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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ראה תשע"ה

"כי התוח תהתח את ידך לו"

 תכלית מצות נתינת צדקה לעניים
לנתץ העבודה זשה של "כוחי ועוצם ידי"

בחנם  ולא  זרה,  עבודה  בבחינת  שזהו  יבין  משכיל 

חולה  רעה  "יש  ה-יב(:  )קהלת  אדם  אמר החכם מכל 

ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו".

והנה המבחן האמיתי לדעת אם אדם מאמין 

לעשות  כח  לו  נותן  שהקב"ה  שלימה  באמונה 

חיל, או שהוא תולה ח"ו הגדולה בעצמו בבחינת: 

מהונו  נותן  הוא  אם  כי  הוא  ידי",  ועוצם  "כוחי 

צדקה לעניים וללומדי תורה, הרי זו הוכחה ברורה 

שהוא מאמין באמונה שלימה, שהקב"ה נתן לו כח 

לעשות חיל, בתנאי שיפריש חלק מכספו בבחינת 

גבאי צדקה לעניים.

והרי זה על דרך שכתב ה"אור החיים" הקדוש 

כסף  "אם  כב-כד(:  )שמות  שכתוב  מקרא  לפרש 

ראית  אם  פירוש,   - עמך  העני  את  עמי  את  תלוה 

לעצמך,  צריך  שאתה  מה  על  יותר  כסף  לך  שהיה 

שאתה מלוה לעמי, תדע לך שאין זה חלק המגיעך, 

כי  רמז  ובזה  עמך,  העני  שהוא  אחרים  חלק  אלא 

צריך לפתוח לו משלו".

צדקה  נותן  אינו  אם  כי  להבין  נשכיל  מזה 

לעצמו,  הכל  מחזיק  אלא  תורה  וללומדי  לעניים 

כספו  כל  כי  מרגיש  שהוא  ברור  סימן  זה  הרי 

המעוותת  דעתו  שלפי  משום  הם,  שלו  ורכושו 

הנה  כפו.  וביגיעת  בחכמתו  להרוויחם  עמל  הוא 

כי כן יפה אמרו חכמינו ז"ל: "כל המעלים עיניו מן 

הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים", שהרי הדברים 

"כוחי  מוכיחים שבתוך תוכו הוא מאמין בבחינת: 

ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

הכסף הוא היצש השע של עבודה זשה

ונראה להוסיף תבלין להרחיב רעיון נשגב זה, 

על פי הקדמה יקרה שמצוה לפרסמה בשער בת 

ר'  הרבי  של  בנו  אלעזר  רבי  הרה"ק  מדברי  רבים, 

אלימלך מליז'ענסק זי"ע ב"אגרת הקודש" ]נדפס 

אחד,  גדול  בשם  אלימלך"[  "נועם  ספר  בסוף 

כנסת  שאנשי  סט.(  )יומא  בגמרא  שאמרו  מה  כי 

עבודה  של  הרע  היצר  את  וביטלו  תפסו  הגדולה 

מן  והעבירוהו  לגמרי  שביטלוהו  הכוונה  אין  זרה, 

"רבי יהושע בן קרחה אומר, כל המעלים עיניו 

מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכא 

יהיה  פן  לך  השמר  ט([  שם  )דברים  צדקה  ]במצות 

עיר  ]באנשי  התם  וכתיב  בליעל,  לבבך  עם  דבר 

מה  בליעל,  בני  אנשים  יצאו  יג-יד([  )שם  הנדחת 

להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים".

של  העוון  כך  כל  חמור  מדוע  ביאור  וצריך 

העלמת עין מן הצדקה, עד כדי כך שנחשב כאילו 

עובד עבודה זרה שהיא משלוש עבירות החמורות 

ביאור  כך  על  מצינו  והנה  יעבור.  ולא  ביהרג  שהן 

יעקב  רבי  הגדול  מהגאון  לפשט  קרוב  אמיתי 

מליסא זצ"ל בעל "חוות דעת" ו"נתיבות המשפט" 

בספרו "אמת ליעקב" על אגדות הש"ס )שם( והנה 

הדברים בלשון קדשו:

בא  שהכל  מאמין  היה  דאילו  הטעם,  "נראה 

כדאמרינן  ]צדקה[,  נותן  שהיה  ודאי  מהקב"ה, 

שלו,  ושלך  שאתה  משלו,  לו  תן  מ"ז(  פ"ג  )אבות 

ידי  ועוצם  כוחי  ח-יז(  )דברים  שחושב  כרחך  ועל 

עשה לי את כל החיל הזה, ולכך חשוב כאילו עובד 

עבודת כוכבים".

