
ויקהל – פקודי
 ביני תלמי

שראשיתו  הספר  שמות,  ספר  ונחתם  הולך 
ר לֹא ָיַדע ֶאת  ַויָָּקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאשֶׁ

,,

 (שמות א, ח) וחתימתו - עם סיום הקמתו 
,,
יֹוֵסף

של אהל מועד. הספר שראשיתו באבדן צלם 
באבדן  העבדות,  לתהומות  בנפילה  אנוש, 
סיכוי, באבדן אמונה, בהסתר הפנים הנורא 
מכל,  לנורא  עמו  את  הזונח  אלוהים  של 
ל  כָּ

,,
מ בתוכם.  לשכון  שובו  עם   - וחתימתו 

 
,
ה ּוְכבֹוד 

,,
אל  כב)  שם,  (שם   

,,
ּלֹוד... ַהיִּ ן  ַהבֵּ

 (שם מ, לד). האוהל מוקם, 
,,
ן כָּ שְׁ ָמֵלא ֶאת ַהמִּ

וחוזה השלום השביר בין העם לאלוהיו נחתם 
 יומם לאש הלילה. ספר שמות, 

,
שוב בין ענן ה

ספרו של הפיוס.
אשר  בתרומה  מתחילה  המשכן  מלאכת 
ְוָעשּׂו ִלי 

,,
תלקח מכל מי שידבנו ליבו בעבור 

הרוח  ח).  כה,  (שם   
,,
תֹוָכם בְּ י  ַכְנתִּ ְושָׁ ׁש  ִמְקדָּ

השופרות  בין  עמה  אל  שדיברה  הגדולה 
לתמרות העשן בהר סיני, הולכת ומצמצמת 
עצמה אל מקדש מעט של מועד. האלוהים 
האלוהים  משה;  עם  פנים  אל  פנים  שדיבר 
שבשיחותיו עם הבשר ודם אנחנו לא תמיד 
ַוְיַחל 

,,
) לתלמיד  המורה  בין  להבדיל  יודעים 

ֶיֱחֶרה   
,
ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה  ֱאלָֹהיו 

,
ֵני ה ה ֶאת פְּ משֶׁ

כַֹח  ר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים בְּ ָך ֲאשֶׁ ַעמֶּ ָך בְּ ַאפְּ
ִמְצַרִים ֵלאמֹר  ֹיאְמרּו  ה  ֲחָזָקה: ָלמָּ ּוְבָיד  דֹול  גָּ
ּוְלַכּלָֹתם  ָהִרים  בֶּ אָֹתם  ַלֲהרֹג  הֹוִציָאם  ָרָעה  בְּ
ֵחם  ְוִהנָּ ָך  ַאפֶּ ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ָהֲאָדָמה  ֵני  פְּ ֵמַעל 
 (שם לב, יא-יב ); האלוהים 

,
ָך ַעל ָהָרָעה ְלַעמֶּ

שמשה עוד יכול להתווכח מה ַיראה לו ומה 
 – מוצא  לא  או  חן  מוצא  כן  הוא  אם  לא, 
האלוהים הפתוח הזה סוגר את עדותו בארון 
ּפֶֹרת  ַהכַּ ֵמַעל 

,,
רק  האיש  משה  אל  ומדבר 

את  שגם  כב),  כה,  (שם   
,,
ֻרִבים ַהכְּ ֵני  שְׁ ין  ִמבֵּ

מועד  אהל  רואה.  הוא  אין  שלהם  פניהם 
וארון העדות אינם באים לצמצם, הם באים 
אהל  את  לקודש.  גבולות  לשים  להרחיק, 
צורפים  בונים אנשים, את עגל הזהב  מועד 
אנשים. את מעשה ידי האדם - האדם יודע 
את  המים;  על  ולפזר  ולשרוף  להשמיד 
גבולותיה המקודשים של הרוח הוא אינו יכול 

לעבור.
במשכן  השוכן   ?

