
   

  
  
  

  

  פירושי� מתו שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב יו� חמישי בשעה " ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

  88פר גליו� מס                             ט"תשס בהר בחוקותי                    

  )כה ד(" שד לא תזרע וכרמ לא תזמר"

מה לכוי� בשנה : שאלה" דר שיחה"כתב בספר 

ואת כל מיני תבואתה "ביעית בברכת השני� הש

  ?"לטובה

וכל תבואת שדה ) "'א, ה"נ(במסכת נדרי� : תשובה

, כ זה מדבר על פירות האיל�"א, "לאתויי פירות האיל�

  .וג� יש אופני� שירק מותר

  ?ע שספיחי� מ� התורה"ולר: שאלה

איתא שג� בשביעית ) 'ט ב"י(במסכת תענית : תשובה

,  מפני שיש בה� פרנסה לעניי�מתעני� על הגשמי�

מבואר שעל ספיחי� אסורי� ) ג"ה רשב"ש� ד(' ובתו

לחד מא� דאמר ) ג"שביעית ריש פ(ובירושלמי , לא

  .שריחמו על החשודי� וא! על ספיחי� אסורי� תיקנו

  

  )כה ד(" וכרמ לא תזמר"

אמר אביי עמדתי : ב ' הגמרא במסכת סוכה ד! מט עמ

בא איש אחד ואמר יש לי , אלעזר ברבי צדוק' לפני ר

ובאי� בני . ויש לי זיתי� וכרמי�, כפרי� ויושביה�

ובשכר זה אוכלי� את , הכפרי� וחופרי� בכרמי�

כמוב� שמדובר (? הא� זה מותר או אסור. הזיתי�

  )בשנת השמיטה

אלעזר ' אמר ר. עזב אותנו האיש והל#. אמר לו אסור

 ראיתי ארבעי� שנה אני גר במקו� זה ולא, צדוק' בר

  .אד� שהול# בדרכי� ישרות כמו אד� זה

כ משאלת האיש "מדוע התפעל כ, לכאורה קשה

 ליקוטי"עונה ה. שלכאורה שאל שאלה פשוטה בהלכה

 שאורחותיו המתוקני� של האיש התבטאו "בשמי�

אלא , שלא נשאר לשאול מה לעשות ואי# לעשות, בכ#

קוד� כל הל# להפסיק את , באותו הרגע ששמע שאסור

  .כ חזר לשאול ומה כ� לעשות"אח, מעשה שאינו כדי�ה

הרבה פעמי� אד� שומע שצריכי� להזהר באיזה עני� 

ואכ� הוא מתפעל ואומר שבהזדמנות הראשונה יעשה 

רק , א# עוברות שני� והאד� נשאר באותו המצב, זאת

  .מפני שלא עשה מיד את מה שהבי� שצרי# לעשות

  

  )כה יז(" ולא תונו איש את עמיתו"

אמרו שני� עשר אל! זוגות ": דר שיחה"כתב בספר 

ע וכול� מתו בפרק אחד מפני שלא "תלמידי� היו לו לר

  .'נהגו כבוד זה לזה וכו

  ?ד אל! תלמידי�"למה לא אמרו שהיו לו כ: שאלה

  .היו חברותות: תשובה

וכי כל כ# חמור הוא מה שלא נהגו כבוד זה : שאלה

  ?שכול� מתו על עו� זה, לזה

ה� היו צריכי� להנהיג את הדור והיו למדי� : תשובה

  .ולכ# לא היתה עצה אחרת, ועני� של מידות הוא, מה�

  ?ולמה רב� לא הוכיח�, אי# לא עשו תשובה: שאלה

קהלת (במדרש רבה , ע עצמו לא ידע הטע�"ר: תשובה

איתא שאמר לשבעת תלמידיו החדשי� ) 'ו, א"י

� צרה הראשוני� לא מתו אלא מפני שהיתה עיניה"