מפאת חשיבות הענין נרחיב לבאר רעיון נשגב 

זה, על פי מה שמזהיר אותנו הכתוב בפרשת עקב, 

כמה ריבוי הכסף והרכוש עלול לקלקל את האדם 

עד כדי שכחת ה' )שם יא(:

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל 

וצאנך  ובקרך  וישבת,  ובתים טובים תבנה  ושבעת 

ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ מצרים 

מבית עבדים... ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה 

לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן 

לך כח לעשות חיל".

הגדולה  הסכנה  על  ברורים  דברים  לנו  הרי 

הגלומה בריבוי כסף ורכוש, שהוא עלול להביא את 

האדם שישכח ח"ו את ה' אלקיו הנותן לו כח לעשות 

חיל, ובמקום זה יתלה את הצלחתו בעצמו בבחינת: 

כל  אשר  הזה",  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  "כוחי 

אחת  על  למדים  אנו  ראה  פרשת  בפרשתנו 

מהמצוות הגדולות בכל תרי"ג מצוות המצוה של 

לנו  מגלים  ז"ל  שחכמינו  כפי  אשר  צדקה,  נתינת 

בגמרא )ב"ב ט.(: "שקולה צדקה כנגד כל המצוות". 

זאת ועוד, שהיא מקרבת את הגאולה כמו ששנינו 

את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  י.(:  )שם  בגמרא 

שמרו  ה'  אמר  כה  נו-א(  )ישעיה  שנאמר  הגאולה, 

משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי 

טוב להתבונן  בעתו מה  דבר  כן  כי  הנה  להגלות". 

בפסוקים המדברים ממצוה זו )דברים טו-ז(:

שעריך  באחד  אחיך  מאחד  אביון  בך  יהיה  "כי 

בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך 

ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח 

את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו. 

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה 

שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון 

ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא. נתון תתן 

לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך 

ה' אלקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".

"לא  הכתוב:  שהזהיר  מאחר  ביאור  וצריך 

מאחיך  ידך  את  תקפוץ  ולא  לבבך  את  תאמץ 

מה  לשם  לו",  ידך  את  תפתח  פתוח  כי  האביון, 

האביון  באחיך  עינך  "ורעה  שנית:  להזהיר  הוסיף 

ולא תתן לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא", ולא 

מצינו בשום מצות עשה ומצות לא תעשה שיוסיף 

בנו  יהיה  המצוה  נקיים  לא  שאם  להזהיר  הכתוב 

ח"ו  מקיים  שאינו  מי  כי  ברור  הדבר  שהרי  חטא, 

מצוות ה' יש בו חטא. זאת ועוד, לשם מה הוסיף 

חטא",  בך  והיה  ה'  אל  עליך  "וקרא  לומר:  הכתוב 

הלא גם אם לא יקרא העני אל ה' יהיה בו חטא על 

שאינו נותן צדקה לעניים.

 מצות צדקה מבטלת היצש
של "כוחי ועוצם ידי"

ז"ל  חכמינו  שדרשו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

מפסוקים אלו, חומר העוון של מי שמעלים עיניו 

מלתת צדקה לעניים, שנחשב כאילו עובד עבודה 

זרה, וכך שנינו בגמרא )ב"ב י.(:
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העולם, אלא הכוונה שהעבירו אותו מלפתות בני 

אדם לעבוד עבודה זרה ממש, ובמקום זה מינוהו 

לפתות בני אדם לרדוף אחרי הממון והעושר שהם 

עבודה זרה בימינו, והנה הדברים בלשון קדשו:

הרע  היצר  זה  שאמר,  אחד  מגדול  "ושמעתי 

של עבודה זרה אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו, זהו 

שהוא  המלאך  להרוג  אפשר  האיך  גדולה,  תמיהה 

מאומנתו  שהעבירו  רק  אלא  ורוחני,  זך  נקי  גוף 

כל  הלא  עתה,  אומנתו  הוא  מה  כן  אם  ראשונה, 

לו  שנותנים  אלא  שליחות,  לאיזה  נברא  מלאך 

ממון  ברדיפת  אדם  בני  לבלבל  הממון,  אומנות 

ועושר, שזהו קרוב לעבודה זרה בעוונותינו הרבים, 

ביעקב  כמו שמצינו  וותרן בממון,  להיות  צריך  רק 

מכל,  חומש  ונתן  בממונו  וותרן  שהיה  ע"ה  אבינו 

כמו שכתוב )בראשית כח-כב( וכל אשר תתן לי עשר 

אעשרנו לך".

