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  עזרא ציון מלמד

  

  נר זיכרון לאחי החסיד

  ל"הרב יעקב חיים מלמד כהן זצ

  איש חיל ורב פעלים בשדה החינוך ובכל ענייני ציבור

  שכל מעשיו היו לשם שמים
  

  

  כבוד וחיל במקרא, עושר
  

  :מונה חנה בתפילתה' בין מפעלות ה

  

  ,מוריש ומעשיר' ה"

  ).מעשיר(=אף מרומם ) מוריש(=משפיל 

  ת ירים אביוןדל מאשּפֹמקים מעפר 

  1להושיב עם נדיבים

  "לםסא כבוד ינִחוִכ

  ).ח-ז', ב, א"שמו(

  

  .שמביא עמו כבוד, נותן לאדם עושר' ה

תן לו איש אשר ִי"ויש ). יב', ה, קהלת" (שר שמור לבעליו לרעתועֹ"אבל יש גם 

" כלנול ממנו כי איש נכרי יאולא ישליטנו האלהים לאכֹ... האלהים עשר ונכסים וכבוד

שר ולא במשפט בחצי עשה עֹ"וחלקו של עשיר זה עם , בוודאי משום שחטא). ב', ו, קהלת(

  ).יא, ז"י, ירמיה" (ו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבלָמָי

, א"דבה" (שר והכבוד מלפניךוהעֹ: "צמוד לעושר כבוד, ברם אם אין החטא מעכב

בשמאולה "ו) יח', ח, משלי" (ישר וכבוד אתעֹ"והחכמה מכריזה ). י שם"וראה רש; יב, ט"כ

  ).טז', ג, משלי" (שר וכבודעֹ

אבל על כיוצא , )יא', ט, קהלת" (שרנים עֹוגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבֹ"אמנם יש 

  .חכמתם היא עושרם). כד, ד"י, משלי" (שרםעטרת חכמים ָע"באלה נאמר 

וגם : "הלילהאומר לשלמה בחלום ' ה. נותן עושר וכבוד לראוי לו מבלי שיבקש' ה

  ).יג', ג, א"מלכ" (אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד

, ב"דבה" (בשר וכבוד לרֹויהי ליהושפט עֹ: "וגם מלכי יהודה הצדיקים נתן להם עושר

  ויהוא בן , ונתחבר לאחאב במלחמתו) שם" (ויתחתן לאחאב"אמנם הוא חטא ). א, ח"י

  

  
-ז, ג"קי, תהילים" (ם נדיבי עמות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עמקימי מעפר דל מאשּפֹ: "ובהקבלה  1

 ).ח
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78  )ג"תמוז תשנ( כ מגדים

, ב"דבה" (אבל דברים טובים נמצאו בך', י הובזאת עליך קצף מלפנ"חנני החוזה אומר לו 

  .ד הוא שילם שכר לשופטים שהעמיד"ולפענ. ולפיכך לא נענש) ג-ב, ט"י

' וגו" שר וכבוד הרבה מאד ואוצרות עשה לו לכסף ולזהבויהי ליחזקיהו עֹ"וכן 

 הנם וחסדיוויתר דברי יחזקיהו : "והשתמש בעושרו לעשות חסדים, )כז, ב"ל, ב"דבה(

  ).לב, שם('  וגו"כתובים

והעובר על זאת סופו ). כב', ט, ירמיה" (שרואל יתהלל עשיר בָע: "הנביא מזהיר

  :שהעושר יעזוב אותו

  .אל תיגע להעשיר מבינתך חדל"

  ואיננו] בעושר[=עיניך בו ) התעיף קרי(התעוף 

  'וגו" כי עשה יעשה לו כנפים

  ).ה, ג"כ, משלי(

  

וכל , )ד', א, אסתר(' וגו" שר כבוד מלכותועֹתו את בהראֹ: "אחשורוש נתגאה בעושרו

וישם המלך אחשרש : "והוכרח להטיל מס, העושר הזה נתבזבז במלחמותיו עם היוונים

  ).א', י, אסתר(' וגו" מס על הארץ) אחשורוש קרי(

, )יא', ה, אסתר(' וגו" שרוויספר להם המן את כבוד ָע: "וכן המן התפאר בעושרו

טוב לפני לתת ְל, ' זה המן-) כו', ב, קהלת(' ף ולכנוסן ענין לאסֹולחוטא נת'"ונתקיים בו 

