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היא העונג, והכאב הוא הצורך להצטמצם ולחסוך. כאשר אנו 
מעמידים בצורה נכונה את העונג מול הכאב, ניתן לבנות מתווה 

נכון שיותיר אותנו בלא חובות.
למעשה, אומרים ב'מסילה', תקציב הבית נעול כמו מטוס. אם 
100 נוסעים, הרי שעד לנחיתה לא יתווסף בו אף לא  נכנסו בו 
אדם אחד. אם ישנם X  הכנסות, כך יהיו גם ההוצאות, ואף לא 
שקל אחד יותר. ההנחה הזאת, כמה שהיא נראית פשוטה - אינה 
מובנת מאליה. מרבית האנשים אינם עושים את ההבחנה המספקת 
בין מידת ההכנסות להוצאות, וזה מה שבאים ב'מסילה' ללמד את 

האנשים - לחשב נכון את המאזן הכספי.
ממחקר שערכו בארגון התברר, כי משפחה חרדית ממוצעת עתידה 
לגלגל כ-10 מיליון ₪ במהלך חייה! נתון נוסף שעלה במחקר היה 
20% בהוצאות ובהכנסות בניהול  שניתן להגיע להתייעלות של 
נכון של כלכלת הבית, כאשר בחישוב כולל מדובר בהתייעלות 

של כ-2 מיליון שקלים במהלך החיים!
שלכל  הנחה  מנקודת  יוצאת  'מסילה'  של  העיקרית  התפיסה 
משפחה יש את סדרי העדיפויות שלה, והם לא מתערבים בהם 
בשום פנים. מטרת 'מסילה' היא להעמיד למשפחה תמונת מראה 
של המציאות הכלכלית שבה היא נמצאת, ולהוביל אותה למציאת 

פתרון בדרכה שלה.
כך מספר לנו הרב ישראל גוטמן, מראשי הארגון, על משפחה 
שהגיעה ל'מסילה' כשבכל חודש היא נמצאת בגירעון של 2000 
₪. בתהליך מצטבר, הסכומים הגיעו לעשרות אלפי שקלים. לאחר 
שישבו עם אנשי 'מסילה' ובנו תקציב נכון ומותאם - יצאו הזוג 

לדרך. אחר תקופה, אמרו לו בני הזוג: "איננו חושבים שעזרת לנו, 
בסך הכל היו לנו הוצאות גדולות, וכעת הם פשוט הפסיקו"...

"זאת בדיוק המטרה שלנו", מחדד הרב גוטמן, "להגיע למצב שבו 
משפחה תרגיש שהפתרון לא בא מאיתנו, אלא שהם למדו כיצד 
להסתדר בכוחות עצמם, אחר שראו את תמונת המצב האמיתית".
בשלב ראשון יושבים אנשי 'מסילה' עם הפונים ולומדים איתם 
את מצבם הכלכלי, כאשר היעד הוא ליצור התאמה בין ההכנסות 
להוצאות. בודקים חובות, מוציאים דוח מסודר, ואיתו מתחילים 
לעבוד. כאשר המספרים באים מגורם מקצועי, האנשים מתחברים 

לנתונים.
לאחר שמתבהרת תמונת ההכנסות וההוצאות, מגיע השלב השני. 
כאן אנו מנחים את מקבלי הייעוץ ומציגים בפניהם את הדרכים 
השונות להתמודד עם פערים בין הכנסות להוצאות. מהגדלת 
בדרך  הבחירה  ההוצאות.  היקף  צמצום  ועד  ההכנסות  היקף 
הראויה היא, בסופו של דבר, של הפונים, ואנשי 'מסילה' אינם 
משמשים אלא כמכוונים. אלא שברקע כל החלטה, היעד הוא אחד: 

התאמה מדויקת בין הוצאות להכנסות.
בשלב השלישי מסייעים אנשי 'מסילה' לבנות תקציב 'נכון'. יחד 
עם מקבלי הייעוץ נבחנת כל הוצאה ונבחנים תחליפיה, נבדקות 
דרכים חלופיות לפריסת תשלומים ונלמדת הדרך לתכנון נכון של 
הוצאות לאורך החודש והשנה. טבלת ההוצאות משתנה כמובן 
ממשפחה למשפחה, אך מתוך נסיון מצטבר השכילו אנשי 'מסילה' 

לבנות מודל תקציב נאות המתאים לכל.

ורכבות החיים המודרניים לא פוסחת גם על התחום מ
הכלכלי. השחיקה בערך הכסף, הצרכים ההולכים 
וגדלים, מחירי הדיור המאמירים, כל אלו מכניסים 
אברכים  קשה.  כלכלית  למצוקה  רבות  משפחות 
הלוקחים על עצמם הלוואות ולא יודעים מהיכן להחזיר, חוסר 
כלכליות,  'שגיאות'  ושאר  להכנסות,  הוצאות  בין  פרופורציה 

מעיבים על חיי משפחות רבות.
לפני כשבע עשרה שנה הוקם ארגון 'מסילה', שנטל על עצמו 
את היוזמה ללמד משפחות כיצד לחיות נכון מבחינה כלכלית, 
ובשנתיים האחרונות פותח במסילה מודל המשלב ייעוץ ואימון 
כלכלי בליווי המשפחות. במידה מסוימת, כל כלכלת בית היא 
סוג של עסק בזעיר-אנפין, יש הוצאות ויש הכנסות וצריך לדעת 
עיקר  כי  הבינו  'מסילה'  בארגון  נבונה.  בצורה  איתן  לתמרן 
המשברים הכלכליים בקרב משפחות הוא דווקא בשל התנהלות 