ויש להביא סימוכין לכך ממה שדרשו בגמרא 

זהב,  "ודי  א-א(:  )דברים  שכתוב  מקרא  לב.(  )ברכות 

משה  אמר  כך  ינאי,  רבי  דבי  אמרי  זהב,  ודי  מאי 

וזהב  כסף  בשביל  עולם,  של  רבונו  הקב"ה,  לפני 

גרם  די, הוא  שהשפעת להם לישראל עד שאמרו 

כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  העגל".  את  שעשו 

מאחר שריבוי הכסף והזהב הוא בבחינת ענף של 

עבודה זרה, לכן ריבוי הכסף והזהב הכשיל אותם 

לעבוד עבודה זרה ממש. 

ועתה בא וראה כי על פי יסוד נפלא זה שעבודה 

יפתח  כסף,  לבצע  האדם  תאוות  היא  בימינו  זרה 

לנו פתח לפתור חידה סתומה בענין תאוות הבצע 

בטבע האדם, שככל שיש לו יותר כסף כך גודלת 

רבה  )קהלת  במדרש  כמבואר  כסף,  לבצע  תאוותו 

א-יג(: "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, 

תרתין  יתהון  למעבד  בעי  מאה,  ליה  אית  אן  אלא 

מאוון, ואן אית ליה תרתי מאוון, בעי למעבד יתהון 

רוצה  לו מנה, הוא  יש  ארבעה מאה". פירוש, אם 

הוא  מאתיים  לו  יש  ואם  מאתיים,  ממנו  לעשות 

רוצה לעשות מהן ארבע מאות.

ובהשקפה הראשונה צריך ביאור, כי הן אמת 

שיצר האדם מתאווה לבצע כסף, אבל מהו ההיגיון 

יותר  מתאווה  הוא  כך  כסף,  יותר  לו  שיש  שככל 

להכפיל את מה שיש לו, ולכאורה היה צריך להיות 

הוא  כך  כסף,  יותר  לו  שיש  ככל  כי  להיפך,  ממש 

נרגע מעט ותאוותו לבצע פוחתת והולכת.

טעם  בטוב  זה  ענין  יתבאר  האמור  לפי  אך 

העבירו  הגדולה  כנסת  שאנשי  מאחר  כי  ודעת, 

ומינו  זרה,  עבודה  על  הממונה  הרע  היצר  את 

כן  גם  שהוא  הכסף  אחרי  הרדיפה  יצר  על  אותו 

הכסף  ריבוי  ידי  על  שהרי  זרה,  עבודה  בבחינת 

ועוצם  "כוחי  של:  היצר  ברשת  ליפול  עלול  הוא 

ידי עשה לי את החיל הזה", שהוא בבחינת עבודה 

זרה וכפירה בה'.

נמצא כי ככל שיש לאדם יותר כסף, כך הוא 

מחזיק בידו כח גדול יותר של עבודה זרה, והרי 

זה בגדר )אבות פ"ד מ"ב(: "עבירה גוררת עבירה", 

להגביר  אותו  גוררת  שבידו  זרה  שהעבודה 

הדבר  נמשך  וכך  שלו,  הבצע  תאוות  את  יותר 

מתגבר  כך  כסף  יותר  לו  שיש  שככל  סוף,  בלי 

 אצלו יותר היצר הרע של עבודה זרה להתאוות

יותר לכסף.

והעצה על כך היא כדברי רבי אלעזר ב"אגרת 

אבינו  יעקב  של  בדרכו  ללכת  הנ"ל,  הקודש" 

נותן  שהוא  ידי  על  כי  מכספו,  צדקה  שהפריש 

צדקה לעניים הרי הוא מגלה בכך, שהוא מאמין 

לעשות  כח  לו  נותן  הקב"ה  כי  שלימה  באמונה 

של  זרה  העבודה  את  שובר  הוא  הרי  ובכך  חיל, 

כוחי ועוצם ידי.

במצות  הכתוב  שמזהיר  זהו  כי  לומר  ויש 

ידך  ולא תקפוץ את  "לא תאמץ את לבבך  צדקה: 

מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו". כי מי 

שמעצים וסוגר את ידיו להחזיק את כספו לעצמו, 

"כוחי  של:  היצר  ברשת  נפל  שהוא  סימן  זה  הרי 

מזהיר  לכן  הזה",  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם 

הכתוב שלא לסגור את ידיו: "כי פתוח תפתח את 

עבודה  את  לבטל  כדי  ידך  את  שתפתח  לו",  ידך 

זרה של "כוחי ועוצם ידי".   

