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אורח צדקה בקבוצה
"בארח-צדקה אהלךבתוךנתיבות משפט"

,משלי ה,כ,

בימים רחוקים,מלפני עשרים-שלושים שנהויותר ,עלתה שאלתקיום מצנת צדקה
בקבוצהמדי פעם על הפרקבקיבוץהדתי .וזכור לטוב משהבן-צבי מקבוצת סעד
שנזקק כמה פעמיםלענין .הדבר השתנה בשנים האחרונות .מאז הופעת מפתח
העניינים של "עמודים" בשנת תשכ"ט לא נרשמה עוד "צדקה" בין הערכים.
שמא דבר זה מצביע על משהו עמוק יותר ,וכסימן חיצוני לבעיה פנימית של
הקיבוץהדתי.צריך הוא לעוררמחשבותינו?
ואכן ,פרט למסה החשובה של הרב שלמה אבינר "מצוות צדקה בקבוצה"
("עמודים"  ,368עמ'  )344כמעט שאינך מוצא דבר על נושא זה בפירסומיו של
הקיבוץ הדתי .יכולות להיות לזה שתי סיבות :האחת שיש הרגשה שהמצב
השתפר ,ערים יותר למצוה ,נותנים יותר צדקה בקבוצות ,פחתה ההרגשה הלא-
טובה שחסרים אנו דבר חשוב בתחום זה שליחסי אנוש .גם תיתכןסיבהשנייה,
שנתקהוחושינוואיןאנועריםעודלמלוא המשקל שיש למצוהזובשביל הקבוצה
הדתיתדווקא.
ה( raison d'Etre~-תכלית הקיום) של הקבוצה מנקודת מבט של ההלכה-
הדורשת-מימושה-בחיים היא בכך ,שהקבוצה באה להדגיש ולרומם ולהעמיד
במרכזה את המצוות שבין אדם לחברו ,ומצוות אלה אינן תופסות את המקום
הראוי להן במערכת המצוות שהציבור הדתי רואה בהןביטוי סגולי לעצמו (לא
על-פי הערך כמצוהששיוולהן ולאעל-פי התודעה שהקנו לאדםכמקייםמצוות).
בניגוד למצוות שבין אדם למקום הנותנות את הגושפנקא המוכרת מצד כולם,
שהמקיין שייך לציבור שומרי המצוות .ועוד דבר נטלה על עצמה הקבוצה
הדתית :להחזיר לקדמותם את תפקידי הציבור" ,הקהל" ,במערכת ההלכה

המיושמת.

שניעניינים אלה,קיום המצוותשבין אדם לחברו ,ומתן משמעות הלכיתלחיי
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החברה אינם מטופחים כראויבקיבוץ הדתי ,אם לדברבלשון המעטה .גם אצלנו
הועלו המצוותשבין אדם למקום לדרגה שהיא כאילו מעל לדרגת המצוותשבין
אדם לחברו .אתה אף חש בהלכי-רוח ,כאילו יש צורך להפוך את המצוות
החברתיות למצוותשבין אדם למקום ,כדי שיקבלו את ה"לגיטימאציה" המלאה
כמצוית מן התורה! כיצדניתן לוודא שאמנם זה המצב? על-פי קנה-המידה בו
מודדיםקיום המצוות .היחסהרצוי של האדם למצוותשבין אדם למקום נמדדלפי
הדקדוקבקיומן שהוא נוקט(איןלנוקנה-מידה ל"שמחה-של-מצוה" ,ואף"הידור
מצוה" עשוי לשמשנו כקנה-מידה רקלגבי מצוות מסויימות) .קנה-המידה היאה
למצוות שבין אדם לחברו הוא ,אם קיומן עונה לצרכיו של האדם ויביא לידי
יחסים מתוקניםבין בני-אדם .למעשה נוהגים עלפי רוב להשתמש בקנה-המידה
הראשוןגםלגביהאחרונות.
הקיבוץ הדתיאינו מודע לזיקה המיוחדת שצריכה להיות לו על-פי מהותו
לשני עניינים אלה :מצות צדקה כמצוה ייצוגית בדברים שבין אדם לחברו
ומעמדו של "הקהל" .אםהקיבוץיחפוץשהוויתותהיה בעלת משמעות כתרומה
לחיי הנצח של העםהיהודי,עליולעייןהיטבבסוגיות אלהולהוציא מסקנות הלכה
למעשה(דיוןזה מוקדש רק לתחום האחד,למציתצדקה).
מצות הצדקה מהי? לכאורה פירושה :מתן ממון לנצרך .תחומה מוגבלוכאילו
מצומצם ,לעומת מצנת גמילות חסדים המסועפת .וכך שנינו (סוכה מט ,ע"ב):
"תנו רבנן ,בג' דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה .צדקה בממונו,
גמילות חסדיםביןבגופובין בממונו .צדקהלענייםגמילותחסדיםביןלענייםבין
לעשירים .צדקהלחיים גמילות חסדיםביןלחייםבין למתים" (הגבולבין מצות
צדקה וגמילות חסדים אינו ברור לחלוטין  -ראה ,למשל ,ספר החינוך מצוה

