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  :טעמי� לשמיטת כספי�
  

ולקבוע , מדת הנדיבות ועי� טובה: ללמד נפשנו במדות מעולות ...כספי� ושמיטת
�ואז תכשר נפשנו לקבל טוב מאת אדו� הכל , הוא בלבבנו הבטחו� הגדול בש� ברו

  .כלול בברכה והרחמי�
ר ל אשבכמדה חמ� הומ� הגזל  דלהתרחק מא, לזבר לצה שחיומחזק ר דא מזה גצנמ וג�
 ,מיטההש תיע שנגהני וממו ולו הלויתייאפ :לאמר נונפשב רומחנשא קל וכי , נולרע
� שראוי כל שכא ל, ולחמוס משלא לשושלא לגזול  �יד המלוה ב ה להשמיטרה תוראמ

  )תעז, ספר החינוך(                                                       !?חרו�האעד הקצה ק חהתרל יל

  
רה חוסבות בלהרות� ומ משאבעסק מדאי  עו יותרשתקנא לשלישראל  הזו גרמ ומצוה...
ה רבהמ ללא כו, מהדהא ניל פר עאש גויי�הכ, לילהו יו�זמ�  ולות בבול ,רחסו אניותכ

, ברעהו מזמ� לזמ�איש איש באחיו ולהיות נושה הלואת צרי�  כי לזו, חכי�ה מרוחבס
קי ישמט הנושה ויצא נ –תור השמיטה  כי בהגיע, ל"הנוזה אי אפשר בהחזיק מצוה 

כראוי ונאות לעובד , ת ההסתפקותדמבק יזחינו להלעחובה היה , כ� וא�. חובומכל 
ותחבולות לאסו% , מבלי לשי� כל חושו וחילו וראשית אונו בהבל המדומה, השל�
יבטח  .'תורת הבלכי� כי א� להיות מתמימי דר� ההו, שלא כמשפט התורה, עושר

. שר וכבוד אתהעו, ובתורתו יהגה יומ� ולילה, הוא הנות� לח� לכל בשר, באלקי יעקב
י� דעתו ומחלב, חממותרועי צא� מגז כבשי� י, לא פנו אל הו�, היו אבותינואשר וכ

   ...אד�בני בולות חוא כל תשו, ו נוטלנברצונו נות� וברצו, היא תעשיר' וברכת ה. ישתו
  )מ סז"חו ,תומים(                                                                                                          

  
  

 �עושי, אי� משיבי�ו� תרפחשומעי� , אינ� עולבי�ו� יהנעלב
ואהביו "עליה� הכתוב אומר , י� ביסורי�חשמוה הבמא

  :"כצאת השמש בגבורתו
  

 בדבריוו חבר רלצע רשיעהול חיוהת דאל אחרמשמע שא� בא ישבאי� , הדומה לפי
, ודוע; ה הופכי�ל� י� שאכאב� דאפשר להיות הא ישא ,ענהו השומעי שלא ,עי�רה
, לא תצוה התורה להיות האד� כאב�, תובאמ. �החרופי ה עלודו כמתשתיקבהיה יש

ה הזאת ושלא נתחיל דאותנו שנתרחק מ� המ אבל תצוה, למברכיו מושותק למחרפיו כ
לא  – קטטה�עלבכי מי שאינו  ,הזובכ� יינצל אד� מכל , ד�להתקוטט ולחר% בני א

  .השוטי� ואי� לתת לב על, לתי השוטי� הגמורי�זו, �דיחרפוהו בני א
  

 ולר� סלסד ול ישיב� שראוי לחכ ,ויעל דבר יבהשלאד� �בנימ %רחמוא� אולי יכריחנו 
שומעי� ה לא ול עצמצינו, "חינוילי� סכיק בח כעסי כ"ה בהר ת ולא יכעסונעימו

  ...ר� הטובי� שבבני אד�דזהו , המחר% � המשא עלישלחרופיו וימ
  

 ואה זרניס עצמ� בהוכצו להירא ל� שכ�לחסידות� כלה ושע ,�דא� נית מבכיש , �אולו
רו ועליה� אמ, יותר מדי� זה יענב טותפשוי כעסה �יהלע גברפ� י ,רפיה� דביב חורלהש

עליה� הכתוב  –� יבנ� משייאופת� רעי� חמוש, לבי�עואינ� ו י�בהנעל: כרונ� לברכהז
 )שלח ,חינוךספר ה(                                                    ."ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"אומר 


