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! ש? או להרגיש מה שהוא מרגי יש אותו   להרג

אין ספק שהדור שלנו זקוק כל כך לחום ואהבה, להקשבה ולתשומת לב. ילד שיש לו חסך באהבה גדל עם משקעים רבים המקשים עליו את 

לקשיים שלו,  ההתקדמות המבוקשת, ובמקרים רבים, התוצאות ההרסניות יגיעו מהר מאוד. על ההורים והמחנכים להיות קשובים

 .מתוך המקום שלולהתמודדויות שלו, ולנסות לעזור לו 

תית של ההורה או המחנך, לצאת מאותו מקום בו הוא אוחז ולנסות היכולת האמי -זהו אחד העיקרים המהותיים ביותר במלאכת החינוך 

ט שישנן תפיסות מוטעות שהדבר לא מסתדר או לחשוב ולהרגיש מה בנו/תלמידו מרגיש או חווה. הדבר לא פשוט ומצריך עבודה רבה  )בפר

 סותר את ענין הסמכות המשמעת והגבולות ( אך ללא ספק הוא חשוב לאין ערוך.

 ואפתח באשר שח לפניי יהודי יקר לאחרונה:

וה האחר?  כיצד אלמד מה חו

 ב הייתי צריך לעמול קשה כדי לעמודבאחד מ"גלגולי הפרנסה" עבדתי גם בחברת "טמפו" כסוכן. כבר אז התחרות בתחום היתה קשה ולרו

 במטלות ובמשימות שהוטלו עליי.

יום אחד נקראנו למשרדי ההנהלה לישיבה דחופה. "מנהל המכירות הארצי" החל להקריא את נתוני המכירות הירודים של כמה ממוצרי 

ת ה"מצב בשטח", את התחרות העזה השוררת החברה. טון דיבורו החל מטפס ועולה עד שהפך לצעקות. אנחנו מצידנו ניסינו להסביר לו א

 בשוק, אך הוא המשיך בשאגות רוויות יוהרה ושחצנות תוך שהוא מוסיף: "מי שלא טוב לו כאן, שילך הביתה".

א החלטתי לעשות מעשה ובקול בטוח אמרתי: "אתה, יושב כאן ומקבל נתונים, מעולם לא ראיתי אותך עם טיפת זיעה על המצח, ובוודאי ל

מעולם מול בעל מכולת קשיש וניסית למכור לו משקה תפוזים. צא ליום אחד מטרקלינך, תתמודד מול מתחרים, תחווה את הקשיים עמדת 

לך ואולי אז תדבר אחרת". ראיתי את עמיתיי יושבים אחוזי הלם, אך אף אחד מהם לא ניסה לסייע לי לאחר האיום של ה"מי שלא טוב לו שי

 הביתה".

 "אם אתה רוצה, אני גם יכול ללכת הביתה" אמרתי, וצעדתי לעבד הדלת. "ועכשיו" המשכתי,

 לאותו מקום לא חזרתי, ולאחר זמן פתחתי חנות לממכר באגטים וטוסטים.

ק הבאגטים בעסקיי, לאחר יממה שמעתי תלונות מצד העובדים על קושי מסוים לעבוד  ם עבשל שיקולים שונים, לאחר זמן החלפתי את ַספָּ

חר מכין את ה"טוסטים". לא אנידשה, משגברו תלונותיהם, "מעשה טמפו" עלה לנגד עיניי. ובאותו רגע הודעתי כי בשעה הקרובה התוצרת הח

 געתי למסקנה כי צודקים הם בטענתם ש"הבאגט מתפרק להם בידיים".ה -שלושה לקוחות 

אני משתדל ליישמה בעצמי כדי לבדוק האם היא ברת מ"מעשה טמפו" קיבלתי ויישמתי הרבה תובנות, ולפני הטלת משימה על עובדיי, 

 ביצוע.

 אכן, התובנות העולות ממעשה זה ברורות!

 ונפתח נא פתח בדברים כפי הנלמד מפרשתנו, פרשת 'בהר'.

*** 
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" "עמך ו  ד י  איתך ממש-ומטה 

 "כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך". )ויקרא כה, לה(

 אותנו התורה על חובת ההתחשבות בזולת.  בפסוק זה ציוותה

המצוה "וחי אחיך עמך" משנה את הסתכלותנו על החברה כולה. התורה מנחה את האדם לראות לא רק את עצמו, אלא גם את רעהו. היא 

 מצווה עליו לא להתרכז רק במבט אנוכי על עצמו, אלא לדאוג לשני, לחסרונותיו של הזולת, להחזיקו ולחזקו.

 בונן:ויש להת

ְך"? במבט ראשון הרי זה נראה כאריכות שלא לצורך, וממילא שומה עלינו לידע מה מונח במילה ז א.  ו?מדוע נכפל פעמיים תיבת "ִעמָּ

 ? מדוע לא נאמר "ונתת לו" או כיוצא בזה, מה רצה הכתוב ללמדנו באומרו "והחזקת"?"והחזקת בו" -מהו פשר לשון הפסוק בסופו  ב.

 התורה והחזקת "בו" ולא והחזקת "אותו"?מדוע אומרת  ג.

י ן את השנ ולהבי ש   לחו

 בעומדנו לבאר סוגיא זו, על כרחנו לומר שבאה כאן התורה בייתור של מילה אחת ללמד כמה יסודות מהותיים וחשובים בגדרי וענייני

 נתינה לזולת.