תמס).
אולם לא נרד לעומקה של מצוהזו ולא נמצה את תוכנה המלא ,אם לא נראה

אותה באספקלריה של הצירוף של שני מושגים ,בה היא מופיעה תדיר .לגביהם
מלמדת אותנו התורה במקומות רבים שהםשייכים ביחדכשני "תאומים" :צדקה
ומשפט .צירופם בא לבטא שעל-פי דעת התורה שניהם ביחד דרושים ,כדי
להשתית חברה אנושית על יסודות איתנים" .המלה צדקה  -שורשה צד"ק
ללמדך שמעשה הצדקהעניינו הוא לאשש את החברה עליסודות של צדק,כי כך
ציווהעלינוצדיקו של עולם ,ולא רקעניין שלנדיבות לב בלבד"(י' קיל ,במבוא
לספר "באורח צדקה") .בדומה לכך ר' שמשון רפאל הירש" :צדקה  -מעשה
חסד המוטל כחובה" .נראה לי שאם נבדוק אחרי כוונתו של צירוף זה ,צדקה
ומשפט ,יתבררלנו ,שצדקה במשמעה המקיף פירושהיצירת מערכת חברתית בה
עוזרים בני-אדם אחדלזולתו תוך תחושת חובה ,וכולםיחד לאלה הזקוקים לסעד.
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כי כך ורק כך נוצר היסוד הבריא למשטר התורה ולקיום מצוותיה" .צדקה
ומשפט"  -זוהידרישה המופניתאלינו:להקים משטרחברתיתקין ("צדקה")
ולשמורעל משטרזהפןייפגם ("משפט").
כך מוסברתלנו המשמעות של ההדגשה המפליגה של מצות צדקה ע"י חז"ל.
נזכיר רק אחדים מל הדברים הרבים שנאמרו לשבחה של צדקה" .שקולה צדקה
כנגד כל המצוות" (בבא בחרא ,ט)" .א"ר אלעזר :גדול העושה צדקה יותר מכל
הקרבנות" (סוכה מט)" .ר' יהודה אומר :גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"
(ירושלמי ,פאה ,פ"א ,ה"א) .זה בוודאי גם ההסבר האמיתי לניסוח החגיגי
והמרומם של הרמב"ם את המצוה (הל' מתנותעניים ,פ"י ,הלכה א) .וזה לשונו:
"חייבים אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצוות עשה .שהצדקהסימן לצדיק
זרע אברהם אבינו ...ואין כסא ישראל מתכונן ודת אמת עומדת אלא בצדקה...
ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה ."...כך מוסבר גם טעם "סולם העדיפויות"
שהרמב"םקובע.
תוך עיון במצות צדקה יתגלה לנו הפתח להבנה נכונה של הרעיון החברתי
הסגולי של הקבוצההדתית.
מדוע הצטמצם תוכן הצדקה בתודעת הציבור? מדוע ירדה המצוה מגדולתה
והתגמדה עד שנעשתה לשם נרדף למתן נדבה לנצרך? מדוע משמעה איננו עוד
תיקון החברה,כי אם טובתהיחיד המקבלנדבהממישנותן משלו? קשה לדעת מה
היוהסיבותשהביאולשינויזה.ייתכן שהמציאות הקשה שלבני-אדםהמתייסרים
יום-יום בעניות וסבל תבעה התרכזות בפתרון בעיות "מזון וכסות" .היה צורך
לחזק את תוקפה שלהפנייהלבעלי האמצעים עלידי ההסתמכות על מצות צדקה
החשובה (המשמעות המקיפה של המצוה שימשה רקע מחייב לתביעה ,להבטיח
את צרכיהם שלהיחידים המשוועים לעזרה) .נוכח המצב לאניתןהיהלקיים את
המצוה במשמעותה המלאה.
ברם ,בכך לא אבדלמצות צדקה תוכנההחברתיהכולל .אולם הוא התערטל עד
כדי כך ,שבתודעת הציבור לא היה למצוה זו ולתיקון החברה ולא כלום .הדרך
המקובלת ,הנכונה כביכול ,של קיום המצוה ,נבעה ממציאות חברתית מנוגדת
למציאות הקבוצה ואותהאכןביטאה.ולכן התקשתה הקבוצהבקיום המצוהבדרך
התואמת את המציאותהקיבוצית .הקשרבין האידיאל החברתי של הקבוצהובין
מצות צדקה נעשה לחברי הקבוצות בלתי ברור ואף נעלם מעיניהם במידה רבה.
הם פסלו אתקיום המצוה בדרך המקובלת של "מתן פרוטות" כביטוי של חברה
שהקבוצה שוללת אותה מהותית" .נוהג זה (של "מתנה לעניים" בפורים) נוגד
בפירושלערכיהיסוד של חברתנוהקיבוצית"" ...לא נדבה מבקשים מאתנו אותם
אנשים הרעבים ללחם  -אלא צדק ,ועבודהכדי לפרנס עצמם בכבוד"" ...האם
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("קופסת הנדבות") זוהי הדרך בה נראה לילדינולקיים מצות צדקה?" (שאול
בשיא" :על מגש הכסף"" ,עמודים"  ,169עמ'  .)10מצדשניהבינושבליזיקה
בלתי אמצעית שלהיחידלמצוה,היא לא תבואלידיביטויולא תתממש במציאות
הקיבוצית .הוצע ,אפוא ,לטפח אתפעולות העזרה והסעדשייעשועלידי החברים
י הקבוצהבעיירות הפיתוח ,בחינת "גמילות חסד בגופו" ,במקום ה"צדקה
ועליד
,
ם
י
כ
ר
צ
נ
ל
בממונו" .אחרים טענו שאם צדקה פירושה כמקובלמתןנדבות
איןדרך
אחרת אלאזו .אללנו "לעקור את המצוה"! "מגש כסף זה (שלפורים)נועדלו
תפקידחינוכי נכבד עד מאוד ...והיה כאשר ישאלך בנך :מה המגש הזה לכם?
והסברת לו על משפחות מרובות ילדים בעיר בית שאן ובכל ערי הארץ ,ואת
בעיותיהן תפרשלו ...וטוב שמגש הכסףמזכירלנוזאת...ישערךחינוכי רב אף
לפעולה קטנהזו" (יצחקוייל ,שם ,עמ'  .)12והבעיהבעינה עמדה; היא לאיכלה
למצוא אתפתרונה,כלזמןשישזיהותבין מצותצדקהומתןנדבות.
אי-הנוחות נשארה נחלתם של אלה שחשו את "טעם המצוה",שאיננורקמילוי
מחסורו של הנזקק .ואף לא בהבטחת תיפקודם התקין של מוסדות הציבורכגון
בית כנסת ובית מדרש ,ספריה ומרפאה ,שבדרך כלל מקבלים לפחות חלק מן
האמצעים להחזקתם מכספי צדקה .מה שחסר כדי שהמצוה תהא שלימה הוא:
יצירתיחסיםביןבני-אדם שעלידם החברה,אליהמשתייכיםהנותן והמקבל -
מתעלה .הסכומיםהניתנים עלידי מוסדות הקבוצה למטרות צדקה,וכן אלהשיש
לזקוף עלחשבון צדקה" ,מכסים" רקצד אחד שלהמצוה .החברבאופןאישיאינו
משתתףבקיוםהמצוה.לכןהיאיוצאתהסרה.
נעשהניסיוןלזהות אתסדרי החברההקיבוצית עם מעלת הצדקההעליונה של
הרמב"ם .וזה לשון הרמב"ם (הלכות מתנות עניים ,פרקי ,הלכה ז)..." :מעלה
גדולהשאין למעלה ממנהזההמחזיקבידישראל שמךונותןלומתנהאוהלוואה
או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק אתידו עד שלא יצטרך
לבריות לשאול ."...לזה אומר צוריאל אדמנית ("עמודים" ,כרךיד ,עמ' :)294
"הנה למשל מצות צדקה שהיא החשובה ביותר בהלכה  -ולה דרגות שונות.
הנמוכהבהן  -הצדקה שעושה העשיר כשהואנותן משהולעני .והגבוההשבהן
 שיתוף שעושה האדם עם חברומתוך הנחה שעלול לקרותלו(לחברו) משהורע (התרוששות וכדומה) ,והוא רוצה לעזורלו בטרם קרה הדבר .והרילך תורת
הקיבוץעלפיההלכה  -משוםשהקיבוץ מבוססכולועלהשיתוף".
שמחה פרידמן ציטט (בהרצאה) לענין זה את דברי הגאון ר' יעקב עמדין,
לאמור" :שיבחוחז"להשיתוףבממון ,באמרם(אבות פ"ה)':שלישליושלךשלך
זו מדת סדום'  -לתועלת מורגש לכל בר דעת ,כי בלי ספק יתוקן הקיבתן
המדיני" (סידור "ביתיעקב",בפירושו ל"מעמדות" תנד ,א  -למברג ,תרס"ד).
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ועודלודבריםבנושאזה" :שבליספקהיהדברמועילמאודבתיקוןקיבוץהמדיני
אםהיהכיס אחדלכולם.כיאז בטלה קנאה ושנאהמבני אדם.ולכןהיו נמצאים
בדורותקדמונים כיתות פרושים בישראל שכל נכסיהםהיו בשותפות,אין לאחד
זכות בשוםקנייןמהקניינים לעצמויותר מחבריו ,אלא כולםניזוניםמן האמצע"

("לחםשמים" לאבות,שם).
זהו ,אפוא ,רעיון שיש לו על מה לסמוך ,והוא מקרב אותנו לשורשה של
המצוה .אולםמי שזאתדעתו,חייבלחתורבכלכוחולכך ,שאמנםחבריהקבוצה
ו מודעים ל"אלמנט של צדקה" (שחפציםלהביאלידימימוש)בסדרי החברה
יהי
הקיבוצית.בלי זה השיתוףהקיבוצי לאייהפךלקיום מצות צדקה .הוא נשאר

ויישאר -שיתוףכלכלי.

הרב שלמה אבינר ("מצוות צדקה בקבוצה"" ,עמודים" ,כרך כד ,עמ' )344

מצביע על ההבדלבין המעלההעליונה של הרמב"ם המדברעל אדם שנעשהעני,
ואותואני בא להוציא מעניותו; לעומת "המשק הקיבוצי (ש)בנוי על כך שבכלל
לא יתהווה מצב כזה שלעניות.אין כאן שותפות משקמת עניות ,אלא שותפות
מונעת עניות כלל וכלל"( .לכן) "צודקים החברים שרואים את עצם המבנה
החברתי שלנו כדרךעילאית של צדקה" .יוצא ש"הרשות נתונה",כדישנגיע עד
למצוה .אולםעדיין לא הגענו! "לפתחו של התא החברתי ועולם השוויון שאנו
עמלים בקיומו רובצת הסכנה של צמצום ערכי הנפש והלב( "..,מאיר שילוח,
"קמחא דפסחא בקבוצה"; "עמודים" ,168 ,עמ' .)27
כאן מתגליתהבעייתיות שבקיום מצוותבליכוונה .אנו אמנם פוסקים "מצוות
אינן צריכות כוונה" ,אבל נראהלי שישלהבדילבין הצד ההלכתי הפורמאלי של
קיום מצוהובין הצד ה"פנימי" ,כלומר ,מידת ההשפעה על האדם ,על התנהגותו,
עלחייו ,הבאהלודרךקיום מצוות.היא פועלת רק אםיש לאדםכוונה "להחיות"
את המצוה .ושמאיש הבדלבין המצותשבין אדם לחברולבין המצוותשבין אדם
למקום .כשאין בך התודעה שקיימת מצות הבורא ,בכל אופן המעשה "היוצא
דופן" שעשית בביצוע המצוה ,עשוי להשאיר את רישומו עליך .מה שאין כך
במצוות שבין אדם לחברו (אםאין בהן משהו מן "היציאה ממסלול השיגרה").
כזה נראהלי המצב בקבוצה בהגשימה את מצות צדקה עלידי עצם סדר-החיים
שלה .עלינו לרצות ולעמולכדי שסווג סדרי החיים של הקבוצה בקטיגוריה של
מצות צדקה המתגשמת אמנם יהיה אמיתי ויתגלה ככוח מעצב בחברתנו .כדי
שיהיה ממש בהצהרתנו שקבוצההיא הדרגההעליונה של הצדקהעל-פי הרמב"ם
(ואף למעלה מזה) ,וכדי שהצהרהזו לא תהיה רק בחינת "דע מה שתשיב" ,מן
הדין שתהאזו "מצוהשצריכה כוונה".
נראהלי שקיים סימן מובהק לחוסר הקשרבין השיתוף הקיבוציובין מצות

