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א. מדוע ישנם עניים בעולם?
בדיחה :(

בבית ספר לילדים מבתים אמידים, התבקשו התלמידים בשיעור חברה לכתוב חיבור על עוני. 

אחד התלמידים כתב: "פעם הייתה משפחה מאוד ענייה. אבא היה עני, אימא הייתה ענייה, הטבח 
היה עני, הגנן היה עני, הנהג היה עני. כולם היו עניים".  

פרשתנו היא המשכּה של נאומו הארוך של משה רבינו, בו הוא מכין את עם ישראל לחיים עתידיים 
בארץ ישראל. בין הדברים, הוא מבשר להם על שינוי עיקרי בחייהם – יחיו בקרבם עניים.

מן  חינם  מזונם  את  קיבלו  הם  יום  מדי  מהקב"ה.  ישירות  והתפרנסו  במדבר  כולם  היו  עכשיו  עד 
מהשמים, מים מהבאר, בגדיהם נוקו וגדלו מהשפעת ענני הכבוד והם היו פנויים ללימוד התורה. אך 
כאשר יגיעו לארץ ישראל, הטוב הזה יפסק והם יצטרכו לעבוד קשה לפרנסתם. כתוצאה מכך, יהיו 
עשירים ויהיו גם עניים. משה רבינו מזהיר את היהודים לוודא תמיד שהם ילוו כסף לעניים ויעזרו 

להם.

מקור 1  ספר דברים, פרק ט"ו, פסוקים ז'-י"א 
ר ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך  ַאְרְצָך ֲאשֶׁ ָעֶריָך בְּ ַאַחד שְׁ י־ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביוֹן ֵמַאַחד ַאֶחיָך בְּ כִּ
ח ֶאת־ ְפתַּ י־ָפתַֹח תִּ ץ ֶאת־ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביוֹן. כִּ ץ ֶאת־ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקפֹּ לֹא ְתַאמֵּ

ר ֶיְחַסר לוֹ.  י ַמְחסֹרוֹ ֲאשֶׁ ֲעִביֶטּנּו דֵּ ָיְדָך לוֹ ְוַהֲעֵבט תַּ

ַנת  שְׁ ַבע  ַנת־ַהשֶּׁ שְׁ ָקְרָבה  ֵלאמֹר  ַעל  ְבִליַּ ִעם־ְלָבְבָך  ָדָבר  ן־ִיְהֶיה  פֶּ ְלָך  ֶמר  ִהשָּׁ
ְוָהָיה ְבָך  ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל־ה'  ן לוֹ  ָאִחיָך ָהֶאְביוֹן ְולֹא ִתתֵּ ה ְוָרָעה ֵעיְנָך בְּ ִמטָּ ַהשְּׁ
ְיָבֶרְכָך ה'  ה  ַהזֶּ ָבר  ַהדָּ ְגַלל   בִּ י  כִּ לוֹ  ָך  ִתתְּ בְּ ְלָבְבָך  ְולֹא־ֵיַרע  לוֹ  ן  תֵּ ָנתוֹן תִּ ֵחְטא. 
ן  ֶרב ָהָאֶרץ ַעל־כֵּ ל ֶאְביוֹן ִמקֶּ י לֹא־ֶיְחדַּ ַלח ָיֶדָך. כִּ כל־ַמֲעֶשָׂך ּוְבכֹל ִמשְׁ ֱאלֶֹקיָך בְּ

ַאְרֶצָך. ָך ּוְלֶאְביְֹנָך בְּ ח ֶאת־ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִניֶּ ְפתַּ תַֹח תִּ ָך ֵלאמֹר פָּ ָאנִֹכי ְמַצוְּ

<< הרבי 
הירח מקבל מהשמש והעני מקבל מהעשיר

בנוגע  ביותר  מודאג  שהיה  חתונתו,  לאחרי  מיד  יהודי,  פעם  בא  מהר"ש  לאדמו"ר 
לפרנסתו. הוליכו אדמו"ר מהר"ש אל החלון, והראה לו על הלבנה )כנראה היה זה בלילה 
או לפנות ערב, בזמן שראו את הלבנה( – ואמר לו: אתה רואה הרי שה"סיהרא" מקבלת 
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וכן למעלה  כן "מלכות" מקבלת מ"ָז"א",  וכמו  מ"שימשא" ]הירח מקבלת מהשמש[, 
מעלה כו'. וסיים: עד לזקנותך לא יחסר לך פרנסה או תהיה עשיר )אחת מלשונות אלו(.