, אסתר(' ותשם אסתר את מרדכי על בית המן' דכתיב 2)ואסתר( זה מרדכי -) שם(' האלהים

  ).ב"סע, י, מגילה)" (ב', ח

ולא שאלת : "'כבוד'ו' שרעֹ'בין ' נכסים'לשלמה ' בעל דברי הימים הוסיף בהבטחת ה

גם ' שרעֹ'נצמד ל' נכסים'). יב-יא', א, ב"דבה" (שר ונכסים וכבוד אתן לךעֹו" "שר ונכסיםעֹ

שר ונכסים עֹ", )יח', ה, קהלת" (שר ונכסיםגם כל האדם אשר נתן לו האלהים עֹ: "בקהלת

  .3)ב', ו, קהלת" (וכבוד

  

  כבוד בהוראת עושר

והנה . 'עושר': הוראה חדשה' כבוד'הוסיפה ל' שרעֹ'ל' כבוד'סמיכות שגורה זו של 

  :כמה דוגמות

ד ויהי לו צאן רבות ד מאֹץ האיש מאֹויפרֹ: " התורה מספרת על עושרו של יעקב אבינו.1

ומאשר לאבינו : "ובני לבן אומרים, )מג', ל, בראשית (4"ריםושפחות ועבדים וגמלים וחמֹ

  ).א, א"ל, בראשית (5" הזהדהכבֹעשה את כל 

  
 .היד ובכל הנוסחאות-מלה זו איננה בכל כתבי  2
ויאמר : "אבל הכתוב ביהושע דוחה דעה זו מכול וכול, הם נכסי דלא ניידי' נכסים'עלתה על דעתי ש  3

 רבים שובו אל אהליכם ובמקנה רב מאד בכסף בנכסיםלאמר ] יהושע לבני גד ולבני ראובן[אליהם 

 ).ח, ב"כ, יהושע(' וגו" בובזה
 ).ט', א, איוב" (ץ בארץַר ומקנהו ָּפָּתְכַרמעשה ידיו ֵּב"השווה   4
 ).ח, ז"י, ירמיה" (שרשה עֹעֹ"השווה   5
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79  )ג"תמוז תשנ( כ מגדים

כבוד ר איש כי ירבה אל תירא כי יעִש): "אבלשנוהגים לאמרו בבית ( במזמור תהילים .2

  ).יח-יז, ט"מ, תהילים" (כבודוד אחריו ֵרקח הכל לא ֵיכי לא במותו ִי .ביתו

על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו ... זולהיות אלמנות שללם ואת יתומים יבֹ ".3

  .6כבודכם היינו עשרכם). ג-ב', י, ישעיה" (כבודכם

, טז, ברכות" (חיים של עושר וכבוד: " עושר וכבודגם בספרות התלמוד נמצא הצמד

  .7")קניין תורה"פרק " (והנוי והכוח והעושר והכבוד", "ונותנת לו עושר וכבוד", )ב

במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל : "'עושר'בהוראת " כבוד"ובמשנה בא 

 הוא בא בניגוד שהרי, מכובד הוא עשיר). סוף פרק ו, כתובות" ( הכול לפי כבודו-במכובד 

  .לפי עושרו: פירושו" לפי כבודו"ו, לעני

" ד במקנה בכסף ובזהב מאֹדֵבָּכואברם : "משמעו לפעמים עשיר' דֵבָּכ'ומכאן שגם 

  ).ב, ג"י, בראשית(

  

  ברכה וכבוד לעומת נתינה

' נתן'ל ולא השתמשו בפוַע, בני המזרח בתקופת המקרא דיברו בלשון נקייה ומכובדת

 - " נתן לאביונים: "למשל(שבו דיברו על מתן לעניים , בהבטחת מתנהבהגשת מתנה ו

  ".ברכה"וכשהגישו מתנה קראו לה ). ט, ב"קי, תהילים

עכסה מבקשת , )יא, ג"ל, בראשית(' וגו" ברכתיקח נא את : "ויעקב אומר לעָש

 :דוד שולח לזקני יהודה מן השלל ואומר להם, )טו', א, שופטים" (ברכההבה לי : "מאביה

ועתה קח נא : "ונעמן אומר לאלישע, )כו', ל, א"שמו" (' משלל אויבי הברכההנה לכם "

