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 "לבניינה של תורה"
 צטחלק ר – י"ר רה"ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

ר ְוֹכל" ן ֲאש ֶׁ ֶׁ ת  י ת ִּ ר לִּ ֵּׂ ו   ַעש   נ  רֶׁ ְ  "ָלךְ  ֲאַעש  
 

ר“ ֵּׂ ר ַעש   ֵּׂ ַעש    ”ת ְּ

בשבוע שעבר פנה אלי אחד מבוגרי הישיבה 

-בנושא שאינו מדובר כלבעניין יוזמה חדשה 

יהודי זה מקפיד מזה . םמעשר כספי: והוא, כך

לתרום מעשר מרווחיו לישיבה בה  שנים רבות

התעורר בו , כעת". הכתל"לישיבת  –הוא למד 

, רצון לחזק את עניין זה בציבור התורני והדתי

אמרתי לו שאתרום את . ואפילו בציבור הכללי

ם שלישי ואדבר על כך ביו, חלקי הדל בעניין

 . בשיחה השבועית

ִני" ָחנו  בְּ זֹאת ָנא ו  ָ  "ב 

הנביא מלאכי מביא לנו 

האומר לעם ', את דבר ה

לֶּאתָּהִביאוּ ": 1ישראל ָ ּכ 

ר ֲעש ֵׂ ַ יתֶּאלַּהמ  ּ...ָהאֹוָצרּב ֵׂ

ֹזאתָּנאּו ְבָחנו ִני 'ּהָּאַמרּב ָ

חֹּלאִּאםְּצָבאֹות ַ ָּלֶכםֶּאְפת 

ת ֹותּאֵׂ ַמִיםֲּאֻרב  ָ ַּוֲהִריֹקִתיַּהש  

ָרָכהָּלֶכם ִליַּעדּב ְ   ."ָדיּב ְ

מלמדת אותנו דבר גדול  2הגמרא במסכת תענית

מלמדת אותנו שאסור לנסות את הגמרא  .דומא

, אולם .אף בדברים המובטחים בתורה ה"הקב

 ,ה"בו מותר לנסות את הקבישנו תחום אחד 

ֹזאתָּנאּו ְבָחנו ִני"ּ:כדברי הפסוק במלאכי   "ב ָ

 

                                                      
 פסוק י, פרק ג 1
 לינוקא יוחנן רבי אשכחיה: "עמוד א, דף ט –עמוד ב , דף ח 2

 עשר: ליה אמר -! פסוקיך לי אימא: ליה אמר, לקיש דריש
 בשביל עשר: ליה אמר -? תעשר עשר ומאי: ליה אמר. תעשר

: ליה אמר !נסי זיל: ליה אמר ?לך מנא: ליה אמר. שתתעשר
! 'ה את תנסו לא והכתיב? הוא ברוך להקדוש לנסוייה שרי ומי

 ,"מזו חוץ: הושעיא רבי אמר הכי: ליה אמר

 אכן כך זהראו שבדקו אותי ו: ה"הקבאומר 

  .3עובד

ּבלבוּיעלהּואל" :4ור בהלכות צדקהטלשון הזו 

 - "לענייםּליתנוּממוניּאחסרּאיךּלומרּעצה

יהודי עלול לחשוב שלא הגיוני שייתן מעשר 

 ,או חומש ממשכורתו עליה עמל בעמל כפיו

ומלמדנו הטור שהדבר תלוי בהשקפתו על 

ּאלאּ,שלוּהממוןּשאיןּלדעתּלוּישּכי": העולם

ּרצוןּבוּלעשותּקדוןיפ

ּשיחלקּרצונוּוזהּ.המפקיד

ּהחלקּוזהוּ,ממנוּלעניים

 ."ממנוּלוּשיהיהּהטובה

פיקדון  הינהמשכורת זו 

על מנת  ע"מרבששקיבל 

שימלא בעזרתו את רצון 

כל דבר בכ ,ה"הקב

החלק  וזהו, בחיים

כל משיעמוד לו לטובה 

: אבי הפסיקה בישראל ,הטור ממשיך .ממונו

ּהצדקהּבשבילּכיּומנוסהּבדוקּהדברּכיּ,ועוד"

