
  

 

   ������� ל קדושת הגליוןנא לשמור ע  �������

 לפרשהפנינים 
 
    """"אל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמראל משה בהר סיני לאמר' ' ' ' וידבר דוידבר דוידבר דוידבר ד""""

 )א, כה (                                                    
...  מה עין שמיטה אצל הר סיי- בהר סיי

ה 'ה ודקדוקי'אלא מה שמיטה אמרו כללותי
מסיי אף כולן אמרו כללותיהן ודקדוקיהן 

זה דווקא למה פרט הכתוב את ). י"רש(מסיי 
כי פרשת שמיטה ,  ויש לומר-? אצל שמיטה

כי איך אפשר , השמים-מן- מוכיחה על תורה
וצויתי את ברכתי לכם : "לבשר ודם להבטיח

בשה הששית ועשת את התבואה לשלוש 
ואפשר , דבר שהוא מחוץ לגדר הטבע, "השים

 )חתם סופר(. לבחון את אמיתותו

 
יי  מה עין שמיטה אצל הר ס-  בהר סיי

, א מקשה"הה הרשב, ראה לתרץ). י"רש(
הרי היתה , למה עשו ישראל ותחייבו גלות

שכפו , "מודעה רבה לאורייתא"להם טעת 
שלא יתה להם , ותירץ? עליהם הר כגיגית

וכשלא קיימו , ארץ ישראל אלא בשביל התורה
הרי . את התורה אין להם זכות על ארץ ישראל

תופסת , "תאמודעה רבה לאוריי"שטעת 
אבל במצוות . צוות שהן חובת הגוףמב

, תופסת" מודעה"התלויות בקרקע אין טעת 
ולכן הודגש . שהקרקע עצמה דורשת את קיומן

ה על 'כיון שמתן התורה הי": בהר סיי"כאן 
אבל , "מודעה"יש מקום לטעת ו, ה'ידי כפי

מוכרח , שהיא חובת קרקע, ת שמיטהבמצו
קרקע עצמה דורשת כי ה, לקיימה בכל אופן

 )בית דוד(                      . שתהא שובתת בשביעית

 
 מלמד שהראהו -  אמר אל הכהים בי אהרן

 דור דור -ה למשה דור דור ושופטיו "הקב
דור דור ). מדרש רבה אמרו כו... (ומהיגיו

דור קטן זקוק .  המהיג לפי הדור-ומהיגיו 
ככל שמחלתו , משל לחולה. למהיג גדול
  . צריך לרופא מומחה יותר כן-אושה יותר 

 )ר שמחה בום מפשיסחא"ר (                                 

        
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי """"

תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם 
 )ב, כה (                     """"''''ושבתה הארץ שבת לדושבתה הארץ שבת לדושבתה הארץ שבת לדושבתה הארץ שבת לד

 וזה תשיגו על ידי מאבק -כי תבאו אל הארץ 
 מחשבתכם ולא יעלה על, י מלחמות"ע, קשה
, כוחי ועוצם ידי רכש לי את המדיה: לומר

קיבוץ זה או גוף , גיבור זה או מהיג פלוי
 כי בלי חסדי - אלא אשר אי ותן לכם , אלמוי

לא הייתם , בלי הסים הגלויים והעלמים', ד
ושבתה הארץ שבת . משיגים מה שהשגתם

הוא קיום '  לבטחון בדןהעד הכי אמ... 'לד
 )איגר' הרב י(         .                     המצוות שמיט

        
כשיבואו לארץ , ת לישראל"חת השיטזו הב

כי ארץ מורה על , ה לבם בייחא'ישראל יהי
  .ה לבם בחת'שיהי, וזה ושבתה הארץ. הלב

 )מי השילוח(     

 
:  שלוש שבתות יש- 'ושבתה הארץ שבת לד

, שה, והן כגד עולם, חגים ושמיטה, שבת
תשא (כאמר , ת היא לשביתת הפששב. פש
לכן אסרו , וביום השביעי שבת ויפש): יז, לא

, בה כל המלאכות ואף מלאכת אוכל פש
כמו שטבעו , החגים הם בחית שביתת הזמן

לפיכך , מקדש ישראל והזמים: הברכה
השמיטה היא . הותרה בהם מלאכת אוכל פש

 הארץ שבת הושבת: כאמר, שביתת העולם
ולא אסרה , ן הותרו בה כל המלאכותלכ', לד

  .אלא עבודת האדמה בלבד
 )צבי הירש מזידיטשוב' ר ר"אדמו(                         

  
 בשש שים ישן - 'ושבתה הארץ שבת לד

ובהן מצמיחה הארץ , כשלוש מאות שבתות
ולכן צרכת שת השמיטה , פירות ותבואות

 חוץ, אשר בה תשבות הארץ שלוש מאות יום
  .על שבתות שש השיםלכפר , ה'משבתותי

כ מגדלת הארץ "כיון שבשבע שות שמיטה ג
ושוב מצטבר  מספר השבתות בערך , ספיחים

לכן באה שת , כמספר ימים של שה שלימה
לתקן גם , היובל אחרי שבע שות שמיטה

 )ישמח משה(                      . הפגם הזה של הארץ
        

שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר """"
 )ג, כה (              """" את תבואתה את תבואתה את תבואתה את תבואתהכרמך ואספתכרמך ואספתכרמך ואספתכרמך ואספת