לא נכונה, ולא בשל רמת הכנסות נמוכה.
כאן מצביעים בארגון על נקודה חשובה. לא מעט פעמים אנו 
פוגשים אנשים המבקשים להרחיב את הבית ולשפץ את הדירה, 
ובאים לגמ"ח לקבל הלוואה. מסתבר שאנשים אלו, שמעולם לא 
הצליחו לשים כסף בצד לחיסכון, באים כעת ומציגים תכנית 

סדורה להשבת כספי הגמ"ח מדי חודש. מה השתנה?
מה שהשתנה היא תפיסת העולם. 'במסילה' מגדירים זאת כשיטת 
ה'עונג מול כאב'. כאשר ישנה מטרה, למשל הרחבת הדירה, או 
חתונת ילדים, כדאי לנו להצטמצם בהוצאות אחרות כדי לקבל 
את התמורה שאנחנו חפצים בה. המטרה אותה אנו חפצים להשיג 

במסילה 
 העולה אל 

הכלכלה 
הנבונה

 סדנת הדרכה לבעלי 
משפחות מטעם 
ארגון 'מסילה'
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התנהלות כלכלית בראי ההלכה
הלכתיות  גם שאלות  עולות  הכלכליות,  הבעיות  לצד 
הנגזרות ממצבים אלו. אנו מבקשים לעקוב אחר היבטים 
הלכתיים שונים של ההתנהלות הכלכלית, אגב בחינה 

מקרוב של משנת 'מסילה'.
אין ספק שרמת חיים גבוהה היא מן הגורמים העיקריים 
לקשיים כלכליים. אדם מתרגל לספק את צרכיו במידה 
גבוהה מכפי יכלתו בכל זמן, ומתוך הקושי שבהתמודדות 
עם לחץ כספי הוא עשוי להיקלע לחובות. מהי הגישה 

הראויה, השקפת תורתנו הקדושה, ביחס למותרות?
אדם  מזונותיו של  "כל  א(:  טז,  )ביצה  בגמרא  שנינו  כך 
קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה". פירש רש"י: 
"כל מזונותיו של אדם - כל מה שעתיד להשתכר בשנה, 
שיהא נזון משם - קצוב לו, כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש 
לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה, שלא יוסיפו לו שכר 

למזונות אלא מה שפסקו לו".
נראה מכך, שלכל אדם ישנה קיצבת שכר שנתית, וכאשר 
הוא מוציא בזמן מסויים יותר, הדבר יבוא על חשבון 
השכר שהוקצב לו, באופן שאולי יישאר לבסוף ללא ממון 

כדי מחייתו.
מאלפים הם דבריו של הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל )עלי 
שור, חלק ב, שער ד, מערכה ג, פרק י, עמ' תריד(: "הרי מזונותיו 

של אדם קצובים, ולכן גם הוצאתו צריכה להיות קצובה. 
זוהי הוראה לכל אדם, ומה גם לתלמיד חכם שתורתו 
על  חייו  לבנות  יכול  אינו  אם  נאמנה:  וידע  אומנותו. 
הסתפקות במועט לא ייתכן שיצליח בתורתו! הוא עתיד 
יהיה  ובזה  לגלגל בהלואות,  ויצטרך  חוב  להיות בעל 
טרוד לא פחות ממי שעוסק במלאכה, והרי שמעתתא 
בעי צילותא וראשו אינו פנוי. אולם, הדברים בתוקפם 
גם למי שעושה כרבי ישמעאל )"הנהג בהם מידת דרך ארץ", 

ברכות לה, ב; א"ו(. וכלל הוא: בטחון מחייב הסתפקות".

הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א עורר על כך בספרו "חוט 
שני" )שבת, חלק א, פרק א(, ואף כרך את הדברים עם חומרת 
זכרונם לברכה,  "ואמרו חכמינו  גזל. אלו דבריו:  עוון 
כך  וכל  מגופם',  יותר  ממונם  עליהם  חביב  'צדיקים 
למה? מפני שאינם נהנים מן הגזל. הרי שכל ענייני הממון 
צריכים להיות מחושבים שלא יהיה בהם גזל, ושלא יבואו 

לידי גזל, עד שמרגישים חשיבות וחביבות בממון כשר. 
וכמה רחוקה מזה ההנהגה של בזבוז למותרות, וללוות 

בלי שידע איך לפרוע".
"שפת  בספרו  זצ"ל,  חיים"  ה"חפץ  מרן  האריך  וכבר 
תמים" )פרק ה( ברעת המותרות הגורמות לאדם להגיע 

לידי גזילה, וראויים דבריו שנתבונן בהם:
יש כמה  אנשים,  איזה  בפני  גזל שהופקר  לעון  "והנה 
סיבות, אך נבאר שתים שהן גלויות לעיני הכל: א. ריבוי 
ההוצאות ומותרי המלבושים שנעשו קבע, בעוונותינו 
הרבים. ודין גרמא לנו בזמנינו כל הצרות וכל התלאות, 
מבפנים ומבחוץ. ובתחילה, כשמרגיל אדם את עצמו 
בזה, אינו מתבונן על אחריתו. והיצר הרע מתנהג עם 
האדם בזה כציד המשליך מזון במצודה לעיני כל בעל 
כנף, אשר מרוב רצונה אחר האכילה, וממיעוט דעתה, 
אינה מבטת כלל במצודה הפרוסה. וכשנכנסת שם, שוב 

