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    נא לשמור על קדושת הגליון  

  0545776016מערכת ' /2092 'גליון מס                             ב"משנה   ב"פתש" בחקותי"' רק פ"בש
  ]'ג, ו"כ" [אם בחוקתי תלכו"

 .מלשון חקיקה שמתפר" בחקתי" כותב שבלקוטי תורה
בזה שכתיבה זה חבור בין וא ההבדל שבין כתיבה לחקיקה ה

שני מבל עדיין הכתב הוא א , ולמרות שנעשה כתב,דיו לנירה
יש אנשים . אחדחבור , ואילו חקיקה היא הטבעת חותם, דברים

מתחברים עם , תורה שלהם הוא מבחינה של כתיבההלמוד ש
, אבל כשיותר קשה פחות מתחברים, בקלילות, הלמוד בנעימות

, המלים בתורעפרושו שתהיו " אם בחקתי תלכו"הציווי של 
 של חקיקה ,תורה מבחן של יהודי זה להגיע לחבור שלהש

, ק בלתי נפרד ממךחלהתורה היא , אתה והתורה אחד, בנפש
י "וזה מגיע רק ע, האתה מקבל החלטות לפי, אתה חי לפיה

וזה גם , צר את ההנאה מהלמודוהעמל הוא בעצם מה שי. עמל
  .נפשית ואת החבור הפנימי העמוקמה שיוצר את החקיקה ה

  ]'ו, ו"כ" [ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"
ר ובכל מקום שנזכ: "בפרושו לפרקי אבות כותבהאברבנאל 

 השלמה בין הכיתות נוישלום בכתוב חשבו המפרשים שעני
דהיינו שתמיד ,  או שיעשה אדם שלום עם חברו,המתקוטטות

 אומר , אבל.שלום מתייחס למצב של מריבה וקטטהמשמע שה
 שמעלת השלום ויקר תפארת גדולתו מלבד האופן ,האברבנאל

השלום יקרא על הטוב והמשותף ואהבת , של מריבה וקטטה
ובכלל יאמר השלום על בריאות הדבר ושלמותו . אדם לחברו
שלום שהוא מעמיד את העולם ' ולכן נקרא ה, וטובו ויופיו

 עושה , כמאמר הנביא יוצר אור ובורא חושך,םבצביונם ובקומת

 כמו שהאור הוא היפך החושך כך השלום הוא ,רערא ובשלום ו
ם מתייחס וומפני זה השל, זה לעומת זה עשה אלקים, היפך הרע
ה " שמו של הקב.כי השם שלום הוא שלמות,  ענייניםלכל מיני

, קראים שלוםנ .ערכין טו' במס'  דברי תורה אומרת הגמ,שלום
ם שהקורבנות עושי' במדרש תנחומא נא, שבת הוא שלום

כל אדם שאין לו אשה שרוי , משיח נקרא שלום שמו של, שלום
, היינו שהשלום הוא לא רק מניעת סכסוך ומריבה, בלי שלום

 "ונתתי שלום בארץ"השלום הוא דרגה גבוהה הרבה יותר 
  .משמע שכל דבר יהיה בשלמות

  ]ג"י, ו"כ" [לך אתכם קוממיותווא"
וכי ,  פסוקים11ובברכות רק ,  פסוקי תוכחה30' בקללות נא
וריקי "אומר האבן עזרא , פורענות ממידה טובהמרובה מידת 

רק , ולא אמרו אמת, מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות
, ונאמרו בקללות פרטים] באופן כללי[מרו כלל אשהברכות נ

, "תברר לו דבריי, והמסתכל היטב, לירא ולהפחיד השומעים
נותן לפניכם היו ברכה ראה אנכי : "מרואל במדרש תנחומא "וחז

שלא יאמרו הבריות שבא משה , אנכי שבחרתי בטובה", "וקללה

ת הקללו, כיצד, בא לקללנו הרבה קללנושוכ, לברכנו מעט ברכנו
אמר רבי . 11והברכות ,  פסוקים חסר אחד30שבתורת כהנים 

, כיצד. ל הקללותעשמואל מי שמביט בהן מוצא הברכות יתרות 
" תקוממיו "".ת" - וסיים ב" חוקותים בא"" א"ברכות פתח ב

אם ו" "ו" -  בחוהקללות פת. 'ועד ת' א-שהברכות באות עליהם מ
ין כלום א' ה- ו' ין וב, "ביד משה "'ה' -וסיים ב" לא תשמעו לי

  .נו שיש יותר ברכות מקללותיהי

כ לרמז על הכנה " אולי ג– ן שמיטה להר סינייעני
ציוויתי את  ו,אצל שמיטה כתיב ברכה,  התורהתלקבל

והברכה הזאת יכולה לחול על כל עובדי השם , ברכתי
, צל הר סיניאטה ימשל שוזה השייכות . ולומדי התורה
ועול דרך ' ול תורה מעבירין ממנו וכועהמקבל עליו 

ני ילהר סהשמיטה  ענייןולכן נסמך ' פרנסה וכד, ארץ
  ]כ"בהר תש, ישראל בית[                . ורההתלת קבב

' בשומרי שביעית הכ' גבורי כח וכו' במד' אי – בבורא עולם אמונה
י "אפשר לרמז עפ השתיקה  יןיענ. חקליה יהיב ארנונא ושתיק. מדבר