 כששת - עין שש שות השמיטה -  שש שים
' כשם שאמר שבת לד: וכן אמרו. ימי בראשית

והה ביום . בשבת בראשית כך אמר בשמיטה
השלישי וביום הששי של מעשה בראשית 

לכן גם בשה השלישית , טוב-הוכפל בהם כי
ובשה הששית של שמיטה צריך ליתן מעשר 

 )שך חכמהמ(                        .להיטיב לזולת, עי

 
 על דרך שמובא בגמרא -  שש שים תזרע שדך

ה רבא לרבן במטותא 'אמר לי): ברכות לה(
ביומי יסן וביומי תשרי לא תתחזו , מיייכו
 -  והבדים כת הגתותיהקציר ודרזמן (קמאי 

מצא ששי חדשים בכל שה בטלים ). י"רש
ב " י-שה אחת ולזה צטוו בשמיטה . מתורה
 תמורת שי החדשים שבטלו כל שה -חדש 

שבת ... וזה ובשה השביעית. במשך שש השים
 החוב -' שה זו מקודשת לפרוע החוב לד', לד

 )חומת אך(                    .           של ביטול תורה

ה ה ה ה ''''ובשנה השביעית שבת שבתון יהיובשנה השביעית שבת שבתון יהיובשנה השביעית שבת שבתון יהיובשנה השביעית שבת שבתון יהי""""
מך לא מך לא מך לא מך לא ררררשדך לא תזרע וכשדך לא תזרע וכשדך לא תזרע וכשדך לא תזרע וכ' ' ' ' לארץ שבת לדלארץ שבת לדלארץ שבת לדלארץ שבת לד

 )ד, כה(                                                                                                                                            " " " " תזמרתזמרתזמרתזמר
, משפטים' כאן ובפ, כל דיי שמיטה, דייקיש ל

ואילו ביובל כל הדיים , אמרו בלשון יחיד
לא תזרעו ולא .. יובל הוא"אמרו בלשון רבים 

 בשמיטה הדיים - ? מה ההסבר, "'תקצרו וכו
, והוא הרי יחיד הוא, וגעים רק לבעל השדה

אולם ביובל . ים בלשון יחידילכן אמרו הד
ואיש אל , ל אחוזתותשובו איש א: אמר

בעל , הרי לך קוה ומוכר, משפחתו תשובו
לכן , לשיהם מתייחסים דיי יובל, ועבד

 )בשם גדול אחד(                     .אמרו בלשון רבים
        
והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך """"

ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך 
 )ו, כה(                                                                                                                 """"הגרים עמךהגרים עמךהגרים עמךהגרים עמך

 על שבת - הוהיתה שבת הארץ לכם לאכל
כל שיתא יומא ): ד" יהקדמה, זוהר(אמר 

, כך גם בשביעית, יתברכון מיומא שביעאה
שכל השפע וההצלחה תבוא על ידי שמירת 

 על -" והיתה שבת הארץ: "וזה. מצוות שביעית
   ".לכם לאכלה "-ה 'תהי. ידי שמירת שבת זו

 )מקרא מפורש(                     
  

וקדשתם את שנת החמשים שנה וקדשתם את שנת החמשים שנה וקדשתם את שנת החמשים שנה וקדשתם את שנת החמשים שנה """"
ה יובל ה יובל ה יובל ה יובל ''''וקראתם דרור בארץ לכל ישביוקראתם דרור בארץ לכל ישביוקראתם דרור בארץ לכל ישביוקראתם דרור בארץ לכל ישבי

ם ושבתם איש אל אחזתו ם ושבתם איש אל אחזתו ם ושבתם איש אל אחזתו ם ושבתם איש אל אחזתו ה לכה לכה לכה לכ''''הוא תהיהוא תהיהוא תהיהוא תהי
 )י, כה(                     """"ואיש אל משפחתו תשבוואיש אל משפחתו תשבוואיש אל משפחתו תשבוואיש אל משפחתו תשבו

 לכל -  ה'וקראתם דרור בארץ לכל ישבי
כי , "ה'יושבי"לא אמר אלא לכל " ה'עבדי"

ואפילו רק למקצת , מדיה שאין בה חירות
. כל התושבים הם משועבדים, תושבים

מרגישים את החירות רק כשאין בכלל עבדות 
שגועים בה העבד , ת גע היאהעבדו. במדיה

כל : ל"ומעין זה אמרו חז. והאדון גם יחד
קדושין (הקוה עבד עברי כקוה אדון לעצמו 

שעל , "ה'שביווקראתם דרור לכל י"ולכן ). כ
ידי שיחרור העבדים כל תושבי המדיה יהיו 

  )פי יהושע(                                             .בי חורין
  

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד """"
 )יז, כה(         " אל תונו איש את אחיו אל תונו איש את אחיו אל תונו איש את אחיו אל תונו איש את אחיועמיתךעמיתךעמיתךעמיתך