שהוא  כפי  האלוקי,  האור  בהשתלשלות  שלבים  שמתארים  קבליים  מונחים  הינם  ו'ז"א',  'מלכות' 
משתלשל להחיות את העולם. 'מלכות' מקבלת מ'ז"א' כמי שהירח מקבל את האור מהשמש.

ברבנות,  ששימש  אף  עשיר,  היה  לזקנותו  שעד  בפועל,  הדבר  נתקיים  שאכן  ומובן, 
ודווקא לעת זקנתו נהפך עליו הגלגל.

שיש  בגלל  היא  לכך  הסיבה  הנה   – ומקבל  משפיע  למטה  כשרואים  לעניננו:  ובנוגע 
דוגמת זה למעלה בשמים - הירח והשמש, שהלבָנה מקבלת מאור השמש, והטעם שכן 

הוא בלבנה ושמש – בגלל שכן הוא במלכות וָז"א )כמבואר בקבלה(.

יהודי שזה עתה התחתן מודאג מהיכן יתפרנס. הוא נוסע במיוחד לרבי ומגולל בפניו את דאגתו. הרבי 
לוקח אותו אל החלון ונותן לו שיעור קצר איך העולם עובד: הכול זה שרשרת של משפיע ומקבל. 
יש  בעולם,  גם  ולכן,  לשניה.  משפיעה  אחת  ספירה   – הרוחניות  ובספירות  לירח,  משפיעה  השמש 

עשיר ועני. לאחר השיעור הקצר הרבי נותן לו ברכה שיהיה עשיר רוב ימיו.

מימון ישיר ומימון עקיף

מקור 2 ספר תהלים, פרק ס"א, פסוק ח'

ב עוָֹלם ִלְפֵני ֱאלִֹקים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו.  ֵישֵׁ

<< הרבי 
מובא במדרש1, "אמר דוד לפני הקב"ה: רבון העולם, ישב עולם לפני אלקים2 – תיישר 
יהיו  – אם  ינצרוהו2  חסד ואמת מן  כן  עולמך בשווה העשירים והעניים. אמר לו: אם 

כולם עשירים או עניים, מי יוכל לעשות חסד".

כלומר: דוד המלך שאל אצל הקב"ה מהו הצורך בעניים ועשירים – הרי הקב"ה, "הזן 
את העולם כולו )"מכין מזון לכל בריותיו"( בחן ובחסד וברחמים"3, הוא הנותן מזונות 
הן לעשיר והן לעני, אלא שלעשיר נותן באופן ישיר, באופן ש"אל תצריכנו לידי מתנת 
דבר  של  שלאמיתתו  והיינו,  העשיר,  באמצעות  הקב"ה  נותן  לעני  ואילו  ודם"4,  בשר 
מקבל גם העני מהקב"ה, אלא שזהו על ידי זה שהעשיר מקבל מהקב"ה, ואחר כך מקיים 

1( תנחומא משפטים ט. וראה שמו"ר פל"א, ה.
2 ( תהלים סא, ח.

3( נוסח ברכה הא' דברהמ"ז. 
4( נוסח ברכה הג' דברהמ"ז. 
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מצות הצדקה ונותן לעני.

וכידוע פתגם חסידים הראשונים שמובא בכמה שיחות5: "פיסת הלחם שלי היא שלך 
כמו שלי", ואדרבה כו', והיינו, שהחלק שהעשיר נותן לעני הוא מלכתחילה של העני.

