שניהם וימותו, ולא יראה אחד במיתתו של חברו :פוטירידרש בן  .מתים
 . "חייך קודמים לחיי חברך 'וחי אחיך עמך'
 

 )ויקרא כה' נ(" עם קונהו וחשב"
, וברמיה לא יבא עליו בעקיפיןשבחשבון ום הקונה דקדק עעליו לשאת האדם זהיר לההכתוב שבא  רבינו בחייאומר 

כן הזהירה עליו התורה שיזהר  יפל עף אוידו  תחתנמצא שבגוי הכתוב מדבר , ו'לפי שגזל הגוי אסור מפני חלול ה
נאמר שם ו (')דברים כג "לנכרי תשיך" :גוי, שנאמרמ ריביתשמותר לקחת ז"ל חכן אמרו  וכמעמו שלא יגזול אותו, 

בחשבון זה ו אות , אבל להטעותהגוי בכלל האיסורהוא בכלל האיסור ואין אחיך כלומר , "לא תשיך לאחיךעוד: "
בניו את וה ייעקב צהסיבה ש וזה'. את דש יטעותו הרי זה קגוי את בזה חלול ה', ואם החזיר ל יששמשום אסור 

למרות , ('מג)בראשית " ואת הכסף המושב בפי אמתחותיכם תשיבו בידכםנאמר: "טעותו של גוי, שאת להחזיר 
והיה זה קודם מתן תורה,  ,'המפני קדוש  היה זהוהכסף,  להחזיר אתיעקב וה יבודה זרה צעובדי עהיו שהמצריים 

, שיש לו לזה שגואל את העבד "וחשב עם קונהו: "אסור ממה שכתובהגוי  וכל שכן בזמן הזה שהאדם חייב בכך. גזל
איש , שאם לא דקדק וגזל ממנו יש בדבר חלול ה' יותר מהגוזל םשניהכפי מדויק בחשבון  ,אדוניוגוי, עם ה לדקדק

ישראל חברו אינו קורא תגר ואינו נותן דופי באמונת ישראל, אבל הגוזל את את  הגוזלהוא שדבר לטעם והישראל. מ
שלמה דומה לכך מצאנו אצל ובתורת משה, והרי זה מחלל את ה'.  ישראלקורא תגר ונותן דופי באמונת הוא  ,יגוה
שאלתו כפי מה את יתן לו הקב"ה שהמקדש, ישראל להתפלל בבית איש מיבא ר שאכשלהקב"ה מלך שהתפלל ה
, מידיתן לו שאלתו הקב"ה ש להתפללגוי ם יבא הילו א, וא(')מלכים א ח "אשר תדע את לבבו" :אמרנראוי, שהוא ש
לפי הוא , והטעם לוראוי תן אינו  אםראוי בין אם הוא , כלומר בין "ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי: "אמרנש

 .קורא תגרכן הנכרי אילו ועל הקב"ה אינו קורא תגר  ישהישראל
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 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
     חיים כהן בן רחל ז"ל נלב"ע כג' אב תשע"ה  לבנה בת לואיזה ז"ל נלב"ע יח' אייר           

 תנצב"הדס בן חמו בת שמחה ז"ל נלב"ע יד' חשון    סבת לונה ז"ל נלב"ע י' חשון        מר רחל בן חמו
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 ג(-)ויקרא כה' ב" שש שנים תזרע שדך כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'"

 ממנה, יהנה הלוקח שרוצה ובליבו אין הוא בעין רעה, מוכר מוכר שדהו העולם שה, דרך "משך חכמהה" בארמ
  ,מתנההנותן דרך . לא כן לוקחויתאבל הממה שהיה תוהיא הארץ את  ולא יקצורלא יזרע והוא מעדיף שהלוקח 

 אשר הכתוב ואמר:" . ולכן הקדיםהטובלו ויכיר במתנה ישמח המקבל שהוא רוצה ובעין יפה, שהוא נותן 
 שאני ן רעה וזה משום עי "ושבתה הארץ שבת לה'חשבו שמה שאני אומר לכם: ", שלא ת"אני נתן לכם

הכתוב: שאמר מה . וזה יעמלבישראל  תיבחרש שכל נותן בעין יפה נותן, וכל שכן אנכיממה. שהיה ת שהארץ חפץ
 גמול, ואינו מצפה לתשלום רי הקב"ה בעין יפה הוא מאוד, שה, "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם"

 בת לה'" "ושבתה הארץ שאלא שמחוקי הארץ הוא: שתשבעו מטובה ותתענגו בה מרוב כל. ץ ואני חפ
 חובת קודש. ואפילו הארץ שהיא לה' חלה עליה כם נחשבת גם ארצאנשי קודש נחשבים אתם אצלי כמו ש

"שש שנים תזרע... ושש שנים תזמור...  בשביעית.גם הוא חייב שנוטע כרם להקדש הכוונה ל, והשמיטה בשביעית
 חפצי הוא שנים ותאסוף תבואתה, וזה ה, תהנה כל שש כלומרואספת... ובשנה השביעית שבת שבתון", 

סית, ישתשבע מרוב טובה. רק "בשנה השביעית שבת שבתון", שזה מחוקי התורה המורים על ההשגחה וההנהגה הנ
 אשר ברצות ה' תתן הארץ פריה לשלוש השנים. 