לשון " כי תמכרו"מדוע אצל ממכר כתוב 
, לשון יחיד" או קה"ה כתוב 'ואצל קי, רבים

 יש בזה -? מדוע לא כתוב או תקו מיד עמיתך
ז "רכ' מ סי"חו(רמז לדין בשולחן ערוך 

אם המוכר מוכר את סחורתו בזול ): ט"סק
כי אואה , מחמת דוחקו אין בזה משם אואה

  .כדרך התגרים, היא רק בדרך הרגילה
אולם אצל הקוה יש תמיד טעת אואה



כי : "וזה הרמז. אפילו כשקוה מחמת דוחקו
כדרך שרבים  -" תמכרו ממכר לעמיתך

או קה מיד  "-לא מחמת דוחק , מוכרים
 אפילו כשזה מקרה מיוחד שהקוה - " עמיתך

  ".אל תוו איש את אחיו "- מוכרח לקות 
  )הדרש והעיון(              

  
 -  ...אל תוו... וכי תמכרו ממכר לעמיתך

מות וחיים ביד לשון ) כא, משלי יח(ד "הה
  ).ר בהר פרשה לג"מ(

, הרי כאן באואת ממון המדובר, ומקשים
  ?ומה עין לשון לכאן

בשם רבו , ל"ה זעק"ז מו"י אא"בכתוראיתי 
הה התורה אמרה : הסבר כזה, החתם סופר

במספר שים אחר היובל תקה מאת "
והה , "במספר שי תבואות ימכר לך, עמיתו

 שהיא לכאורה לא - הגם ששביעית בייהן 
 מכל מקום ברור שכסת -שת תבואה 

וצויתי "ה "כי הבטיח הקב, בחשבון השים
ועשת את התבואה לשלש " את ברכתי

אבל כאן המדובר באיש שאיו ". השים
ל שלכן הוצרך " חזכפי, משמר שביעית
אצלך , אם כן יאמר הלוקח. למכור את שדהו

ואיי , ה השדה עושה לשלוש שים'הרי לא הי
לזה אמר . צריך לשלם לך בעד שת השמיטה

 דברים וממון עולים תולכך אוא, אל תוו
  )וידבר משה(                          .כאן בקה אחד

 
 זו אואת ממון -  אל תוו איש את אחיו

ולא תוו איש את ) פסוק יז(להלן ו). י"רש(
כאן הזהיר על אואת : י"אומר רש, עמיתו
מין הדיוק שפסוק כאן הכווה . דברים

לאואת ממון ובפסוק דלהלן הכווה לאואת 
 כי כאן אמר אל תוו איש את -? דברים

כי זה יודע , ולאח קשה להוות בדברים, אחיו
וה ולכן הכו, ומכיר היטב את שיחו ואת שיגו

ולא : אבל בפסוק השי אמר. לאואת ממון
עלולים , לחבר, ולזר, תוו איש את עמיתו

 )מגזו העתיק (                 ..להוות גם בדברים
        

ולא תונו איש את עמיתו ויראת ולא תונו איש את עמיתו ויראת ולא תונו איש את עמיתו ויראת ולא תונו איש את עמיתו ויראת """"
 )יז, הכ(                                """"אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם' ' ' ' מאלקיך כי אני דמאלקיך כי אני דמאלקיך כי אני דמאלקיך כי אני ד

 שאל -? חסיד מהו -  ולא תוו איש את עמיתו
. את אשי שלומור שמחה בום מפשיסחא "ר

מי שעושה , ם"לפי הרמב, חסיד הוא: ועה
אמר , אבל. הדין- ווהג בכל דבר לפי משורת

החסיד איו , "ולא תוו איש את עמיתו"
 )מאוצר החסידות(               .מוה גם את עצמו

  
ן "עי( קרי -אמיתו  -  ולא תוו איש את עמיתו

שלא יוה האדם את , )ף מתחלפים"באל
 )דבש השדה(                                 .ת שלוהאמ

  
 הה כבר אמר - ולא תוו איש את עמיתו

) פסוק יד(אל תוו איש את אחיו : למעלה
ומדוע שיה מלשון אחיו , ולמה חזר על זה

 ואפשר לומר כי תחילה -? ללשון עמיתו
, הזהיר על סתם אואה לקוה או למוכר

א הוה אותו את חברו אשר ל שאחד מוה
וזה ודאי עוון , מעולם ולא לקח ממו מאומה

כי למה יפסיד ממוו ויחסרו על לא , גמור
ועתה הזהיר שלא רק שאין לו . עוון בכפו

אלא , להוות לאחיו שהוא קי כפים ובר לבב
שדומה לו , אפילו למי שהוא שותפו ועמיתו

כאשר : אמרילא , באואה ואף הוהו לפים
ויורה היתר לעצמו , ה לועשה לי כן אעש

אל תוו : לכן אמר. שתצא אואה באואה
, שהוא מוה ורמאי כמוך,  איש את עמיתו

ואף שכאן אין לך ,  תוהולבכל זאת א
בכל זאת , ש קיילהתיירא כאילו הוית א

ואם הוא הוה אותך ... עליך לירא מאלקיך
אלוקי , אלוקיכם' הלא אי ד, ולקח משלך

יפרע ממו כשם שאפרע  להןאמ, שיכם
 )ביה לעיתים(                                         .ממך

