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מערכת הבטחון
"אני מתפרנס מכתיבה", הסביר בן חו"ל לחברו הישראלי 

שתהה מהיכן ירק זה חי. 
"ומה אתה כותב?" התעניין החבר בהערכה.

- "אני כותב לאבא שלי שישלח לי כסף"...
***

בפרשתנו העוסקת רובה ככולה בענייני 
ההלוואה  איסור  נמצא  בה',  בטחון 
לגוי  אבל  ומיהודי,  ליהודי  בריבית 
מותר להלוות בריבית. וצריך להבין מה 
שהתורה  ועוד,  זאת  ביניהם.  ההבדל 
בריבית,  להלוות  האיסור  את  מסיימת 
במילים: "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי 
אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ 

כנען", ומשמע שיש קשר בין הדברים. 
שמואל  אברהם  רבי  מציב  אלו  שאלות 
שנבאר  וטרם  סופר",  ה"כתב  בנימין, 
מעשה  נספר  מבהיר,  שהוא  היסוד  את 

שהיה. 
רבי נתן נטע שפירא, ה"מגלה עמוקות", 
כיהן כרבה של קראקא העיר. יום אחד 

הודיע ה"מגלה עמוקות" במפתיע לבני עדתו, שהוא עוזב 
את הרבנות בעיר מטעמים הכמוסים עמו. בני העיר ניסו 
בכל מאודם לחפש דרך שייאות להישאר עימם ולהנהיגם. 

אך לשווא. ה"מגלה עמוקות" נחרץ היה בדעתו.
הקהל  לפרנסי  עמוקות"  ה"מגלה  הודיע  מה  זמן  לאחר 
שהוא חוזר בו מהחלטתו לעזוב, משום מעשה שהיה. יהודי 
ולהתפרנס  קרדום  תורתו  לעשות  אבה  לא  חכם  תלמיד 
ממנה, לכן השכים בעוד לילה, ניפה קמח ולש עיסה, הניח 
לה לתפוח ובינתיים נטל ספר תהלים והפיל תחינתו לפני 

השי"ת שמלאכתו תעלה יפה.
ולאחר  וטריים,  ריחניים  כעכים  אפה  העיסה  משתפחה 
ברחוב  למכרם  לעמלו  יצא  יומי  ושיעור  שחרית  תפילת 
העיר עד שעת הצהריים, או אז שב לבית המדרש לעמול 
בתורה. כה היה סדר יומו ומובן שהדבר דרש ממנו כוחות 

רבים, ומשכורתו זעומה הייתה. 
תורה  אוהב  קראקא,  מעשירי  אחד 
והוא  האיש  על  לבו  נחמץ  ולומדיה, 
יששכר  הסכם  עסקה:  לו  להציע  ניגש 
משכורת  ללומד  יעניק  הוא  וזבולון. 
קבועה, מכובדת, שיש בה כדי פרנסה לו 
לו חלק  יהיה  זאת  ותמורת  ולמשפחתו, 
בתורה שילמד. ההסכם נחתם לשביעות 

רצון שניהם. 
התייצבו  ושניהם  עברו  חודשים  מספר 
לדין  עמוקות"  ה"מגלה  של  דינו  בבית 
טען  לשעבר  הכעכים  מוכר  תורה. 
שברצונו להפסיק את ההסכם - למרות 
זה  שהסכם  הגביר  עם  מסכים  שהוא 
הישנה.  למלאכתו  ולשוב   - הסכם 

וטענתו בפיו: 
על  בה'  בבטחון  אחוז  הייתי  במלאכתי,  טרוד  כשהייתי 
היטב,  כיאות, שתתפח  על העיסה שתצא  ושעל.  צעד  כל 
שיהיו  נאה,  תהיה  וצורתם  שרופים  יצאו  לא  שהכעכים 
קונים בתחילת היום בסכום נאה ולא בסופו של יום בחצי 
אני  שעתה  אלא  הבית.  להוצאות  יספיק  ושהכסף  מחיר, 
יודע שיש לי קצבה חודשית, כבר אינני נושא עיני למרום 
על  לוותר  מוכן  אינני  "מסודר".  אני  ובקשה,  לתפילה 

בטחוני בה', גם לא למען לימוד תורה בהרווחה... 