מיד עמדו ומלאו כל , את� לא תהיו כ�, בתורה זה לזה

וטע� זה על כי היו צרי עי� נתחדש , "אר$ ישראל תורה

  .כ"לו אח

, שהרי לא ביזו אחד לשני, שסברו שנהגו כדי�, ועוד

וסברו שלא , "שלא נהגו כבוד"והטענה עליה� היתה 

  .היה צרי# יותר

ו מדוע לא חזר, כשראו שהתחילו למות: שאלה

  ?בתשובה

כבר נגזרה גזירה ולא הועילה תשובת� כדי : תשובה

מיד עמדו "ומה שאמרו במדרש ש� . להראות לדורות



וכי מיד עשו והעמידו , "ומלאו כל אר$ ישראל תורה

ע "אלא זה גופא שקיבלו את דברי ר? ישיבות בכל האר$

  .בזה גופא נתמלא כל האר$ תורה

� כותב "הרמב. עני� של מידות קשה מאד לשנות, ובכלל

שעונשו של ) בשמונה פרקי� פרק רביעי(� "בש� הרמב

וכיו� שחשבו שכל מה שעושה , משה היה משו� שכעס

, "מתנועותיו ומדבריו כול� למדי�", ה"הוא על פי הקב

, ה"ס(וכ� בגמרא מנחות ! ולכ# היה חמור עונשו כל כ#

ותמיהני א� תארי# , צהבו פני# שהשבת את הזק�) "'ב

טרפו� לא ' והנה מלשו� הגמרא משמע שר". ימי�

, שמח שפשט לו קושייתו, ואדרבה,  הקפיד עליו בזה

, ע הרגיש בו ששמח מזה וקללו שלא יארי# ימי�"ורק ר

ויש לתמוה מאי כולי האי שמגיע לו מיתה בשביל זה 

והיה לו להוכיחו , ח כזה"וכל ישראל יפסידו ת

 שהיה בשביל: אלא הכוונה? ולהזהירו שלא יעשה כ�

ובוודאי יהיה ממנהיגי הדור ואלפי , תנא ואד� גדול

וכיו� שהרגיש בו מדה רעה זו , תלמידי� ילמדו אצלו

וחשש , ומדות קשה לעקר�, שמתכבד בקלו� רבותיו

שמדה זו תעבור לאלפי תלמידיו ויהיה בזה תקלה 

ולכ� נח שימות ולא יעביר מדות רעות , לדורות

הביא ,  ער# חינו#"ארחות יושר"ובספר . [לתלמידיו

א "א מגמרא זו ראיה לדברי מר� החזו"הרב שליט

  ]"ובטחוו� אמונה "בספר

 אפשר מ� השמי� לא –" תלמידי רבי עקיבא"וא! שהיו 

  .כדי ללמד לדורת, נתנו לה� סייעתא דשמיא

הרי , ג בעומר שפסקו מלמות"מהי השמחה בל: שאלה

וכבר , לא נשאר כלו� מתלמידיו ולכ� פסקו מלמות

  .הקשו כ�

' וכעי� שכתבו התוס, רוב� מתו ונשארו מעט: תשובה

  .שהיו שנשארו ולא מתו במתי מדבר

והיה העול� שמ� עד שבא "הרי בגמרא אמרו : שאלה

  ?משמע שלא נשאר כלו�, "ע אצל רבותינו שבדרו�"ר

ולכ� הל# , מהחשובי� שבה� לא נשאר כלו�: תשובה

  .לרבותינו שבדרו�

  

  )כה לה("  ידו עמ והחזקת בוכי ימו אחי ומטה"

שא� נפל חמשה , משל למשא שעל החמור, י"פירש רש

לכ� ציותה התורה שכבר משעת . אי� מעמידי� אותו

  .זה הזמ� לעזור, כשרק מתחיל ליפול, מוטת היד

. ד"הישלמה זלמ� ארנריי ' ר" אב� שלמה"כותב ה

ופירש על זה על ,  י במשלו דוקא חמשה"מדוע נקט רש

ה שאמרו בעלי התוספות על התורה בפרשת דר# מ

, "ידינו לא שפכו את הד� הזה"שופטי� בפסוק 

ומדוע ' ו–ונקראת ב ' כתובה ע� ה" שפכו"שהמילה 

. 1. כי חייב אד� לתת לעני חמישה דברי�'? נכתבה בה

וזה . מזו� לדר#. 5לויה . 4לינה . 3שתיה . 2אכילה 

שאז , ריי שלא תניח לו לירד וליפול לגמ"כוונת רש

יצטר# לחזר על הפתחי� ואפילו א� תת� לו כל 

ולכ� , על כל פני� ישאר עני, ל"החמישה דברי� הנ

  .החזיקהו כבר משעת מוטת היד

  

