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וידבר ה' אל משה בהר סיני... ושבתה הארץ שבת לה' )כה',  
 ב'(-א'

 : מה עניין שמיטה אצל הר סיני?רש"י
 'ישראלת דתירוץ נפלא לשאלת רש"י מתרץ בעל ה'עבו

זיע"א: בהר סיני הייתה התגלות של הקב"ה לעם ישראל. 
ין  מאמ גלה דעתו כי הואוכך גם במצוות השמיטה יהודי מ

 .הב"היא של הק שכל הארץ
ם הסיבה שבעוון שמיטה  מוסיף המהר"מ שיק זצ"ל שזו ג

שמיטה אנו  כיוון שכאשר לא שומרים ,באה לעולם גלות
ש הקב"ה . ולכן כעונקעמייחסים את הבעלות שלנו על הקר

 מתוק מדבש! על הארץ. מי באמת בעל הבית (ח"ו) מוכיח
***** 

 וקראתם דרור בארץ לכל יושביה )כה', י'(
מדוע נאמר לכל יושביה? הלא בשנת היובל רק העבדים 

 משתחררים?
: מובא תירוץ א'מתרץ ה'פני יהושע' זיע"א שני תירוצים. 

עברי כקונה אדון לעצמו' : 'כל הקונה עבד )קידושין כ'(בגמרא 
ממילא יוצא, שכאשר העבדים משתחררים גם הבעלים 

 משתחררים.
: 'אין לך בן חורין אלא )אבות ו',  ב'(: מובא במשנה תירוץ שני

שהוא משתחרר  :והכוונה היא .מי שיושב ועוסק בתורה'
 מעבדותו כלפי היצר הרע שבתוכו.

אסורה עבודת הארץ והתכלית  ,כמו בשמיטה ,בשנת היובל
היא כדי שיעסקו בתורה. וממילא יוצא שבשנת היובל כל 
ישראל יוצאים לחירות ע"י לימוד התורה. ולכן נאמר 

 מתוק מדבש!  .'וקראתם דרור בארץ לכל יושביה'
 

 מה זה ראשי תיבות 'פנסיה'? - ידיעה חשובה

 .וגיעה ומייוף ספלו נניו פלבטלן =   תלוי למי?  תשובה:

 ולמי שמנצל את הפנסיה ללימוד תורה =

 חלההמיו יפירת ס -אורונניו פ

***** 
 אל תקח מאיתו נשך ותרבית... וחי אחיך עמך )כה', לו'(

וחי אחיך  'מבאר נפלא בעל ה'אמרי חיים' זיע"א: ניתן לפרש 
 .םשתחיו שניכם חיים שווי - 'עמך

כאשר האדם מלווה את כספו בריבית, אזי המלווה מצד 
. תאחד רוצה שהימים יחלפו מהר, כדי שיקבל יותר ריבי

ואילו הלווה רוצה שהימים יחלפו לאט כדי שהריבית לא 
 תגדל. וכך יוצא שחייהם אינם שווים.

מאתו נשך ותרבית' וכך תזכו   חלכן מצווה התורה 'אל תיק
 שיתקיים בכם 'וחי אחיך עמך' שחייכם יהיו שווים.

***** 
 לעמיתך... אל תנו איש את אחיו )כה', יד'(וכי תמכרו ממכר 

מדוע נאמר 'ממכר'? די אם היה כתוב 'וכי תמכרו לעמיתך' 
 כמו שנאמר 'או קנה מיד עמיתך'?

 מובא בגמרא מתרץ ה'אור תורה' בשם ר' יחיא יעיש זצ"ל:

: 'ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול )סוטה ב', ע"א(
בית פלוני לפלוני שדה   ,יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני

 פלוני לפלוני'.
שמה שעכשיו המוכר מוכר לקונה, זה כבר דבר שכבר  ,נמצא

' דהיינו דבר שכבר ממכרמכור לו. ולכן נאמר 'וכי תמכרו 
 מתוק מדבש! מכור לו, ולכן 'אל תונו איש את אחיו'.