  
ר " חסיד אחד אמר לאדמו-  ויראת מאלקיך

שאתם , שמעתי עליכם: אברהם מפשיטיק' ר
. ותים סגולות והן עושות פעולות שוות

  .אבקש לתת לי סגולה ליראת שמים
כי אם לאהבת , יםמ אין לי סגולה ליראת ש-

  .ר"מוד השיב הא- שמים 
 אהי  אהבת שמים הרי: אמר לו החסיד-

ובכן , מדריגה יותר גדולה מיראת שמים
  .יועיל לתת לי סגולה לאהבת שמים, אדרבא

 - דולה לאהבת הבורא גאהבת ישראל היא -
 מי שיש לו אהבת ישראל -ר "עה לו האדמו

 )שער החסידות(    .'יכול בקל לבוא לאהבת ד
        

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית """"
   """"ף את תבואתנוף את תבואתנוף את תבואתנוף את תבואתנוהן לא נזרע ולא נאסהן לא נזרע ולא נאסהן לא נזרע ולא נאסהן לא נזרע ולא נאס

 )כ, הכ(                                                  
 חסיד אחד התאון על -וכי תאמרו מה אכל 

שדאגת הפרסה , מר גורלו לפי הרבי מקוצק
  .מטרידה אותו מאוד

 וישלח לך -  אמר לו הרבי -'  תתפלל לד-
  .פרסתך

 המשיך החסיד -  איי יודע איך להתפלל -
  .וןלהתא

 הדאגה הזאת - אמר לו הרבי - אם ככה -
 )כתב סופר(.היא יותר חמורה מדאגת הפרסה

 
וציותי את ברכתי לכם בשנה הששית וציותי את ברכתי לכם בשנה הששית וציותי את ברכתי לכם בשנה הששית וציותי את ברכתי לכם בשנה הששית """"

  "ועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השניםועשת את התבואה לשלש השנים
 )כא, הכ(

 -  וצויתי את ברכתי... וכי תאמרו מה אכל
,  כרמים,עשיר שיש לו שדות, בוהג שבעולם

בטוח , ורמחס עואיו יוד, חלות ואחוזות
 ואיו מרגיש במצוקת חוקשלבו , בעצמו

, ה על שה של שמיטה"לכן ציוה הקב. העי
כדי שגם העשיר , שאסור בה לחרוש ולזרוע

ירגיש בטעמו של העי וישא , ידע מחסור
וזה יעורר ? מה אכל: עייו לשמים בחרדה

, בלבו רגשי רחמות על העי כל הימים
. וחו הראהישתתף בצערו וביגוו ויבין לר

  )צרור המור(     . ברכתי וצויתי את-ובזכות זה 

  
 -  וצויתי את ברכתי... וכי תאמרו מה אכל

הרי אפילו אם לא יאמרו מה אכל , מקשים
  ?את ברכתו' כן יש צורך שיצוה ד-גם

 תבוא -שאם יאמרו , על זה אמר רבי זושא
אבל כשיהיו חסרי בטחון , ה'הברכה מאלי

ך לצוות את רה צו'יהי? מה אכל: וישאלו
  .הברכה

אברהם ' ר'  הג-ל "ר זצ"ואמר על זה אאמו
עולם ,  שכל דבר מן העולם העליון-וב 'מסוכצ
 -עולם הרבוי , שבא לעולם הזה, היחוד

ל "כמו שאומר המהר, מתרבה מעצמו
 רבמצרים לקו עש"בפירושו על ההגדה על 

והה ". מכות ועל הים לקו חמשים מכות
, אמר, בתמימות' ים את דכשישראל עובד

י שלא "ופרש, אלוקיך' ה עם ד'תמים תהי
, ה עמו וחלתו'ואז תהי, תחקור אחר עתידות

ת בכבודו "ולכן הברכה תבוא מאת השי
. וממילא תתרבה, ממקור העליון, ובעצמו

ותחקרו לעתידות , אבל כשתאמרו מה אכל
 יהא צורך לצוות את -ולא תהיו בתמימות 

  )שם משמואל(                                         .הריבוי

  

 -  וצויתי את ברכתי... וכי תאמרו מה אכל
הה האדם שהוא , שמעתי בשם קדוש אחד

, צרכיו מוכים ומזומים לו, צדיק וישר
ויפקח ): יט, וירא כא(ככתוב אצל הגר 

, הייו, אלוקים את עייה ותרא באר מים
שלא ראתה שהבאר מים היתה מוכה אלא 

): כה, בשלח טו(כמו כן אמר . עד עכשיו
ה מוכן ומזומן אלא 'כלומר שהי, עץ' דויורהו 

, אבל מי שאיו כדאי. ה צריך לגלותו'שהי
כגון אלה , שאמותו חלשה ובטחוו רפוי

בשביל אלה יש , "מה אכל"השואלים תמיד 
שהיא בריה , צורך לצוות להם את הברכה

  )דברי שאול(                                          .חדשה

 

והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ """"
 )כג, כה(       """"ים אתם עמדיים אתם עמדיים אתם עמדיים אתם עמדיושבושבושבושבכי גרים ותכי גרים ותכי גרים ותכי גרים ות

