
  

  

  

  

  

        ????הא
 זה באמת נכו�הא
 זה באמת נכו�הא
 זה באמת נכו�הא
 זה באמת נכו�. . . . מציב את הבחירה החופשית כתלויה באד
 בלבדמציב את הבחירה החופשית כתלויה באד
 בלבדמציב את הבחירה החופשית כתלויה באד
 בלבדמציב את הבחירה החופשית כתלויה באד
 בלבד    משהמשהמשהמשה. . . . אאאא        

נשמה טהורה  אד
יש ל. כח להתגברהאבל לאד
 יש  ,ולנו יש משברי
 וקשיי
, אמנ
 איננו מלאכי השרת
וג
 כשהאד
 . כ� האד
 הוא ב� חורי�, וכמו שריבונו של עול
 הוא ב� חורי�, לוה ממעל�שהיא חלק א

עליו לדעת , חור בטובולא מאפשרת לו לבכמעט  שלו 'נקודה הבחירה'ש, מרגיש שקשה לו לבחור בטוב
חזק בתחו
 רע 
 יצר זה שיש לאד, ויותר מכ�. ה מעמיד בניסיו� אלא את מי שיכול לעמוד בו"שאי� הקב
 
, טוב חזק עוד יותר מ� הצד השניכלומר שיש לו יצר , "לוהי
�זה לעומת זה ברא הא"עליו לדעת ש � מסוי

  . צר הטוב שלו עוצמתי ממנויגלה עד כמה הי, כ� שא
 יעבוד על עצמו ויתגבר על היצר הרע

        ????כל פי דרגתוכל פי דרגתוכל פי דרגתוכל פי דרגתו, , , , כל אד
 נבח� על פי נקודת הבחירה שלוכל אד
 נבח� על פי נקודת הבחירה שלוכל אד
 נבח� על פי נקודת הבחירה שלוכל אד
 נבח� על פי נקודת הבחירה שלו. . . . בבבב        

, אנשי
 מסוימי
 לעה מטיל נסיונות מסוימי
 "בלכ� הק. "מכתב מאליהו"בעל הוכ� אומר ג
 , אכ�
כל העול
 כולו , א
 אי� לאד
 בחירהשכ�  � וג
 לא יתכ� שאי� בחירה . חרי
ונסיונות אחרי
 לאנשי
 א

 � יש ג
 הוכחה נפשית . זו ההוכחה המוסרית. וזה לא יכול לצאת מ� הטוב המוחלט, הוא עוול אחד גדול
  .א
 להיטיב או להרע המחליטב� חורי� והוא שהאד
 חווה ויודע בעצמו שהוא 

אלא יותר את אלא יותר את אלא יותר את אלא יותר את , , , , רובנו כיו
 לא חווי
 את מצווה זורובנו כיו
 לא חווי
 את מצווה זורובנו כיו
 לא חווי
 את מצווה זורובנו כיו
 לא חווי
 את מצווה זו. . . . בפרשה מוזכרת מצוות נתינת מעשרותבפרשה מוזכרת מצוות נתינת מעשרותבפרשה מוזכרת מצוות נתינת מעשרותבפרשה מוזכרת מצוות נתינת מעשרות    ....גגגג        
        ????מה המעמד של מצווה זומה המעמד של מצווה זומה המעמד של מצווה זומה המעמד של מצווה זו. . . . מעשר כספי
מעשר כספי
מעשר כספי
מעשר כספי
מצוות מצוות מצוות מצוות 

על פי רוב . ויש אומרי
 שזהו מנהג, צווה מדרבנ�יש האומרי
 שזו מ, יש אומרי
 שזו מצווה מ� התורה
  . מחייבהדבר , אבל אד
 שקיבל על עצמו מנהג. זהו מנהג � השיטות 

שהאד
 האחת גורסת . לגבי היחס בי� מצוות מעשר כספי
 למצוות הצדקהיש שתי שיטות , בכל אופ�
הזהר עליו לו, בנוס! למצוות הצדקה המוטלת עליו מדאורייתא לתת מעשר כספי
 רוצה להנהיג על עצמו


