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משפטים
שבת שקלים

קשה להיות יהודי ?!
בפרשיות האחרונות קראנו על יציאת מצרים ,ואני שואל את עצמי לפעמים ,האם באמת
יצאנו מעבדות לחרות ? או שמא החלפנו רק תחפושות ויש לנו "פרעה חדש" שמשעבד
אותנו לעבוד סביב השעון ..ובשביל מה בעצם ? האם אנו באמת מאושרים בסדר יום שלנו ?
ישנה אמרה שאומרת שבגיל צעיר אדם משקיע את כל אונו (כוחו) בשביל הונו ,אבל כאשר
הוא מזדקן בסוף הוא מוצא את עצמו משקיע את כל הונו בשביל לשמור על אונו (כוחו).
להיות יהודי זה תפקיד לא קל בכלל ,אתה צריך גם להתמודד עם חיי החומריות והקשיים
של העולם הזה אשר כולנו חיים בו ,ובנוסף גם לשמור על אורח חיים דתי ,להשכים בבוקר
מוקדם למקווה ולתפילה ,שחרית מנחה וערבית ,צומות ותעניות ,שיעורי תורה ,לימוד עד
שהראש נשמט מעייפות ,ועוד כאלו וכאלו ...נו ,אז מה לכאורה הרווח שלנו בדבר ?!
התשובה פשוטה ועצומה במהות שלה והיא – הכל תלוי בעיני המתבונן !!!
ישנה דוגמה ידועה המסבירה את כל מהות העניין .אם אדם צריך כעת להרים שקי חול
כבדים שכל אחד שוקל  25ק"ג לקומה השלישית ,הרי שבשבילו מדובר כעת בעבודת פרך,
אבל ...אם נגלה לו שבתוך השקים יש  25ק"ג של זהב  ...אהה ..עבודת פרך ?! באיזו
מהירות הוא יעלה את השקים ?! איזה שירים ברקע  ...אבל למה בעצם ? זה אותו משקל !!!
הדברים רמוזים בתחילת הפרשה{ ,ב} ִּכי ִּת ְקנֶה ֶע ֶבד ִּע ְב ִּרי
ש ׁש ׁשנִּ ים יַעֲ בֹד (עד סוף שנת ה 60-יעבוד)
לעולם רק לחומריות אזֵׁ ׁ )...
ב ׁ ְש ִּב ִּעת (בגיל  )70יֵׁצֵׁ א לַ ח ְפ ׁ ִּשי ִּחנם( :יצא לפנסיה ..אבל יזכור ש)..
ו ַ
{ג} ִּאם ְבגַ פ ֹו יבֹא (האדם מגיע לעולם ללא כלום) ְבגַ פ ֹו יֵׁצֵׁ א (וגם עוזב
ב ַעל ִּא ׁשה הוא (אם הוא צבר לו תורה
אותו ללא כלום – אבלִּ )...אם ַ
מצוות ומעשים טובים) וְ י ְצאה ִּא ׁ ְשת ֹו ִּעמ ֹו( :רק הם ילוו אותו הלאה)...

(אם אדם בא
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ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
נא לשמור על קדושת הגיליון
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
הוא חייב בגניזה
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
(למי שמדפיס אותו)
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

מהפך בבית המשפט
מתוך האתר – חב"ד בישראל

הרב ברוך לפקיבקר ביקש להשיג 'גרין קארד' בארה"ב ולשם כך פנה לעו"ד רינג שייצג
אותו .מספר הרב ברוך לפקיבקר שעו"ד רינג החל לטפל בתיק ,כאשר הוא בחר בו בשל
מומחיותו הרבה ,וכמו כן לחץ עליו להזדרז בטיפול בתיק כדי שיספיק לסיים את העניין
לפני חתונתו.
בנוסף ביקש הרב ברוך לפקיבקר מעו"ד רינג שיודיע לו לפני תחילת כל שלב ,למען אוכל
לבקש ברכה מהרבי.
הדיון החשוב נקבע לתאריך שחל בתחילת 'תשעת הימים' שבין ר"ח אב ל-ט' באב ,ועל כן
ביקש הרב לדחות את הדיון שהרי כידוע תקופה זו אינה תקופה טובה לדיונים .עו"ד שהיה
מופתע הגיב ,אתה שדחקת בי כל כך עכשיו עד שקיבלנו תאריך אתה רוצה לדחות אותו ?!
ואז המשיך העו"ד ואמר זה מזכיר לי סיפור מלפני כ 30-שנה ,תקשיב...