הקב"ה זן ומפרנס את כולם – את העניים ואת העשירים. לעשירים הוא נותן באופן ישיר, ולעניים 
הוא נותן דרך העשירים. לכן, כאשר החסידים היו נותנים פיסת לחם לעני, היו אומרים לו שזה בעצם 

שלו )של העני(. משום שהקב"ה נתן את הכסף לעשיר בשביל שיתן לעני.

למה צריכים עשירים ועניים? 

ואף על פי כן, מזה שהעשיר מקיים על ידי זה מצות צדקה, מוכח, שתורת-אמת אומרת 
אמנם שזהו מלכתחילה מזונו של העני, אבל הקב"ה רצה שיהיה תחילה של העשיר 

)ושייך אליו לאמיתתו של דבר(, ואחר כך יקיים על ידו מצות הצדקה.

ועל זה טען דוד להקב"ה: מהו הצורך שהעני יתרעם על כך, ולאידך, אצל העשיר יוכל 
לבוא מזה רגש של ישות וערך עצמו, שהוא טוב יותר ובדרגא נעלית יותר, ופעל ענין 
של תיקון שהיה חסר כביכול בעולם – כמובן מדברי הגמרא במסכת בבא בתרא6 אודות 
המענה של רבי עקיבא לטורנוסרופוס: "משל . . למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו 

בבית האסורין". שאל דוד המלך: מהו הצורך בכל זה?!

מקור 2 תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י' עמוד א'

שיחת רבי עקיבא וטרונוסרופוס 

אוֵֹהב  ֱאלֵֹהיֶכם  ִאם  ֲעִקיָבא:  י  ַרבִּ ֶאת  ע  ָהָרשָׁ טוָֹרנּוְסרּופּוס  ַאל  שָׁ ֵאָלה  שְׁ ְוזוֹ 
ל  יָנּה שֶׁ ֶהן ִמדִּ יּצוֹל ָאנּו בָּ נִּ ֵדי שֶׁ ֵני ָמה ֵאינוֹ ְמַפְרְנָסם? ָאַמר לוֹ כְּ ים הּוא, ִמפְּ ֲעִניִּ

ם!  ן ְלֵגיִהנָּ יְבתָּ ַחיַּ מְּ ה[, זוֹ שֶׁ ַרבָּ ם. ָאַמר לוֹ ]ַאדְּ יִהנָּ גֵּ

ַעס ַעל ַעְבּדוֹ ַוֲחָבׁשוֹ  כָּ שָׂר ָוָדם שֶׁ ָבר ּדוֶֹמה: ְלֶמֶלְך בָּ ל ְלָמה ַהדָּ ֶאְמׁשוֹל ְלָך ָמשָׁ
ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד  קוֹתוֹ,  א ְלַהשְׁ לֹּ ְושֶׁ א ְלַהֲאִכילוֹ  לֹּ ה ָעָליו שֶׁ ְוִצוָּ ֵבית ָהֲאסּוִרין  בְּ
ֲעָבִדים!  ְקרּוִין  ם  ְוַאתֶּ ָעָליו?  ּכוֵֹעס  לֹא  ֶלְך  ַהמֶּ ַמע  שָּׁ שֶׁ כְּ ָקהּו.  ְוִהשְׁ ְוֶהֱאִכילוֹ 

י ִלי ְבֵני ִישְָׂרֵאל ֲעָבִדים.  ֱאַמר כִּ נֶּ שֶׁ

ַעס  כָּ שָׂר ָוָדם שֶׁ ָבר ּדוֶֹמה: ְלֶמֶלְך בָּ ל ְלָמה ַהדָּ י ֲעִקיָבא: ֶאְמׁשוֹל ְלָך ָמשָׁ ָאַמר לוֹ ַרבִּ
קוֹתוֹ,  ְלַהשְׁ א  לֹּ ְושֶׁ ְלַהֲאִכילוֹ  א  לֹּ ָעָליו שֶׁ ה  ְוִצוָּ ָהֲאסּוִרין,  ֵבית  בְּ ַוֲחָבׁשוֹ  נוֹ  בְּ ַעל 
ר לוֹ? ַוֲאַנן  גֵּ ֶלְך, לֹא ּדוֹרוֹן ְמשַׁ ַמע ַהמֶּ שָּׁ שֶׁ ָקהּו. כְּ ְוָהַלְך ָאָדם ֶאָחד ְוֶהֱאִכילוֹ ְוִהשְׁ

ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם. ִנים ַאתֶּ ְכִתיב בָּ ִנים דִּ ְקרּוִין בָּ

5( שיחת פורים תרח"ץ בסופה )סה"ש תרח"ץ ס"ע 259 ואילך – נעתק 
ב"היום יום" טו אייר(. וראה גם אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ט ריש ע' רסא, 

ובהנסמן בהערות שם.
6( יו"ד, א.
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ממדרש זה משמע שהעשיר עושה דבר גדול כאשר הוא נותן צדקה – הוא לכאורה עושה משהו נגד 
גזירת המלך, בשביל בן המלך, ולאחר מכן, המלך בעצמו – הקב"ה – משגר לו מתנה ומודה לו על כך. 
התהליך הנפשי הזה יכול להביא את העשיר להרגשת עליונות וגאווה. שואל דוד המלך, בשביל מה 

צריך להגיע לכל זה? לא היה יותר פשוט אם ה' היה נותן לכולם את חלקם בצורה ישירה?

<< הרבי 
בזכות מצוות הצדקה מתקיים העולם 

והשיב לו הקב"ה: "אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו", אם יהיו כולם עשירים או עניים, מי 
יוכל לעשות חסד – כיצד תתקיים מצות הצדקה?

ומדוע צריך את מצוות הצדקה – כיון שעלה ברצונו של הקב"ה שעל ידי מצות צדקה 
למטה תהיה גם מצוות הצדקה למעלה, שהשמע תשפיע לירח, וָז"א ישפיע למלכות, 

וכן למעלה מעלה עד לפני הצמצום. 

ז"א   – הספירות  בעולם  אחרת.  לדרגה  משפיעה  אחת  שדרגה  כזה  באופן  העולם  את  ברא  הקב"ה 
משפיעים  ההורים   – האדם  בני  אצל  לירח;  משפיע  השמש   – השמים  בגרמי  למלכות;  משפיעה 
לילדיהם, וכן הלאה. הקב"ה ברא את העולם בצורה כזו שכאשר בני אנוש משפיעים אחד לשני – הם 

גורמים שגרמי השמים וכוחות הטבע ישפיעו אחד לשני, וכך יתקיים העולם. 

כפי שלמדנו מספר פעמים, העולם נברא בצורה כזו שהבריאה תלויה בהנהגת האדם בעולם. לכן היה 
חשוב כל כך לברוא את העולם עם עניים ועשירים, כדי שתהיה האפשרות לנתינת צדקה, וכך הטבע 

כולו ימשיך להתקיים.

לסיכום: עניים קיימים בעולם כדי לאפשר את מצוות הצדקה. בזכות זה שאנו משפיעים לעני, הקב"ה 
משפיע עלינו. )וזה מתבטא בכל רבדי הבריאה – הספירות, גרמי השמים וכן הלאה.(
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ב. למה אני?

<< הרבי 
"אבל", שואל העני, "מדוע דווקא אני?"

ולאחרי כל זה נשארת רק השאלה שהובאה במאמר הידוע7 בענין "תפלה לעני כי 
יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו"8: הן אמת שצריך להיות עשיר ועני כיון שבלאו הכי 
"חסד ואמת מן ינצרוהו", אבל אף על פי כן – טוען העני – מדוע הוא צריך להיות העני 

ופלוני העשיר?!

מקור 4  אגרות קודש, אדמו"ר מהוריי"צ חלק ד', ע' מ"ה )בשכתוב קל לעברית(
המאמר הידוע )שהרבי ציטט ממנו את השאלה להלן( שגרם לכולם להזיל דמעות.