ּעושרּלוּתוסיףּאדרבהּאלאּ,לוּיחסרּלאּשנותן

  ."וכבוד

הוא מביא  .הלכה למעשה פוסק זאת א"הרמ

ּוהיא": בתחילה כתב על הצדקה, שתי דעות

ֶרת . "הּכיּאםּבדברּזה"ואסורּלנסותּאתּהקבּ.ַמֲעש ֶ

וישּ": לאחר מכן מביא את הדעה השנייה

ּ,ה"דווקאּבנתינתּמעשרּמותרּלנסותּהקבּ:אומרים

לדעה זו דווקא במעשר  ."אבלּלאּבשארּצדקה

                                                      
בשם , סעיף קטן יד, סימן רמז, יורה דעה, עיין פרישה 3

 הוא ברוך הקדוש שבודאי ,סיוןינ כאן שאין לפי: "ל"המהרש
 ". אותו מעשיר

 סימן רמז, יורה דעה 4

לנתינה התורה מחנכת אותנו 

 בהטמיעה בנו 

 , ע הוא הנותן"את ההכרה שרבש

שכל המצוי בעולם את ההבנה ו

 , ממנו ומכוחו

 וממילא כל המבט משתנה
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 ב

ולדעה זו נטה , ה"כספים מותר לנסות את הקב

 . הבית יוסף

ראשיתו של מנהג מעשר הכספים היא במנהגו 

שכאשר יצא , המפורש בפסוקים של יעקב אבינו

התיירא מאחיו , לדרך ולבנות את בית ישראל

ִדיּיםקֱִּאלִֹּּיְהֶיהִּאם": 5נרוצה להורגו ונדר ָ ִּעמ 

ָמַרִני ֶרךְּּו ש ְ ד ֶ ךְָּּאֹנִכיּרֲאש ֶַּּהז ֶהּב ַ רְּוֹכל...ּהֹולֵׂ ןֲּאש ֶ ֶ ת  ּת ִ

רִּלי ֵׂ וּ ַּעש   ֶרנ  ְ  6מובא בראשונים, אכן. "ָלךְֲּּאַעש  

 . שכבר אברהם אבינו נתן מעשר לשם בן נח

 

ביחס לעצם חיובו של  ,רחב בהלכהנישנו דיון 

 .מעיסוקנו כעת הוא אינואך . מעשר הכספים

, עקרונות הדבריםאת ר רלבכעת  כוונתי

על כן  .חייםלהפיק מהם לקחים אל הולנסות 

 .נתמצת אותו בקצרה

יש  :שלוש דעות בעניין הזהישנן בפוסקים 

יש פוסקים ; יתאידאורמ זהו חיובאומרים ש

ים נוקטויש  ;מדרבנן הוא רקסוברים שהחיוב ה

ל נושא בהלכה ככ ,לכן. 7ו רק בגדר מנהגשזה

יש מקום לחלק  שיש בו צדדים לכאן ולכאן

, מדברי האחרונים .למעשה בין מקרים שונים

 עולה שתשובתן של, 8למשל החתם סופר

שאלות רבות בנדון זה נעוצה בבירור שאלה 

 . וזבסיסית 

 חיוב מעשר כספיםל בנוגעהפוסקים דנים 

על  האם חיוב זה חל אף :במקרים שונים

חיוב זה חל אף אם ה? לחתונהשקיבל מתנות 

יש ללמוד ולברר את  9?ו עבורושקנ דירהעל 

כך דרכם של  .דבר בהלכהם כבכל ניהדי

ומבררים כל  ,לא נבהלים משאלות –יהודים 

                                                      
 כב-פסוקים כ, פרק כח, בראשית 5
י: "זכ פרק, עיין פרקי דרבי אליעזר 6 עַ  ַרב ִּ ֻׁ ן ְיהֹוש  ֶּ  ָקְרָחה ב 