ניצודה ועומדת, ומוכנת לשחיטה...
"...ומרגיל את עצמו בזה, עד שבהמשך הזמן הוא נעשה 
מוכרח לזה להתנהג כדרך הגבוהים, ואחר כך אם תזדמן 
לו שנה או שנתים שאינו משתכר לפי ערך ההוצאה אשר 
הרגיל את עצמו בזה, מצא לו היצר מקום להטעות אותו 
ולפתותו לגזול ולחמוס, ולהיות לווה רשע ולא ישלם, 
כדי להתנהג באופן הראשון שלא יתבזה לעיני חביריו 
שבעיר. וברבות הזמן נעשה גזלן וחמסן שאינו חושש 

כלל לחיי נפש חבירו...
"...ומתוך אלו המותרות, רבו בזמנינו הוצאות הנשואין 
במלבושיהן, עד שרבות בנות באות לידי בזיון בהגיען 
לפרק נישואיהן. אב ואם בוכים ומבכים, ואין להם מושיע. 
וכהנה רעות רבות וצרות שעוברים על ראש העניים. ומי 
גורם לכל זה אם לא ריבוי הוצאות ומותרי המלבושים 
רעה  בזה  שגורמים  הרבים,  בעוונותינו  קבע,  שנעשו 

לעצמם בזה ובבא, וגם לכל העולם כולו".
מפתיעה מידת האקטואליות שבדבריו של הכהן הגדול, 
רבי ישראל מאיר מראדין! דומה שהדברים נכתבו כמו 

במיוחד לתקופתנו. סדנא דארעא חד הוא!
וב"ביאור הלכה" )הל' יו"ט סימן תקכט, ד"ה ואל יצמצם( כתב 
ה"חפץ חיים" דברים קשים על חומר עניין המותרות, 
המגיע לדבריו על ידי קלות דעת שאינה רואה את הנולד, 

וגורמת לידי גזל ועוון:
הרבים  שבעוונותינו  זמנינו,  על  מרובה  תוכחת  "וזהו 
הרבה אנשים עוברין על זה ולא ישימו לב איך להתנהג 
בהוצאות ביתם, להרחיק דברים המותרים. ורבים חללים 
הפילה הנהגה הרעה הזו, שמביאה את האדם לבסוף על 
ידי זה לידי גזל וחמס, וגם לחרפה וכלימה. והרבה סיבות 
יש שגורמים להנהגה רעה הזו... ואשרי למי שיאמץ לבבו 
ולא ישגיח לפיתויים, וינהל הוצאות ביתו בחשבון כפי 

ערך הרוחתו ולא יותר".
במפגש שערכו אנשי ארגון 'מסילה' עם הגאון רבי נפתלי 
נוסבוים שליט"א, ראש ישיבת "חיי משה" וחבר ההנהלה 
נושא  על  נפתלי  ר'  הגאון  הרוחנית של הארגון, עמד 
ְלָוה  ת ֲחֵרָבה ְושַׁ המותרות ואמר: "ִאמרו לאנשים כי 'טוֹב פַּ
ִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב' )משלי יז, א(. אנשים בטוחים כי  ָבּה ִמבַּ
אלו שיש להם הרבה כסף הם מאושרים, אבל באמת 
מי שקופתו מלאה ממון - בדרך כלל גם מלאה דאגות. 
מעטים הם בעלי ההון היודעים לנצל את עושרם כדי 

לחיות חיים רוחניים מלאים.
רבי נפתלי שליט"א אף סיפר מעשה שהיה אצל ה"לב 
שמחה" מגור זצ"ל, שלאחר שתיקן את תקנות החתונות, 
לפיהן יש לצמצם בהוצאות כפי שנקבע, פנה אליו יהודי 
מחסידיו שהיה עשיר גדול ואמר לו, 'יש לי הרבה כסף, 
אני יכול לעשות חתונה יותר מפוארת, וכי מה אעשה 

בכל הכסף שלי?'. נתן בו ה"לב שמחה" את עיניו, ואמר 
לו בחדות: "תקנה לך עם זה רבי אחר"...

ואם באנשים שיש להם היכולת לממן חיי ראווה הדברים 
אמורים, על אחת כמה וכמה אנשים שאין להם את היכולת 
הכלכלית לשם כך. "חשוב להבין", חתם הגר"נ, "כי החיים 
בצורה הזו הם כמו סם; לרגע אחד הוא מרגיש טעם 
מתוק, אבל לאחר מכן נופל עמוק". "אנשים העסוקים 
במרדף אחר המותרות, אין להם זמן פנוי למשפחתם, 
נושא הכסף נמצא כל הזמן באויר ומקרין על כל הבית".

הלוואות
אחד המאפיינים הבולטים של הצריכה המודרנית, הוא 

ללא ספק האשראי הבנקאי. בעבר נהגו בני אדם 
זהירים לחסוך את כספם ולהשתמש רק במה 
לשמור  צריך  שאדם  הייתה  ההנחה  שצריך. 
התפיסה  כיום  פקודה.  ליום  כסף  לעצמו 
הכלכלית השתנתה. הבנקים מאשרים הלוואות 
לא  אנשים  ההדק.  על  קלה  והיד  בקלות, 
חושבים פעמיים לפני שלוקחים הלוואה, מתוך 
הנחה שיש להם דרך לכסות אותה. ניתן לומר 
שעולם האשראי הוא אחד הגורמים העיקריים 
לכשל בניהול כלכלת בית, כמו ניהול כלכלת 
נצרך  דבר  הן  הלוואות  לעתים  אולם  עסק. 
והכרחי, כגון בחיתון ילדים. הוצאות גדולות 
הנתבעות במפגיע, מחייבות גיוס כספים מיידי 
ופריסת תשלומים לאורך זמן. כלומר, הלוואה 

בהחזרים חודשיים.
האם נוכל להחכים מדברי חכמים, מהו היחס 
הראוי ללקיחת הלוואות בכלל, ובמקרה הצורך 