 
 ובעניין הונאה מילתא דבדיחותא

המוכר מסתכל על השטר   ,שותה ומשלם ,מזמין יין אחד

גם היין שלך ' :זה שטר מזויף' אומר הקונה ,הלו'ואומר 

זה יין עבודת   ?דברתה ממה א: 'אומר המוכר 'מזויף

 'השטר עבודת יד... םנכון וג' :אומר הקונה 'יד

***** 
 )כה', לה'( ...עמך והחזקת בו וכי ימוך אחיך ומטה ידו

משכיל אל דל ביום רעה 'אשרי זה שאומר הפסוק אומר המדרש:  
 ימלטהו ה'...'

אל דל' ולא אשרי מסייע   )דווקא(נאמר 'אשרי משכיל  למה
ר' יצחק זאב זצ"ל המגיד  -' קהלת יצחקמסביר ה' לדל?

 לאדם ,בעלי חיים יש טבע ואין שכל: להקדמה :מוילנא
. אחת התוצאות של השכל היא הדאגה  יש שכל מאידך
אלא חיים את  ,לעתיד גיםחיים לא דואהולכן בעלי  לעתיד.
ו  ג לעתידולדאלו השכל של האדם הוא הגורם  ואילו .ההווה

 הכלכלי וכדו'...
 לבטוח בה' ולא לדאוג דאגת מחר.לכן האדם מצווה 
שבו צריך להפעיל את השכל ולדאוג, וזה   יש רק מקום אחד

   לאחיך העני והאביון. במצוות הצדקה
ולכן נאמר 'אשרי משכיל אל דל' בעניין הדל תפעיל את 

   מתוק מדבש!   דברי יושר(מתוך )השכל ותדאג לעתידו. 
 

: אמר ר' )ב"ב ט' ע"א(: הקדמה: מובא בגמרא הסבר נוסף
מוטב, ואם לאו באים  האלעזר אם ישראל עושין צדק

אומות העולם ונוטלין בזרוע. ואף על פי כן נחשב להם 
 .)ישעיה ס'(קה שנאמר 'ונוגשייך צדקה' לצד )לישראל(

יבוא עשו   ,יעקבאחיך ל ןמה שלא תית וזהו שאומרים:
 בכח הזרוע ח"ו. חוייק

' אשרי זה שיש לו  אשרי משכיל אל דל' לפי זה מובן הפסוק
לתת לבסוף לגוי   ץאת השכל לתת לאחיו הדל, ולא להיאל

 מתוק מדבש!  מזרע עשו.
 

 ובעניין שכל מילתא דבדיחותא
צריך להאמין רק במה  אתה 'לילד: אומר אחד כופר 

אז תגיד  !מצוין'עונה הילד.  כן'נניח ש' שאתה רואה'

'אז עונה הילד  'לא' 'לוקים אתה רואה?-את א ,חמודי

את השכל  'ואז הילד אומר  .)חס ושלום( '...זה סימן ש

אז זה סימן שאין  '  כופרעונה ה 'לא' ?'אתה רואה ךשל

 '...שכל ךל

 והוסיף: 'אבל את הקב"ה גם עיוור יכול לראות!!!'
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 )כה', לה'( וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו...
 אומר המדרש: 'אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'...'

 :המעובד מתוך 'מרווה לצמא' אמיתיסיפור בעניין זה  
'אני זקוק להלוואה דחופה... המשכנתא... אין לאשה  
 עבודה'... והמכתב הבא בתור: 'יש לנו ששה גמ"חים אחרי

בהלוואה אחת  ןחמש חתונות ואנו רוצים לאחד אות
גבאי   ,ם לרוחה...' וכך ממשיך ר' שמעיהנשולמסודרת ו

צדקה המסור לפתוח עוד בקשות של משפחות שבתיהם ה
אך מה הוא יכול לעשות?  וקורסים והם משוועים לעזרת

 פשוט ריקה... ,אותה הוא מנהל ריקה הקטנה קופת הגמ"ח
זון שלה הוא ן גמ"ח גדולה שהחהקמת קר ,חלום יש לו

. במתן הלוואה של סכומים א: תעזרה למשפחות נזקקו
. קורס ניהול כלכלי  ב גדולים בפריסה רחבה ללא ריבית.