יל ַאְבָרָהם :אֹוֵמר ְתחִּ ֹון הִּ אש  ר רִּ עֹוָלם ְלַעש ֵ ת ָלַקח, ב ָ ל אֶּ ָ  כ 
ר ר ְוָכל ַוֲעמֹוָרה ְסדֹום ַמְעש ַ ן לֹוט ַמְעש ַ יו ב ֶּ ם ְוָנַתן ָאחִּ ן ְלש ֵ , ֹנחַ  ב ֶּ
ֱאַמר ֶּ נ  ן': ש ֶּ ֶּ ת  ר לוֹ  ַוי ִּ ֹל ַמֲעש ֵ כ  הלכות , ם"עיין עוד רמב". 'מִּ
 .ובנושאי כלים שם, הלכה א, פרק ט , מלכים

אות , פרק ד, אהבת צדקה; פרק ו, עיין בספר מעשר כספים 7
 ב
 סימן רלב, חלק יורה דעה, ת"בשו 8
 .ובמובא שם, סעיף סא, פרק ד, עיין אהבת צדקה 9

" שולחן ערוך"פרט הלכה למעשה בדברי ה

 .והפוסקים

 "עשר בשביל שתתעשר"

ר": על הפסוקל "אומרים חז ֵֵּׂׂ֣ רַּעש   ֵֵּׂׂ֔ ַעש   ֵ֖תּת ְ ּאֵׂ

ת בו ַאֵּׂ֣ ל־ת ְ ָ ךָּּכ  ּ" – "ַזְרֶעֶ֑ ּבשביל  .10"שתתעשרעשר

החזון "שמסופר . ו רגילים אליוננישא זהו מבט

, דודבר גדול מאכמעשר כספים ל התייחס "איש

מביאה לכך שבבית שנתינת מעשר כספים אמר ו

רבים  .מחלות ופגעים, פחות אסונות יהיו

דברי . 11על כךבספרים  המובאים הסיפורים

תרעאּ": 12ל"מופיעים מפורשות בחז "חזון איש"ה

לעיתים , היינו ."למצותאּפתיחּלאסיאדלאּפתיחּ

, אכן. כספיות יהודי להוציא הוצאותנגזר על 

 .ובהם יוציא את הוצאותיים שונאופנים נם יש

לצדקה  הדבר תלוי ברצונו אם ייתן את כספו

 . חלילה, לרופאים נואו יית, ויזכה

י" ךָ  כ ִ ְּ ֹל ִממ  ךָ  ַהכ  דְּ ִמי ָ ו   ו   "ָלךְּ  ָנַתנ 

על  נוהסתכלותביסוד שהדבר מונח  סבור אני

 לשמוע מדרשנוזכינו בבית ', ברוך ה. החיים

בבחינת , האמונה כיסוד החיים עלמרבותינו 

יק" ֵ֖ ֱאמו ָנ֥תוְֹּּוַצד ִ הּב ֶ ֶֽ ואנו משתדלים להמשיך , 13"ִיְחיֶ

  .להשמיע זאת

מצוות רבות מבוססות על הכרת הבורא כנותן 

מאריך  "החינוך"ספר  .את אוצרות חיינו לנו

של  נהענייזהו , למשל .מצוות במספרבזה 

נו ם בלאדנולד  כאשר -פדיון הבן מצוות 

לתת אותו ו עליו להכיר טובה הבכור

 כך הוא עניינן של מצוות נוספות. 14ע"לרבש

מכיוון  .ות ומעשרות ועודתרומכ, ראשית הגזכ

                                                      
 עמוד א, דף ט, תענית 10
 עמוד קמד, חלק א, עיין מעשה איש 11
: פירש במתנות כהונה. אות יא, פרשה ט, במדבר רבה 12
 ".שער שאינו פתוח לצדקה יהא פתוח לרופא"
 פסוק ד, פרק ב, חבקוק 13
 השם שרצה, זו מצוה משרשי: "מצווה יח, ספר החינוך 14

