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צדיק כמו יצחק אבינו לא חיפש להיות עשיר.
המטרה האמיתית של יצחק בזריעת האדמה הייתה קיום מצוות מעשר עני.

הרצון האמיתי של יצחק היה לתת צדקה ! לעזור למי שאין לו.
בכך יצחק קיים את רצון ה' וזכה לברכה ועשירות גדולה.

הכסף והעושר שניתן לאדם הוא כדי לעשות חסד ולעזור לזולת.
אנחנו אמנם עובדים או מקבלים במתנה חומריות ומרגישים שזה שייך לנו,

אבל האמת היא שהכל שייך לה' – " לה' הארץ ומלואה ".
העבודה שלנו היא לקחת את הגשמיות והחומריות בעולם ולהפוך לרוחניות.

זה מתבטא בצורה החזקה ביותר במצוות המעשר והצדקה,
כאשר אנחנו לוקחים כסף או דבר חומרי אחר ובאמצעותו עוזרים ליהודי נוסף.

המפתח לברכת ה' בכל מעשינו הוא נתינה. כדי לקבל צריך קודם לתת. זה קשה ?
כאשר נבין שכל מה שיש לנו שייך לקב"ה, והוא נתן לנו את כל השפע שיש לנו 

כדי לעשות חסד עם יהודי אחר, זה יהיה לנו קל.

א. להבין – הקב"ה נתן לי כסף וחומריות כדי לעזור לזולת.
ב. לרצות – לתת צדקה ולעזור לכמה שיותר יהודים.

ג. לעשות – פשוט לתת צדקה.

• עבדת או קיבלת כסף ? 
עליך לתת 10% מכך לצדקה.

לדוגמא מתוך 100 ₪, נותנים 10 ₪ לצדקה. 
בצורה הזאת הקב"ה מבטיח ליהודי שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו !

   באמצעות מצוות הצדקה עוזרים ליהודי נוסף ומאירים את העולם בטוב וחסד.

השיעור לעילוי נשמת מיכל ז"ל בת יבלחט"א בת שבע ומאיר חדאד
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בפרשה שלנו מסופר שיצחק אבינו רצה לרדת לארץ מצרים בגלל הרעב שהיה בארץ כנען.

הוא התחיל ללכת לכיוון גרר כדי לפגוש את אבימלך מלך פלישתים. 

בדרכו נגלה אליו אלוקים ואוסר עליו לרדת למצרים ומבטיח לו שהוא יתברך בכל הברכות שהבטיח לאברהם אביו.

יצחק נשאר בארץ ולמרות הבצורת הקשה הוא זורע את האדמה.

והנה להפתעת כולם האדמה של יצחק מצמיחה הרבה מאוד יבול והוא נהיה עשיר גדול.

" ַוִיְּזַרע ִיְצָחק ָבָּאֶרץ ַהִהוא ַוִיְּמָצא ַבָּשָּׁנה ַהִהוא ֵמָאה ְשָׁעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ְיהָוה. " )כו ,יב(
רש"י מסביר עד כמה הנס היה גדול שכל התנאים היו לרעת יצחק.

ׁנָה ַהִהוא – שנת בצורת קשה.  ָשּ בָָּאֶרץ ַהִהוא – הארץ הייתה לא קלה לזריעה, בַּ

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק ה, לך לך שיחה ב'.