ההכרחי בפרט?
חכמינו זכרונם לברכה לא ראו בעין יפה את 
לקיחת ההלוואה, והמליצו להימנע ממנה. כך 
גם אנו למדים מהנהגת גדולי ישראל שראו 
שתיקנו  כדי  עד  מכשול.  הלוואה  בלקיחת 

בברכת המזון לומר "ונא אל תצריכנו... ולא לידי 
הלואתם", כי ההצטרכות להלוואה - אף אם יוכל להחזיר 

- יש בה חיסרון.
כא(:  יח,  )שמות  לתורה  בפירושו  הרמב"ן  כותב  כך 
"ואונקלוס אומר 'דסנן לקבלא ממון'. ואין הממון אצלו 
שוחד, רק שלא יקבלו ממון מבני אדם במתנה או בהלואה 

לעולם".
כה שנואה היא ההלוואה, עד שהיא מכונה בפוסקים 
"אורים  בספרו  זצ"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי  כקללה. 
ותומים" )תומים צז, א( אף הוציא מכך ביאור להלכה. מדוע 
איננו מברכים על מתן הלואה, והלא מצוה להלוות את 
העני בשעת דחקו?! ביאר רבי יהונתן אייבשיץ: "וצריך 
נאמר  דבברכה  ופורעניות,  קללה  שהוא  כיון  לומר... 
'ואתה לא תלוה', ו'אפס לא יהיה בך אביון', ועוונותיו 

הטו את אלה - אין לברך עליו".
כך גם מפרש הגאון מבוטשאטש )פירוש "אשל אברהם" להגדה 
של פסח, סדר ברכת המזון( את מה שאנו אומרים "ולא לידי 

הלואתם": "כי כמו שבקבלה מבשר ודם יש בחינת קללה, 
כמו שכתוב 'ארור'... כן בהלואה יש בחינת קללה, כי 
'עבד לוה לאיש מלוה', ועבד מקולל, כמו שכתוב 'ארור 

כנען עבד...', ובטחון גורם ברכה".
דברים מאלפים הובאו בעניין זה משמו של רבי נחמן 
מברסלב זצ"ל )שיחות הר"ן, אות קכב(: "וצריך לזה להסתפק 
במיעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה לו 
שצריך מלבוש או לאשתו ובניו - אף על פי שמוכרח לו, 
אל ידחק השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב, אך 
ימתין עד שיבוא עיתו. וטוב לסבול דחק אפילו במזונות, 

וכל שכן במלבושים ודירות וכו' ולא להיות בעל חוב. 
ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו, או לבני ביתו, במלבושים, 
מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים. כי בכל ענייני 
פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עיתו כנזכר לעיל. כמו 
ה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם  רּו ְוַאתָּ שכתוב: "ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְישַׂבֵּ

ִעּתוֹ" )תהלים קמה, טו(". בְּ
גם תלמידו רבי נתן מנמירוב זצ"ל האריך לבאר בדברים 
נפלאים, כי שורש ההלוואה מחטא אדם הראשון היא 
י(:  ד,  הלואה  )הלכות  הלכות"  ב"ליקוטי  כתב  וכך  באה. 
"ועיקר ההלוואה נמשכת מחטא אדם הראשון, שנגזר אז 
'בעצבון תאכלנה', שמשם כל העניות ודחקות הפרנסה 
שעושים  בזמן  כן  ועל  ההלוואות.  כל  נמשכין  שמשם 
רצונו של מקום נאמר בברכה, 'והלווית גוים רבים ואתה 
פגם  בשורש  שם  האריך  ועוד  תלוה'...".  לא 

ההלוואה.
עדויות רבות מבית מדרשו של מרן ה"חזון 
שבה  מורת-הרוח  על  מלמדות  זצ"ל  איש" 
רבי  להן.  ולהזדקקות  להלוואות  התייחס 
שמואל צבי קובלסקי העיד על התבטאותו של 
ה"חזון איש": "אדם אינו יכול להיות בן תורה, 
אם הוא לווה כספים"! )מעשה איש, א, עמ' רטז(.

כך מספר גם רבי נחמיה בקר שליט"א: "הייתה 
לי בירושלים דירת חדר בה התגוררתי, ועם 
פרוץ המלחמה בשנת תש"ח נאלצתי לפנותה 
עקב סמיכותה אל הגבול, והייתי טרוד מאד 
שעלתה  אימת  כל  חילופית.  דירה  בהשגת 
הצעה של דירה חילופית, לא רציתי להחליט 
ללא שאקבל על כך את הסכמת מרן החזו"א. 
פעם, כשבאתי אליו עם הצעה מסוימת, שאל 
'כיצד אשלם?' והשבתי: 'חלק יתן אבא, חלק 
המשפחה, והשאר אלווה'. כששמע על הלוואה 
אפשר  הרי  ללוות,  אפשר  'כיצד  בי:  גער 
להיכשל, חס ושלום, ב'לוה רשע ולא ישלם'', 
ולא הניח לי לקחת הלוואה. אלא שאמר שאם 
אצליח להשיג הלוואות קטנות מאנשים רבים, 
ולא אלווה סכום גדול מאדם אחד, טוב הדבר" )מעשה 

איש, שם(.

