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יו"ל ע"י

חילוקי רבינו
בו יבוארו מקומות 

בו רבינו מפרש 
דעתו הק'

אוצרות רבינו
פנינים יקרים, 

אוצרות מחודשים 
מבארו של רבינו

בגליון:

בס"ד

שנה ב' | גליון ע'

פר' בחוקותי - בארה"ק
פר' בהר - בחו"ל 

תשפ"ב

בגליון:

מעשה חש"ב
 עיונים וביאורים 
במשנתו של רבינו

6
עמודים

אוצרות רבינוחילוקי רבנו

ְוִהְשַׁבִּתּי ַחָיּה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ וכו’ )כו ו(

ביאור הברכה

מחלוקת 
תנאים

רבי שמעוןרבי יהודה

מעבירן מן הברכה
העולם

משביתן שלא יזיקו

כפשוטו שלא ביאורו
יבואו חיות 
רעות בארצם

יאמר והשבתי רעת 
החיות מן הארץ

מהות 
הברכה

כי בהיות 
השבע וברבות 
הטובה והיות 
הערים מלאות 

אדם לא 
תבאנה חיות 

בישוב

והוא הנכון כי תהיה 
ארץ ישראל בעת 

קיום המצות כאשר 
היה העולם מתחילתו 
קודם חטאו של אדם 

הראשון אין חיה 
ורמש ממית אדם

האם טבע החיות לטרוף?

כי לא היה הטרף בחיות הרעות רק מפני חטאו 
לשניהם  טרף  להיות  עליו  נגזר  כי  של אדם 
זו  והושם הטרף טבע להם גם לטרוף זו את 
יוסיפו  אחת  פעם  האדם  בטרפם  כי  כידוע 
עולם  של  בבריאתו  והנה  יותר  רעים  להיות 
נאמר בחיות שנתן להם העשב לאכלה דכתיב 
)בראשית א ל( 'ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים 

ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את 
כל ירק עשב לאכלה' ואמר הכתוב 'ויהי כן' 
ואחר  לעד  בהם  הושם  אשר  הטבע  הוא  כי 
כאשר  הממית  החטא  מפני  הטרף  למדו  כך 
פירשתי וכשהותר שחיטת בעלי החיים לבני 
ה(  ט  )שם  האדם  על  והזהיר  המבול  אחרי  נח 
וגו' את  'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש 
נפש האדם' ולא נפש חיה מיד חיה בחברתה 
נשארו על מנהגם לטרוף ובהיות ארץ ישראל 
על  ויעמדו  מנהגם  רעת  תשבת  השלמות  על 
הטבע הראשון אשר הושם בהם בעת יצירתם 

האם לעת"ל יטרפו החיות?

ועל כן אמר הכתוב על ימי הגואל היוצא מגזע 
ישי שישוב השלום בעולם ויחדל הטרף ורעת 
הבהמה וכל הרמש כאשר היה בטבעם מתחילה 
והכוונה היתה בו על חזקיהו שביקש הקב"ה 
זכותם  עלתה  ולא  צד(  )סנהדרין  משיח  לעשותו 

לכך ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבא.

ְוָנַתִתּי ִגְשֵׁמיֶכם ְבִּעָתּם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָשֶּׂדה ִיֵתּן ִפְּריֹו )כו ד(

ביאור הברכות

רבינורש”יביאור הברכה

‘ונתתי גשמיכם 
בעתם’

בשעה שאין דרך בני אדם 
לצאת, כגון בלילי שבתות 

ובלילי רביעיות

בעתם  בבואם  כי  הגשמים  דבר  הקדים 
כאשר יאות יהיה האויר זך וטוב והמעינות 
בריאות  סיבת  זה  ויהיה  טובים  והנהרות 

לגופים

הארץ  ‘ונתנה 
יבולה’

‘ועץ  מפ’  דרש”י  ]מהא 
השדה יתן פריו’ על אילני 
‘ונתנה  פי’  לכאורה  סרק 
פירות  על  יבולה’  הארץ 

הארץ כפשוטו[

והארץ תענה את יבולה והיא הצמח ובעלי 
גם  ועוף  ורמש  וחיה  בהמה  התנועה  נפש 
הדגים כי הארץ תכלול הכדור התחתון כלו 

]כל הנמצא בארץ יענו יבולה[
הנמצא  לכל  הכוונה  ש’הארץ’  ראיות  מביא  רבינו 

בארץ
ואת  השמים  את  אלהים  ברא  בראשית  א. 

הארץ )בראשית א א(.
ב. ויכולו השמים והארץ )שם ב א(

וכל  תנינים  הארץ  מן  ה'  את  הללו  וכן  ג. 
תהומות )תהילים קמח ז(

כל  והנה  הכתוב  המקומות  ברוב  וכן 
התולדות שבתחתונים יבול הארץ

‘ועץ השדה יתן 
פריו’ 

ועתידין  סרק,  אילני  הן 
לעשות פרות

כאשר  בהן  ויתברכו  ירבו  כולם  והפירות 
יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  "ונתנה  יאמר 
פריו" והנה עם זה לא יחלה האדם ולא יהיה 
בהם משכלה ועקרה ובבהמתם וימלאו ימיהם 
כי בהיות הגופים גדולים ובריאים יתקיימו 

כימי האדם והנה היא גדולה שבברכות

ְוָנַתִתּי ָשׁלֹום ָבָּאֶרץ ּוְשַׁכְבֶתּם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְשַׁבִּתּי ַחָיּה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְבַּאְרְצֶכם )כו ו(

ביאור הברכות

רבינורש”יביאור הברכה

שלום  ‘ונתתי 
בארץ’