ה ן בדבריהם על מנת לברר את טענותיהם לעומקם ודרך זאמר פעם אחד מן החכמים, שכאשר שני אנשים באים לפניו לדין, והוא רוצה לדו

תה יוכל לדונם דין אמת, הוא מנסה לדמות בנפשו מה היה קורה ואיך היה מרגיש אילו הוא עצמו היה נמצא באותו מצב, באותו מקום, ובאו

 ן.תובע, ואז הרבה יותר קל לו להתחבר ולהרגיש את בעלי הדיה-נתבע או של חברוה-הרגשה של הנידון

 ככל שהאדם ישכיל לחוש ולהרגיש את שהשני מרגיש, כך יוכל בנקל יותר להושיט לו עזרה.

! " י ר, תרגיש את השנ  "כשתרגיש את הקו

מעשה ידוע מספר על הגאון החתם סופר זצ"ל, שצעד לבתי העשירים בעירו על מנת לאסוף כספים לישיבה, שמצבה הכלכלי היה קשה, 

 סיים ממש. והמחסור התבטא אף בצרכים בסי

לעת ערב פנה לעבר ביתו של אחד הגבירים שנודעו בעושרם האגדי ונקש על דלתו. באותו לילה התחוללה סופת שלגים והרוחות העזות 

תרמו אף הם לקור הבלתי נסבל ששרר בחוץ. לאחר כמה נקישות פתח לו הגביר את הדלת וכשראה את ראש הישיבה בכבודו ובעצמו ביקש 

 ת המוסק והחמים ולשתות משקה חם בכדי להשיב את נפשו. ממנו להיכנס לבי

 להפתעתו, נתקל בסירוב. 

 "באתי לשוחח עמך על מצב הישיבה", אמר לו הרב, "מתת ידך תוכל לסייע לנו במאוד". 

ו, נוקשות זו לזהגביר, שרעד מקור, התחנן אל הרב שיואיל בטובו לסור אל הבית פנימה. "ייכנס הרב ואתן לו את חפצו", אמר כששיניו 

 "מסוכן לעמוד כאן מחמת הקור העז". 

אך ראש הישיבה כאילו אינו שומע, וממשיך לדבר איתו בפתח על מפתן הדלת דקות ארוכות כשהוא מתאר לו כיצד המחסור מורגש בכל 

יבה הנרגשים להסביר את מצב הישפינה. גם כאשר הפציר בו הגביר להיכנס פנימה לביתו כדי שלא יהיו חשופים לשלגים, המשיך הרב בדבריו 

 עוד דקות ארוכות, ורק אחרי הפצרות מרובות, כשראה כי עוד מעט לא יוכל לסבול הגביר את הכפור, נענה הרב לבקשתו ונכנס פנימה. 

 לאחר שנכנסו, שאל אותו הגביר: "יבאר לי כבודו את פשר הנהגתו, מדוע המתנתם זמן ארוך בדלת בצינה שכזו"? 

 בל זעזעה אותו. התשובה שקי
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אמר לו ה'חתם סופר' כך: "במצות הלוואה כתוב 'אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך', ולכאורה שלושת המילים האחרונות מיותרות, 

 אלא שרצתה התורה שאדם ירגיש את צערו של העני ואז ממילא ירגיש צורך לעזור לו ולסייע בידו ככל יכולתו". 

 ר והמשיך: כאן נעץ הרב מבט ארוך בעשי

"אתה, שהתרגלת לחיות בעושר, בבית חמים ונעים, שכחת קצת את סבלם של העניים, לכן דיברתי איתך כאן בחוץ על מנת שתרגיש מעט 

כיצד המסכנים מרגישים כל הזמן. אתה אמנם הרגשת את הקור חודר לעצמותיך, אך רק הפעם, ואילו הבחורים בישיבה חשים זאת כל יום. 

ף ישנים הם ללא שמיכות, מחמת המחסור והדלות באמצעים של הישיבה, אמרתי בליבי, לעולם לא תוכל להבין את המשמעות במשך כל החור

 של הקור וההשלכות הנובעות מכך אם לא תרגיש אותו ולּו במעט..."!!! 

 העשיר, שהדברים חדרו לליבו, הפך מאז לנדיב לב.

! ! ! מו ע למקו י  עד שתג

כך נכונה, שכאשר רוצה אדם לחלץ את חברו מן הבור, לא די שישלח לו חבל ויצעק לו לעלות, אלא לאחר  ישנה אימרה מפורסמת, וכל

שישלשל את החבל, ירד הוא עצמו בעזרתו למטה אל תוך הבור, ומשם יראה כיצד יכול הוא מאותו מקום, מתוך עמקי הבור, להעלות את 

 חברו.

ת אמרו )אבות ב, ד( "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". קשה מאוד לדון ולשפוט אמסתבר שזה מונח בעומק כוונת דברי חז"ל במה ש

 השני כאשר לא נמצאים באותו מקום, באותו מצב, ובאותה הרגשה שהשני נמצא. 

 ואם כן, נראה שלזה כיוונה התורה באומרה: "וכי ימוך וכו' עמך והחזקת בו". 

רגיש ולחוש אותו, לדעת את מחסורו, ולהבין שרק כך אפשר להבחין איתו ממש, לה-ִעמֹו לא די להחזיק ולתמוך בשני, אלא צריך להיות

 כיצד להחזיק בחברו, ועד כמה.

בן המלך כה את  נפלא-המורה שהי  משל 

 רשות( את הפסוק "וכי ימוך עמך" וכו' על פי משל:ד -על דרך זה ביאר רבנו יוסף חיים זצ"ל )בן איש חי 

יחיד, ומאהבתו לו רצה שילמד ויהיה בקי בכל החכמות כדי שיוכל לרשת את מקומו, ולכן מסר אותו בידי  משל למלך אחד שהיה לו בן

חכם אחד שיַלֵמד אותו את כל החכמות, ובפרט דברים שנוגעים לתכסיסי המלוכה. החכם לימד את הבן במשך מספר שנים, ולאחר סיום 

ו בחן אותו המלך ומצא אותו שלם בכל החכמות, שמח שמחה גדולה, וציוה לתת לאותהלימודים שלח אותו אצל אביו המלך כדי שיבחן אותו. 