,,
תֹוָכם בְּ י  ַכְנתִּ ְושָׁ

,,
למה  אז 

 ?
,,
תֹוָכם בְּ

,,
, למה אומר הכתוב 

,,
בתוכו

,,
שוכן 

ודאי איני הראשון שיאהב לומר שזהו פירושו 
שתהיה   - א)  יט,  (ויקרא   

,,
ְהיּו תִּ ים  ְקדשִׁ

,,
של 

ואחד  אחד  כל  בתוך  בתוכם,  שורה   
,
ה רוח 

כאילו  מזה.  מפחדים  קצת  חילונים  מהם. 
כל  שרואה  בתוכי  קטן  אלוהים  לי  יש   , מה 
מה שאני עושה, שמתבונן על כל מה שאני 
חושב, שהולך אתי לכל מקום, שיודע לי את 
קטן  אלוהים  אצלי  שוכן  ואם  הסודות?  כל 
כזה, האם בדברים שאני עושה יש גם משהו 
בתוכי,  שוכן  שהוא  וזה  לו?  שותף  שהוא 
באמת מקדש אותי מכל העמים? ואולי רק 

בגלל זה אני כל כך עייף עם סופו של יום?.
רּוַח  אֹתוֹ  א  ָוֲאַמלֵּ

,,
כזה:  היה  בצלאל  הנה 

ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ּוִבְתבּוָנה  ָחְכָמה  בְּ ֱאלִֹהים 
ָהב  זָּ בַּ ַלֲעשֹׂות  בֹת  ַמֲחשָׁ ַלְחׁשֹב  ְמָלאָכה: 
ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ת  ּוַבֲחרשֶׁ ת:  חשֶׁ ּוַבנְּ ֶסף  ּוַבכֶּ
(שמות   

,,
ְמָלאָכה ָכל  בְּ ַלֲעשֹׂות  ֵעץ  ת  ּוַבֲחרשֶׁ

קברו  (על  בצלאל  היה  לב  חכם  ג-ה).  לא, 
אני  לב.  חכם  שהיה  כתבנו  שלי  אבא  של 
בחכמה  אותו  מילא  שאלוהים  חושב  גם 
מסכים  היה  לא  הוא  אבל  ובדעת,  ובתבונה 
את  מחליפים  לא  אנשים  אלוהים).  לערב 
אלוהים, אבל כדי להוציא לפועל מראות של 
נבואה ולעשות אותם למלאכת מחשבת של 
שאנשים  מה  כנראה  צריך  ורקמה,  צורפות 
או  או בלב,   בבטן, 

,,
רוח אלוהים

,,
לו  קוראים 

בנשמה. אנשים חסרי דעת לא מבינים שזו 
השכינה  שזו  מבינים  לא  הם  דתית,  קדּושה 
שבתוכנו, הם חושבים שזה מעשה אמנות ... 

הזאת  המיוחדת  האנושית  הרוח  אולי  אז 
מישהו  אם  לי  איכפת  לא  (וממש  שבתוכנו 

יגיד לי שיש לה קירבה כל שהיא לאלוהות) 
המצפון  על  שאחראית  זאת  באמת  היא 
המדריך ומכוון את חיינו בין מותר ואסור, והיא 
גם אותו הפוטנציאל המדהים שיש לאנשים, 
לצמיחה וביטוי רוחני. הרבה אנשים קראים 
, אבל אני לא בטוח 

,,
יראה ואהבה

,,
לזוג הזה 

מתכוונים  שאנחנו  כך  על  מסכימים  שהוא 
לאותו דבר.

 
,
ה משכן   .

