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 נהנה הנאה שאין בה ממש והחזיר הנאה שאין בה ממש 

י ְתא  דברים י"ב כ':   ר..."."כִּ שָּ ְפְשָך לֱֶּאֹכל בָּ ה נ   וֶּ

מעשה  : הבן איש חי מעשה מענין שמצא באוצרותיו של רבינו  ( ׳אגן הסהר׳)זצ״ל    אברהם גנחובסקי סיפר הגאון רבי  

הגיע לאוזנו קול נעים מאוד של תזמורת  , ובערב אחד בעודו הולך ברחוב, שאף כסף לאוכל לא היה לו, ביהודי עני ואביון

מלבד  . הנפלאיםממנה בקעו הצלילים  , עד שהגיעה לפתחה של מסעדה יוקרתית, האיש הלך בעקבות הצלילים. מיוחדת

 . נהנה האביון גם מריח הניחוח שעלה מתבשילי מסעדת היוקרה, קול התזמורת הנעים

ולעמוד בפתח המסעדה, מאותו היום והנאה מרובה היתה לו לשמוע את קול התזמורת  , נהג להגיע העני מידי ערב 

  , בו לבל יעמוד בצד מסעדתוומחה  , עד שערב אחד הבחין בו בעל המסעדה. ולהריח את ריחם הנפלא של התבשילים

שלי הרבה מאוד לתזמורת ולטבחים  במסעדה, ״אני משלם  אורח  כך מחיר מכל  על  שייהנו מהם  , וגובה  מוכן  ואיני 

 . בחינם״

 . והמשיך להגיע בכל ערב וליהנות מריח המאכלים ומצלילי התזמורת הענוגים, אך העני לא ציית לבקשתו

 . שמסכם את כל שעות ההנאה משמיעת הניגונים ומהריחות, לעני חשבון גדול  ערב אחד יוצא בעל המסעדה ומגיש, והנה

וכלל לא  , והרי בסך הכל עמדתי בחוץ, ׳זה נהנה וזה לא חסר פטור: הרי כלל בידינו , ״מדוע שאשלם לך: טען העני כנגדו

 .השתמשתי במסעדה שלך ולא בתבשילך ובחפציך״

 . והציעו לפניו את טענותיהם, תורה אצל רב העיר החליטו השניים ללכת לדין, לאחר ויכוח ממושך

וביקש הרב מהעני שישלם לו תיכף במקום את כל הסכום  ! העני חייב לשלם לבעל המסעדה תשלום מלא: פסק הרב

 . במזומן

: אמר הרב לבעל המסעדה . ומסרם לידי בעל המסעדה, הוציא העני את כל פרוטותיו האחרונות שהיו בכיסו, בלית ברירה

 . ואכן נמצא הסכום המדויק, האיש ספר היטב. ר נא את המטבעות כדי לבדוק אם יש כאן את הסכום שדרשת״ ״תספו

 . תכניס את המטבעות לכלי בו הינך מחזיק את מטבעותיך״ -המשיך הרב  -כעת  "

לאוזניו את  כדי להשמיע  , החל לנענע את הכלי מרוב שמחה, וכשסיים, בעל המסעדה החל להכניס מטבע אחר מטבע

 ...קול המצלצלים שהרוויח

: עכשיו פונה אליו הרב ומורה לו. אבל עד מהרה התברר לו ששמחתו היתה זמנית, העשיר מתענג מצלילי המטבעות

 .״!ותחזירהו לעני , ״אבקש שכעת תוציא מהכלי את כל הכסף שקבלת

, שזה דבר שאין בו ממש, של קול וריח״אתה נתת לעני זה הנאה  : השיב לו הרב. ״ תמה בעל המסעדה בצער?!״מדוע 

 . ״...שגם הנאה זו אין בה ממש, של צלילים מהמטבעות -ובתמורה קיבלת תשלום מלא 

וקול  קול גשמים  , קול תורה: ״שלושה קולות ערבים לאדם(: אוצר המדרשים)בנותן ענין לציין לדברי המדרש  . ה.א)