 חכם מאה אלף זהובים מקופת האוצר וגם העניק לו אות כבוד והצטיינות.

לאחר מכן אמר החכם למלך: הנה נשאר עוד דבר אחד שצריך אני ללמדו ודי לזה זמן של שעה אחת בלבד, ולכן תשלח את בנך אליי כדי 

 דנו. שאלמ

 ואכן, המלך שלח את בנו לבית החכם. ומשהגיע הבן, סגר החכם את הדלת, תפס את בן המלך והיכה אותו חמישים מכות על רגליו עד כי

 החל דמו שותת, והבן צועק ואין מושיע לו. לאחר מכן הניחֹו החכם בעגלה ושלחו אל אביו.

ו, וכששאלו לפשר הדבר סיפר את מעשה החבטות והמכות שהיו מנת חלקו בהגיע הבן לאביו, ראה אותו צועק וגונח והדם שותת מרגלי

 ין.מאת החכם. מיד נתמלא המלך חימה וגזר לתלות את החכם על העץ. אך ציוה שלפני התליה יביאו את החכם לפניו שיסביר לו את פשר העני

 -צוני שלפני מיתתך תבאר לי מה הביאך לשטות זאת כשהביאו את החכם לפניו, אמר לו המלך: כבר גזרתי עליך תלייה על מעשיך, אך בר

 להרע לבני ולאבד בידיים את השכר והכבוד שנחלת ממני?

 פתח החכם ואמר: 

נאמן אני במלאכתי ולא אעשה רמיה, וכיון שלא השלמתי את המלאכה שביקשת ממני הייתי מחויב להשלימה. ומכיון שביקשת ממני 

ט יעמיד ארץ, וכל אדם שעושה דבר רע ועובר על פשע יביאו משפטו לפניו, אך העונש צריך להיות כפי ללמדו תכסיסי מלכות, והרי מלך במשפ

מדרגת החטא, והנה לפעמים יזדמן שיביאו לפניו אדם שגנב מאה דינרים והוא יחרוץ עליו משפט להכותו אלף מכות, והיות והמלך לא עקץ 
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אינו יודע שיעור צער המכות. וייתכן שכבר כאשר יכוהו שלוש מאות מכות ימות, ומי  אותו פרעוש מימיו מחמת השמירה ששומרים עליו, לכן

דבר המלך אין להשיב, ויכו אותו וימות מיתה משונה על גניבת מאה  -יודע מה יהיה עמו במכה החמש מאות, אך כיון שגזר אלף מכות 

יעור שיוכל לסבול כדי שיוכל לשער צער המכות עד כמה מגיע בעשר דינרים!! יוצא איפוא שיש כאן עוול במשפט. לכן היכיתי אותו מכות בש

 ועד כמה מגיע בחמישים וכן הלאה, ואז ידע לגזור העונש הראוי לפי העוון.

 כשמוע המלך את דברי החכם שמח מאוד על דבריו, חזר בו מגזרתו והוסיף לו על מתנתו.

 והנמשל לענייננו: 

ר לא ידע מעולם מחסור, ולכן כאשר בא אליו עני רעב וצועק ללחם, לא ידע העשיר עד היכן צע הנה העשיר מימיו לא הבין מהו רעבון,

גיש על הרעבון כדי שיחוס עליו. מה עשה בורא עולם? ציוה לעשירים ולעניים שיצומו יום אחד בשנה מערב עד ערב ביום כיפור, ואז העשיר יר

 דוחקו. בשרו כיצד הוא צער הרעב וממילא ירחם על העני בשעת

גיע לדוחק וצער, תרחם עליו שהרי "עמך" גם היה זמן של צער ורעבון ויודע כאשר אחיך ה -ובזה יובן הפסוק "וכי ימוך אחיך ומטה ידו" 

 "והחזקת בו". -אתה את הרגשתו של האביון 

נתת? כי משלך   ו

 נקודה נוספת נראה שטמונה בתוך מילת "עמך".

 -ד דבר לחברו, מרגיש הוא שנתן משלו, רואה זאת כאילו שחברו זקוק לו, הוא הנותן והמשפיע טבע בני האדם הוא, שכאשר נותן האח

מו. הגומל חסדים טובים, ואילו חברו הדל הוא המקבל, הנזקק, הנצרך והנתמך, ולפיכך הוא זה שצריך להכיר לו טובה על החסד אשר גמל עי

 בבחינת "דע מה למעלה ממך"... אומר בליבו התורם לעני. הסתכלות שכזו כרוכה לעיתים אף במבט של בוז והתנשאות,

 ראייה זו מוטעית מיסודה!!

וה את הנותן היא שגויה ובלתי נכונה בעליל! ואם הוא חש תחושה מעין זו, עליו לעבוד על עצמו  מלמדת אותנו התורה שהרגשה זו ַהְמַלוָּ

 לשרש ולעקור זאת מליבו. 

 וזה רמוז במילת "עמך". 

