פרשת בהר בחוקותי
העלון לרפואה שלמה

רחמים בן מרים מסעודה
כל הברכות והישועות

לקראת שנת השמיטה תש"מ ,במסגרת ביקור שערך רבה של
קוממיות ,הרב מנדלזון שליט"א ,במושב "תלמי אליהו",
מחליטה קבוצה מחברי המושב לשמור שמיטה כהלכתה,
בניהם יהודה פיוניר ,אשר לו מטע גדול של פרחי סיפנים
('פעמונים') .בהגיע עת הקטיף ,מגיע יהודה לחממה בלווית
צוות פועלים  -וכתמים לבנים בוהקים מעל העלים .עיניו
חושכות ,ואינו מוצא כל הסבר לתופעה בעלת המשמעות
האחת  :הפרחים פגומים ,ואינם ראויים כעת לשיווק .לאחר
חקירות ובדיקות ,מתברר כי מטוס ריסוס חלף על שדות
המושב הסמוך ,ברססו חומר המונע גדילתם של עשבים
רעים .בסיימו את מלאכתו פלט את כמות החומר שנותרה
מעל לשטח שומם ,ורוח הוליכה את החומר היישר לפרחים
שבחממה הסמוכה...
"עמדתי בחממה" מספר יהודה "ראיתי בעיניים כואבות את
עמלי שיגעתי בו שנה שלימה  -יורד לטמיון .יבול תשל"ט
אבד .השנה הבאה ,הרי 'שמיטה' היא והחלטתי שלא לעבוד
בה .מה איפוא אוכל ,ממה אתפרנס?
חולפים שבועיים ,ויהודה מקבל מחברה לה השתייך המטוס
 שיק על סך  84,000לירות (למי שמבין את משמעותהדבר .)...חששו שמא תפגום הפרשיה בשמה הטוב של
החברה ,העדיפו לפצות את הנפגע ע"י מענק גבוה כפיצוי.
כך ,קיבל יהודה סכום נכבד לכסות חובות ולהתפרנס בכבוד
במשך השנתיים הבאות.

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

ידוע היה הגאון רבי חיים שמואלביץ
בעמלו המופלא בתורה .לא פעם קרה שאכל
ארוחת בוקר ,ולאחר מכן למד ללא הפסקה
כשלושים שעות רצופות! פעם אחת הרגיש רבי
חיים ברע ואיבד את הכרתו .בני ביתו חשו לעזור
לו ובעזרת ה' שבא אליו הכרתו .מששבה הכרתו,
שכב רבי חיים כחצי שעה במנוחה מוחלטת ,ולא
יכל לדבר מאומה .לאחר מכן קם ואמר כי מוכן
הוא להגיד את השיעור ...מתי הספקת לחזור על
השיעור? שאלהו ,אמר רבי חיים " -כאשר שכבתי
ללא יכולת לדבר חזרתי בזיכרוני על השיעור"...
זהו עמל של תורה...

זקן בן שבעים בא לרופא:
אוזנו השמאלית נתחרשה.
בדק הרופא ואמר :אין רפואה לאוזן זו,
פשוט זיקנה קפצה עליה.
כעס הזקן ואמר :אינך יודע להבחין!
שאל הרופא" :למה?"
אמר הזקן" :וכי אוזן שמאל
זקנה יותר מאוזן ימין?!

"וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים
והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה"
שואל המגיד מדובנא :לשם מה האריך כאן הכתוב בחשבון מספר השנים מספיק אם היה הכתוב אומר:
"וספרת לך שבע שבתות שנים?" והוא מתרץ ,משל למה הדבר דומה :לאחד שכל ימיו עני מרוד היה,
מחזר על הפתחים ומקבץ נדבות .יום אחד שמע אחד ממכריו שהוא מתפאר באוזני מתפללי בית הכנסת על הממון
הרב שצבר לעצמו ...כאב לחבר שידידו מתפאר בשלל שאסף מרחמנות של אנשים תמימים והטיח כנגדו" :במה אתה
מתפאר כל כך?! הרי בסופו של דבר יש לך הרבה מטבעות קטנים  -אתה בכל יום הורגלת לספור פרוטות...
אך אם תצרוף את כל אלו בדינרי זהב תראה שאין לך ממון כה רב כפי שאתה מתנשא לעיננו"...
האדם חי בעולם הזה שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והוא מרגיש כבר אדון לעצמו ולביתו במספר שנים
נכבד ורב כל כך ...אבל ,אומר המגיד מדובנא  -אם נספור כמה שמיטות יש לאדם בימי חייו
וכל שכן אם נחשב כמה יובלות חי הוא ...נראה כי הוא ממש כ" -גר" שבא לזמן מוקצב ומועט...
וכיצד זה יתפאר בשנותיו וירגיש שהוא אדון בארץ?!...

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב
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