 (.כספים 

 (210עמוד  , )ספר ופריו מתוק, שמות

 

 עונש המסית 

ָך אֹו  "י"ג ז':   דברים  מֶּ ן אִּ יָך בֶּ יְתָך ָאחִּ י ְיסִּ כִּ

ר   ָך אֹו ֵרֲעָך ֲאשֶּ ת ֵחיקֶּ ְתָך אֹו ֵאשֶּ ְנָך אֹו בִּ בִּ

ה   ְבדָּ ר ֵלאֹמר ֵנְלכָּה ְונ ע  ֵסתֶּ ְפְשָך ב  ְכנ 

ר ֹל  ים ֲאשֶּ ים ֲאֵחרִּ ה  ֱאֹלהִּ תָּ ְעתָּ א  א יָּד 

יָך  ֲאֹבתֶּ  ". ו 

מביאה  "...   היתה  שההסתה  ובעבור 

צ עולמית  למות  שימדוד  יואותו  והו 

מדהאותו   כנגד  בא  ,  מדה  המסית 

ואתה הרוג    ,להרגך בלשונו והסתתו

בו  תהיה  וידך  בראשונה    תהרגנו 

ונתן   ויד כל העם באחרונה  להמיתו 

הסבה בהריגה ההיא אם אשר יעשה  

קש להדיחך  יהוא בידו לפי כי הוא ב

אל בא  וק מה'  כאלו  זה  והרי  וגו'.  יך 

להרגך כי הריגת הנפש הנה היא קשה  

 ".מהריגת הגוף 

 ( אברבנאל) 

 • •• 

לא יראו פני    –לא תלכו ריקם  

 ריקם 

נָּה  ": ז"ז ט"ט דברים  שָּ ים ב  מִּ לֹוש ְפעָּ שָּ

ת ְפֵני  ל ְזכוְרָך אֶּ ה כָּ אֶּ קֹום  קֶּ ֱאֹל  'הֵירָּ מָּ יָך ב 

ֻבעֹות   שָּ ג ה  ּצֹות וְבח  מ  ג ה  ר ְבח  ְבחָּ ר יִּ ֲאשֶּ

ת ְפֵני  ה אֶּ אֶּ ֻסכֹות ְוֹלא ֵירָּ ג ה    'הוְבח 

ם   ."ֵריקָּ

, מדה כנגד מדה, יש לפרש דמצוה זו"

בצאתכם    ,והיא שציויתי  כשם 

ריקם"ממצרים   תלכו  אני  " לא  כך 

ריקם"מצוה   פני  יראו  לזכר  ", ולא 

. שיצאתם בו ממצרים, גדולהרכוש ה

המצות בחג  רק  בחג  , ולא  גם  אך 

הסוכות וחג  כולם  , הביכורים  שהרי 

 ".זכר ליציאת מצרים

 (אזנים לתורה)

 

 ישראל   מגדולי  סיפור -  מדה כנגד  מדה 
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 הנותן לאחרים לא יזדקק לקבל מאחרים 

יָך ְבַאְרְצָך אֲ " ': ז  ו" ט דברים  רֶּ ד ְשעָּ יָך ְבַאח  ד ַאחֶּ ְביֹון ֵמַאח  ְהיֶּה ְבָך אֶּ י יִּ ר ה' ֱאֹלכִּ יָך  קֶּ שֶּ

ְביֹון  אֶּ יָך הָּ ת יְָּדָך ֵמָאחִּ ְקֹפץ אֶּ ְבָך ְוֹלא תִּ ת ְלבָּ ֵמץ אֶּ ְך ֹלא ְתא   ."ֹנֵתן לָּ

מדה  , ה"וכל מדותיו של הקב(: "הנר השלישי פרק ראשון)ובמנורת המאור  

יצילנו לו ולזרעו מליפול    ה "בהק, הנותן מנכסיו לפדיון שבויים, כנגד מדה

, לא יבוא הוא וזרעו ליצטריך לקיבול צדקה, קהוהמחלק מנכסיו לצד, בשבי

כתיב  וגו: שכן  יברכך  הזה  הדבר  בגלל  הממעיט  ', כי  ואחד  המרבה  ואחד 

 ".ובלבד שיכוין לבו לשמים

ויתן האדם על לבו שהוא  : הגה . מרחם עליו  ה "בהק , כל המרחם על העניים"