לך  ליונות על חברך הנזקק לעזרתך, דע לך! כי מה שאתה בעצם נותן לו אין זה משלך, אלא משל הבורא יתברך, אתה עצמך איןאל תרגיש ע

!!! כלום אלא גזר כן הבורא עליך שאתה תהיה הנפקד, והוא הפקיד בידך את הממון, ועליך לעשות בו כטוב בעיניו יתברך, לא כטוב בעיניך

ת להתבצע על הצד הטוב ביותר, מה שאומר שגם אם אתה נותן ומעניק ביד רחבה, ַאל לך להתגאות, להתפאר השליחות שהוטלה עליך חייב

ְך"  !!!ולהתהדר בנוצות לא לך, הזהירך הכתוב לבל תזוח דעתך לחוש כאילו אתה הוא זה הנותן, אלא תרגיש ִעמֹו שווה בשווה, ממש "ִעמָּ

! ? ותר" י ו לתת  תנ או ח  לא הכרי  "למה הרב 

השיחות שהזדמן לי לשמוע מפה מפיק מרגליות, המגיד הנודע הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, סיפר מעשה שממחיש יותר מכל את באחת 

 הלקח העולה מהפסוק:

בשנות מלחמת העולם השניה, בימי שהותו בסיביר, נפגש שם עם שני אנשים שבעבר היו מהגבירים הכי גדולים בליטא והיו שותפים 

 ך שיחתו עמהם אמרו לו שיש להם טענות גדולות ועצומות על הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, בעקבותבעסקיהם, ובתו

 מעשה שהיה, וכך סיפרו: 

פעם אחת הגיע הרב כהנמן אליהם במסגרת מסעותיו לאיסוף כספים עבור ישיבתו, לבקש את נדבתם. הם האזינו לדבריו בקשב רב 

ת כום כסף קטן, תוך כדי שהם מתנצלים שכרגע זה מה שביכולתם לתת. הרב הודה להם מאוד על כך וגם שיבח אותם למרווכשסיים נתנו לו ס

 שלא נתנו לו כפי שחשב שהם יכולים לתת ביחס לעושרם. 
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רה, אך לשנה האחרת הגיע אליהם שוב, ובלשון רכה ונעימה ביקש מהם לפתוח את ליבם ולהרים את תרומתם עבור המשך קיום התו

הפעם הם סירבו לתת, רוח שטות נזרקה בהם כשהוסיפו: "נראה לכבודו שהכסף צומח על העצים? הלא עבדנו קשה עבורו..." ומאז לא חזר 

 אליהם יותר.

 כאן פרצו אותם הגבירים )לשעבר( בבכי ואמרו לרב גלינסקי: 

ּכּות?? כסף בכל דרך אפשרית!! מדוע הוא דיבר איתנו בנועם וְבַר "הרי הפונביז'ער רב היה צריך לתבוע מאיתנו ולהכריח אותנו לתת יותר 

 ולא עוד אלא שהודה לנו בתחילה על תרומתנו הפעוטה"!!! 

כשנרגעו מעט, סיפרו, שכשבאו הרוסים הקומוניסטים והשתלטו על עירם, לקחו הרשעים הללו את רכושם מהם עד שלא נשאר להם כלום, 

תר, דקה, הרי לכל הפחות היתה נשארת בידם מכל עושרם זכות הצדקה, ועכשיו שלא הכריח אותם הרב לתת יווהנה, לּו היו נותנים מכספם לצ

 לא נשאר להם כלום מכל עמלם משך השנים, ועל כן יש להם טענות כל כך גדולות עליו...

 כשסיים הגר"י גלינסקי את הסיפור, הפטיר:

בות טענות גדולות על ראשי הישיבות והרבנים, מדוע לא ביקשתם מאיתנו יותר לישי הדבר ברור שגם הגבירים של היום, לעתיד יהיו להם 

 ולמטרות צדקה!!!

ים ר על הרש שכר שמי בות הלבבותד-טובת העשי חו י   בר

 יסוד זה כבר מצינו במשנתו של בעל חובות הלבבות )תחילת שער עבודת האלקים( שכתב: 

וחר שהוא קונה הנאה גדולה קיימת, יגיע אליה אחר זמן, בטובה קטנה ואבודה "אבל טובת העשיר על הרש לקבל שכר שמים הוא כס

 ונבזית יתננה מיד. ולא נתכוון אלא לפאר נפשו באחריתו בטובה שהפקידה האלהים בידו לתתה למי שיהיה ראוי לה".  

 מחשבות אוון. לא בכדי היצר הרע מקדיש זמן רב סביב מעשה הצדקה, למנוע את האדם מלקיימה, ומכניס בליבו 

התפיסה הרווחת בקרב הציבור גורסת כי הממון הוא של האדם, עליו טרח ויגע, וכל אחד מקבל כפי עמלו. אולם מתוך עיון בפנימיות 

 הדברים ולאור דברי רבותינו הרי מתגלה כי בעצם כל נשמה באה ויורדת לעולם ואיתה מזונותיה. 

ר בו  ת  לעשו ן  פקדו ,אלא  ן שלו ן הממו שאי דלדעת  ן המפקי  צו

 ההבדל בין עשיר ועני הוא שאצל העשיר הממון נמצא בחזקתו, בעוד שהממון של העני נמצא כפיקדון אצל העשיר והוא אמור לבקש אותו

 ממנו כצדקה. נמצא שבמעשה הצדקה יש מידה של ניסיון גם לעני וגם לעשיר. הניסיון של העני קשור ביכולת ללכת לבקש  ו"להשפיל" את

 לו הניסיון של העשיר כרוך בויתור על ממונו שעליו השקיע את זמנו ומרצו, והוא חש כי בזכות כשרונותיו השיגו. עצמו, ואי

 אבל תמצית התפיסה באספקלריא תורנית בנוגע לכסף הרי היא שונה. 