והרי  מאכל  הרי  תאמרו  שמא 
אין  שלום  אין  אם  משתה, 
כל  אחר  לומר  תלמוד  כלום, 
זאת ונתתי שלום בארץ, מכאן 
שהשלום שקול כנגד הכל. וכן 
ובורא  שלום  עושה  אומר  הוא 

את הכל

א. שיהיה שלום ביניכם ולא תלחמו איש 
באחיו

ב. או השלום הוא שישבית חיה רעה מן 
יזיקו החיות,  הארץ ]בזכות השלום לא 

ועיי’ באוצרות רבינו[

‘וחרב לא תעבור 
בארצכם’

יבאו  שלא  לומר  צריך  אין 
לעבור  אפלו  אלא  למלחמה, 
למדינה  ממדינה  ארצכם  דרך 

]לא יעברו דרך ארצכם[

א. 'וחרב לא תעבור בארצכם' כלל אבל 
אליהם  לצאת  אויביכם  את  תרדפו  אתם 
ותרדפו  תצאו  ]אתם  וינוסו  למלחמה 

אחריהם[
שיתן השלום מחובר  ב. על דרך האמת 
בארץ והוא שלום הכל השקול כנגד הכל.
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ּוְרַדְפֶתּם ֶאת ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב ְוָרְדפּו ִמֶכּם ֲחִמָשּׁה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶכּם ְרָבָבה ִיְרדֹּפּו ְוָנְפלּו 
ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב )כו ז ח(

מהו הברכה של פעם ב’ שנאמר ‘ונפלו אויבכם לפניכם לחרב’

אבע”זרבינורש”י

ו  ל פ נ ו ‘
ם  כ י נ פ ל

לחרב’

ירדפו איש בחרב רעהו כי  תחילה  הבטיח 
את אויביהם ויפלו בחרבם

שיפלו  הכפל 
פעם  אחר  פעם 
תמיד בלי תקומה 
יפלו  ]תמיד 

לפניכם[
ו  ל פ נ ו ‘
ם  כ ב י ו א
ם  כ י נ פ ל

לחרב’

שיהיו נופלין לפניכם שלא 
]שיאבדו  הארץ  כדרך 

מצלמם ויפלו לפניכם[

לב  אומץ  להם  שיתן 
וגבורה לרדוף חמשה מאה 
האויבים  בלב  מורך  ויתן 
שינוסו מאה מפני חמשה 
ויפלו כולם בחרב החמשה 
מפני  שינוסו  יתכן  כי 
ולא  פחדם  ומפני  החרב 
יוכלו להמית אותם בחרב 

מפני מיעוטם

ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרֵבּיִתי ֶאְתֶכם וכו' )כו ט(

ביאור הברכות

רבינורש”יביאור הברכה

שיעשו כולם פירות פרי הבטן לא יהיה בהם עקר ועקרהבפריה ורביה‘והפרתי אתכם’

וחזר ואמר 'והרביתי' שיעשו פירות רבים ולא ישכלו וימלאו בקומה זקופה‘והרבתי אתכם’
ימיהם ולכך יהיו עם רב

ְוָנַתִתּי ִמְשָׁכִּני ְבּתֹוְכֶכם ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפִשׁי ֶאְתֶכם )כו יא(

ביאור ‘ולא תגעל נפשי אתכם’

רבינורש”יביאור הברכה

‘ונתתי  ביאור 
משכני בתוככם’

אמר זה בית המקדש התורה  מסתרי  סוד  הענין 
]בתוכנו  בתוכנו  משכנו  שיתן 

ממש[

ביאור ‘ולא תגעל 
נפשי אתכם’

אין רוחי קצה בכם
רבינו מקשה על רש”י

בזה שיאמר  מה הטעם  ידעתי  לא  א. 
הקב"ה כי בשמרנו כל המצות ועשותנו 

רצונו לא ימאס אותנו בגעול נפשו 
ועשותנו  בריתו  על  בעברנו  וכן  ב. 
לא  מד(  פסוק  )להלן  אמר  גדולות  נאצות 

מאסתים ולא געלתים.

המשכן  יבא  ממנה  אשר  והנפש 
תגעיל  ]לא  אותנו  תגעל  לא 

אותנו ברותחין[
ה'  נשבע  כדרך  'נפשי'  ואמר 

אלהים בנפשו

הלשון  ביאור 
‘תגעל’

הבלוע  דבר  פליטת  לשון  געילה  כל 
בדבר אחר,

שלא  הוא  שהפי'  ראיה  מביא  רש"י 
יפלוט ה' אותנו

מגן  נגעל  שם  'כי  כא(  א  ב'  )שמואל  כמו   
המשיחה  קבל  לא  ]שפי'[  גבורים' 
שמושחין מגן של עור בחלב מבשל, כדי 
להחליק מעליו מכת חץ או חנית, שלא 

יקוב העור.

ברותחין  אותו  שמגעילין  ככלי 
אבל בכל עת יהיו בגדינו לבנים 
פליטה  הגעילה  כי  וחדשים 

כדברי רש”י

ההבדל בין ברכות אלו מברכת 'וברך את לחמך 
ואת מימיך'

