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 בס"ד

 

 

  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

לסעודה ראשונה – 'שובה ה' את שביתנו'

 ממשיכים לעלות 'בהר'

, כאשר רצף הפרשות האחרונות משול לטיפוס על הר גבוה

התורה מלמדת אותנו בכל שלב נדמה שכבר הגענו לפסגה, אך 

 'קדושים'הגענו ל 'מותאחרי 'שיש עוד פסגה גבוהה יותר. 

, אל האמיר, אל הצמרת, והנה אנחנו 'אמור'ומשם העפלנו אל 

, ומגלים גבהים ועומקים נוספים 'סיני 'בהרממשיכים ועולים 

 במשימת הספר כולו.

ספר הקריאה של הקב"ה אל כל אדם על מנת  ספר ויקרא,

יהיה משה, שיהיה מושה את עצמו ואת עולמו למעלה, ש

י. כדי ועוד שהכל יכול להתקדש על ידך ועל יד  מגלה לנו עוד 

ש על שלושה מעגלים שנקראים לקדש עולם, צריך לחלו

  'נפש'.-'עולם', ''שנה' ו -עש"ן  1ספריםב

האם יכול . 2נפש כי תקריב'ונתחיל מהסוף, כי זו ההתחלה. '

החידוש  ובאשר הוא אדם, בשר ודם, להיות קדוש? זה אדם

הים. האדם המורכב ל-תורת האספר ויקרא, של הגדול של 

גם מהנפש הבהמית הדומיננטית שרוצה מהנפש האלקית אך 

להיות  עולם שבו אדם לאדם גם יכול ו'על הדרך יוצרתלשרוד 

האדם הזה יכול להיות קדוש. כיצד? במשך שבע פרשות,  -זאב 

עם  דושים' מלמדת אותנו התורה שאפשר.ששיאן בפרשת 'ק

מקבל תפקיד לשמור על  אחד מאתנוכולו וכל  ישראל

הקדושה הזו ולגלותה לעולם כולו. 'דבר אל כל עדת בני 

. התפקיד שלכם הוא 3ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו'

שהוא נברא כדי  אל האמונה והידיעהלהוביל את העולם 

להגיע  שתהיה לקב"ה דירה בתחתוניים והדרך היחידה

 חיי קודש.לתכלית הזו היא להאמין, להתאמן בזה, ולחיות 

 שלושה ממדים, שלוש קריאות

אני יכול להיות  -נפלא  נו, אומר האדם, זה באמת מאד מאד

קדוש. אני אוסף את כל מה שלמדתי, את כל הטומאות שלי 

מ'מצורע', את כל האכילות שלי מ'שמיני', את ה'בין אדם 

מד ילחברו' שלי מ'קדושים', ואני יכול להיות קדוש. אבל במ

בו אני כבר לא יכול לשלוט...  -מן שנקרא 'שנה' ימד הזמ -הבא 

הזמן זו השמש, זה משהו ענק שהוא הרבה הרבה למעלה 

                                                           
 פרדס רימונים לרמ"ק. כ"א:ו 1
 ויקרא ב', א' 2
 שם, י"ט, א'. 3
 ל"ריהשירי  4

אני כפוף  –מכוחותיי. הזמן קובע. התקופה, המציאות, השנה 

אלו אתם  -באה פרשת אמור ומגלה לעם ישראל כאן אליהן. 

הזה  מדי. גם את המוהם הכפופים לכם מקדשים את הזמניםש

אתם יכולים וצריכים לקדש. הוא מסור בידכם ואין אתם 

מסורים בידיו. הזמן איננו עובדה שהאדם נשלט תחתיה והופך 

להיות משועבד לה. כך כותב ר' יהודה הלוי במשפט אחד 

  –מופלא 

ֵדי ֲעָבִדים ֵהםַעב   ָמן ַעב  י ,ֵדי ז  ש ִ ַבד ָחפ   . 4 ֶעֶבד ֲאדָֹני הּוא ל 

, 5את הזמן, 'אלה מועדי ה' מקראי קודש'אתה, אדם, מקדש 

 –אלה הם אכן מועדים שהקב"ה קבע, אבל אתם ורק אתם 

'תקראו אותם במועדם'. הנה שוב הקריאה מתחילת הספר. 

 ראינו קריאה בקדושת הנפש, ועכשיו קריאה בקדושת הזמן. 