,  הרי היא שלי-כשהארץ שלכם : הכווה
.  היובל והג-כשאתם יושבים על אדמתכם 

 -שגלו השבטים . ה'ה עלי'ואם אין כל יושבי
כי לי "ואין כאן , גלתה השכיה עמהם

דות להחזיר ש, ואז אין דין יובל והג, "הארץ
כי : וזה. למוכר והם לחלוטין בידי הלוקח

 כשאין אתם - גרים ותושבים אתם עמדי 
ואז , גם השכיה מסתלקת,  על הארץביםשיו

    .אין היובל והג
 )ש משץ"בשם הר, משך חכמה (    

 
 - והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ

הרי סוף סוף אצל הבעלים , לכאורה תמוה
  ?מיתותהראשוים שארת הארץ לצ

כי באמת יש לכל אדם מישראל , העין הוא
ולכן החלה , חלק צחי בקדושת ארץ ישראל

שעשתה על ידי , שיש ליהודי מחלוקת הארץ
האורים ותומים בהכרזת חלק זה וגבול זה 

    .שארת באמת לו ולזרעו עד עולם, לפלוי
 )חסד לאברהם(            

 
בי שאלו את ר -  והארץ ללא תמכר לצמתת

הרי הגוים כבשו ארץ ישראל , חשון גאון
כן מה שתה דין -אם, במלחמת כיבוש

שהוא , כיבוש זה מכיבוש של שאר מקומות
ה יאף שקרקע א, דין קיין גמור- פי- על

במקום : ל" השיב הגאון ה  ?-גזלת
שם גם הכיבוש הוא , שיכולים לקות בדמים

אפשר , דמים תרתי משמע, הייו, קיין
ובמקום . לקות בכסף וגם בדמים ממש

אבל . ששייך קיין אחד והג גם הקיין השי
והארץ לא "בארץ ישראל מקרא מלא הוא 

ואף , ואיה בת מכירה, "תמכר לצמיתות
ובמקום , ה'כרה חוזרת ביובל לבעליכשמ

גם הקין של דמים , שקיין דמים כסף אין
ויתן להם ארצות גוים , ממש איו קיין

  )חפץ חיים(                               .לאחוזת עולם

 
 - אם גרים  - כי גרים ותושבים אתם עמדי

-?  אים גרים- ואם תושבים , אים תושבים
הו ) עמדי-אתם  (שאי ואתם: הפשט הוא

אם אתם , הייו. תמיד ביחס של גר ותושב
, מרגישים עצמכם בעולם הזה כגרים
, שהעולם הזה הוא לכם רק כפרוזדור

כאורח , ודירתכם כאן היא רק דירת ארעי
 שכיתי - אז אי אצלכם תושב , טה ללון

, אבל אם התהגותכם בעולם הזה. בייכם
כול ושתה א, בישיבת קבע, היא כשל תושבים

כי . אז אי אצלכם גר, הדין-בלי פחד של יום

ה לו גאל והשיגה ידו ה לו גאל והשיגה ידו ה לו גאל והשיגה ידו ה לו גאל והשיגה ידו ''''ואיש כי לא יהיואיש כי לא יהיואיש כי לא יהיואיש כי לא יהי""""
 )כו, הכ(                               """"ומצא כדי גאלתוומצא כדי גאלתוומצא כדי גאלתוומצא כדי גאלתו

אומרם על דרך  - ה לו גאל'ואיש כי לא יהי
איש ' ה דכתיב ד"אין איש אלא הקב: ל"ז



 

  

 כי אין איש - ה לו גואל 'כשלא יהי. מלחמה
אין מהל ואין מחזיק ביד אומה , שם אל לב

אל תאמר כי , ה'הישראלית להשיבה אל אבי
 והשיגה ידו ומצא - אלא , ו אבדה תקוה"ח

כי היסורים והגלות , ל"אמרו ז. כדי גאולתו
וזה הרמז . הם תיקון האומה להכשירה

היתה '  יד ד- על דרך אומרו , "והשיגה ידו"
שהיא מידת הגבורה החובטת באומה , בם

ועל ידה ישיג למצוא כדי גאולת , בגלות המר
 )אור החיים(                                           .הבית

  
ה לו גאל והשיגה ידו ומצא 'ואיש כי לא יהי

סתמו כל ,  כשאין כל גואל- כדי גאלתו
; אדם-ציורות הישע ואפסה כל תקוה מבן

כאשר ; מימיו אין עוזר ומשמאלו אין תומך
הכתוב , "והשיגה ידו"כלו כל הקיצין אז 

, מבטיח כי הישועה תבוא מבעל הישועות
  )חתם סופר(                    ".ומצא כדי גאולתו"
        

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת """"
 )לה, כה(                    """"בו גר ותושב וחי עמךבו גר ותושב וחי עמךבו גר ותושב וחי עמךבו גר ותושב וחי עמך