יום אחד ,מצלצל הטלפון במשרדי .המזכירה שהגישה לי את השפופרת אמרה שיש איזה
חבדני"ק שרוצה לדבר איתי .הרמתי גבה בתמיהה ,והיא משכה בכתפיה" .אין לי מושג למה
הוא מתקשר" אמרה .על מה התימהון הגדול ? ובכן ,באותה תקופה לא היה זה מחזה רגיל
לראות חב"דניק שנכנס אלי למשרד .בוודאי תשאל מדוע ?  -המשיך עורך הדין בשטף
דיבורו  -ובכן ,בעיר עבד עוד עורך דין בשם ה .שעסק בסידור המסמכים .הוא היה קרוב
משפחה עם אחת המשפחות החב"דיות בשכונה ,ובני המשפחה דאגו לשלוח אליו את כל
הקליינטים החב"דיים .אני כמעט ולא ראיתי פרנסה מהחסידים הללו.
כך או כך ,החב"דניק בטלפון ,הציג את עצמו בשם לייבל רסקין ,וביקש את עזרתי .המדובר
היה בסיפור לא פשוט .במענה לשאלתי הראשונה ,ענה שאכן הוא כבר היה אצל ה .ואף
הגיש דרכו בקשה ,אלא שזו לא נתקבלה ,ואף הוצא נגדו צו גירוש.
"כתבתי לרבי" ,סיפר לי הבחור" ,והרבי אמר לי שכיון שיש אפשרות להגשת ערעור ,שאלך
להגיש ערעור ,אלא שאעשה זאת דרכך" .האמת ,שקצת החמיא לי העובדה שהרבי
מליובאוויטש בעצמו שולח אלי קליינטים .הזמנתי אותו לבוא למשרדי ,לקביעת פגישה.
"תביא אתך את כל המסמכים הרלוונטיים" הזכרתי לו לפני שהסתיימה השיחה.
כשהגיע אלי הבחור ,שאלתי אותו מה הייתה הסיבה שגרמה לדחיית הבקשה הקודמת .הוא
ענה לי בלי בלבול" :האימגריישן (רשות ההגירה האמריקאית) החליט שאין סיכוי שאני
מכהן בתפקיד בו אני רשום" .הבטתי בדף כדי לראות באיזה תפקיד רשום הבחור שלפני,
ולא ידעתי אם לצחוק או לבכות .הבחורצ'יק בן ה 18-שישב לפני היה ,על פי המסמך
שהחזקתי בידי ,מנהל הפעילות של חב"ד באירופה.
'תשמע ,אני מכיר את המערכת .אחרי שהשקר הוא כל כך בולט ,אין שום סיכוי שהם יאשרו
בפעם השנייה .אני לא יכול לשכנע אותם שילד בן  18מנהל את כל הפעילות של חב"ד
באירופה .לא שייך .מבחינתי ,הסיפור גמור .אתה יכול ללכת' ,הודעתי לו חגיגית בעודי
מחווה בידי לעבר דלת היציאה ,ושבתי לעיסוקי.
כשהרמתי את הראש שוב ,אחרי כמה דקות ,הוא עדיין ישב שם" .מה אתה עושה פה?
אמרתי לך ללכת .אתה לא מבין שאין סיכוי?" הוא התבונן בי במבט רציני כשענה" :אתה
חושב שהרבי שלח אותי אליך בשביל שתיתן לי חוות דעת על הסיכויים לזכייה במשפט ?!
הרבי שלח אותי בשביל שדרכך יעבור התהליך .תעשה את העבודה שלך".

ואוו ,מה אני יכול לעשות עם חוצפן שכזה? בלית ברירה ,הסכמתי לקחת את הטיפול בתיק.
אבל התניתי זאת בכך שהוא משלם לי על כל שלב ושלב שאנחנו מסיימים ,ולא כמו בכל
התיקים שהתשלום משולם בסוף התהליך .הוא הסכים.
הביטחון שלו שהוא הולך לקבל את האישורים ,קצת הצחיק אותי .התחלתי לעבוד על
התיק ,ודווקא 'הלך' לי .השלבים הראשוניים עברו בקלות ובמהירות .הגענו עד לשלב
המכריע ,בו יוכרע סופית גורלו של התיק .התקשרתי אליו להודיע לו על תאריך הדיון ,שהיה
אמור להתקיים שבועות מספר אחר כך .ומה הוא עונה לי כשהוא שומע מתי הדיון?