הנה כי כן זהו שאמרו חכמינו ז"ל: "כל המעלים 

כי  כוכבים",  עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו 

הוא  הרי  לעניים,  צדקה  לתת  מסרב  שהוא  בכך 

מגלה בכך שנפל ברשת היצר הרע של עבודה זרה 

לכסף ולרכוש, שאינו מאמין שהקב"ה נתן לו כח 

על  צדקה  גבאי  בבחינת  שיהיה  כדי  חיל,  לעשות 

חלק מכספו לתתם לעניים, אלא מאמין שכל מה 

ידי",  ועוצם  "כוחי  בבחינת:  בכוחו  הוא  שהרוויח 

והרי זה ממש כעובד עבודה זרה שצריך לבטל רק 

על ידי שיקיים מצות צדקה.

 ביאוש נהלא של
ה"הששת דשכים" בדשך דשוש

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

על  דרוש  בדרך  נפלא  ביאור  שמצינו  מה  מלכים, 

כאילו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים  "כל  זה:  מאמר 

דרכים"  "פרשת  בספר  כוכבים",  עבודת  עובד 

ארוכה  )דרך  למלך"  "משנה  בעל  הגדול  להגאון 

דרוש כה(, על פי יסוד גדול שבנה )דרך צדקה דרוש 

הוא  לעניים  צדקה  לתת  הקב"ה  שצונו  מה  כי  יז( 

משום שיש לנו דין בנים למקום, דבר זה למד ממה 

ששנינו בגמרא )ב"ב י.(:

"שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם 

אלקיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם, 

אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם. אמר 

לו אדרבה זו שמחייבתן לגיהנם. אמשול לך משל 

למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שכעס על עבדו 

להאכילו  שלא  עליו  וצוה  האסורין,  בבית  וחבשו 

ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, 

כששמע המלך לא כועס עליו, ואתם קרוין עבדים 

שנאמר )ויקרא כה-נה( כי לי בני ישראל עבדים.

אמר לו רבי עקיבא אמשול לך משל למה הדבר 

דומה, למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית 

האסורין, וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, 

והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך 

)דברים  ואנן קרוין בנים דכתיב  לו,  לא דורון משגר 

יד-א( בנים אתם לה' אלקיכם".

נמצינו למדים מזה יסוד גדול, כי מה שמותר 

לתת צדקה לעניים הוא משום שיש לנו דין בנים 

ממה  רוח  נחת  לו  שיש  כמלך  זה  והרי  למקום, 

משגר  שהוא  כך  כדי  עד  בנו,  את  שמאכילים 

דורון למי שמאכיל את בנו, אבל אם היה לנו רק 

צדקה  לתת  אסור  היה  אז  כי  למקום,  עבדים  דין 

שלא  וגזר  עבדו  על  שכעס  מלך  כדין  לעניים, 

להאכילו ולהשקותו.

 חוות דעת: "כל המעלים עיניו מן הצדקה
כאילו עובד עבודת כוכבים" – שמאמין ב"כוח ועוצם ידי"

 אגשת הקודש: אנשי כנסת הגדולה העבישו את היצש של עבודה זשה
ומינו אותו ליצש של כסף וזהב

 מדשש: "יש לו מנה שוצה מאתיים", כי ככל שיש יותש כסף
כך מתגבש יותש יצש העבודה זשה של הכסף

 הששת דשכים: קיום מצות צדקה משום שיש לנו דין בנים למקום,
והאב שוצה שיהשנסו את בנו העני
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"והעולה על שוחכם היה לא תהיה"

בנים  דין  להם  יש  שישראל  זה  יסוד  פי  על 

שאמר  מה  דרכים"  ה"פרשת  מבאר  למקום, 

)יחזקאל  הנביא  יחזקאל  ידי  על  לישראל  הקב"ה 

כ-לב(: "והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם 

לשרת  הארצות  כמשפחות  כגוים  נהיה  אומרים 

עץ ואבן, חי אני נאום ה' אלקים אם לא ביד חזקה 

עליכם".  אמלוך  שפוכה  ובחימה  נטויה  ובזרוע 

בין  שהיה  הוויכוח  קה.(  )סנהדרין  בגמרא  ומפרש 

ישראל ליחזקאל הנביא:

להן  אמר  לפניו,  וישבו  אדם  בני  עשרה  "באו 

ואשה  רבו  שמכרו  עבד  לו  אמרו  בתשובה,  חזרו 

]רש"י:  כלום  זה  על  לזה  יש  כלום  בעלה,  שגרשה 

"ומאחר שמכרנו הקב"ה לנבוכדנצר וגרשנו מעליו 

לך  לנביא,  הקב"ה  לו  אמר  כלום"[.  עלינו  לו  יש 

אמכם  כריתות  ספר  איזה  נ-א(,  )ישעיה  להן  אמור 

אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, 

הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעכם שלחה אמכם... 