יצירת מאגר עבודות והכנסות וליווי מתאים  .גנכון ומאוזן. 
 עד למצב שהמשפחה עומדת על רגליה.  

' גם הנתמכים יוכלו להגיע  בזכות' לקרן:שם הוא גם הכין 
' הזו  זכות'וגם ה ,ולא בחסד 'בזכות'למצב שהם חיים 

 תומכים ולכלל ישראל.תעמוד ל
אך יש צורך בתורמים נכבדים מאוד ומיד  ,החלום כל כך יפה

 המציאות מעירה אותו מן החזון שהוא כל כך חפץ בו.
 מצלצל... הטלפוןואז לפתע 

ההורים  'שבע ברכות'ת הזה עתה סיימו א ,הם היו זוג צעיר
ובירכו אותם 'שתזכו   מהחתונהנתנו להם את כל המתנות 

אמנם החתן אברך בכולל  להשתמש בכסף בצד היפה שלו...'
 עוזרים. ההוריםמודים האחרונה אבל והיא עדיין בשנת הלי

מקרר חדש,   :מה הם יעשו בכסף? היו לה המון רעיונות
סלון ועוד... אבל אז בעלה   ,אולי גם מכונת כביסה , מטבח

 נכנס וכל הקלפים נטרפו באחת...
אני מציע   ...שנשתמש בכסף בצד היותר יפה שלומציע אני '

 פעםלפתוח קופת חסכון לצדקה.... אנו נסגור אותה ובכל 
 'שנוכל נפקיד עוד לתוכה...

  ממה תשכחי ,אוי... אני רואה שקשה לך... טוב נרד מזה'
 נסגורשאת רוצה... ואת היתר  אמרתי, בואי נקנה מהש

 'לחסכון עבור הילדים בעתיד... אני רוצה לשמח אותך...
בעלי יקירי  'הכלה הצעירה שתקה לרגע... ולבסוף אמרה 

 נחשוב עוד יום אחד ונחליט יחד...'בוא 
למחרת היא נגשה לחתנה ואמרה 'אני מסכימה' הם נגשו  

לתכנית מוצמד יחד לבנק ופתחו חשבון סגור רב שנתי 
תכנית הם קראו בשם 'זכות' הבעל הסולידית הכי טובה. ל

 .'זכו' –' צדקה'מילה ל ם אונקלוסבחר את השם כתרגו
במהלכם הם חשבו מידי פעם  ,חודשים ושנים ,עברו ימים

זקוקים... ביתם היה  כן את התכנית כי הרי הם גם רלשבו
 והצרכים רבים ביותר. זרע בירך ה'במלא 

אבל לדעתי ' ' אמר לה הבעללמשוך מתי שתרציאת יכולה '
כל בואף דאגו  אותה, הם השאירוו '...'זכות'חבל על ה

הלכו   תהניסיונואמנם  הזדמנות להפקיד לה עוד ועוד...
גידולם לשנים עשר ילדים שהוצאות  'זכו'הם  ,והתגברו

אולי נשבור ונשתמש  'לה רבות... ובכל פעם עלתה השא
 על ה'זכות' .שומרים  'אנו :הייתהותמיד ההחלטה  ?'ףסבכ
 

אולי נפתח את  ...השיא הגיע בתקופת שידוכי הילדים
התקבלה  ושוב  ח?דוך טוב ומוצליונזכה בש 'זכות'ה

 'זכות'לא נוגעים באנו ' :ההחלטה
נים הם זכו לחתן את כל ש ...בגדולו וה'זכות' לא אכזבה

נכדים נולדו   ,כולם היו מסודרים בבתיהם ,עשר ילדיהם
 עשתה את שלה בצורה מופלאה. 'תוזכ'וה

אכן  ' 'ת החסד?פהגעתי לקו' :טלפוןאותה שיחת ואז הגיעה 
ני רוצה לתת המחאה מכובדת א 'עם מי יש לי הכבוד? ,כן