באחד מכינוסי "מועצת גדולי התורה" סיפר הגאון רבי 
אלעזר מנחם מן שך זצ"ל על מרן ה"חפץ חיים": בדעת 
ה"חפץ חיים" עלה רעיון לכתיבת פירוש על סדר זרעים, 
גם על המשניות וגם על התלמוד הירושלמי, אולם לאחר 
זמן  חזר בו. לשאלת מקורביו מדוע אינו מתחיל בעריכת 
החיבור, השיב ה"חפץ חיים": כידוע סדר זרעים אינו מן 
הנלמדים ביותר, ומכאן שאם נוציא את החיבור לא יהיו 
קונים רבים לכך. אם כן, אמר ה"חפץ חיים", יהיה עליי 
לקחת הלוואות וחובות על מנת להוציא את החיבור, 
ולקחת סתם הלוואות שאיני יודע מהיכן אשיב אותם 

- איני מוכן.
"כלל ישראל", אמר הרב שך, "איבד פירוש מקיף על סדר 
זרעים, רק בגלל שהחפץ חיים לא רצה לקחת הלוואה 

חסרת אחריות"!

 האם תוכנית חסכון 
היא פגם במידת הבטחון?

אם כן, לקיחת הלוואה היא צעד לא רצוי. לעתים הכרחי, 
אך כמוצא אחרון. האם, אפוא, יש להעדיף צבירת כסף 
בתוכנית חסכון, לשימוש עתידי בתקופת חיתון ילדים 
וכדומה, או שמא יש לראות בהתנהלות כזו משום חסרון 
במידת הבטחון של האדם? האם הדואג היום את דאגת 
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הוצאות חודשיות קבועות
שכר דירה   
משכנתא   

ארנונה   
ועד בית   

ביטוח לאומי   
ביטוח בריאות   

ביטוח חיים   
ביטוח משכנתא   

ביטוח נכס   
ביטוח דירה   

ביטוח רכב חובה   
ביטוח רכב מקיף   

מנוי עיתון   
מנוי כושר   
מנוי מקוה   

מנוי בריכה   
פנגו   

שכר לימוד / בנים   
שכר לימוד / בנות   

מטפלת   
שיעורים פרטיים / חוגים   
הסעות קבועות / ילדים   

לימודי הורים   
נסיעות קבועות / הורים   

עוזרת בית   
גז   

מים   
חשמל   

תקשורת נייד   
תקשורת נייח   

תקשורת מחשבים   
תקשורת חו"ל   

עמלות בנק ואשראי   
ריביות בנק   

גנרטור שבת   
ליסינג רכב   

מיני בר   
כרטיסי הגרלה   

הוצאות חודשיות שוטפות
מזון – מכולת   

מזון – צרכניה   
מזון – דגים   
מזון – בשר   

מזון - ירקות   
בריאות )ויטמינים / תרופות(   

רופאים / רפואה משלימה   
נסיעות שונות   

נסיעות לשבתות   
דלק לרכב   

רכישות קטנות   
ביגוד    

הנעלה )חוץ משנתי(   
מזומן ללא מעקב   
מותרות/פינוקים   

בייבי סיטר   
סיגריות   

ניקוי יבש   
ספרים   
טמבור   

לוטו   
דמי כיס לילדים   
מכשירי כתיבה   

תספורת   

רשימת הוצאות
רשימת עזר לסימון אילו מההוצאות קשורות לתקציב שלנו

מעשרות וצדקות
מעשר / חומש   

צדקה / הו"ק לצדקה   
עֵרבים   

החזרי הלוואות
בנקים   

גמ"חים   
שיקים דחויים   

תשלומים באשראי   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א, חבר ההנהלה הרוחנית של הארגון, בפגישה במשרדי 'מסילה'

מתוך חוברות 
ההדרכה של 'מסילה'

"כלל 
ישראל", 

אמר הרב 
שך, "איבד 

פירוש 
מקיף על 

סדר זרעים, 
רק בגלל 
שהחפץ 
חיים לא 

רצה לקחת 
הלוואה 
חסרת 

אחריות"!
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כדי לתת מעשרות בצורה מדוייקת, אין מנוס מעשיית 
חישוב מדויק של הרווחים. ממילא, דברי הגמרא בתענית 
ש"אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין", משמעם 
"יהי רצון  יכול אדם להתפלל,  גרנו  שבטרם מדד את 
שתשרה הברכה בכרי הזה", בעוד לאחר שמדד אין טעם 
בתפילה על העבר. אך הא פשיטא שסוף דבר עליו למוד 

את גרנו!

הלוואה כשאין לו ממה לשלם
מצוי הרבה שאנשים נוטלים הלוואה מתוך צורך, אך אין 
להם את היכולת באמת להשיב את ההלוואה, או שאינם 
בטוחים שביכולתם להשיב את ההלוואה. האם מותר 

ללוות במצב כזה?
כאשר שלח רבי יוחנן בן זכאי את תלמידיו לצאת ולבחון, 
איזוהי דרך טובה שיבור לו האדם, ומנגד, איזוהי דרך רעה 
שיתרחק ממנה האדם, חזר רבי שמעון עם תשובותיו: 
הדרך הטובה - הרואה את הנולד; הדרך הרעה - הלווה 

ואינו משלם )אבות ב, ט(.
באר רבנו יונה, שדברי רבי שמעון על הרואה את הנולד 
הם הדרך למנוע את הצד השני, של לווה ואינו משלם: 
"לא היה יכול לומר בכלל הפך מן הרואה את הנולד 
שירחק ממנה האדם, שכל אדם מרוחק ממנה מאליו, 
אך יכול להדבק בה על ידי הפועל, ולקח דבר אחד שיש 
לאדם לראות את הנולד, ומי שאינו רואהו אינו מתרחק 
מדרך רעה כמו הלווה ואינו משלם, שבשעת הלואה היה 
לו לחשוב ולראות אם יוכל לפרוע כשיגיע זמן הפירעון, 
ואם לא יכיר בשלו אם יהיה בידו יכולת - לא ילוה עתה 
משום דוחק שיהיה לו, וידחוק השעה גם אם הוא צריך 