. נת צדקההשיטה השניה גורסת שמצוות מעשר היא הכימות של מצוות נתי. שלא לערבב בי� השני
די "ושיערו חכמי
 שהיחס בי�  .כפי יכולתו של הנות�ו" מחסורו די"צדקה ברמה של צרי� לתת , כלומר
  .ממשכורתו 10%לבי� יכולת הנות� לית� היא " מחסורו

        ????לימוד התורה של הילדי
לימוד התורה של הילדי
לימוד התורה של הילדי
לימוד התורה של הילדי
תשלו
 תשלו
 תשלו
 תשלו
 הא
 אפשר להכניס בתו� מעשר הכספי
 את הא
 אפשר להכניס בתו� מעשר הכספי
 את הא
 אפשר להכניס בתו� מעשר הכספי
 את הא
 אפשר להכניס בתו� מעשר הכספי
 את . . . . דדדד        

אבל . אפשרבוודאי ש � הגורסת שמעשר כספי
 הוא נפרד ממצוות הצדקה לפי השיטה הראשונה  �זה תלוי 
  .יש ש
 עניי
 ולכ� אפשר לתת רק א
 �צדקה מצוות  בעצמומעשר כספי
 הוא  לפיה לפי השיטה השניה

        ? ? ? ? אי� מחשבי
 מעשר כספי
אי� מחשבי
 מעשר כספי
אי� מחשבי
 מעשר כספי
אי� מחשבי
 מעשר כספי
. . . . הההה        

וזה כולל כס! . כל כס! שיש לאד
 לפני שהוא החל לעסוק בהוצאות ,מ� הנטו שרה אחוזי
מחשבי
 ע
  .במפעל הפיס וכדומה, בירושה, שאד
 קיבל במתנה

        ".".".".פתח תפתח את יד�פתח תפתח את יד�פתח תפתח את יד�פתח תפתח את יד�""""לקיי
 את לקיי
 את לקיי
 את לקיי
 את היו
 מרוב רמאויות קשה לנו היו
 מרוב רמאויות קשה לנו היו
 מרוב רמאויות קשה לנו היו
 מרוב רמאויות קשה לנו . . . . וווו        

עד שיוכיח , וכיו
 כל אד
 שפושט את ידו הוא בחזקת רמאי. רמאי
פושטי יד כבר בזמ� הגמרא היו הרבה 
וכאשר באי
 לבקש ממני . אני לא נות� עד שיוכיחו לי שזה מוצדק �כאשר באי
 לבקש ממני בגדי
 . אחרת
  . כיוו� שהדבר עלול להיות כרו� בפיקוח נפש, איני מסתכ� � אוכל 

            ....מהפרשה כולה אפשר לראות מסר של ער� הכס! בעיני היהדותמהפרשה כולה אפשר לראות מסר של ער� הכס! בעיני היהדותמהפרשה כולה אפשר לראות מסר של ער� הכס! בעיני היהדותמהפרשה כולה אפשר לראות מסר של ער� הכס! בעיני היהדות    ....זזזז        

אבל מותרות� אינ
 , חיי� קודמי
 לחיי חבר�" � החפ% חיי
  שלפתג
 עזרת אפשר לסכ
 את הדבר ב
�אנו  .בעוד לחברו אי� את המינימו
 ההכרחי לקיומולא יתכ� שאד
 יחיה חיי מותרות . "קודמי
 לחיי חבר

באופ� יחסית  צריכי
 להכיר תודה בכ� שיש לנו במדינה שירותי רווחה שדואגי
 לצמצ
 את הפערי
 הללו
  .ובנוס! כל קהילה צריכה לדאוג לצמצ
 את הפערי
 בתוכה .וצריכי
 להמשי� בכ�, טוב למדינות אחרות

  � שבת שלום ומבורך �

 א"התשע, "נפגשים בפרשה"

  פרשת ראה

  אבינר ואלישיב רייכנרשלמה הרב 
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