משה אונא

צדקה והוא היחס למותרות .לא שמעתי  -פרט אצליחידיסגולה  -שלשאלת
קיום מצות צדקההיה משקל כלשהובוויכוחים ובהכרעות עלנושאיםכגון הקמת
בנייני פאר,נסיעותלחו"ל ,הזמנת מאותאורחיםלחתונותוכדומה.
הכרחי שהשיתוףהקיבוצייובןכקיום מצות צדקהכדי שישרה מרוה המצוה
עלהיחיד ועלהציבור .נוצר כאן מצב פרדוכסאלי שדווקא הביצוע המושלם של
המצוה ניתק את הקשר בין המצוה כמצוה ובין המציאות הבאה להגשימה.
הקבוצהחייבת לראות במצב זה אתגר מרכזי אם לא עיקרי,הן בתחום התודעה
הציבוריתוהפרטיתוהן בתחוםהחינוך בקבוצההדתית.
אולם נראהלי שכלזמן שנדבר באופןכוללני עלהשיתתיהקיבוצי כעלדרכנו
הסגוליתבקיום מצות צדקה ,לאיעלהבידינולהשיג מטרהזושהצגנוכאןלפנינו.
סדרי החיים היום-יומיים בקיבוץ יסתירו מעינינו את משמעותו האנושית ,את
שייכותו של השיתוף שאנו מקיימים בינינו לתחום המצוה .הדה-פרסונליזאציה
אף של פעולותושירותיםבהן הגורם האנושיצריךלהיותדומיננטי ,שחדרה עמוק
אל תוך המציאות שלנו ,הביורוקראטיה שהשתרשה לצערנו ולבושתנו ,המגרעות
האנושיות ,אלהשניתן לסלקןוכן אלה הבלחי נמנעות  -כל אלהיוצרות חומה
בינינוובין המטרה שאך בקושי ובמאמץ רבניתן להבקיע .והרי דווקא שייכותזו
לתחום המצוהאנומצוויםלהעלותעל ראש תודעתנוהקיבוצית.
עלינו לשאול את עצמנו :כדי להגיע ליעד זה האםאין צורך שהקיבוץיסמן
לעצמו את דרכי מתן צדקה התואמות את אופיו החברתי ומבטאות את החברה
הקיבוצית ,ויפתח אותן? כשם שסימנה החברה המסורתית את דרכי הצדקה
התואמות אותה ופיתחה אותן ואףנתנהלהןלבוש של הלכות פסוקות,אוליכךעל
הקבוצה לפעול? ושמאעלינו למצוא דוגמה,כיצדלתקן אתביתנו ,אצל הרמב"ם
שקבע את "סולם הצדקה" על שמונה מעלותיו לאור הנתונים בקרב החברה בה
הוא היה חי? הרמב"ם התכוון ללא ספק להציג לפנינו את המצבים השונים
שהאדם מתנסה בהם ,בניסוח שכל אדם יכול להבינו .על-ידי הבהרהזו של מה
שנדרש ולמה שיש לשאוףועל-ידי קביעת ערכוהיחסי של המעשה לאור תביעת
המצוה הראהלנודרךונתןבידינו אמצעילחנך אתעצמנו ל"אורח צדקה".
זהעשוילהיות מעשה רב  -ל"תכנת" את "אורח הצדקה" שלהקיבוץהדתי!
זהעניין בעל חשיבות רבה לקיבוץ כולוולכן על מזכירותהקיבוץ הדתי להעמידו
על סדר יומה ולהבטיח טיפול ניאות בו .טיפול זה ידרוש הבנת מהות הקבוצה,
לימוד צרכיה האנושיים והתעמקות בהם ,השראה והתעלות  -תוך תחושת
אחריות .ישיבתהקיבוץ הדתייכולה למלאבענייןזה תפקידמרכזיעל-ידיטיפוח
שללימוד-המביא-לידי-מעשה .כאן נוצרתבשבילהישיבה ההזדמנותלהוכיח את
המיוחד שבה הדרוש לה להצדיק ולהבטיח את קיומה ושגשוגה :להיות מוסד
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לימודיסגולי של החברה הקיבוצית ,המפרה ומפתח את המחשבה הקיבוצית-
דתיתומדריךמעשיה.

אולם גם אם נתעלה ו"נתקיף" את הבעיה החברתית-רוחנית והחינוכית
שמעמידה לפנינו ההכרה שהקבוצה היא  -וחייבת להיות!  -המגשימה
האידיאלית של מצות צדקה עלידי עצם המבנה ההכרתי שלה,עדיין נשאר תחום
רחב השייך למצוה שיש להתיחס אליו בנפרד :תחולת המצוה מעבר לתחום
הקבוצה .אמנםנכוןש"חייך קודמיםלחיי חברך" וגםנכוןש"ענייעירךקודמים
לעניי עיר אחרת"; אולם "מצות צדקה היא כלפי כל כלל ישראל"" ...,ואחרי
שדאגנולחיינוולחייאנשיעירנו,מגיע התור שלהחובהכלפי כלל-ישראל"( .הרב

אבינר ,שם ,עמ' .)345
אין אנו פטורים ,הן כפרטים והן ככלל ,מחובת קיום מצות צדקה כלפי אלה
שאינם חיים אתנו בקבוצתנו .וגם כאן חייבים לעמוד לנגדעינינו "שניצידי
המטבע" ,הצד הבאלקיים "נתון תתןלודי מחסורו" והצד הבא לעצב את דמות
הנותן וחברתו מבחינה אנושית .על חשיבות השמחה שבנתינה אומר בעל ספר
העיקרים" :וכן נמצא הכתוב מייעד הגמול עלעשיית צדקה בשמחה .אמר'נתן
תתןלו ולאירע לבבך בתתךלו,מיבגלל הדברהזהיברכך ה'~לקיךוגו" (דברים
סו,י) .תלה ברכה ב'ולאירעלבבך' ולא ב"נתןתתן לו'" (ספרהעיקרים ,מאמרג,
פרקלג) .הקבוצותנותנות צדקה החוצה בדרךכלל(עד כמהשידועלי)בעיןטובה.
אולם בצורה ממוסדת וציבור החברים אינו יודע הרבה על כך (אצלנו ,בשדה-
אליהו ,הסדר שנתקבל הוא שנקבע תקציב שנתי בגובה של  1!/2%של הרווח
השנתיהנקי.ויש ועדה נבחרת הממונה על החלוקה) .החבר שותף ,אפוא ,במצוה
רק בכך שמה שנותנים  -מכספי הקבוצהנותנים ,כלומר מכספו( .שמעתי שלא
בכל מקום קובעים תקציב שנתי לתרומות במסגרת תקציב אחזקת אדם .נראהלי
שחשוב שיימצא סעיף זה בתקציב) .יש צורך לשתף את החבר בקיום המצוה
בצורה יותר ישירה ומוחשית ,כדי שאפשר לדבר על קיום המצוה עלידי חבר
הקבוצה במלוא המשמעות שצריך לשוותלעניין.
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:
לדעתי ,יש ללכת לשם כך בשלוש דרכים
)
א
פרטי
השימוש בתקציב התרומות .ב) להקציב חלק של תקציב זה ליוזמות הבאות מצד
החברים.ג) לעודד את החברים להשתתף מתקציבם במפעלי צדקה (בשדה-אליהו
התחלנוללכתבדרכים אלה ונראהלישזההכיווןהנכון).
מצות צדקה דורשת פעולה חינוכית ,כדי שתיהפך לחלק מהליכות חייו של
האדם.רצוי שההרגלייעשה טבע ,כדי להתגבר עלמכשולי האנוכיות המעכבים.
החינוך לצדקהצריךלהיות אחדהמוקדים שלהחינוךהקיבוצי,הןבביתוהןבבית-
הספר .האם תופס החינוך למצות צדקהעל-פי משמעותה המלאה של המצוה את

משהאונא

המקוםהראוילו במערכתהחינוךהקיבוצישלנו?אנימטיל ספקבדבר .אמנםאנו
משתדלים להפעיל את הילדים במפעלים מיוחדים ,כגון לעבוד למען מטרה
מסויימת של צדקה ,או לפעול בעיירות פיתוח וכד' .אינני מזלזל בזה .אולם
מסופקני אם יש בכך משום חינוך מכוון לקיום מצות צדקה ,אם לא מצטרפת
לפעילותזוגםיצירת תשתיתאנושית .תשתיתזו נרקמת בקשרהכלתיאמצעיבין
הנותן והמקבלעליסוד של תחושתחובה מצדהנותןויחס שלקירבהושלשייכות-
מה אצל המקבל; ועל-ידי ההדרכה המתאימה .ההדרכה תהיה מתאימה ,לדעתי,
אם היא תציג את תוכן המצוה וגדריה,הן אלה שתופסיםכלפיפנים והן אלה
שתופסיםכלפיחוץ .מעזאני לומר:החינוךהקיבוצישלנו לאיכוללהיות שלם
בליחינוךלחיי קבוצהשיכלול  -מלבדהחינוך לעבודהיוצרת ולמצוותבכלל
שני תחומים :חינוך למצוות שבין אדם לחברו ובמיוחד למצות צדקה;
וחינוךלחיי חברהדימוקראטית,דהיינו מתןכליםבידידור ההמשך להשתתפות
פעילה בגיבוש דעת הציבור ובהכרעותיו ונכונות לקבלת עול התפקידים
הציבוריים שההברהזקוקהלהם.
זהו סימן היכר לאדם המתייחס ברצינות למצוותשבין אדם לחברו ובמיוחד
למצות צדקה ,שרישומן יהא ניכר בהליכותיו ובמחשבותיו ,בראייתו את הזולת
ואת החברה ,ואת מקומו בתוכה .ומה היא הקבוצה מבחינה אידיאית כיצירה
חברתית  ,אם לא הגשמתמצוות אלהברוח ובמעשה ,עד כמהשיכולתו של האדם
מגעת?
זהו ,אפוא ,האתגרהמהותיוהסגוליבשביל הקבוצההדתית.
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גמילותחסדים וצדקה בקבוצה
סבוא*

מצות הצדקההיא מאבניהפינה של החברההיהודית .וכברלימדונוחכמיםכימי
שהוא רחמן וגומל חסדים  -בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינון :הקהילה
היהודית לאורך כל הדורות הצטיינה במוסדות גמילות-החסדים שהיו בה ,החל

ב"הכנסת אורחים" ,דרך "הכנסת כלה" ומוסדות ה"חברא קדישא" (שנתכנו
בר"ת "גחש"א"  -גמילות חסד של אמת ,)2ועד ל"תמחוי" וקופות-הלוואה
ועודכהנהוכהנה.
בתורה למדנו "כי לאיחדלאביון מקרב הארץ" 3,ודומהכי משמעות הדברים
היא שאין למדוד את העניותבקני מידה מוחלטים  -אלאיחסיים ,ועלכן הגם
שבתקופה מסוימתאין אדם מת מרעב (שכן קצבת הבטוח הלאומי מבטיחה אותו
מפני סכנהזו)  -מכל מקוםעניותו מתבטאת במחסור מסוג אחר,ועל כלפנים
מצווים אנו לתתלו"די מחסורו אשריחסרלו"  - 4וכבר שמענו על הללהזקן
שרץלפני סוסו של אותו בן-טובים שירד מנכסיו .ומפני שהיה אותובן טובים
נצרךלפיהרגלולדברזה5.