ו משאב שכלל איננו שלנו. לכל אחד יש "תקציב" של כסף, והדיוק הוא כשלעשיר יש את מה שהוא זקוק לו ולא מעבר לכך, ואילכסף הוא 

 העני מקבל ממנו את הנותר משום שבפועל זהו כספו של העני שנמצא רק כפיקדון אצל העשיר. מי שזוכה לעשות כן בסבר פנים יפות עושה

 צדקה גמורה.

 ות צדקה )יורה דעה, סימן רמז(, ירד לסוף דעתו של אדם, ולפיכך כתב בלשון שאינה משתמעת לשני פנים:  רבנו הטור, בהלכ

וזה רצונו  "ואל יעלה בליבו לומר: איך ַאֲחֵסר ממוני ליתנו לעניים? כי יש לו לדעת שאין הממון שלו, אלא פיקדון לעשות בו רצון המפקיד,

 שיהיה לו ממנו, כדכתיב )ישעיהו נח, ח(: "והלך לפניך צדקך".  שיחלק לעניים ממנו, וזהו החלק הטובה

זהו  הדגש בדבריו הוא שמתן הכסף לעניים הוא רצון ה'. זהו רכוש השייך לעניים, רק העשיר הוא השליח ועליו מוטל לקיים את שליחותו.

 פיקדון בלבד.
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בא לקבל צדקה י  לקחת קצ-כשהענ  ת מחלקובא 

 )דברים טו, יא(:דברים דומים כתב המלבי"ם 

חלק  "מהראוי היה שכל העם יהיה להם צורכם, ולא יצטרכו איש לרעהו. וכן יהיה כשעושים רצונו של מקום. אבל כשאין עושים רצונו, יתן

יך חהעניים בפיקדון ביד העשירים והוא הגבאי עליו. וכשהעני בא לקבל צדקה בא לקחת קצת מחלקו אשר הוא פיקדון ביד העשיר, הלא הוא א

 ויש לו חלק בעושר כמוך".

 הרי לך מפורש כי אדם שבידיו ממון, משמעות הדבר היא שבידיו פקדון, שחלק ממנו הוא צריך לתת לעניים.  

ח  שלי רק  ן שהוא  בעל הממו ב  יחשו מן –כאשר  יפחד מפגעי הז  לא 

, אולם כל זמן שירצה הבורא אמנם יהיה יתירה מכך, הרגשת האדם בעניין הממון צריכה להיות תמיד שהרי זה מופקד אצלו לעת עתה

 הפקדון ברשותו אך כאשר יחליט הבורא שפיקדון זה מקומו להיות אצל אחר, מיד יטלנו הימנו ויגיע ליד אחר:

הוא "חשבונו עם נפשו אם יהיה לו ממון בפנים שקנהו מהם, ובאופני הוצאתו והוצאת חובות הבורא ממנה וְפרֹוַע חובות בני אדם כמו ש

ל אחר ב בו ממנו, ואל יחשיבנו מעמד עליו בלבד, וידע כי הוא אצלו כמו הפקדון יישאר כל עוד שירצה הבורא בידו ואחר כך יפקידנו אצחיי

 בעת שירצה, וכאשר יחשוב בעל הממון בנפשו זה לא יפחד מפגעי הזמן עליו. 

דת האל וירצה בגזרתו, ויקל בעיניו להשתמש בו ולהוציאו בעבוואם יישאר הממון בידו, יודה הבורא וישבחהו, ואם יאבד ממנו יסבול דינו 

 יתברך ולעשות הטוב ממנו ולהחזיר האמנות ולהשיב, ולא יחמוד אדם בממונו ולא יבזה עני לעוניו, ויהיה מן החזקות שבסיבות המידות

ן הנפש חונן דל וגו'". )חובות הלבבות שער חשבוהטובות ודחיית המגונות כמ"ש )משלי ג( "כבד את ה' מהונך" וגו' ואמר )שם יט( "מלוה ה' 

 באופן העשרים(.

מנו חובה איפוא על האדם לעשות את המוטל עליו עם הפיקדון המופקד בידו, שהרי אם לא יתננו לעניים ויקיים חובותיו, יטלנו הקב"ה מ

 ויצא שכרו בהפסדו בתרתי: 

 א. יפסיד את מצות הצדקה. 

 נו ממונו.ב. יפסיד ממה נפשך שיילקח ממ

ן בהסתכלות על הממו ות  י טעו י  ג סו  שלושה 

 כיצד באמת יוכל האדם לעבוד על עצמו בזה להשריש לקבוע בנפשו שמה שיש לו הוא בעצם פקדון אצלו? 

גם על כך עמד בעל חובות הלבבות בשער הבטחון. בדבריו הוא מנחה את האדם מהי ההסתכלות הנכונה על כל קנייני העולם הזה, 

 וא מציג את הטעות הנפוצה בעניין זה:ובתחילה ה

ל מהם יטעה בשלושה פנים:  כָּ  "והסָּ

, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבורא לקחתו על פנים מגונים ורעים, ואילו היה מבקש אותו על אופניו היה מגיע אל בקבצו הממון -אחד מהם 

 שגזר הבורא מאומה. חפצו ורצונו והיה מתקיים בידיו ענין תורתו ועולמו ולא היה חסר לו מה 

טרף מזונו,  -שכל מה שהגיע אליו מן הממון הוא טרף מזונו ולא יבין כי הטרף מתחלק לשלושה חלקים: אחד מהם  כי הוא חושב -והשני 

דים לתו, מאשה ובנים ועבטרף מזון זו -והוא כלכלת גופו בלבד, והוא המובטח מן האלוקים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו. והשני 

ומשרתים והדומה להם, ואיננו מובטח מן האלוקים לכל הברואים אלא לסגולה מהם בתנאים מיוחדים והוא מקרה מזדמן בעת אחת ואין 

הוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם והוא טרף קנין, ו -מזדמן בעת אחרת כפי שמחייבת הליכות דיני הבורא מן החסד והמשפט. והשלישי 

 תו עד אשר יורישנו לזולתו או שיאבד ממנו. שומר עליו ונוצר או
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 והסכל יחשוב, כל אשר גזר לו הבורא מן הממון שהוא טרף מזונו וכלכלת גופו, והוא ממהר אליו ומשתדל עליו, ואפשר שיקבצנו לבעל

 אשתו אחריו ולהורגו ולגדול שבשונאיו".

