
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעדני שבת
 –מעדנים על הפרשה בהלכה ובאגדה  –

 בס''ד ע''י מתתיהו אליהו הכהן זילביגרנערך 

 ב " פ תש   תי בחק פרשת  
 

 ט '' רפ גליון  

 בס"ד 

בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו כ''ד( ' ז"ככתיב )
  '. אחזת הארץמאתו לאשר לו 

יובל על  נוסףוכמו שמיטה,  דין היובל בשביתת הארץ הנה
יתירה ו ,ותשהיובל מוציא עבדים ומשמיט קרקע מיטההש

 .שביעית על היובל שהשביעית משמטת כספים ולא יובל
משגלו שבט ראובן ושבט גד ש :(בל"ערכין מבואר בגמ' )

וקראתם דרור 'שנאמר  ,וחצי שבט המנשה בטלו יובלות
בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו  ,'בארץ לכל יושביה

 . מקצתן
שהיובל היה  ס''ל מובא בתוס' וראשונים )גיטין ל''ו.(ר"ת 

נוהג בימי הלל בבית שני והיו כל יושביה עליה לפי מאי 
דאסיקנא התם בערכין דעשרת שבטים ירמיהו החזירן, 

מיהו כל  עלו לא''י,ו ישראל דבימי עזרא לאו כולה ע''גוא
וכיון שכן כל  ,השבטים עלו ולא היתה א"י חסרה שבט

  .יושביה עליה קרינא ביה
אולם הראשונים חולקים על ר''ת, והרמב''ן שם ס''ל 
שבזמן בית המקדש השני היו נוהגים כל דיני יובל מדרבנן, 
ורק לאחר החורבן התבטלה מצות יובל אפי' מדרבנן. 

שלא היה דין יובל בבית המקדש השני כלל  הרמב''ם ס''ל
 ורק מנו אותו כדי לקדש שמיטה. 

 עוד שלש דברים המעכבים

( פוסק ע''פ הגמ' ר''ה ג"י 'שמיטה ויובל י 'הל)רמב"ם ה
לשה דברים מעכבין ביובל, תקיעה ושלוח עבדים )ט':( שש

. דהיינו שאם לא היו שום עבדים והחזרת שדות לבעליהן
אז אין קדושת יובל כלל. וכן אם היו או שלא קנו שדה 

שדות ועבדים אלא שהיו רשעים ולא קיימו מצות חזרת 
חסר  האם הי( כתב שה''של) ח"מנשדות או שלוח עבדים. ה

 לא מהניביה"כ אף שלאחר יה"כ שלחו או החזירו  חדא
 .ואינו יובל

אי אזלינן בתר רובא על הגמ' שם מסופק שפת אמת ה
ומחדש שלדעת  .במיעוט דמשלחין סגידאינשי או אפי' 

משלחין עבדים בחו"ל אפי' אם בא"י אין אי  מספיק תוס'
אבל הטו"א מביא דברי הראב"ד  ,יובלג והנכדי למשלחין 

 .דכל שבא"י אין משלחין לא מהני שילוח דחו"ל
יובל מ"מ אינו נחשב השנה  שאין לו דיןאף כתב ש ח"מנה

נה טה שלאחריה רק אחר השילשמ כשנה ראשונה הזאת
ומעשרות כמו  תבודאי חייב בתרומוו ,זו מונין שמיטה
 .נוהג האיזה מעשר הימסופק שאר השנים אך 

 תקיעת שופר

מצות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל, 
. המעשה כל יחיד ויחיד לתקועעל  היא חובהומצוה זו 

רוקח מדייק מהרמב''ם שכאן המצוה היא לתקוע ולא כמו 
 צוה היא לשמוע. בראש השנה שהמ

תקיעה דיובל  כיבאר טעם מבשו"ת מהר"ם אלשקר )סי' י'( 
הוא כדי להכריז ולפרסם לשלוח העבדים ולהחזיר השדות, 
לכן עיקר המצוה הינו התקיעה וההכרזה, משא"כ 

והעברתם 'ולא  'יום תרועה'תקיעות דראש השנה, כתיב ב
יום של תרועה, והוא  הכביובל, והיינו שהיום יהי 'תרועה

שישמע את התקיעה וישבור את לבו, ויזדעזע לשוב אל 
 . השם

אכן הרבה אחרונים חולקים וס''ל שגם ביובל המצוה היא 
 לשמוע.