היותן  עם  פשוטן  כפי  האלה  הברכות  והנה 
והשלום  השובע  המטר  בענין  כלליות  רבות 
כבר  שברך  הברכות  כמו  אינן  ורביה  ופריה 
בקצרה )שמות כג כה( 'וברך את לחמך ואת מימיך 
והסירותי מחלה מקרבך' כי שם יבטיח במאכל 
ובמשתה ושיהיה לברכה עד שלא יארע שום 
שלמים  הזרע  כלי  יהיו  כן  ועל  בגופינו  חולי 
ובריאים ונוליד כהוגן ונחיה ימים מלאים כמו 
ועקרה  'לא תהיה משכלה  כו(  )שם פסוק  שאמר 
אמר  וכן  אמלא'  ימיך  מספר  את  בארצך 
והטעם  רופאך  ה'  אני  כי  כו(  טו  )שם  תחילה 
הם  נסים  שהם  אע"פ  ההם  הברכות  כי  בזה 
מן הנסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהם 
והם אפילו ליחיד העובד כי כאשר יהיה האיש 
החסיד שומר כל מצות ה' אלהיו ישמרהו האל 
מן החולי והעקרות והשכול וימלא ימיו בטובה 
אבל אלו הברכות שבפרשה הזאת הן כלליות 
ולכך  צדיקים  כלם  עמנו  כל  בהיות  והן  בעם 
ונתנה הארץ לבטח  יזכיר תמיד בכאן הארץ 
תעבור  לא  הארץ  מן  בארץ  שלום  בארצכם 

בארצכם 

האם הברכות הם טבע או ניסים?

כל אלה הברכות כולם נסים  כי  וכבר בארנו 
אין בטבע שיבאו הגשמים ויהיה השלום לנו 
מן האויבים ויבא מורך בלבם לנוס מאה מפני 
חמשה בעשותנו החוקים והמצות ולא שיהיה 
ואף  הכל היפך מפני זרענו השנה השביעית 
על פי שהם נסים נסתרים שעולם כמנהגו נוהג 

עמהם 

מה מפרסם את הניסים הנסתרים?

אבל הם מתפרסמים מצד היותם תמיד לעולם 
בכל הארץ כי אם הצדיק האחד יחיה ויסיר ה' 
מחלה מקרבו וימלא ימיו יקרה גם זה בקצת 
רשעים אבל שתהיה ארץ אחת כולה ועם אחד 
תמיד ברדת הגשם בעתו ושובע ושלוה ושלום 
ובריאות וגבורה ושברון האויבים בענין שאין 
כמוהו בכל העולם יוודע לכל כי מאת ה' היתה 
הארץ  בעונשי  בקללות  יהיה  זה  והיפך  זאת 
שיקולל המאכל ויחליא ויתפרסם הנס בהיותו 
תמיד קיים בכולם ]ו[רק בארץ ההיא ]שהנס 
בכולם[ יתמהו וישאלו כל הגוים על מה עשה 
ה' ככה לארץ הזאת כי כולם יראו וידעו כי יד 
ה' עשתה זאת ויאמרו על אשר עזבו את ברית 

ה' אלהי אבותם 

הדרך שה' נוהג עם ישראל בהיותם טובים

והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים 
לא יתנהג ענינם בטבע כלל לא בגופם ולא 
בארצם לא בכללם ולא ביחיד מהם כי יברך 
מקרבם  מחלה  ויסיר  ומימם  לחמם  השם 
בדרך  ולהשתמר  לרופא  יצטרכו  שלא  עד 
טו  )שמות  שאמר  כמו  כלל  הרפואות  מדרכי 
כ( 'אני ה' רופאך' וכן היו הצדיקים עושים 
לא  שיחלו  עון  יקרם  כי  גם  הנבואה  בזמן 
ידרשו ברופאים רק בנביאים כענין חזקיהו 

בחלותו )מ"ב כ ב ג(
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ְוִאם ְבֻּחקַֹּתי ִתְּמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמְשָׁפַּטי ִתְּגַעל ַנְפְשֶׁכם ְלִבְלִתּי ֲעׂשֹות ֶאת ָכּל ִמְצוֹ ַתי ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְבִּריִתי 
)כו טו(

רבינורש”י

בחקותי  ‘ואם 
תמאסו’

בעבור היות החוקים מצות לא נתגלה מואס באחרים העושים
הכסילים  אותם  ימאסו  להמון  טעמם 
אלבש  שלא  לשם  החפץ  מה  יאמרו 
שש  ברקמי  המרוקם  הזה  הבגד 
הפרה  נשרוף  כי  נועיל  ומה  ותכלת 
המשפטים  אבל  האפר  עלינו  ונזרוק 
הכל חפצים בהם והכל צריכים אותם 
ומדינה בלתי משפט  ישוב לעם  אין 
משפט  אדם  שום  נפש  תגעל  ולא 
והבור  השור  ודיני  ומת  איש  מכה 

והשומרים וכיוצא בהם

‘ואם את משפטי 
תגעל נפשכם’

בעוברי שונא החכמים נעשה  אשר  המשפט 
המצות כאיש אשר יבעול העריות 
או יחלל השבת ויעשה אוב וידעוני 
עול  שהן  המצות  מפני  יקוצו  בזה 
ולכך אמר “ואם  כבד על הרשעים 
לבלתי  נפשכם  תגעל  משפטי  את 
הגעילה  כי  מצותי”  כל  את  עשות 

במשפטים כדי שלא יעשו המצות

מונע את אחרים מעשות‘לבלתי עשות’

לכך ‘את כל מצותי’ צויתים,  שלא  ]במצוות[  כופר 
נאמר את כל מצותי, ולא נאמר את 

כל המצות

את  ‘להפרכם 
בריתי’

עברות,  שבע  הרי  בעיקר  כופר 
עד  וכן  השניה,  גוררת  הראשונה 
ולא  למד,  לא  הן:  ואלו  השביעית 
עשה, מאס באחרים העושים, שונא 
האחרים,  את  מונע  החכמים,  את 

כופר במצות, כופר בעיקר

שתופר  בריתי  להפרכם את  ופי'  א. 
הברית לגמרי ויהיו בלא תורה להתיר 
תאוה  וכל  בפרהסיא  עריות  לעצמם 

תערב לנפשם 
זאת  שתופר  האמת  דרך  על  ב. 
שלום  ונתתי  היפך  ותבטל  הברית 
שאמר  מה  והוא  ו(  )פסוק  בארץ 
את  הפרו  המה  אשר  לא(  לא  )ירמיה 

בריתי ואנכי בעלתי בם כי בעבור 
שבטלו את בריתי שלום בעלתי בם 

בעצמם.