לעולם הבא? ו  ד שכר ומפסי בעולם הזה  לריק  גע  י י אשר  הו הענ  מי

 מכן עובר רבנו בחיי לעסוק בהרגשת הנותן כלפי העני המקבל:לאחר 

טרפים לבעליהם כמו שגזר להם הבורא על ידו והוא זוכר טובתו להם בהם כאילו הוא הטריפם בהם וכלכל אותם שהוא נותן ה -"והשלישי 

אם שום לבבו ויניח הודאתו עליהם, ויחשוב והתחסד בם עליהם ורוצה שיודוהו וישבחוהו הרבה עליהם ושיעבדוהו בעבורם ויתגאה ויגבה ויר

לם היה מונע אותם מהם, היו נשארים אצלו, וכי לולא הוא, היו נפסקים טרפיהם. והוא העני אשר ייגע לריק בעולם הזה ויפסיד שכרו לעו

 הבא".

יכוהו שיודו לו וישבחו אותו, יער אמנם, העשיר נותן מכספו, מחלק מממונו, אך בתוך תוכו רם לבבו וגבהה רוחו, עבור נתינתו הוא מצפה

וינשאוהו, ירעיפו עליו שלל מחמאות, לא זו בלבד אלא גם בתת המודע שלו תחלחל התחושה שאם היה נמנע מלתת לעניים אלו את תרומתו 

 יו נשארים במצבם בלא כלום...ה -אזי היו נשארים בלא כלום, וכי לולא הוא 

 חיי, היא:ההגדרה המתאימה לאיש שכזה, קובע רבנו ב

 "העני אשר ייגע לריק בעולם הזה, ויפסיד שכרו לעולם הבא"!!!

 ויצא קרח מכאן ומכאן...

! ו ה למצבו של ו שו  מצבך 

מבואר מדבריו שוב, שעל האדם להשריש בנפשו שכל ענין ממונו ומזונו כאן בעולם הזה הוא רק מה שצריך למחייתו ממש, רק זה נקרא 

 ן והקניינים שיש לו בעולם הזה בעצם אינם שלו אלא של אחרים אשר מופקד הוא עליהם וליתנם לאשתו,שלו באמת וכל שאר הדברים מהממו

לבניו, ולשאר בני האדם הצריכים להם. ובאמת אם יאגור סתם ממון, לא יועיל לו הדבר מאומה כיון שלא ייהנה מהם בעצמו, שיצטרך 

 להורישם לאחרים או שיאבדו ממנו.

ם למצבו שלו! בין כשמטה ידו ובין כשהוא חי י ימוך אחיך ומטה ידו עמך וכו' וחי עמך". כיון שמצבך שווה בעצ"כ -לזה אמרה התורה 

 בתנאים רגילים כמוך. 

ותדע ותבין, כי כל מה שיש לך זה לא שלך! ואין אתה נותן לו אלא את אשר הופקד בידך מן השמים לתת לו. נמצא שאתה והוא שווים 

 אשר מגיע לך, והוא מקבל את המגיע לו. אלא שגלגלה ההשגחה שאתה תהיה השומר של הממון עבורו.בממון, אתה מקבל את 

ק -הצדקה לצדי מן  רע אברהם אב-סי וז נ  י

 נקודה נוספת למדנו מייתור המילה "עמך".

 ב(: -א בייתור זה בא הכתוב לאלפנו בינה וללמדנו ארחות חיים, וכפי שכתב הרמב"ם בהלכות מתנות עניים )פרק י הלכה

יו "חייבים אנו להיזהר במצות הצדקה יותר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר )בראשית יח, יט( "כי ידעת

 למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה". 

 ואף הוסיף וקבע:

 "והיה מעשה הצדקה שלום", כל המרחם מרחמים"לעולם אין אדם ַמֲעִני מן הצדקה. ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר 

אמר עליו שנאמר "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש ליחסו, שאין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם, שנ

חם האח על האח מי ירחם "אכזרי המה ולא ירחמו", וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם שנאמר "בנים אתם לה' אלהיכם", ואם לא יר

 עליו? ולמי עניי ישראל נושאין עיניהן? הלעכו"ם ששונאין אותן ורודפים אחריהן? הא אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן"!
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 וכן פסק מרן השו"ע בשולחנו הטהור יורה דעה )סימן רמז סעיף ב(.

 וזאת עלינו להשיב אל לבנו למען תתקיים המצוה בשלמות. 

ל אל  משכי  דל אשרי 

 אין די בהרגשת רחמים על הדל, אלא צריך להיות גם 'משכיל' אל דל, ואת העניין המיוחד הזה ביאר המגיד מדובנא:

יתחנן ישנם שני סוגים נדיבים המרחמים על העניים. האחד, ַאַחר אשר יבוא העני לשחר על פתחו ויספר לפניו את כל מר לבבו, ויתמרמר ו

 לו בעין יפה. שייטיב עימו, מרחם עליו ונותן

 אבל יש משכיל אל דל, שמרצונו הטוב הולך לשאול את הדל על מעמדו ועניינו, האם יש לו את כל צרכיו ובמה יוכל לעזור לו. 