  )כה לו(" מ עוחי אחי' אל תקח מאתו נש ותרבית וגו"

להסביר פסוקי� אלו על פי מה " נחל אית�"כתב בספר 

בית אינו שכל מי שמלוה ברי, שכתוב במדרש ובגמרא

וכש� שנפרעי� מ� המלוה כ# , עומד לתחיית המתי�

  .נפרעי� מ� הלווה

" אל תקח מאתו נש# ותרבית"וזהו מה שאומר הפסוק 

מה . שתחיו לעתיד אתה ואחי#" וחי אחי# עמ#"ואז 

אז שניכ� לא תקומו לתחית , שאי� כ� א� תקח ריבית

  ")ילקוט האורי�(". המתי�

  

  )כה מז(" וכי תשיג יד גר ותושב עמ"

ומ# אחי# . "דיבקו עמ#, י מי גר� לו שיעשיר"פירש רש

י שלמד "ע, דיבוקו עמו, מי גר� לו שימו#, "עמו

  .ממעשיו

שמכא� יש לימוד זכות " מגדלות מרקחי�"אומר ה

שאפילו הפחות שבע� ישראל טוב הוא וחשוב , לישראל

שהרי לכאורה א� הגר תושב ראוי , מאומות העול�

אי# אמר שהיהודי , א� כ�, ד מישראלי שלמ"לשכר ע

ראוי לו לקבל עונש ולרדת מנכסיו מפני שלמד מהגר 

אלא על כרח# שכשגוי לומד מישראל הוא עולה  , תושב

  .אצלו הוא מצוה, ומה שנקרא עברה אצלנו

  

  )כה מח(" או דדו או ב� דדו יגאלנו"

על פי המחלוקת שיש בגמרא , יש לומר בזה בדר# רמז

חד אמר , מי יהיה המשיח' ב' � צח עמבמסכת סנהדרי

  .וחד אמר ב� דוד, דוד בעצמו הוא



וזה . כי דדו כתוב חסר. וזה מרומז בפסוק שלפנינו

היינו דוד " או דדו", וזה רמוז כא�, "דוד"ממש אותיות 

 היינו ב� דוד יגאלנו במהרה בימנו "או ב� דדו", בעצמו

  ")אוצר אפרי�"דגל מחנה אפרי� הובא ב(אמ� סלה 

  

  )כו ב(" 'את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו אני ה"

הגאו� בעל יבי� את דברי " ליקוטי בשמי�"מביא ה

ל אילו שמרו "שאמר בזה על פי מה שאמרו חז, שמועה

  .ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלי�

שא� בכח שמירת השבת לבנות את בית , מוב� מכא�

ו להרסו "א� כ� בכח עו� חילול שבת ח, המקדש

את שבתותי . "וזה מה שאמר הפסוק. ולהחריבו

כלומר שיהיה לכ� מורא " תשמורו ומקדשי תראו

  .מקדש שלא יחרב בשביל ביטול מצות שמירת שבת

 אומר שאותו הרעיו� נכו� לגבי הקדוש" אור החיי�"וה

וידוע מה . � ה� נקראות שבת האר$שג, השמיטות

ל שבעו� השמיטה שלא נשמרה נחרב "שאמרו ז

וכ� אמר הכתוב אז תרצה האר$ את . המקדש

וזה שאמרה התורה את שבתותי תשמורו . שבתותיה

  ".ומקדשי תראו

  

  )כט ג ("א� בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכ� בעית�"

