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חברה לתורה ועבודה שלרבניירושליםלפנישמונים שנה -
הרב שבתי דב רוזנטל
שטר התקשרות של חברת "אהבת שלום"
קנין וחברה  -הרב אלימלך בר-שאול זצ"ל
שלמות האדםוחייהשיתוף  -הרביעקבפילכר
השיתופיותוהשיויון  -הרב שלמה אבינר
עלהשיתופיותוהשיויוןבקיבוץהתורתי  -שמואל עמנואל
שלי ושלך  -אפריםיעיר
חטאתציבורמול חטאתיחיד  -הרב שלמה אבינר
ערבותבקהילהשיתופית  -הרב הושערבינוביץ
מושבשיתופי?  -הרב שלמהאבינר
הסתפקות במועט כערךמהותיבדרכי התורהובחייהקיבוץהתורתי
ד"ר משה זקס

הרב שבתי דב רוזנטל

חברה לתורה ועבודה שלרבניירושליםלפנישמונים שנה
ראשיתדבר
הזיקה לעבודת האדמה קננה מאז ומתמיד בלבם שלבני ירושלים .ידועוה אגודות רבות אשר נוסדו
למטרה זאת ,מהן שהצליחו להקים מושכות וכפריס .כרס ,כחלקן הגדול לא הצליחו להגיע למטרתן
והרבה חברות כאלה נשארוגנוזות בספרי התקנות .תקנות החברה שאנו מפרסמים בזהישלהן ערך
היסטורי וחברתיגדול מפני החתומים עליהן שהיו אח-כ מנהיגי ומאורי הדור ,והם לא מנעו עצמם
מלתתיד לחברהכזו ,בפרט ,כשכלגלויכזה היהכרוך בסכנה ,בתנאים דאז.
פנקס זה ,המתפרסם לראשונה ,שופך אור על תכניתליסוד אגודה להתישבות חקלאית על טהרת
הקודש "בתשוקה לתחיית אדמת קדשינו ולהפרחת הישוב ולגאול שממות ארצינו היקרהלנו מכל
יקר ,בתשוקה לצפות להמצוות התלויות באר'ן" .המיוחד שבתכנית זאת הוא שכלהחבריםהיוגדולי
ומופלגי תורה ,פארי ירושלים,ומעניין לראותאיךשרעיון עבודת האדמהובנין הארץ בפועל עפ"י
התורה ,חדרגםלחוגיםאלו.
תאריך יסוד אגודה זאת לא ידוע ,יש לשער שהי' זה בערך בשנת תרס"ב .ההשערה היא עפ"י
דימוי החתימות לתקופה זאת.יסודנוסף להשערה זאתהיא העובדה שרוב החתומים הם חבריישיבת
"אור חדש" שלהגביר ר' שמואל שטרויס שנוסדה בשנת תרנ"ז בהשראתו של רבי שמחהזיסלזיו
מקלם ,ובשנת תרס"ב נסגרה הישיבה ,עקב סיבות שונות :המצב הכלכלי היה אז בכל רע כפי
שמעידה תעודה זאת "כיאין הקומץ אשר מקבלים מקופח הישיבה משביע לחם צר לביתו" ,כנראה
שתלמידי הישיבה בשיתוף עם כמה ממובחרי בני-תורה בעיר ,החליטו לייסד אגודה זאת אשר
תמציא להם פרנסה ובד בבד עם העבודהיוכלו להגות בתורה "לקשורלימוד והעבודה יחד".
מעניינת היא חקנה ב' מתנאי-החברה בה נקבע ,שלא יקובלו חברים "כי אם ידועים למופלגי
תורה ויראה ,ושיהא סרקם נאה ,אוהבי אמת ושלום ,שונאי מחלוקת ומדנים" .כנראה שתקנהזו
קשורה כריב שהתגלע בישיבה שבעטייה נסגרה .מעניינת היא גם התקנה נגד המותרות והלוקסוס
"אשר כעלוקה מוצצתהיא אתדמי אחינובימים האלה".
רעיון זה לא יצא לפועל ,מסיבות בלתי ידועות .היוזמים הצליחו לקבל  16חברים ,בעוד שלפי
התקנות היה צורך להתחיל ב 30-חברים .ומעניין הדבר ,כי אף שרעיון זה לא הצליח להתבצע,
נשארו החברים קשורים לישוב החדש ובחלקם אף שהו שם תקופת זמן .מהם נזכיר את ר"ה
רייכסמאן ששימש בת"ת של חברת "שומרי תורה" בפ"ת ,רי"מ מושקין ששהה זמן מה ביהודיה:
ר"ד בהר"ן  -בשפי' ,ר"ת שיינקר שהי' רב ושו"ב במסחה ,רס"לרובין שהי' רב בעקרון בשנות
תרס"ד -סח .ואחרון מרן הגרצ"פ פראנק ז"ל ,ששימש ר"מ בישיבת "שערי תורה" ביפו תקופת
זמן החל משנת תרס"ב.

הרב שבתיד .רוזנטל

תקנות החברה

לכהדודינצא השדה*
אמרה כנסתישראללפני הקב"ה:רבונו שלעולם אלתדינניכיושביכרכים
שיש בהםגזלועריות ושבועת שקר נצא השדה בא ואראך ת"חבני באגא
ועובדי אדמהועוסקיןבתורהמתוךדוחק **:
כאשר נעלה על לבנו ,מצב לומדי תורה בארץ הקודש ,תסמר שערת ראשינו

וכדונג נמס כל לב ,הנה כלימי עלומיהם עומלים ויגעים בתורה ,סובליםעוני
ויסורין,חייםחיי דוחק וצער ,עד אשריזכהו ד'ויגדלוןבניוויראכייצרלו,כי
אשראין הקומץ [ -אשר מקבלים מקופת הישיבה] משביץלחם צר לביתו ,אז
נודד נפשו ללחם ,או נאלץ לכתתרגליו אחת הנה ואחת הנה להביא טרף לביתו,
ואי' מקום לתורתו? אי'יגיעו אשריגע מבחרשניחייו? אחריעבור שנים ,ירד
מטה מטה ,עשר מעלות אחורנית ,נשאר בעוני ובבזיון באמור על עם ד' אלה
נרפים הם ,נרפים ,מאוים רק להושיטיד לכיס של צדקה ,לויגעו בחכמה ,או
בעבודה אחרת ,אף חלק עשירית ,אזישבעו לחםדרך כבוד ,כנראהעיןבעין -
אוי ! -לנומחילול השםהגדולהזה:
אחריהתבוננועלכלאלה,היהדרךזהנפלאוישרבעינינולקשורתורה ,המצוה
ודרך ארץ שילכו יחד ,שלובי זרוע ,בעבותות אהבה ,על אדמת הקודש,כי מאז
ומעולם הי' קשורים התורה והמצוה יחד עדכי אמרו חכמינו ז"ל,כי אחתבלי
חברתה סופה בטילה ,טובה נחלה וחכמה ,הורנו החכם מכל אדם (קהלת ז),וכן
אמנםראינו משנותדורודור,בימיחכמינו ז"ל,כי כשם שהתאמץכל אחדלעלות.
במעלת שלמות התורה ,כמוכן התאמצו להעמיד עצמם על בסיסנכון .ומאמרים
רבים ,שלא לבדשיראונושאיןדרך ארץ מתנגדתללימוד התורהכי אםישמיעונו
כי אדרבה מסייעים זה את זה כמו שאמרו "טוב תורה עם דרך ארץ" :והיה זה
האופן נאות אצלנו לעשות ישוב קאלוני' בארץ קדשינו ,מקיבוץ אשר בטוחים
הננוכי הארץ בעצמה תשמח בהם[.עיין מהרש"א ז"לסנהדרין צד עה"פ מכנף
הארץ זמירות שמענו] ,שיעבדו אדמת קדשינו ,בתשוקהלחיים פשוטים ,בתשוקה
לאכול מיגיע כפינו ,בתשוקה לתחיית אדמת קדשינו ולהפרחת הישוב ולגאול
שממות ארצינו היקרה לנו מכל יקר ,בתשוקה לצפות להמצוות התלויות בארץ

י עפ"ישירהשיריםו,י"ב.
*י עפ"יעירובין כ"א.
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לקיימםלכשיעזרנוד'שיבואולידינו בחשק נמרץ בשמחת לבבחומריורוחני -
בקצרה  -ישוב אשריהי' למופתלרבים ,המראה קישור התורה והיראה והדרך
ארץלתועלתלהם ולתועלתאחרים.
וזאתהיא העצההיעוצהלנו,בעזרתויתברך ,להתקשריחדבאגודה אחת,להיות
חברים מקשיבים עפ"י התנאים אשר יבוארו מעבר לדף ,ולקרוא בקול לפני
הנדיבים אחינו שבגולה ,שיתאזרו עוז ויתנו ידם עמנו להוציא רעיוננו מכח אל
הפועל ,כפי האופנים אשריבוארו בהפלאן [=תכנית]  -ותקותנו חזקה,כי אם
נהי' לאגודה לעסוקבענין היקר הזה תקובל דברינולרצוןלפני אחינו ,ויבוא רוח
החיים הזה ויפח על שביבי-קודש העוממת בלבות יראי ד' וחושבי שמו ויבער
כלפיד צדקתו ורשפי-אש שלהבת יתמלטון,ויגדלו חסדם מעל שמים ויקודש שם
שמים ברבים ,ואזנהי' מאושרים לחיותחייעונג,חיי כבוד ,ולעבוד אתבוראינו
עבודה תמה ועבודתינו תהי' תפארת לעושינו ותפארת לבני אדם ויהי' ש"ש
מתאהבעלידינו.ותגלנפשינו באמורלציוןמלךאלקיך  -אמן.
פעולתהחביריםמאגודתינוכיוםהזה:

א) בכל ראש חודשתהי' אסיפתכלהחביריםלעיין בתהלוכות החברה .וכל חבר
צריךלבוא להאסיפה והחבר אשרלאיבואצריך לברראונסולמנעומלבוא.
ב) בכל האסיפה יבוחרו ג' אנשים מתעסקים ,שעליהם להתעסק בכל החודש
הזה ,ולכהפ"ח להתאסף בכל עש"ק ועליהם להשתדל להוציא לפעולות,בין מה
שיעלוכלהחברים בהאסיפהכלליתובין מהשיעלו הם באסיפתם.
ג) אם יראו הנבחרים צורך לקרוא אסיפה בזמן בלתי מוגבלצריכין הקרואים
לבא ,ובכל דבר ,עפ"ירוב דעותיקום דבר.
ד) עלכל חבר לתת להוצאות הנצרכיםלעניןכפי אשריושתעליו מהנבחרים.
תנאי החברה:

א)החבירים לאימעטו משלושים.
ב) לא יקובלו חברים,כי אםיהיוידועים למופלגי תורה ויראה ,ושיהא פרקם
נאה ,אוהבי אמת ושלום שונאי מחלוקת ומדנים ,נוחים לד' ולבריות ,לאחרשיהי'
עשרים חברים ,לאיקובל חברעודכי אם באסיפת החברים,שעיינו ושיסכימוכי
תנאיומתאימים אתתנאי החברה.
ג) החבר יקבל על עצמו לקשורלימוד והעבודה יחד,היינו כלזמן שיהי' פנוי,
לחזור על לימודו ומתנאי החברה,כי טרםיבוא אל המנוחה והנחלה ,צריךלהיות

תנאי החבו-דו
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הברה לתו"ע שלרבניירושלים לפני  80שנה