ְוִהְתַהַלְּכִתּי ְבּתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ְוַאֶתּם ִתְּהיּו ִלי ְלָעם )טו יב(

רבינו

א. ופי' והתהלכתי בתוככם שתהיה הנהגתי בכם 
מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהו מספיק להם 
והוא  כפשוטן  הברית  דברי  דרך  וזה  צרכם  כל 

אמת וכך יעשה בהן בודאי. 
הם  עוד  האלה  הברכות  האמת  דרך  על  אבל  ב. 
ונתתי  שפירשתי  כמו  בעליונים  שמים  ברכות 
שלום בארץ ולא תגעל נפשי אתכם וכן והתהלכתי 
מן  רבותינו שכינה  למדה שקראו  רמז  בתוככם 
ונתתי משכני בתוככם ואומרים )מנחות פו( שכינה 
שורה בישראל ואמרו בבראשית רבה )יט יג( עיקר 
שכינה בתחתונים היתה והנה הוזכר כאן גן עדן 

והעולם הבא ליודעיו 
רבינו מבאר שהברכות האלו לא נתקיימו עד הנה

ואלה הברכות בתשלומיהן לא תהיינה רק בהיות כל ישראל עושין רצון אביהם ובנין שמים וארץ 
בין  והתנאים אשר  דברי הברית  ואין בתורה ברכות שלמות כאלה שהם  שלם על מכונתו 
הקב"ה ובינינו ודע כי לא השיגו ישראל מעולם לברכות האלה בשלמותן לא הרבים ולא היחידים 

מהם שלא עלתה זכותם לכך 
רבינו מבאר מדוע דרשו רז"ל ]וכך פי' רש"י[ שקאי על העת"ל

ועל כן תמצא לרבותינו ז"ל שיזכירו בפסוקים האלה לעתיד לבוא מלמד שתינוק מישראל עתיד 
להיות מושיט וכו’ )תו”כ פרק ב ב( עתיד הקב”ה לטייל עם הצדיקים לעתיד לבוא )שם פרק ג ג( כי לא 

נתקיים אבל יתקיים עמנו בזמן השלמות.

רש”י

והתהלכתי בתוככם אטייל עמכם בגן עדן 
ממני.  מזדעזעים  תהיו  ולא  מכם,  כאחד 
יכול לא תיראו ממני, תלמוד לומר והייתי 

לכם לאלהים.
רבינו מעיר על פי’ רש”י

קיום  שכר  בכאן  הכתוב  הזכיר  ולא 
הבא  ובעולם  הנשמות  בעולם  הנפשות 
אחרי תחית המתים כי קיומן מחויב בדרך 
היצירה כמו שפירשתי בכריתות )לעיל יח 
כט( והעונש הוא שמכרית החייבים מהם 

והשאר כולם יתקיימו בדרך יצירתם

ראיה שלא דרשו ברופאים

בחליו  'גם  יב(  טז  ב  הימים  )דברי  הכתוב  ואמר 
היה  ואילו  ברופאים'  כי  ה'  את  דרש  לא 
שיזכיר  טעם  מה  בהם  נהוג  הרופאים  דבר 
הרופאים ]הרי[ אין האשם רק בעבור שלא 
לא  אדם  יאמר  כאשר  הוא  אבל  השם  דרש 
חמץ  אם  כי  המצות  בחג  מצה  פלוני  אכל 
]שהחטא שאכל חמץ כמו כן החטא שדרש 
לא  בנביא  השם  הדורש  אבל  ברופאים[ 
בבית  לרופאים  חלק  ומה  ברופאים  ידרוש 
עושי רצון השם והרופאים אין מעשיהם רק 
ולצוות  ממנו  להזהיר  והמשקה  המאכל  על 

עליו 

מדוע מותר להתרפאות ברופאים?

)ברכות ס( שאין דרכם של בני  והוא מאמרם 
אדם ברפואות אלא שנהגו שאילו לא היה 
דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה 
עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה' אבל הם 
נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים 

ביאור הדרש שנתנה רשות לרופא לרפאות

מכאן  ירפא'  'ורפא  באמרם  כונתם  היא  זו 
אמרו  לא  לרפאות  לרופא  רשות  שנתנה 
כיון  אלא  להתרפאות  לחולה  רשות  שנתנה 
שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות 
והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים אין 
לרופא לאסור עצמו מרפואתו לא מפני חשש 
במלאכה  בקי  שהוא  אחרי  בידו  ימות  שמא 
הוא  לבדו  השם  כי  שיאמר  בעבור  ולא  ההיא 

רופא כל בשר שכבר נהגו 

מדוע מזיק צריך לשלם תשלומי רפואה

זה  את  זה  שהכו  הנצים  האנשים  כן  ועל 
באבן או באגרוף )שמות כא יח ( יש על המכה 
תסמוך  לא  התורה  כי  הרפואה  תשלומי 
יא(  טו  )דברים  אמרה  כאשר  הנסים  על  דיניה 
מדעתו  הארץ'  מקרב  אביון  יחדל  לא  'כי 
אבל ברצות השם דרכי איש אין  שכן יהיה 

לו עסק ברופאים.
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ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' )כה ב(

מתי נאמר מצות שמיטה?

אבע”ז

הכתובה  הברית  זאת  כי  אברהם  רבי  אמר 
בפרשת ואלה המשפטים )שמות כד ז( וכשקבלו 
הברית  נכרתה  אז  ונשמע  נעשה  נפשם  על 

ואמר להן כל הפרשה הזאת.