אתם  אשר  תהיה,  לא  היה  רוחכם  על  והעולה 

לשרת  הארצות  כמשפחות  כגוים  נהיה  אומרים 

עץ ואבן, חי אני נאום ה' אלקים אם לא ביד חזקה 

ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם".

שבאותו  ישראל  כי  דרכים"  ה"פרשת  ומבאר 

הדור סברו שיש להם דין עבדים למקום, לכן באו 

זה  על  לזה  יש  כלום  רבו  שמכרו  "עבד  בטענה: 

הוא  הרי  אחר  לאדון  רבו  שמכרו  עבד  כי  כלום", 

יוצא מתחת השעבוד לאדון הראשון. על כך השיב 

להם הקב"ה: "והעולה על רוחכם היה לא תהיה... חי 

אני נאום ה' אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה 

לישראל  אין  כי  עליכם",  אמלוך  שפוכה  ובחימה 

דין עבדים למקום שיכולים לצאת לחירות, כי אם 

בנים למקום שיש להם חלק אלוק ממעל, ומצד זה 

הם קשורים עם אביהם שבשמים קשר אמיץ שאי 

מעצמם,  בתשובה  יחזרו  לא  ואם  לנתק,  אפשר 

מולך הקב"ה עליהם כמלך המולך על בניו בחימה 

שפוכה כדי להחזירם למוטב. 

הנה כי כן מבואר היטב המאמר: "כל המעלים 

כי  כוכבים",  עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו 

בזה,  מגלה  הוא  הרי  הצדקה  מן  עיניו  המעלים 

שהוא סובר שיש לנו דין עבדים למקום, לכן אסור 

שלא  עבדו  על  שגזר  כמלך  לעניים,  צדקה  לתת 

להאכילו ולהשקותו. ולפי זה חזרה טענת ישראל 

כמשפחות  כגוים  "נהיה  למקומה:  יחזקאל  בימי 

הארצות לשרת עץ ואבן", שביקשו לעבוד עבודה 

מהעבדות  ח"ו  נשתחררו  כי  הגוים,  ככל  זרה 

"כל  אמרו:  יפה  כן  על  לחירות,  ויצאו  הקב"ה  של 

עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים 

כוכבים". אלו תוכן דברי ה"פרשת דרכים".

 צדקה מדין אב שמינה
את הבנים לאהוטשוהוסים

דרכים"  ה"פרשת  שחידש  במה  והנה 

היא  צדקה  מצות  כי  עקיבא,  רבי  של  מתשובתו 

להוסיף  נראה  למקום,  בנים  דין  לנו  שיש  משום 

עוד הוכחה שמצות צדקה היא מצד שיש לנו דין 

הקדוש  האלשיך  שכתב  מה  פי  על  למקום,  בנים 

ב"תורת משה" פרשת משפטים רעיון נשגב בענין 

מצות צדקה, לפרש בזה מקרא שכתוב )שמות כב-

כד(: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך", והנה 

הדברים בלשון קדשו:

קלא:(  )ב"ב  אל  שידמה  עמך,  העני  "את 

אלא  עשהו  שלא  מבניו  לאחד  נכסיו  כל  הכותב 

אפוטרופוס, אומדן דעת הוא שלא יניח את השאר 

ריקנים. נמצא חלק כל אחד כפקדון אצלו. כך הוא 

יתברך העשיר את אחד, היתכן שהניח את השאר 

מינהו  אפוטרופוס  אלא  בניו,  הם  גם  והלא  ריקם, 

לזון את הדלים, וחלק הדלים אצלו עודף על חלקו, 

וזה יאמר את העני עמך כי חלק העני שהוא רבוי 

ה'את' הוא עמך".

וכן כתב ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת בהר ד"ה 

וכי ימוך(:

"ונראה לי פשוט דקיימא לן בש"ס )שם(, הכותב 

אפוטרופוס,  אלא  עשאו  לא  אחד  לבנו  נכסיו  כל 

דודאי לא שינה בנו בין הבנים. בזה נראה לי לבאר 

אלעזר  רבי  ז',  משנה  פ"ג  דאבות  מתניתין  פירוש 

ושלך  שאתה  משלו  לו  תן  אומר,  ברתותא  איש 

ללמד מוסר  אלעזר  רבי  דכוונת  לומר  ורצונו  שלו, 

לעשירי העם, שאל יהיו צרי עין במתן עניים, וזהו 

כי  בידך,  בפקדון  שהוא  משלו,  לעני  לו  תן  שאמר 

מאחר שאתה ]יש לך[ רב ולעני אין כל והוא אחיך, 

אפוטרופוס  שאתה  שלו,  ושלך  שאתה  כרחך  על 

שלו וממון שלך הוא שלו".