שלצידו  אז אם הנדיב -וההבדל ביניהם הוא, שכאשר יש עני שאינו יכול ללכת אל העשיר או שמתבייש ואינו מסוגל לבקש עזרה על צרותיו 

ליו. ילך לביתו, ויראה ודאי ישאל ע -או של העני ובקשת הצדקה שלו, העני עלול למות ללא רחמים. אך אם הנדיב 'משכיל אל דל' ממתין לבו

 את החסר לו.

 וכך מתנהג עמנו הקב"ה, מידה כנגד מידה. 

 ". וההבדל הוא, שלפעמים באההרי פסוק אחד אומר "יקראני ואענהו" )תהילים צא טו(, ופסוק אחר אומר "והיה טרם יקראו ואני אענה

 לעולם עת צרה, שערי תפילה ננעלים, או שהאדם הנמצא במצוקה אינו יכול להתפלל על עצמו. ואם כך? מנין תבוא ישועתו?

אך אם הוא נוהג תמיד להקדים את העני בבקשתו והולך להשכיל אל צרכי הדל, גם הקב"ה יעשה כן איתו, וטרם יתפלל ימהר ויחוש 

 יתקיים בו 'טרם יקראו ואני אענה', ויהפוך מספדו למחול וצרתו לישועה.לעזרתו. ו

מבואר כאן בעצם שהאדם לא רק שמחויב להרגיש את הזולת וצריך לתת לזולת אלא חובה עליו אם הוא רוצה לעזור לעצמו לתת ולעשות 

 צדקות עד הזולת כיון שזה בעצם מה שנותן לו ישועה ומרפא.

ה עשיק לז ל-מי שעשה  כו י י ענ תו   לעשו

 חובת ההשכלה אל הדל מתבטאת בנקודה נוספת, המצויה, לצערנו.

ישנם כאלו הרגילים להסתכל ולהביט על הנזקק בביזיון ובהשפלה, וכשיגיע לפתחם אחד מפושטי היד תיכף ימטירו עליו בשבט לשונם 

ו המושחזת הם מפנים אליו את חיצי ביקורתם, ויבקש מטר של שאלות, שאינם ענייניות, שכל מטרתם לבוז לו ולהופכו ללעג וקלס. בלשונם

לדעת "למה אינך יוצא לעבוד"?, ועוד יאמרו ברשעותם: "הרי הינך עוד צעיר לימים, כוחך במותניך! ומדוע אינך עושה די הצורך כדי 

 להתפרנס"?.

ה כולם ה'", )משלי כב, ב(. "רש ואיש תככים עשיר ורש נפגשו, עוש" -וכבר ידעו רבותינו את טבע האדם, והשוו את מאמר החכם מכל אדם 

 נפגשו, מאיר עיני שניהם ה'" )שם כט, יג(. ואמרו )ויקרא רבה בהר פרשה לד(:

מאיר עיני  -"רש, זה שהוא רש בנכסים. ואיש תככים, זה שהוא עושה בפעולה. עמד רש עם איש תככים, אמר לו: תן לי מצוה, ונתן לו 

 זה קנה חיי העולם הבא. שניהם ה'. זה קנה חיי שעה ו

ש בנכסים. עמד רש עם העשיר, אמר לו: תן לי מצוה, ולא נתן לו. עושה כולם ה' רָּ שה , מי שעעשיר ורש, עשיר זה שעשיר בנכסים, ורש זה שֶׁ

 זה עני, יכול לעשותו עשיר, ומי שעשה לזה עשיר, יכול לעשותו עני. 

ין )ראה )למה אין אתה הולך ויגע במלאכה?(. חמי שקיין, )ראה שוקיים שיש לך(, חמי כרעאמר העשיר לאותו העני: לית את אזיל לעי ונגיס 

כרעיים(, חמי כרסון )ראה את כרסך ובטנך הגדולה(, חמי קפרן )כמה שמן ובעל בשר אתה, למה אתה מבקש ממני?(. אמר לו הקדוש ברוך 

אומה", מכניס לו עין רעה? לפיכך )קהלת ה, יג( "והוליד בן ואין בידו מ הוא: לא ַדְיָך שלא נתת לו משלך מאומה, אלא במה שנתתי לו אתה

שראל י)שלא נשאר בידו כלום מכל ממונו להורישו לבניו(. ִמן כל מה דהוה ליה לא ישבוק לבריה ונסיב מומא לנפשיה. לפיכך משה מזהיר את 

 "וכי ימוך אחיך".

 כמה זהירות נדרשת כאן.
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 שותו עשיר, ומי שעשה לזה עשיר, יכול לעשותו עני!!!כי מי שעשה זה עני, יכול לע

יה נה הראו ת הנתי דו סו  י

 נמצינו למדים מתוך המאמר את יסודות הנתינה:

ְך  א.  עליך להרגיש מה שחברך מרגיש! –ִעמָּ

ְך  ב.  ל תחשוב שאתה נותן, כי הקב"ה הוא הנותן, אתה רק השליח!א -ִעמָּ

ְך  ג.  ממון! כדי שיהיה לך לתת לו ולעניים, ובכך תזכה לחיים בעולם הזה ובעולם הבא.בה זיכה אותך דע לך שבזכות חברך, הקב" -ִעמָּ

ְך  ד. הישמר והיזהר לבל יתבייש או יתבזה העני על ידך, ואף אין מקום לשום ביקורת מצדך כלפיו. כי כך רצה הבורא ואין להרהר  –ִעמָּ

 ולחשב חשבונות שמים.