גוועלד. נו, באמת, את זה אני עוד מסוגל להבין. יש קדושה 

יום כיפור, אפשר להרגיש את זה באוויר.  בזמן. יש שבת, יש

הזמן יכול לא סתם לנסוע אלא להתקדש ולקדש. אבל אל 

הוא בר  – מד ה'עולם'ימ –מד השלישי יתספר לי שגם המ

קדושה. עולם במובן של מקום, היקום, הגלקסיה כולה, הטבע, 

הארציות... ארץ קדושה?? מקום שמתקדש?? ומילא אם זה 

מה?? לגדר של בית קדוש, אבל ארץ שאיזשהו מקום קטן מו

אלו הפסגות שאנו סתם שדה חקלאית של אשכוליות?? 

שלה אנו נפגשים בשלושה  'ראשון''בהר' ובפרשת ב פוגשים

בשמיטה, ביובל ובמה שביניהם. אפשר להגיע  –עניינים 

 ל''ושבתה הארץ שבת לה''. איך עושים את זה?

 לשוב בלי לשבות -השמיטה 

 הפרשה:כך פותחת 

י ָתֹבאּו ֶאל" ר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּכִ ֶ ת לַ ו   ָהָאֶרץ ֲאש  ּבָ ַ ָתה ָהָאֶרץ ש  ב   6ה'"-ש ָ

 אני מכיר שבת של האדם. מהי השבת של הארץ?

ֶדךָ " ַרע ש ָ ז  ִנים ּתִ ָ ש  ש  ֵ ש ֵ  ש  ּתָ ֶאתו  ָאַספ  ֶמָך ו  ר  מֹר ּכַ ז  ִנים ּתִ ָ בּוָאָתהּ  ש  ש   ּת 

ִביִעת ָנה ַהש ּ  ָ בַּ  ּוַבש ּ ֶיה ָלָאֶרץש ַ תֹון ִיה  ּבָ ַ בָּ  ת ש   7ה'" -ל תש ַ

שבתון. הפסקה. הארץ התעייפה?? היא צריכה לנוח?? על 

 המילים 'ושבתה הארץ שבת לה'' אומר לנו רש"י:

 כ"ג, ד'. ויקרא 5
 שם, כ"ה, ב' 6
 ד'.-שם, שם, ג' 7

 תשע"ו 'בהר סיני'לחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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 .לשם ה', כשם שנאמר בשבת בראשית

מה רוצה רש"י להגיד בהשוואה הזו? נדמה לי שבכמה מילים 

ולה שקשור מאד השמיטה כנותן לנו רש"י את כל העומק של 

 גם אלינו בכל זמן;

כיוון שיש הבדל  רה, בעצם ההשוואה הזו טמון קושי,לכאו

ובין השנה  השבת של הזמן, -עצום בין היום השביעי 

בכל  חלהש 'שבת בראשית'השבת של המקום. ב -השביעית 

, אדם פורש לחלוטין מכל עסקי החולין שלו, הוא שבעה ימים

. נו, 8לחשוב 'כאילו כל מלאכתו עשויה' אסור במלאכה וצריך

אז במצב כזה יכולים הנפש והזמן להגיע באמת לאיזושהי 

'עסקים כרגיל'... רק מעבודת  -קדושה. אבל בשנת השמיטה 

האדמה אני פורש, אבל כל החיים ממשיכים במלוא המרץ, 

 תהיה 'שבת לה''?גם אז אפשר ש איךהמירוץ לא נפסק... 

אומר לנו רש"י שזה אפשרי. זו תהיה שבת 'לשם ה'', בדיוק 

'כשם שנאמר בשבת בראשית'. אמנם שנת השמיטה מותרת 

במלאכה אבל יחד עם זאת קדושתה לא פחותה מקדושתה 

של שבת בראשית המנותקת והאסורה במלאכה ואדרבה 

בשנת השמיטה חודרת קדושת ה' בעצמה אל תוך  –ואדרבה 

, אל תוך כל עולם החולין, ומגלה שהכל הטבע, אל תוך הארץ

 לשם ה' וממילא הכל יכול להתקדש.

אתם יודעים מה קורה אחרי זה, כאשר יהודי מבין עד כמה 

 נמוך אפשר להגביה? הוא מתחיל לספור.