  ).טו', ה, ב"מלכ" ( מאת עבדךברכה

כך אומר . 'דֵּבַכְל'וכשרצו לדבר על הבטחה למתן מתנה או להעשיר השתמשו בפועל 

) לז, שם" (ָךֶדְּבַּכמנם לא אוכל הֻא", )יז, ב"כ, במדבר" ( מאדכבד אכבדךכי : "בלק לבלעם

  ).יא, ד"כ, במדבר" (מכבוד'  והנה מנעך הכבד אכבדךאמרתי "

מדבר בלשון ) יט', ה, אבות" (עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה"שהייתה לו , אבל בלעם

  ).יג, ד"כ; יח, ב"כ, במדבר" (א ביתו כסף וזהב לי בלק מלֹיתןאם : "המונית

 בצדקה ומתנות עניים -) ט', ג, משלי" (מהונך ומראשית כל תבואתך'  את הכבד"וכן 

כמו שנאמר ', ובכך כאילו נתת לה, ן צדקה לענייםפירושו ֵת" 'כבד את ה"ו, מדבר הכתוב

  .'לווה ה החונן דל כאילו ַמ-) יז, ט"י, משלי" (חונן דל' ה הלֵוַמ"

") הוא' כי לא ידע מנוח כי מלאך ה" ("איש האלהים"שחשבו ל, ומנוח אומר למלאך

, שופטים" (בדנוךוִכ)  קריָךְרָבְד(א דבריך כי יבֹ: "אותו ואת אשתו על הולדת בנםושבישר 

  ).יז-טז, ג"י

ר תאנה ֵצנֹ: "'יקבל פרס מאדוניו, יקבל מתנה'פירושו " דַּבֻכְי"ד שגם "ונראה לענ

  ".אכל פריּהיֹ"מקביל ל" דַּבֻכְי) "יח, ב"כ, משלי" (דַּבֻכניו ְיר אדֵֹמ ושֹיאכל פריּה

  

  
 ).ח, ז"י, ירמיה" (בחצי ימיו יעזבנו... שרשה עֹעֹ"השווה   6
 .'אבות פרק ו): בטעות(רגילים לציין   7
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  ל בהוראת עושרִיַח

  :'עושר'ול' ראוָצ'ובכמה פסוקים בא בהקבלה ל, נרדף לעושר' לִיַח'גם השם 

  ).יא, ז, ט"מ, תהילים" (חילםועזבו לאחרים ...  וברב עשרם יתהללוחילםטחים על הּבֹ ".1

  ).ו, א"ס, ישעיה" (רּוָּמַיְת גוים תאכלו ובכבודם ִּתילֵח". 2

  ).כב, ג"י, משלי" ( חוטאחילצדיק טוב ינחיל בני בנים וצפון ל". 3

  ).יג, ו"ט, ירמיה" (ואוצרותיך לבז אתןחילך  ".4

  ).ג, ז"י, ירמיה" ( כל אוצרותיך לבז אתןחילך ".5

  ).ו', ל, ישעיה" (תם ועל דבשת גמלים אוצרֹחיליהם) ים קריִרָיֲע(ישאו על כתף עורים  ".6

ואמרת ... ן וכסף וזהב ירבה לךֻיובקרך וצאנך ירְּב... פן תאכל ושבעת... השמר לך ".7

ח תן לך ּכֹאלהיך כי הוא הנֹ' וזכרת את ה.  הזההחילצם ידי עשה לי את חי ועֹבלבבך ּכֹ

  ).יח-יא', ח, דברים" (חיללעשות 

 ויגבה חילךית הרִּב...  ותעש זהב וכסף באוצרותיךחילבחכמתך ובתבונתך עשית לך  ".8

  ).ה-ד, ח"כ, יחזקאל" (בחילךלבבך 

  

וכך מתאר מחבר מגילת רות את גיבור הספר . ניתן גם לעשיר' גיבור חיל'והתואר 

  :בועז

  "בור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעזלאישה איש ִג )ע קריַדמֹו(ולנעמי מידע "

  ).א', ב, רות(

  

עד אם : " שדות שעורים וחיטים-ובהמשך הדברים הוא מספר לנו על שדותיו הרבות 

  ).כא, שם" ( לילו את כל הקציר אשרִּכ

  "טיםרים וקציר הִחותדבק בנערות בעז ללקט עד כלות קציר השעֹ"