, שלו הכל כי דעת למען, פרינו בראשית מצוה לעשות לזכותנו
 יתברך השם לו שיחלק מה רק בעולם דבר לאדם לו ואין

 יגיעות כמה האדם שיגע אחר כי בראותו זה ויבין. בחסדיו
 עליו וחביב. פרי שעשה לזמן והגיע בעולמו טרחים כמה וטרח

. הוא ברוך להקדוש נותנו מיד, עינו כבבת פריו ראשית
 ."בוראו לרשות ומכניסו ממנו רשותו ומתרוקן



ר ְוֹכל" ן ֲאש ֶׁ ֶׁ ת  י ת ִּ ר לִּ ֵּׂ ו   ַעש   נ  רֶׁ ְ  "ָלךְ  ֲאַעש  

 

 ג 

יודע שיש  רה ומצותוחי חיי תהיהודי , שכך

הוא מכיר בכך שהוא  .זולתמקום גם ללהניח 

במקומות  פי שעלול להיותכ ,וחי לבד אינו

אורה של חינוך לבהם שחלילה אין  ,אחרים

לכך בהטמיעה בנו  התורה מחנכת אותנו .תורה

, הוא המפקיד, ע הוא הנותן"שרבשאת ההכרה 

בעולם  כל המצוי שלאמתו של דבר את ההבנהו

 . כל המבט משתנהממילא ו ,ומכוחו ממנו הוא

 כשמתבוננים בהתנהגותו שלהבחין בכך ל ניתן

בקשו יתנו לילד חמש סוכריות ויאם  .ילד קטן

או אחת מעשר , חומש -מהן  אחת ממנו את

לרוב הוא יתקשה בכך , עשירית - סוכריות

 א אינוהואלא ש ,תיאמו בעיט ואה ילד .מאוד

עשר את  ול הוא זה שנתןאחר מישהו ם לב שש

 מנווכאשר הוא עצמו יבקש מ, סוכריותה

גם אנו  !הרי זה שלו: הילד יסרב, הסוכריי

יחס להשקפתנו על לים בודגמילדים מה -במידת

חשים כאילו נוטלים מאיתנו את אנו גם  .החיים

והרי הכל , "!זה שלי ?מה זאת אומרת" :שלנו

 !ממנו יתברך

נו את דברי פעמים רבות מזכירים בבית מדרש

 יםמסתמא שגורש, 15"בא"בסוף פרשת ן "הרמב

ּשאין": כפי שאכן ראוי ,על לשונם של רבים

ּבכלּשנאמיןּעדּרבינוּמשהּבתורתּחלקּלאדם

ּומנהגוּטבעּבהםּאיןּנסיםּשכלםּומקרינוּדברינו

ּעולםּשל ּביחידּביןּברביםּבין, ּיעשהּאםּאלא,

ּשכרוּיצליחנוּהמצות ּיכריתנוּעליהםּיעבורּואם,

ּ"ענשו  "!עליוןּבגזרתּהכל": ן"ומסיים הרמב,

שכר ועונש ב האמונה .נו יש משמעותלמעשי

המקורות , אמנם .אחד מעמודי היהדות היא

, "עשר בשביל שתתעשר: "שהבאנו לעיל

לאמתו  ךא, הם ייחודיים, "ובחנוני נא בזאת"