ויש להעיר שהרי דין זה הוא רק באב שכתב כל 

לכמה  נכסיו  כל  כתב  אם  אבל  מבניו,  לאחד  נכסיו 

בנים אין אנו אומרים שמינה אותם לאפוטרופוסים 

לשאר האחים, אם כן אצל הקב"ה שהשפיע עשירות 

לכמה מבניו, איך אפשר להוכיח מזה שהיתה כוונתו 

למנות אותם אפוטרופוסים לעניים.

שיש  ודאי  הקב"ה  אצל  כי  פשוט  ונראה 

רב  שפע  להשפיע  רוצה  שאינו  הדעת,  אומדן 

טוב בגשמיות רק לכמה עשירים, ובפרט שהרבה 

שהקב"ה  ברור  כן  אם  תורה,  בני  הם  מהעניים 

אמנם  לאפוטרופוסים.  רק  העשירים  את  מינה 

בנים  דין  להם  יש  ישראל  אם  רק  הוא  זה  דבר 

רק  אותם  מינה  שלא  האומדנא  שייך  אז  למקום, 

עבדים  דין  להם  יש  אם  אבל  אפוטרופוס,  להיות 

הרי אדון שכתב כל נכסיו לאחד מן העבדים, אין 

אנו אומרים שהתכוון למנותו אפוטרופוס לשאר 

עבדיו, ומזה מוכח כדברי רבי עקיבא שכל המצוה 

של נתינת צדקה לעניים, הוא מצד שיש לישראל 

דין בנים למקום.

"וחטאך בצדקה השוק"

דרוש  בדרך  לפרש  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

המשך הכתוב: "ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן 

לו וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא", בהקדם לבאר 

מה שידוע כי מצות צדקה מסוגלת לכפרת החטא 

"וחטאך בצדקה פרוק".  )דניאל ד-כד(:  כמו שכתוב 

"ותשובה  וכן אנו אומרים בפיוט לימים הנוראים: 

ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".

כי  שידוע  מה  פי  על  לכך  הטעם  לבאר  ונראה 

תשובה מועילה רק לישראל, ומקור הדבר במדרש 

ו-כו(  )במדבר  "כתיב  ד(:  סימן  האזינו  )פרשת  תנחומא 

ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא 

פנים, עושה תשובה נושא לו פנים, יכול לכל, תלמוד 

למה  ביאור  וצריך  אחרת".  לאומה  ולא  אליך  לומר 

באמת מהני תשובה רק לישראל ולא לגוים.

דוד"  ב"ראש  זצ"ל  החיד"א  הגה"ק  וביאר 

)פרשת אמור(, כי הקב"ה הוא בבחינת אב לישראל 

מצד  לכן  אלקיכם",  לה'  אתם  "בנים  שכתוב:  כמו 

הדין יכול הקב"ה למחול על כבודו כמבואר בגמרא 

 חיד"א הקב"ה מקבל את יששאל בתשובה משום שיש להם דין בנים,
והאב שמחל על כבודו כבודו מחול

 "ושעה עיניך באחיך האביון", בטענה שיש לנו דין עבדים,
"והיה בך חטא", שלא יקבל הקב"ה תשובתך

 זוהש הקדוש: "נעשה אדם", הקב"ה מבקש
שנשתתף עמו בעשיית העני לאדם על ידי קיום מצות צדקה

 מי שאינו נותן צדקה השי הוא כעובד עבודה זשה,
שהשי אינו יכול להשש "נעשה אדם" על מצות צדקה



 הששת שאה תשע"ה | ד

)קידושין לב.(: "האב שמחל על כבודו כבודו מחול". 

אבל לגבי הגוים הקב"ה הוא רק בבחינת מלך, כמו 

וכן  גוים",  "מלך אלקים על  )תהלים מז-ט(:  שכתוב 

כתוב )ירמיה י-ז(: "מי לא יראך מלך הגוים". לכן אין 

הקב"ה מקבלם בתשובה כמבואר בגמרא )קידושין 

לב:(: "מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול".