  ).כג, שם(

  

שעליהם הטיל מנחם את , הם העשירים במלכות ישראל', גיבורי החיל, 'והרבים

בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף : "תשלום המנחה שהגיש למלך אשור

צא מנחם את הכסף על ישראל על כל ויֹ. ממלכה בידוככר כסף להיות ידיו אתו להחזיק ה

  ).כ-יט, ו"ט, ב"מלכ" (שים שקלים כסף לאיש אחדחִמ,  לתת למלך אשורגבורי החיל

  

  ?עשירים" = אנשי חיל"

הנזכר בעצת יתרו למשה בין תכונות האנשים " אנשי חיל"שגם הביטוי , ולבי אומר לי

 יראי  אנשי חילואתה תחזה מכל העם: "'עשירים'הראויים להתמנות שופטים הוראתו 

  ).כא, ח"י, שמות (8"י בצענֵאאלהים אנשי אמת שֹ

  
  אלהיםיראי     אנשי חיל    :וליּכׂשויש כאן   8

 .שנאי בצע    אנשי אמת          
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לא ייטה אחרי הבצע ולא ' עה והוא ירא השופט עשיר שעינו שֵב? ומה ראית לומר כך

אבל יראתו . והשופט ירחם על הנתבע העני, וישראל רחמנים בני רחמנים הם. ייקח שוחד

, )ג, ג"כ, שמות" (ודל לא תהדר בריבו"ות התורה  מצַוקודמת לחכמתו ולא יעביר על

אך לאחר . ולא יימנע מלחייב את העני אם נמצא חייב בדינו, ויוציא לאור משפט צדק

ל על דוד המלך "כמו שאמרו חז, שגזר את דינו יקום מכיסא משפט ויעשה צדקה עם העני

וזה לשון התלמוד ). טו, 'ח, ב"שמו" (שה משפט וצדקהויהי דוד עֹ: "שהכתוב אומר עליו

והלוא כל . 'שה משפט וצדקהויהי דוד עֹ'וכן בדוד הוא אומר ): "ב"ע, ו(במסכת סנהדרין 

זיכה את ... אלא משפט שיש בו צדקה? צדקה אין משפט, מקום שיש משפט אין צדקה

: זה משפט וצדקה, ייב את החייב וראה שנתחייב עני ממון ושילם לו מתוך ביתוהזכאי וִח

] לנתבע[=שהחזיר לו ממנו וצדקה לזה ] לתובע[=משפט לזה . ט לזה וצדקה לזהמשפ

  ".שהוציא גזלה מתחת ידו

   

 צדקהורק במקום אחד בארמית המקרא באה , צדק במקרא היא נקבה של צדקה

)  קריְךָאָטֲחַו(וחטיך )  קריְךָלֲע(ר עליך ַּפְׁשי ִיִּכְלא ִמָּכְלן ַמֵהָל: "בהוראת נדבה לעניים

לכן מלכי עצתי תיטב בעיניך וחטאיך = ; כד, ד, דניאל" (ןִיָנן ֲעַחִמ ְּבְךָתָיָוֲעק ַוֻר ְפהָקְדִצְּב

ל דרשו כל צדקה שבמקרא בהוראת נדבה "אבל חז). בצדקה פדה ועוונותיך בחנינת עניים

  .לעניים

מביא מעשה ברבי שעשה משפט ) ב"ע, ו, ב"הי, ד"יבמות פ(והתלמוד הירושלמי 

באו האלמנות לפני . ומתו שנים עשר מהם בלא בנים, מעשה בשלושה עשר אחים 9:וצדקה

. אין בכוחי לפרנס אותן: אמר היבם. םֵּבך ַיֵל: םָבאמר לו רבי לָי. רבי וביקשו להתייבם

אמר ? ומי יזון חודש העיבור]: היבם[אמר . כל אחת מאתנו תזון חודש בשנה: אמרו הן

אחר שלוש שנים באו טעונים . פלל עליהם והלכו להםוהת. אני אזון חודש העיבור: רבי

ואמרו לו ] בני ביתו של רבי[עלו . באו ועמדו לפני חצרו של רבי. שלושים ושישה תינוקות