בקי בסדרזרעים ,למעןידע להתנהג את עבודת אדמתנו ,ובמצותהתלויות בארץ
המסתעפתלכמה מצות,והלכותנזקישכנים ,לדעתאיךלהתנהגבנוגעלחבירו.
ד) לאחז בחיים פשוטים ,עפ"י תנאים מסויימים ,המרחקים אהבת המותרות,
ולהשמר מכל משמר ,לא להלכד בחבלי הלוקסוס אשר כעלוקה מוצצתהיא את
דמיאחינובימים האלה.
ה)וועדימנהלהשגיח עלתנאיהחיים הפשוטיםועלהתורה והדת,ומי אשרלא
ישמור את דברי הוועד צריכין הם להשתדל להוציא את האיש שאינו שומע
בקולם.
ו) הוועד צריך לקבל על עצמוכי בכל דבר הנוגע אל הוראה או אל מנהגי
ירושלם אף דבר קל ,או בכל דבר אשר לא יקובלו לרבני ירושלם ת"ו ,להיות
נכנעים תחתעולם.
ז) להתקשר בקשר אמיץכי כל אחד מחוייב להשתדל לתועלת הרעיון בכלל
ולעזור אתכל אחד בפרטבכלדבר אשריגיע לכ"א מהחבריםמענייני החברה.
אלההחברים אשר חתמו עצמם בחתימתידם,וקבלו עצמםלהיותלאגודה אחת
לשמורתנאי החברה:
נאום
נאום
נאום
נאום
ן
נאוםיונהב"ר שלמהז"ל
2
נאוםאלי'ברוךפערילמאן
נאוםיחיאלמיכלמושקין3
4
נאוםיעקבסלאנימסקי
5
נאוםמרדכיליקרובין
נאום אברהםאהרן הלוי6
 1רבייונה ראם,שבירז ,חכר ביה"ד בחורבת ריה"ח ,נפטר בשנת תרפ"ג.
 2רביאליהו-ברוך פערלמאן ,ת"חגדול מלומדיישיבותעץחיים ותורתחיים.
 3רבייחיאלמיכלמושקין ,מחבר סמר "מיכלמים חיים" ,תקופתזמן למד אצלהגאוןרבימרדכי
גימפל זצ"לביהודי'.
 4ר' יעקב סלאנימסקי ,גיסו של ר' יצחק ווינוגרד ,ראש ישיבת "תורת-חיים" בירושלים ,הוא
נפטרבזמן המלחמה העולמית הראשונה.
 5רבי מרדכי-ליב רובין ,חבר ביה"ד בירושלים .עם הקמת ב"ד העדה החרדית,כיהןבו כראב"ד:
נשנים תרס"ד-ס"תכיהן כרבבעקרון :נפטר בשנת תרפ"ז.
 6רבי אברהם-אהרן פראג ,ת"ח מופלג ,מת"ס "תבלין למצוה" על הגדש"פ ,ר"מ ישיבת
המשתלמים שנוסדה בשנת תרע"ט עדפטירתו בשנה ההיא.

הרב שבתי ד .רוזנטל

נאום
נאום
נאוםיחיאלמיכלטוקאצינסקי7
נאוםאלי'מבירז"
נאוםדוד בהר"ן ז"ל9
נאוםדודטיקטין0י
נאום אשרדוב בערזוסמאן ,במוס"קיי

נאום תנחוםשיינקערנ'
נאוםצבי פסח פראנק('
נאום הלל ב"ר שמואלרייכסמאן4י
נאוםיוסף ב"רצביניימאן5י
נאוםיצחקצביריבלין"י

 7רבייחיאל-מיכלטיקוצינסקי ,רו"מישיבת "עץחיים" נפטר תשט"ז.
 8רבי אלי' ראם ,חברביתדינו של הגרצ"פ פראנק .בסוףימיוכיהן כראש בית הדין ,נפטר בשנת

תשי"ט.

 9רבי דוד בהר"ן ,ת"ח מופלג ,מפורסם בצדקותו ,פקח מטעם רבני ירושלים עלעניני תרו"מ

כמושבות.
 10רבי דוד טיקטין ,ת"ח מופלג ,משגיח וגבאי בישיבת עץ היים ,מהדש גדול (ספר התקנות הזה
שנמצא אצלו ונשארריק ,מלא בחד"תשלו).
 11רבי אשר-דוב זוסמאן ,החתימההיא במסירת-קולמוס ,כלומר שאחר חתם בשליחותו ,ת"ח גדול,
ועסקןציבורי ,ראשכוללמינסק,בנוהי'רבייוסףזוסמנוביץ רבה של סלובודקא.
 12רבי תנחוםשיינקער,מבניישיבת "אור חדש",הי' רב ושו"ב במסחה.
 13רביצבי פסח פראנק ,רבה שלירושליםוגאון ההלכה שבדור ,נסתלק בשנת תשכ"א.
 14רביהללרייכסמאן ,ת"ח מופלג ,משגיחבישיבת "מאה שערים" .נפטר בשנת תרע"ט.
 15רבייוסף ניימאן ,נודע בשם ר'יוסף לומזער ,לימד בעץחיים,בנו הוא רבי שמואלגדלי'ניימן
מחברספריגידולי שמואל.
 16רבי יצחק צבי ריבלין ,מכונה בשם "דרשן הגאולה" ,רבה של שכונת זכרון משה ,יזם והקים
אגודות רבותלישוב ארץ-ישראל.

"שטר התקשרות" של חברת "אהבת שלום"
שטר ההתקשרות של חברת "אהבת שלום" ,המובא כאן (בחלקו) ,נכתב בשנת תקי"ח
בירושלים ונחתם ע"י עשרה חברים מישיבת המקובלים "בית אל" בעיר העתיקה ,אשר קבלו על
עצמםלתיש בשיתוף גשמי ורותני .עקרונות האגודה ,כפי שנוסחו ע"י החותמים,עליהם נמניםגם
רבי שלום שרעבי ,המהרי"ט אלגאזי והחיד"א זצ"ל ,מחייבים את חברי האגודה לאורח חיים צנוע
ולאחריותהדדית  -ברוחניות ובגשמיות.

()1758

שטר חברתנו הקדושה ,הנקראת "אהבת שלום" ,תכון בצדק לעד ולעולמי
עולמים,בחן בחסדוברחמים ,אכי"רי.
ברצות ה' בתשובת השבים ,רוח לבשה אותנו ,אנחנוצעירי הצאן הח"מ,2ונלוו
אתנואחינווידידינו כמהור"ריעקבבוטון נר"ו' וכמה"ר מנחם בכ"ריוסף וכו',
אשר לעת כזאת טובים הב' הנזכרים בקרית חוצות ,ה' יחזירם לביתם ולשלום
שלמים בכל ,כי"ר .ואנחנו החתומים מטה בצירוףשני צנתרות הזהב הנז' ,שנים
עשר איש כמספר שבטי י-ה ,ולכבוד ולתפארת ועטרה לראשנו  -נלוהאלינו
הרב המובהק חסידא קדישא,אבינו רוענו קדושיאמרלו כמוהר"רישראליעקב
אלגאזי זצ"ל ,ונעשובינינו תקנותומנהגים לעשות נ"ר4ליוצרנו.,.להיותנואנחנו
ח"מ עםטובים השניםהנז' וארישאקאיהרבהחסיד זללה"ה  5כאיש אחדחברים.
והכל לשם יחוד קבה" 61לעשות נחת רוח ליוצרנו .ועל דבר זה נכרת ברית
בינותינו ,ע"פ התנאים הללו ,שרירין וקיימין ,חזקים כראי מוצק ,בל יסעו
יסודותיהם לנצח.
ראשון הוא ,שכולנושנים עשר איש כמספרשבטי י-ה,נהי'כולנואוהביםזה
לזה אהבה רבה ,אהבת נפש ואהבתהגוף .והכל לעשות נחת רוחליוצרנובדביקו
דרוחא חדא ...ואיש את רעהו נפשו קשורה בנפשו ,שנהיהכולנו בנפש אחת רבה
תפארת .וכל אחדיעלה על חברוכאילוהוא חלק ממנו ממש ,בכל נפשובכל מאד,
באופן שאם ח"71יהי' צער לאחד ממנו,לסייעו כולנויחד או כל אחד בפרטות
ככל הבאלידו .ועיקרו של דבר ,להוכיח כל אחדלחבירו אם ח"ו שמעעליואיזה
חטא.

 1אמן,כןיהירצון.
 2החתומים מטה.
 3נטריה רחמנאופרקיה.
 4נחתרוח.
 5זכרולברכהלחייהעולם הבא.
 6קודשאבריך הואושכינתיה.
 7חסוחלילה.
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ובכלל הדבר ,נתחייבנו אנחנו הח"מ לקשר אהבתנו בתכלית קשר אמיץ,
ומקבליםעלינומעכשיו ...שלאורךימיםושנים בעוה"ב,יטרח כל אחד ממנו,הן
בעודנו בעוה"ב,להצילולתקןולהעלות את נפשכל אחדמחברתנובכל מהשיכול
ובכלמיני הטרחאשיכול לעשותכל אחדבעוה"ב.וכל אחד הצליציל אתחבירו,
וגם שאם ח"ויסכימומן השמים שאחדממנויקח אתהטוב מחברו ,ע"דזכהנוטל
חלקו וכו' ,מעכשיו בשביל טובת הנאה שקבלנו כל אחד מחברו להשתתף בצרתו
שלא תבוא ,נתחייבנו בחיוב גו"ש 8בכל לשון ואופן המועילבדיני אדם ובדיני
שמים ,למחוללו הטוב ההוא לאותו חבר שנגזרעליו לקחת את טובו ,ושלא נהנה
ממנו ,ואיש את קדשיולויהי' ,ע"ד שפי' מרן האר"י ז"ל בכונת "ושים חלקנו
עמהם" .עלהדרךההואנתחייבנובאופן האמור.
כללאדמילתא...מעכשיונתחברנוונתקשרנוונתייחדנוכאיש אחדחברים ,בכל
מכל כל ,לסייע ולעזור ולחזק ולאמץ איש את רעהו לשוב בתשובה ולהוכיחו
ולהשתתף בצרתו,ביןבעוה"זביןבעוה"ב,עלהדרכיםהנאמריםויותרמהמה...
עוד נתחייבנו ,שכל תקנה וסייג ומנהג טוב שיסכימו רוב חברתנו לעשותו,
שכולנווכל אחדממנולבדו,יתנהגויעשה הדבר ההוא,זולת אםיהי'לואונס.
עודנתרצינוונאותנוונתחייבנו ,שלא לשבח איש אחד ממנו אתחבירו ,ואפילו
שהוא גדול ממנו בחכמהובמנין לכל מראהעיניו .ושלא לקום איש ממנולחבירו,
כאשראין זר אתנו ,מלא קומתו רק הידור בעלמא ,ושלא להפציר בכבוד ,באופן
שנתנהג כאילוכולנו כאיש אחדואיןיתרון מקצתו אל קצתו,והעיני בשרלולב
יודעערכווערךחבירו,ומן השפהולחוץ מפקנאליתליהבאפימריה.
עודנתחייבנו ,שלא להקפיד שום הקפדה איש עלחבירו כללועיקר,ביןבענין
התוכחותביןבענין אחר .ואם יחטא איש לאיש  -ימחוללומיד בכל לב ובכל
נפש.
כ"ז נתחייבנו בחגו"ש 9ובקגו"ש~י בדל"ביי מידכולנו כתקחז"לל! ,והסכמנו
בכל האמור בהסכמה גמורה,כתוקף כל ההסכמות שנעשו מימות מרע"ה~ן.ויהי
נעם י"אעלינו ומעשהידינו כוננהעלינו וגו','4עזרנואלקיישענועל דבר כבוד
 8גמור ושלם,
 9בחיובגמור ושלם,או :בחרם,גזירהושבועה.
 10ובקניןגמור ושלם.
 11במנא דכשרלמקניאביה.
 12כתקנתחכמינוזכרונםלברכה.
 13משה רבנועליו השלום.
 14תהלימצ'י"ז.
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שמך וגו'5י .ולאות אמת ח"ש6י פעיה"ק ירושלם ת"ו ,חודשניסן שנת תקח"י
מוסרם וקיים.
הדברר
וקיים:
והכלשרירוקיים,והנה אמתנכון
ירוזה ,רפאלאליעזרפרחי ס"ט,
שלוםמזרחידידיע שרעבי ס"ט ,חייםד
שלמה בלא"א דודפיראבדישדיאש ,יום טובאלגאזי ס"ט ,שמואלאלחדיף
ס"ט ,אברהם בעלול ,חייא אהרןבכייר אליה הלוי ס"ט ,יצחק מזרחי
ס"ט ,הצעירחייםיוסףאזולאיס"ט.