עתו  וה ישמע שו "וכמו שהוא מבקש שהקב, ה"מבקש כל שעה פרנסתו מהקב

וסוף  , גל החוזר בעולםגם יתן אל לבו כי הוא גל. עת ענייםו כך הוא ישמע שו

זו וכל המרחם על אחרים  , האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה 

 ."(מלשון הטור)מרחמין עליו 

 '(ז ג"רמ ' ד סי"יו ע "שו) 

 יל את דורותיו מלחזר על הפתחים מצ   - מאסף צדקה מאחרים  ה 

יל את דורותיו  וקבלתי כי ע"י שהאדם מאסף צדקה מאחרים ע"י זה מצ "...

 ".מלחזור על הפתחים

 ה'(  ז " הלכות צדקה סימן רמ ד "יו ערוך השולחן  ) 

 • •• 

 פתוח תפתח את ידך 

ֲעֵבט ': ו ח" ט דברים  ת יְָּדָך לֹו ְוה  ח אֶּ ְפת  ֹתח  תִּ י פָּ ר  "כִּ ר יְֶּחס  ְחֹסרֹו ֲאשֶּ ּנו ֵדי מ  יטֶּ ֲעבִּ ת 

 . לֹו"

ידך פתוחה לצדקה, אפילו שלא לרצונה   אזי    –"כי פתח"    –כאשר תהיה 

מרצונך הטוב ומתוך שמחה   – "תפתח"    – תזכה לכך שתיפתח כבר מעצמה 

 של מצוה. 

 ( אמרי אהרן) 

 המוציא מכיסו לצדקה לא יצטרך להוציא מכיסו לתשלום מיסים 

 הפיסין מן  משמרך  הוא ברוך הקדוש  ,צדקה מכיסך נתת אם  :אבא  רבי אמר"

  (".כל אלו סוגי מסים) הארנוניות ומן הגולגוליות ומן הזימיות ומן

 (ד"י' בראשית רבה א, טו דף  פאה  ירושלמי) 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 אמרה נהפכת למארה 

עונה   -מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו . משנה.: "לח  סוכה דף

 ".הא לו מאיר ו ותב, יהן מה שהן אומריןאחר

ה שלא  רָּ מֵ בס״ד כי זה האדם מחוסר ָאונראה לי  : "לאדםירה  א מאותב

לכן מדב יודע לומר הברכה   כנפיו  אמרה דחסרה    תתהפך לו , הגד מדה 

נקראת אמרה כמו    תורהעלה נכון הרמז יותר דהוימיניה לאותיות מארה  

אמרה נעימה   בותי שהוא ראשי תי "טריקון אנכול בנ"זשאמרו רבותינו  

שלא למד תורה כדי שיהא  זה  ולכן.( דף קה) כתיבה יהיבה וכנזכר בשבת

לו למארה כינוי  ועוד נראה לי בס׳׳ד דידוע מרא. יודע לברך תתהפך  ה 

  איש מראה (שמואל ב׳ כ״ג כ״א)ל על פסוק  "ז לאשה כמו שאמרו רבותינו  

שלא למד תורה כדי שידע לברך תתהפך לו    הכאש  מו זה שעשה עצ  כןל

ל  לו  מברכת  מראה  הנקראת  דאשתו  כיון  הכונה  או  למארה    כןמראה 

 ".תתהפך לו מראה למארה

 ( בן יהוידע) 

 

 יאבדו ממונם   – ממון  טעו ללכת אחר  

ת ":  י"ג ט"ז  דברים  כֶּה אֶּ ֵכה ת  י  ה  וא ְלפִּ הִּ יר ה  עִּ ת   ֹיְשֵבי הָּ ּה ְואֶּ ֲחֵרם ֹאתָּ ב ה  רֶּ ל  חָּ   כָּ