הביט רבי מן החלון . כפר של תינוקות עומדים למטה ומבקשים לשאול בשלומך: לרבי

תיתן לנו את חודש אנו מבקשים ש: אמרו לו? מה מעשיכם כאן: אמר להם. וראה אותם

  .10נתן להם את חודש העיבור. העיבור

וכל מעשה כזה , כי התלמוד אינו ספר היסטוריה, בוודאי מעשה זה היה אחד מרבים

  .11קשור לאיזו הלכה

  
 .אני מביא כאן את המעשה בתרגום עברי  9

פתח אוצרות בשני "מספרת על מעשה צדקה נוסף של רבנו הקדוש ש) א"ע, ח(הגמרא בבבא בתרא   10

 .ומכאן שראשי העם ושופטיו דאגו לעניים. ש"עיי, "בצורת
ונשאר , יאן מעשה שהיה בירושלים בימי נעוַרואביא כ. רחמנים בני רחמנים הם גם שופטי ישראל בימינו  11

  :חרות על לוח לבי

העוזרת סיפרה . בת זוג נעליים מארונּהעל גֵנ, מעשה בבעלת בית שתבעה לדין את העוזרת שעבדה אצלה  

ושאלה מארון הנעלים זוג , ולא היו לה נעלים שלמות, שהיה ליל אירוסין שלה, באוזני השופט בבכי מר

שבעלת הבית ראתה באותו בוקר נעליה , אבל מזלה הרע גרם, זירו למחרת אותו יוםמתאים על מנת להח

אבל גם שאילה , השופט התרשם שאמת בפי הנערה. ברגלי העוזרת בטרם הספיקה להחזירן למקומן

  לאחר קריאת גזר הדין קם מעל . ותחת עונש מאסר הטיל עליה קנס בסכום ניכר, בה היאשלא מדעת גֵנ
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82  )ג"תמוז תשנ( כ מגדים

העומד בראש הסולם שעל שלביו עומדים , וכך דאגו חכמי ישראל גם לכוהן הגדול

  ):ורת כוהניםת(וכך דרשו בספרא , שגם הוא יהיה עשיר, ראשי העם

 שיהא גדול מאחיו בנוי בעושר בכוח -) י, א"כ, ויקרא(' והכהן הגדול מאחיו'"

' הגדול מאחיו'ל "ת?  מניין שיגדלוהו בשל אחיו-] עושר[אין לו  .בחכמה ובמראה

על פנחס איש חבתה שעלה גורלו להיות כוהן  אמרו עליו. שיגדלוהו משל אחיו

חוצב ומילאו עליו את  ן ומצאוהו שהיהגדול והלכו אחריו גזברים ומרכולי

והלא  ר חנניה בן גמליאל וכי סתת היה והלא חתנינו היה"א. המחצב דינרי זהב

  "לא מצאוהו אלא חורש

  ).א', פרשה ב, אמור, תורת כוהנים(

  

  סיכום

ובעל דברי הימים ומחבר , צמודים במקרא בהרבה מקומות' כבוד'ו' עושר'השמות 

הוראת ' כבוד'מתוך צמידות זו קיבל השם . 'נכסים'ת השם קהלת הוסיפו לצדם גם א

נתן , העשיר'הוראתו בכמה מקומות ' כיבד'ל גם הפוַע. 'עשיר'הוראת ' דֵבָּכ'והתואר , עושר

שבכמה ', לִיַח'מכאן באנו גם לשם . פירושו יקבל מתנה או פרס מרבו' דַּבֻכְי'ו', מתנות

הוראתו לפעמים ' גיבור חיל'גם ". ראוָצ"ועם " שרעֹ"מקומות הוראתו עושר ובא עם 

וזו אחת מן התכונות הנדרשות ', עשירים'שבפי יתרו פירושו " אנשי חיל"ואולי גם ', עשיר'

  .ואם אין לו יעשירוהו אחיו, ואף הכוהן הגדול צריך שיהיה עשיר. לשופט בישראל

  
וקרא לנוכחים בבית , ואמר שהוא תורם לקנס, הוציא מטבעות אחדות,  פתח את ארנקו,כיסא המשפט  

כתום המגבית קרא לשמש בית המשפט שייקח את הכסף וילך לשלם בקופת בית . המשפט לעשות כמוהו

. ולא תזכיר לה את המעידה הזאת, כך ביקש מבעלת הבית שתמשיך להעסיק את הנערה-אחר. המשפט

 .ל"בר היה השופט חשין זהד-כמדומני שבעל
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