"אני מצטער ,מר רינג ,אבל אני לא יכול להגיע באותו היום .זהו יום גדול עבורנו כחסידי
חב"ד .ביום זה הרבי מדבר בפני הציבור .אני לא יכול להתרחק מהרבי ביום כזה".
לבסוף ,נסעתי לבית המשפט לבד ,וחשבתי על כך שזו נסיעה מיותרת ,שאין שום סיכוי
שהבקשה תאושר ,שהכבוד שלי יפגע ושאני לא יודע למה לקחתי על עצמי את התיק הזה.
ניחמתי את עצמי בכך שלפחות אני מקבל כסף על הנסיעה כמו על כל שעת עבודה אחרת.
הגעתי לבית המשפט .נכנסתי לאולם ,המתנתי בתור ,נקרא לדיון ועדיין לא רואה שום סיכוי
באופק .רק כשהתחלתי לדבר ,נפלה לי השראה שכמוה לא הייתה לי בחיים .תקשיב מה
אמרתי לשופט:
"נשאלתי לגבי מרשי ,לייב ראסקין שהגיש בקשה ונדחתה ועתה הוא מגיש אותה שנית.
נשאלתי מהי הסיבה שאני חושב שהייתה טעות בפסיקה הקודמת שלא יתכן שבחור בגיל
הזה מנהל של דבר כל כך גדול כמו פעילות חב"ד באירופה.
ובכן ,אני רוצה להקדים הקדמה קצרה :אנחנו רגילים לבחורים אמריקאים .אלו שגדלו ליד
אמא עד גיל  ,18ורק אז החלו לבקוע מהביצה החוצה אל העולם הגדול .בחור אמריקאי בן
 ,18באמת לא יכול לנהל פרויקט בסדר גודל כזה.
לעומת זאת ,בתיק זה ,מדובר על מצב אחר לחלוטין .מרשי הינו יליד רוסיה .וכולנו יודעים
על הקומוניזם ומה הוא עושה ליהדות ברוסיה .ילד יהודי אורתודוקסי שגדל ברוסיה ,רכש
בעל כורחו  -בגרות נפשית הרבה יותר גדולה מאשר כל ילד אחר בגילו.
לכן ,כאשר אנו מדברים על מי שבגיל  3כבר ישב ולמד בתלמוד תורה מחתרתי ,בגיל  5כבר
ברח מעוקבים ,כשהיה בן  8כבר הבריח תשמישי קדושה ממקום למקום ,בגיל  11כבר דאג
לפרנסתו ,ובגיל  13כבר ניהל רשת של" ....
"אי לכך ובהתאם לזאת" ,סכמתי את הצהרתי" ,אני סבור כי נפלה טעות מובנת ביחס
למרשי .אני חושב שמי שחתם על השלילה הקודמת ,לא מכיר את הבחורים שגדלו ברוסיה
ולכן לא האמין שבחור צעיר ינהל את פעילותה של חסידות חב"ד מעבר לים .אבל מי שמכיר
את הבחור ,יודע כי הוא אולי בן  ,18אבל בוגר כבן ארבעים .אין לו שום בעיה לנהל את
הפרויקט המדובר ואף פרויקטים גדולים ממנו בהרבה".
שקט מתוח שרר בבית המשפט כשסיימתי לדבר .אחרי כמה דקות שבהן התייעצו ביניהם
השופטים ,הוחלט שהבחור זכאי לקבל את האשרה המיוחלת .חזרתי מאושר למשרדי בניו
יורק ,והתקשרתי לרסקין" .תביא אתך בקבוק ויסקי ובוא למשרד שלי".
כשהגיע ,הגשתי לו את החתימה המובטחת ,ואחרי הסיום המוצלח לתיק ,שכזכור לך לא
נפתח ברגל ימין מצדי ,החלטתי לפרגן לו קצת" .אתה יודע ,יש לכם רבי ממש חכם .הוא ידע
לבחור את עורך הדין היחיד בכל אמריקה שידע לזכות בתיק כזה בבית המשפט לערעורים".
כאשר שמע זאת לייבל רסקין הבחור שהצלתי מגירוש ושקיבל ממני בסופו של דבר את
אשרת השהיה ,נפנה אלי בחדות ואמר לי...
"מה אתה עדיין לא מבין? אתה חכם? אתה דברת? הרבי דיבר!".

ֵיהם:
וְ ֵא ֶּלה ַה ִּמ ְש ָּפ ִּטים אֲ ֶּשר ָּת ִּשים לִּ ְפנ ֶּ
הקודמת פרשת יתרו מסופר על מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדיברות .והפרשה שלנו היא
המשך ישיר של הדברים ולכן נאמר  -וְ ֵׁא ֶלה ַה ִּמ ׁ ְשפ ִּטים ,ש-ו' החיבור מחברת בין הפרשיות.
רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מלמד אותנו כלל בהבנת הדברים ,כל מקום שנאמר ֵׁא ֶלה ,פסל את
הראשונים (כלומר הדברים שנאמרו קודם בטלים והחדשים הם התקפים ,אולם בכל מקום
לה ,מוסיף על הראשונים (כלומר הדברים החדשים מצטרפים לישנים .ולכן
ששם כתוב )..וְ ֵׁא ֶ
כאן בפרשתנו שכתוב ואלה ,)..מה הראשונים (עשרת הדיברות שנאמרו בפרשת יתרו ,נאמרו
למשה) מסיני ,אף אלו (הדברים האמורים בפרשתנו ,גם הם נאמרו) מסיני.
הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) מוסיף ואומר שבגלל שהדיבר האחרון של עשרת הדיברות היה
בעניין לא תחמוד ,לכן יש להבהיר בפרשה זו את ענייני דיני ממונות.
כאן חשוב להבהיר נק' חשובה ,ישנם אנשים 'חכמולוגים' שלא למדו תורה בדרך שבה צריך
ללמוד תורה ,להבין מה המקור בתורה ,ואח"כ כיצד דנו חז"ל בעניין ומה נפסק בסופו של
דבר להלכה .אותם אנשים יגידו – "תראה לי איפה זה כתוב בתורה ? אתה רואה זה
לא כתוב ,זה פרשנות של הרבנים ,איפה כתוב שאסור להדליק אור ...ועוד ועוד"...

כאן המקום לענות לאותם אנשים שלא כל דבר נכתב באופן גלוי ומפורט בתורה ,אבל כן
נאמר והוסבר למשה רבנו בהר סיני ,וזה משמעות האמרה – "הלכה למשה מסיני" .
אות ַעל י ְדך
לדוגמא ,תפילין של יד ותפילין של ראש מופיעות בתורה (שמות יג,ט) וְ היה ְלך ְל ֹ
רון ֵׁבין ֵׁעינֶיך .אבל לא מפורט בשום מקום בתורה מהו גודל התפילין ,הצבע ,מה כתוב
ולְ זִּ כ ֹ
בפנים ,איך להניח ,הלכות הכתיבה ,מתי הן פסולות ועוד ...אז מאיפה יודעים ?
התשובה היא ממשה רבנו שלמד על כך מפי הקב"ה בהר סיני = הלכה למשה מסיני !!!
ויש לכך עוד דוגמאות רבות אחרות..
באחת הפעמים מצאתי את עצמי בשיחה מעניינת עם אישה מבוגרת בעניין ,והיא אמרה לי
"אתם הדתיים ממציאים כל מיני כללים ,כל אחד איך שנוח לו ,אני ...מקיימת רק
את עשרת הדיברות" שאלתי אותה "יפה ,אז אולי תגידי לי מהם עשרת הדיברות ?"

היא התחילה לגמגם..
עזרתי לה ואמרתי" ...בעשרת הדיברות כתוב בדיבר השלישי ,שצריך לשמור את השבת -
אכ ֶתך{ :י} וְ ֹיום
כור ֶאת ֹיום ַה ׁ ַשבת לְ ַק ְד ׁש ֹו{ :ט} ׁ ֵׁש ׁ ֶשת י ִּמים ַתעֲ בֹד וְ ע ִּשית כל ְמלַ ְ
{ח} ז ֹ
יעי ׁ ַשבת לַ ה' אֱ ל ֶֹהיך לֹא ַתעֲ ֶשה כל ְמלאכה ַאתה ו ִּבנְ ך ו ִּב ֶתך ַע ְב ְדך וַ אֲ מ ְתך
ַה ׁ ְש ִּב ִּ
שר ִּב ׁ ְשע ֶריך :נו ...אז האם גברתי באמת שומרת את השבת ?
ו ְב ֶה ְמ ֶתך וְ ֵׁג ְרך אֲ ׁ ֶ
הנה זה כתוב בתורה שחור על גבי לבן !!"