ר ת  ֲאשֶּ ּה ְואֶּ י   בָּ ּה ְלפִּ ְמתָּ ב  ְבהֶּ רֶּ  ."חָּ

  - אמר רבי שמעון: מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו  "

 ". ממונם, לפיכך ממונם אבד -שידורו בתוכה  מי גרם להם 

 ( דף קיב.  סנהדרין) 

 • •• 

 רחמים כנגד רחמים 

ק  ְוֹלא ": ח "י  ג "י  דברים  ְדב  ה  ְביְָּדָך יִּ ן  ְמאומָּ ם  מִּ ֵחרֶּ ן  ה  ע  פוֹ  ֵמֲחרֹון 'ה יָּשוב ְלמ   א 

ן ים ְלָך  ְונָּת  ֲחמִּ ְמָך  ר  ח  ָך ְורִּ ְרבֶּ ר ְוהִּ ֲאשֶּ ע  כ  ְשב  יָך  נִּ ֲאֹבתֶּ  ."ל 

 אלו רחמים התמלאו בני (:בא ודרש להם) להון אמר להון ודרש  עאל"... 

 ...".םרחמי עליכם  מתמלא  ה"והקב אלו על

 '( ג ג " ל פרשה  רבה   בראשית) 
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 עונש השוחט קל הדעת 

ר ה": א"ב כ "י  רים דב ְבח  ר יִּ קֹום ֲאשֶּ מָּ ְמָך ה  ק מִּ ְרח  י יִּ ְרָך קֶּ ֱאֹל' כִּ ְבקָּ ְחתָּ מִּ ם ְוזָּב  ר  יָך לָּשום ְשמֹו שָּ ֹּצאְנָך ֲאשֶּ ומִּ

ן ה ָך' נָּת  ְפשֶּ ת נ  ו  יָך ְבֹכל א  רֶּ ְשעָּ ְלתָּ בִּ ָך ְוָאכ  יתִּ וִּ ר צִּ  ."ְלָך כ ֲאשֶּ

ונה על הבדיקה אלא מעבירין  ו ים בשעת הבדיקה בודאי בשעה שהם מדברים אין להם כריש מדב ו"

קים שהמה קלי הדעת ופושעים  ד ויש שוחטים ובו. נהובלי כו  באצבע בהולכה והבאה במהירות

ואם    ',פהי מג'הם אותיות    'פגימה 'פה כי  יהיה במג י וידוע שכל מי ששוחט בסכין פגומה שמיתתו  

תגלגל בכלב כי כל המאכיל  י וגם נשמתו  . פהי פה מתגלגל נשמתו שימות במגיה במג עתאין מת  

על כן מי  . ן אותוו לכלב תשליכ  :נאמר   ועליויך לכלבים  יאל הוא גוזל ממה שש ישרנבלות וטרפות ל 

 ."של אלו השוחטים על השחיטהיסמוך   בו אל יים בל ק ואת אלירשנגע  

 (ו"פרק ל שבט מוסר ) 

 יהיה אביון כמותו   –א נתן לאביון  ל 

ר ה"': ז ו"ט דברים  יָך ְבַאְרְצָך ֲאשֶּ רֶּ ד ְשעָּ יָך ְבַאח  ד ַאחֶּ ְביֹון ֵמַאח  ְהיֶּה ְבָך אֶּ י יִּ ת  קֶּ ֱאֹל' כִּ ֵמץ אֶּ ְך ֹלא ְתא  יָך ֹנֵתן לָּ

ְביֹון אֶּ יָך הָּ ת יְָּדָך ֵמָאחִּ ְקֹפץ אֶּ ְבָך ְוֹלא תִּ  ."ְלבָּ

 ".[בעניות]להיות אחיו של אביון  סופך , אם לא תתן לו: "מאחיך האביון 

 ( י"רש) 

 הקבר   חיבוט ינצל מ   - מלרדת לקבר ( ייהו מח בזה ש )ציל העני  מ ה 

וכן הביא הברכת אברהם  :(. ומקורו בזהר הקדוש ויקהל דף קלט)י הצדקה ניצר מחיבוט הקבר  "ע