,,
שמות

,,
שלהי  של  שבת  ערב 

 
,
ה וכבוד  מכונו  על  עומד  בתרומה,  שהחל 

מלא אותו.
ערב שבת כמו זה הראשון, בו מעשה הבריאה 
האלוהי הסתיים, הלך לו ריבוננו אצל מנוחת 

שבתו ולא שב עוד לברוא.
מפקיד  הוא  עולמו  יצירת  של  המשכה  את 
; הוא 

,,
רוח אלוהים

,,
בידי האדם המקבל את 

האדם  הבונה,  האדם  היוצר,  לאדם  מוסר 
המלהט לו כלי עבודה חדשים ומתאים את 

עולמו לנסיבות ולחליפות הזמנים. 
להרוס.  הכח  בעל  הוא   - לבנות  הכח  בעל 
החבלה.  פוטנציאל  הוא   - היצירה  בעל 
אלוהים לא שב לברוא אחרי השבת ההיא, 
חורפי  שבת  ערב  באיזה  חדל  להרוס  וגם 
המתהפכת  העוצמה  את  קשת.  של  אחד 
עם  עושים  שאנחנו  מה  אלינו.  העביר  הזו 
העוצמה הזאת – הוא בידינו. הצבת שבצבת 
בין  אז  לנו  נמסרה  כבר  עשויה,  היתה 
השמשות. עכשיו רק נשאלת השאלה האם 

אנחנו מבינים נכון גם את הציווי.

דבר המערכת:
בפני  המביא  יחודי  עלון  הינו  לדרוש,,  ,,עת 

הציבור הדתי דעות שונות ומשתדל להעלות 
פרסמנו  שעבר  בעלון  לדיון.  שונים  נושאים 
ראיון עם הרבנית החילונית סיוון מס. מטרת 
הראיון היה לחשוף את הציבור הדתי לדעותיה. 
הרב  להשוות את מעמד  בכוונתינו  היה  לא 
לרבנות.  האורתודוקסית  להסמכה  החילוני 
הדברים  לתוכן  להתיחס  לנכון  רואים  אנו 
נשמח  המרואיין.  של  לתאריו  בהכרח  ולא 

להמשיך ולקבל תגובות לעלונים הבאים.
etlidrosh@gmail.com .

נאמני תורה ועבודה:
מיוחד  מחיר  ועבודה  תורה  נאמני  לחברי 
המלחין  מאת   

,,
באויר פורח  מגדל 

,,
למופע 

והמוזיקולוג, זוכה פרס ישראל, אנדרי היידו 
בתאטרון החאן. 

הגדול!   בשבת  עיון  לשבת  אלינו  הצטרפו 
ב ניסן, 31-30/3) 

,,
א -י

,,
(י

בחברה  המנהיגות  במשבר  תעסוק  השבת 
שמואל  הרב  אורחים:  מרצים  הישראלית. 

ר מיכה גודמן. 
,,
 חנה ספראי וד

,
ריינר, פרופ

בירושלים.  שלום  במלון  תתקיים  השבת 
ההרשמה עד יום שלישי בלבד! 

התנועה-02-5611761,  למשרד  פנו  לפרטים 
neemaney@toravoda.org.il

המשך בעמוד 4

המשך מעמוד 1

היא  ועבודה  תורה  נאמני  צעירי 
דתיים  ציוניים  צעירים  של  תנועה 
הדתיים  החיים  בין  לגשר  השואפים 
עם  ולהתמודד  המודרניים  לחיים 
אנו  מכך.  העולים  הקונפליקטים 
תפיסתנו  את  לעצב  שנוכל  מאמינים 
דעות  בעלי  עם  ודיון  הקשבה  תוך 

שונות.
הצעירים  בקרב  להעלות  ברצוננו 
ובציבור  בפרט  דתי  הציוני  בציבור 
ומדינה,  דת  כגון:  בנושאים  דיון  בכלל, 
ודומיהם  חברתי  צדק  האישה,  מעמד 
לעמוד  הצריכים  בוערים  נושאים   -
כל אדם השואף  יומו של  בראש סדר 

לחיות חיים דתיים בעולם המודרני.
דתיים  חיים  ליצור  מקווים  אנו 
דיון  באמצעות  וערכיים  משמעותיים 
בחברה  המתרחש  על  ופומבי  פתוח 
נשיג  בפרט.  הדתי  ובציבור  בכלל 
ציבורית  במה  יצירת  באמצעות  זאת 
הנגישה לכל צעיר הרוצה להשמיע את 
אחרים.  של  מדעותיהם  וללמוד  דעתו 
אנו נשמיע את הקול הדתי המתחדש, 
הישראלית  בתרבות  המעורה  קול 
בכל  הדתי  בעולם  גם  כמו  העכשוית 

ענפיו ורבדיו.