 15שם ע"טט'.

 16חתמנו שמנו.

 17עפ"י הפסוק בצפניהג' ז'" :אמרתי אךתראיאותי תקחי מוסרוגו"'.

 18עפ"י הפסוק בדבריםי"ז ד'.

הרב אלימלך בר-שאול זצ"ל

קנין וחברה
שאלה :זה שנים מספר שהנני חבר בקבוצה דתית ,והחיים הקבוציים נראיםלי
יותריפיםויותרצודקים .העקרון של בטולהקנין הפרטי קרוב מאדללבי .אךיש
אשר אהרהר בחשאיבינילביןלבי ,אם אמנם אותועקרון של בטולהקנין הפרטי
ישלו מקורות בדעתתורה.
תשובה :אשתדל בע"ה לפי יכלתי להתעכב על שתי בעיות-יסוד במסגרת
הנושא שנגעת בו :א) מהותהקנין הפרטי; ב) בטולהקנין הפרטי .והכל מבחינה
השקפתיתגרידא,מבלילהכנסלצדדיההלכה.

שני כתובים חוזריםונזכרים בדברי חכמים בתורתיסודות להשקפת התורה על
מהותהקנין הפרטי אצל האדם" :כילי הארץ" (ויקרא ,כה-כג)" - ,לי הכסף

י הזהב" (חגי ,כ-ח).
ול

נציגכאן כמה ממאמרי חז"ל אלה:

"הקב"ה פותח אוצרות ונותן לבריות מכספו וזהבו שהם שלו ,שנאמר:לי

.1
הכסף וגו'" (שמו"ר ,פל "א).
" .2מה יעשה אדם ויתעשר ,אמר להם [רבי יהושע בל חנניה לאנשי
אלכסנדריא] :ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה .אמרו לו :הרבה עשוכן ולא

הועילו .אמר להם :יבקש רחמיםממי שהעושר שלו,וכו'( .נדה ,ע-ב).
 - - " .3ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו ,שאין עניות מן
האומנות ואין עשירות מן האומנות ,אלא למי שהעושר שלו ,שנאמר :לי
וגו'"(קדושין ,פ"ב-ב).
" .4אמר להם הקב"ה [לעכו"ם ,לעתיד לבוא] :במה עסקתם .אומרים לפניו:
רבונו של עולם  - -הרבה כסף וזהב הרבינו ,וכולם לא עשינו אלא בשביל
ישראל כדי שיתעסקו בתורה .אמר להם הקב"ה :שוטים שבעולם ,כל מה
שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם  - -כסף וזהב שלי הוא ,שנאמר:לי וגו'"

הרב אלימלך בר-שאול

" .5יהויקים [שהיה רשע] אמר - - :כלום אנוצריכים אלא לאורו,ישלנו
זהבפרווים שאנו משתמשיםבו,יטולאורו .אמרולו[בנידורו ,שהיוצדיקים -
רש"י] :והלא כסף וזהב שלו הוא ,שנאמר:לי וגו' .אמר להם :כבר נתנו לנו,
שנאמר :השמים שמים לה' והארץנתןלבני אדם" (סנהדרין ,קג-ב).
" .6בהראתו את עשר כבוד מלכותו" (אסתר ,א-ד) ' -את עשרו'איןכתיב
כאן ,אלא "את עשר" ,אמר הקב"ה :אין עושר לבשר ודם ,אלא שלי הוא,
שנאמר:ליוגו' (ילקו"ש שם).
" .7כיון שבא [המן] הרשע עם הממון ,אמרלו המלך" :הכסףנתוןלך ,והעם
לעשות בו כטוב בעיניך" .אמר הקב"ה :רשע ,כך אתם מוכרים שלי על שלי,
שנאמר:ליוגו' ,ונאמר" :כיליבניישראלעבדים" (מדרש).
" .8לי הכסף"  -בידימי שהוא-שלי הוא ,וברשותי הוא לנטלו מזה ולתתו
לזה" (רד"קלחגישם)".ובידילהביא לאשר חפצתי בו" (רש"י שם).
שם,
בשם
" .9כילי הארץ" " -אל תרע עינך בה ,שאינה שלך" (רש"י
תו"כ)" ,כי גרים ותושבים אתם עמדי" (ויקרא שם) " -אל תעשו עצמכם
עיקר" (תו"כ שם).

כללו של דבר :קנינו של אדם בכל מה שישלואינו מוחלט אלא יחסי בלבד.
הכלקנינו של הקב"ה" ,קונה שמים וארץ" .הכל שלוותמידברשותו .כל מה שיש
לאדם מעושר ונכסים  -ניתן לו מאת הקב"ה .ונתינה זו היא בבחינת פקדון
שנמסר.לו לזמן ולצרכים מסוימים .ואם הזמן לא נתפרש והצרכים לא סומנו
בבירור ,הרי ההשגחה הפרטית והתורה ומצוותיה הן שקובעות לאדם .בשעה
שזוכה אדם לעושר ונכסיםיודה לה' על האמון אליו המתבטא במסירת פקדון זה
לידו ,אבל אל יראה את עשרוונכסיו כהישגים של חכמתו וכחו אשרישלו בהם
קנין גמור ובעלות מוחלטת .ובשעה אחרת ,כשהוא מפסיד מעשרו ונכסיו ,על
האדם להביןכי בא בעל הפקדון ונטל פקדונו ,הוא נתן והוא לקח  -את שלו.
ובמשך הזמן שהפקדון הוא ברשותו של האדם ,עליו להבין לשם מה נמסר לו
פקדון זה .לאיזו מטרה נתמנה זה לגזבר של מעלה .ואםיבין זאת ,לא יכבדעליו
להשתמש בממונו לעשות נחת רוח לבוראו ,הן במצוות שבין אדם למקום והן
במצוותשבין אדםלחברו.
מבחינה משפטיתיש לאדםקנין על ממונו ,אבל מבחינה רוחנית-דתית  -מה
שמכונה אצלו "קנין" זהו מונח מושאל ל"פקדון" שנמסר לו מלמעלה ,ועליו
לזכור :לגבי עצמואין לממונו מעמד שלקנין פרטי ,אלא פקדון הוא בידו ,אבל
לגבי אחרים רואה התורה את ממונו כאילו הוא קנינו הפרטי ,ומכאן שאין להם
תביעה לממונו ,מלבד מה שזיכתה להם תורה ,כגון :מתנות כהונה ,מתנותעניים,
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מעשרות ,וכו' .במליםיותר פשוטות:בחיי המעשהיש לממונו של אדםאיזה צד
שלכאילו-קנין-פרטי ,אבלבחיי המחשבה והרגשאיןכל מקום לתפיסה ולהרגשה
שלקניןפרטי מוחלט .כל תפיסה כזאתפסולההיאוכל הרגשה כזאתמזויפתהיא.
אמונתו של אדם ב"קונה שמים וארץ" היא שצריכה להבריח ממחו ולבו כל
תפיסהוכל הרגשה שהןמנוגדותביסודןלאמונתו.
עדכאןבנוגעלמהותו שלהקניןהפרטי.