ִניםו  " ָ ֹתת ש  ּב  ַ ַבע ש  ֶ ָך ש  ּתָ ל  ִנים ָסַפר  ָ ַבע ש  ֶ ָעִמים ש  ַבע ּפ  ֶ   9 ."ש 

בל לא הוא לבד, כל אחד, עם שלם, בלשון יחיד. א -'וספרת' 

סופר שמיטה ועוד שמיטה. עד שבלשון רבים מגיעים לדבר 

  –הבא 

ָנה ים ש ָ ִ ַנת ַהֲחִמש ּ ם ֵאת ש   ּתֶ ש   ִקּדַ  10 ו 

כל אחד בעצמו והעם כולו ביחד, סופרים ומגיעים לקדש את 

שנת החמישים. והנה מגיעה הקריאה השלישית, קריאת 

  –המקום 

ָראֶתם  ָאֶרץּוק  רֹור ּבָ ָכל ּד  ֶביָה יֹוֵבל ִהוא ל  ֶיה ָלֶכם ֹיש   ה   11 ּתִ

איך  - מהותית בשאלה אחת לכל אורכוספר ויקרא עסוק 

ביא את כל העולם להקים 'בית תפילה ונאנחנו ניקח אחריות 

כל . זוכרים את ספרות –הנה התשובה ולכל העמים'. 

 סופרתבספר הזה? האישה המיטהרת שכבר ראינו הספירות 

, כולנו סופרים סופר, הזב סופרשבעה ימים לנדתה, המצורע 

העומר מפסח עד שעוצרים בעצרת. אלו ספירות של  ספירת

 –'נפש' ושל 'שנה'. אדם וזמן. כעת מגיעה הספירה האחרונה 

   ספירה המקדשת את המקום.

ביובל, קדושת המקום לא מביאה רק ל'שבת הארץ' ולשביתה 

לשוב  -המקום מביא את כל מה שעליו  אלאמעבודת האדמה, 

העבדים יחזרו למשפחותיהם, נחלות יחזרו להיות  למקורו.

נחלות אבותיהם. האדם שעובד את האדמה, את עבודת 

לאדם שיודע לשבות ולהשבית את שלטון האדם  הופךהשדה, 

, אלא בכלל אין 'אדם לאדם זאב'באדם. לא רק שלא יהיה 

כבר 'התמכר' לעבדות ורוצה אדם באדם. גם עבד ששל שלטון 

ב בשנה הזו יוצא, כמעט בעל כרחו, וש -' עבד נרצע'להיות 

אל הקב"ה. עם ישראל  –אל משפחתו ולבעליו האמיתיים 

מקדש את המקום, וקדושת המקום, בשיאה, מביאה את כל 

לשבות, לשוב, לחזור אל התכלית ולהיזכר. היובל  -שעליה 

  מוביל את כולנו חזרה אל עצמנו. 

'עולם', 'שנה', 'נפש'. הטיפוס בהר ממשיך ועולה, עד שהעולם 

כולו ייענה לקריאות הללו ויתקדש.

 

  

                                                           
 רש"י, על שמות, כ', ח'. 8
 קרא, כ"ה, ח'וי 9

 שם, שם, י'. 10
 שם. 11
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לסעודה שניה –לקנות גאולה   

, הוא הפרשההסיפור שאנו נפגשים איתו בקריאת 'שני' של 

 סיפור 'מהיום בבוקר', כמו שאומרים... 

מי לא מכיר את ה'בלוף' של ה'עלמא דשיקרא'? הפקעות 

שיווק, מסחר לא הגון. כמעט אפשר לשאול תעלולי מחירים, 

מי מאיתנו לא שותף, בדרך כזו או אחרת, כמוכר או כקונה, 

, לבלוף הגדול הזה שהפך להיות אצלנו חלק ן או כצרכן"צכיח

 –מהחיים... לכל הסיפור הזה קוראת התורה במילה אחת 

  'אונאה'.

אנו חושבים לפעמים שצורת החיים הזו היא כמו מזג האוויר 

שקריאה נכונה  כמדומני. ה'גזירת הכתוב' שאי אפשר לשנות –

 בפסוקים הקצרים בהם מדברת התורה על העניין הזה תתן

בידינו כלים להבין מה יוצר את התופעה, וכיצד ניתן להשתפר 

 בה ואפילו לתקן אותה לטובת העולם כולו.