ישראל": יששכר בני  "ששמע מבעל ה( א"תרס, מונקאטש) עניי  עבור  צדקה  , איש שהולך לקבץ 

 (.ב"וכן הובא בספר עטרת מנחם אות ר)צול מחיבוט הקבר ינ

 (א"אות ר' מערכת ח, י'ח פאלאג"לגרצדקה לחיים  ) 

 גבאי צדקה נוטל שכר כנגד כל אלו שאסף מהם 

בגין כך גבאי   ,פזר נתן לאביונים  ,וצדיק דא איהו אקרי גבאי צדקה למיחן ולמיזן לכלא דכתיב"... 

 (".גבאי צדקה נוטל שכר כנגד כל אלו שאסף מהם) צדקה נטלי אגרא לקביל כלהו דיהבי צדקה

 .(בראשית דף רחזוהר הקדוש  ) 

 

 שמחה מובילה לשמחה 

ֹחג ל ה' ֱאֹל" : ו" טט"ז   דברים  ים תָּ ת יָּמִּ ְבע  ר  קֶּ שִּ קֹום ֲאשֶּ מָּ יָך ב 

ר  ְבח  ְכָך ה' ֱאֹליִּ רֶּ י ְיבָּ יָך  קֶּ ה' כִּ ֲעֵשה יָּדֶּ יָך ְבֹכל ְתבוָאְתָך וְבֹכל מ 

ֵמח   ְך שָּ יתָּ א  יִּ  . "ְוהָּ

כראוי, היא    – שכר מצוות שמחת החג: ושמחת בחגך  

 כל השנה כולה!   –והיית אך שמח   –

 ( ליקוטי אמרי חיים) 

 • •• 

כן  , כמו שהוא מדד מדה שהוא כנגד הברכה 

 במדה טובה מרובה  ' יברכהו ה 

ן  ": ט "ב י "י  דברים  ר ְלָך פֶּ מֶּ שָּ ל  הִּ יָך ע  ל יָּמֶּ י כָּ ֵלוִּ ת ה  ֲעֹזב אֶּ ת 

ָך  תֶּ יב ה: ַאְדמָּ י י ְרחִּ ְרתָּ  קֶּ ֱאֹל ' כִּ ְך ְוָאמ  ר לָּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶּ ת ְגֻבְלָך כ  יָך אֶּ

ל   ת נ ְפְשָך ֹתאכ  ו  ר ְבכָּל א  שָּ ה נ ְפְשָך לֱֶּאֹכל בָּ וֶּ י ְתא  ר כִּ שָּ ה בָּ ֹאְכלָּ

ר שָּ  ."בָּ

יך את  קואל ' אמר בזכות שלא תעזוב את הלוי ירחיב ה"

הזהירו    , ינוי ענ  ...גבולך לו  מספיק  המעשר  אין  שאם 

ז אמרו כי בזכות זה שתתן  "וע, התורה להוסיף לו יותר

את גבולו שיכבשו מדינות הסמוכים  ' לו יותר ירחיב ה

ויש להבין יותר  , ארצות שהובטח להם' י יותר על ז"לא

דקאי גם על המעשר עצמו אף שכבר אמרה התורה בכל  

בגלל   כי  עניים  המתנות  יברכך  הזה  מפני  ', הדבר 

יהי רצון    ף הבא למוד גורנו אומר   .(מבדף  מ  "ב)ל  "שאחז

הזה בכרי  ברכה  ואח, שתשלח  זה  "מדד  הרי  אמר  כ 

', שאין הברכה שורה על הדבר המדוד וכו  ,אותפילת שו

ללוי נרכ במה שצריך ל"א אה  מדוד ליתן את המעשר 

בחנוני    '(י  'מלאכי ג)לכן אמר הנביא  , כמניעת הברכה

והרק בזאת  דינא  בלי  עד  ברכה  לכם  ל  "ואחז, ותי 

והיינו  , עד שיבלו שפתותיכם מלומר די .(ט דף תענית)