– ו' תשרי באו הרבה  ביום השלישי – מספר החסיד הרב זלמן זלטפולסקי 
מגבירי העיר ונכבדי קישינוב להוד כבוד קדושת אדמו"ר מהר"ש לבקש, כי 
להיות העיר גדולה – כן ירבו – והרבה זקנים וחלושים שלא יכלו לבוא בראש 
השנה לשמוע את התורה אשר אמר הרבי, על כן מבקשים המה אשר יואיל 
הרבי להגיד תורה ביום ההוא, ובשעה אשר יאות לפניו. והרבי נאות להם, 

ויגביל המועד לשעה הרביעית. 

חדר גדול ורחב ידים היה בהחצר ההוא אשר דר שם הרבי, אבל בשעה אחת 
כבר נתמלא כולו. ובהיות האויר טוב, הנה על פי רשיון הרבי הוציאו את 
הבימה לחצר, ובשעה הקבועה יצא הרבי מהיכלו, ויעלה על הבימה וישב על 
הכסא אשר הוכן עבורו. החצר היה מלא מפה לפה, והדרת קדש בשקיטה 
והאילנות  החצר,  בניני  גגי  ועל  בחצר  העומדים  כל  על  חפפה  חרישית 

הגבוהים אשר בחצר ההוא. 

ישפוך שיחו.  ה'  ולפני  יעטוף  כי  לעני  להגיד המאמר: תפלה  הואיל  הרבי 
ונועם קול קדושתו נשמע למרחוק, וכל העם רואים את פני קדש הקדשים 

ושומעים כל הגה היוצא מקדושת לב הרבי בהתעוררות העבודה.

נודע הוא בביאור ענין משפיע ומקבל  כו'  נושא תוכן המאמר תפלה לעני 
בכל הפרצופים הספירות והבחינות, והבכן הוא אשר משום זה צריך להיות 
– עני ועשיר, להיות ענין משפיע ומקבל, העני הוא  גם למטה בציור אדם 
– הרים הוד הרבי את הדרת קדושת  המקבל, והעשיר הוא המשפיע, אבל 
קולו ואמר – כמדבר בקול טענה – אמת הדבר שבכללות העולמות ובעולמות 
בריאה יצירה עשייה הפרטיים, צריך להיות הענין של משפיע ומקבל, ולכן 
צריך גם למטה – בציור קומה של נשמות ישראל – להיות הענין של משפיע 

7( סה"מ תרכ"ז ע' תכט. וראה גם סה"ש תש"ה ע' 50. אג"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ ח"ד ע' מה. ח"ו ע' רנה.

8( תהלים קב, א.
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ומקבל, אבל העני טוען מדוע צריך הוא להיות המקבל? וטענת העני היא 
טענת צודקת. 

– אמר  הלוואי  בבכיה.  געה העם  הנה  הרבי,  הללו מפי  דבר קדש  בהשמע 
החסיד הרב זלמן זלטפולסקי נשמתו עדן – הייתי זוכה לבכות בתמימות כזו 

ביומי האחרון. 

אמר לי אבי - הרבי הרש"ב:

פתגמו של הסבא - הרבי מהר"ש: "אבל טענת העני מדוע הוא צריך להיות 
העני", ואישור הסבא שטענת העני היא טענה צודקת – צריכים לעמוד תמיד 
מול העיניים. וצריכה לתת כח ועוז לעשות ולחזור ולעשות אך טוב לכל מי 

שאפשר.

סיפור  העני שהתחלף עם העשיר 
איש נכבד ומופלג בעשירות ישב פעם בבית הכנסת במקומו הקבוע בכותל 
המזרח, והוציא – כדרכם של עשירים – קופסת טבק מהודרת. הוא הריח את 
הטבק וכיבד את אלה שישבו לצידו. ליד הפתח ישב עני אחד, וכאשר ראה 
כי העשיר מכבד את כולם, ניגש אף הוא להתכבד מהטבק. כאשר ראה אותו 
בבושת  למקומו  לחזור  נאלץ  והעני  הקופסה,  את  במהירות  סגר  העשיר, 

פנים.