איסור ריבית 
ויישוב הארץ 

ליהודי - לא
לגוי - כן



"עיר כזו", נם ה"מגלה עמוקות" לפרנסי העיר, "שיהודים 
מרגישים תלויים ודבוקים בהשי"ת, אינני מוכן לעזוב".

נושא  אינו  בריבית,  המלוה  סופר":  ה"כתב  לדברי  נשוב 
עיניו לשמים למען פרנסתו, הוא ישן והכסף עובד עבורו 
להלוות  נאסר  ולכן  בה'  בבטחונו  פגם  בזה  יש  ומתרבה. 

בריבית (וכמובן שגם ללוות מיהודי אחר 
בכך).  אותו  שמכשילים   – אסור  בריבית 
שהגוי  משום  להלוות?  מותר  לגוי  ומדוע 
לא  הקרן  את  ואפילו  אלים,  בחזקת  הינו 
בטוח שיראה היהודי, וכל שכן את הרווח. 
שאינו  זה,  דבר  התורה  אסרה  לא  לכן 

מנתקו מבטחונו בה'.
לאיסור  ישראל  ארץ  בין  הקשר  וזהו 

לפי  כסדרו  יורד  הגשם  העולם  בכל  בריבית:  הלוואה 
ישראל,  ארץ  על  אבל  במרום.  שנקבעה  הטבע  הנהגת 
הקב"ה משגיח לפי מעשי בני האדם: 'אם שמוע תשמעו' 

– 'ונתתי מטר ארצכם', ואם לא – 'ולא יהיה מטר'. 
נמצא שהמגורים בארץ ישראל מחזקים את בטחון האדם 

באופן תדיר. אבל  עיניים למרום  לו לשאת  וגורמים  בה' 
המלווה בריבית – הפרנסה מצויה אצלו באופן קבוע, ואין 
בטחונו  לחיזוק  ישראל  בארץ  דר  שהוא  בכך  תועלת  לו 

בה'.
 ***

יודעים שהפרנסה הינה משמים,  אנחנו 
מה שנקצב לאדם – זה מה שהוא יקבל. 
אפילו  אנחנו  יותר.  ולא  פחות  לא 
מאמינים בזה. אך לעתים בלהט העשייה 
לו",  ש"נכתוב  מצפה  שהקב"ה  שוכחים 
שנבקש מאיתו על הצלחה במעשי ידינו, 
על פרנסתנו וצרכינו, ונרגיש תלויים בו 

בבטחון.
מצוות התורה האוסרות עלינו צורת מסחר כזו או אחרת, 
ההשתדלות  שלאחר  לעצמנו  לשנן  עבורנו  תזכורות  הינן 
המעשית, איננו מצפים כי אם: "לידך המלאה, הפתוחה, 

הקדושה והרחבה".   

"ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול" (כה, ז)

בית  תפקידי  את  ביניהם  שחילקו  שותפים  לשני  משל 
לארוז  סחורה,  לייבא  אחראי  האחד  שלהם:  המסחר 
לקוחות,  מביא  ורעהו  המסחר,  בית  את  ולסדר  אותה 
התנצחו  תדיר  ומתן.  משא  ומנהל  לרכוש  אותם  משכנע 
ואיזה  המסחר.  להצלחת  העיקרי  הגורם  מיהו  השניים 
השותפים  מן  אחד  למלא  יוכל  לא  השניים  מבין  תפקיד 

אם רעהו ייעדר לפתע. 

כביכול  הנמשל:  למען  רבים",  בת  ב"שער  מובא  זה  משל 
בינינו  שיש  סבורים  תהיו  אל  לישראל,  הקב"ה  אומר 
שותפות שווה – אתם עושים השתדלות, חורשים וזורעים, 
לתבואה  וגורם  הרוח  את  משיב  ומטר,  טל  מוריד  ואני 
שותפות  והרי  ומתפרנסים.  אותה  קוצרים  ואתם  לצמוח 

שכל אחד מהשותפים כביכול לא יכול ללא השני.

