
 בס"ד.                                                                                                    סדרת כה עשו חכמינו.

 מתן אדם ירחיב לו

 

 ( מדרש רבה ויקרא פרשה ה פסקה ד 22)

אנטוכיא לעסק מתן אדם ירחיב לו )משלי יח( מעשה בר' אליעזר ור' יהושע ורבי עקיבא שהלכו לחולות 

 .מגבת צדקה לחכמים

והוה תמן חד בר נש והוה שמיה אבא יודן והוה יהיב פרנסה בעין טובה פעם אחד ירד מנכסיו וראה  

 .רבותינו שם ונתכרכמו פניו 

הלך לו אצל אשתו אמרה לו אשתו מפני מה פניך חולניות אמר לה רבותי כאן ואיני יודע מה לעשות 

רה לו לא נשתייר לנו אלא שדה פלוני בלבד לך מכור חציה ותנה להן הלך אשתו שהית' צדקת ממנו אמ

 .ומכר חציה ונתנה להן נתפללו עליו ואמרו המקום ימלא חסרונך

לאחר ימים הלך לחרוש בחצי שדהו עם כשהוא חורש נפתחה הארץ לפניו ונפלה פרתו שם ונשברה  

 .רגלה ירד להעלותה והאיר הקב"ה עינו ומצא שם סימא 

ר לטובתי נשברה רגל פרתי בחזירת רבותינו לשם שאלו עליו ואמרו מה אבא יודן עביד אמר להון הוא אמ

 .אבא יודן דעבדי אבא יודן דעיזיין אבא יודן דגמלי אבא יודן דתורי מן יכול למחמי סבר אפויא דאבא יודן

 .כיון ששמע יצא לקראתן אמרו ליה מה אבא יודן עביד 

 .פירות ופרי פירות אמר להן עשתה תפלתכם  

אמרו לו חייך אע"פ שנתנו אחרים יותר ממך לך כתבנו בראש נטלוהו והושיבוהו אצלן וקראו עליו זה 

 .הפסוק מתן אדם ירחיב לו

 

 

 

 

 

 

 



 .החכמים יוצאים לגבות צדקה . סימן שהמצב קשה 

 ע לא ילך בדרכם עוברים אצל אבא יודן. הוא מתבייש. ירד מנכסיו. אין ל ו מה לתת להם. מדו

אצלם אבא יודן ויבקש שיתפללו עליו?   נדיב,  בעולם של נדיבות ,  כיצד הוא לא יתן כעת. היו  

 רגילים לבוא אליו. היה נותן פרנסה בעין טובה. מפרנס אחרים. נתכרכמו פניו,  נשתנו פניו.

 סר א מהי סברת האשה? השאלה היא מהי המטרה בחיים.  מה המרכז ומה ההיקף. על מה אתה מו

הנפש? לדעת אבא יודן, המטרה היא ההצלחה העסקית.  חלק מההצלחה העסקית הוא לתת 

צדקה, לפרנס גם אחרים. וזה בהחלט נכון. הצדקה מתפקדת כמלח ששומר את הבשר. אך גלגל 

חוזר הוא בעולם. אולי לא נתת צדקה כפי כוחך? אוי יש קטרוגים אחרים. אדם כזה שיורד 

 . הוא הפסיק להיות צינור ראוי. יש לזה סיבה -מנכסיו

  אשתו של רבי יודן טוענת הפוך. המטרה היא הצדקה. בשביל זה אנחנו כאן. זה הייעוד. ולכן היא

נחלוק אותו לצדקה . היא  –שולחת אותו ללכת על כל הקופה. לך תמכור. כל עוד  יש לנו רכוש 

 מוציאה אותו מעצמו.  ' הורגת אותו'

  זו מדרגה עוד יותר גדולה.  -נפש,וכאןצדקה נחשבת מסירות 

 המקום ימלא חסרונך. יש בך איזה חסרון, מתפללים עליך שהחסרון  -רק כעת הם מתפללים עליו

 הזה יתמלא.

 .עומק הירידה. אפשר לנסות לדמיין מה חשב כשירד להעלות את הפרה.  -כיצד באה לו הישועה

הכל אבוד.ואז מתגלה לו האוצר. בעומק  נותרתי עם חצי שדה ועם פרה שלא תוכל יותר לחרוש.

הייאוש. כנראה היה צריך להוציא אותו מהמקום הקודם שלו. להביא אותו לתכלית הירידה, שבה 

, אך לא מתמרמר. יורד להציל את הפרה, לסייע לה. הוא גם משלם את המחיר על הנדיבות שלו

 ושם מתגלה האוצר.

 .היה  בו חיסרון.  לעומת מדרגתו. הצדקה נתפסה   השינוי בתפיסה הביא את הברכה . ולא הכסף

 אצלו כעניין עסקי. וכעת הוא מבין שהעסק בשביל הצדקה ולא להיפך.

 הם פוגשים אותו. הוא אדם עסוק מאוד, ויכול להיות שבעבר היה שולח  -כשהחכמים חוזרים

הוא תולה  הם יקרים בעיניו והוא יוצא לקראתם. את עושרו -להם שליח עם ממון רב, אך כעת

בתפילה שלהם. שהתפללו על מילוי החסרון, על שינוי התפיסה שלו. והם אומרים שהצדקה הזו 

 הייתה להם  הכי חשובה. -שנתן במסירות נפש

 ירחיב את עצמו. ירחיב את גבולותיו. בעלי המוגבליות. מי מרחיב  -מתן אדם ירחיב לו -הפסוק

 מרחיב אותנו בעצמנו. -את מי? מי צריך את מי? מי עושה עם מי? המתן

 