על  לחזר  שנאלץ  עד  מטה  לרדת  העשיר  של  מזלו  החל  הרגע,  מאותו 
הפתחים, ואילו מזלו של העני נסק מעלה והוא הפך לעשיר מופלג. תושבי 
העיר הכירו את העשיר שהתרושש, ולכן כיבדוהו ונתנו לו יותר צדקה מכפי 
לחבורת  לשעבר  העשיר  התחבר  הזמן  במשך  השורה.  מן  לעניים  שנתנו 
עניים שנדדה ממקום למקום והתפרנסה מהצדקה, וליבו היה שבור לגמרי 

מרוע מזלו.

בעל-שם-טוב.  ישראל  רבי  של  מושבו  מקום  למז'יבוז',  הגיעו  אחד  יום 
הגבאי של הבעש"ט נהג לתת לכל עני סכום קצוב, וכאשר הגיע עני מיוחס 
יותר, שאל את רבו כמה לתת לו. כאשר הגיעה חבורת העניים נתן לכל אחד, 
ובתוכם העשיר שירד מגדולתו, את הסכום המוקצב, אבל הוא סירב לקבלו 
בטענה שבכל מקום נותנים לו יותר. הגבאי השיב, שאם הוא עומד על שלו, 

יהיה עליו להמתין עד שישאל את רבו.

הגבאי נכנס לבעש"ט, שהורה להעניק לעשיר לשעבר סכום נכבד. הפעם 
סירב לקבלו באמרו שאינו רוצה שום נדבה, אלא להיפגש עם הרבי. הוא 
נכנס לבעש"ט וסיפר לו כל מה שאירע עמו, על כך שהיה עשיר גדול וכעת 

ירד ממרום פסגתו, ולבסוף ביקש ברכה.

הבעש"ט שאלו אם הוא זוכר את המקרה שבו ביקש העני לקחת מעט טבק 
מקופסתו ואז סגר לפניו את הקופסה בגורמו לעני בושת פנים גדולה, וגילה 
כי באותה שעה פסקו בשמים שכל עשירותו תעבור לאותו עני וכי הוא יהיה 
עני במקומו. העני השיב כי הוא זוכר היטב את המקרה, וגם יודע שמאז החל 

מזלו לרדת מטה. ואז שאל: "האם יש לי איזו תקנה?"

הבעש"ט השיב: "תקנתך היחידה היא, שתבקש מאותו אדם טבק להרחה 
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ייתן לך להריח, כל  והוא יסרב. רק אז תוחזר כל עשירותך, אבל אם הוא 
העשירות תישאר אצלו".

הבעש"ט העניק לעני נדבה הגונה, ברכו, והוא הלך לדרכו עם בני חבורתו 
הקבצנים.

שחזר  לאחר  לאיש.  אותם  גילה  ולא  בליבו  הבעש"ט  דברי  את  נצר  העני 
קצר  זמן  בעוד  כי  לו,  נודע  בעשירותו,  שזכה  האדם  התגורר  שבו  למקום 
ישיא את בתו ויפזר הרבה נדוניה עבורה. ועוד נודע לו, שהוא עורך סעודה 

גדולה לעניים ביום החופה. העני המתין במקום עד שהגיע יום הנישואין.

אל החתונה הגיעו בני משפחה ואורחים רבים והוכן שולחן ערוך בכל טוב 
הסעודה  באמצע  העניים.  יתר  בין  כמובן  התיישב  העני  העיר.  עניי  עבור 
רקד כל הקהל בשמחה רבה, וגם אבי הכלה עלה על השולחנות לרקוד עם 

המחותנים.

העני קם וניגש לעבר בעלי השמחה הרוקדים במרץ לקול מחיאות כפיים 
רצונך,  "מה  ושאל:  רוקד  בעודו  לעברו  פנה  הכלה  אבי  הסובבים.  כל  של 

יהודי?"

ליבו של העני פעם בחוזקה: "ברצוני להריח טבק!"

ממנה  שהוציא  עד  בחליפתו  היטב  חיפש  ריקודו,  את  הכלה  אבי  הפסיק 
קופסת כסף, פתחה והגישה לעני...