, ועוד, יש לדייק למה הבטיח הכתוב דוקא שכר הגש�

שתהיו " א� בחוקותי תלכו"י שפירש " על רשקשה

י שדברה התורה דוקא על "מני� לו לרש, עמלי� בתורה

  ?לימוד התורה

ילקוט "הובאו דבריו ב" תפארת ישראל"ובספר 

כתב לפרש זאת על פי דברי הגמרא במסכת " האורי�

אמר רב קטינא אי� הגשמי� נעצרי� אלא . תענית ד! ח

" צלתי� ימ# ַהְמָקֶרהשנאמר בע, בשביל למוד תורה

וא� כ� נשמע מזה שא� מבטלי� תלמוד תורה 

וכשלומדי� תורה הגשמי� יורדי� , הגשמי� נעצרי�

שתהיו עמלי� , א� בחוקותי תלכו, וא� כ�. בזמנ�

אז ונתתי גשמיכ� בעית� וא� לא הגשמי� , בתורה

  .ו"נעצרי� ח

  

  )כט ג ("א� בחוקותי תלכו"

  .י שתהיו עמלי� בתורה"פירש רש

 יש לפרש על פי מה שסיפר ,"מגדלות מרקחי�"כותב ה

שאמר לו בחלו� , ל"לי אחד מתלמידי אבי מורי זצ

יקבע עיתי� , שא� רוצה להצליח בעסקיו ובפרנסה

  .לתורה

לכ� , ולא יעבר" חוק"וזה רמוז שעל ידי שקובע לו זמ� 

כמו , שהרי חוק ה� מזונות, הוא סגולה לפרנסה

 ד! טז על הפסוק כי שאומרת הגמרא במסכת ביצה

א� . וזה מה שאומר אצלנו הפסוק. חוק לישראל הוא

,  א� את� רוצי� מזונות2 חוק היינו מזונות –בחוקותי 

  .י שתהיו עמלי� בתורה" ופירש רש,"תלכו"אז 

  

  )כו ב ("ונתנה האר$ יבולה וע$ השדה ית� פריו"

  .י וע$  השדה ה� אילני סרק"פירש רש

שהכוונה לעצי , לי נפרש כפשוטואו, ויש לדייק מנא ל�

הובאו דבריו ( כתב "שארית יעקב"ובספר ? פרי

י דברי הגמרא "לבאר זאת עפ) "ילקוט האורי�"ב

שאומרת שאד� שביר# בורא פרי , במסכת ברכות

האדמה על פירות האיל� יצא מפני שג� האיל� יוצא מ� 

אבל . האדמה ולכ� יכולי� פירותיו להקרא פרי האדמה

. לא יצא, ורא פרי הע$ על פירות האדמהא� ביר# ב

כיו� שכבר כתוב ונתנה האר$ . י"זו כוונת רש, וא� כ�

הלא ? "וע$ השדה ית� פריו"מה מוסי! לנו , יבולה

ועל כרח# שבא , פירות האיל� נכללי� בפירות האר$

  .לרבות את אילני הסרק

  

  )כו ט ("ופניתי אליכ�"

שכר למל# ש, ובגמרא משלו משל למה הדבר דומה

ש� פועל אחד ועשה עמו מלאכה ' פועלי� הרבה והי

נכנסו הפועלי� ליטול שכר� ונכנס אותו . ימי� הרבה

חרובי� , אמר לו המל# פני אפנה ל#, הפועל עמה�

הללו עשו עמי מלאכה מועטת ואני ) היינו הצעירי�(

נות� לה� שכר מועט אבל אתה חשבו� רב אני עתיד 

ז מבקשי� שכר� "עוהכ# היו הצדיקי� ב. לחשוב עמ#

ג� ה� . והרשעי� עושי רע כל היו�, מלפני המקו�

והמקו� אומר לה� , מבקשי� שכר� מלפני המקו�

הרשעי� הללו עשו עמי , בני אפנה לכ�, לצדיקי�

אבל את� , מלאכה מועטת ואני נות� לה� שכר מועט

ופניתי "לכ# נאמר , חשבו� רב אני עתיד לחשוב עמכ�



ה מתשלו� שכר של הרשעי� ואז והיינו שאפנ". אליכ�

  .אפנה אליכ�

כי אל יתמרמר האד� , ממוצא דברי� אלו אנו רואי�

ומקיי� מצותיו יבוא ' וא� רק עושה רצו� ה, על מצבו

וטוב יותר להיות שעה אחת עני ושני� , על שכרו משל�

להתעשר לשעה מועטת ולהיות , מלהפ#, מרובות עשיר

  )"$ חיי� על התורהחפ"מובא בספר . (עני לנצח נצחי�

  