שוה היובל לראש השנה ל'( ראש השנה איתא בגמ' )
'( ח 'תפילה ב 'הל)רמב"ם . וכן פסק הלתקיעה ולברכות

צום של שנת היובל מתפלל תפלת המוספים תשע ביום ש
ואין מתפללין  ,ברכות כמו שהתפלל במוסף ראש השנה

 אותן אלא בזמן שהיובל נוהג. 
מה שנהגו לתקוע במוצאי יום שם כתב שהריטב"א 

הכפורים מנהג בעלמא הוא, זכר ליובל ולפי שאין שנת 
   .תוקעין בכל שנה ושנה ןהיובל ידועה לכ

 בחו''ל

חובת  שילוח עבדיםאין דין שביתת הארץ אבל  בחו''ל
  :(.ח''קידושין לוקיים גם בחו''ל, כמבואר בגמ' )הגוף היא 

( מדייק מהחינוך שמצות א''מצוה של)מנחת חינוך ה
הוא  ותמה הא תקיעת שופר ,בא"י ת רקנוהגתקיעת שופר 

וצ"ל כיון  ."ל בזמן היובלולמה לא ינהוג בחוחובת הגוף 
  .וארצכם הוא א"י 'תעבירו שופר בכל ארצכם'דכתיב 

 עוד דברים התלוים ביובל

בזמן שהיובל נוהג נוהג דין עבד עברי, ודין כתב שרמב"ם ה
בתי ערי חומה, ודין שדה חרמים ודין שדה אחוזה, 
ומקבלין גר תושב ונוהגת שביעית בארץ והשמטת כספים 

אינו נוהג  נוהגהיובל  בכל מקום מן התורה, ובזמן שאין
אחד מכל אלו חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל 

 מקום מדבריהם כמו שביארנו. 
 איך מונין שנת היובל

שנת חמשים סוברים שרבנן ש '.(ראש השנה טאיתא בגמ' )
אינו עולה למנין שני השמיטה, ורק שנה נ''א היא שנה 

שנת חמשים ש ס''לרבי יהודה ראשונה של שני השמיטה. ו
 . עולה לכאן ולכאן

שנת יובל אינה עולה ממנין שני ' ז'( פסק שי)רמב"ם ה
 סקים כר' יהודה.וראשונים שחולקים ופ ויש .השבוע

הרמב''ם כותב שאפי' בזמן שאין יובל מ''מ אותה שנה אינו 
הגאונים שמסורת  עולה למנין שני שמיטה. ומביא בשם

היא בידיהם איש מפי איש שלא מנו באותן השבעים שנה 
רבן בית ראשון ובנין בית שני אלא שמטות בלבד ושבין ח

בלא יובל, וכן משחרב באחרונה לא מנו שנת החמשים 
שנים. כי הם סוברים שבזמנינו כיון שאין אלא שבע שבע 

ם מצות יובל כלל ממילא אין מונין שנת נ'. ומשמע שה
מודים לרמב''ם בזמן המקדש  במקרה שלא היה יובל כגון 

 שחסר א' מג' הדברים.
 מצות ספירה

.( ב"כתובות עמצוה על הב''ד לספור את השנים, ותוס' )
בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת ברכה,  מברכיןב''ד ש ס''ל

על חזקוני . אבל השני השמיטה א"נ על ספירת שני היובל
היום כך בירכו. והיו אומרים ''( כתב שלא ה ח''כהתורה )

היום 'וכשנכנסו בשנת השמיטה אומר  ',וכך שנים בשמיטה
וכשנכנסו בשמינית  'שבע שנים ביובל שהם שבוע אחד

היום שמונה שנים ביובל שהם שבוע אחת ושנה 'אומרים 
מצד זריזין יש לספור בליל ר"ה אבל '. המנ''ח כתב אחת

 .מה"ת יכולין לספור כל השנה
 יובל בזמנינו

שהיה זכר לשביעית אע''פ שחכמים תקנו שמיטה  בזמנינו
 :(ו"גיטין ל) 'תוסאפי' הכי לא תקנו דין יובל,  שבזמן המקד

משום דאין רוב צבור יכולין לעמוד בה  מפרש שהטעם
 ליאסר בעבודת קרקע שתי שנים רצופות.
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שתהיו עמלים מפרש רש"י  '.אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתםג'( ' ו''ככתיב )
 . והמפרשים תמהים מנין לרש''י שמדובר בעמלות התורה ולא רק לימוד התורה. בתורה

בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא  .(ח''מו"ק כ( מפרש שכתוב בגמ' )ז''סימן מ)או''ח אליה רבה ה
פסוק אם בחקותי תלכו וכו' דסיים ונתתי גשמיכם על הקשה לרש"י  ההי זהו אלא במזלא תליא,

 הוי זכות גדול.דהא מזוני לאו בזכותא תליא, לזה מתרץ על מנת שתהיו עמלים בתורה דבעתם, 
הוי זכות דמל ועוסק בתורה כשע וזה דוקאדזכות גדול מהני.  .(ו''שבת קנ)תוס' וכמו שכתוב ב

והרי  .דאישתדל באורייתא בטל מיניה חוביא דכוכביא ומזלות דברי הזוהר כלכן מפורש גדול, ו
  .  , דהיינו שלומד בעסק ועמל'דאישתדלמבואר דוקא '

 

   ט '' רפ גליון   ב " פ תי  תש פרשת  בחק 

. וקשה איזה צורך יש הן אילני סרק, ועתידין לעשות פירות 'ועץ השדהד'( מפרש ' ו''כ)רש"י 
רות בעולם. וכן קשה הרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ילעתיד לבא בזה הרי יש כבר הרבה פ

 א''כ מה פשט בשכר שהתורה קבעה כאן כשכלל ישראל מקיימים את התורה. 
הנתיבות שלום מפרש שכתוב אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ואין זה 

ורה כאן שאין מטעם עונש אלא זוהי מציאות הבריאה שהכל תלוי בקיום התורה וזה כוונת הת
זה שכר המצוה אלא זוהי המציאות וסדר הבריאה שע''י קיום המצוה ממילא כל הבריאה תהיה 

כי בזה שכלל ישראל מקיימים את כל אפי' באילן סרק בצורתה. ולכן לעתיד לבא יהיה פירות 
 המצות ממילא הבריאה בשלימותה.  

 

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה  כו'אם בחקתי תלכו כתיב בתחילת הפרשה '
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח  ,יתן פריו
  '.בארצכם

הברכה הם דברים שאדם צריך כדי לחיות, ולא כתיב כמו פרשת כי תבא  קותית בחבפרש הנה
 ה באסמיך ובכל משלח ידיך'. 'ברוך פרי בטנך יצו ה' את הברכ

וקשה הרי מכיון שיש הרבה אוכל א''כ איזה  .אוכל קמעא והוא מתברך במעיושרש"י עוד כתוב ב
 צורך יש בזה שמתברך במעיו.

ולתלמיד  ,בטעמא דקרא מפרש שכאן מיירי בתלמיד חכם, כמו שכתוב שתהיו עמלים בתורה
 חכם הברכה היא שיהיה לו מה שהוא צריך.

מאכל מונע מלזכות ש החתם סופר שמה''ט יש ברכה שאוכל מעט ומתברך, כי ריבוי וכן מפר
מדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו בשם ה .(ד"כתובות ק) 'תוס ובבתורה וכמו שכת

   .יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו
 

ברכות  ,בשם ר' יונתן אמר חשבתי ברכות חשבתי קללות ר' אבא בריה דר' חייאאיתא במדרש 
אם לא תשמעו עד ביד ו) קללות מן וי"ו ועד ה"א (תם בחקתי עד קוממיוא) מאל"ף ועד תי"ו

 . ולא עוד אלא שהן הפוכות (המש
כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצות כאשר היה , ו( כו)רמב"ן בספר אור גדליהו מבאר ע''פ 

מתחילתו קודם חטאו של אדם הראשון אין חיה ורמש ממית אדם, וכמו שאמרו )ברכות העולם 
 ( אין ערוד ממית אלא חטא ממית. .ג"ל

הרי שמצד הטבע ברא הקב''ה שיהיה רק ברכה בעולם וזה סדרו של העולם ולכן הברכה נאמרה 
אמרה מאות ו' בסדר של א' ב', והקללה היא היפך הטבע שאדם גורם ע''י חטאו ולכן הקללה נ

  . עד ה' שהוא סדר הפוך
 

   madaneishabbos@gmail.comלהערות או קבלת הגליון במייל נא לשלוח מייל לכתובת 