ועתה  -בנוגע לבטול הקנין הפרטי למעשה ,לא בטול בלב בלבד ,כאמור
לעיל ,אלא בטול בפועל ממש  -אםזה מותרורצוילפי דעתתורה .בנסוח אחר:
אם צורה שתופית בממון ונכסים היא פחות אויותרלפי רוחה של דעת תורה
וחכמיה.
אעתיק בזה דברים של שניםמגדולי התורה בדורות האחרונים ,ואשתדללציין
בשולידבריהם אתהדומה והשונהשביניהם.
א) ר'יעקב מדובנא זצ"ל כותב" :דעשלולא תורתנו הקדושה שאסרהלנוהגזל
והתימוד,היהראוי ע"פ משפט השכל:להיותכיס אחדלכל אדםיחד,ושתהיהיד
הכלשוין בכל שפע וברכה בעולם,ואיןגזלואין צדקהשייך כלל.כי הלא באמת
איןבעליםואדוניםעלהעולםהזהומלואוכי-אם הקב"ה .וכשםשאין במרום שום
בעלים ואדנות וממשלה כי-אם להשם לבדו ,וכן למטה ממדרגתנו כמו הבהמות
והחיותשאין עמלם אלא לפיהם ואת היותרידכולןשויןבו .אבל אנחנו עםבני-
ישראל להיותנו עם סגולתו ית' חלקלנו את הארץ הטובה ונתן חלק ונחלה לכל
שבט ,אישלפיפקודיו ע"פהגורל,להיותכל אחדאדון ומושלעלשלו.לפישרובי
תורתוית' תלויה בזה ,כמו צדקה ומעשרות לקט שכחה ופאה איסור גנבה וגזלה
וחמדתממוןזולתו וכדומה.כי אםהיתהיד הכל שוהאין חסדואין צדקה .וכמז"ל
על "ישב עולם לפני אלקים"" :אמר דוד לפני הקב"ה :ישב עולמך .אמר לו
הקב"ה :אם אעשה עולמי שוה " -חסד ואמת מן ינצרוהו" .נמצא שהתחלת
היושרשביןבני אדם :להיות מה שיש לזה  -שלו ,ומה שלזולתו  -לזולתו,
הכנתוית' הוא,כי הוא החליק לכל אחד חלקו ,כאלוהיה שלו באמת .והכלהיה
בשביללהגדיל תורה בישראל ולהאדיר" ("קול יעקב" למגלת אסתר ,על המאמר
שהובאלעיל,ציון .)7
כוונתדבריונראית:ההגיון האנושיהיהמחייב ,שכלהממון שבעולם לאיהיה
בבעלותם של כל יחיד ויחיד אלא יעמוד חפשי לרשותו של הכלל האנושי ,ולא
תהיה לאחד יותר זכות בו מאשר לשני ,וממילא יוכל כל אחד ליגונות מכל שפע
וברכה שבעולם .והואיל והממון לא יהיהשייך למישהו ,וכולםשוין בזכויותיהם
בממון העולמי כולו ,לכן לא תהיה אפשרות שאחד יגזול רכוש של חברו שאין
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לאחד הזה זכות בו ,שהרי לא תהיה כללמציאות כזאת .וגם לאיהיה מקום בעולם
הזה לצדקה ,שהרי לא יהיה מי שיזדקק לכך ,ולא יהיהמי שיוכל לחשוב שהוא
נותן משלו לחברו .והרי באמת כל העולם ומה שיש בושייך אך ורק לבורא ,הוא
אדון הכל בשמים ממעלועל הארץ מתחתאין עודמלבדו .וכשםשאין במרוםכיום
בעלות ואדנות וממשלהכי אם לה' לבדו ,וכמו שטבע כל בעלי-חיים ,אשר למטה
ממדריגת האדם ,שאין עמלם אלא לפיהם ובנותריד כולן שוה בו ,כךיהיובני
האדם שוין כולם בזכותם לגבי הממון העולמי ליהנות ממנו כפי רצונם .אלא
שההגיון האנושי כשלעצמואינויכוללהיות קובעלגבי עם מקבלי התורה .אצלם
קובערצון ה' המתפרש בתורה ומתבטא במצוותיה .ורצון ה' הוא שיהיהלכל אחד
חלקו בעולם,ויהיה ברשותוכאילוהיה באמתשייךלו ,אעפ"י שלאמתו של מושג
אין לאדם בעלות אמתית על מה שיש אצלו ,והכלשייך לה' לבדו .וכל-כך למה,
כדי שתשאר בחירה חפשית לכל אחד ,אם יסתפק במה שחננו בוראו ,או גםיתן
עינו ולבו וידו באשר לחברו .וכדי שיהיה מקום לטפוח קשרי אחוה ורעות ע"י
עזרה הדדית בכל צורותיה ,ולא כרשות אלא כחובה .ודעת תורה וסמכות חכמיה
הן שתקבענה בכל פרט ופרט .זה הכלל :העולם ומלואו לא ניתן לבני אדם רק
למעןיפיק כל אחד את מלוא התועלת בשביל עצמו ,אלא למען ישמש כר נרחב
לקיום מצוות התורה ,אלה שבין אדם למקום ואלה שבין אדם לחברו .העולם
ומלואו הוא החזית הגדולה אשר בה יאבק האדם כדי לבטא את כל מהותו ע"י
קיום מצוות התורה ,של עשה ולא-תעשהגםיחד.
המסקנא :דעת התורהבענין בטולהקנין הפרטיאינהחיובית.
ב) הגאון ריעב"ץ זצ"ל כותב" :שבחו חז"ל השתוף בממון ,באמרם( :אבות,
פ"ה) "שלישלי ושלך שלךזו מדת סדום"  - -לתועלת מורגש לכל בר דעת,
כי בזהבלי ספקיתוקן הקבוץ המדיני" (סדור "בית יעקב" ,בפירושו ל"מעמדות",
תנ"ד א'  -למברג ,תרס"ד) .ועוד לו דברים בנושא זה" :שבלי ספק היה דבר
מועיל מאד בתקון קבוץ המדיני ,אם היה כיס אחד לכולם .כי אז בטלה קנאה
ושנאהמבני אדם.ולכןהיו נמצאים בדורות קדמונים כתות פרושים בישראל שכל
נכסיהםהיו בשותפות,אין לאחדזכות בשוםקניןמהקנינים לעצמויותר מחבריו,
אלא כולםניזוניםמן האמצע" ("לחם שמים" לאבות שם).
דבריו חותכים :הקנין הפרטי הוא רקע לצמיחת גורמי קנאה ושנאה בין
הבריות ,ואילו השתפנות בממון וצריכתו היתה מבטלת את הרקע לצמיחתם של
גורמיםשליליים אלה ,ומביאהתיקון לחברה האנושית.
המסקנא :דעת התורהבענין בטולהקנין הפרטיהיא חיובית.
וזה לעומתזה.
גםריי מדובנא ז"ל מודהבהגיון ובתועלת של השתוף בממוןוצריכתו .אבליחד
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עםזה הוא מרגיש ומדגיש אתחסרונותיו שלתקון זהכנגדיתרונותיו .הוא מעמיד
את הפסד התועלתכנגד שכרה .שכן סדרחברתי-כלכליזהיבטל למעשהקיומן של
הרבה מצוות לא-תעשה ועשה .על הרבה לאוין אי-אפשר יהיה לעבור ,והרבה
עשין לאיהיה עם מילקיים .השטח הגדול של המצוותשבין אדם לחברו יצומצם
מאד,ויש בכך משום הפסדרוחניגדול לאדם מישראל,כיאיןלך הפסדיותרגדול
מהפסד מצוות אשר יעשה אותן האדם  -וחיבהן.
אולם ר"י עמדין ז"ל מרגיש ומדגיש לא רק את התועלת הכלכלית-הגשמית
שתבוא מן השיתוף בממון וצריכתו ,אלא בעיקר את התועלת הרוחנית הגדולה
אשר תצמח מזהלבני אדם ,בהצביעועלהקנין הפרטי כמקור מושחת להתפשטותן
של מדות רעות ומרות כמו קנאה ושנאה בין הבריות .ואילו השתוף בממון
וצריכתו בכחו לסתום את המקור ההוא ולהרחיק את הבריות מן המדות הרעות
ההן.
אין להכריעבין ההרים .אך יש להקשיב לדברי שניהם היטב .לכל ההרגשות
וההדגשות שבהם .כי מדברי שניהם בוקעת החרדה ,חרדת לבבות זכים כבדולח
הטוב ,לטובת היחיד והצבור .לכבודן של מצוות ומדות טובות ,לתועלת האדם
ולתיקון העולם .וניתן לשער מכלל דבריהם ,מתוך זהירות מובנת מאליה,כי סוג
מסוים של שתוף  -אשר לאיהיובו כל החסרונות שנזכרו קודם  -יהיהחיובי
לכל הדעות.היינו :אם השתוף יתחיל כבר בעצםיצירת הממון ,והעבודה תיעשה
ע"י כל אחד כפי כחו על-מנת שההנאה ממנו תמסר לכל אחד כפי צרכיו ,ובטול
הקנין הפרטייהיה מסויגלגבי קיום מצוות מסוימות המחייב הישארותו שלקנין
פרטי בתחומן ,והכליהיה מסודר בהסכםגלוי ומפורש למפרע על יסוד ויתורים
הדדייםוהתחייבויותהדדיותואמון הדדי ,מבוססעלבירור ההלכותהנוגעות בדבר
במישריןובעקיפין,כנגדסוגזה שלשיתוף כמדומהשאיןלטעון מאומה.ישבוכל
היתרונות ואין בו אף אחד מן החסרונות .הוא יצמצם מאד את גורמי הקנאה
והשנאה ושאר מדות רעות שהקנין הפרטי הנפרז משמש קרקע דשן לצמיחתן,
אבל לא יצמצם בכלום את קיום המצוות ,הן של לא-תעשה והן של עשה .הבצוע
המלא והכן של שתוף כזה ,והכרח השמירה המתמדת על טהרת קיומו ,יחייבו
עירנות גולה מצד כל אחד ואחד ,ומאבק רצוף עם יצרים מפתים .כאןיהיה כר
נרחב מאד לסור מרע ועשה טוב .כאן תצמחנה אפשרויות חדשות לזהירות
במצוות לא-תעשה ולהדור במצוות עשה .כאן לא צמצוםיהיה אלא הרחבה תהיה.
לאירידה אלאעליה.
ועד כמה שידועלי ,זהוחזון-הלב שלקבוציםדתיים .נראים הדבריםכי החברה
השתופית עשויה יותר לשחרר את הצמאון הנפשיהפנימי לא-ל חי ,לאהבת תורה
ולאושר מצוותיה ,לחזות בנועם ה' וללכת בכל דרכיו .הצמאון הנפשי הפנימי,
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לכשישוחרר ממועקת הטרדות החמריות ורדיפת המותרות ומוקדי הקנאה
והתחרות ומחנק הקטנוניות ,יגלה נפלאות גם אצל פשוטיםובינונים וכש"כ אצל
אנשי-עליהובני-תורה.
אךמוכרחנילהוסיף הערהכללית.
אחרי הכל  -אין לשכוח את העיקר :החנוךהעצמי .שום דבראינויכוללבוא
במקוםזה .שום דבראינויכול לפטור מזה .ו"חנוך עצמי"  -תרתי משמע :ע"י
למוד וע"י פעולות .צריך להרבות בשיעורי תורה ,בחבוךה וביחידות .בתנ"ך
ומפרשים ראשונים וגדולי אחרונים ,בגמרא ופוסקים ,בשולחן-ערוך ,באגדה,
ובספרי מוסר ומחשבה של חכמי התורה המפורסמים באומה .וצריך להקדיש
תשומת-לב לפעולות של הדור במצוות ,במובן שלדיוק ודקדוק ובמובן של פאר
והדר.בעיוןרציני ,בועד חבורה ,בעצהונסיון ,אפשר להתוות דרכיםלפי המקום
והזמן והאנשים .וצריך לתת את הדעת,בין בלמודובין בפעולות על הקנית מדות
טובות שהן השרשים לכל המעשים הטובים .כמאמר החכם" :ההנהגה הטובה
שבמדות מביאה את בעליה אל המעלות הרמות והמעשים הטובים" (עי' :מבחר
הפנינים ,יט ,א) .וזה הכלל" :הטבע פועל במדותיותר ממה שהוא פועל במעשים,
יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם .וכל מלחמה שהיא
נגדנטיית הטבע מלחמה חזקההיא .והוא מה שפירשו במאמרם ז"ל (אבות ,פ"ד):
"איזהו גבור הכובש את יצרו" .והנה המדות הן רבות ,כי כפי כל הפעולות
ששייכות לאדם בעולם ,כמוכןמדותיהן שאחריהן הוא נמשךבפעולותיו" (מסילת
ישרים י"א).

ראה מה שנמצא כתוב ב"שטר התקשרות" של חבורת "חסידיבית אל" בעיר
הקודש והמקדש ירושת"ו מלפני יותר משלש מאות שנה" :רוח לבשה אותנו
צעירי הצאן להיותנו כאיש אחד חברים  - -לעשות נחת רוח ליוצרנו ,ועל
דבר זה נכרת בריתבינותינו ,שכולנו הח"מ נהיה כולנו אוהבים זה לזה אהבה רבה,

אהבת נפש ואהבתהגוף  - -כאילו הוא חלק אבר ממנו ממש ,בכל נפש ובכל
מאד ,באופן שאם ח"ויהיה איזה צער לאחד ממנו,לסייע כולנויחד או כל אחד
בפרטות בכל הבא לידו .ועיקרו של דבר ,להוכיח כל אחד לחברו אם ח"ו שמע
עליו איזה חטא  - -כללא דמילתא ,שמעכשיו נתוועדנו ונתחברנו ונתקשרנו
ונתיחדנו כאיש אחד חברים בכל מכל כל ,לסייע ולעזור ולחזק ולאמץ איש את
רעהו ,לשוב בתשובה ולהוכיחו ולהשתתף בצרתו  - -לא לשבח איש אחד
ממנו את חכרו ,ואפילו שהוא גדול ממנו בחכמה ומנין לכל מראה ,ושלא לקום
איש ממנו לחברו מלא קומתו ,רק הדור בעלמא ,ושלא להפציר בכבוד ,באופן

שנתנהג כאילו כולנובני איש אחד ,שאין יתרון מקצתו אל קצתו  - -לא
להקפיד איש על חברו כלל ועיקר,ביןבענין תוכחהביןבענין אחר ,ואם יחטא
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איש לאיש ימחוללו מיד בכל לב ובכל נפש" "( - - -שטר" זה נתפרסם
ב"תולדות חכמי ירושלים" להרב פרומקין ,ח"ג ,פ"א ,ובספר "לב דוד"
להרחיד"א ז"ל שהוא אחד החתומים על "שטר התקשרות" זה .ועי' "תנועת
המוסר" ,ח"א.)85 ,
"שטר התקשרות" זה של אותה חבורה קדושה הוא תעודה נפלאה מכל
הבחינות .ועל אף השוני הרבבין אותוזמן לזמננוובין אותם אישיםלבנידורנו,
הרי אותה תעודה צריכה לעמוד גם נגד עיניהם של ה"מתקשרים" בקבוצים
הדתיים וחבריהם המבוגריםוהצעירים.יש הרבה מה ללמוד ממנה ולסגל למסגרת
של עכשיו :האחדות המשפחתית ,הפשטות ביחסים האישיים ,השאיפה לטוהר
המדות והמעשים ע"יחנוךעצמי הדדי,השויון הגמור ,והמגמה הכללית" :לעשות
נחתרוחליוצרנו" .אםגם משהומן המתח הנפשיהגבוה של אותה חבורה קדושה
יועברויבוצרבתוךקבוצהדתית  -והיהזהלהלאורגדול.

בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו  -שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו,
עלכן כמת מלב נשכחנו ,אחר ששכחנודירת ארץישראללגמרי.
כמדומה לנו ,בהיותנו בשלוה בחוץ לארץ ,שכבר מצאנו ארץ ישראלוירושלים
אחרת דוגמתה.

ולזה צריך כל אדם מישראל לעשות בלבו הסכמה קבועה ותקיפה  -לעלות
לדור בארץ ישראל ,על כל פנים כשתמצא ידודי ההוצאה וקצת מעמד ספוק
פרנסה .ובאמת היא תמיהה קיימת על ישראל קדושים :בכל מקום החמירו על
עצמם בכמהדקדוקי מצוות שהחזיקו בהם ,ומדקדקים בהם ביותר ,מפזרים ממון
רב וטורחים מאד לקיימן ,ומדוע זה מזלזלים ומתעצלים במצוה החביבה הזאת,
יתד שכל התורהתלויה בה?!
(רבייעקבעמדין זצ"ל :הקדמהלסידור)
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שלמות האדםוחייהשיתוף
שאלה :בפנקס החבר של תנועת "בני עקיבא" כתוב..." :רואים בהקמת תאים
התיישבותיים במסגרת הקיבוץ הדתי את הערובה המלאה ביותר להגשמתרעיון
'תורה ועבודה'"  -עד כמהדברים אלומעוגנים במקורות חז"ל?
תשובה :העובדה ההסטורית היא ,שהרעיון כי השיתוף ברכוש יביא לצדק
חברתי ,הורתו ולידתו שלא כגבול ישראל .הקומונה הובאה לארץ על גלי
הרומנטיקה הסוציאליסטית .תחילה אומצה דרךזו עלידי החברההחילונית ,ורק
אחרכך הוגשמהגם ע"יהחלוץהדתי .עובדהזו כשלעצמה,אינהסיבהלפסול את
הדרך הקיבוצית ,כדרך להגשמת הצדק החברתי ,אך היא מציבה את הדיון על
הקיבוץ הדתי  -כדיון שלאחר מעשה ,באשר לא חשיבה מוקדמת של חכמי
תורה  -אשר תרו אחר מקורות חז"ל בהלכה ובאגדה  -היא שהביאה להקמת
הקיבוץ הדתי ,אלא בלהט ההיחלצותלבנין הארץ ,תוךאימוץ הדוגמא השיתופית
החילונית  -הוקמה הקבוצה הדתית ,ורק לאחר מכן החלו לבקש לה סימוכים
במקורותישראל.
נכון הדבר כי החברה השיתופית טומנת בחובה מעלות רבות לכלל ולפרט.
במובן הלאומי ,ההתיישבותבכללוהשיתופית בפרט ,קבעו את מפתהמדינהונתנו
תאוצה להגשמת מצותישוב ארץ ישראל והקמתושל כחהמגןהעברי .כמוכןהיא
מעניקה לכל פרט מפרטיה בטחון כלכלי ועזרה הדדית מירבית ,היא מרחיקתו
מהרבה נסיונות שבתחום הממון ומותירה בידו פנאי משוחרר מטרדות מלחמת
הקיום; אלא שעם כל זאת הקובע הוא כיצד מנצל הפרט את הזמן שבידו .נמשל
הדבר למה שאמרו חז"ל" :שלשה מרחיבין דעתו של אדם ,ואלו הן :דירה נאה,
אשה נאהוכלים נאים" (ברכותנז ,):אך מכלאלועדייןאין לאדם דעת.
הנסיון ההיסטורי הראשון להשליט משטר כפוי של קומונה ,במובן הקיצוני
ביותר של המושג ,נזכר בתורה  -בפרשתדורהפלגה.מובן שאותה שאיפההיתה
שונה מהרעיון הקיבוצי של ימינו ,המבוסס על התארגנות וולונטרית  -לא
כפויה  -מתוך שאיפה ליצור חברה יחודית של אנשים החפצים לחיותחיי

הרב יעקב פילבר

שותפות ושיוויון .למרות ההבדל המהותי הזה ,ראוי לעיין בדברי המפרשים
ובביקורתםעלהנסיוןהזה.
על הכתוב" :ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" (בראשית ,י"א א'),
אמרו במדרש" :ודברים אחדים"  -דברים אחודים ,מה שבידזה  -ביד זה,
ומה שביד זה  -ביד זה (ב"ר פר' ל"ת) .ופירש זאת "מתנות כהונה" שם:
"אחודים  -אחוזים יחד בשותפות אחת וכיס אחד לכולם" .לא רק שותפות
ברכושאפיינה אתדור הפלגה ,אלאגםרצוןליצור אחוה חברתית " -אותן של
דור המבול  -לא נשתיירה מהן פליטה ,ואלו שלדור הפלגה  -נשתיירה מהם
פליטה? אלא ,דור המבול  -ע"י שהיו שטופים בגזל ,שנאמר" :גבולותישיגו
עדרגזלווירעו",לפיכך לא נשתיירהמהן פליטה ,אבלאלו ,עלידישהיואוהבים
זה אתזה ,שנאמר":ויהיכל הארץ שפה אחת"  -לפיכךנשתיירה מהםפליטה"
(שם).

והנה ,למרות כלהנתוניםהחיוביים הללו ,לא היתה התארגנותםלרצון ההשגחה
העליונה ,עד שנענשו,ככתיב" :הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש
שפת רעהו,ויפץ ה' אותם משם עלפניכל הארץויחדלולבנותהעיר" (שם ז-ח).
והדברים תמוהים :מדוע סוכלה תכניתם של אנשי דור הפלגה? וכבר נשאלה
שאלהזוע"י הר"ןבדרשותיו" :אלוהאנשים  -מה עשו? מה פשעם ומה חטאם
אם רצו להיות כאיש אחד חברים? הלא היה ראוי להיות להם בזה שכר טוב
בעמלם,כיראינוהכתובים כולםמיישבים אלזה הדרך ,עד שאמרו :אפילועובדי
עבודהורה,כלזמן ששלוםביניהם  -אין מדתהדין מתוחהכנגדם ?" (דרוש א').
לקח דור הפלגה מלמדנו ,שמסגרותחיצוניות  -גם אם מלוותהןבכוונות טובות
 אינן בהכרח ערובה לתוצאותרצויות .חכמינו מפרשי התורה עמדו עלסיבותן כמהמהן:
שונותלכשלונם שלאנשידורהפלגה,ונציי
רבינו יצחק אברבנאל רואה באחדות מלאכותית ובשותפות מאולצת את
כשלונם של אנשי דור הפלגה" :הםהיו קודםלזה.גוי אחד בארץ באחדותטבעי,
מצדהיות שפה אחת ומנהג אחד טבעי לכולם; ולא נחה דעתם בם ובקשו לעשות
חברה ואחדות מלאכותי ,בקיבוץ המדינה ודברים מלאכותיים  -שולל מהם
האחדות הטבעי שהיה להם מקודם" .מכאן ,ששותפות חברתיתיכולה לצמוח רק
כיחמה טבעית של הפרט ,וכלנסיון למסד חברהשיתופיתעלידי תכתיב מלמעלה,
אולהגיע לאחדות באמצעות מסגרות חיצוניות בלבד  -לא רק שלאישיג את
מטרתו ,אלא שנסיון זה עלול לפגוע בתשתית הטבעית של האחדות שהיתה כבר

קיימת.
הניסיון ליצור באופן מלאכותי חברה שיויונית ,עלול להפוך את האמצעי
למטרה ,והקנאותלאמצעיםהחיצונייםעלולה לבוא על חשבוןהעיקר.וכך מסופר
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שלמות האדםוחיי השיתוף

במדרש ..." :ואםהיה אדם נופל (= בשעתבניית המגדל) ומת  -איןמשימין
לבםעליו ,ואם היתהלבינה נופלת  -היובוכיןואומרים:אוילנו,אימתי תעלה