רבינו

כי  נכון  בסדר  כאן  נכתבה  כי  דעתי  ולפי 
לוחות  סיני' בעלותו שם לקבל  'בהר  פירוש 
ארבעים  בתחילת  כי  הענין  וביאור  שניות 
כתב  הראשונות  לוחות  של  הראשונים  יום 
משה בספר הברית את כל דברי ה' ואת כל 
הברית  דם  ויזרוק  שם  הנאמרים  המשפטים 
על העם )שמות כד ח( וכשחטאו בעגל ונשתברו 
אצל  ההיא  הברית  נתבטלה  כאילו  הלוחות 
בלוחות  למשה  הקב"ה  וכשנתרצה  הקב"ה 

שניות צוהו בברית חדשה

מדוע נזכרה כאן מצות שמיטה 

אבע”ז

כי  הארץ  תנאי  לחבר  הזה  במקום  והזכירה 
תקיא  בעבורם  כי  העריות  על  אמר  כאשר 
יח כח( כן אמר בפרשת אם  )לעיל  אותם הארץ 
בחקותי על שבתות הארץ )להלן כו לד( והוצרך 
לקבלת  ]שתנאי  השבתות  להזכיר  תחילה 

הארץ היא שמירת השמיטה[

רבינו

הזאת  בברית  עליהם  להחמיר  הקב"ה  ורצה 
ובקללות  באלות  עליהם  שתהיה  השנית 
על כל המצות הראשונות  ושתהיה כראשונה 
בברית  שנאמר  כמו  המשפטים  כל  ועל 
כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  ג(  כד  )שם  הראשונה 
הראשון  הברית  בספר  והנה  המשפטים, 
שהזכרתי  כמו  בכלל  השביעית  נאמרה 
וכו'  ונטשתה  תשמטנה  והשביעית  שנאמר 
בפרטיה  נאמרה  השנית  הזאת  בברית  ועתה 
הראשונה  הברית  ובעת  ועונשיה  ודקדוקיה 
משה  נצטוה  ראשונים  יום  בארבעים  שהוא 
על המשכן וכשנתרצה לו הקב"ה וצוהו לכרות 
להם ברית שניה ירד משה ויצום את כל אשר 
הדבר  קבלו  והנה  סיני,  בהר  אותו  ה'  צוה 
בשמחה ויצאו מלפניו מיד ובאו כולם ונתנו 
הנדבה ועשו המשכן והשלימו מלאכתו וכאשר 
הוקם מיד צוהו בקרבנות ובכל תורת כהנים 
כל  ואל  בניו  ואל  אהרן  אל  הכל  צוה  ומשה 
בני ישראל מיד וכאשר השלים אמר להם עוד 
צוה אותי השם בהר סיני לפרש לכם השמיטה 
והיובל ולכרות לכם על כל המצוה והמשפטים 
ברית חדשה באלה ובשבועה, ועל זה נתחדשו 
בברית הזאת השנית ]לקבלו אחרי שנתבטלה 

הברית באלה ובשבועה[.

 ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה' )כה א ב(

ברייתא בתורת כהנים:

נאמרו כללותיה  נאמרו מסיני, אלא מה שמטה  כל המצות  והלא  סיני,  הר  ענין שמיטה אצל  מה 
ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כלן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני

ביאור הברייתא

רבינו

הברייתא השנויה בתורת כהנים פירושה ברור 
דכתיב  מסיני  כללותיה  נאמרו  שהשמיטה 
בפרשת ואלה המשפטים )שמות כג יא( 'והשביעית 
תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך' וגו' ואלו 
כי  ואמר  חזר  ובכאן  כלל  בדרך  השמיטה  דיני 
כולם  שהרי  פרטיה  כל  נאמרו  עוד  סיני  בהר 
כז  )להלן  הענין  ובסוף  הזאת  בפרשה  נזכרו 
משה  את  ה'  צוה  אשר  המצות  אלה  כתיב  לד( 
המצות  כל  להקיש  סיני  בהר  ישראל  בני  אל 
שנאמרו  כן  היו  שכולן  הנזכרת  השמיטה  אל 
בכלל ופרט והכל מסיני ]מהא דנאמר בפרשת 
משפטים מצות שמיטה בכלליות וכאן פירט את 
מצוות שמיטה ואמר בהר סיני ילפינן שנאמרו 
דנאמר  ומהא  סיני  בהר  ופרטותיה  כלולותיה 
בהר  וכו’  המצות  ‘אלה  בחוקותי  פרשת  בסוף 
סיני’ ילפינן בהיקש כל המצוות שנאמרו בסיני 
ופרטותיהן  כלולותיהן  עם  שמיטה  כמו  נאמרו 

בסיני[.
־רבינו מביא ראיה מתורת כהנים שילפינן מאלה המ

צות שנאמרו כולן בסיני

אין  המצות  אלה  כהנים  בתורת  שם  שנו  וכן 
צוה  אשר  מעתה  דבר  עוד  לחדש  רשאי  נביא 
ה' את משה כדאי השליח לשולחו את משה אל 
בני ישראל זכות ישראל גרמה בהר סיני שכולם 

נאמרו מסיני עד כאן

לרבינו מדוע נאמרו המצוות בערבות מואב
לבאר  משה  שם  שנצטוה  מואב  ערבות  ענין 

התורה לבנים כך נראה לי וזה כפתור ופרח

רש”י

ונראה לי שכך פרושה לפי שלא מצינו שמטת 
קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, 
למדנו שכללותיה ופרטותיה כלן נאמרו מסיני, 
שנדבר  דבור  כל  על  כאן  ולמד  הכתוב  ובא 
למשה שמסיני היו כלם כללותיהן ודקדוקיהן, 
וחזרו ונשנו בערבות מואב ]מהא דלא נשנית 
ילפינן שכבר  שמיטת קרקעות בערבות מואב 
ומהא  סיני  בהר  ופרטותיה  כלולתיה  נאמרו 
ילפינן  סיני  בהר  שמיטה  במצות  כאן  דנאמר 
שכל המצוות נאמרו כלולותיה ופרטותיה בהר 