 . לכן סיימה התורה "והחזקת בו"

חזיק... את עצמך על ידו, להשריש האמונה בקרבך, בעני בכדי לה-כאשר תתן ללבך את כל היסודות הנ"ל ממילא תרצה אתה להחזיק בו

 ואף להבין שזכית במה שיש לך בעצם בזכותו כמבואר.

הרב  ת שימחה את  בטעו יתנה  שנ  הצדקה 

בעשיית חסד. הון עתק פיזר לצדקה, לתמיכה בנצרכים ולהחזקת ידוע היה האדמו"ר רבי יואל זצ"ל מסאטמר, בהפלגתו במתן צדקה ו

 תורה.

 מרן הגרא"מ שך זצ"ל סיפר עליו את המעשה הבא )ומובאים הדברים בספרו של ר' אהרן סורסקי(:

ת. את כל ין לו כדי לחם לאכול ובגד ללבוש, אשתו וילדיו חולים במחלות קשוא -יהודי נכנס אל האדמו"ר, והתאונן ובכה על מר גורלו 

 כספו הזיל כדי לשלם לרופא ותרופות עבורם. עתה שוב אין לו אף כדי לשלם שכר הרופא, והמחלה הולכת וגוברת, ומה יהא עליהם?!

 נכמרו רחמיו של הרבי, ונתן לו סכום גדול של מעות שהיה ברשותו. נודע הדבר לאחד ממקורביו של האדמו"ר, והוא נתמלא כעס וצער:

 .רים מעולם! אשתו בריאה לחלוטין, הילדים כולם בריאים ושלמים, לחינם נתן לו הרבי את הכסף הזה! על לא כלום...""רבי, לא היו דב

 נתמלא הרבי, רבי יואל, שמחה: "ברוך ה', בריאים ושלמים הם! חסדי ה'!"

ינת 'ספר תורה השרוי בצער'. נקב יהודי חשוב מספר, שנכנס אל רבי יואל'יש לבקש סיוע חשוב עד מאוד עבור תלמיד חכם, שהיה בבח

 האיש בסכום, שלפי דעתו היה המינימום ההכרחי כדי להתחיל לסייע. רבי יואל'יש השיב לו, שיתיישב בדבר.

זמן קצר אחר כך העביר אליו האדמו"ר מסטמאר על ידי שליח כשמונים אחוז מהסכום שביקש. השליח גם העביר הודעה מרבי יואל'יש, 

צלו כל כך בקלות, מן הסתם יכולתי לבקש יותר ולקבל, 'אם פעלתי א -ת כל הסכום, כדי שלא יצטער האיש מן המחשבה שאין הוא שולח א

 והפסדתי'...

ה יום או יומיים אחר כך הגיעה הרבנית בשליחותו של רבי יואל'יש, והביאה אליו סכום כסף נוסף, שהשלים לסכום גבוה הרבה יותר מז

 שביקש....

מה  פני רלהרגיש  צעי  עלם 

 ובסיום מאמרנו נביא מעשה מופלא הממחיש לנו היטב מה נקרא "להרגיש את האחר".

גי ילד אחד התייתם מאביו בגיל שמונה, והאובדן גרם לו לטראומה. בני משפחתו לקחו אותו לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, וניסו כמה סו

או רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, באו להתייעץ עמו, והוא אמר מיד: "תבי טיפולים, אך לא ראו הצלחה גדולה. אחיו, שהיו מקורבים לגאון

 אותו אליי".



 

 

 10 

הזמין את הילד לשבת לידו. "במה אתה על הרצפה, ו -מה שהיה גבה קו -כשהגיע הילד, קיבלו הרב בלבביות גדולה. אחר כך, התיישב הרב 

 אוהב לשחק?", שאל את הילד, ושיחק איתו במשך שעה שלמה.

ומי  ן אמר לו הרב: "אני רואה שאתה ילד נבון מאוד. תבוא אלי כל שבוע, ואני אתן לך חידות. תספר את החידות גם בכיתה שלך,לאחר מכ

 שיענה נכון על החידה, תרשום את שמו. אני אתן לך פרסים לחלק לילדים".

את החידות, והחברים רצו לקבל פרסים. כך  תאום התחיל לדבר. הוא רצה להקריאפ -הילד, שהיה מופנם ומתבודד, ללא חברים בכיתה 

 נפתח הילד בהדרגה, ורכש ביטחון עצמי.

לא חלף זמן רב, והוא התגבר על הטראומה והפך להיות ילד שמח. ציוניו השתפרו, והוא השתלב היטב בחברה. הילד צמח להיות בחור 

 ארת.ישיבה מתמיד וירא שמיים, פאר הישיבה, ולאחר מכן הקים בית של תורה לתפ

 הרב הציל ממש את נפשו, בהרימו את רוחו מתוך חיבה ואהבה.

פז, ובכל זאת הקדיש מזמנו להנהגות של חסד ודרך ארץ, מתוך היתה יקרה מ -שנודע כשקדן עצום בתורה  –כל דקה מזמנו של הרב 

 אצילות נפש מרובה.

 לחולל מהפכה אפילו אצל ילד קטן על ידי נתינת האפשרותהנהגתו של הרב מדהימה עד למאוד, אך לא פחות מפעים לראות עד כמה אפשר 

 להרגיש שהוא שווה, שיש לו תכלית, שפשוט... צריך אותו!!!

 ללא ספק שהדבר מחייב!!

 

 

 דברי תורה אילו נכתבו לעילוי נשמת כל נשמות ישראל שאין מי שינציח את זכרם

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 