ואז מגיעה התשובה הידועה (וסליחה על הבוטות) והדבילית שלה – "כן ,אבל אני שומרת
אותה בדרך שלי "...האמת שלא יכולתי להתאפק ואמרתי "יפה יפה ,לא ידעתי שיש
שמירת שבת לפי איך שבא לי ,אני יודע שיש הלכות שמירת שבת ,והם לא מתירות
לראות טלוויזיה בשבת ,לנסוע ולהשתזף בים בצירוף הצניעות שבדבר ,ועוד ...האם גם
בכביש את נוהגת לפי החוקים שלך ..לי דווקא נראה שצבע אדום הוא צבע מה זה
מתאים לחצות בו את הצומת ...וירוק דווקא קלאסי לעצור ..להירגע" ...

נו ברצינות  -די !!! מספיק עם השטויות ,תפסיקו להתיר דברים בשם התורה רק בגלל ש..
"ככה זה נראה לי" לפחות תגידו את האמת !!! אני יודע שאסור ,אבל זה לא מתאים לי...

קווי אשראי – חיסכון לטווח הארוך
בעולם החומרי שלנו אנו מופצצים על ידי אינספור אפשרויות של הנאות חומריות כאלו
ואחרות .הפרסומות והפיתויים לא מפסיקים לרגע ,פשוט שוטפים לנו את המוח .ואם אין
לך כסף לזה ,מה הבעיה קח "אשראי בן רגע" " ,הלוואה ברגע" כלומר רגע אחרי שקנית
באשראי את מה שרצית ,אתה כבר שוכח שאתה חייב עליו ...ואז עוד ...ועוד...
והאמת קשה לעמוד בפיתויים הם כל כך גדולים ...למה לו יש ולי אין...
נכון ,אין שום איסור להיות עשיר ,אם הקב"ה ברך אותך בעושר ,מותר לך גם ליהנות
מדברים חומריים בעולם הזה ,תבנה בית יפה ,סע על רכב מפואר...
אבל כאן מגיעה הנק' החשובה – היכן עובר הקו האדום ?! היכן נק' ההיסחפות ?!
על השאלה הזו כבר ענה התנא בן זומא במשנה בפרקי אבות (פרק ד משנה א) אֵ יזֶהּו עָ ִׁשיר
הַ ָשמֵ חַ בְּ חֶ לְּ קוֶ ,שנֶאֱ מַ ר (תהלים קכח) ,יְּגִׁיעַ כַפֶ יָך כִׁ י תאכֵל אַ ְּש ֶריָך וְּ טוב לְָך .אַ ְּש ֶריָך ,בָ עולָם הַ זֶה
וטוב לְָך ,לָעולָם הַ בָ א.
הכלל הוא פשוט ,האם טוב לך היכן שאתה נמצא ? ולא משנה לך שלשכן שלך לכאורה יש
יותר ממך – לכאורה !!! ולמה ? כי זה לא פייר לבוא ולומר ,אני רוצה רכב כמו שלו ,אני
רוצה בית כמו שלו ,בוא נבדוק !!! עסקת חבילה – הכל תמורת הכל ,אתה תקבל את הווילה
והמרצדס שלו ,אבל גם את המחלות שלו ,העצבים שלו ,המראה שלו ,הילדים שלו ,האישה
שלו ,המשפחה המורחבת שלו ,ועוד ועוד ..הכל תמורה הכל  -מי מוכן להחליף ? פתאום,
אופס ...שקט אף אחד לא מרים את היד...
אנחנו מבקשים מהקב"ה – 'תן לנו בריאות ופרנסה ,שפע של ברכה ,שפע של הצלחה ,שפע
של עושר וכבוד' ,אבל !!! כל זה ' -כדי לקיים את תורתך מתוך עושר וכבוד לשמך יתברך'.
שפע הוא דבר מאוד חשוב ,גם היהדות מתייחסת לצורך החומרי של הבנאדם ,וידוע שאדם
מקבל ייסורים גם מבחינה כלכלית והרי כבר נאמר – העני נחשב כמת.
בעולם החומרי הפיננסי יש פרסומות והצעות על – "חיסכון לטווח הארוך"...
