
  תשע"ח אייר                               בס"ד
    בהרת השבוע פרשגיעות מנ

  
המאוחרת יותר תקופה לשניתנו בהר סיני ומיועדות  מצוותמתחילה ב ְּבַהר ִסיַניפרשת השבוע השבת 

עיקרי מצוות שמיטה ויובל , " הפרשה מדברת על  ָהָאֶרץ-ִּכי ָתֹבאּו ֶאל"  -אחר הכניסה לארץ ישראל של
  ש"י ר ו המפורסם של ידוע פירוש .מכירת קרקעות וגאולתן , תמיכה בעניים איסור נשך וריבית ועוד

  . הר סינינמסרו בהמצוות כללי ודקדוקי  כלה , לא רק שמיטאלא "  "מה ענין שמטה אצל הר סיני ? 
  
וקיים .הזהיר אותנו שאם לא נלך ארץ את הלנו הבטיח הקב"ה "  ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם-ִּכי ָתֹבאּו ֶאל" 

הפרשה מלמדת דרך חיים  ים .יולצערנו ק םהגוייאותנו בין  ץויפימארצנו בדרך הישרה הוא יגלה אותנו 
  ".ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון  ,ַּדע, ֵמַאִין ָּבאָת, ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵל בבחינת ", האדם לנהוגשעל 

   .באמת כל ומי בעל הזכויותזכה בבעזרת מי ולהבין  קבלעשיר ככל שיהיה חייב ל ,וממוןבעל אדמות 
 טאבו "" בנו האדמה שליכול להיות ששות מזכירות ומלמדומצוות חברתיות שונות  יובלהשמיטה נושא ה

" לכן יש  ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם, ִעָּמִדי-ִּכי ִלי, ָהָאֶרץ:-ִּכי" לה' שייכת אבל דה פקטו עלינו לזכור שהאדמה 
ֵׁשׁש "  תגוזרתורה ה "  ָּברּו ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים ...ָּברּו ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם" לקבל את הוראות ההפעלה של 

; ְוָאַסְפָּת, ֶאת , ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזֹמר ַּכְרֶמ  ֶרץַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלאָ ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת, ׁשַ  .ְּתבּוָאָתּה-ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד
תצא ברכה ד של שנת השבתון הפסדווקא מתוך כשמקיימים את הוראות "היצרן " הרי שלה' " ,ַׁשָּבת

-ִויַׁשְבֶּתם ַעל ִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם-ֻחֹּקַתי, ְוֶאת-ַוֲעִׂשיֶתם, ֶאת" פרי טוב מאותה אדמה שתוציא 
  ." ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה, ַוֲאַכְלֶּתם ָלֹׂשַבע; ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח, ָעֶליהָ  .ָהָאֶרץ, ָלֶבַטח

  
הבריחו ש אנשי הצללים "" אנשי היחידות המיוחדות  מבצע לא יאמן שעשומעט מאד מהשבוע שמענו 
רת שבה לא ניתן להסתיר גממדינה סגורה ומסוו המעין כמושל חומר סודי ובלתי נתפסות  כמויות עצומות

לא תאמן אפילו בקרב כל סוכנויות הביון הפעולה  .תי הביטחון האכזרייםירומפני שאפילו כוונות לב 
המרגלים מגדולי להורג של אחד  להוצאתושנים  53השבוע מלאו בדיוק סיון רהב מאיר מזכירה ש .בעולם

 ןישנהמדהימה  וותושייתרוחו  לקור ולמקצועיותמעבר לאישיותו המדהימה . כהן הי"ד אלי  –של ישראל 
כידוע הוא הזדהה  .בסתר על דרכו לקיים מצווהת מספרת יואופיו ואמונתו .אחת העדות על ות מרגשיועדו

לחנות של כערבי  ,ותזהתחת אותה ההוא נכנס יום אחד  .כסוחר ערבי בשם כאמל אמין ת'אבתבסוריה 
אצל  כי כעתזה לא זמן טוב הסביר לו שהסוחר  .לקנות אוכלומבקש מאד  מסר לו שהוא רעבוסוחר יהודי 

העמיד פנים שהוא שומע על כך  כאמל  / אלי כהן .לחם או פיתות רק מצותלהם אין והיהודים חג פסח 
לקח אלי כהן העדה מספרת שהיא זוכרת ש .ושיביא לו מהאוכל הזה שהוא רעבסוחר לפעם ראשונה ואמר 

  ...כל את המצה את המצה בידו התרחק לפינה מלמל מספר מילים לעצמו וא
  

יום פטירתו וציון  תלמידי רבי עקיבאם של פטירתבו נפסקה לפי המסורת יום ה ,ל"ג בעומרצוין השבוע 
שלפי המסורת קדוש הרב ה. והנסתר יותר מכולם עם תורת הסוד השמזוההאיש  .של רבי שמעון בר יוחאי

והעלה אותם על כתב בשפה קשה  סק בעולמות העליונים ובנסתרעפרש את התורה  ,את הזוהרכתב 
 רב םשהמציאות הגלויה בפנינו היא רק חלק ושכבה חיצונית אותה אנו רואים אול. הזוהר מלמד לפענוח 

  .לנו ב להבין שיש הרבה מעבר לגלויאת הנסתר אבל חשואיננו מבינים  , על הגלוי מעינינונסתר ה
  

כנגד לאחרונה אנו שומעים טענות  התקשורת מדווחת על תופעה בלתי מוסברת המתגברת משנה לשנה .
השבוע פורסם  .יש צמא רב ללימוד תורה ולמסורת ישראל שניצד מאך מזוזות מנשקי ללגלוג והדתה 

נפטר וא המדובר באבל טרי  אין. כידוע עון בר יוחאיאיש צפויים לעלות לקברו של רבי שמ ןמיליושכחצי 
חלק גדול אינו חובש ,  הקרובים תלמידיוהעולים לקברו אינם בני משפחתו או  ! השנ 2000לפני כמעט 

יתן לא נד עליה לקברי צדיקים מבלי קשר לדעות השונות ביהדות בעד ונג .מר מצוותואינו שו כיפות
אלא יש לאמץ  שטחילהישאר סביב רשב"י הקדוש .אי אפשר הרחבה הזו ותצוגת הכח מהתופעה  להתעלם

  .כפשוטו מעבר לטקסטבתורה בגלוי ובנסתר הרבה  בחיים , מבט פנימי עמוק יותראת גישתו של 
   

  " ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה, ַוֲאַכְלֶּתם ָלֹׂשַבע; ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח, ָעֶליהָ הזו בע"ה נזכה בע"ה ל " דרך פעל באם נ
  
    

 שבת שלום

  שלר איתן
  

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