סיני[ 
רבינו מקשה על רש”י

א. אינו נכון בעיני כלל שהרבה מצות כשמיטה 
ונדע בהן שנאמרו  נשנו בערבות מואב  שלא 
מועד  באוהל  או  מסיני  ופרטיהן  כללותיהן 
נשנית  שלא  שמיטה  מצות  דייקא  שנא  ]מאי 
דוקא  ומדוע  מצוות  משאר  מואב  בערבות 
כלולותיה  סיני  בהר  שנאמרו  יפינן  משמיטה 

ופרטותיה[.
שנשנו  הדברות  שאר  שהוקשו  מנין  עוד  ב. 
כללותיהן  היו  ולא  לשמיטה  מואב  בערבות 
וכן היה ראוי  ופרטיהם בערבות מואב  מסיני 
פרטיהם  לבאר  נשנו  הנשנות  כי  לומר  יותר 
]מנין  כללותיה  אלא  בסיני  נאמרו  לא  כי 
ששאר המצוות שנשנו בערבות מואב שנאמרו 

כלולותיהן ופרטותיהן בהר סיני[.

לרש”י מדוע נאמרו המצוות בערבות מואב
חזרו ונשנו בערבות מואב

פרשת בהר - בחו"ל

מהו שבת לה’?

רבינו

"שבת  דנאמר אצל שבת[  ]הא  פירוש  אבל 
לא  כן  ועל  וינפש  שבת  בו  כי  אלהיך"  לה' 
תעשה כל מלאכה ולכך אמרו ]בברייתא[ כי 
בשנים  שביעית  היא  כי  בשמיטה  נאמר  כן 
]שכמו ששובתים בשבת כי היא השביעית ובו 
שבת כך שובתים בשביעית כי היא השביעית[ 
והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות 
התורה כבר רמז לנו רבי אברהם שכתב וטעם 
שבת לה' כיום השבת וסוד ימות עולם רמוז 

במקום הזה 

רש”י
שבת לה'. לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית

רבינו מקשה על רש”י

רבותינו לא כך נתכוונו במדרשם כי כל השבתות 
מהם  באחד  יאמר  ולא  הן  ה'  לשם  המועדים  גם 
לכם  "יהיה  כד(  כג  )לעיל  אמר  ]ואדרבא[  "לה'" 
שבתון" ואמר ביום הכפורים )שם לב( "שבת שבתון 

הוא לכם"
רבינו מביא מקור רש"י מהברייתא

לשון הברייתא בתורת כהנים )פרק א ב( שבת לה' כשם 
שנאמר בשבת בראשית כך נאמר בשביעית שבת לה' 
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ָׂשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר וכו' )כה ד ה(

ביאור 'נזירך'

רבינו

כמו  נזירך"  ש"ענבי  הכתוב  בפירוש  הנכון 
"ספיח קצירך" ו"לא תבצור" כמו "לא תקצור" 
כי הענין בכל הפרשה יכפול הדין בשניהם יזהיר 
כרמך  ותזמור  ויזהיר בכרם תזרע שדך  בשדה 
)פסוק ג( שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור )פסוק 

ד( ופירוש הכתוב כי הצומח מאליו בשדה מבלי 
קציר שהוא  ספיח  יקרא  לדעת  וזריעה  חרישה 
נספח אל קציר השנה שעברה והגפן שלא עבדו 
ולא חפר ולא זמר אותו יקרא "נזיר" כי הזירו 
והפרישו ממנו כאילו אינו שלו שפירשו ממני 

רבינו מבאר הלשון 'נזירך'

יתכן כי המנהג בישראל שהכרם אשר הוא בתה 
לא יזמר ולא יעבד ועולה שמיר ושית יקראו לו 
שהנזיר  מפני  הנזיר  כרם  שהוא  כלומר  "נזיר" 
עובד  ואינו  ויבשים  לחים  ובענבים  ביין  אסור 
כרמו וזה פי' ענבי נזירך והכלל שהם הצומחים 
מבלי עבודת הכרם והנה אמר הכתוב כי הספיח 
הנולד מאליו בשדה לא יקצור אותם והענבים 
אותן  יבצור  לא  עבודה  מבלי  בכרם  הצומחים 
ופירוש הלאוים שלא תקצור אותן אתה לבדך 
אבל  לעצמך  אותן  תבצור  ולא  עצמך  לצורך 
והזמירה  הזריעה  מן  לארץ  שבתון  שנת  תהיה 
ותהיה "שבת הארץ" כל אשר תוציא בשביתתה מן הספיח והנזיר לכולכם יחד לאכלה לך ולענייך 

ולחיה ולבהמה

מהו סוד השמיטה?

אזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך  וכוף 
ממנו בלשון אשר אשמיעך ואם תזכה תתבונן 
כי  ג(  ב  )בראשית  בראשית  בסדר  כתבתי  כבר 
ששת ימי בראשית הם ימות עולם ויום השביעי 
שבת לה' אלהיך )שמות כ ו( כי בו יהיה שבת לשם 
מה  בשביעי  מ"ד(  פ"ז  )תמיד  כמו ששנינו  הגדול 
לעתיד  השבת  ליום  שיר  מזמור  אומרים  היו 

לבא שכולה שבת ומנוחה לחיי העולמים 

והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית 
ימי  כל  בבריאת  יהיה  לאשר  ירמזו  והשנים 
עולם ועל כן החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל 
שהחמיר  כמו  עליה  הגלות  וחייב  לאוין  חייבי 
הארץ  תרצה  אז  שנאמר  כח(  יח  )לעיל  בעריות 
את שבתותיה )להלן כו לד( והחזיר הענין פעמים 
רבות כל ימי השמה תשבות )שם שם לה( ונאמר 
והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה )שם שם 
מג( וכן שנינו )אבות פ"ה מ"ט( גלות באה על עינוי 

הדין ועל עוות הדין 

ועל שמיטת הארץ מפני שכל הכופר בה אינו 
וכן  הבא  ובעולם  בראשית  במעשה  מודה 
עבדים  שלוח  על  גלות  וגזר  הנביא  החמיר 
אנכי  יד(  יג  לד  )ירמיה  שנאמר  השביעית  בשנה 
כרתי ברית את אבותיכם וגו' מקץ שבע שנים 

וגו' כי גם בעבד שביעית כיובל כו' 

והיובל יודע עוד מבראשית עד ויכולו כי ישובו 
ביובל הכל איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו 
שנאמר  וזהו  יחריש  המאמין  מוסד  הוא  כי 
ושבתה הארץ שבת )כאן( וקראתם דרור בארץ 
בפסוק  הנרמזת  החיים  ארץ  היא  כי  י(  )פסוק 

הראשון )בראשית א א( שבה נאמר והארץ אזכור )להלן כו מב( וכבר זכרתי זה פעמים ושמא לזה רמזו רבותינו )ר"ה כא( באמרם חמשים שערי בינה נבראו 
בעולם וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד כי כל שמיטה שער בית אחד והנה הודיעוהו כל ההויה מתחילה ועד סוף חוץ מן היובל קדש.

ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך וכו’ )כה ג(

האם יש מצוה לזרוע השדה שש שנים?

א. דרך הכתוב לומר כן ]כמו[ ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך )שמות כ ט( ]וכן[ ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות )שם כג יב(. 
ב. על דרך רבותינו )ירושלמי כלאים פ"ח ה"א( שש שנים תזרע שדך ולא בשביעית והוא לאו הבא מכלל עשה שהוא עשה ונמצא הזורע בשביעית עובר 

בעשה זה ובלא תעשה 
ג. מדרש אגדה )מכילתא משפטים כ( ר' ישמעאל אומר כשישראל עושין רצונו של מקום עושין שמיטה אחת בשבוע אחד שנאמר שש שנים תזרע וכשאין 

עושין רצונו של מקום עושין ארבע שמיטין בשבוע אחד כיצד נרה שנה וזורעה שנה נרה שנה וזורעה שנה נמצאו ארבע שמיטין בשבוע אחד.

רש"י

את ספיח קצירך. אפלו לא זרעתה והיא צמחה 
קרוי  הוא  הקציר,  בעת  בה  שנפל  הזרע  מן 

ספיח
לא תקצור. להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא 

הפקר יהיה לכל
ולא  מהם  אדם  בני  והפרשת  שהנזרת  נזירך. 

הפקרתם
לא תבצר. אותם אינך בוצר, אלא מן המפקר

רבינו מבאר כוונת רש"י מתי אסורים 'ענבי נזירך' 
שהפרשת מהם בני אדם

והכונה לרב בזה שהוא סובר שהשומר שדהו 
ופירותיו בשביעית אין הפירות נאסרין ]רק כל 
זמן שהם מופרשים מבני אדם אסורים הם[ וכן 
כתב בפירושיו במסכת יבמות )קכב ד"ה של עזיקה( 
ובמסכת סוכה )לט ד"ה אבל( וכן הדבר הזה בדין 

התורה בראיות ברורות 
וזו ששנויה בתורת כהנים )פרק א ג( ואת ענבי 
אתה  אין  בארץ  השמור  מן  תבצור  לא  נזירך 
בוצר אבל בוצר אתה מן המופקר יפרש הרב 
לומר ענבי נזירות לא תבצור אותם בנזירותם 

אבל תפקיר הכל ותבצור עם העניים 

לכל עניני המכון  הערות והארות 
ניתן לפנות למייל  או לטל:

 h0548402450@gmail.com

054-8402450   

כל הזכויות שמורות 

וזאת למודעי כי העיקר להגות בתורת רבינו הק' בלשונו הטהור והזהב ובכל דברי תורותיו 
הק', אך להקל על המתקרבים לקודש באנו להכניסם אל תחת כנפי השכינה תורתו של רבינו. 
והשתדלנו להיצמד ללשונו של רבינו הק' ורק במקום שהוצרכנו לקצר או לבאר הוספנו 
או הורדנו כמה מילים להבנת הדבר לאנשים פשוטים כמונו עד שנזכה כולנו להגות בפנים 
בתורותיו הק'.  ואך למותר הוא לפרט שאם שגינו בהבנת דברי קדשו הטעות וחוסר ההבנה 

היא בנו.
מתוך הקדמתו של רבינו לפי' עה"ת:

'ועתה דע וראה מה אשיב שואלי דבר בכתיבת פירוש התורה, אבל אתנהג כמנהג הראשונים, 
להניח דעת התלמידים יגיעי הגלות והצרות, הקוראים בסדרים בשבתות ובמועדים, ולמשוך 

לבם בפשטים ובקצת דברים נעימים לשומעים וליודעים חן. ואל חנון יחוננו ויברכנו. ונמצא חן 
ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם', עכל"ק.
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מעשה חשב