בואו נחשוב מהו באמת "חיסכון לטווח הארוך" העולם הזה ?! ומי מבטיח לך שתחיה
לטווח הארוך ?! (עכשיו יש כאלו שיאמרו לי ,הלו קצת אופטימיות ...נכון ...אבל באמת ...מי יכול להיות
בטוח בכך ?) מכירים את הסיפור על אותו אחד מסכן שעבד כל החיים שלו קשה וחסך וחסך
לטווח הארוך ,בסוף ,רגע לפני שהגיע לפנסיה פתאום הגיע "צו  "8משמיים ,הוא השאיר את
כל מה שחסך כדי שאשתו והחבר החדש שלה ייהנו מהחיסכון לטווח הארוך ...והתקיים בו
הכתוב שאמר דוד המלך ע"ה (תהילים מט,יא) וְ עזְ בו לַ אֲ ֵׁח ִּרים ֵׁחילם{ :יז} ַאל ִּתירא ִּכי
דו:
בו ֹ
תו יִּ ַקח ַהכֹל לֹא י ֵֵׁׁרד ַאחֲ ריו ְכ ֹ
מו ֹ
יתו{ :יח} ִּכי לֹא ְב ֹ
בוד ֵׁב ֹ
יש ִּכי יִּ ְר ֶבה ְכ ֹ
יַעֲ ׁ ִּשר ִּא ׁ

ישנם צדיקים שכלל לא מעניין אותם שום דבר חומרי בעולם הזה ,כל מה שמעניין אותם זה
לימוד התורה ,ואפשר לראות באיזה בתים הם חיים ועל איזו מיטה הם ישנים והם הכי
מאושרים שבעולם ,ויש מי שיאמר שאנשים אלו מביאים את העניות על עצמם ,והתשובה
האמתית בנויה משני חלקים [א] אם אותו אדם באמת שמח באורח החיים שלו ,הפיתויים
החומריים שעובדים עלינו ממש לא מעניינים אותו  -אז הוא העשיר באמת[ .ב] צדיק זה
צובר בכל רגע זכויות לטווח הארוך לעולם הבא  ...נק' שכולם מגיעים אליה !!! ואילו אתה
עמל וחוסך לטווח הארוך בעולם הזה ,כאשר לא בטוח שאפילו תגיע לשם...
ישנם חסידים ואנשי אמת שהיו פותחים את בית המסחר שלהם וברגע שעשו את היומית
סגרו את העסק והלכו ללמוד תורה ,ואם נשאל אותם ומה עם מחר ? היו עונים לנו ,מחר ?
מחר יום חדש והפרנסה שלו תגיע ,זהו כוח אמונה שלא כל אחד מאתנו זוכה לה ..אמונה
מוט
עולם ֹ
תמימה בפסוק (תהילים נה,כג) ַה ׁ ְשלֵׁ ְך ַעל ה' יְ ה ְבך וְ הוא יְ ַכ ְל ְכלֶ ך לֹא יִּ ֵׁתן ְל ֹ
לַ ַצ ִּדיק :הם גם יגערו בנו ויאמרו היכן האמונה שלך ?
בסופו של דבר כל אחד בוחר לעצמו את הדרך שלו ,כיצד לבנות את סדר היום שלו ,כמה אני
משקיע בחיי העולם הבא וכמה אני משקיע בחיי העולם הזה .והאמת לרשום ולומר את
הדברים זה קל – היישום קשה ...זה המבחן האמיתי לקבל הכל אבל הכל באהבה !!!

מידת הצדקה והחסד
אבא אחד חזר אחרי יום עבודה לבית וקנה חבילת גולות לבן הגדול שלו ,הבן שקיבל את
הגולות שמח מאוד במתנה החדשה והחל לשחק וליהנות מהגולות .תוך כדי שהוא משחק
הוא קולט בזווית העין שאחיו הקטן יושב עצוב בפינה ומשחק בקוביות הישנות .עכשיו
הסיפור יכול להתפתח לשני מישורים:
[א] הבן הגדול יתעלם מאחיו הקטן ,ויאמר הגולות הן שלי ,לו יש את הקוביות שלו.
[ב] הבן הגדול יאמר את הגולות קיבלתי מאבא ,הן למעשה לא שלי הן של אבא הוא קנה
אותם ,ולמה שאחי הקטן לא ייהנה מהדברים של אבא ?
כמה אושר יהיה לאבא כאשר הוא רואה את הנתינה של הבן הגדול ,את הרגש שהוא הפגין
כלפי אחיו הקטן שהיה עצוב ואיזה אושר כעת יש לשני הבנים.
הדוגמא הזו היא הרעיון הבסיסי למצוות הצדקה והחסד ,הרעיון הבסיסי להיות רגיש
לצרה של האחר' ,נושא בעול חברו' למרות שיש כאלו שישאלו או יאמרו ,מה אתה רוצה
ממני ? שהוא יישא בעול של עצמו ,למה אני צריך לממן אותו ?