העני ראה זאת ומיד נפל והתעלף. אבי הכלה נבהל מאוד והחוגגים הפסיקו 
את הריקוד וניסו להעיר את העני. לאחר שהצליחו להשיב את רוחו, שאל 
אבי הכלה את העני מדוע התעלף. העני נרגע מעט והחל לספר לאבי הכלה 
את כל הסיפור, איך שסגר לפניו את קופסת הטבק ומאז ירד מזלו מטה מטה 
עד שנאלץ לחזר על הפתחים. עוד סיפר לו על דברי הבעש"ט, שגילה כי אין 
לו תקנה אלא לבקש מהעשיר שעלה לגדולה טבק, ואם יסרב, כל העשירות 

תוחזר לבעליה...

כאשר שמע זאת אבי הכלה הפסיקו מיד ואמר: "עליך להפסיק מיד לחזר על 
הפתחים ואני אתן לך את כל צרכיך!"

מיד נתן לו סכום גדול כדי שיביא את בני משפחתו. לאחר מכן רכש עבורו 
בית נאה, והעניק לו מדי שבת בשבתו כל מה שהיה דרוש לו.
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ג. עצות לעניים

למדנו מדוע יש עניים ועשירים בעולם והבהרנו גם את טענת העני – מדוע דווקא הוא עני?  הזכרנו, 
ששומה על העשירים לעשות את תפקידם בשמחה, כדי שלא יתחלפו התפקידים, חס ושלום... 

כעת נעבור לעני. מה הוא יכול לעשות? כיצד יכול הוא להתמודד עם המציאות שאין לו כסף והוא 
ֶחֶסר? מרגיש בַּ

<< הרבי 
לא את הכל אנו מבינים

ובכן, על זה ישנו הציווי שלא להרהר אחר מדותיו של הקב"ה.

ראשית יש לזכור לקבל את הדין, משום שאיננו יכולים להבין את דרכי הבורא. 

עצה ראשונה – להיות "שמח בחלקו"

יכול להיות גם מעמד ומצב שאינו מרגיש שחסר לו משהו; ואשרי חלקו שהוא "שמח 
בחלקו", ולא חסר לו מאומה!

לדאגות  בנוגע  שהתאונן  מישהו  שהיה  ממעזריטש,  מהמגיד  הסיפור10  וכידוע9 
זושא  וכדי להרגיעו מטענותיו, שלחו המגיד לרבי  וכו',  והיפך העשירות  הפרנסה 
מאניפאלי ללמוד ממנו וכו'. ובראותו שבביתו של רבי זושא אין מאומה, כידוע גודל 
העניות והדחקות שהיתה אצלו – חשב תחילה שהמגיד שלחו כדי שיראה שישנו מי 
שהוא עני יותר ממנו, ובמילא יקל על ליבו, אף שזוהי נחמא פורתא שיש יהודי אחד 

שנמצא במצב גרוע יותר ממנו!... 

וסיפר לו את כל  זושא, רצה לשמוע ממנו דבר-מה,  אך כיון שהמגיד שלחו לרבי 
הסיפור. ענה לו רבי זושא, שאינו מבין כלל את כל הענין שהמגיד שלח ללמוד ממנו 
ואז הבין מה היתה  לו מאומה...  כיון שלא חסר   – לעני להתאונן על חסרונו  שאין 

כוונת המגיד! 

העצה הראשונה: להיות שמח בחלקו כמו רבי זושא אניפולי. לא לשים לב שלאחרים יש יותר. 

9( ראה גם תו"מ חנ"ה ע' 147. וש"נ. 
10( כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר: לא שמעתי זאת מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל 

כך מספרים חסידים.
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לבקש את צרכיו מה'

הוא  אם  אבל  לו משהו;  מרגיש שחסר  אינו  אם  רק   – אמורים  דברים  במה  אמנם, 
מרגיש שחסר לו – אזי יש מצוה מן התורה לבקש צרכיו מהקב"ה, כמו שכתב הרמב"ם 
בתחילת הלכות תפלה: "מצות עשה . . שיהא אדם . . שואל צרכיו שהוא צריך להם 

בבקשה ובתחנה כו'".