הלואה הרבה מאד".
אנו למדים מכך, שכאשר אדם בא ליטול הלוואה, עליו 
לבחון בדעתו אם יש לו מהיכן להשיב. כאשר אינו מחשב 
מראש איך יוכל להשיב את הכסף, בזה הוא הופך 
להיות "לווה רשע ולא ישלם". על אף שאחר כך 
באמת אין לו ממון, מכל מקום זוהי חובתו להיות 
ערוך מראש כשנוטל את ההלוואה, שיידע מהיכן 

הוא משלם אותה.
שלא  אחד  על  מסופר  ב(  )קכא,  שבת  במסכת 
השיב הלואה לחבירו, וריש גלותא )=ראש הגולה( 
חבש אותו בבית האסורים. הקשה על כך רבנו 
ה"בן איש חי" בספרו "בן יהוידע": הלא אסור מן 
התורה ליגוש את חבירו, כשאין לו במה לשלם את 
ההלוואה? והשיב: "על כן נראה ודאי דלא צערוהו 
כדי לשלם, אלא צערוהו להענישו, על אשר הוא 
ידע מעיקרא בעצמו שאין לו לשלם ולוה המעות 
כשלווה,  מעיקרא  כי  דנמצא  לצרכו,  והוציאם 
אדעתא לגזול המעות עביד שלא ישלם, ועל זאת 
תפסו אותו בביתם לחבשו ולצערו". כלומר, כיון 
שידע שמתחילה לא היה בדעתו כיצד לשלם, הרי 
שנתכוין לגזול את המעות, ועל כך הענישו. יש 
ללמוד מכך שהלווה מבלי לדעת כיצד ישלם - הרי 

הוא כגזלן.
ומגלגלים  הלואה  שלוקחים  הדבר  מצוי  בימינו 
אותה מגמ"ח אחד למשנהו, ונמצא שבפועל לא היה בידו 
כדי להשיב את ההלוואה. על כך כתב רבי נסים קרליץ 
שליט"א בספר "חוט שני", שאחד כזה נחשב כמו אותו 
שלווה בלי שיהיה לו היכן לפרוע, וחל עליו דין "לווה 
רשע ולא ישלם", על אף שבפועל הוא מחזיר את החוב 
על ידי גלגול. אכן באופן שלווה וסומך על כך שבבוא יום 
הפירעון יוכל לקמץ בהוצאותיו וכך להחזיר את החוב, 
כתב בספר "פתחי חושן" שאין זה בכלל האיסור. ובאופן 
שיודע שיחזיר, אך לא בזמן שנקבע לפירעון, הסתפק שם 

אם נכלל בגדר "לווה רשע ולא ישלם", או שמא דין זה 
נאמר רק על אדם שאין לו כלל מהיכן לשלם.

בספר "הנהגות הצדיקים" מובאת הוראתו של רבי יעקב 
"ותזהרו  ביתו:  לבני  המשפט",  "נתיבות  בעל  מליסא, 
שלא תלוו יותר מסך הממון שיש לכם, כי אין מעצור 
לה' להושיע ברב או במעט, ואם לא יהיה זה באפשרות 
לעסוק בממון מועט - תקחו על חצי ריוח ולא בהלואה".
הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א, חבר הנהלה הרוחנית 
של הארגון, סיפר לאנשי 'מסילה' כי בשנות החמישים לא 
היה לחם בכל הנגב, מלבד מאפייה אחת במושב קוממיות 
שאפתה לחם לכל הנגב. אולם אנשים לא שילמו כי לא 
היה מהיכן, והמאפייה עמדה בפני פשיטת רגל. הלכו 
בעלי המאפייה למרן הרב מבריסק זצ"ל בשאלה מה 
לעשות. ענה להם הרב מבריסק: "לסגור את המאפייה". 
אמרו לו אנשי קוממיות: אם לא נאפה - לא יהיה לחם. 
השיב להם הרב מבריסק: "עדיף שלא יהיה לחם, מאשר 

תפרצו בנקים לממן את המאפייה".

 האם מותר להחזיר 
חובות מכספי מעשר?

אברך תלמיד חכם שהיה שקוע ראשו ורובו בתלמודו, לא 
נתן ליבו לכך שברבות השנים הוא הולך וצובר חובות. 
כשכבר שם לב לכך, התחיל לקחת גמ"חים ולגלגל את 
האלו  שהגלגולים  כמובן  לשני.  אחד  מגמ"ח  החובות 
לא הובילו לשום מקום, והחובות נשארו... פנה האברך 
לארגון 'מסילה', לקבלת ייעוץ כיצד יוכל לצאת ממעגל 
הקסמים שרודף אותו. אחר מספר פגישות עלה בידיהם 
לבנות יחד מתווה שבו יאגד האברך את חובותיו בצורה 
מסודרת, ויפריד אותם מההוצאות השוטפות. כמו כן 
הגיע האברך להסדר עם הבנק של גביית חובות בפריסה 
רחבה. במקביל ישב עימו היועץ לבנות התנהלות כלכלית 
נכונה שתמנע ממנו להיכנס שוב לבור החובות. התוכנית 
הייתה מושלמת, מלבד פרט אחד קטן: גם הסכום שסוכם 
עם הבנק היה גדול מיכלתו של האברך. בשלב מסוים 
עלה במוחו של האברך רעיון, שמא יוכל לקחת את כספי 
המעשר אותם הוא מפריש מדי חודש על מנת לכסות 