התשובה לכך נמצאת בפרשתנו (שמות כב) {כד} ִּאם ֶכ ֶסף ַת ְלוֶ ה ֶאת ַע ִּמי ֶאת ֶהענִּ י ִּעמ ְך לֹא
ֶש ְך{ :כה} ִּאם חבֹל ַת ְחבֹל ַשלְ ַמת ֵׁר ֶעך ַעד בֹא ַה ׁ ֶש ֶמ ׁש
לו ְכנ ׁ ֶֹשה ל ֹא ְת ִּשימון עליו נ ׁ ֶ
ִּת ְהיֶה ֹ
ֹרו ַב ֶמה יִּ ׁ ְשכב וְ היה ִּכי
תו ְלע ֹ
תו ְל ַבדה ִּהוא ִּש ְמל ֹ
לו{ :כו} ִּכי ִּהוא (כסותה) ְכסו ֹ
יבנו ֹ
ְת ׁ ִּש ֶ
יִּ ְצ ַעק ֵׁאלַ י וְ ׁש ַמ ְע ִּתי ִּכי ַחנון אנִּ י:

מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) אם כסף תלוה את עמי .רבי ישמעאל אומר ,כל אם ואם
שבתורה רשות ,חוץ משלושה ,וזה אחד מהן :מהדברים מובן כי אין זו בחירה להלוות או
לא ,אלא חובה על האדם לעזור לאחיו.
ושואל האור החיים הקדוש (רבי חיים בן משה אבן עטר) מדוע כתבה התורה את העניין בלשון
של ספק ִּ -אם ֶכ ֶסף ַת ְלוֶ ה ֶאת ַע ִּמי ? למה לא ציינה זאת התורה בלשון ודאי ,חובה ?
ומדוע העשיר חייב להלוות ולתת צדקה לעני ?
ומתרץ שאם יבוא אדם ויטען למה פלוני אלמוני כל כך עשיר ,הרבה מעבר למה שדרוש לו
למחייתו והוא הרבה יותר מיעקב אבינו שביקש רק (בראשית כח,כ) וְ נ ַתן ִּלי לֶ ֶחם לֶ אֱ כֹל
ו ֶבגֶד ִּל ְלב ֹׁש ,ואני לא סוגר את החודש ?
אלא מצד אחד ,העני צריך לדעת שאם חסר לו מכדי צורכו הרי שאלו ייסורים הבאים לו על
עוונותיו ,כי כל אדם צריך לקבל את השפע שלו מאת הקב"ה אלא שבגלל עוונותיו אינו ראוי
לקבל פרנסתו בכבוד ,ופרנסתו תהיה בדרך של קושי וביזוי כאשר גזר עליו הקב"ה,
וייסורים אלו ממרקים את עוונותיו של אותו עני.
מצד שני ,העשיר צריך לדעתִּ ,אם ֶכ ֶסף ַתלְ וֶ ה ֶאת ַע ִּמי ?! פירוש הדבר הוא שאם אתה רואה
שיש לך כסף יתר ממה שאתה צריך ,תדע לך שכסף זה אינו שלך אלא חלק של האחרים ,של
אותו עני עמך ,ולכן שאתה נותן לעני אתה למעשה נותן לו את החלק שלו שנמצא אצלך.
ולמה ? מבאר הרב ברוך רוזנבלום כי הוא חסר מזל ,הוא לא יודע לעשות עסקים ,זה לא
התחום שלו ,זה לא המזל שלו ,אם הוא יחליט למכור תכריכים באותה תקופה אף אחד לא
ימות ...אומר הקב"ה לעשיר  -אתה קבלת את תפקיד הפטרון ,שלא תחשוב שאתה מומחה
ומצליחן גדול בזכות עצמך ,אני נותן לך את היכולת הזאת ,אתה תנהל בחכמה שקיבלת את
העסקים ,את הכסף שלך ושלו ,ותפריש לאחיך את החלק שלו.
אומר הרב ברוך רוזנבלום תארו לכם שאדם ניגש לבנק ומבקש למשוך כסף מהחשבון שלו,
ואז פקיד בנק אומר לו טוב אני מביא לך ,אני מסכים לך ..הלו ..מה אתה מסכים ? זה הכסף
שלי אתה רק הפקיד שאחרי הדלפק אתה לא הבעלים של הבנק.

ממשיך האור החיים הקדוש (רבי חיים בן משה אבן עטר) ואומר ,ולא רק זאת ,אלא שהתורה
לו ְכנ ׁ ֶֹשה ,כלומר אל תתנשא מעליו אני העשיר ואתה העני ,אני
הוסיפה ואמרה  -ל ֹא ִּת ְהיֶה ֹ
נותן לך ואתה לוקח ממני .למעשה לא אתה מלווה לו ...ולכן גם אסור להלוות בריבית !!!