ון שיש עיקרכל המצוות מבוססות על ה של דבר

  .עלוומשלם לאדם כפו, משגיחו ביטמה, בורא

ֹאַרח" ָדָקה ב ְּ ךְּ  צְּ ֵּׂ  "ֲאַהל 

עקרונות בהלכות  מספר נםיש ,עשיתממבחינה 

הקובעים את הקדימות  מעשר כספיםו צדקה

                                                      
 פסוק טז, פרק יג, שמות 15

פשוט בימינו  אינודבר ה .והעדיפות לחלוקה

לא אחדש אם אגיד שרבו , למשל .בכלל

שבמקרה ופוגש בך  17ההלכה אומרת. 16הרמאים

עני "הרי הוא , מקבץ נדבות באופן אקראי

מתנה אך לו  ויש לתת ,"המחזר על הפתחים

במה יום לדעת ככולים נו יינבפרט שא ,מועטת

וכל  ,"עניי עירך קודמים"שודאי , כןא. המדובר

 .18שכן שעניי משפחתך קודמים לעניי עירך

ר "ממו השמעתיש, ברצוני להוסיף עוד נקודה

נדרש לעיתים  אברך .א"שליט כץיעקב הרב 

מתוך הבנת , על לימוד תורה ונפשלמסור את 

לשם כך הוא ומשפחתו . חשיבות התורה

 .19על מנעמי העולם מסוימים יםשלבבמוותרים 

יש עניין לעשות גם לו ר הרב כץ ש"מו הורה

ל לתת וכגם אם לא י. חשבון של מעשר כספים

אכן פטור משום שאין והוא  ,מכל ממונומעשר 

ר הרב "כך הורה מו - 20ביתו צרכילו כדי 

רצוי ן יעדי -א במצבים מסוימים "נבנצל שליט

הזהיר  "זון אישח"שה ,שיקיים את העניין הגדול

 הפרישלוהוא לחשב את הכנסותיו ו ,רבותעליו 

  .מסוים חלקאפילו מ ,מעשר כספים

אלמלא כן לא , את מעשר הכספים יש לחשב

 בעבר למד פה. 21חלה בו סגולת העשירות

היה חברותא שאף  ,מישהו בן למשפחה אמידה

חשבון ה-שאביו הורה לרואהלי  שסיפר, שלי
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". יום בכל חוטאין היינו הן שאלמלא, לרמאין טובה ונחזיק
 עכשיו אבל העניים מן עין מעלימין שאנו: "י"פירש רש

 ".לנו גורמים הרמאים
ך סעיף קטן "וש, סעיף ג, סימן רנ, יורה דעה, שולחן ערוך 17
 ד

 ד-סעיפים ג, סימן רנא, יורה דעה, עיין שולחן ערוך 18
. בסופו של דבר מגיעים ליותראני סבור שבדרך זו , אגב 19

ביכולתי לכתוב ספרים על ההשגחה האלוקית המיוחדת על 
 .אלו המחליטים להיות מלומדי תורתו

 א שם"עיין ברמ 20
עיין עוד כנסת . סעיף ב, פרק יח, חלק ב, סדחעיין אהבת  21

ם לש לנסות מותר שיהא כדי" :סימן רמט, יורה דעה, הגדולה
 אשר מכל חשבון שיעשה, העושר למעלת בזה ושיזכה יתברך

 ואחר ...יותר ולא פחות לא חדא יפריש עשרה ומכל לו יש
 יעשה שנה חצי ובכל, במעותיו יסתחר הקרן מן שהפריש
 ".המעשר ויקח...שירויח מה ויראה חשבונו



 לבניינה של תורה
 

 ד

 .מכל רווח ורווחמעשר החשבונות לחשב את 

והמהדר מפריש , מעיקר הדין יש להפריש מעשר

  .22חומש

ֶכיהָ " ֹתמְּ ר וְּ ָ ֻאש    "מְּ

עיתים איננו של ,נקודה עודלהוסיף  ברצוני

אך ייתכן שאם איננו  .האומרל חשים בנוח

 מדרש תנחומאב .אנו חוטאיםאומרים אותה 

ּתעשרּעשר'": 23מרנא ,ּשתתעשרּבשבילּעשרּ-'