בזה את החובות?
אלא שלאחר בדיקה התברר, כי אמנם על פי הדין אין 
היתר לקחת מכספי מעשר לצורך תשלום חובות, אך 
מסתבר שבמקרה שאין לאדם כדי צורכו לחיות אין הוא 
חייב כלל במעשרות. יתירה מכך, הכסף שמרוויח אינו 
ייתכן שפטור  ולכן  שלו! הוא משועבד למלווים שלו, 
ממעות  ילווה  מהמלווה  ללוות  ובמקום  ממעשרות 
המעשר, ויציין בפנקסו על כך )בכל מקרה יש לשאול מורה 
הוראה כיצד לנהוג(. האברך ההוא חשש לבטל לגמרי את 

נתינת מעשר הכספים שהיה רגיל בו, והחליט להצטמצם 
יותר בהוצאות ולהחזיר את החובות, ובד בבד להמשיך 
לתת כספי מעשר. סוף דבר, שלאחר שנה התברר לאותו 
אברך כי הוא מצליח לעמוד בהוצאות החובות, ולהמשיך 
בנתינת המעשרות, ועדיין להמשיך לחיות בצורה תקינה.

ללמדך, שאין משמעות רק לכמות ההכנסות, אלא לשאלה 
מהם סדרי העדיפויות שאנו מגלים כלפי ההוצאות.

הלוואה שלא לצורך
לא רק שאסור לאדם ללוות בלא שיודע מהיכן יחזיר, 
אלא גם הלווה בלי סיבה מיוחדת ושלא לצורך גדול, 
נפסק בשולחן ערוך כי נקרא רשע: "אסור ללווה לקחת 
הלואה ולהוציאה שלא לצורך ולאבדה, עד שלא ימצא 
המלוה ממה לגבות חובו; ואם עושה כן נקרא רשע" )חושן 

משפט צז, ד(. ובאר הסמ"ע )ס"ק ה( שלשון ה"שולחן ערוך" 

- 'ולהוציאה שלא לצורך ולאבדה' - פירושה אפילו אין 
כוונתו של הלווה לאבדה בידים, אלא "כל מי שמוציא 

שלא לצורך גדול מיקרי 'לאבדה', שאיבדה מהמלוה".
במצב כזה, אף המלוה נדרש שלא לתת את ההלוואה: 
"וכשהמלוה מכיר את הלווה שהוא בעל מדה זו, מוטב 
שלא ללוותו ממה שילוהו ויצטרך לנגשו אחר כך, ויעבור 

בכל פעם משום לא תהיה לו כנושה" )שולחן ערוך שם(.

הוצאות שבת
ידועים דברי הגמרא )ביצה טו, ב( בקשר להוצאות שבת 
ויום טוב, שעליהם נאמר: "לוו עליי ואני פורע". האם 
מכפי  יותר  השבת  בהוצאות  להפריז  יכול  אכן  אדם 

יכולתו, ולסמוך על כך שמן השמים ימלאו חסרונו?
מסתבר שאין הדברים כפשוטם, וכבר הקשו בתוספות 
שם על דברי הגמרא, הלא אמרינן "עשה שבתך חול ואל 
תזדקק לבריות", ואיך עולה מאמר זה בקנה אחד עם "לוו 

עליי ואני פורע"?!
אין זאת אלא ש"לוו עליי ואני פורע" הוא רק באופן שיש 
לו מהיכן לפרוע. אך אם אין לו מהיכן לפרוע - "עשה 

שבתך חול ואל תזדקק לבריות" )תוספות שם(.
ביצה שם הובאה דעה  בספר "שפת אמת" על מסכת 
ללוות'.  ממי  לו  'דאין  בתוספות,  מגיהין  "ויש  שונה: 
כלומר, להבנתם, אפילו אם אין לו מהיכן להחזיר - יכול 
ללוות, ורק כשאין לו ממי ללוות אז יעשה שבתו חול. 
אך ה"שפת אמת" דוחה גירסה זו וכותב: "ואינו נכון, 
יכול   - צדקה  ליקח מהם  אנשים שרוצה  מאותן  דהא 
ליקח בהלוואה, ולמה יעשה שבתו חול )כדי שלא יזדקק 
לבריות. אם בידו להזדקק לבריות, כבר ייקח מהם בהלוואה; א"ו(. 

רק כדפירש מהרש"ל בתוספות, שאין לו נכסים לפרוע, 
ומי שאין לו אסור ללוות".

"והגם  מעניין:  חידוש  מעלה  הוא  דבריו  ובחתימת 
דלמצות קדושת היום מבטיחין לו מן השמים לפרוע, 
מכל מקום מצד ממון חבירו אסור ללוות על סמך זה". 
כלומר, ייתכן שמן השמים מבטיחים לו שיחזירו לו, אך 

לדידו אין לסמוך על כך וללוות מחבירו.

המחר אינו מעיד על חוסר בטחונו בקדוש ברוך הוא, 
המפרנס לכל חי?

שאלה זו נשאל הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, וזו 
תשובתו )"שבט הלוי", חלק ד, סימן א(: "ואשר שאלת בענין 
תוכניות חסכון כעין בטוח חיים, שהמטרה היא שכאשר 
אדם מגיע לימי זקנה או שרוצה לחתן בניו שיהיה לו כסף 
חסוך, אי אריך למיעבד הכי )=אם ראוי לעשות כן( או אין 
דעת חכמים נוחה הימנו או לא )משום חסרון אמונה ובטחון(, 

והערת מכמה מקומות כדרכה של תורה.
ואמונה,  בטחון  חסרון  משום  בו  אין  דעתנו  "לעניות 
דדבר פשוט דמה שהוא בטבע העולם, כזקנה, ונשואי 
בניו, ובהגיעו לזה אינו לפי כוחותיו להכין כל הנצרך 
לו, אז כזה מצוה להכין בעוד מועד כדי שלא יצטרך 
לבריות. ואף על פי שאמת לאמיתו, דמי שהוא במדרגת 
בטחון אמיתית בלי שמשטה את עצמו יכול להשליך על 
ה' כל יהבו, והוא יעמוד לו בעת דחקו ויזמין לו פרנסתו 
והצטרכותו בדרך נס פלא, ועל זה כתוב "ברוך הגבר אשר 
יבטח בה' והיה ה' מבטחו", וכמו שכתב "המקנה" )לרבי 
פנחס הלוי הורוויץ, רבה של פרנקפורט(, סוף מסכת קידושין, 