אחרת תחתיה" (מדרשהגדולי"אג') .הלהיטות אחרהשגיותחמרנית ,כשמודדים
את האדםלפיהתועלתהכלכלית שהוא מביא ,ולאלפיערכוהאנושי  -מסוגלת
להגיעלידי ניכור חברתי ,מחד גיסא ,לקבלבשיויון נפש את אסונו של הפרט,
ומאידך  -להזדעזעמכלכשלוןבתחוםהכלכלי.
על הבדל נוסף בין אחוה טבעית לאחוה ממוסדת ,עומד הנצי"ב בפירושו
"העמק דבר" :אחוה טבעיתאינה מבחינהבין אדם לאדםובין קבוצה לקבוצה,
היא שופעת אהבהלקרוביםולרחוקים ,באשר האחוה נובעת מטבעהנפש .לעומת
זאת  -אחוה ממוסדת ,הדואגת לאנשי שלומה" ,לחברי התנועה" וכדומה -
עלולה להתנכר לסובב אותה .וכך מסביר הוא את הכתוב בירמיה (ב' ל"ג)" :מה
תיטיבי דרכך לבקש אהבה ...גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים ,לא
במחתרת מצאתים,כי על אלה"  -בימיירמיהו "היו אגודות שהיו מתפארות
שהמה באהבה ושלוםיותר מכלבני אדם .ואמרהנביא,כי לאכל הדבר ,שהריגם
בכנפיך נמצאודם נפשותנקיים ,ולא משוםגניבה (במחתרת) וכדומה ,אלא משום
שלא היה באגודתכם .נמצא ,באה אגודתכם לרציחהואין בזה שבח של שלום,
אלאבאופןשיהיונזהריםגם מלעשות רעה עםמישאינובאגודתם".
כשלוןנוסף שרואההנצי"בבדורהפלגה,הואהקולקטיבהרעיוני ,חברההכופה
על כל חבריה דעה אחת" :פןנפוץ עלפני כל הארץ  -אמנםישלהבין ,מה
חששו שלאיצאו כמה (מהם) לארץ אחרת? ומובן שזהשייך ל"דברים אחדים"
שהיוביניהם ,ובאשראין דעותבני אדם שוות  -חששו שלא יצאובני אדם
מדעהזוויהיו במחשבה אחרת ,עלכלהיומשגיחים שלאיצא אישמישוב שלהם
(הדברמזכיר את "מסך הברזל" וחומתברלין.י.פ,).ומי שסר מ"דברים אחדים"
שביניהם,היה משפטו לשריפה כאשר עשו לאברהםאבינו .נמצא,שהיו "דברים
אחדים" שביניהם לרועץ ,שהחליטו להרוג אתמי שלא יחשוב כדעתם" .כלמי
שבא להקים חברהשיתופית,חייב להפיק לקחים מכשלון דור הפלגה ,שלא לחזור
עלשגיאותיו.
ההנחה כאילו מסגרת כל שהיא משמשת ערובה לעתידו הרוחני-מוסרי של
הפרט  -יש בה סכנה ,באשר היא עלולה לנטוע אשליה ולשחרר את הפרט
ממאמץ אישי לעיצוב אישיותו ,כי מה בטוח יותר מאשר להמצא בתוך
ה"ערובה" .כל מסגרת ,והחברה השיתופית בכללה ,אינה אלאכלי שהצלחתו או
אי-הצלחתו מותנות בתוכן שממלאים אותו .מטעם זה ניתנה התורה במדבר -
מקום שאין בו צורת התיישבות מוגדרת(עיין מהר"ל :תפארת ישראל ,פכ"ו),
שלאיחליטוהבריותכיחייתורההולמים חברה כפרית או חברהעירונית .התורה
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אינה עוסקת במסגרותחיים " -ברוך אתהבעירוברוך אתה בשדה" ,אלא באדם
עצמו ,בפוטנציאל שלו ,בכוחות נפשווביעדים שעליו להגשיםבחייו .כל מצב או
מסגרת חיים הם נסיון ומבחן להתנהגותו של האדם" :אין בריה שאין הקב"ה
מנסה אותה  -העשיר מנסהו אם תהאידו פתוחהלעניים ,ומנסההעני אםיכול
לקבליסוריןואינו בועט" (שמו"ר,לאב).
טבעו של אדם ,שלאלהיותשוגה מהסביבה החברתיתבה הואשרוי,כמו שכתב
הרמב"ם" :דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו
וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו" (הל' דעות פ"ו) .אם כלל זה תקף בחברה
רגילה ,על אחת כמה וכמה בחברה שיתופית ,בה הקשרים החברתיים והמשמעת
הדוקים יותר ,מצב הכובל אתמהלכיו של הפרטויכולתו להשתנות .בנתונים
אלו ,הקובע את הצלחתו או ניוונו של הפרט ,הוא ההרכב האנושי והנורמה
הרוחנית והמוסרית של החברה אליה הוא מצטרף.אפילו עלמצוות התורה נאמר
"כי ישרים דרכי ה' ,וצדיקיםילכו בם ופושעים יכשלו בם" (הושע י"די'),
וק"ולכל מסגרתחיים בהשרוי האדם.
אין "ערובה" ,ובודאי לא "מלאה ביותר" ,לכל דרךחייםבחיי האדם ,אפילו
המשוכללת ביותר ,שתוכל להבטיח לאדם את הצלחתו המוסרית-רוחנית ,וכבר
נאמר" :אל תאמן בעצמך עדיום מותך" (ברכות כס .):הצלחת האדם תלויה אך
ורק באדם עצמו ,ברצונו ובהתנהגותו ,במידותיו ותודעתו ,בשאיפותיוויעדיו .כל
מסגרת חברתית נמדדת לפי מה שהיא מסייעת לאדם בהגשמת שלמותו .ובקנה
מדה זה בלבד,צריך למדודכל מסגרת  -כולל המסגרתהשיתופית  -לטוב או
למוטב.
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השיתופיותוהשוויון
ידועה תשובת רבינו ה"חתם סופר" ,בה הוא משבח אתענין השיתוף ,והחלוקה
השוה של הרווחים .לפני כמאה שנה הוא נשאל לחוות דעתו בענין התנועה
הקואופרטיבית (שנוסדה עלידי רוברט אואן ,ומהווה לדעת הרבה חוקרים ראשית
הסוציאליזם) ,שדוגלת בבעלות משותפת ,של אמצעיהייצור וחלוקהשוויונית של
הרווחים" ,שתקנו שיהא כל האומנים שותפים זה עם זה ,ושכל מהשירויחויפול
לאמצע" .השיב החת"ס שאנו מוצאים כדוגמתו בתורה :כהני כל משמר קבלו
בשוה את חלקם בקרבנות ,אע"פ שרק כהן אחד עבד "ביגיעה ועבודה רבה" .ולא
עוד אלא "שדוד המלך תקן ,כחלק היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים יחד
יחלוקו ...ועשאוחוק ומכש"כ שכברתיקן הקב"הכך בביהמ"ק" - .אלא שהוא
מוסיף שמבנה חברתי כזה לא יתכן אלא אםיהיה מבוסס על רוח נדיבות אהבה
ואחוה ,ואחרת לא יצלח (שו"ת חת"מ חו"מ מד-מו .וע"ע דרשות ח"ב עמ'
תשיט.):

שלישלך
מסקנתו היא שאי אפשרלחייב שותפות ,אבל טובה וקדושההיא .אםכל למה
נאמרבפרקי אבות "שלי שלך ,ושלךשלי ,עם הארץ" (אבות ה,י)?נכוןשהביטוי
'עם הארץ' אינו תמידשלילי ,ואמנם פה הוא מופיע לשבח ולאלגנאי,כפישציינו
ישיתוף זה,
המפרשים ,ופירושו אדם שעוסק בישובו של עולם ,שמתאפשר עליד
אבלמכלמקוםאיןזהשיאהאידאליות.
אלא שיש שניסוגי שותפות :מתוך אידיאל או מתוך חשבון .אצלשלי שלך
ושלך שלי,אין חסד,אין ויתור .יש מסחרחליפין :שלי שלך ,אבל תמורת זאת,
שלך שלי .לעומת זאת ,השיתוף האמיתי מתגלה באומר :שלי שלך ושלך שלך.
הוא החסיד .אני מוותר על רכושי לטובת הזולת ,ומרשה לו להנות ממנו ככל
צרכיו ,אבל לא מתוך חשבון (כלזה במפרשים:רבינועובדיה,רבינויונה ,תוספות
יום טוב ,מדרש שמואל ,תפארת ישראל ,ורבי יעקב עמדן) .ואפשר בכל קבוץ
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להבחיןבין החבר-המצטרף-מתוך-אידיאל  -שלי שלך ושלך שלך,ובין החבר
 המצטרף-מתוך-חשבון  -שלי שלך ושלךשלי .וכבר כתב עלזה הרביעקבאריאל (ספר לזכר יעקב פיירברגר הי"ד ,עמ'  )42וכן חברנו אפרים יעיר
(ב"עמודים",לפני הרבהשנים).
אמנם מכל אלה למדנו רק שיש הנחיה של תורה ,הדרכה ,המלצה,לבנות חברה
על יסוד שלשויון ושותפות,ואין דבריכול להעשות אלא על יסוד של נדיבות
וויתור ולא עליסוד שלכפיית משפט  -ואשרינו שכךחלקנו( .ועוד הקדיש לזה
הרבאלימלך בר שאול זצ"ל ,פרק ט"ז שלספרו "מערכי לב") .אבלאנו מחפשים

הנחיההלכתיתמחייבת,ומחייבתעכשיו.

חלוקהשוויונית שלארץישראל
והנה ,בראשית מטעה של האומה הישראלית על ארצה ,אנו מוצאים שיטה
שוויונית מעשית "לרב תרבה נחלתו ,ולמעט תמעיט נחלתו" (במדברכו ,נד) .אז
היוותה הקרקע אמצעיייצור ומקור פרנסה ראשי (גם בתור מרעה) ,ואםכן יש
לפנינוחלוקהשיוויונית שלהארץ.
,
ל
כ
אמנם גם פה לא נוכל לכחד שלא הכל פשוט כלכך .ראשית ישנה מחלוקת
ראשונים אם גםכל שבטקיבל את החלק המתאיםלגודלו ,או שמא כל שבטקיבל
חלק שווה ,ורק המשפחות בתוך השבט קבלו נחלה פרופורציונאלית ,ולא עוד,
אלא שישנה מחלוקת תנאים ,אם הארץ נתחלקהלפי מספרהאנשיםשהיוביציאת
מצרים ,אוכפי מספרבאי הארץ,וישגםשיטותביניים מורכבות ומסובכות(יומא
יכ ;.סדור השיטות באנציקלופדיה תלמודית ,ערך ארץ ישראל  -חלוק) .אם
נאמר שהואלפיבאי הארץ ,ניחא ,אבל אם הואלפייוצאי מצרים,אין כאן אלא
שוויון "הסטורי"  -אבל גםלפי השיטה שהוא כנגדבאי הארץ,ניחאלגבי הדור
הראשון ,אבל בדור השני ,ודאי הופיעו משפחות מרובותילדים ,והופרהשוויון.
ולא עוד אלא שההצלחה החקלאית אינה מאירהפנים לכל אחד בשוה ,וכל זאת
בלי לקחתבחשבון את המחלותופגעיהזמן.
כללו של דבר,הונחויסודות של חברהשוויונית ,אבלהשוויון הזה הופרמיד,
ולא צוותה תורה על חלוקה חוזרת ומתמדת של הרכוש .רק כל חמישים שנה,
חוזרות השדות אל בעליהן ,ויש כאן החזרת שווי המשקל כפי שכתב מרן הרב
קוק:
"...ולעומת אי-שוויון המשקל של מצב הרכוש הקרקעי... ,באה השבה
(ביובל) ,המתאמתכפי ערכה של האומה בראשיתמטעה"...
(הקדמה ל"שבת הארץ" ,עמ'י')
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אבל ברורשתיקוןזה הוא רק חלקי ,ובודאישאינומביא השוואת רמתהחיים
 -ומההדרכתהתורה במקרה של"כיימוךאחיך",עלזה נראהבהמשך.

צדקהוצדקסוציאלי
ונראהשהחיובלכינון צדקסוציאלי הוא מצד מצות צדקה .וכבר נרמזעניןזה
במאמרי "מצות צדקה בקבוץ" .אםכיחייבים אנולהודותשאין הלכה שמחייבת

שוויון ,אבל לעומת זאת אפשרלהוכיח שיש הלכה המחייבת לתת לכל אחדכפי
צרכיו  --ולפעמיםאין המרחקכהרב.
וראשיתדבר,עלינולהזכיר בקצרהדבריםידועים,שאין מצוות הצדקה נחשבת
ביהדות כאיזה חסד של התנדבות ,איזו אופציה פילנטרופית ,אלא היא חובה
הלכתית מוחלטת ,עםגדריםמדוייקים ,ככליתר הלכות של תורה,וביתדין כופה
עלהצדקה.
צדקה היא משורש צדק .היא תביעה של צדק .אמנם תביעה "ממותקת" ,אבל
תביעה מוחלטת ותקיפה .אפשר להגדירה באופן זה:היא באה לתקן את העוול
שנעשה לצדקהסוציאלי .יהושע חילק את ארץ ישראל עלפייסודותשויוניים,
ומכיף שכליום מתחדשות סיבות להפר אותם ,נועד לצדקה תפקיד של איזון
מתמיד  -כך מגדיר ר' אהרן ברט ז"ל ,בספרו ,את הצדקה כ"צדק מאזן"
) (fi'1D~JIAusgleichende Gerechtigkeitאו צדק מתקן ,צדקמישר ,שבאלתקן
את המשפט במקום שהוא עלול להביא לידי עול .השלטון צריך לכונן משפט
שוויוני,כפי שעשהיהושע ,והצדקהעסוקהבעבודה מתמדת של"עדכון".