 אל תונו ולא תונו

'אונאת ממון' ו'אונאת  –שתי אונאות ישנן בפסוקים שלפנינו 

 :ידברים'. כך מלמדנו רש"

זו אונאת  –זו אונאת ממון. 'ולא תונו איש את עמיתו'  –'אל תונו' 

 12ם.דברי

אונאת ממון היא בעצם הפקעת מחירים. חז"ל לימדו אותנו 

 שיש שלוש מדרגות בקביעת מחיר למוצר:

קיים  –מכר בטל. שתות  –מכר קיים. יתר על שתות  –פחות משתות 

 13ויחזיר אונאה.

לבין המחיר שאתה  המוצרהפרש בין הערך האמיתי של ה אם

בטל. המכר יהא  , הרי שלפי ההלכהגבוה מאד כמוכר וקב בונ

על ידי ספג' יי' הוא -לעומת זאת, במקרה של הפרש זעיר 

הפרש שלישי . יהיה תקףמבחינה הלכתית המכר וגם הקונה 

שישית.  -חז"ל בתור 'שתות', כלומר  שיכול להיות, אותו אמדו

דינרים.  לדוגמא, מכרתי בשישה דינרים דבר שערכו חמישה

מנם קיים אבל המוכר המקח א -כזה הדין מאד מעניין  במקרה

 חייב להחזיר את סכום ההפרש. הלכה מופלאה.

כבר סיפור אחר לגמרי. חכמים לא קבעו  היאאונאת דברים 

בזה מידות, כיוון שזה לא מדיד. אם נתרגם את האונאה הזו 

לשפה של היום נגדיר אותה במילה אחת: 'בלוף'. שיווק. 

כי זה ' אומרים שכדאי לך ממש לקנות את הדבר הזה כרגע,

. אתה 'הדבר הכי חשוב בעולם ואחרת אתה לא תצליח

בקניון ומה שבאמת אתה הכי צריך כרגע זה המוצר  מסתובב

האחרון בחלון הראווה שאם לא 'תלך עליו' אז מה בכלל אתה 

מדידה, ובמערכת החוקים של  איננהשווה. אונאת הדברים 

, היום היא אפילו חוקית ולגיטימית, אך בעולם של התורה

זהו איסור חמור  –בעולם שבו אנו רוצים לקדש ולהתקדש 

 מאד.

                                                           
 ז"ה י"י ויקרא כ"רש 12
 :מ נ"ב 13
 ד"י:ה"כ ויקרא 14
 ז"פסוק ישם  15

 שערי אונאה

  –האונאה הראשונה מופיעה בפסוק הראשון 

ִכי רוּ  ו  ּכ  ר ִתמ  ּכָ ד ָקֹנה אוֹ  ַלֲעִמיֶתךָ  ִממ   ֶאת ִאיש   ּתֹונוּ  ַאל ֲעִמיֶתךָ  ִמּיַ

 14 .ָאִחיו

  –יה, יש תוספת מיוחדת של התורה זהו. אך באונאה השנ

לֹא ָיֵראתָ  ֲעִמיתוֹ  ֶאת ִאיש   תֹונוּ  ו  י ֶהיךָ -ֵמֱאלֹ  ו    15 ֵהיֶכם-ֱאלֹ  ד' ֲאִני ּכִ

 רש"י מסביר לנו מיד את פשר ההוספה הזו:

 המסור דבר כל יודע הוא מחשבות היודע מאלהיך ויראת נאמר לכך

 מאלהיך ויראת בו נאמר בלבו שהמחשבה מי אלא מכיר שאין ללב
16 

ך יודע האם ב'עסקת העשור' הזו אתה לא מוכר בלברק אתה 

קרח לאסקימוסים... אולי אתה מוכר כי אתה מרוויח מלהיות 

איש מכירות טוב? אולי אתה לא באמת רוצה בטובת הקונה 

אלא רק בטובתך? ואתם יודעים, האונאה הזו לא שייכת רק 

למקח וממכר, היא יכולה להיות קשורה לכל מה שאנחנו 

אנחנו מוכרים רעיונות, אנחנו משווקים אידיאות, 'מוכרים'. 

ח על חשבון ה'קונה'? 'ויראת אולי הכל זה רק בשביל להרווי

 היך'.ל-מא

 –ויש עוד פן ל'אונאת דברים', פן קשה כל כך 

 17שלא יאמר אדם בלעל תשובה זכור מעשיך...