עם מטרות אלו אנו יוצאים לדרך עם 
,,
עת לדרוש

,,
העלון 

אנא כתבו לנו והגיבו ונשתדל לפרסם 
זאת בעלונים הבאים

אנו מחפשים אנשים הרואים חשיבות 
במפעל זה ומעוניינים לתמוך בהוצאת 

הגליונות.

עורכים: יותם ברום, צבי פריגלנדר, 
נעם מאיר ואלעד קפלן

e-mail: etlidrosh@gmail.com

לפרסום בעלון או 

שיתוף פעולה אחר 

ניתן לפנות 

ליותם ברום: 

054-7566101
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צעירים  של  תנועה  קמה   ,1971 בתחילת 
האיסלם  ארצות  עולי  של  השני  הדור  מבני 
 .
,,
הפנתרים השחורים

,,
כינו את עצמם  אשר 

הקיפוח  תחושת  רקע  על  צמחה  התנועה 
מאז  האיסלם  ארצות  יוצאי  של  והאפליה 
יצרה  קום המדינה. הפעילות של הפנתרים 
מחאה חברתית שהלכה והתרחבה ולעיתים 
אף נגררה לפסים אלימים. לבסוף המאבק 
היום  לסדר  עלה  והנושא  הצליח  הציבורי 
הציבורי ותקציבים נוספים הועברו לנושאים 

חברתיים. 
רלי ביטון היה אחד המייסדים של התנועה, 

,
צ

כשהפנתרים הפכו ב-1977 לתנועה פוליטית, 
רלי נבחר לכהן כחבר כנסת ועסק בקידום 

,
צ

מדיניותו החברתית. כיום, שנים רבות אחרי, 
החברתי  שהמצב  חושב  הפנתרים  מנהיג 

עדיין קשה – ולהיות נחמדים לא יעזור. 

שהמאבק  חושב  אתה  אחרי,  שנה   35
הצליח?

הישגים,  מאוד  להרבה  הגענו  בזמננו 
לא  פוליטית  תנועה  שום  כמעט  שלדעתי 

הצליחה להשיג.
אדירות  להצלחות  הגענו  החינוך  בתחום 
גם  להשגים  הגענו  לבינתיים.  שהתמוססו 
כזה  מושג  היה  לא  פעם   - השיכון  בנושא 
להגיד  השיכון,  למשרד  לגשת  יכול  שאתה 
פיתרון.  איזשהו  ולקבל  דיור  מחוסר  שאתה 
גם  ולדאוג  הממשלה  על  לכפות  הצלחנו 
מובטל,  היה  כשאדם  פעם  צעירים.  לזוגות 
הוא יכל לבקש רחמי שמים אבל לא למצוא 
פתרון ממשי. היום אתה יכול לפנות לביטוח 

לאומי ולדרוש הבטחת הכנסה.
החינוך  בתחום  את השגנו  להמחיש  בשביל 
עדות  בני  ל-5%   3% בין  היו  בתקופתנו   -
את  פתחו  ואז  באוניברסיטאות,  המזרח 
שנות  ועד   - הקדם-אקדמאיות  המכינות 
השמונים הכפילו את התלמידים המזרחיים 

באוניברסיטאות.

ישראל  שמדינת  בכך  חשיבות  רואה  אתה 
היא יהודית דווקא?