לפיצרכיו
ואנוחייבים עלפידין לדאוג שיהיה לכל אדם מישראלדי צורכו "כייהיה בך
אבית מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיךנותן לך ,לא תאמץ את
לבבך ,ולא תקפוץ את ידך ,מאחיך האביון,כי פתח תפתח אתידך לו ,והעבט
תעביטנודי מחסורו אשריחסר לו" (דברים סו,ז' ח).אין כאן מידת חסידות או
התנדבות:חובהגמורהמוטלתעלינולדאוג שלאיחסרדברלאףאחד.
זאת חובה שמוטלת עלהיחיד באופן אישי,כפי אפשרויותיו,וכן עלהציבור
בתורציבור .הרמב"ם מתאר באריכות את הסדרים הציבוריים שלגביית כספים
בכפיה ושלדאגהלצרכיהם שלמעוטיהיכולת(מתנותענויםפ"ז).
וזהלשון הרמב"ם:
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"מצוות עשהליתן צדקהלעניים,כפי מה שראוילעני ,אם היתהידהנותן
משגת.לפי מה שחסרלעני ,אתה מצווהליחןלו .אםאיןלו כסות ,מכסים
אותו .אםאין לוכלי ביתקונין לו .אםאיןלו אשה ,משיאין אותו .ואם
היתה אשה משיאין אותה לאיש .אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על
סוס ,ועבד רץ לפניו ,והעני ירד מנכסיו,
לו סוס לרכוב עליו ,ועבד
ני
ר
וס
קח
לרוץ לפניו ,שנאמר די מחסורו אשר י
ילו .ומצווה אתה להשלים
מחסורוואין אתהמצווהלעושרו ...באעני ושאלדי מחסורו,ואיןידהנותן
משגת ,נותן לו כפי השגת ידו ,וכמה ,עד חמישית נכסיו מצוה מן
המובחר( "...מתנותעניים,ז ,א-ג-ה).
ויש לשים לב לשתי נקודות חשובות א) תקנת אושא שלא לתת לצדקה יותר מ-
 20%מההכנסה ,נאמרה רק במקרה שהאמצעים הכספיים מוגבלים ,אבל באופן
כללייש למלאותכלחסרונותהעני.
ב) כל צורכי האדם ,פרוש הצרכים הסובייקטיביים ,ולא רק הצרכים הניתנים
להגדרהאובייקטיביתסטנדרטית(שתינקודותאלו נתבארו במאמרי שם).
כללו של דבר:חייבים אנו לבנות מערכת שכר ,ומשטרסוציאלי שיבטיחולכל
אחד רמת חיים מינימלית .אמנם ,מאהבת האמת ,גם כאן יש מקום להקשות:
הצדקה מוגדרת כתקון "העבר" ולא כחובה לכונן משטר שימנע עניות .היא
מתירה לכוחות הכלכליים להשתולל בחופשיות בכל מהתליהם ,ורק דורשת מתן
תרופה למכה? ודאישאין זה כדאי לרשות ממלכתיתלפעול בדרךזוועדיף תכנון
לטווח ארוך ,והקדמת רפואה למכה .ומלבד זאתהרי כבר אמר הרמב"ם שהמדרגה
העליונה בצדקה היא יצירת תנאים כלכליים כאלה שמי שהתחיל למעוד ,לא
ימעוד  -וכןמי שעלוללמעוד.
ספורמענין נמצא אצליוסףבן מתתיהו .אחרי גמרבנין הבית ,כל שמונה עשר
אלף פועלי הבנין,היועלולים להמצא מחוסרי עבודה ,ובאו נציגיהםבפני המלך
הורדוס ,ואחרי שיקולים כלכליים ופוליטיים ,ואחרי בדיקת כל צורכי העיר
בעבודותציבוריות ,הורה להם לטפלבריצוףירושלים(קדמוניות ט,ז .וע' בס'בין
אדםלחבירו,יחסיאנוש בתורתישראל ,לרבאליהויונג ,עמ' .)124

צרכים שלחברי ומותרותשלי
כללו של דבר ,ההלכה מחייבת לדאוג לסיפוק הצרכים של כל אחד ,ולבנות
משטר בהתאם לזה ,זאת הלכהשחייביםלקיים אותה מיד ,ולאחזון רחוק.השוויון
המוחלט הוא חזון .בינתיים "אפשר לסבול" שיהיו עשירים החייםחיי מותרות,
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אבלבתנאי שכל האזרחים האחריםיבואו עלסיפוק צרכיהםהמינימליים ,כדברי
החפץ-חיים" :חייךקודמיןלחיי חברך ,אמרו חז"ל ,אבל עשרךאינו קודםלחיי
חברך" (אהבת חסד מ ,:עמוד החסד ( )18ומכאן אחד מהנימוקים ההלכתיים
לאסורחיי מותרותולחייב הסתפקותבמועט).
ואיןצורך לאמר "שהצרכיםהמינימליים" הםבדורנוגבוהים מאוד .שהריכבר
נאמר לעיל שקביעת הצרכים היא סובייקטיבית ,ולכן הם תלויים ברמת-החיים
הכללית.ויש לספקלכל אחדרמת-חייםהוגנת,כפי מה שמקובלבאותו מקום,כדי
"שירגיש טוב בחיים" .אמנם הגדרה זו מעורפלת ,אבל אין זה מרשה לנו
להתחמק.וכלזה חובה הלכתית מעשית ,ולא רק "רדיפהאחריכוונותהתורה".
וב"ה ,הנה תנועתנו עלתה עלדרךהמלך שלתורה .אמנםגם אצלנו,איןשוויון
מוחלט (בגלל כספים ממקורות שונים העומדים לרשות החברים בתנאים
מסויימים ,וכן מתנות מכל סוג) ,אבל בודאיאין מצב שחבר אחדחי במותרות,
בזמן שלשניאין כלצרכיו .רחוק מזה מצבנו( .אמנםכלפיחלקים אחרים של עם
ישראל,הנתונים במצוקה כלכלית ,אףאנונתונים בסבך ,אבל מעולםלא התעלמנו
מכך ,וכברדנועלזהרביםוטובים,ועדייןצריכיםאנולמודעי).

רכושפרטילא משתלם
המורם מכל האמור שמשטר של רכושפרטי כמעטבלתי אפשרי,בגללהחובות
הכלכליות הרובצות על היחיד והציבור להבטיח לכללות האומה רמת חיים
מתקבלתעל הדעת .ובערך אותםהדברים נאמרועלידימרן הרב קוק ,אע"פ שלא
ברורלילגמרי למהבדיוק היתהכונתו.
פעם פרץ וויכוח חריף ב"הפועל המזרחי" בענין הרכוש הפרטי ,ונכנס ר'
שלמהזלמן שרגאי אלמרן הרבושאלו .וזאתהיתה תשובתו:

"מבלי לקבוע מהו המשטר החברתי של התורה יש להניח בוודאותכי

בקיום עקבי של כל חוקי התורה בשטח החברתי והכלכלי ,ללא ויתורים
ופשרות ,לא יוכל המשטר של הרכוש להתקיים,כי מצוות התורה ,ונוסף
לזה ה"ועשית הישר והטוב"  -שבישראלזהודיןולאלפנים משורתהדין
 מצמצמות כל כך את הבעלות והזכויות של הרכוש עד שקיומו נעשהלבלתי אפשריוללא כדאי".
(ס' "חזון והגשמה" ,עמ' קצב .הדברים
נרשמו ונתפרסמובאישורו של הרב).

"עצם שאיפת הצדק ,באיזו צורה שתהיה ,היא בעצמה ,ההשפעה האלקיח
היותר מאירה" (אגרות ראיה א ,מה).
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על השותפותוהשויוןבקבוץהתורתי
השותפות והשויון הם מהמרכיבים היחודיים של היינו ,וככל שאנחנו מצליחים
יותר ליישמם בחיים היום-יומיים הם נעשים יותר שגרתיים ומובנים מאליהם.
וכיון שאנחנו כל כך התרגלנו להם ,אנחנו לפעמים כבר לא מכירים ביחודיות
שלהם .רק כשמתעוררת בעיה בתחום השותפות או השויון אנחנו פתאום
"מתעוררים" ולפעמים גם מתלוננים נגד בעיה בלתי-מהותית או תופעה בלתי-
שגרתית,בלילראות אתהחיוב והטובהקיימים במבנה הגדול של שותפותושויון
עלפידרכה שלתורה.
חיי השותפותוהשויוןדומים מאודלנעליים שאנחנונועלים .אנחנונהנים מהן
בכל "הליכותהחיים" וגםמתלונניםעליהן קשות כשלוחץ משהואוכשיש מסמר,
אפילו הקטן והזעיר ביותר .קורה שאפילו שרוך נעל מסוגל להוציאנו משווי
משקלנו ,אם בגלל שהוא נקרע אם בגלל שישלו קשר שאנו מתקשים להתירו...
ואז פתאום שום דברלא "הולך" והכל "צולע"
לפי השקפתנו התורתית עקרון השותפות והשוויון חייב להתיישם בתחומים
רבים ולאו דוקא בתחום הריהוט והציוד ,כפי שחושבים הרבה אנשים מחוץ
לקבוץ .ויתכן שגם לנואין הדברים ברורים ומוגדרים דיים ,ולכן ננסה לבררם
ולהגדירם.
במסגרתבירורזהנחלק את מערכת השותפותוהשויון לששהסוגים.

,

א .השותפותהכלכלית
המיוחד בשותפות הכלכלית שבקבוץ ובמושב שיתופי הוא שאין מחלקים את
הרווחים באופן שוהבין השותפים ,כפי המקובל בשותפות רגילה ,וגם לא באופן
יחסילפי גודל ההשקעות של השותפים ,אלאלפי הצרכים בהתאם לגודל של כל
משפחה ומשפחה .בקבוץ השותפות יותר שויוניתכיון שמתחשבים גם בצרכים
המיוחדים של כל משפחה ומשפחה.איןזו שותפות של "שלי שלך ושלך שלי",
אלא שותפות המבוססת שלהיסוד של "וחיאחיך עמך".זו שותפותשויוניתעליה
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מסופר באגדה עלשני אחים אשר חלקוביניהםלשניחלקיםשוים אתהיבול של
השדה אשר ירשו מאביהם .אבל לאחר החלוקה ,חשב כל אחד מהאחים שאחיו
זקוקליותרמחצי .לאח אחדהיו הרבהילדיםולכןאחיו חשב שהואזקוק לתוספת
ואילו האח השני היהבליילדיםולכן אחיו רצה להוסיף לו על מנת שלא יצטרך
לדאוג לעתזקנתו.וכך קרה שכל אחד מהאחיםהעביר בחשכתהלילהמגרנולגרנו
שלאחיו .ולבסוף הם נפגשו באמצע דרכם ,כל אחד עמוס בתבואה לצורךאחיו.
ועלפי המסופר באגדה,נבנהבית המקדש במקום המפגש.