מעתה יש לומר כי מטעם זה מצות צדקה היא 

סגולה לכפרת עוונות, כי הנותן צדקה לעניים הרי 

הוא מגלה בכך שישראל יש להם דין בנים למקום, 

כדין  לעניים  צדקה  לתת  מצות  זה  מטעם  אשר 

ומשקהו  שמאכילו  מי  שכל  בנו,  על  שכעס  מלך 

הרי הוא שולח לו דורון, ובזכות זה מדה כנגד מדה 

מוחל לו הקב"ה על עוונותיו, כדין אב שמחל על 

כבודו שכבודו מחול, אבל אם אינו נותן צדקה הרי 

הוא מגלה בכך שיש לנו דין עבדים למקום, ואז אין 

לו מחילה על עוונותיו שהרי מלך שמחל על כבודו 

אין כבודו מחול.

בזה  לפרש  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

"השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך  המשך הכתוב: 

השמיטה,  שנת  השבע  שנת  קרבה  לאמר  בליעל 

ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו, וקרא עליך 

אל ה' והיה בך חטא". כלומר השמר לך שלא יהיה 

בלבבך דבר שהוא כעבודה זרה הנקראת "בליעל" 

]כפי שלמדנו מגזירה שוה מעיר הנדחת[, ומפרש 

מהו הדבר בליעל: "ורעה עינך באחיך האביון ולא 

הוא  הרי  הצדקה  מן  עיניו  המעלים  כי  לו",  תתן 

כעובד עבודה זרה.

ומוסיף הכתוב לבאר הנזק הגדול שהוא גורם 

שהעני  ללמדנו  ה'",  אל  עליך  "וקרא  בכך:  לעצמו 

יכול להתלונן לפני הקב"ה שלא נותנים לו צדקה, 

מאחר שהקב"ה הוא אביו הרוצה שיאכילו ויפרנסו 

את בנו, והיה אם לא תתן לו צדקה כי לפי שיטתך 

יש לנו דין עבדים למקום, שאסור לתת צדקה לעני 

כדין מלך שכעס על עבדו, "והיה בך חטא", ישארו 

אצלך כל החטאים שעשית, שהרי לפי שיטתך אין 

הקב"ה יכול למחול על כבודו, כי מלך שמחל על 

כבודו אין כבודו מחול.

 הקשש הנהלא בין "נעשה אדם"
למצות צדקה

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

"כל  המאמר:  דרוש  בדרך  לבאר  דרכי  חשבתי 

עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים 

האדם  בבריאת  שכתוב  מה  פי  על  כוכבים", 

)בראשית א-כו(: "ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו 

כדמותנו". והביא רש"י מה שדקדקו חכמינו ז"ל על 

לשון "נעשה" בלשון רבים, שהרי הקב"ה הוא אחד 

יחיד ומיוחד. ותירץ כי מה שאמר הקב"ה "נעשה" 

היינו משום שנתייעץ עם המלאכים  בלשון רבים, 

מדת  בכך  ללמדנו  וביקש  האדם,  את  לברוא  אם 

הענוה שיהא הגדול נמלך עם הקטנים ממנו.

"נעשה  הקב"ה  שאמר  מה  עוד  ליישב  ויש 

אדם" בלשון רבים, על פי מה שמצינו חידוש נפלא 

זה  במאמר  כי  יג:(  בראשית  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

מישראל  אחד  מכל  הקב"ה  ביקש  אדם"  "נעשה 

לתת צדקה לעני: 

לון  ולמיהב  "פקודא תשיעאה, למיחן למסכני 

טרפא, דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נעשה 

עתירי,  בצלמנו  ונוקבא,  דכר  כלל  בשותפא  אדם 

עתירי,  דדכורא  מסטרא  דהא  מסכני,  כדמותנו 

בשתופא  דאינון  כמה  מסכני,  דנוקבא  ומסטרא 

ליה  וגמיל  לדא,  דא  ויהיב  דא,  על  דא  וחס  חדא, 

עתירא  למהוי  לתתא  נש  בר  אצטריך  הכי  טיבו, 

ומסכנא בחבורא חדא, ולמיהב דא לדא ולגמלאה 

טובא דא לדא".

בתרגום ללשון הקודש:

להם  ולתת  עניים  על  לרחם  תשיעית  "מצוה 

נעשה  כדמותנו,  בצלמנו  אדם  נעשה  דכתיב  מזון, 

בצלמנו  ונקבה,  זכר  כלל  בשותפות  שיהא  אדם 

הם  העשירים  שהרי  עניים,  כדמותנו  עשירים, 

שהזכר  כמו  נקבה,  בבחינת  והעניים  זכר  בבחינת 

זה,  על  זה  ומרחם  אחת,  בשותפות  הם  והנקבה 

ונותן זה לזה וגומל עמו טובה, כן צריך להיות האדם 

למטה, שיהיה העשיר עם העני בחיבור אחד, שיתן 

זה לזה ויגמול טובה זה לזה".