עבודת  את  תשביתו  השביעית  בשנה  שמיטה  מדי  לכן 
האדמה, או אז תראו שבתבואה שתגדל מאליה בשביעית, 
בארצך",  אשר  "לחיה  שאפילו  עד  רבה,  כה  ברכה  תהיה 
האוכלת כל הזמן קש ותבן, "תהיה כל תבואתה לאכול". 
היא  והשתדלותכם  הכל,  ויוצר  העושה  הוא  שאני  ותבינו 

למען הלבשת הנס בטבע גרידא. 

"והארץ לא תימכר לצמיתות כי גרים ותושבים אתם עמדי" 
(כה, כג)

הפסוק  את  בקדשו  ביאר  מבעלזא,  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
עתידה  לוי  "א"ר  ג):  (א,  רבתי  בפסיקתא  חז"ל  מאמר  פי  על 
ירושלים להיות כארץ ישראל וארץ ישראל ככל העולם כולו". 
בחיבוריהם  הדורות  מגדולי  רבים  של  לציטוטם  המקור  [וזהו 
כי,  אם  כולו",  העולם  בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  "עתידה 

הלשון המדויקת מופיעה מעט שונה].

תימכר  לא  "והארץ  כך:  הפסוק  יתבאר  הפסיקתא,  דברי  לפי 
וכפי  העולם,  בכל  שתתפשט  א"י  שעתידה  משום  לצמיתות", 
שא"י כיום הינה פלטרין של מלך, כך לעתיד לבוא העולם כולו 

יהיה בבחינת "כי לי הארץ". 

יהיה  ישראל  בארץ  חלק  כל  ותגדל,  הארץ  שתתפשט  לאחר 
כעת  מועמד  הוא  שבו  העכשווי  מהמחיר  וכמה  כמה  פי  שווה 

למכירה. ולכן המכירה הינה לזמן קצוב ובמחיר מסוים. 

בכל  מתגוררים  ואינכם  אתם  גרים",  "כי  שכעת  פי  על  ואף 
העולם, אך עוד יגיע זמן לעתיד לבוא ש"תושבים", בכל מקום 
בו תשבו בעולם הרי זה כארץ ישראל ובגדר "אתם עמדי". ואז 

המחיר יהיה כפול ומכופל. 

  

עיני כל 
אליך ישברו



"ומקדשי תיראו" (כו, ב)
קראנץ,  יעקב  רבי  מדובנא,  המגיד 
שנודע במשליו הקולעים אל השערה, 
לליצנותא  וחריף  שנון  גם  היה 
וקלס  ללעג  לשימם  זרה,  דעבודה 
בפני בני אדם ומתוך כך יפרשו מהם. 
לבימה  המגיד  עלה  השבתות  באחת 
יחל  שטרם  ואמר  מדברותיו  לשאת 
חדש  פירוש  לפרש  רוצה  הוא  לדבר, 

בפסוק "ומקדשי תיראו". 
הטמפל  ליד  הנה  בדרכי  "עברתי 
"ובפתח  המגיד,  סח  הרפורמי", 
להאזין  שביקשו  רבים  אנשים  עמדו 
עקא  דא  "האמנותית".  לתיפלה 
השבת  (ביום  כסף  עלתה  שהכניסה 
רח"ל) ואנשים רבים לא השיגה ידם 
כדי קנייתו מחד, ולא הסכינו לוותר 
ניסו  כך  משום  מאידך.  ההנאה  על 
בלא  ולהיכנס  שבת"  שכר  "להבליע 

כרטיס בין הנכנסים.
גברתנים  עמדו  שבפתח  אלא 
הכרטיס,  הצגת  על  בקנאות  ששמרו 
כרטיס  ללא  להסתנן  שניסה  ומי 
רבים  מכותיהם.  את  בו  הפליאו   –
מהנדחקים יצאו גונחים ונאנחים על 

שיצאו קירחים מכאן ומכאן.
מפרשים  נדחקו  מדוע  מבין  אינני 
'ומקדשי  הפסוק  את  לפרש  רבים 
מורא  על  בפירושים  תיראו' 
"בשעה  בלעג,  המגיד  סיים  מקדש", 
יראים  הוו  כפשוטו:  לפרשו  שניתן 
השומרים  מפני  ה'מקדשות'  מן 
ללא  בנכנסים  מכותיהם  שמפליאים 

כרטיס"... 
***

שיחה  של  האיסור  חומר  מפאת 
מרגלית  נא  נציגה  התפילה,  בשעת 

נאה בדרך חידוד כפי שפתחנו, ויהיו 
הדברים בגדר "די לחכימא רמיזא".