על דמעותיהם של איש או אשה שנפגעו מאונאה אומרת לנו 

 הגמרא:

 18 ננעלו לא דמעות שערי

הקב"ה קשוב היטב לעלבון של מי שהונו אותו בדברים. אתה 

רק רצית להרוויח איזושהי הנאה של רגע, ובכלל לא חשבתי 

על הצד השני. בשתי האונאות הללו עוסקת קריאתנו. מצוין. 

אבל עכשיו השאלה הפשוטה שהיא מובילה לעומק הדברים 

 מה הקשר לפרשתנו?? –

 לא רק בעיה מסחרית

פתחה בעיסוק בשנת השמיטה ומשם המשיכה לשנת הפרשה 

היובל. מנקודה זו ממשיכה כל הפרשה, בדרך כזו או אחרת, 

לתאר בפירוט את התופעה הזו שנקראת יובל על כל 

השפעותיה. 'וכי ימכור איש בית מושב עיר חומה', 'וכי ימוך 

אחיך', בכל אלו בא היובל וקורא דרור בארץ לכל יושביה. הוא 

העני מעניו ואת העשוק מיד עושקו. שנת היובל הזו מציל את 

היא גאולת עולם ממש, היא מפסיקה את שלטון האדם באדם 

שלא פוסק אף פעם. מדוע קשורה פרשת האונאה לתוך כל 

האופוריה הזו? התורה מסבירה לנו שבהקשר של שנת היובל 

  –תיתכן אונאה גדולה מאד 

 י שם"רש 16
 :ח"מ נ"ב 17
 ט."נשם  18
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ר ּפַ ִמס  ִנים ּב  ָ ֶנה ַהּיֹוֵבל ַאַחר ש  ק  ר ֲעִמיֶתךָ  ֵמֵאת ּתִ ּפַ ִמס  ֵני ּב  בּוֹאת ש    ת 

ר ּכָ   19...ָלך   ִימ 

 רש"י מסביר בפשטות:

 –וטו, ליישב המקרא על אופניו, על האונאה בא להזהיר זהו פש

כשתמכור או תקנה קרקע דע כמה שנים יש עד היובל, ולפי השנים 

ותבואות השדה שהיא ראויה לעשות ימכור המוכר ויקנה הקונה, 

 20שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל

לכן, אם המכירה מתבצעת שנתיים לפני היובל, ודאי שהמחיר 

ות נמוך בהרבה משל שדה הנמכרת ארבעים שנה צריך להי

לפני היובל. זה מצוין, אבל זו בסך הכל דוגמא אחת ופרטנית 

שבה מתרחשת אונאה! אונאה קשורה לכל עולם המסחר 

ונוגעת בכל תחום ותחום בו. מתאים הרבה יותר אם הייתה 

פרשה זו כתובה בפרשת 'משפטים' למשל, בתוך כל הלכות 

גמא לאונאה מיובל דווקא זה רחוק כל כך. המכירה. להביא דו

נראה שיש כאן כוונה מיוחדת של התורה, שבהבנתה נבין 

 לעומק את הבעיה וגם את הפתרון.

 שערי גאולה

נדמה שיש כאן דבר פלאי. כולם יודעים ששנת היובל זו 

הגאולה של העולם. כולם יודעים שכל הצרות ייפתרו 'כשיבוא 

האונאה, ש'תקועה' באמצע היובל  המשיח'. נו, ברור...  פרשת

'תגידו,  –דבר אחד  ואותְך האופורי באה ושואלת אותי ואותָך

האם בעצם החיים שלנו אנחנו לא מכריזים ויתור על רעיון 

הדרור והיובל'?? האם העשייה שלנו, והתנהלותנו כקונים או 

כמוכרים, לא מנציחות את כל מה שהפוך מיובל ומגאולה? 

 כמו מזג אוויר, בלתי ניתן לשינוי... –איך אמרנו 

כמה 'בלופים' אני משווק אפילו בלי לשים לב. הרי אני כל כך 

רוצה משיח, אנחנו מצפים כל כך ליובל. לפני ותוך כדי  

שהתורה מתארת איך בזכות השמיטה והיובל יכולות להיפתר 

כל הבעיות הקשות כל כך, היא נוגעת בדבר הכי 'נורמלי', 

ר האם זה לא בדיוק אנחנו שמעכבים את ומבקשת לבר

הגאולה הזו מלהופיע. האם גם אתה משיא לחברך עצה 

שאינה הוגנת לו...? תאהב לרעך כמוך, תציע לו בדיוק את מה 

שהיית מציע לעצמך, כדי שתופיע שנת היובל בשיא הדרה 

 ותקרא דרור בארץ. 