ב .השויון ברמתהחיים
השאיפהלשויון ברמתהחייםאיננה תוצאהעקירה של השותפותהכלכלית,כי

הרי הקבוץ שולל גם הבדלים בולטים ברמת החיים המושגת בעזרת מקורות
כספיים מחוץ לרווחים של הקבוץ .וזהו אחד ההבדלים הבולטיםבין קבוץובין
מושבשיתופי .במושבשתופי רשאי החבר להעלות את רמתחייו בעזרת מקורות
חוץ .לאלה שיש להם מקורות חוץ יכול הדבר להיות יתרון .אבל אי-אפשר
להתעלם מכך שלפעמים הוא מביא למצבים קשים ,ובמקרים קיצוניים -
לערעורהבסיס המוסרי שלהשותפות-השויוניתבחלוקתהרווחים של המשק .אבל
לאכאן המקוםלהאריךבזה.
יישומו של השויון ברמת החיים בחיי יום-יום מותנה במיוחד בשני דברים
"קטנים" ,שבלעדיהםאין הצדקהואין תועלתבשויון:
 .1התיחסות לרכוש של החברהולכלהדברים שהחברה מספקת לחבריה ,כאל
רכושפרטי ,ומשמעתפנימיתחזקהלמניעתתופעות שלבזבוז.
 .2יישום העקרון שלשויון ברמתהחיים בצורה נבונה ושקולה ,וללא הגזמה;
כי אחרת עלולים לפתח אתיצר הקנאה במקוםלהחלישו; אדם ששאיפתולשויון
מתמקדת בדאגה שחסוחלילה לאיהיהלחבירויותר ממה שישלו ,הוא אדםמסכן
מאוד .ואם אדם כזה הצליח להגשים את שאיפתו בחיים ובאמתאין לו פחות
מאשרלשכנוולחברו,אזי הואגם אומלל,שהרי לאנותרולושאיפות-חיים!
תמיד כדאי לזכור ,שאדם בעל תפיסה כה פרימיטיבית ומצומצמת של רעיון
השויוןוערכו,יכוללחיותבכלמיני חברות ומסגרות ,אבל בשוםאופן לא בקבוץ!

ג .השויוןהחברתיוהשויוןבמעמד
אין ספק ,שהשויון במעמד הוא אחד הגורמים הקובעים את אושרו של האדם.
השויון במעמד בחברהשלנו מבוסס עלהיסוד של "בצלםאלוקים ברא אותו" ועל
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ההשקפה שכל יהודי העובד את ה' בנאמנות ובמסירות בכוחות השכליים,
הגופניים והנפשיים שהקב"ה העניק לו ,זכאי להערכה מלאה ולמעמד של "2בד
ה'" עם כל מה שמשתמע מזה .ועל דרך השלילה :לא היכולת ולא ההישגים,
ובודאי לא הרכוש ולא העושר (וכל הדברים המושגים עלידיהם) רשאים לקבוע
את מעמדו שליהודיעלי אדמות.גם לא המקצועוהעבודה אשרהוא עוסקבהם.
השויון החברתי מבוסס גם על ההכרה שכל אחד זקוק לעבודתו של רעהו
ולשרותיו .זהו הסדר שהקב"ה קבע בעולמו .וכליהודי אשריוצא לפעלו ומבצעו
בנאמנות ולעבודתויתברךעדי ערב ,זכאי למעמד של עבדה' .ולא חשוב אם הוא
גזבר או מזכיר ,כורם או יוגב ,מכונאי או כלכלן ,חצרן או מרכז משק ,נהג או
תברואן .רק תלמידי חכמים ומרביצי תורה ,זכאים למעמד מיוחד ולזכויות
מיוחדות בהתאםלנפסק בהלכה.
.
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בתחוםהשויון החברתיהגענו להשגים
כיוןשהשויון החברתי
שלנו מבוסס עליסודות תורתיים ,הגענו להשגים אשרעולים בהרבה על המקובל
בקבוציםלא-דתיים.
ומן הראוי שנהיה מודעים להצלחתנו בתחוםהשויון החברתי ,כשאנחנובוחנים
אתמידתהצלחתנולישם אתהאידיאלים אשרהצבנולעצמנו.

ד .השותפותוהאחריותההדדית בתחוםהרוחני
השותפות והאחריות ההדדית בתחום הרוחני באותלידיביטוי בהרבה תחומים,
ובמיוחד בחינוך הילדים ובמתן אפשרות למבוגרים ללמוד תורה .רק בקבוץ
ובמושב השתופי התורתיים אפשרי ומקובל לשחרר חברים מעול העבודה
והפרנסהכדי לאפשר להם ללמוד תורה .ולאו דוקא חבר שתורתו אומנותו ,ולאו
דוקא למדנים ,אלא חברים מן השורה שחשקה נפשם ללמוד תורק .האחריות
ההדדית בתחום הרוחני מיושמת גם בהרבה מישורים נוספים והעזרה ההדדית
בדאגה ל"צרכיהעולם הבא"היאבודאי לא פחותה מאשר העזרה ההדדיתבסיפוק
"צרכי העולם הזה" .וגם כאן הדברים נראים שגרתיים ומובנים מאליהם .ומותר
עוד להוסיף ,שגם בתחום של מתן עזרה לצרכי העולם הבא שליהודים שאינם
חברים בקבוץ,עשינו לא מעטבשנים האחרונות.

ה .השויוןבמתן אפשרותלקידום ולמימושעצמי
עקרון השויון החברתי והשויון במעמד מחייב לתת לכל חבר את האפשרות
להתקדםהן בתחום העבודה והמקצועוהן בתחום למודיםאישיים .אמנםהתנאים

שמואל עמנואל

הכלכלייםמגבילים את הקבוץבמלויכל הצרכים ,אך עם זאת מותרלומרשקיים
בתחום זהשויון מלא .קיימת התיחסותחיובית לבקשות של החברים וגם נכונות

למאמץ על מנת להיענות להן .יתרה מזאת :במקרים רבים ,מוסדות הקבוץ הם
היוזמים והמעודדים התקדמותאישית והםגםמכיניםמסלוליקידום.
מן הראוילצייןשניגורמים שיש בכוחםלסייע להשיגשויון ואחריות הדדית
בתחום הקדוםהלמודיוהרוחני:
 .1אוירהכללית ,המעודדתעליה וקדום בתחוםהרוחניוהלמודי.
 .2תודעת שותפות ואחריות הדדית גם בתחום הרוחני ,הן אצל החברים ,הן
בחברהוהן במוסדות החברה.
מקובלת ההנחה שההתישבות מגבילה במידה מסוימת את האדםלהגיע לממוש
עצמי ,בעיקר בגלל האפשרויות המוגבלות בתחום העבודה .בודאייש מן האמת
בטענה זאת .מאידך ,אל לנו לשכוח מהו "ממוש עצמי" לפי השקפה תורתית.
ממוש עצמי לפי השקפתנו פרושו :למלא את התפקיד שהקב"ה יעד לאדם
בעולמו ,בתקופה בהחי .אולפי הלשון הקבוצית :לעבוד במקום שהקב"ה רשמו
ב"סדור העבודה" שלויתברך.
אם נבחון את האפשרויות לממוש עצמי על פי השקפה זו ,ניווכח כי אין
האפשרויות בהתישבות התורתית מוגבלות כלכך ,ואףאינן כה נרחבות במקומות
עבודהאחרים...

ו .השויוןבנתינה

התחום הזה שלהשויון ,השויון בנתינה,אינוידוע כל כך ,ואף עלפיכןייתכן

שהוא החשובביותר.
כבר הדגיש הרב אליהו דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ,חלק א') את החשיבות
הרבה של"ניצוץ כה הנתינה".
רבים הםבני האדם שלא חסר להם כלום ,ובכל זאתאין הם מאושרים :הסיבה
היא שאין באפשרותם לתת לאחרים ולשאת בעול היחיד והצבור .לכן חשוב
להדגיש שהשויון בקבלה ובצריכהאין בכוחו להעניק אושר לאדם אם הוא אינו
מתחבר ומשתלבבשויוןבנתינה.
השויון בקבלה הוא רקבבחינתייסורמרע".בכוחולמנוע קנאה ותחרות ,שנאה
ועצבות .אבל השויון בנתינה הוא בבחינת "עשה טוב" ובכוחו להעניק לאדם
אהבה ואחוה ,שלוםוריעות ,שמחה ואושר.
ולכן ה"חלוקה" החשובהביותרהיא חלוקת האפשרותלנצל אתכוחהנתינה.
(דומני שאחתהסיבות להרגשת הקיפוח אצלרבים מבני עדות המזרח אשרעלו
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ארצה אחריקום המדינה,היא הרגשתאי-שויון בתחוםהנתינה .טעותם של ראשי
המדינה היתה שהם חשבו שתוספת "קבלה" יכולה לפצות על שלילתניצול כוח

הנתינה).
נדמה שגם בתחום הזה של שויון בנתינה התקדמנו הרבה בשנים האחרונות.
למדנו שאין לך אדם שאינו מסוגל לתרום ולתת לחברה ולצבור :אין לך אדם
שאינומעוניין לשאת בעול חברו ובעול הצבור .וגם כאן  -כל אחדלפייכולתו
וכל אחדלפיכוחו.

וכלל זה נקוט בידך :אם הנך רואה חברשאינו רוצה לעזור לאחרים וגםאינו
רוצה לשאת בעול הצבור ,דעלך שהוא נמצא במצוקה ובמשבר .אל תכעסעליו
ואל תקרא לו "פרזיט"; הוא מסכן וזקוק לעזרתך .אל תעניש אותו במניעת
האפשרות לתת לאחר שהתגבר על משברו; אל תמנע ממנו ליהנות מניצול כוח
הנתינה לאחר שחזרלאיתנו.
אסורלהפעיל "סנקציות" בתחוםהנתינה.אפילוהענישבענייםזקוק לאורו של
"ניצוץכוחהנתינה".
"נתוןתתןלוולאירעלבבךבתתךלו"...
"נתון"  -כוח הנתינה " -תתן לו" ,ואל תחשוב שהואאינוראוי לתתכיון
שהוא עני ברכוש או בדעת .גם אל תחשוש שהנתינה שלו תהיה "על חשבון"
הנתינהשלך.
"כיבגללהדברהזהיברכךה'אלקיךבכלמעשיךובכל משלחידך".

"היוצריחדלבם,המבין אלכל מעשיהם" (תהלים ל"ג ט"ו)
ההבטה הבוחנת הזאת של ה' על בני-אדם  -מודדת את ערך מעשיהם בקנה

מידה של יעודם ,וצד אופייני אחד מודגש כאן כמכריע :יחד ,לקראת חיים
משותפים ,חיים הנושאים עצמם בדרך של פעולתגומלין ,קידום ועזרה הדדית.
לקראתיחדזה ברא אלוקים אתלב האדם .אהבה עצמית,אנוכיות,יצר השאיפה,

הקיום העצמי ,ההגנה העצמית להתנשאות הבאה מהן  -הם כוחותהמניעים כל
חי העומד למטהמן האדם,כוללתא-החיים הזעוםביותר .מותר האדם מתחיל רק
עם הרחמים ,אהבת הזולת ,הנכונות המעשית לעזור לזולת ,ההתמסרותלקיומי,
הגנה וקידום אושרו של הזולת .ורק בכך ממלא האדם את יעודו .למען פעולת
גומליןזו,יצרה' אתלב האדם ,ובקנה-מידהזה הואבוחן אתכל מעשיהם.

(מתוךפירושו של הרש"ר הירש זצ"ל)
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