י
1

2

המאמר נכתב במקורו לעי"נ של ר' אביגדור קראוס ז"ל  -משואות יצחק ,ומהווה חלק
מקובץ לזכרו אשר יפורסם בקרוב .חודנו נתונה לכותב המאמר ולמשפחת קראוס על הרשות
לפרסמו.
ראהבבלייבמות עט א ,ומשם בילק"ש ראה תתפס:ובסגנון אחר בבמדבר-רבהח; והקשר עם
אברהםאבינו מודגש במדרש שוחר טוב(תהליםטז),וכן דרש רבא במס' כלה ,ועוד הרבה.
בעקבות הכתוב בראש פרשתויחי (בראשית מז כס) "ועשית עמדי חסד ואמת" ,ועי' רש"י
שם.

3
4

דבריםטויא.
שם,סוה.

4א ראהלעניןזה בתוספתא פאה פרק ד'" :צדקה וגמ"ח שקולין כנגדכל המצוות שבתורה ,אלא
שהצדקה בחיים וגמ"ח בחיים ובמתים :צדקהבעניים  -גמ"ח בעניים ובעשירים :צדקה
בממונו  -גמ"חבממונווכגופו"...
 5בבליכתובותסזב,וכן פסק הרמב"ם בפ"ז מהלכותמתנותעניים הלכהג.
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לצורך דיוננו ,עלינו להבחין ,סמנטית,בין "צדקה" ל"גמילות חסדים" :אף
שמעיקרהענין דומהעליכי המשמעויותזהות .נוכללהבחיןביניהן עפ"י השמוש
המקובל והרווח  -והיינו" ,גמילות חסדים" תהא מוגדרת כאן כסיוע שאדם
מסייע לחבירו בגופו ,במעשה ,בעצה ,בדבור טוב וכיוצא בהם ,ואילו "צדקה"
תוגדרכסיוע שאדםמסייעלחבירובממונו  -בהלוואה .כמענקוכיו"ב4.א
מעתה ,נוכל להעמיד על הבעיה לה מוקדשים הטורים הבאים .מחד ,הקבוצה
(וכיוצא בה כל מסגרת שתופית מקבילה ,כקבוץהגדול או המושב השיתופי) היא
קהילהיהודית למופת ,הרוצה לשמש אף דגם ומודללחייםיהודיים שלמים ככל
שהדבר אפשרי ,ובשל כך היתה צריכה מצות הצדקה להיות בה נראית ונרגשת
ומוחשית ובולטת בכל המסגרות ,ומאידך  -בשל המבנה החברתי-שיתופי
המייחד אותה,נתקליםאנוהןבבעיהעקרוניתוהןבבעיה מעשית:
הבעיה העקרונית היא ,שאין לחבר הקבוצה ,בעצם ,כל רכוש משל עצמו :כל
מה שנמצא בידו  -שייך לקבוצה,וזו רק "מאפשרת" לו את השמוש ברכוש;
שמה ,איפוא,יתן לצדקה?
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הרמב"ם6
בה צורך ב"פילנטרופיה" .כפי שכבר הזכיר
בדבריו הידועים,איןלך
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מעלה גדולה בצדקה ממעלתו של המשתף הנצרך
לכאורה  -נפתרה א-פריורי כל שאלת הצדקה,ומניןלנוכי אמנם יש בכלל
צורך במתן-צדקה מעבר למהשמתקייםממילאבתוך המסגרת?
והבעיה המעשית  -שניפנים לה :הפן האחד,כי חברהקבוץ מקבל לשמושו
האישי סכום כסף ("תקציב אישי") קטן ביחס ,ומחושב בדקדוק לפי הצרכים
ההכרחיים; האם נוכללחייבוליחן מסכום מצומצם זה עוד לצדקה? ומדוע לא
תתן הקבוצה במשותף? ואם אמנםתיתן במשותף(כפי שאמנם נעשה הדברברוב
הישובים ,וראה עלכךעודלהלן)  -שובייפטרהיחידמליתן ,אך האםישיגבכך
אתמעלותיההחנוכיות ,אתמידתהנדיבות וההתחשבות והרחמנות?
והפן השני ,שבעצם אין "עניים" (הצריכים לצדקה במובנה זה) בקבוץ :אם
הזכירוהפוסקים ש"טובליתן פרוטהלצדקהלפני התפילה"  - 7כיצדיעשה זאת
חבר הקבוצה ,שאיןעניים מבאיבית הכנסת שלו? וכיצדיחונכוהילדיםלנתינת
צדקהכשאין הםרואים אתהנצרכיםמולעיניהם?
ובאחת :מה מוטלעלהיחיד  -ומהועניינו שלהצבור? הקבוצה שקמהלהיות
יבטויברורומעשי?
"גומלתחסדים" לדוגמא,כיצדתביארעיונהזהליד
6
7

רמב"םפיקי' ממתנותעניים הלכהז'ואילך.
בבלי בבא-בחראי ע"א ,רמב"ם שם הלכהסו.
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פרקראשון:גמילותחסדים
הבה נחזורונזכיר לעצמנועניןזה של הקבוצה כמסגרתלגמילותחסדים .בראייה
ראשונית ושטחית ,מתברר דבר זה מתוך העובדה כי חברים בקבוץ גם אנשים
שאילו היו חיים במסגרת עצמאית-בודדת ,לא היו מסוגלים להגיע לרמת-חיים
ורווחהכלכליתכזוהקיימתבהתישבות השתופית; אך השותפות החברתיתבקבוץ,
המיוסדת על השוואה מוחלטתבין הכשרוני והפחות מוכשר,בין בעל היזמה
והפסיבי,בין המתאמץוהחרוץלביןהעצל,ביןבעלהמזללביןמי שחסר אותו,בין
בעל ההשכלהלמי שלא שנה ולא למד  -שותפותזו כשלעצמה היא בבחינת
גמילותחסדים.גם הנכה והמוגבל ,החולהוהזקן  -כולםזוכיםלכל תשומת הלב
והרווחההכלכלית,הרפואיתוהחברתיתשיכולה המסגרתלהעניק.
אך הענין עמוק יותר .הקבוץ כמסגרת חברתית חרת על דגלו את הרעיון
הסוציאליסטי במיטבו ,8כאשר סיסמתו היהודית היא "עולם חסד יבנה" ,בחינת
גמילות-חסדים כאבן הראשה  -כאשר לא "במקרה"מסייע הקבוץלמישאינו
יכול ,אלא בכוונת-מכוון ,מתוך רצוןורעיון-אידיאלי לספק לכל אדם כל שהוא
צריך לו  -בלי להתחשב ביכולתו להשיג כל אלה לעצמו ,כפרט .הסיסמה
הקבוצית של "כל אחדלפיצרכיו" (כאשר התרומה היא "לפייכולתו") אומרת
בעצם כי על אף שיש לכל אחד צרכים משלו ,החברה תיתן לו אותם ללא כל
הגבלה (מלבד עצם ההגבלה ביכולתה של החברה כולה) .וזהוענינה העיקרי של
הצדקה וגמילות החסדים בדרךכלל.אין בקבוצה לא מנצלים ולא מנוצלים,והיא
באה לבנות את העולם ולתקן אותו כך שאמנם לא יהא מי שיוגדר כ"עני"
מלכתחילה!
מתוך שגרתהחיים ,נוטים אנו לעתים לשכוחרעיוןיסודי זה; אךעדיין נותר
מרחבגדוללקיום המצוה שלגמילותחסדיםגםבתוךהמסגרת.
כאמור ,גמ"ח היא בגופו של אדם; וגם בקבוצה,יש הצריכיםלסיוע .ישמי
שצריך לסיוע בתלמוד תורה ,ויש מי שצריך לסיועבעניני הבית :יש מי שצריך
סיוע בחינוךילדיו ,וישמי שצריך שיחליפוהו במשמרת ,בתורנות ,בעבודה :ככל
שבני אדםחיים בקירבהיתירהזה עם זה,כן גוברתיכולתםלסייע מתוך פתיחות

8

הכוונה  -למעטרעיון ה"דיקטטורה של הפרולטריון" בניסוחה המרכסיסטי ,שיש בה משום
השתלטות הכלל עלהיחידים ושעבודם לצרכיו; ראהלענין זהדי1נ 1המאלף של הרב עמיאל
זצ"ל בחוברת "הצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו" ,הוצ' ספרית תורה-ועבודה,
ת"א תרצ" ,1מעמ' 86ואילך.
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(ולבקש את העזרה).ואין כמסגרת החברתית-קבוצית המאפשרת תחום רחב של
עשייהלמעןהזולת ,של "נושאבעולעםחבירו" עלכלבחינותיו.9
מעלתה היתירה של החברה הקבוצית ,בחוסר הניכור  -זה הנגע הממאיר
בחברה האורבנית-מודרנית  -שבין חבריה; מערכת הקשרים בין החברים
בקבוצהגורמת להםלרצותלסייעזהלזה,כדילבנות חברהטובה ומגובשת,וככל
שחברהזונעשית אמנם טובהיותר ומגובשתיותר,כן שוב באהגמילות-החסדים
ונעשית כאילו מעצמה ,והקשרים הולכים ומתהדקים ...מעין "מעגל קסמים"
חיובי לפנינו ,ומןהדין לחזור ולדברבו ולהזכירו,כדי למנוע מצבים שלניכור
הולך וגוברהעלול בסופו שלתהליך לפורר את החברה מבפנים ולגרוםלפירוקה.
נמצא כי גמילות-חסדים היא הדבק והמלט המחבר את הקבוצה ועושה אותה
חטיבה אחת ,ואףרעיון זהיסודו בהררי קודש  -שהרי כבר חז"ל למדונוכי
גמ"ח היא אחד מן העמודים שעליהם עומד העולם ,והחכם מכל אדם כתבכי
"לתאוה יבקש נפרד"0ן  -וכוונתו ,כפי ששמעתימן הצדיק ר' אלי' לאפיאן
זצ"ל ,שבעלהאינטרסהחמריחייבללכתבדרכוהנפרדתלהשיג אתרצונו,ורקמי
שעבודת ה' האמיתיתלנגדעיניויכול שלא להתחשבבשיקוליםהחמרניים...לכן
עמד עם ישראל "כאיש אחד בלב אחד" 11לפני מתן-תורה בהרסיני ,שכןויתרו
כולםעלתאוות-לבם,והיונכוניםלעבוד אתה' כצבור,כולםיחד.
השותפות ,השויון החמרי ,גמילות החסדים ההדדית  -הם סממניו של צבור
מלוכדומגובש ,והם-הםהבונים אתעולמההחברתי שלהקבוצה.