בגמרא (סוכה נא.): "תניא רבי יהודה 
דיופלוסטון  ראה  שלא  מי  אומר 
מילים  משלוש  המורכבת  [מילה 
מיוחד  מושב  שפירושה  יווניות, 
של  קומות]  בשתי  הכפול  לשרים 
ראה  לא  מצרים,  של  אלכסנדריא 
כמין  אמרו,  ישראל.  של  בכבודן 

גדולה  מוגבהים]  [מושבים  בסילקי 
פעמים  מסטיו,  לפנים  סטיו  הייתה, 

שהיו בה כפלים כיוצאי מצרים... 
וחזן  באמצעיתה  עץ  של  ובימה 
בידו,  והסודרין  עליה  עומד  הכנסת 
וכיון שהגיע לענות אמן - הלה מניף 
היו  ולא  אמן.  עונין  העם  וכל  בסודר 
בפני  זהבין  אלא  מעורבין,  יושבין 
עצמן, וכספין בפני עצמן, ונפחין בפני 
נחושת] בפני  [חרשי  וטרסיים  עצמן, 
עצמן.  בפני  [אורגים]  וגרדיים  עצמן, 
בעלי  מכיר  היה  שם  נכנס  וכשעני 
פרנסתו  ומשם  לשם  ונפנה  אומנתו 

ופרנסת אנשי ביתו".
רבי  שאל   – להבין  יש  ולכאורה 
כל  הושיבו  מה  מפני   – פולק  משה 
המיוחד  נפרד  במתחם  אומנים  סוג 
כבוד  של  ענין  חלילה  וכי  עבורם? 
אחד  שכל  ללמדנו?  הגמרא  באה 
ממנו  הפחותים  עם  לשבת  אבה  לא 

במלאכתם?
מה  פי  על  צחות  בדרך  מבאר  והוא 
בראשית  (תנחומא  במדרש  שמצינו 
וחוה  ואמר לאדם  נחש  "עמד  ח, ח): 
אכלכם  ביום  כי  אלקים  יודע  'כי 
האילן  שמן  עיניכם',  ונפקחו  ממנו 
וכל  עולמו,  את  כשברא  אכל  הזה 
אם  ולכן  אומנתו".  בני  שונא  אומן 
"והייתם כאלוקים   – מן העץ  תאכלו 

יודעי טוב ורע".   
אומנתו,  בני  שונא  אומן  שכל  מכיון 
המלאכה  בעלי  את  הושיבו  לכן 
רעהו  במחיצת  אחד  דווקא  במצרים 
מלאכה.  באותה  העוסק  לו,  הדומה 
שכן איבה כלשהי ישנה ביניהם ולכן 
בשעת  רעהו  עם  האחד  ידברו  לא 

התפילה... 
 ***

מי  ואין  כמעט  תיראו",  "ומקדשי 
שאין לו במה להתחזק ולחזק בנושא 
ובתי  כנסיות  בבתי  מקדש  מורא 

מדרשות. 
במסכת  דלעיל,  הגמרא  לשון  בסיום 
סוכה, ניתן לפרש בדרך רמז: "ומשם 
היינו  ביתו",  אנשי  ופרנסת  פרנסתו 
כאשר יתנהג אדם עם שכניו למקום 
התפילה כאילו הם בני אותה אומנות 
ולכן לא ידבר עימם בשעת התפילה, 
בכל  הברכות  ממקור  להתברך  יזכה 

הנצרך.

בפתח עמדו גברתנים 
ששמרו בקנאות על 
הצגת הכרטיס, ומי 
שניסה להסתנן ללא 
כרטיס, הפליאו בו 

את מכותיהם. רבים 
מהנדחקים יצאו גונחים 

ונאנחים

אצלנו, לא מדברים!
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