ּימיםּלמפרשיּרמזּ.תתחסרּשלאּכדיּעשר "– 

ּלהפריש" -סוחרים הנוסעים בדרכים , כלומר

אומרים הפוסקים  ."תורהּלעמליּעשרהּמןּאחד

שעיקר מצוות הצדקה  ממדרש זהמשמע ש

גם בזה  .לעמלי תורה נםוהמעשר היא לת

כל  - רנו קודםהזכעקרונות שהאותם  שייכים

  .הנצרך או כל הקרוב קודם

רוב רובם של  .ד חשובולומר דבר מא ברצוני

ים יוצאים בשלב מסו נובישיבתציבור הלומדים 

 שיוסיפו ויגדלו בתורהאי ולוה. לחיי המעשה

ויבנו , "ההסדר"מסגרת מעבר ל מספרעוד שנים 

בחיי  .ואת ביתם הםים ומידותתתוראת 

צריך לדעת שיש חובה גדולה מבחינה , עשההמ

מעשר  מבחינה מוסרית בענייןלכתית וה

על החובה ההלכתית כבר הרחבנו את  .כספיםה

סדרי העדיפויות ודאי שיש מבחינת  .הדיבור

של הכרת הטוב אל המקום שבו בניתי את חוב 

הישיבה שבה  אל, יכ  ואת ער   חייאורחות 

 נוודאי שיש .מכריע זהגיל ב עמדתי על דעתי

של הכרת  ,ובפרט חוב מוסרי ,חוב הלכתי

ניין בלחזק את ו בה למדנוהישיבה  הטוב אל

לבנות עוד להוסיף ויכולתנו את ו  התורה

בבית  ח שיש מזגןוהרי לכולנו נ .בישיבה

צמחו 'אלה לא ולם מזגנים א, למשל, המדרש

התקנתם ואחזקתם עולות לישיבה הון , 'מהאוויר

בעוד מספר שנים מקום  ,בסופו של דבר. רב

ציבור תרומותיהם של סס על תביהתורה הזה 

ה ייתן "הקב - אם לא  .אם יזכו ,היושבים כאן

  .של האדם בחובתוים עוסקאנו  .בדרכים אחרות
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הקשור לבית  ,נואת ידידלהזכיר  ברצוני

בשנים  .א"שליט הרב יצחק נריה ,מדרשנו

האחרונות הוא נכנס לעניין העמדת התורה 

 זהציבור הוא פונה אל . לאומי-בציבור הדתי

 חכמים-תלמידיאם לא יהיו , רבותי" :ואומר

הכל עומד  .פה סרוגה לא נתקייםגדולים עם כי

תלמידי חכמים  הצמיחל עלינו !על התורה

! להיות שותפים בעניין הזה עלינוו בישיבות

ץ" יםּעֵׂ ֲחִזיִקיםִּהיאַּחי ִ ַ הּ ַּלמ  רְּוֹתְמֶכיהָּּב ָ ָ  חוב .24"ְמֻאש  

אפילו רק מצד העובדה שאנו  !זה מוטל עלינו

מלמדים וילדינו יהיו מחנכים מעוניינים של

. ונצורותרבות בעניין זה הוא פועל  ".טובים

 הואורנו שלצערנו הגדול בציב, מימד הוא נותן

ואף חוששים מלדבר  ,מהעומדים על הפרק אינו

 בכך שאינםמפסידים אנשים ים יבינת. עליו

היה ניתן  .את מצוות צדקה כדבעיימים מקי

ועולם , בזכויות רבותנותנים ה לזכות את

 .התורה שלנו היה גדל עשרת מונים

 - לסיום זאתאעז לומר  -אצלי הדבר ברור 

מחליטים  היו "תלהכ"בוגרי ישיבת שאם כל 

היו ו ,בנונבה הם לתת מעשר כספים לישיבה 

אין לי ספק , שניםמספר גם אברכים במשך 

שהיינו יכולים לקדם את הישיבה עוד מדרגות 

דיל לל  ולהגכלש, לבנות, המלהעציו רבות

 אני ראקו, לפיכך .מדרשנותורה בבית 

, הזמן בבוא ים הללולשומעים לזכור את הדבר

החוב את את והן את מעלת מעשר הכספים 

מקום שבו למדתי כלישיבה ההלכתי ומוסרי 

 . אורחות חייםקניתי תורה ו
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