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תובנות לחיים
פרשת ראה

מדוע יש עוני בעולם?
 העוני מחפיר, משפיל ומעצים פערים חברתיים. 
 מדוע קיים עוני? 
 מדוע הבורא לא נותן לכולם את כל צרכיהם 
מבלי להזדקק לבריות? 
שיעור על מטרת מעגל העוני והעושר בתוספת עצות 
לחיים לעניים ועשירים.
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א. מדוע ישנם עניים בעולם?
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 
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(.

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(.

מימון ישיר ומימון עקיף

מקור 2 ספר תהלים, פרק ס"א, פסוק ח'

ב עוָֹלם ִלְפֵני ֱאלִֹקים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו.  ֵישֵׁ
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<< 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 

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.

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'

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

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. 

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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ְ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

<< 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. 
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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(
מספר הרבי הקודם באחד ממכתביו:

ביום השלישי – מספר החסיד הרז"ז )כדאי לפתוח ר"ת( – ו' תשרי באו הרבה 
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 

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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בריאה יצירה עשייה הפרטיים, צריך להיות הענין של משפיע ומקבל, ולכן 
צריך גם למטה – בציור קומה של נשמות ישראל – להיות הענין של משפיע 
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 הרז"ז 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.
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ג. עצות לעניים

<< הרבי 
לא את הכל אנו מבינים

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

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! 

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?!

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

מקור 5  כתר שם טוב, סימן קס"ה
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

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.