י עליך רבות ואתה ראוי  ביררת ,דו מנהללקרן אותה כבו
  93.03ה עוכל להגיע אלינו מחר בשאם תהו. לתרומה הז

 ?'בערב
ר תקרה  רמאוו ,הרב שמעיה הגיע, זה היה בית צנוע ופשוט

אם  ,קירות לבנים ועליהם תמונות צדיקים ,במקום מזגן
מן החלום היא  גיע לגבירהייתה לו תקווה שהוא ה

 התמוססה כעת.
כבר חמישים  ,מלאה זכויות' זו הייתה קופה זכות'קראנו לה 

 תניסיונוהיו לנו המון  ,ותשע שנה אנחנו שומרים עליה
שמרנו עליה מכל משמר. אבל הקב"ה עזר ו ,מש בהתלהש

, תודה לה' ראינו בנים ,הזו ראינו ישועות גדולות ב'זכות'
בקו הבריאות ובכל  ,מתפרנסים בכבוד םכול ,ניניםנכדים ו

  'י את ה'...ברכי נפש'ו 'ה'מזמור לתודיום אני אומר לה' 
עייתי שהגיעה הזמן להעביר אותה  היום החלטנו אני ור

אליך  , ביררתי עליך והחלטנו להעביר אותה הלמטרה ראוי
 ממצוקתם.ץ משפחות לשתשתמש בה כדי לח

קים 'ח פנקס צקלו היהודי האלמוני דכיצב שמעיה רואה רוה
 ועומד לרשום צ'ק...

 ,יש לי תנאי אחד ויחיד ,הרב שמעיה ,לפני שאני רושם'
אסור שאיש ידע מי עומד מאחורי   ,השם שלי נשאר אלמוני

 והרב שמעיה תקע את כפו והבטיח. 'הצ'ק הזה ברור?
, לרב שמעיה שכמעט התעלף ואת הצ'ק והגיש םרש היהודי

 !!!₪של מיליון ושבע מאות אלף  םסכו םרשו על הצ'ק היה
 

 גדול מתפשט חיוךו 699הרב שמעיה סוגר את תיק מספר 
קרובים הם היו  ה,עוד משפחה זכתה לנשום לרווח ,על פניו

וקרן  ,חים גדולים וקטנים"גמ 60מתרוצצים בין לתהום, 
  האחרון...הצילה אותם ברגע  'בזכות'

 ,בכבודו ובעצמו יהודי התורםה ,ופתאום דפיקות על הדלת
 שמיליון שבע מאות זה אמנם מספרזוגתי ואני חשבנו '

ות אמיליון שמונה מ הל אנחנו רוצים שזה יהיאב ,ב"טו
רב שמעיה  לך ה האמנם כעת אין לנו אז הנ ,י"ח ןכמניי

  עשרות צ'קים קטנים שישלימו את הסכום.
שבוע לאחר פטירתו של היהודי האלמוני מוציא הרב 
שמעיה צ'ק להפקדה ומגלה שזהו הצ'ק האחרון של אותו  

 ,זקן ושבע ימיםשנפטר לבית עולמו  ,נדיב צנוע ומופלא
ם כלכלית שכולם מסודרי םמותיר אחרים צאצאים רבי

ששל  'קרן'כשהוא עצמו עולה ליטול את ה ...רוחניתובעיקר 
 ..טוב. ולעולם שכול לושעומדת  'ה'זכות

אחים יקרים! פרשת בהר היא פרשת האמונה שמצדקה  
מכלכל חיים 'הקב"ה  ,פךיומחסד לעולם לא מפסידים, לה

 .אחיו הנצרךהחסד שיהודי גומל ל 'בזכות'דהיינו  'בחסד
 ה' יזכנו, אמן!          שבת שלום ומבורך!!!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 
/  שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל/  הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל/ רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  
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 -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  / הצלחה בעסקיו  –מלכה 

מזל / למכירת הדירה  –ולזרע קודש של קיימא / יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה  –בת זהרה 

 
 
  B@Hadera.muni.il-Baruch    3601136-151להקדשה:  

mailto:Baruch-B@Hadera.muni.il