אך מכאן עלינו לשאול שאלה מרכזית :כל שאמרנו טוב הוא ויפה בתוך
הקבוצהפנימה ,אך האם בכךאנחנו אתנפשנוהצלנו? ומהעלאותוצבורשאינו
חיבקבוצה  -האםפטוריםאנומלהיותגומליחסדים אף עמו?
נראהליכיאיננויכוליםלהיותפטורים .ודווקא מעכשיו  -כיוון שאתביתנו
הצלחנולבנות ולאשש בדרךהראויה,עלינולהיפנות ולעשותגם למען אלה שלא
הגיעואלינו.
ושוב ,אם בכלל ישראל עסקינן ,התחום רחב ומגוון .עיירות הפתוח ושכונות
המצוקה צריכים לא לכספנו  -כי אם ללבנו ויכולתנו( .היורשה להזכירכי
העבודה השכירה בישובינו החלה מתוך הכוונה לסייע ביד העולים החדשים
 9ראה,לפי שעה,נספרו המופלא של הרש"ז מקלם "חכמה ומוסר",ניויורקתשי"ז בכמה וכמה
מאמרים(החל במאמרהראשון) ,ולאחרמכן אצל אחדמגדוליתלמידיו ,הרב א"א דסלרזצ"ל
ב"מכתבמאליהו"בקונטרסי החסדשם.
 10משלייח א,ועי' אצל הרש"זמקלםהנ"לעמ'.1
 11ראה שמותיטב,ורש"י שםמןהמכילתא.
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שנצרכו לפרנסה? אך גם כאן המצבאינויכול להשאר כמות שהוא,ויש לבדוק
את האפשרות לשתף אתהשכיריםברווחיםולסייע לרווחתם בכלהתחומים) .גם
פעילות כללית בחברה הישראלית (אם בתחום החנוך ,בתנועות הנוער ,במפלגות
הפוליטיותוכד')יש בה אלמנט שלגמ"ח ,אםאיננהנעשית  -כמובןמאליו -
מתוךמגמתיות צרהואינטרסנטיותאישית;וכןקבוצותשונותובודדים בהקשרים
שונים כולם מחפשיםמי שיתקרב אליהםויבין ללבם,וכל המבקשלגמולחסדים
יוכללמצואלכךדרכיםוהזדמנויות.
ואחרון-חביב ,שאלת "קרוב הלבבות" ,אף היא שייכת לקטגוריהזו .ישמי
שמחפשדרך ומתלבט,וישמישאינויודע אף לשאולואנומצווים לפתוחלו;כך
אוכךבודאייש בכל צעד לקראת מבקשי הדרך ,כל שעור אושיחה מלב-אל-לב,
כלסיוע בעריכת טקסי חתונה ,בר מצוה או ברית מילה  -משום עשייה-של-
מצוה,שישבהגם משוםגמילותחסדים.
העולה מן האמור ,כי לאדי במערכת ומסגרת הבנויה על אדני אהבת הריע
והמקיימת בעצםהויתה את הדרישהלהיותגומלי חסדים ,אלאיש להשתמש בה
גם כדי להקרין הלאה ,בחינת "ילכו מחייל אל חייל" ,ולהעביר את "נקודת
הבחירה"  12לפסגותגבוהותיותר,הןכלפיפניםוהןכלפיכללישראל.

פרקשני:מתנותעניים
ההתישבות השיתופית ,מעצם הגדרתה ,נבנתה כחברה חקלאית  -ועל אף
העובדהשכיום מגמתתיעושהולכתוגוברתבכלחלקיה,עדייןבסיסההיסודיהיא
עבודת האדמה .חברה זו ,עפ"י דבריו הנפלאים של מרן הראי"ה קוק זצ"ל
(בפירושו למשנהבכורים ,מתוך"עיןאיה" ,שנדפסהבחוברת "ארץ חפץ"- )'3
היא החברה האידיאלית עפ"י התורה ,ומערכת המצוות התלויות בארץ אמורות
לשמשלה תשתיתמעשיתורעיוניתגםיחד.
מבין מצוות אלה ,תופסות מקום נכבד המצוות המעניקותלעניים חלק ביבול:
הפאה ,מלקט והשכחה ,הפרט והעוללות ,מעשר עני (בשנים ג' וו' למחזור
השמיטה) ,והפקרהפירותבשביעית.
והנה,חיובנובמצוות אלהבזמן-הזהטעוןעיון.
הרמב"ם פסקתכי מצוות הפאה ,הלקט והשכחה וחברותיהן (להלן :לשו"פ)
" 12מנתבמאליהו" הנ"ל ,עמ' 111ואילך.
 13ראה מהשכתבתיעל מאמרזה ב"שדמות"גליוןעא.
 14הלכות מש"ע פ"אהי"ד.
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חלות רק בארץ-ישראלמדאורייתא  -כתרומות ומעשרות  -ואילו בחו"להן
חלות רק מדרבנן ,וממנוהביאו בטורושולחן ערוך5ן.ומיהו כתב בטור דלאנהגי
בזה"זמפני שרובהעניים הם נכרים ,ואםיניחוםיטלום הנכריםואין בזה מצוה,
והוסיף עליו הרמ"א6ן דאף בארץ-ישראל ומאותו טעםאין הלכות אלה נוהגות
בזה"ז,וכן כתבבעלערוךהשלחן "דלאנהגו כלל"ולפיכךלאהביאם (וע"עבב"י
ובב"חעלהטורשם).
והנה הכריע בעל פאת השלחן7ן שדין לקשו"פ בזה"ז כדין תרומ"ע שהן
מדרבנן ,אך מעיקר הדין ,כידוע ,היא מחלוקת ראשונים (רש"י ורמב"ם כנגד
הראב"ד ועוד ,ואכמ"ל) ,ושמא יש להחמיר בה כשאר הספיקות שמדאורייתא;
וכבר העירו האחרונים8יכילדברי הטור והרמ"א הנזכרים,כיון שבזה"זובימינו
אלהרוב ישראלעל אדמתםואין חשששיבואונכריםויטלו את הלשו"פ  -שוב
חלהחיוב במתנות אלהמדאורייתא ממש.
ומרן בעל חזון-איש הסכים לדברי הפאה"ש (שם) ופסק שכל שאין העניים
לוקטים למעשה(ומסיבותשונות :מחמתשאינםמעונינים בטרחהיתירהלמען פת
לחם בלבד ,ומחמתשאין הסדרקבועבעניןואין כחלבי"דלכפותפסקיועלהכלל
לפידין-תורה,ועוד,עיי"ש)  -גםבזמננוחלדין הרמ"אשאיןחייבים בלשו"פ.
ורבן של ישראל ,רש"י פרשנדתא,בפירושו לפרשת המועדותבויקרא  19הביא
דרשת חז"לכי כלהנותן לשו"פכאילו בנהבית המקדש והקריבקרבנותיובתוכו
 ואם כך הוא ,הרי בדור-אתחלתא-דגאולה שלנו,שעדייןאיןלנו בית מקדשואין יכולת להקריב קרבנותינו בתוכו ,בודאי חובה גדולה וקדושה ומצוה עצומה
מוטלת עלינו לחלק באופן מסודר וקבועלעניי ישראל מן היבול שנתברכנו בו
בסייעתא-דשמיא,והריאיןלברורבענייםומן השמיםזיכולהםוהוא שלהם ממש,
ובעשותנו כן אנו מקדשים שם שמים ברבים ומקבלים על עצמנו עול מלכותו
ומצוותיו באהבה!

15
16
17

18

19

יורה-דעהסימןשלב.

בהגהתולסעיףהיחידבסימן זה ,שם.
פאת השלחןסימןד ס"קלט.
מקורה במחלוקתי
'יוחנן וריש-לקיש ביבמות פא א ,והימב"ם ,הסמ"ג ובעלהתיומה פסקו
כר"ל שהיא מדרבנן ,בעוד רש"י והראב"ד ותוספותורבינויוסף טוב עלםועודטסקוכר'יוחנן
שהיא מדאורייתא :וראה לכלזה מש"כ הרביוסףצביהלוי זצ"ל ,רבה שליפו (ות"א) בספרו
"עשר תעשר",ירושלים תרצ"ה ,עמ' קמא-קמב.
ראה בפאה"ש שם מס"ק כא ,ומה שהביא בערכו הר"יאיזנשטיין ב"אוצרדינים ומנהגים" ,אך
לעומת זאת ראה בחזו"אעל מעשרות,סימןז' מס"קי-יא ,וראהלהלן.
פרשת אמור ,ויקרא כ"גכג ,עה"פ "ובקצרכם אתקציר ארצכם" וכו'.
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ולמעשה ,הענין אינו פשוט .יש לחלקבין התבואה וכיוצא בה ,שכמעטאין
לענייםענין לבוא וללקטה  -לביןפריהגינה והירקות ופרות עץ ,שביניהםיש