המדינה נוסדה כמדינה יהודית לעם היהודי, 
אך  יהודית  מדינה  היא  המדינה  אם  נקודה. 
מקפחת, מפלה ופוגעת בחלק גדול מהעם 

היהודי, זה מקומם ומוציא מהדעת!
היום האפליה הרבה יותר גרועה והרבה יותר 
מלאת שנאה וממוקדת כלפי עדות המזרח. 
אם אתה מסתכל באופן כללי על השלטון - 
זו האוכלוסייה האשכנזית שעדיין שולטת בו 
ללא מיצרים. היא מוכנה להגיע כמעט לכל 
עדות  בני  שאת  בעוד  הערבים,  עם  הסדר 
מוכנים  הם  הצדה.  לדחוק  אפשר  המזרח 
לתת היום לערבים יותר מאשר שהם מוכנים 
לתת לאזרחי מדינת ישראל שנלחמו למענה 
ואף הפכו לנכים ומובטלים למענה – אנחנו 
נתנו את הנשמה למען המדינה. זה מתבטא 
בכל תחומי החיים למשל,  יש משורר בשם 
ראוי  שהוא  אומרים  לארץ  שבחוץ  שושן  בן 
לכל  השירים  את  ומתרגמים  נובל  לפרס 
להתייחס  מוכנים  לא  בארץ  רק   – השפות 
אליו. בכל תחום יש לנו פרופסורים ומדענים 

להרצאות  אותם  מקבלים  העולם  שבכל 
– ורק בארץ מתייחסים אלינו כמזבלה.

מאבק  הוא  אלים  שמאבק  חושב  אתה 
לגיטימי?

מצד  יזומה  אלימות  הייתה  ולא  כמעט 
עם  מעימותים  נוצרה  האלימות  התנועה. 
או  סלחניים  היו  שלא  רק  שלא  המשטרה, 
ותרנים אלא היו מוכנים להכנס בנו עם כל 
הכלים ברגע שחסמנו כביש או צומת. זאת 
אפשר  והשלטון.  הממסד  מדיניות  הייתה 
בתנאי   – אלימות  ללא  גם  מאבק  לקיים 
אלימים.  כוחות  מפעילה  לא  שהמשטרה 
רגישות 

,
של  מדיניות  התנהלה  בהתנתקות 

בשקט.  התנהל  המאבק  ובאמת   ,
,
ונחישות

לעומת זאת כשנערי הגבעות לא רצו לפנות 
איזו האחזות מצוקמקת המשטרה הפעילה 
כח בלי שום פרופורציה וראו את התוצאות. 
מול  חלשים  כמו  מרגישים  אנו  היום  עד 
חזקים, שצריכים להאבק על הזכויות בעוד 
נלחמים בנו בכל הכוחות ובכל הכלים. זאת 
בעיה – אם לא נאבק, לא נוכל לשנות את 
אותנו  יאשימו  להפגין  נצא  אם  אך  המצב, 

באלימות. 

איך יתרחש השינוי היום?
י התארגנות מחודשת של צעירים. בכל 

,,
רק ע

מובילים  שסטודנטים  מקובל  בעולם  מקום 
המכינות  פעם  אולי  חברתיים.  מאבקים 
כי  המאבק,  את  הובילו  האקדמיות  הקדם 

היה שם רוב מזרחי.
שתאבק  חברתית  תנועה  צריך  שני  ומצד 
מאנשים  שמורכבת  החברתיות  הבעיות  על 
הזכויות  על  שנאבקים  משכונות,  אמיתיים 
שלהם כדוגמת הפנתרים השחורים. אמרנו 
של  מהפירורים  להנות  מוכנים  לא  שאנחנו 
אם  בעוגה.  שותפים  להיות  אלא  השלטון 
לדעת  רוצים  אנחנו  העוגה  את  מחלקים 
העוגה  את  פורסים  ואם   - בה  חלקינו  מה 
אז אנחנו מוכנים להחזיק בסכין יחד איתם 
ולהיות שותפים בחלוקה כך שכל אחד יקבל 
את מה שמגיע לו וכך צריך לדרוש גם היום.