אמת, פרשת האונאה קשורה למסחר כולו, אבל דווקא בגלל 

ודווקא בגלל שהיא מקיפה אותנו בכל תחום בחיים, היא  זה,

 ממוקמת לצד כל התיאורים הכי יפים, כדי שנדע, נזכור ונתקן.

אף אחד לא יודע, אלו דברים המסורים ללב, אבל כל אחד 

ואחת מאתנו יכול לקרב בעוד עשייה טובה וישרה יובל לעולם 

 כולו, עד שנזכה להביא לימות המשיח במהרה בימינו.
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שלישית לסעודה – לגלות כיצד להיות גואלים

 נאכל?מה 

גם בקריאת 'שלישי' ממשיכה התורה לעסוק בענייני השמיטה 

והיובל ובעיקר העניין ישנם כמה פסוקים בהם מציבה התורה 

  –שאלה שעל פניה נראית קשה מאד 

ִכי רוּ  ו  ָנה ּנֹאַכל-ַמה, ֹתאמ  ָ ש ּ ִביִעת ּבַ ָרע לֹא ֵהן:  ַהש ּ  לֹא, ִנז   ֶנֱאסֹף ו 

בּוָאֵתנוּ -ֶאת  21 ּת 

בפשטות, זו נראית שאלתם של שומרי השמיטה שכאשר 

מגיעה השנה השישית הם מתמלאים בחששות מפני הבאות. 

מה יהיה? איך נאכל? האם אפשר באמת לשמור את 

  –השמיטה? והנה תשובתו של הקב"ה 

יִתי ִצּוִ ָכִתי ֶאת ו  ר  ָנה ָלֶכם ּבִ ָ ש ּ ית ּבַ ִ ש ּ ִ ת ַהש ּ ָעש ָ בּוָאה ֶאת ו  לֹש   ַהּת   ִלש  

ִנים ָ  22 ַהש ּ

כלומר, תהיה ברכה שהיא למעלה למעלה מהטבע ובברכה 

ת תזכו ותראו בעיניכם בשנה השישית איך יבול הגדולה הזא

של שנה אחת מניב פי שלוש ולפעמים פי ארבע מהכמות 

הרגילה. אתם תראו בעיניכם אסמים המלאים מברכת ה' בכל 

 השנים הללו. מצוין.

הקושי המופיע במפרשים הוא אחד. הרי השמיטה כולה היא 

כים צרימצווה של אמונה גדולה, היא באה לומר לנו שאנו 

נו רואים 'פוליסת ביטוח' את מצוות ה' גם בלי שאנח לקיים

ומה אם לא נראה בעינינו את הברכה? אז לא  חתומה.

? הרי שומרי השמיטה הם גיבורים וחזקים באמונתם, נקיימּה

 האם הם צריכים הבטחות ותנאים כאלו? 

אני מבקש לעסוק בשאלה זו דרך תורתו המופלאה של אחד 

 'צרור המור', ר' אברהם סבע, בעל פירוש מגדולי חכמי ספרד

על התורה, וללמוד ממנה לא רק תשובה ספציפית כי אם 

 מהפכה תפיסתית שלימה של התורה ושל העולם כולו.

 סוציאליזם נפשי וקדוש

עניין השמיטה והיובל יש להם סודות עמוקים ודברים שהם כבשונו 

ויסוד העולם כולו. של עולם. ולי הנגלה הוא שורש כל התורה כולה 

כי העולם אי אפשר להתקיים אלא עניים עם עשירים. ובעניין 

 23השמיטה והיובל רצה השם יתברך שיהיו שווים עניים ועשירים.

זה דבר מאד מאד עמוק. יכול העשיר לתת צדקה לעני, אפילו 

כמו עני,  הרבה, אבל אין בדרך הטבע אפשרות שהעשיר יחוש

 ואה נפשית. כי מהו העני?שהעשיר והעני יגיעו להשו

יניו. כי אין לו מה יאכל ובכל עת ובכל ו מכאובים וכעס ענכל ימי

  עונה עיניו נשואות לשמים...