  )כו יב ("והתהלכתי בתוככ�"

י אטייל עמכ� בג� עד� ולא תהיו מזדעזעי� "פירש רש

והייתי לכ� "יכול לא תראו ממני תלמוד לומר . ממני

  ".לאלוקי�

י אלו נראי� " כתב שדברי רש"עבודת ישראל"ובספר 

, שהרי מצד אחד תראו ממני. קצת כסותרי� זה את זה

  . מזדעזעי� ממניומצד שני לא תהיו

י מה שרואי� " עפ"דבש וחלב"ומסביר בספר 

', שלפעמי� יש אנשי� אשר נראי� מבחו$ כיראי ה

בכריעות , עובדי� ומתפללי� בקולי קולות

. עד שיתפקקו חוליותיו, ובהשתחוויות עד אי� מספר

ליבו בל עמו ובתו# הקרח הנורא הוא עומד , ואמנ�

ג� , בהצנע לכת' העיקר בעבודת ה, ואמנ�... ומתפלל

כשליבו בוער כאש מפני הפחד הנורא לא יראה בחו$ 

. י במתק לשונו"וזה מה שאמר רש. שו� דבר

אטייל עמכ� בג� עד� ולא תהיו " והתהלכתי בתוככ�"

, יכול לא תראו ממני). כלפי חו$(מזדעזעי� ממני 

בודאי יהיה הלב " והייתי לכ� לאלוקי�", תלמוד לומר

אלא שמבחו$ לא יראה . ח טהרהנשבר ברגש קודש ורו

  .דבר

ל את הפסוק" זצר מקוצק"האדמוועל פי זה מבאר 

ג� כאשר , כלומר". מה יפו פעמי# בנעלי� בת נדיב"

ורגשי אהבה ויראה ממלאי� ) מלשו� פעמו�(הלב פוע� 

נעול , דהיינו" בנעלי�"בכל זאת הכל יהיה , אותו

  .'במסתרי� תבכה נפשו ישפו# שיחו לפני ה, ומוסתר

  

  )כו יג ("ואול אתכ� קוממיות"

  " הרחמ� הוא ישבר עלנו מעל צוארנו"

יכ� אשר ק אל'האני : "בקשה זו בנויה על הפסוק

ת לה� עבדי� והוצאתי אתכ� מאר$ מצרי� מהי

ויקרא " (לכ� ואול# אתכ� קוממיותות עוטור מוואשב

הרחמ� הוא ישבור : "על יסוד זה נתק� לומר). יג, כו

  ". וארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנועולנו מעל צו

עול הוא כלי הברזל  :א" שליט יאיר ישראליוביאר רבי

ברזל זה מחברי� בעזרת . ששמי� על צוואר הבהמה

לוקח האיכר את מוטות , נגמרה העונה. שני מוטות ע$

. אבל העול מברזל נשמר לשנה הבאה, הע$ וזורק אות�

וללכת ' יתהסבה מקצוע'ומה קורה כשהחליט לעשות 

כי כבר לא , אז הוא זורק ג� את העול? להיות פקיד

  .יהיה לו שימוש

מאפילה לאורה ומשעבוד , ה הוציאנו ממצרי�"הקב

 2אבל ע� זאת היו לאחר מכ� עוד גלויות , לאור גדול

ה לא "את העול הקב, ממילא. גלות בבל וגלות אדו�

ת וטור מוואשב" :לכ� נאמר. רק את המוט, זרק

ה לגלויות "אבל את העול השאיר הקב, "לכ�וע

  . שתבואנה בעתיד

 מעל עולנוהוא ישבור , הרחמ�: "וזהו שמבקשי� אנו

לא רק את המקלות אלא , שיזרוק את העול, "צווארנו

שתהיה כבר גאולה שלימה ואחרונה , את העול עצמו

  .ונל# כבר קוממיות לארצנו
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  לרפואת
  

אליהו ויהודה 

 בני מיליה מילי

 לעילוי נשמת
  

משה ב� מנח� 

 מנדל שניצר

  

  להצלחת
  

ידידיה ניסי� 

 ב� חיי�

  להצלחת
  

יעקב גבריאל 
ושלמה 

  לשוילימיכא

 