פרי בעל ערך ויש מן העניים שלא בלבד שלוקטים אותם לצורך עצמם וביתם,
אלא אף נתארגנו והסכימו עםבעלי עסקים במקומותיהם ומן הלקט הם מוכרים
אתהפריומקבלים תמורהיפה,בכסף,עבורו.
(ואין מקום לומרכיבהיות השדותקנין-שותפיםאין בהםחיוב המצוותהללו,
שכן הלכה מפורשת היאכי אף שדה השותפיםחייב בפאה ,20ושמאיש ללמוד
ממנוגםעלהלקטוהשכחהוכיו"ב).
אך גם במקום שמצוות אלההן מעשיות-ריאליות ,לא בכל מקום נוח לבעלי
המטע או הגן לקיימן במילואן ובשלמותן ,ולמשל  -יתכןכי הלקט מפריע
להמשך העיבודים ,ויש העולים על השדה לעבדו עוד לפני שהספיקו המלקטים
ללקטכלשישבו ,אושיש חשש לשלמותם שלהעציםוכו',ואין המצוהמתקיימת
בכלהשלימות והפרסוםהראוייםלה.
וכבר העירו חברים על הבעיות הללו בעברי ,2ומשום מה לא נעשה הרבה עד
היום לפתרונן,ומןהראוילהושיבצוות שלתלמידי חכמים ואנשי שדה לבדוק את
האפשרויותלקיימןבהידורוכיאה לחברה חקלאית-אידיאלית המקפידה בשמירת
המצוות והרוצה בכל ההישגהחנוכי-תורני הכרוךבקיומן; דומהעליכימןהראוי
לבדוק גם את האפשרות לפדות את כל הלקשו"פ ע"י מוסדות הקהילה ולחלקם
לנצרכים,וע"יזהלהסדירבמיוחד אתבעית המתנותשאינןנלקטותכלל.
בעיה מסוג אחר מציבה בפנינו מצוות מעשרעני .כיון שאנו נוהגים בכל
מערכת התרומות-והמעשרות רק קיום-סמלי ,ע"י אמירת נוסח ההפרשהוהפדיון
על מטבע (פרוטה)  -שהרי אין משמעות ,לצער לבבנו ,למתנות התרומה
והמעשר-שני בזה"ז ,ואף מעשר ראשוןאין הכרח-מוסרי לחיתוללויים שאינם
משורריםושוערים  -נתקפחבכךחלקם שלהעניים ,שלהם הקצב המעשר-השני
(שלישי) בשנים ג-ו לשמיטה ,וכיון שכל ההפרשה אינה אלא סמלית ,ואנו
קובעים מקום וקוראים שם ,אך איש אינו בא ליטול ,אנחנו "ישנים במנוחה",

20
21

בנליחולין קלה ב ,וראה בפאה"ש שםבסימן כא שהביא מדברי בה"ג בהלכות פאה "וכלמאן
דחייב בפאהמיחייב בלקט ושכחה".
ראה ,למשל ,מה שכתב החבר עמנואל קרליבך ,איש משואות יצחק ,ב"ידיעות הקבוץ הדתי"
(שמו הקודם של "עמודים") גליון  84עמ'  ,7ובכמה מאמרים על מצות הצדקה בקבוץ
הרשומים במפתח המאמרים שנתפרסם עם כרך ט"ז של "עמודים" (בשנת תשכ"ט) .וראהעוד
מש"כ משה אונא בספרהזכרון לאברהםשפיגלמןובס' הזכרוןלמרדכיויזרז"ל.
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ובודאי שפורמליתקיימנו את המצוה כהלכתה ,אך למעשהולפי רוחה של תורה,
לאעשינודבר,והעניןצריךתיקון של ממש.

(אף שישלהחילבעניןזהדבריםשייאמרולהלןבענין מעשר-כספים,עיי"ש,
מכל מקום נראהלילחלק ולהפרידביניהם  -שכןזו מצוההתלויה בארץ ממש,
ואף אם חיובה מדרבנן ,מכל מקום היא מצוה שאפשר  -ולכן צריך! -
לקיימה) .לענ"ד,עלינולגשתלקיום המצוהבכל פשטותההמעשית .להפרישמידי
שנה ג' וו' מעשר(שני-שלישי) מכלהיבולים( ,הן מפרי הארץוהן מפרי העץ),
ולחלקו כמות שהוא (בלתיממוין ,בלתיארוז) ללשכות סעד ,למוסדות,ולישיבות
 ואליירעבעינינו "הפסו" זה ,שהרי מתנת הקב"ה היא ,וכבר למדונו חז"לבפרשת מעשר עני" 22עשר תעשר  -עשר בשביל שתתעשר",ומי שנתןלנו
יבול זהוציונו להפריש ממנו תרומ"ע ,הוא גס ירבהיבולנו ושמחתלבבנו,ואין
הדבר אלא שאלה שלהרגלוחינוךשראוילנו להתחדשבהם.

ולאחרונה  -הפקרהפירותבשביעית.כיוןשרובישוביהקיבוץהדתימקבלים
על עצמם אתשמירת מצותהשביעיתבזה"זלפיהיתר הרבנות הראשית(המבוסס
על אדני קודש של גדולי ישראל ,וראש לכולם מרן הראי"ה קוק זצ"ל) ,הרי
שמעיקרהדיןאין חלה על הפירות קדושת והפקרפירותשביעית; אךשתיפנים
נוספותלדברזה:
א) כבר שקלנו כמה פעמים את האפשרות שלא למכור לנכרי חלק מאדמות
המטע,ודווקאכדילקייםבפירות מצות קדושה,וממילאגםלהפקירןלכלדבעי;
ב) על אף ההיתר,רצוננולהשיג במצות השביעית לפחות חלקמןהתוכןהעמוק
של המצוה  -ככל שהדבר מתאפשר בתנאים הנתונים;לכן החליט הקה"ד כבר
לפני כמה שמיטות להקים מסגרת של "אוצרביתדין" שבשליחותויוכלוחברי
הקבוצות לאסוף ולקצור את הפירות (גם למ"ר שאין ההיתר מועיל להפקיע
קדושת הפירות ,והרי הקציר והבציר הן מלאכות דאורייתא שבהן אין ההיתר
מועיל) ,ושעלכן בעצם כל הפירות הן רכוש ביה"ד של כלל התנועה ,וביה"ד
"מחלק" אתהפירותלצריכים להם; לשםהסמליות והמחשתה ,נקבעכיכלקבוצה
תקבל את תמורתהמכירה(בגדר "הוצאות"הגידולוהשיווק) פחותאחוזאושניים
מן הערך ,והסכומים שיתרכזו בדרךזויחולקוע"י ביה"דלנצרכים .דומהכייפה
היא דרךזו ועונה על כמהענינים שנזכרו עד הנה,ומןהראויכייצטרפו למסגרת
מאוחדת (או יצרו להם מסגרות מקבילות משלהם) לא רק ישובי הקבוץ הדתי,
 22דבריםידכב,ור'יוחנןדורשובבבליתענית טא.
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אלאגםכלהישוביםהחקלאיים,הןהשתופייםוהןהפרטיים ,המשתמשיםבהיתר-
המכירה.
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(לפימיטבידיעתי ,גם משקי
החזון-איש זצ"ל ,הולכים בדרךזו של אוצר-בית-דין ,אךאיני יודע אם קבעו
להפריש מאוצרזה חלק לצדקה :ואם אמנםאיןהפירות במטעים הפקרגמורלכל
מאןדבעי,דומניכיכדי להגשים רוחה של מצוה" ,ואכלואביוני עמך",ישצורך
להפרישחלק חשובובעל משמעותכנ"ל).
נסכם איפוא באמרנוכי מצוות המתנותלעניים הקשורותבמישרין בהויתה של
חברה חקלאית-יצרנית ראויות להישקל ולהיבדק מחדש ,כדי ליישמן בדרך
הראויהלהן והראויה'לחברתנו  -הן מבחינתהתוכן ורוח-התורה,והן מבחינת
הביצועהמעשי.
פרקשלישי:צדקה
ראש לכל דבר ,עלינולעיין בקצרה בשאלת ההגדרה ההלכתית של המבנה
הקבוצי :האם יש כאן שותפות  -או שמא אישיות-משפטית עצמאית היא
הקבוצה?כפישהראיתיבמקום אחר,23יתכןשישבעניןזהמחלוקתעתיקתיומין,
הןבין תנאים,הןבין התלמודים,הן בראשונים ובאחרונים; לאחרונה עסקבענין
זה הרבנפתליבראילן ,רבה שלקב' בארותיצחק לשעבר,וקבע 24כידיןשותפים
לחברי הקבוצה;בלי להכנסלויכוח ,נראהליכילענין מצות צדקהיש מכל מקום
להכריע בדבר לחומרא ,ועלכןלחייב את הקבוצה ואת חבריה בכל מה שצריך
לחייב במצוה חשובה ומרכזית זו; על אף העובדה שהקבוצה באה לפתור את
שאלתהעוני בפתרון כולל ,הנה כלעוד לא חדלאביון מקרב הארץוישהצריכים
לצדקה  -חובה אףעלינו לעשותבעניןזהככל אשרנתחייבנובו.
מכאן ,לשאלות מעשיות .בעצם קיומה ונוהגיה ,נותנת הקבוצה צדקה בכמה

מסגרות ומכמההיבטים:
(א) צדקה לחברי הקבוץ עצמם:ישמן החברים בקבוצה שאינם תורמים לכלל
מסיבותאובייקטיביות :זקנים ,חולים,נכיםוכו' .כל אלהנהנים  -מאידך -