רמוז  איך  הקדוש  הזוהר  דברי  לפרש  ונראה 

פי  על  לעני,  צדקה  מצות  אדם"  "נעשה  במאמר 

מה שמפרש בזוהר )פרשת עקב רעג:( מקרא שכתוב 

"וצדקה תציל ממות, דעני חשוב  )משלי י-ב, יא-ד(: 

כמת ואיהו מחיה ליה, אוף הכי קוב"ה מחיה ליה". 

עני  סד:(  )נדרים  בגמרא  ששנינו  מאחר  פירוש 

זה  הרי  לעני  צדקה  הנותן  כי  נמצא  כמת,  חשוב 

בבחינת "מחיה מתים", שמחזיר את העני החשוב 

כמת לחיים חיותו, לכן הוא זוכה מדה כנגד מדה 

להינצל ממות.

לפי זה יתבאר היטב כוונת הזוהר הקדוש, כי 

רמז לנו הקב"ה על מצות  "נעשה אדם"  במאמר 

כמת,  חשוב  שהעני  מאחר  כי  לעניים,  צדקה 

בורא  כאילו  הוא  הרי  צדקה  לו  הנותן  כי  נמצא 

אותו מחדש, ועל כך אמר הקב"ה "נעשה אדם", 

כן  כשבראתיו,  האדם  את  עשיתי  שאני  כמו  כי 

אני מבקש מהם להשתתף עמי לעשות את העני 

לאדם שלא יחשב כמת.

המעלים  "כל  המאמר:  היטב  מבואר  מעתה 

כי  כוכבים",  עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו 

מאחר שהוא מעלים את עיניו מן הצדקה, אם כן 

אי אפשר לומר כי לכן נאמר "נעשה" בלשון רבים 

כאילו  נחשב  זה  הרי  לכן  לעני,  צדקה  על  ללמדך 

"נעשה  גורם לפרש  עובד עבודה זרה, שהרי הוא 

אדם" בלשון רבים שיש ח"ו שתי רשויות.

ויש להוסיף תבלין, כי הן אמת שאדם שאינו 

נותן צדקה אינו יכול לפרש "נעשה אדם" בלשון 

עדיין  הרי  אבל  לעניים,  צדקה  מצות  על  רבים 

הוא  אדם"  "נעשה  שכתוב  מה  כי  לפרש  אפשר 

שנמלך  ענוה  מדת  ללמדנו  רש"י  שפירש  כמו 

הקב"ה עם המלאכים. אבל גם זה אינו שהרי כבר 

"שאל טורנוסרופוס הרשע  הבאנו לשון הגמרא: 

את רבי עקיבא, אם אלקיכם אוהב עניים הוא מפני 

בהן  אנו  שניצול  כדי  לו  אמר  מפרנסם,  אינו  מה 

מדינה של גיהנם".

מבואר מזה כי מצות צדקה היא כדי להציל את 

האדם מדינה של גיהנם, ולפי זה אדם שאינו נותן 

צדקה לעניים, הרי זה משום שהוא בטוח בעצמו 

שאין לו גיהנם, והרי אין לך גאוה גדולה מזו שאדם 

מחשיב עצמו לצדיק, ולפי זה מוכח שאינו מפרש 

כי מה שכתוב "נעשה אדם" הוא כדי ללמדנו מדת 

הרי  צדקה,  נותן  שאינו  מאחר  כן  כי  הנה  הענוה. 

מוכח שאינו מפרש גם כן "נעשה אדם" על מצות 

"נעשה  לפרש  גורם  הוא  כי  נמצא  לעניים,  צדקה 

אדם" בלשון רבים כאילו ח"ו יש שתי רשויות, לכן 

הוא נחשב כאילו עובד עבודה זרה. 

היוצא לנו מכל זה כמה גדולה מעלתו של מי 

הוא  הרי  בכך  כי  לעניים,  צדקה  מצות  שמקיים 

מבטל את העבודה זרה של: "ואמרת בלבבך כוחי 

ועוד,  זאת  הזה".  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם 

לקיים  זוכה  הוא  לעניים  צדקה  מצות  שבזכות 

"נעשה אדם", שנשתתף בבריאת  מאמר הקב"ה: 

יקיים  זה  ובזכות  חיותו,  לחיים  להחזירו  העני 

הקב"ה את הבטחתו: "נתון תתן לו ולא ירע לבבך 

בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל 

מעשיך ובכל משלח ידך".
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