בכל  להעשות  צריך  התפיסה  שינוי  אז 
החברה הישראלית ולא רק בפוליטיקה?

בחברה  מהפכנית  תפנית  לעשות  צריך 
לא  חברתית.  נדה 

,
לאג לחזור   - הישראלית 

יכול להיות שמסתובבים 200 אלף מובטלים 
ושאין פתרון. לא יתכן שמקצצים בקצבאות. 
חברתי  יום  לסדר  נחזור  לא  אנחנו  אם 

במדינת ישראל המצב יחמיר מיום ליום.

יש לך מסר לציבור הדתי?
בנוסף  לעסוק  הדתי  מהציבור  צפייה  לי  יש 
ועזרה  החברה  בשינוי  גם  ועבודה  לתורה 
הישראלית  החברה  החלשות.  לאוכלוסיות 
מהגוף  חלק  אם  אדם:  בן  של  גוף  כמו  היא 
כואב או פגוע אז כל הגוף כואב - ואם הגוף 
תפגע  החברה  כל  לחלוטין  בריא  יהיה  לא 

מכך.

רלי ביטון
,
ראיון עם צ על אפליה ושינוי חברתי

בקידום  ותומך  מלווה  מכשיר,  צדק  קהילת 
הדדית  וערבות  חברתי  צדק  של  פרויקטים 
הזרמים  מכל  מתפללות  קהילות  בקרב 

בישראל. 

בין  דיון ציבורי על המתח  לאחרונה מתנהל 
אחריות המדינה לדאוג לרווחת אזרחיה לבין 
תופעת הגבירים הנדבנים שתורמים מכספם 

או ארגוני הצדקה שמתרימים את הציבור. 
התרומה  סוגיית  את  נבחן  זאת,  לאור 
ּכֹל   ,

,
לה רּוָמה,  תְּ ֶכם  ֵמִאתְּ ְקחּו 

,,
בפרשתנו: 

(שמות לה   
,,,

ה רּוַמת  תְּ ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבוֹ,  ְנִדיב 
ד). האם התרומה היא מצווה או נדבת לב? 
למה מיועדת התרומה ומי אמור לתת אותה? 
כציווי אלוקי בשמות כה,  זו מופיעה  הוראה 
תרומות  בשלוש  שמדובר  י 

,,
רש מסביר  שם 

שונות:  
בקע 

,,
השקל  מחצית  תרומת  הראשונה, 

 המוזכרת בפרשתנו (לח, כו-כז). 
,,
לגולגולת

עשרים.  מגיל  איש  כל  על  שמוטל  מס  זהו 
שמעידים   ,

,
חברות דמי 

,
היא  התרומה 

מן  כחבר  הבוגר  האדם  של  שותפותו  על 
המניין בעם. היא נגבית באופן שוויוני, סכום 
בסיסי של מחצית השקל מכל אחד. מעניין 
שביסודות  לאדנים  מיועדת  זו  שתרומה 
המשכן – סמל רוחני, תרבותי ופוליטי לבית 
המשותף של העם, מקום השכינה, שכל אחד 
נוטל חלק בבנייתו. בהקשר הלאומי והמקומי 
שלנו ראוי לבדוק מהן אותן חובות בסיסיות 
המוטלות על כל אזרח וחבר קהילה – האם 
הן שוויוניות ונגישות לכל? כיצד הן תורמות 
מוטלת  מי  ועל  המשותף?  המרחב  לבניית 
, את מי 

,,
חבר מן המניין

,,
החובה – מי נחשב 

פוקדים ואת מי מדירים? 
לקופה  מיועדת  המזבח,  תרומת  השניה, 
הציבורית למימון קורבנות הציבור. זו תרומה 
צרכי  את  לספק  שנועדה  משותפת  לקופה 
המשרתים  אנשים  אמונים  ושעליה  הציבור 
שלנו  למציאות  בהשלכה  הציבור.  את 
כל  של  ואחריות  חובה  לציין  ניתן  בישראל, 
אזרח לא רק לתרום לקופה הציבורית אלא 

גם לדרוש מהאחראים לניהול הקופה, נבחרי 
הציבור, לנהוג באחריות, לטובת הכלל ועל-

וסדר עדיפויות  ומוסריים  פי ערכים צודקים 
מוסכם. 