פרשת בהר
ם: )כה ט( ָכל-ַאְרְצֶכֽ ר ּבְ ֲעִב֥ירּו ׁשֹוָפ֖ ים ּתַ ִר֔ ּפֻ יֹו֙ם ַהּכִ ֶדׁש ּבְ ֹור ַלֹח֑ ָעׂש֖ י ּבֶ ִבִע֔ ְ ֶדׁש ַהׁשּ ֹח֣ רּוָע֙ה ּבַ ר ּתְ ֞ ׁשֹוַפ֤ ֲעַבְרּתָ  ְוַהֽ

מעשה חשב

1 כוונת רבינו להקשות, מכיון שדרשת התורה כהנים אינם פשוטו של 

מקרא, שהרי אי אפשר לומר שכוונת הכתוב לומר שדווקא תקיעת 
שופר של יום כפור דוחה שבת, ולא תקיעות של ראש השנה, שהרי 
מן התורה יכולים לתקוע אפילו ראש השנה שחל בשבת, ואינו אלא 
וא"כ רש"י הבא לבאר הכתובים כפשטם,  זכאי.  בן  יוחנן  רבי  תקנת 

למה הביא דרשה זו.

2 רבינו מבאר דברי התו"כ באומרו שתקיעת יובל דוחה שבת, שאין 

שניהם  כפורים  ויום  שבת  שהרי  בשבת,  יוכ"פ  כשחל  לומר  כוונתו 
ביום  שתוקעים  היינו  שבת,  שדוחה  באמרו  כוונתו  אלא  הם.  שווה 

הכפורים שדינו כשבת. ]ואינו בא למעט שר"ה אינו דוחה שבת[. 

3 רבינו מבאר שלכן הביא רש"י דרשת התורת כהנים, ללמוד מהתורת 

כמו  ויחיד,  יחיד  לכל  הוא  הרי  ביובל  שופר  תקיעת  שחובת  כהנים 
תקיעת שופר דראש השנה, ואינו חיוב אלא של בי"ד בלבד.

וכוונת הכתוב 'בכל ארצכם' הנאמר ביום הכפורים, כמו כוונת הכתוב 
'בכל ארצכם' בראש השנה, דהיינו שהחיוב לתקוע על כל אחד ואחד, 
וזהו כבר ביאור לפי פשוטו של מקרא שחיוב תקיעת שופר ביובל הרי 
הוא לכל ארצכם, דהיינו לכל יחיד ויחיד, ולא רק בבית דין בלבד. ולכן 

שפיר הביאו רש"י.

וראיה לדבר שכוונת התו"כ ללמד שהחיוב לתקוע על כל יחיד ויחיד, 
שהרי אם נאמר שהחיוב לתקוע ביובל רק על בית דין, הרי בבית דין 
לראש  יובל  בין  החילוק  מה  וא"כ  בשבת,  תוקעים  השנה  בראש  גם 
השנה. אע"כ שכוונתו לומר שביובל חיוב תקיעה על כל יחיד ויחיד. 

ולמה באמת ביום כפור לא גזרו שמא יעבירנו כמו שגזרו בראש השנה 
כשחל בשבת, מכיון שהחכמים לא עוקרים מצוה מן התורה, והנה בזה 
שגזרו שאין תוקעים בראש השנה כשחל בשבת, לא עקרו תקיעת שופר של ראש השנה, שהרי שפיר יוכלו לתקוע כשחל ראש 
השנה בימות החול. אבל אם יגזרו ביום כפור שחל בשבת שאסור לתקוע, שוב יהא אסור אפילו ביום כפור שחל בחול, דשניהם 

שווה. ולכן לא רצו לעקור מצוה מן התורה, לכן לא גזרו כשחל יוכ"פ בשבת.  

רמב"ן 

איני  הכיפורים  ביום  שנאמר  ממשמע  הכיפורים.  ביום  }ט{ 
לחודש  בעשור  נאמר  למה  כן  אם  לחודש  בעשור  שהוא  יודע 
אלא תקיעת בעשור לחודש דוחה שבת בכל ארצכם ואין תרועת 
ראש השנה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד לשון 

רש"י.

ערוך  כשולחן  לפניו  והכל  בתלמוד  בקיאותו  מפני  הרב  והנה 
אינו חושש וסותם הברייתות והן מטעות לשאר בני אדם שידוע 
)ר"ה כט( כי התקיעות כולן של ראש השנה  הוא וברור בגמרא 
ואפילו של רשות מותרות הן בשבת לפי שהיא  ויום הכפורים 
ואינה מלאכה ותוקעין היו בדין תורה בשבת של ראש  חכמה 

השנה ושל יום הכפורים בכל מקום.

וענין התקיעה בבית דין תקנת רבן יוחנן בן זכאי היא משחרב 
בית המקדש לפי שגזרו בה מפני שהכל חייבין בתקיעת שופר 
אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא  שופר  בתקיעת  בקיאין  הכל  ואין 
לנו  והתיר  הרבים  ברשות  אמות  ארבע  ויעבירנו  ללמוד  בקי 
רבן יוחנן בן זכאי בבית דין בלבד ואין לזה עיקר בענין הכתוב 

כלל1.

ומה שהזכירו )בת"כ פרשה ב ה( תקיעה בעשור דוחה שבת לומר 
שהיא נעשית בכל יום הכפורים כי הדחיה ביום הכפורים שחל 
להיות בשבת ושחל להיות בחול אחת היא שיום הכפורים כשבת 
לכל מלאכה בין להוצאה בין לכל המלאכות2. ומכל מקום רצה 
הרב ללמדנו שתקיעת שופר ביום הכפורים נעשית בכל מקום 
חייב  יחיד  שכל  ללמד  ארצכם"  בכל  שופר  "תעבירו  שפירוש 

לתקוע ואין התקיעה בבית דין בלבד כמו הספירה3.