 23בחוברת "היחיד והצבור בחיים הדתיים של הקבוצה" ,הוצ' הקבוץ הדחי ,ת"א תש"ל -
במאמריעל "הפרט והכלל בהלכה" ,עמ' .4(-24
 24הרבנ' בראילן" ,הקיבוץ כשותסוח וכקהילה בהלכה" ,בקובץתחומיןכרך א' ,הוצ' "צומת",
גושעציון תש"מ ,עמ' 414ואילך.
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מכל היתרונות שלהחיים המשותפים ,ונמצאכי החברים המסכימים לכךברצון
ומתוך שמחהמקיימים בכך מצות צדקה ממש .כיו"ב כבר כתב הרב אבינר25כי
כל ההוצאות בגין חנוך הילדים ואחזקתם (מעל לגיל  ,6כתקנת חז"ל) ניתנות
להיזקףלחשבוןהצדקה.
(ב) צדקה במסגרת "עזרת קרובים" :בכל התנועה הקבוצית ,מקובלכיחברים
הצריכים לעזרה כספית לקרוביהם (הורים ,בנים ,אחים ואחיות וכד') ,יכולים
לקבלהמן הקבוצה ,במסגרת אפשרויותיה .עזרהזו ,שמבחינת כמותה היא גדולה
למדי - 26ואם נצרף אליה הוצאות אחזקתם של ההורים בקבוצה 27תגדלעוד
יותר  -בודאי ראויה להיחשב על הצדקה ,שהרי הלכה פסוקההיאכי כבוד אב
ואם הוא "משל אב" ,ואםאיןלוחייבהבןבכךמדין צדקה.28
(ג) הקבוצה מקציבה בכל שנה סכומים רבים לתרומות לכל מיני מוסדות
ונצרכים למיניהם ,ובכמה מקבוצותינו גם נתמסד ענין זה ונקבע הסכום שיש
להקציבו לצדקהוועדהמיוחדת מטפלתבחלוקתו.
מעבר לכל אלה ,ידועה היא התנועה הקבוצית בהקפדתה על תשלום מס-אמת,
ובודאי שחלק מתשלומי המס הם בגדר צדקה .שהרי אם ההוצאהלבטחוןולחנוך,
לכבישים ומבנים ,לשירותים כלליים וכו' היא בגדר הוצאה הצריכה לכל אזרח,
הנה כספים רבים מופנים ע"י הממשלה לסעד ועזרה סוציאלית ,לטעוני טפוח
להולים ונפגעים ,וכל הסכומים הללו באים ממקורותיהם של משלמי המסים;
למרות שקשהלהעריך את החלק המדויק המוצא לצרכים אלה,אין ספקכי בתוך
שארהמסיםניכר חלקה של הצדקה.29
לאור כל אלה ,נראה לי שהקבוצה כשותפות יוצאתידי חובה בהפרשותיה
לצדקה ,ויתכןכי השעור המדויק עולה אף על המעשר (כספים) המחוייב- 30
וברור כי מעשר-כספים יש לחשב מהוצאות הקיום של הקבוצה יחד עם הרווח
25
26
27
28

29
30

הרב ש' אבינר ,הלכות כספים בקבוץ ,תחומין הנ"ל עמ'  399ואילך; חלקוהשני של המאמר
כבר נתפרסםקודםלכן ב"עמודים" תשל"ו עמ' .344
בקב' סעד,מגיעה הוצאהזו לב 1%-מהוצאות-הקיום שלכללאוכלוסייתהקבוצה.
בנכויערךעבודתם,מגיעה הוצאהזו לכ2%-נוספים.
ראה בבליקידושין לב א (ושם "אמר ר' יהודה תבוא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר
עני" .)...רמב"ם פ"ו מהלכות ממרים ה"נ ,טוש"ע יור"דסימן ר"מ סעיף ה ,והרמ"א בהגהתו
הביא גםדבריר"י הנ"למהגהותמרדכי ,ומ"מרי"ף ורא"שור"ן שהובאובב"ישיכולליחןלו
מהשמחויבלצדקה.
ראה מש"כבזה הרבאבינר הנ"לבהע' .25
על מצות מעשר כספים ,ראה בספרו של הרב אברהם מרדכי אלברט" ,מעשר כספים",
ירושלים תשל"ז.
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נטו ,ומותר לנכות מן החשבון כל ההוצאות המשמשות כתשומות ליצירת
ההכנסה.31

(במאמר מוסגרישלצייןכיזו אף דרך החישוב המקובלת למס-הכנסה ,אךיש
מקום לערער על צורת חישוב שנתיתזו ,שכן המשק החקלאי  -לעתים קרובות
 -הואמחזורי,ותיתכן שנה קשה בההרווחים מצטמצמים לעומת שנה מרווחת

בהם הם גדלים ,והדרך הנכונה תהא לחשב את ההכנסות במרוצת תקופה ארוכה
יותר  -שמא בשמיטה (מחזור של שבע שנות השבוע לשמיטה),ואינייודעלזה
מקור ישיר בהלכה ,אף שהלכות מעשר-עני דווקא תלויות במחזור זה ,והדבר
צ"ע).
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החסרוןשאין החברהיחידמרגיש בהםבמישרין;מאידך ,מצאנובספרות ההלכה
חיוב ישיר לנתינת מהצית השקל (כמינימום) שעל כל אדם לנתנו כצדקה ,דבר
שאינו מעלליכולתו שלכליחידויחיד אףבקבוץ; נראהלי ,עלכןכיעל הקבוצה
וחבריה לשים לבם אףלקיום המצוה באופןאישי,במישרין ,ולספק "הזדמנויות"
לחבריםולילדים לתת משלהם לצדקה,הןכדילקיים את המצוה בהידור,והןכדי
לחנך את האדם למידת הנדיבות והרחמנות - 32הן במה שנוגע לו אישית ,והן
כדוגמהאישיתלילדיווחניכיו.

לסכום :הקבוצה הדתית ,רשאית להתגאות במעשה הצדקה וגמילות החסדים
הבנויים במסגרתה,הןבמניעתהעוני מראש,והןבסיוע מכלהסוגים למעשה; עם
זאתעדיין ארוכה הדרךויש הרבה מה לעשותכדילהגביר את תודעת המצוה -
הן במעשהגופוובסיועהדדי,הן בצדקהכלפיפניםוהן בצדקה וגמ"ח כלפיחוץ:
ויהירצון שנזכהכולנולהיותמןהעושים והמעשים להרבות צדקה וחסדבישראל,
ולגדל אתבנינוכבני-אברהםטהוריםונדיבים,ביישנים רחמניםוגומליחסדים.

31
32

שם ,עמ' רלואילך.

ראהדבריוהידועים של הרמב"ם בשמונה-פרקים עלמידתהנדיבות.ולענין השעורהמינימלי
שלמחצית השקל ,ראה אצלהרב אלברט ,שם ,עמ'קמה.
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הרוצה להיות יהודי,היינו לילך מדרגה לדרגה ,חייב לנצח במלחמה .כי רק
המנצח במלחמה נקרא 'איש' .וקודם שמנצחים " -אל יתהלל חוגר כמפתח".
ועיקרהנצחוןליהודי  -שהוא בא לארץישראל.
כוונתי ארץ ישראל  -בפשיטות ,עם אלו הבתים והדירות ,שבני ישראל
נוסעים לשם .כלמי שרוצה להיותיהודי באמת  -חייב לנסוע לארץ ישראל.
ואםישלומניעותרבות  -צריךהוא לשבור אתהמניעותולילך שם,כיזהעיקר

הנצחוןבמלחמה.
יש שנדמה להם,שרוציםונכספים מאדלבוא לארץ ישראל  -אםהיויכולים
לנסוע לשם בהרחבה ,לא בצער ודוחק .ובאמתאין זה רצון שלם,כימי שרוצה
לבוא לארץישראל  -צריךלילךגםרגלי...

(רבינחמן מברסלב)
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בעלותעל"תקציבאישי"
שאלה :כרשותיביסקויטיםשקניתי מתקציביהאישי .האם חובתביעור חמץ זה
חלהעליאועלהקבוצהכולה?
עשה מן התורה להשבית החמץ ...שנאמרי:

תשובה :כתב הרמב"ם :מצות
"ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" .2ועוד כתב הרמב"ם :המניח חמץ
ברשותו בפסח ,אףעלפי שלא אכלו ,עוברבשנילאוין ,שנאמר" :3לא יראהלך
שאורבכלגבולך" ,ונאמר" :4שאור לא ימצא בבתיכם"5.
מצוהזו מוטלתבעיקרהעלהבעלים 6ועליהםלהשבית את חמצם בכל מקוםבו
הוא נמצא :הא למדת ,שהחמץ שלישראל ...אפילוטמון,ואפילובעיר אחרת...
הריזהעובר משוםלאיראהולאימצא7.
נשאלת השאלה ,מי הם הבעלים של הביסקויטים .האם הם רכוש החבר ,או
שמא בחברהקיבוציתאיןבעלותפרטיתכלל,והכלהוא רכושהקבוצה.
אהד מעקרונות היסוד של הקבוצה הוא שאין להבר ממון פרטי משלו:
"הקבוצה הינה מתאגדות חפשית של אנשים למטרות ...קיום חברה שיתופית
המאורגנת עליסודות של בעלות הכלל עלהקנין" (תקנון הקבוצה ,הוצאתהקבוץ
הדתי ,סעיף  .)3בתקנון ציוד וריהוט של בארות יצחק נאמר" :הקבוצה תעמיד
לרשות חבריה ציוד בהתאם לנורמה הנקבעת עלידי האספה .ציוד זה הנוקנין
הקבוצה הניתן לשימושו הקבוע של החבר" (נתקבל באסיפת חברים בתאריך
.)25.7.58
שמותיב,סו.