 'תפילה לעני'. אין לו שום דבר. והעשיר?

                                                           
 כ:ה"כויקרא  21
 א"כשם  22

כל ימיו בשמחה וטוב לב משתה תמיד, בעניין )עד כדי כך( שבעושרו 

 וברוב לבבו שוכח העני ואינו יודע במכאוביו. 

לכן מצד הטבע אין דרך להשוות את התחושות. אבל רק כאשר 

העשיר יחוש עני בעולמו של הקב"ה תוכל להופיע גאולה 

  –בעולם 

ולכן רצתה התורה להביא שנת השמיטה והיובל שיהיו שתי שנים 

רצופות קדושות, באופן שאפילו העשיר נושא עיניו לשמים, מאחר 

אוכל ומה אשתה'??. כדי שידע  שאין זורעים ואין קוצרים ואומר: 'מה

  ויזכור צער העני...

זו בכלל לא  ,לפי דבריו של בעל 'צרור המור' -זה לא ייאמן 

שאלה של חוסר אמונה מצד שומרי השמיטה, אלא אדרבה, 

לנו התורה נותנת  –במצוות הללו  מגמתה של התורהזאת 

אין אוכל צפוי ובהם בהכרח נגיע  שתי שנים קדושות שבהן

 'וכי תאמרו מה נאכל'.  –למצב של נשיאת עיניים לשמים 

 וציוויתי את ברכתי בכם

אתם יודעים מה אין בעולם שאין בו שמיטה ויובל? העשיר 

בלי שהוא עבר בעולם הזה מיכול להתחיל ולסיים את ימיו 

ר בעולמו של הקב"ה, בלי את החשיבה שהוא באמת רק ג  

וא הזדהה עם תחושתו של העני. הוא יכול להגיע ליום שה

ום אחד נשא עיניו לשמים. הוא יכול להיות ימיתתו מבלי ש

התורם הגדול ביותר לכל עניי המדינה, אבל רק מהאימון 

  –האמוני של השנתיים הללו תגיע הבנה אמיתית 

וכשהעשיר יראה עצמו בעושרו, יזכור הימים שעברו עליו מהשמיטה 

 ל... ובזה יזכור העני וירחם עליו. והיוב

  –ועכשיו השיא 

וזה שנאמר כאן: 'וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע... 

וצויתי את ברכתי לכם...' בעניין שזהו יסוד התורה והעולם, כאומרו: 

 .'עולם חסד יבנה'

זו לא רק ברכת ה' שתופיע בשנים שלאחר מכן, אלא ה' יצווה 

אנחנו נחיה חיים של ברכה ונביא  –את הברכה לנו, כלומר 

 ברכה לעולם. השנתיים הללו יבנו עולם בחסד. 

אתם יודעים, אנחנו עוד לא זכינו לראות שנת יובל באמת. 

אבל תחשבו לרגע על השנה המופלאה הזאת. היא לא רק עוד 

בנוסף לשמיטה, שבה עשירים נותנים לעניים. זו שנת שנה, 

ניסיון גדול מאד מאד. תחשבו על בעלים של שדה, של מגרש 

כזה או אחר, של אחוזה מפוארת שיתכן שכבר למעלה 

בהם, ופתאום אני נדרש  יםמחזיקואבותי מארבעים שנה אני 

להחזיר את הנכסים לבעליהם המקוריים, למי שאלו נחלות 

  –מסתיימת קריאת 'שלישי'  אבותיו. כך

 ה"המור ויקרא כצרור  23
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ָהָאֶרץ ֵכר לֹא ו  ִמֻתת ִתּמָ י ִלצ  י ָהָאֶרץ ִלי ּכִ ִבים ֵגִרים ּכִ ָ תֹוש  ם ו   ַאּתֶ

ִדי   24 ִעּמָ

 אומר לנו רש"י:

 כובשה הלוקח יהא שלא, ביובל  לבעלים שדות חזרת על לאו ליתן
25 

כלומר, התורה באה כדי להוסיף עוד אזהרה ולאו שהלוקח לא 

יסרב להחזיר את השדות. הרי כל כך יהיה לו קשה להתנתק 

מהנכס הזה. הוא ירצה את השדה בחזרה. אז מה הוא יעשה? 