ודמים אמרו  הפסוקים הק-וכי ימוך אחיך 
אבל כשהגיעה התורה לפרשת . בלשון רבים

כי "מדברת בלשון יחיד , עזרה ותמיכה לעי
כי כרגיל בשעה שיש ". והחזקת.. ימוך אחיך

כל אחד דוחה ושולח , שהוצורך לעזור למי
לכן , עשיר יותר, השי קרוב יותר, לחברו

עליך , כלומר, מדברת התורה בלשון יחיד
ואל תפטור את , העימוטל החוב לחזק ידי 

 )אלשיך (                                .    עצמך באחר

 
 - וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו

כדי לעזור ליהודי צריך להיות מוכן ללכת 
ך להרים אדם המוטל ורצ. בבוץ עד צואר

ולמשכו  עליך לירד לתוך הבוץ למטה, )?(בבוץ
  .אין מושכים מלמעלה. משם

 )שלמה מקרלין' ר ר"דמוא(

 
 - וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו

, הה עד כה דיבר הכתוב במצוות שמיטה
והתורה דורשת מן האדם מישראל בטחון 

, כן-אם. 'כי הכל בידי ד, ואמוה שלימה
להסתפק , אפשר שתעלה על דעתו של אדם

', גם במצוקת העי בבטחון ובאמוה בד
לכך מצוה . ת מהמיצר"ישבודאי יעזור לו הש

זהו : ל מוסיפים"וחז, "והחזקת בו"התורה 
כאן דווקא , "אשרי משכיל אל דל"שכתוב 

מוה אאל תפטרהו ב, "משכיל"ה 'תהי
מלבד , אל תאמין בשום עזרה', ובבטחון בד

  .ועליך למלא את חובתך, בעזרתך
 )קהילת יצחק( 

 
אשרי : כתוב -  והחזקת בו..וכי ימוך אחיך

, ותן אל דל, )ב, תהלים מא(ל דל משכיל א
 אלא דוד רצה לסתור -? ה צריך לאמר'הי

". טיפש ותן ופיקח לוקח"המימרא הידועה 
מי שותן לעי קרא , אמר דוד, אדרבא
  .חכם ופיקח, משכיל

  )מאיר מפרמישלן' ר ר"אדמו(                          
        

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת """"
 )לו, כה(                   """"ך עמךך עמךך עמךך עמךמאלקיך וחי אחימאלקיך וחי אחימאלקיך וחי אחימאלקיך וחי אחי

 - כי טוב לו עמך ) טז, ראה טו(על הפסוק 
 יחס - עמך במאכל עמך במשתה : ל"דרשו חז

והה בהלואה בריבית שאיפות . של שוויון
המלוה רוצה , המלוה והלווה אין שוות

,  ויקבל את רווחיורשהימים יעברו מה
כדי , יארכו, והלווה רוצה שהימים ימשכו

. וק עליו זמן פרעון החוב עם הרביתשלא ידח
ואצל הלווה , אצל המלוה יום לשה יחשב

 - וממילא -" אל תקח מאתו שך. "שה ליום
לווה והחיי המלוה ,  בשוה-" וחי אחיך עמך"

  .ושה שה, ה יום'יום יהי, יהיו שווים
 )לפי האלשיך(

 
 אל תקח מאתו שך ותרבית ויראת מאלקיך

בשך תן ותרבית ) גי, יח(ויחזקאל אמר  -
ה 'ה מי שחי"אמר הקב. ה'לא יחי, לקח וחי

ה בעולם הבא 'ברבית בעולם הזה לא יחי
  ).א"ר משפטים פרשה ל"מ(

אשי , מלוה ברבית, בפוזן מת עשיר אחד
, חברה קדישא רצו סכום גדול בעד הקרקע

ק "היורשים לא רצו לתת והלשיו על הח
ת ההוא הזמין אליו א. לפי ראש המשטרה

שיסביר לו , רבה של פוזן, רבי עקיבא איגר
את סירובה של חברה קדישא לתת קרקע 

ל אלא בסכום גדול"לה.  
או מאמיים : "עקיבא איגר' אמר לו ר

ממילא יחזירו לו המתים , בתחיית המתים
אולם . ה'את קבריהם אחרי שיקומו לתחיי

 שמלוים ברבית אים קמים חכמיו אמרו
ה מלוה 'א שהפטר שהייוצ. בתחיית המתים

לעולם , לוקח את הקרקע לצמיתות, ברבית
 גדול רלכן דורשים מיורשיו סכום יות. ועד

  .מכפי הרגיל
 מצאה חן בעיי ראש תהתשובה המחוכמ

  )דברי אברהם(     .המשטרה ולא התערב בדבר
  

את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית """" 
 )לז, כה(                                     """"לא תתן אכלךלא תתן אכלךלא תתן אכלךלא תתן אכלך

מסביר טעם חדש באיסור " יקרכלי "ה
דהה בכל המלאכות שהאדם , והוא, ריבית

הוא מרגיש , עוסק בהן בעולם הזה
ההצלחה במלאכה זו איה -שההצלחה או אי

מי . ועליו לבטוח באלוקיו, ה בו'תלוי
לוקח , שמתפרס למשל ממקצוע הסבלות

; ה לו עבודה כלל'בחשבון שייתכן שלא תהי
אולי ,  לשירותיום אם מאן דהוא יזדקקגו

ובמהלך ההובלה , טוב-יארע לו מקרה לא
 רוישבו, ייפול ארצה, הוא ייתקל בחפץ פלוי

א די שלא ירוויח מאומה לו, כמה מן הכלים
כדי , אלא עוד יצטרך להוציא כסף מכיסו

  ...לפצות את בעל הבית
וח טאף אחד איו ב, וכך בכל יתר המלאכות

תפלל  צריך להוממילא הוא, בפרסתו בהן
ואל יצריכו לידי , ה שיזון ויכלכל אותו"להקב

  .מתת בשר ודם ולא לידי הלוואתם
ה מרגיש עצמו 'המלאכה היחידה שבעלי

, היא הריבית, ה כלכליתיבה מבח' מסודר'
ומכיוון שכך הוא בוטח בעצמו ומאבד את 

. וזה הדבר המסוכן ביותר, ה"הקשר עם הקב
         .והיש לו תק, כי רק מי שמחובר לאלוקים