שאיננה  הנדבה  היא  השלישית  התרומה 
 ,
,,
הטוב רצון 

,,
ה לתחום  שייכת  אלא  חובה 

ככתוב  רגשי,  רובד  כאן  נוסף  י. 
,,
רש כלשון 

 (לה, ה). הנדבה נובעת מחיבור 
,,
כל נדיב לבו

,,

אישי, רצון ומוטיבציה לתרום דבר-מה ייחודי 
לאדם, מעומק לבו. ראינו כי תרומת הנדבה 
הגולגולת,  למס  ומעבר  מעל  היא  האישית 
בניין  של  הבסיסית  לחובה  מתווספת  היא 
הקופה  של  השוטף  והתחזוק  המשכן 
הציבורית. כלומר, בהקשר הישראלי, מקומם 
של הנדבנים הפרטיים מוערך וחשוב אך אינו 
ונבחרי  המדינה  את  לפטור  או  להחליף  בא 
צודק  באופן  לדאוג  האחריות  מן  הציבור 

ושוויוני לספק את צרכי כלל האזרחים. 
מדיון זה ניתן ללמוד גם על המושגים צדק, 

צדקה וחסד. 
למקבליתה  דומה  איננה  ביהדות  צדקה 
צדקה  אהבה.  מלשון   ,charity הלועזית 
הלב  ונדבת  הזולת  באהבת  תלויה  איננה 
 .
,
צדק

,
מ נגזרת  צדקה  הדין.  משורת  לפנים 

זוהי חובה עם גדרים והלכות מפורטות. כפי 
בלשון  נבוכים  במורה  ם 

,,
הרמב שמסביר 

לו  שיש  מי  לכל  לספק 
,,

מודרנית:  כמעט 
. לכל אדם שנברא 

,,
זכות את מה שמגיע לו

של  עיוות  קיים  אך  יסוד  זכויות  יש  בצלם 
חוסר איזון בחלוקת המשאבים. ניתן לתקנו 
הממסד  ברמת  צדק  רדיפת  באמצעות 
והמדיניות לצד מתן צדקה ברמה של הפרט 
והקהילה. האחריות לחלוקת המשאבים על-

היא, כמו מס הגולגולת,  פי עקרונות הצדק 
חובה המוטלת על כלל השותפים בחברה. 

גמילות  מקבילה:  יש  הנדבה  לתרומת  גם 
הבין-אישי,  במפגש  מתייחדת  זו  חסדים. 
בשלושה 

,,
הרגשי:  ובחיבור  לב  בתשומת 

מן  יותר  חסדים  גמילות  גדולה  דברים 
חסדים  גמילות  בממונו,  שהצדקה  הצדקה: 
בין בממונו בין בגופו. צדקה לעניים, גמילות 
צדקה  לעשירים.  בין  לעניים  בין  חסדים 
 
,,
לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין מתים

ב).
,,
(סוטה מט ע

סיפורי חכמים:
אמר המגיד מקוזניץ:

נקראת  היא  שבתחילה  חכמינו,  צדקו 
האדם.  של  היינו  תורתו,  ובסופו   ,

,
ה תורת 

נותנים לו  שכן כשלומד אדם תורה לשמה, 
שלו  והריהי  במתנה  הקדושה  התורה  את 
רעיונותיו  כל  את  בה  להלביש  הוא  וראשי 

הקדושים.

,,
קהילת צדק

,,
תניא ציון וולדקס, רכזת  קהילת צדק
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