כמה סיבובים,  בקשיש,הוא 'יכבוש' אותה לאט לאט... 

'והארץ לא תימכר לצמיתות'! אסור.  -'ישראבלוף'. יקירי 

ביזנס  , אהובי, אינותתרחק. תחזיר ותרפה. הביזנס שלך

 .לצמיתות כי כל מה שאתה קונה בעולם הוא לא לצמיתות

'קונה שמים וארץ'. 'כי לי  –קונה לצמיתות יש רק אחד 

  הארץ'.

 -ביותר וכאן מגיעה המהפכה הגדולה 

 הגילוי של הגלות

'כי גרים ותושבים אתם עמדי'.  –הסוף של הפסוק משונה 

ג ר אינו תושב ותושב או תושבים.  או גרים -צריך להחליט 

גר זה אדם שאין לו נחלה כאן. תושב הוא 'בעל איננו גר. 

 הבית' בכבודו ובעצמו. 

הקוד שם זוכרים איך פנה אברהם אבינו לבני חת? שם נטבע 

  – הזה

ר ב ּגֵ תֹוש ָ ֶכם ָאֹנִכי ו    26 ִעּמָ

אם אנחנו יודעים ומסוגלים להיות  -זהו העומק של הדברים 

גרים בעולמו של הקב"ה לא רק כשאנחנו בגלות, אלא דווקא 

כשאנחנו ה'בעלבתים' והדגל מתנופף מעלינו בראש התורן, 

נוכל לזכות להיות  –רותנו אם גם אז אנחנו זוכרים את ג  

אז אין טעם  –ולא צריך ליפול מזה  –תושבים 'עמדו'. אם לא 

רים בעולם, על מנת שהוא כי הקב"ה רוצה שנחוש ג   לחיינו!

 יהיה תושב כאן. 

נשכח שאנחנו גרים, כשלא נשכיל ולא נצליח אם חס ושלום 

  –לקיים את עומק השמיטה והיובל, יעשה הקב"ה דבר אחד 

 הארץ תרצה אז( כו ויקרא) שנאמר גולים ישראל שמטה שבעון

 בבל גלות של שנה ושבעים שבתותיה את והרצת שבתותיה את

 27 היו שבטלו שמטות שבעים כנגד

הגלות  -, סתם צירוף מקרים מעניין? זה כל הסיפור מה זה

אם אנחנו לא  ,היא לא עונש של נקמה, חלילה. פשוט

מצליחים להיות גרים כשאנחנו עם חופשי בארצנו, עוזרת לנו 

'גר יהיה זרעך בארץ לא להם'.  –הגלות לגלות את זה מחדש 

 אז נוכל לשוב.שם נדע להיות גרים, ו

 גאולת הארץ בגאולת המחשבה

. בעולם הזה החייםענין מי שמבין את זה לעומק מבין את כל 

איך היה אומר המגיד מדובנא? 'גרים ותושבים אתם עמדי'. 

אם  -להיות גר והשני תושב פה חייב  האחדיש בינינו ביזנס. 

ביניכם רק גר. מכירים את אהיה אתם פה תושבים, אני 

, למה לא והשכינה שורה, חיים שבה הקב"ה נמצאהתחושה ב

אבל רק כמו אורחת, ככה שלא יפריע, 'בין מנחה  -

תושב קבע, כשאנחנו  רבש"ע לא יכול להיות )...(.לערבית'?

ן קבוע? ה ביניכם באופרצונכם שאשר  חשים תושבים. 

תהיו גרים עמדי, אז אני אהיה  -שהשכינה תהלך בינינו ממש? 

  –תושב. ומה יקרה אז? פלאי פלאות 

ֹכל ֶכם ֶאֶרץ ּוב  ה ֲאֻחזַּת  ֻאּלָ נוּ  ּג  ּת   28 ָלָאֶרץ ּתִ

תגאלו את הארץ  -גאולה ממה? הארץ הייתה באיזו גלות? 

בכך שתשתחררו מהתחושה שאתם בארץ אחוזתכם. עשו 

ך, לתחושה של שמיטין, עשו יובלין, כדי שתגיעו, כמו דוד המל

ף', כעני זה, החש גר בעולמו של הקב"ה ני כי יעט  'תפילה לע

 ועושה את הקב"ה תושב בעולם.
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