 

 הליכות והלכות 
  מדיי ההפטרה

 ל תיקו לקרוא בכל שבת לאחר קריאת"חז
התורה בציבור הפטרה וטעם הדבר כיון 

, שהיתה גזירה שלא יקראו בתורה בשבת
ולכן ההיגו שבמקום קריאת התורה יקראו 

  .בביאים עיים הרומזים עיי הפרשה
 פסוקים גד כל עולה 3ותקו שיקראו לפחות 

ולאחר שבטלה הגזירה המשיכו )  עולים7(
  .תקה זו לקרוא את ההפטרה

קריאת ההפטרה היא כאמור  :חיוב ההפטרה
 לאחר קריאת התורה בספר תורה כשר רק

ואם הספר התורה לא היה כשר כגון שמצאו 
פסול באמצע קריאת התורה ולא היה להם 

 וודאי בלי ברכותיקרא ההפטרה , ספר אחר
ת כלל שאין "אם בכלל לא היה להם ס

יקראו בלי מברכין על ההפטרה אבל אם ירצו 
  .ברכות

חלקו הפוסקים בזה דעת  :ממה קוראים
 להדר לקרא א"הגרמקצת פוסקים וכן דעת 

, ת"מתוך ביא שלם שכתוב על קלף כמו ס
ויש שהגו להדר כדעתו להכין בכל בית כסת 

 ודעה שיה לקרא –ביאים שלמים על קלף 
 שמודפס ומשם ביא שלםלפחות מתוך 

, לקרא את ההפטרה וזה ודאי רצוי לעשות כן
לקרא מתוך החומש המודפס אולם יש שהגו 

ויש להם על , בסוף כל פרשה את ההפטרה
מ "ומ. וכן הגו בהרבה קהילות. מה שיסמוכו

 ובו על קלףיש שהגו בספר הפטרות שכתוב 
הפטרות מלוקטות וזה עדיף מסתם ספר 

  .מודפס
 אם קוראים מביא שלם על צורת הקריאה

קלף הקהל יוצאים ידי חובה בשמיעה בלבד 
אבל אם קוראים מביא , תורהכמו ספר 

 עם יקרא בלחשמודפס או חומש כל אחד 
  . העולה בלבדהעולה ורק הברכות יברך 

עולה שלא יודע לקרא את ההפטרה הגו 
שהוא מברך והשליח ציבור קורא בקול רם 

  .לא לבייש מי שלא יודע
אם לאחר שעלה המפטיר התברר שהוא גם 

 בדיעבדלא יודע לברך את הברכות מותר 
 עם הברכותשאדם אחר יקרא את ההפטרה 

פ שהאחר לא עלה "ואע. והוא רק יקשיב
ת רק קורא את ההפטרה וכמובן "לקרא בס

  .זה בדיעבד
 אם ישם יותר מספר אחד :סוג ההפטרה
ח או ארבע פרשיות וכדומה "כגון שבת ר

קוראים את ההפטרה שמתאימה לספר שבו 
 ספרי תורה 3עלה המפטיר ולכן אפילו ישם 

וחוכה קוראין ההפטרה , ח"ר, כגון שבת
ששיכת לחוכה כיון שבספר שלישי קראו 

  .עיי חוכה וכן בכל מקרה דומה
ישם פעמים שיש מהגים שוים בסוג 

  .ההפטרה וכל קהילה תהג כמהג הקהילה
 עולים 7 ברכות גד 7 תקו לברך הברכות

 ברכות על 5 ברכות על התורה ועוד 2דהיו 
מותר למרוח על ) ריבת פירות (קופטוריה

  .פרוסת לחם
 טוחן יש איסוראבל בפירות וירקות רגילים 

ורק מותר להכים לאכילה ולכן צריך להזהר 
מלחתוך את הירקות דק דק אלא יחתוך 
חתיכות גדולות מהרגיל משום חשש טוחן 
ויש פוסקים שהתירו לחתוך ירק דק דק אם 

  חצי שעה או שעהךזה סמוך לסעודה בתו
לסעודה ולכן לצאת מידי ספק ישתדל 

. להקפיד לחתוך ירקות רק סמוך לסעודה
ומכל מקום מי שחותך דק דק כגון בצל 
ביותר משעה סמוך לסעודה שזה רחוק מזמן 

וכן אין לחתוך . הסעודה קרוב לאיסור תורה
בכלי המיוחד לחיתוך כגון מקצץ ירקות עם 

  .'ים וכדוכיס
ט או ירקות ולכן יש להזהר שלא לחתוך סל

לפי תפילת שחרית בשבת אלא לעשות זאת 
 .קרוב לסעודה בשבת

  

  מעשה חכמים
מקצת ההגות הרב המקובל הגאון 

ל בעל מחבר "חכם ששון מזרחי זצ
  על הקבלה " באתי לגי"ספר 
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סיפר אחד מתלמידי ישיבת פורת יוסף באחד 
שלחי . הימים הוצרכתי לחיזוק בהתמדה