הלכות חמץ ומצה ב,א.ועי' בספרהחינוך ,מצוה ט'

שמותיג,ז.
שמותיב,יט.
הלכות חמץ ומצה א,ב.ועי' בספרהחינוך ,מצוהיא
ואיןזה המקוםלדוןבגדרישומרים.
הלכות חמץ ומצהד,ב.
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למרות זאת נראה שישלהבחיןבין כלל הנכסים העומדים לשימושו של החבר
וביןנכסים שנרכשומתקציבוהאישי(בתקנוןהתקציבהאישי של בארותיצחק לא
נאמרשהנכסיםהנרכשים באמצעותוהםקנין הקבוצה)8.
קיימתבין החברים הסכמה כללית שהחבר עושה בתקציב האישי ככל העולה
על רוחו.בנגודלציודהביתכגון מקרר,בוילראוריהוט ,שאותםאיןלהעבירמיד
ליד,הרייכולכל חבר לתת אתתקציבוהאישילמישיחפוץ,הןבתוך הקבוצהוהן
מחוצהלה .9הסכמהזוקובעת שמה שנרכשבתקציבהאישי מהוהקנין החבר.
מקור לתפיסה ההלכתית שזכות שימוש ללא סייג בחפץ כל שהוא מעניקה
בעלות עליו ,הוא מפסק הרמ"א .הרמ"א פוסק ,שאורח יכול לקדש אשה במנת
האוכל הניתנת לו עלידי מארחו .אנו מניחים שבעל הבית מעמיד את הכיבוד
לרשותו הבלעדית של האורח משום שעיקרכוונתו של בעלהביתהיא לגרום נחת
רוח ושמחה לאורחו0ן ,והמארח מסכים מראש לכל דרך בה ינצל האורח את

מנתו.ין
מכאן ,שחמץ שנרכש בתקציבהאישי הוא רכוש החבר( .ומסתברשמצרכימזון
החבר מאותה סיבה)2.ן
שמקבל החבר מהמטבחלדירתו ,נחשביםאף הםלקנין
עלכן מצותביעור חמץ מוטלתכלכל חברבנפרד .אםמוכרים חמץזה 13צריך
כל חברלמכור את חמצושלו.
 8בתקנון הקבוצה ,הוצאת הקבוץ הדתי ,סעיף  ,66מבואר שכל הנכסים של החבר הם נכסי

9

11

12

13

הקבוצה והם נמסרים לחבר לשימוש ,ולא נזכרת שם הסתייגותבעניןנכסים שנרכשובתקציב
האישי; אךכלעוד לא נתקבלתקנוןזהעלידיהברי כארותיבהק,ישלדון בשאלותהממון של
י החבריםועלפי המקובל בחכרה.ועי' בהערה .12
הקבוצה רק עלפיתקנון שנתקבלעליד
מסתבר שחברים לאיראובעיןיפהמי שמוכרמצרכים שקנהבתקציבהאישי ,אךאין בכך פגם
בבעלות החבר .כיוצא נזה לא נראה כעין יפה אף אדם הגר מחוץ לקבוצה ,שמוכר מתנה
אישית שקיבל ,למרות שהמתנהבודאישייכתלו.ועי' בביאור הגר"א,יו"דסוףסימןרנג ,אות
יח.
 10ירושלמי דמאי ,פרקז ,הלכה א.
שו"ע אבן העזר ,כח,יז .ואף ששם יש אחרונים החולקים,עי' בהרחבה באוצר הפוסקים שם,
הרי ששם הספק לאמודכוונתו של בעלהבית,ובנדוןדידןיודו הכל.בענין הגדרת הבעלות -
עי' בס' קהלות יעקב על ב"ב סימן לו .ויש להעיר ,שאפילו את"ל שאורח אינו יכול לקדש
אשה ,ובעה"ב מקפיד  -כקיבוץ שאני .וראיה ,שבעה"ב אינו מקפיד שאריס יטול מעט
מהפירות ,כמבואר בסוף פ"י דעדות ,וכן גבי אחים הנוטלים אתרוג שנקנה בתפוסת הבית,
כמבואר בהלכותלולב פרק ח' .אךבענין מקדש אשה (הל' אישות ה ,ח) -ספק אםיכול אדם
זר ליטול תמרה ,שבעה"ב אינו מקפיד .ולכאורה נראה פשוט החילוק ,ששם בעה"ב אינו
מקפיד אך דעתואינה נוחה ,אךבין אחיםוכןבין בעה"ב ואריס  -ישנה התחשבנות רחבה,
ואנן סהדי שבדבר פעוט  -מוחלים מלכתחילה.ומעין סברהזו כתב ב"מחנה אפרים" הלכות
גזילהסימן נ'.
עי' בהרחבה באוצר הפוסקים שם .ובתקנון הקבוצה ,הוצאת הקבוץ הדתי ,סעיף  ,66כתוב
שהנכסים הם רכוש הקבוצה .הגדרת ה"נכסים" נזכרת שם בסעיף (7יב) ,ואוכל אינו נזכר
בפירוש (שמא הוא בכללמטלטלין?).
עי' ב"נשמת אדם" ,שאלה ח',שאיןלמכור חמץ אםאיןצורךגדוללכך.
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הכתובהבקיבוץ
שאלה :במסגרתתפקידיכמזכירפניםאני נשאל,לעתים קרובות ,כעתמלויפרטי
הכתובהלפני החופה,עלידיחתנים אובני משפחותיהם ,בדברקביעתסכוםכספי
בכתובה .השאלה היא בענין ההתחייבות הכספית של החתן בכתובה והאם יש
משמעות מעשית לסכום הכספי הנכתב .אם יש משמעות משפטית להתחייבות
זאת,הרי עלפיתקנון הקבוצהיש לקבל את אישור מוסדות הקבוצהעלפיסעיף
55בתקנון הנ"ל" :חברקבוצהלאיקבלעלעצמוהתחייבויותכספיות,קניניותאו
כל התחייבות אחרת העלולה להטיל ,במישרין או בעקיפין ,חובות מימון על
הקבוצה?"...

תשובה :הכתובה היא התחייבות כספית של הבעל לאשה במקרה שלגירושין
או אלמנותי .ופסק הרמב"ם שאסורלבניזוגלחיותביחדבלי כתובה" :אסורלו
לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה" .2במקרה שהכתובה
נאבדהישלכתובמידכתובה חדשה3.
בכתובהחייבתלהיותהתחייבות לשלם לאשה לפחות את הערךהכספי של 960
גרם כסף טהור שהם ערכם שלמאתייםזוזבזמן חז"ל(בתחילת שנת תשל"ז הערך
הוא כ 1600-ל"י) .4סכום כסףזה,שאין לפחותממנו בכתובה,מכונה בשם "עיקר
כתובה" ,ויש אפשרות לכל אחד להוסיף על סכום זה כרצונו " -תוספת
כתובה"5.

1
2

3
4

על הלכות כתובהעי' ברמב"ם אישותי,זואילךוכן שו"ע אבהע"זסוועוד.
רמב"ם אישותי,י .והכתובה לדעת רוב הראשונים מדרבנן ותקנו זאת חכמים שלא תהא קלה
כעיניולהוציאהע' רמב"ם שם.
עי' שו"ע אכה"עזסו,ג.
מאתייםזוז לבתולה .והחישובלפידינרים דאורייתא ואכמ"ל .והחישוב על הערךבימינו הוא:
בזוז  192פרוטות ,בכל פרוטהחצי שעורה כסף צרוף ,בגרם אחדיש עשרים שעורות או ארבעים
פרוטותוכו'.

 5שו"ע אבהע"ז סו,ז.
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בימינו מקובל שכל חתן מתחייב לתת גם "תוספת כתובה" .6ובמקום שמקובל
ש"תוספת הכתובה" אינה פחותה מסכום מסוים  -עלהחתןלהתחייבכפימנהג
מקומו.
מובן מאליו שהקבוצה מאפשרת לחברלקיים מצוות וממילאאין החתן זקוק
לאישור הקבוצה בשעה שהוא מתחייב על "עיקר הכתובה" ועל "תוספת
הכתובה"כפי המקובל .במקרה שלגירושין או אלמנות תצטרך הקבוצה לכבד את
ההתחייבות שהחתןנטלעלעצמו7.
אם החתן רוצה להתחייב בכתובה יותר מהמקובל  -עליו לבקש את אישור
מוסדות הקבוצה8.

 6שו"ע שם סו,י ושם סו,יא בהגה.יש להעידכירגיליםבימינולנקוב בסוף סכום כולל המסכם
את העיקר ,התוספת ונכסי צאן ברזל .ופעמים רבות הסכום הכולל קטן מסך כל הסכומים
שלמעלה (ובפרט בכתובות שרגילים לכתוב בהן מאתיים זקוקיםובענין ערך הזקוק ע' ביאורי
הגר"א שו"עיו"ד שה ס"ק ד ואבהע"זסו ס"ק כב.ועי' בחזו"א אבהע"ז סו ,כא) ובמקרהשיש
סתירהבין הסכומים העיקרכפי הסכום התחתון כמבואר בשו"ע חו"מ מב ,ה .והמנהג המקובל
צ"ע .ויש לדעירכי בשנת תשי"ג תקנד הרבנות הראשיתשאין לפחות בכתובה מ200-ל"י אך
מאז לא הותאמה התקנהלשנוי ערך הכסף.וישהנוהגים לכתובבסיכום ההתחיבות :מאתייםזוז
כסףצרוף ועודכךוכךלירות.
 7והרי זה כעין האמור שם כסעיף  .68ויש להעיר כאן כי בשעה שמקבלים זוג נשוי לקבוצה
כחבריםהרי הקבוצה מקבלת על עצמה לשלם אתהתחייבות הבעל לכתובה (אלא אםכן סוכם
בפירוש אחרת) .והקבוצה לא תוכל לטעון אחר כךכי ההתחייבות היתה שלא בידיעתהכיידוע
לכל שלכל אשה נשואהיש כתובה.
 8רצוי מאד לקבל אישור בכתב כדי למנוע התדיינויות ושכחות אחר כך .ואם החתן יחתום על
סכום כסף גדול בלא הסכמת הקבוצה הרי ההתחיבות של הבעל כלפי האשה במקומה עומדת
והקבוץ מצדו רשאילנהוגכפי ראותעיניו בפרשה אםעלידי הסכםמיוחד עם הבעל ואםבצורה
אחרת.
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