וכי תאמרו "ל על "בשם אחיו זצ] ז"א תרל"מובא שפ[אלימלך  בנועם' דאי
, וכי תאמרו, ושיותק תשאלו זה רק אם, "ברכתי מה נאכל וצויתי את

וזה , ה ממציא פרנסה"אבל בלי שאלות בוודאי הקב, נצרך ברכה מיוחדת
העיקר זה השתיקה לסמוך ולהאמין , יקתיהיב ארנונא וש, במדרש' שאי

  ]שם[         .  ת שיזמין לו פרנסה ובזה יכול לקבל עול תורה"בהשי

  מדיני הדחת כלים בשבת
אם יש לו כלים '  ואפ מותר להדיח כלים לצורך היום.א

מנע מלרחוץ את ייב להוציאם כדי להינו מחואאחרים נקיים 
א שטוב למעט בטרחא " וי,ס עושה לצורך שבת"המלוכלכים דסו

כלכים בתוך הכיור ואם מניח את הכלים המל .ב]. ח"כפה' עי[
 את הלכלוך שלאשרוצה שהמים ירטיבו [ג הכלים "ם עימותר לרחוץ ידי

 אבל, שכוונתו לצורך חול דתמיד רוחץ שם ידיוין ניכר אד] ידבק

ג זה ידיו דניכר "איזה כלי אין ליטול ע אם מניח הכלים בתוך
'  אם בסעודת הלילה השתמשו בכפות וכו.ג.  שמכוון לצורך חול

צ כפות ירחץ רק מה שצריך ליום והכפות " אםולסעודת היו
ין להשתמש  א.ד  ]. רק סמוך לסעודה משום בוררץוירח[רו בכיור איש

משחה  ויכול לתת נוזלית מהארק ב, כלים משום ממרח במשחת
   ]5708673. טל.  [כ להשתמש"ך מים בשבת להמיס אותה ואחולת

  מאמין וזורע
.  גבול קוממיות: יםרמקום מגו. יונה לוי: שם החקלאי

בטיח אחומוס וגרעיני , גידול גרעיני חמניות: עיסוק עיקרי
אני בעלים של שטחי ענק המתפרשים ": הקושי הגדול.  לפיצוח

השטח היא  כל מבחינתי ההשבתה של . דונם6000-על פני כ
 ודי בכך שלאחרונה נודע לי למשל על כך ,ניסיון של ממש

לדונם וכבר  ₪ 100-שמחירי הזרעים שלא רכשתי בשנה זו עלו ב
זה לא סוד  . 600,000₪מדובר מבחינתי בהפסד ישיר של 

 ביותר של האדם וכעת שאני רואה שהכסף הוא החבר הטוב
: מה נותן את הכוח".  זה מאוד מתסכל, מול עיני הפסד כספי

 הרב בנימין מנדלזון –במשך שנים הייתי בקשר עם הרב הזקן "
ת הימים שבהם היינו אני עוד זוכר א. רבה של קוממיות, ל"זצוק

. שומרים בהוראתו זרעי חיטה מהשנה השישית לשנה השמינית
, בתוך מחסנים, ותם בתנאים ממש לא טוביםאחסנים אהיינו מ

 קיבלנו תוצאות מדהימות נו אותםכאשר קצר, ובכל זאת
 ולכן על ,ראיתי בתקופתו של הרב ניסים של ממש. ומשובחות

זו גם . אף אחד לא צריך לשכנע אותי לשמור שמיטה, אף הקושי
כדי לקצור , הסיבה שכאשר זרעתי חלק מהזרעים בשישית

 לקחת דווקא זרעים איכותיים המליצו לי כולם, מיניתאותם בש
, אני משתמש בזרעים הרגילים, לא-ואני השבתי ש, במיוחד

ני יכול לזרוע מבלי אומאמין שכשליח של ריבונו של עולם 
ו להציע לי אגם כשאנשי קרן השביעית ב. לחשוש ומבלי לפחד

בל א, ני מקבל אותה בברכהאלהם ש אמרתי, תתמיכה כספי
כי אני בטוח שבסופו , אני בכלל לא חושש מהפסדים ,שהלמע

  .  של דבר אראה רק רווחים הודות לשמיטה הזו
אוגר כוחות לקראת , אני נח"? מה אתה עושה בשנה זו

".  רהווגם משתדל להקדיש כמה שיותר עתים לת, השנים הבאות
שתלתי זרעים ] השנה השישית[ה שעברה נבש: "ראיתי נס

אין . ג" ק150ג תוספת של " ק500 לי על כל בכמות רגילה ויצא
הכל הודות לברכה המיוחדת שמובטחת , לזה שום הסבר אחר

  ".לשומרי שמיטה

 ,ל"ר יעקב ז"נ הרב דניאל ב"לע, ל"ר שלום העשל ז"נ הרב משה דוד ב"לע, ל"ר יצחק שלמה ז"הרב אהרון שמעון בנ "לע
 .ל"ר שלום ז"נ מרת דינה ב"לע,  ל"ר אליעזר יצחק ז"נ מרת צפורה ב"לע, ל"ר יעקב ז"מרת שרה בנ "לע, ל"ר אהרן שמעון ז"נ  הרב יעקב יצחק ב"לע
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