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במשפט  "ציון  כז(:  א  )ישעיהו  בנביא 
תפדה ושביה בצדקה".

איך  בחוש,  רואים  אנו  האחרון  בדור 
וכולנו  ומתפתח,  הולך  החסד  עולם 
ללא  לזולת  ועזרה  בנתינה  מוקפים 
כאלו  בהיקפים  חסד  עשיית  הפסק. 
לכן,  ודווקא  עולם.  מימות  היה  לא   –
ולהתאמץ  ולהתחזק  להמשיך  עלינו 
שתביא  זו  במידה  ועוז,  שאת  ביתר 
הגאולה  אל  בימינו  במהרה  אותנו 

השלימה.

רש"י  מדברי  שמענו  לכך  נאה  ורמז 
בך  לאברהם:  הבורא  בהבטחת  הנ"ל, 
החסד  במידת  בך,  בהם.  ולא  חותמין 
הארוכה  הגלות  תיחתם   – שחידשת 

והמרה. דווקא בחסד.

הדברים  עדיין  כאשר  כאלו,  בימים 
אפשר  מעורפל,  והעתיד  ברורים,  לא 
לראות ביתר בהירות כיצד הכל מוביל 
וממילא,  הגדולה,  הגאולה  ימי  אל 
להמשיך  עלינו  כאמור,  כעת  דווקא 
החסד,  בעמוד  הכח  בכל  ולהחזיק 
חותמין',  'בך  שאכן  נזכה  שבקרוב  עד 
ופרק הגלות ייחתם, ואור חדש על ציון 

תאיר.
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שלשה סימנים יש באומה 
והביישנין  הרחמנים  זו, 
גומלי   ... חסדים  וגומלי 
חסדים דכתיב למען אשר 
ביתו  ואת  בניו  את  יצוה 
ה',  דרך  ושמרו  אחריו, 

לעשות צדקה ומשפט

)יבמות עט א(

בעקבי  בעז"ה  נצא  זה  במדור 
הצאן, לראות כיצד נגשו אבותינו 
לקנית  האומה,  גדולי  ורבותינו, 

הדירה בארץ ישראל.

הנושא  את  שנלמד  לאחר 
אנו  גם  נעשה  וכאשר  וחשיבותו, 
כמותם ונכוון בקנית הדירה לשם 
מצווה, בודאי בעז"ה נזכה בזכות 
זה לדירה גדולה ויפה מבלי להיות 
שקועים בחובות, לחצים ובנקים.

אדמה  שקנה  הראשון  היהודי 
בארץ ישראל, היה אברהם אבינו 
הסתלקותה  לאחר  האומה.  אבי 
מחפש  הוא  ע"ה,  אמנו  שרה  של 
חלקת  לקוברה,  שדה  חלקת 
שדה שתהיה שייכת לו ולדורותיו 

לעולם. 

עפרון בעל הקרקע, מציע לאברהם 
בחינם,  הקרקע  את  לקבל  אבינו 

מסכים  לא  אבינו  אברהם  אבל 
לכך, אלא רק 'בכסף מלא'. את כל 
התשלום אשלם, בשום פנים אינני 

מסכים בחינם. 

מלמד  אבינו  שאברהם  ונראה, 
קרקע  גדול:  יסוד  בכך  אותנו 
הנצח  חלקת  היא  ישראל  בארץ 
בעולם  שלך  הבית  יהיה  זה  שלך, 
הבא. וקרקע בעולם הבא – קונים 

רק בכסף מלא, במחיר המלא. 

שם  עזרא  באבן  מובא  זה  ומעין 
זאת  "נזכרה  יט(:  כג  )בראשית 
הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל 
על כל הארצות, לחיים ולמתים".

כך  כל  מדוע  למחשבה:  נקודה 
חשוב לקנות קרקע בארץ ישראל? 
מדוע צריך לשלם עליה את מחירה 

ולא לקבלה בחינם? 

תגובה על המכתב בנושא המתנות להורים

דומני שהכיבוד הורים המתבקש והראוי, אינו מתבטא בהכרח רק במתנות 
או בהתחשבות בעול הכלכלי כפי שהיטיב הכותב לתאר, אלא בעוד עניינים.

לפעמים  שמתרופף,  מקשר  נפש  ועגמת  צער  שחווים  הורים  ישנם  למשל, 
מסיבות מוצדקות, אבל זה לא משנה! חלק מחובתם הבסיסית של הבן או 
הבת, זה לגרום להוריהם תחושה טובה, כל אחד במה שמשמח אותו וממלא 
מזומנות,  לעיתים  הנכדים  בהבאת  תדירים,  בביקורים  זה  אם  ליבו,  את 

התייעצות, שיתוף החיים, ועוד.

כל אלה קיימים בין הורים לילדים, לא רק על צד התועלת )שבודאי מצד זה 
כדאי לכל אחד להתקרב להוריו ולרכוש מהם דעת ותבונה מחייהם עתירי 
הניסיון(, אלא זה חלק מסדרי הכבוד שבן ובת מחוייבים בהם, הן מצד ציווי 
התורה הקדושה, והן מצד חובת הכרת הטוב על כל שהעניקו להם במסירות 

רבה. כל מי שיתבונן בדברים, ירכוש מיד אהדה גלויה בליבו על הוריו.
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