 

 )ויקרא כה' ב(" ושבתה הארץ שבת לה'"
 הבוראותה  ולהניח תשדה שנה אחאת הלחרוש היא  דרך העולםש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר 
כאשר האדם , שבשנת השמטה "ושבתה הארץ שבת לה'' "על זה בא מאמר ה, יפהתוציא זרע כדי ש שנייהשנה 
דהיינו מה שהארץ , "שבת לה'"השביתה תהיה אלא לא תהיה מחמת טובות הארץ, השביתה הארץ, את ת יישב

 ציוה זאת. ' השמחמת שובתת הוא רק 

 'גהגיגים לפרקי אבות 
 ()א" דברים שלשהעקביא בן מהללאל אומר הסתכל ב"

 להמשיך היה התנא  לוכבר יכ "?מאין באת"אמר לאחר ש: ות דברים מיותרת במשנהאריכ, יש לכאורה
  מליז׳נסקלימלך אבי רבשם הסבר ראיתי  ומדוע חילק התנא את דבריו לשני חלקים? ,"מטיפה סרוחה" ולומר

 אמונה ללא פשרות,  ,'להאמין בהצריך שלמות ובתמימות ב שידוע שכדי לקיים את מצות ה׳על פי מה 
  ,ומצד שני ,וורוממותהבורא  התבוננות בגדלות, מצד אחד, תחלמעשה דרך אשהם  וזה אפשרי בשני דרכים
 תכיר שדרכם דברים,  שלושהכל בתהס ומיעוט ערכו. ולכן בתחילה אומר התנא להכיר בשפלות האדם

 "? ולאן אתה הולך"למעלה,  נשמתך חצובה מתחת כסא הכבודדע ש "?באת מאין" בוראבגדלות ה
 ר כך חוזר לפני ה' הגדול והנורא. ואח וחשבון"? לפני מי אתה עתיד ליתן דין"ו, ה נשמתךנחצב שמשם למקום

  ,סרוחה מטיפה ?ת"מאין באתכיר את שפלותך. "ם בשלושה דברים ודרכסתכל התנא ואומר שוב ה
 אין תגיע למצב ש" י, אזואל י ההסתכלויותתכשתחבר ש, וותולעה למקום עפר רימה"? ולאן אתה הולך"

 ."אתה בא לידי עבירה
 

, 'אה אילן זה ומה נאה ניר זהנמה ' :יק ממשנתו ואומרסושונה ומפ רךבד ךלהמה, רן אומורבי שמע"

 ו" )ז(נפשב ביחמת וליב כאוהכת ומעלה עלי
קת בתורה? אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי, סעני ועשיר ורשע באין לדין, לעני אומרים לו מפני מה לא ע"

: כלום עשיר היית יותר לוייתי וטרוד הייתי בנכסי, אומרים האם אומר עשיר  ?ללהאומרים לו: כלום עני היית יותר מ
רי, היו אומרים לו: כלום יצמר נאה הייתי וטרוד בקת בתורה: אם אסרשע אומרים לו מפני מה לא ע? מרבי אלעזר

  לה:( ?" )יומאףסנאה היית מיו
כך  לעמהווה הצדקה זה רו יצהיה טרוד בהרשע וכי העובדה ש, "אזלההאבן "על בר זלמן מלצר סרבי איקשה מ
היה גם עסק בתורה, אלא  אלו הוא, בעצם, מוסיף חטא על פשע: לא רק שלאדבריו תורה? והרי ב לא למדהוא ש

שהוא והוא כהצטדקות אומר ? ״שיעורשאל אותו, מדוע נעדר מה״ דומה הוא לאותו ילד, שהמורה עסוק בעבירות.
 ביטול תורה,  מור הוא העונש עלחעד כמה ניתן ללמוד מכאן שבגניבות. אלא  היה טרודנעדר משום שהוא 

 שלא  רים, ובלבדחטאים אחזה על ידי כך שהוא תולה בעצמו מור חעד כדי כך, שבעל העבירה מנסה להיחלץ מעוון 
 ייתפס בעוון ביטול תורה.

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו:חברת הבקשות "מאיר השחר"
 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.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 בן אסתרבן חמו אליהו  בן סוליקה, ליט"אדרעי שאליהו רפאל הרה"ג  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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