
 טתשע"  אייר                     בס"ד

  

 בהרפרשת השבוע נגיעות מ

 
              .והיהדות התורההקב"ה  שלבדרכו ים ביותר על הצדדים העדינים והרגיש, שובמלמדת  ת השבועפרש

איסור  ,. דיני שנת שמיטה ויובלואיסורים שונים בקריאה מהירה אנו קוראים בפרשה על דרישות קפדניות

          .רבדים עמוקים מגליםנוספת בקריאה  .דינים שוניםו רקעות וגאולתןמכירת ק, עבודת האדמה

אדמה התחשבות ב -י לפי שנים לפני שנולד הביטוא ,הסביבה איכות .לעולם כולודרישה לרגישות עצומה 

 ,, לעובדי האדמהאדמהל מתן חופש .מובן מאיליוכאת קיומה לקבל לא ,  ניזוניםוממנה אנו אנו חיים  העלי

  ,חברתיתתמיכה  שלסטי סוציאלי  מצעממש אנו קוראים  ., לענייםלמיעוטי יכולת, לעבדים, לעובדים

                                             .במסחר והגינותהוגנות  ים,לעני ותתרומ ,דיני עבד עברי ,סור ריביתאי

של אז ועד  חברה העתיקההמ ,ל העולםמאז ועד היום בכוחריג  תקדים חסר ינוי ההחברתמניפסט ה

               .של היום כלכלה חופשיתה

מצוות אלו  קיום  שבת.ב השבתון מסיימת בהזכרת מצוות שמירתושבתון ו יובלמתחילה בשמיטה הפרשה 

ת ומבטיחה יבול מרובה ופרנסה טובה כהתורה מברלאדם הפסד כספי וכלכלי אולם  םורגהיה אמור ל

שנת השמיטה משפיעה  כך א לאחריהכשם שהשבת משפיעה שפע רב לכל השבוע הב .למקיים המצוות

נָּׁה ַהְשִביִעת:-ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה " פי שמובטח במפורש ברכה לשנים הבאות אחריה כ ֵהן לֹא   נֹאַכל ַבשָּׁ

ע, ְולֹא ֶנֱאֹסף ֶאת ֵתנּו.-ִנְזרָּׁ ת, ֶאת-ְוִצִּויִתי ֶאת ְתבּואָּׁ שָּׁ נָּׁה ַהִשִשית; ְועָּׁ ֶכם, ַבשָּׁ ִתי לָּׁ ה, ִלְשֹלש, -ִבְרכָּׁ ַהְתבּואָּׁ

ִנים.   .כא'(-')כה' כ. "ַהשָּׁ

אולם יחד עם זאת בניגוד לגישות מסוימות ,התורה מיוחד דורשת לקיים מצוות ולקיים אורח חיים התורה 

בשנה השביעית אך ד את אדמתו ועביכול ל החקלאישנים במשך שש  .לעבודואף דורשת בצורך תומכת 

שאנו .השביתה להאמין "שיהיה טוב" כפי שמובטח עליו  .את אדמתוולעבד להפסיק לעבוד ושבות עליו ל

  . נסה טובהלברכה ולפרהיא הופכת ין את הכנסותינו אולם קטאמורה להובשמיטה  שובתים בשבת

רווח ופרנסה גדולה של במישור הגשמי  גםו והרגשי, הערכי במישור הרוחנירווח גדול  עניקהמ תרומהה

-ְוִכי"  אחים נו עמיתים וכולהמצוות החברתיות  ית שלם לב לנימה המשפחתיהרב זקס ממליץ לש .יותר

ֹנה ִמַיד ֲעִמיֶתָך ר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו קָּ ִחיו-ּתֹונּו, ִאיׁש ֶאת-ַאל ִתְמְכרּו ִמְמכָּ ַכר ֵמֲאֻחזָּתֹו-ִכי ...אָּ ִחיָך, ּומָּ א  יָּמּוְך אָּ ּובָּ

ִחיו ַאל, ֵאת ִמְמַכר אָּ יו, ְוגָּ ֹרב ֵאלָּ ְך-ְוִכי... ֹגֲאלֹו, ַהקָּ ה יָּדֹו ִעמָּ טָּ ִחיָך, ּומָּ ִחיָך, ... יָּמּוְך אָּ ְויֵָּראתָּ ֵמֱאֹלֶהיָך; ְוֵחי אָּ

ְך ְך, ְוִנְמַכר-ְוִכי ...ִעמָּ ִחיָך ִעמָּ ְך-יָּמּוְך אָּ ֶבד-לֹא לָּ אפילו יוחדת א משפחה מום ישראל הע. "ַתֲעֹבד ּבֹו, ֲעֹבַדת עָּ

 שלנו. יוחסתהמכשה' הפנה את משה לפרעה הוא נקב בקרבת המשפחה  .ינו מלכנו "הקב"ה מכונה "אב

, ֶאל " –א רק בן אלא הבן הבכור ל ַמְרּתָּ ַמר  ַפְרֹעה:-ְואָּ ֵאל ה'  ֹכה אָּ ֹאַמר ֵאֶליָך, ַׁשַלח ֶאת ְּבִני ְבֹכִרי ִיְשרָּ -וָּ

ִנים ַאֶּתם"  לזכור תמיד קובע ומשה  )שמות (  " ְּבִני  " )דברים (  ֱאֹלֵהיֶכםלה' ,ּבָּ

ֶרץ" בורא לעולם בכל עת יש שת לזכור היהדות מלמד ָ֑ אָּ י הָּ , שום  שאינם בשליטתנו יש תהליכים"   ִכי־ִלִ֖

לומדים  ( מסכת ביצהגמרא ). בהתעלםצריך לעזור ולתרום ככל האפשר לא לדבר לא ברור מאיליו 

מוסיף פרנסה למקימי המצוות והמעשים שהקב"ה קובע מראש את פרנסתו של האדם לכל השנה אולם 

אתגר רוחני ומר שאנו חיים באהרב בנימין לאו  . של מי שאינו עוסק בהםכנסותיו הטובים ומפחית את ה

ככל אדם דרש ננדל"ן בעל ועשיר אדם גם  .שבו האדם מזכיר לעצמו מיהו ומה מקומו בעולם לא פשוט,

 .על הקב"הלסמוך שהעניק לו את כל מה שיש לו ועליו לשתף ושיש בורא לעולם בין לעצור ולה

        ל העולם .בכתחושת המשפחתיות היא זו שהחזיקה את היהודים בקשר חזק לאורך אלפי השנים 

העם היהודי שהועלו חששות שהיו תקופות קבוצות רבות , חלוקות עימותים ועלבונות בין ישנם מביהדות 

 .םיהזרמשיעלם מושג המשפחתיות והערבות היהודית בשל הקרעים בין יתפרק לבד , ללא כל אויב , 

ר על כל ומתגב משותף גורלהיסטורי ו משפחה עם קשרמאוחד כעם ישראל מצוקה  בעתות בסופו של דבר

ל בשר " תובע"ה שנהאתגרים הקשים  ֶרץ, ְלכָּ אָּ אֶתם ְדרֹור ּבָּ  " ֹיְׁשֶביהָּ -ּוְקרָּ

 

 

 

 ת שלום.בש

  שלר איתן
 

 

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