המתפלל דומה לכלב או שהוא מקיים מצווה?

מזונו דומה לכלב  בזוהר11 שהמתפלל להקב"ה על  אך לכאורה צריך להבין: מובא 
שצועק "הב הב". ולכאורה הרי זה להיפך מדברי הרמב"ם הנ"ל, שלא זו בלבד שצריך 
להתפלל להקב"ה על מזונו, אלא עוד זאת, שזוהי מצות עשה מן התורה; ואילו בזוהר 

נאמר שהוא למטה מציור אנושי?!

יש כאן סתירה גדולה! מצד אחד, הרמב"ם מלמד שזו מצווה גדולה להתפלל לה' על כל צרכי האדם. 
מצד שני, הזוהר אומר שהמתפלל לה' בשביל מזונו – דומה לכלב שצועק "הב הב". מה אנו אמורים 

לעשות?!

עצה שניה – לבקש לשם שמים

אמנם, יש לו עצה לא להיות כמו כלב שצועק "הב הב" – כאשר הנהגתו היא באופן 
ש"מעשיך יהיו לשם שמים"12, כדי להשיא בתו לתלמיד חכם, לקיים מצווה בהידור, 
או כדי ליתן צדקה לעניים ולמוסדות כו', ועל דרך זה כל הענינים שעל ידם נעשה 
"יגיע כפיך" באופן ש"אשריך וטוב לך"13, "אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא" 

שעל ידי זה בונה גם את "העולם הבא" שלו.

לימוד-זכות שהיה הבעל שם  וכידוע14 סיפור החסידים אודות אחד האופנים של 
טוב מלמד בנוגע לאופן ההנהגה ב"קרעטשמע'ס" ]בתי מרזח[, שלא הייתה בתכלית 
הזהירות מענינים של אבק השגת גבול וכו' – שהסיבה לכך שפלוני צריך כסף היא לא 
בשביל עצמו, אלא כדי שיוכל להשיג חתן תלמיד חכם עבור בתו... – כי, כשמדובר 
הנה  כו',  מיוחדות  בעלת מעלות  ב"קרעטשמע", שאינה  אודות בת-ישראל שגרה 
זה שיבטיח לחתן שיוכל לדור  ידי  העצה היחידה להשיאה לתלמיד חכם היא על 

ב"קרעטשמע" וללמוד תורה ללא דאגות הפרנסה!...

11( ראה תקו"ז ת"ו )כב, א( וראה גם או"ת להה"מ ר"פ ויגש.
12( אבות פ"ב מי"ב. 

13( שם רפ"ד.
14( ראה כש"ט סקס"ה. וראה גם תו"מ ח"ס ע' 343. וש"נ.
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מקור 5  כתר שם טוב, סימן קס"ה
הבעל שם טוב למד זאת ממלאך מיכאל.

א  ָסא ַרבָּ ָמה, ְוָרָאה ֵאיְך ִמיָכֵאל ַאּפוְֹטרוֹפְּ ה ֲעִליַּת ְנשָׁ ם טוֹב, ָעשָׂ ַעל שֵׁ מוִֹרי ַהבַּ
ין  עוֹשִׂ ל שֶׁ י כָּ ֶהם הּוא ַהּכֹל ְזכּות, כִּ לָּ ל חוֹב שֶׁ כָּ ָרֵאל שֶׁ ָרֵאל ִהְמִליץ ֲעבּור ִישְׂ ִישְׂ דְּ
ְלִמיד ָחָכם אוֹ  ּדּוְך ִעם תַּ ּיּוַכל ַלֲעשׂוֹת שִׁ ֵדי שֶׁ ְבֵרי חוֹב ַהּכֹל כְּ ָאר דִּ ְסָלנּות ּושְׁ פַּ

ֶזה, ַהּכֹל ֻמְכָרִחים כו'. ַלֲעשׂוֹת ְצָדָקה ְוַכּיוֵֹצא בָּ

 משיחת חג הפורים ה'תשל"א,
 רשימת השומעים בלתי מוגה 
תורת מנחם כרך ס"ג עמוד 262