מוסיף רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ומביא את דברי מדרש תנחומא ,הוי מסתכל בעצמך כאילו
אתה עני ,ומתאר כאן יסוד עצום .אין לך מושג איזו בושה וצער יש לאדם שנזקק לבריות.
כאשר מגיע אליך אדם לבקש עזרה ,הלוואה ,צדקה ,תחוש את הצער שלו ,את הכאב שלו,
רק כך תבין את מה שאומרת התורה ֶ -את ֶהענִּ י ִּעמ ְך ,אומר ר' ירוחם שזה עיקר המצווה,
לחוש ולהזדהות בצער של האחר ,ולא שיש כאלו שנותנים צדקה ומוודאים שראו אותם,
שיגידו עליהם "ואוו ,איזה לארג' ,ראית איזה חסד הוא עשה עם אותו אדם" לכן
צדקה אמיתית היא מתן בסתר כך גם העני לא מתבייש בקבלת הצדקה וכך גם העשיר לא
יבוא לידי גאווה וגבהות רוח על מתן הצדקה.
יתרה מזאת ,לימדונו חז"ל שרוב השכר שמגיע לאדם שמור לו לעולם הבא ,ולמה ? כי השכר
של המצווה הוא כל כך גדול שהעולם הזה לא יכול להכיל אותו בכלל .ובכלל כל עניין העולם
הזה הוא זמני ,ואף אחד לא לוקח אתו ממון לאחר  ...120אם כן נבין כעת את דברי מדרש
תנחומא הוי מסתכל בעצמך כאילו אתה עני ,כלומר אתה העשיר בעצם עני במצוות ,ולכן
הקב"ה שלח אליך את העני כדי שאתה תזכה במצוות צדקה .עכשיו בוא נעשה חשבון פשוט.
נגיד שעשיר נתן צדקה לעני ,הרי שהשכר ששמור לאותו עשיר בזכות העני הוא הרבה הרבה
מעבר למה שהעשיר נתן ,שהרי העולם הזה לא יכול להכיל את אותו שכר ,ואילו העשיר נתן
רק חלק קטן מאוד ממה שיש לו – אם כך ,מי באמת עשה חסד למי ? ושל מי החסד יותר
גדול ? בעולם הזה בתשלום מוגבל – העשיר לעני ,לעולם הבא  -העני לעשיר ..שכר ענק..
ומה עומד מאחורי כל הרעיון הזה ? אמונה שלמה בקב"ה !!!
אדם צריך להאמין שהקב"ה הוא זה שזן את העולם וכי השגחת היא על כל ברואי העולם
מקרני ראמים עד ביצי כנים ,ולכן העני שמקבל את ייסוריו באהבה ופרנסתו בדוחק ,מבין
כי הקב"ה מנקה אותו מעוונותיו הן בגלגול זה והן מגלגולים אחרים .והעשיר מבין שעושרו
בא לו מהקב"ה ולכן הוא מבין את משמעות העניין כמפורט לעיל.
ואיך אפשר להגיע לרמת אמונה והכרה אמיתית שכזאת ?
מספרת הגמרא (מסכת שבת לא,א) מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ,אמר לו גיירני על מנת
שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת( .מה עשה שמאי ?) דחפו באמת הבנין
(פלס) שבידו .בא (אותו גוי) לפני הלל גייריה (ואמר להלל גייר אותי כדי שאוכל ללמוד
את התורה על רגל אחת) אמר לו (הלל) דעלך סני לחברך לא תעביד (מה ששנוא עליך אל
תעשה לחברך) זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא ,זיל גמור (עכשיו צא ולמד איך)...
הורים שמחים להעניק לילדים שלהם כי זה עושה להורים עצמם נחת רוח ושמחה עבור
אותה נתינה .יש לדעת כי מעלת הנתינה היא דו-כיוונית ,כמו שאדם מעניק למי שהוא
אוהב ,אם תקפיד להעניק לאדם הוא יהפוך להיות אהוב שלך...
הלל הזקן שלח את אותו נוכרי עם דגל ,הבסיס של התורה  -מה ששנוא עליך אל תעשה
לחבריך ,וזה בסיס למידה של ואהבת לרעך כמוך – וכדי להגיע ולהשיג את המידה הגבוהה
הזאת ,שתראה באמת בחברך חלק ממך ואז תעניק לו ותעזור לו מתוך אהבה ,לשם כך צריך
ללמוד את דרכי התורה ,מה תפקידנו בעולם ,ומה מצפה מאתנו הקב"ה – אבא שבשמיים !!