מדה כנגד  כנגד    , מדה  שהוא  מדה  מדד  שהוא  כמו 

ה, הברכה יברכהו  שיבלו  ' כן  מרובה  טובה  במדה 

דישפת מלומר  הברכה, ותיו  יתר  למשא  לו  יהיה  , כי 

ה ירחיב  הלוי  בזכות  כי  זה  דאמר  ג ' והיינו  בולו  את 

 ".דהיינו ברכת יעקב בלי מצרים

 ( פנים יפות) 

 

 בטוח שלא תפסק התורה מזרעו , כל הזהיר בשמחת התורה ביום שמחת תורה 

ֹחג ל ה": ו"ז ט"ט דברים  ים תָּ ת יָּמִּ ְבע  ר הקֶּ ֱאֹל' שִּ ְבח  ר יִּ קֹום ֲאשֶּ מָּ י ' יָך ב  ְכָך הכִּ רֶּ יָך ְבֹכל ְתבוָאְתָך וְבֹכל  קֶּ ֱאֹל ' ְיבָּ

ֵמח   ְך שָּ יתָּ א  יִּ יָך ְוהָּ ֲעֵשה יָּדֶּ  ."מ 

מי ששמח  : פירוש. בטוח שלא תפסק התורה מזרעו, כל הזהיר בשמחת התורה ביום שמחת תורה

לו שאכן תדבק בו ולא תפסק  בשמחת התורה מראה שרוצה לדבוק בה ועל כן כמ  דתו ישולם 

 . מזרעו

 (ז"שער האיתון פרק טיסוד ושורש העבודה ) 
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ת ישמט את  "כך השי , את חובותי  שומט  שם שאני כ 

 כל עוונותי 

ר  "': ו ב"ט דברים  ֵשה יָּדֹו ֲאשֶּ ל מ  ע  ל ב  מֹוט כָּ ה שָּ טָּ ְשמִּ ר ה  ְוזֶּה ְדב 

ה ל ה טָּ א ְשמִּ רָּ י קָּ יו כִּ ת ָאחִּ ת ֵרֵעהו ְואֶּ ֹגש אֶּ ה ְבֵרֵעהו ֹלא יִּ  ."'י שֶּ

הוא זמן גדול לבקש    ,בערב ראש השנה של השנה השביעית

שמיטת   ולכן  .בסופה משמטת שהשנה כיון ,עוונותיו על 

מט את כל החובות  הריני מש :יאמר  השנה ראש ליל בכניסת

לי שאין   שהלוותי  החוב  את  וכן  ,לתבעם בדעתי  שחייבים 

כספים... ל שמיטת  מצות  בזה  מקיים  שאני , ואני   וכשם 

ת ישמט את  "כך השי, את חובותי ושומט המצוה את מקיים

חובותי כל  ואת  עוונותי  טובה, כל  בשנה  ויכתבני   ,ויזכני 

 . אמן ,וארוכים בספרן של צדיקים ויחתמני לחיים טובים

 ( נחסיפ אמרי ) 

חיד"...  בפירושו  "הרב  קדמות"א  ראה" מדבר  פרשת  , על 

רז": ל "וז ושטרות  : ל"ואמרו  חובות  גובין  אתם  אין  אם 

שלכם -בשמיטה   עבירות  אגבה  לא  אני  ז . גם  ל  "ופירשו 

כבעל חוב ושטרו   -' ניצב על חומת אנך' הנה ה: 'במאמרם

ושטרות  , בידו חובות  גובין  שאין  שכיון  שפיר  אתי  ובזה 

מדה, בשמיטה כנגד  חוב  , מדה  בעל  כמו  הוא  שכביכול 

 ".לא יגבה שטרו מעוונות, ושטרו בידו( עלינו)

 (ד"שביעית מאמרים סימן כ, מאמר מרדכי) 

מובא בספר שדי  )דברי השבות יעקב בספר מראה הגדול  "