ל "צדקה זצר יהודה "ראש הישיבה הג
שבאותו זמן למדו " שמש צדקה"ס "לביהכ

בכדי שישאל , ל ואחד מתלמידיו"שם רבו זצ
והוסיף וביקש . אותם שאלה באיזה ושא

ממו ראש הישיבה שלא אתיאש מלדפוק על 
עד שיעו לו וישאלם שאלה , דלת בית הכסת

כשהגעתי לבית הכסת ראיתי שיש אור , זו
 קול ואין קשב דפקתי ודפקתי ואין, בפים

חזרתי לראש הישיבה וסיפרתי שלא עוים לי 
ביקש ממי ראש הישיבה לחזור שוב פעם 

משהלכתי ודפקתי מכל . ולדפוק עד שיעו לי
, הכיווים חזק מאוד וגם אז לא עו לי

אמר לי ראש הישיבה וכי עלה בדעתך . חזרתי
אבל , שיפתחו לך ידעתי שהם לא יפתחו לך

 התמדה שלא מרגישים רציתי שתראה מה זה
כשדופקים חזק מרוב שקיעותם בעסק ' אפי

  ?!התורה
  או רק למדו ביחד

ל "יהודה צדקה זצ' כשפטר ראש הישיבה ר
א להספידו "ר יעקב הלל שליט"ותבקש הג

ל בכדי "יעקב אל רבו חכם ששון זצ' יגש ר
שיספר לו מעט עובדות וההגות על ראש 

ק "תורהשהיה עמיתו בלימוד ה(הישיבה 
איי יודע עליו "עהו רבו ).  שה30 –קרוב ל

יעקב הרי למדתם ' אמר לו ר, "שום מעשיות
ואיך זה שלא תדע ! עשרות בשים ביחד

או "עהו רבו , מעשיות וההגות אודותיו
רק למדו ביחד ומעולם לא דיברו דבר אחר 

  ".חוץ מהלימוד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  זכרון בלימוד
י בחור חשוב מבאי "ל ע"כששאל רבו זצ

עהו . מהי הסגולה לזכור את הלימוד. ביתו
רבו שבכדי לזכור את הלימוד יש שלשה 

  :תאים והם

ללמוד . ג. ללמוד ברצף. ב. ללמוד בשמחה. א
וודאי כשמדברים בתוך הלימוד ! בקול רם
  .ל"התאים ה' אין את ג

מעין לעין באותו עין ביא מעשה בבחור בן 
ל "ר יעקב מוצפי זצ"הגתורה שבא אל 

עה לו הרב . וביקשו שיברכו לזכירה בלימוד
 שלש פעמים ביום אתה קורא מקרא –

המלמד אותך דרך ועצה כיצד לזכור את 
למען ', ולא תתורו אחרי לבבכם וכו"הלימוד 

הייו כשתפה את ליבך מדברים , "תזכרו
  .זרים תזכה לזכור את הלימוד

  
ים מברך את החולה בזכות כמה דפ

  גמרא שלמד בלילה
  :ל מסופר"על הגאון בעל החות דעת זצ

פעם בדרכו זדמן ללון בכפר אחד אצל 
החוכר לא הכירו אבל ראה . החוכר היהודי

ושמע שכל הלילה כמעט לא פסק האורח 
. מגירסא ומתפלה והבין שאיש צדיק הוא

לסוע הפיל " חות דעת"בבקר כאשר עמד ה
שיע את בו החוכר לפיו את תחויו כי יו

שאיו צדיק " חות דעת"השיבו ה. החולה
אלא בזכות כמה דפים , ואיו פועל ישועות

גמרא שלמד בלילה מברך הוא את החולה 
ברכת הדיוט שיהיו לו דפי הגמרא הללו 

לחולה . וסע לדרכו. למעוז ולמחסה ממחלתו
, הוטב וכעבור כמה ימים רפא וקם מחליו

  .  רחואז חקר ודרש החוכר מי היה או
  באהבתה תשגה תמיד

א קוטלר "כאשר סע רביו הגר, פעם אחת
פגש עם תלמיד חכם , ל"י לחו"ל מא"זצ

  אהרן ' הלה כיבד את ר, אחד בחדר ההמתה
  אהרן פתח בדברי תורה ' ור, ל בתפוח זהב"זצ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בשיטת , והתחיל להגיד לו שעור עמוק
 ל לגבי"י שיצאו לחו"ם בדין פירות א"הרמב

  .חיוב תרומות ומעשרות
ולא הרגיש , אהרן בהתלהבות' דיבר ר, כדרכו

תוך כדי . כלל שבתיים קרא לעלות למטוס

אהרן אל המטוס יחד עם ' עלה ר, דיבורו 
ומבלי משים התיישב במטוס , ח"אותו ת

עד קרוב , והמשיך בפלפולו העצום והחריף
  .לשעתיים

' תוודע ר, "שיעור"ברגע שגמר את ה, רק  אז
אהרן אל המציאות שהיו כבר יושב במטוס 

ומכיון שבטבעו היה פחדן , באמצע הסיעה
!" מען פליהט שוין! אוי: "פתח וצעק, גדול

  !).או כבר טסים(
מיד הוציא ספר תהילים ולא פסק מלומר 

אבל , פרקי תהלים עד שהגיע המטוס ללודון
לא , כל זמן שהיה שקוע בפלפולא דאורייתא

  .וא באמצע הטיסההרגיש כלל שה
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