מע סי"יוהכ ' חמד  י' ב' פ  זה, (ד"אות  דבעינן  , והוא  דהא 

, היינו בשאר שנים, בעבירות שבין אדם לחבירו ריצוי חבירו

השמיטה כתקנה  אבל בשנת השמיטה כיון שמקיים מצות  

חובות חבירו גם  ' גם ה, ומשמט  לו  טוב ומכפר  ימנע  לא 

 . "'עבירות שבין אדם לחבירו בלא ריצוי מדה כנגד מדה וכו

 (ח"ז סימן כ "חלק ית ציץ אליעזר "שו) 

 

 נלקח ממנו ממונו   –על שלא נתן מהונו לצדקה  

ְכָך ה' ֱאֹל"ט"ו י':   דברים  רֶּ זֶּה ְיבָּ ר ה  בָּ דָּ ְגל ל ה  י בִּ ְתָך לֹו כִּ ְבָך ְבתִּ ע ְלבָּ ֵתן לֹו ְוֹלא ֵיר  ָך  קֶּ נָּתֹון תִּ ֲעשֶּ ל מ  יָך ְבכָּ

ָך  ח יָּדֶּ ְשל   . "וְבֹכל מִּ

פעם  , מימיו (צדקה) מעשה באחד שהיה לו נכסים הרבה והיתה נפשו רעה ולא נתן מצוה "

נטל קורדום  , ונטל כספו וזהבו השליכו לים, אחת נשתטה ונטל אש והצית בבתים שלו

עד  ' על ידי שלא כיבד את ה ?מי גרם לו כל זאת   . ושיבר את החביות של משקים שהיו לו

 ".עליו שהונו ( כל עוד שהיה)

 . נלקח ממנו ממונו –על שלא נתן מהונו לצדקה : פירוש 

 (ה"פיסקא כ איש שלום פסיקתא רבתי  ) 

 תתברך   - כפי נתינתך  

נה נתון תתן לו, ואל תאמר איך אני נותן לעני כיון שאיני מקבל ממנו, שאם תאמר  "... הכוו

כך, נמצא אתה אומר שלבבך עושה רע במה שנותן ואינו מקבל. וזהו "ולא ירע לבבך בתתך  

לו". כלומר אל תעשה לבבך רשע שנותן ואינו מקבל, דבזה תבוא לתת לעני על מנת לקבל  

בבך בתתך לו. ואם כה תעשה להנהיג בלבבך בנותן ואינו  פרס, לכן אני מצוך שלא ירע ל 

מקבל, מדה כנגד מדה, יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך, שהוא יתברך נותן ואינו מקבל, וזהו:  

 "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה'". 

 אות אלף תקל"ד(  מעיל צדקה ) 

פיזר    עם אחתב זצוק"ל שפורבנו ר' משה ליב מסאס  ובספר המאור הגדול כתב בשם הה"ק "

  ,רבינו  ,ושאלו אותו אנשיו  ,צדקה לאיש אחד רע מעללים והניח עצמו ריקן בלא פרוטה

גם אני לא טוב, ואם אני נותן צדקה   : מפני מה אתה מפזר כל הונך לאיש הרע הזה, והשיב

 ...".ם כן הגם שאני לא טובויתן לי ג  ,ידין אותי מדה כנגד מדה  ב"הלאיש אשר לא טוב, הק

 ( ז"הערות סימן רט  טעמי המנהגים ) 

 הענק לעבדך   –הענקתי לך  

ר : "ד "ו י "ט דברים  ָך ֲאשֶּ ְקבֶּ יִּ גְָּרְנָך ומִּ ֹּצאְנָך ומִּ יק לֹו מִּ ֲענִּ ֲעֵניק ת  ְכָך הה  ן לוֹ ' ֵבר  תֶּ יָך תִּ  ."ֱאֹלקֶּ

כלי כסף וכלי זהב ושמלות לכן העניקהו  , דברים' מכות הענקתיך ג' כי בי, ד"מלא יו: "העניק

 ".(ספרי) 'וזכרת כי עבד היית'  :והיינו דכתיב , מצאנך ומגרנך ומיקבך, דברים' ג

 ( בעל הטורים) 

 