על משנתנו שם ד"מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני 
מלמד את בני אלא תורה", דהקשה "המקנה" שזה סותר 
משנתנו דפרק קמא דקידושין, דצריך ללמדו אומנות, 
וכתיב "ראה חיים עם אשה אשר אהבת", כדאיתא שם. 
וכתב רבינו "המקנה", דודאי צדיק גמור ובטוח באמת 
השתדלות,  שום  לעשות  צריך  לא   - לבו  מצפון  בכל 
והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו וימציא לו הכל באופן 
נפלא, אבל סתם בני אדם שאינם מגיעים למדריגת בטחון 
כזאת - עליהם להשתדל ולהנהיג בהם דרך ארץ, והרבה 
עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלה בידם )ברכות לה, 
ב(. וזה מפתח גדול להרבה עניינים, כאשר ניסיתי כמה 
פעמים בחיים. ובזה מתיישבים סתירות בכמה מאמרים 

מחז"ל, והייתי יכול להאריך בהם אך אין זה מקומו".

ואולי עדיף שלא לחשב 
הוצאות והכנסות?

ישנה תפיסה רווחת, כי מאחר ו"אין הברכה 
שורה אלא בדבר הסמוי מן העין", מן הראוי 
ההוצאות  של  מדויק  חשבון  לעשות  שלא 
וההכנסות. טענה זו נשמעת הרבה בקרב אנשים 

המגיעים לייעוץ אצל אנשי 'מסילה'.
במפגש שנערך בביתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
העלו ראשי הארגון את השאלה הזו. הגרי"ש 
בדבר,  ספק  שאין  והשיב  זו,  גישה  מיד  שלל 
שגם לפי התורה אדם חייב לחיות עם חשבון 
הדרך להתעלם מחשבון  זו  ואין  בהוצאותיו, 
שיש  וההכנסות  ההוצאות  סך  של  מדוקדק 
לו, וכל מה שלא שורה הברכה זה כשמסתכל 

לסקרנות בלבד, עד כאן דבריו.
סימוכין לכך יש למצוא בדברי השל"ה )שער 
האותיות, ערכי אות ד, דרך ארץ, אות יא(: "דרך ארץ 

שיהיה  תמיד  שיעיין  הוא  ממונו,  בשלימות 
משומר מה שנתן לו השם יתברך, ושלא יהיה 

נפסד  ...מכל מקום יש ללמוד ממנו שיעיין האדם בכל 
אשר לו, ואם אינו בכל יום, מכל מקום יקבע בכל חודש יום 
אחד, וגם יתבונן במשא ומתן שלו, ואם רואה שההוצאה 
שלו היא יותר מהריוח שמרויח, יתבונן לצמצם כדי שלא 
יתמוטט". החובה לעיין בהכנסות ובהוצאות היא בכלל 
"הנהג בהם מידת דרך ארץ", ודרכו של עולם - מי שאינו 

נזהר בחישובי ממונו, סופו שיהיה נפסד ויתמוטט.
ההכנסות,  של  הנכון  לחישוב  להגיע  כדי  מזו,  יתירה 
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בניית תקציב
חלק א

הסבר קצר:
איכות חיים ברמה 

שלא הכרתם. מושגים בכלכלה

ים מתוך תקציב חי

תקציב חודשי
לאחר שיש לנו חלוקה והגדרה ברורה להוצאותינו והתקציב כולו מאוזן או 
“קטיפת  שלב   - תקציבי  קיבעון   – הקיום  לשלב  לגשת  ניתן  לאיזון,  קרוב 

הפירות" של התהליך כולו.

מהו תקציב?
תקציב הינו כלי רב עוצמה להתנהלות כלכלית של כל עסק קטן כגדול.

הוא מרכז בתוכו את גבולות הגזרות הוצאות והכנסות ובמקביל את התזרים 
החודשי. כלי התקציב בכוחו לעלות על מוקשים שייתכנו במהלך החודש/

ים הקרוב/ים.
בתהליך התייעלות כלכלית, כלי זה בא לשמר את ההישגים לטווח ארוך 
לעצמנו  שהצבנו  והייעדים  לחזון  להגיע  ובכך  תקציבי  קיבעון  באמצעות 

בתהליך.
ראה עוד בחוברת העשרה "בניית תקציב".

דפי התקציב בנויים כיחידות נפרדות של תקציב חודשי, כאשר בכל מסמך 
מרוכזים כל התנועות האמורות להיות באותו חודש, לפי הפירוט הבא:

תקציב חודשי
חובות  יתרת  וכן  ובמזומן  בבנק  זכות  יתרת  הכוללת   - פתיחה  1.  יתרת 

וחסכונות.
2.  הכנסות חודשיות בנק / מזומן - בתאריכי יעד, כולל מעקב על הסכום 

שנכנס בפועל.
הבאה:  בחלוקה  הקרוב  החודש  במהלך  הצפויות  ההוצאות  3.  רשימת 
הוצאה חודשית קבועה החוזרת על עצמה בסכום   - הוצאות קבועות 
קבוע חודש בחודשו, בד"כ מהבנק. הוצאות שוטפות – צריכה שוטפת 
בגבולות  להשתמש  צריכים  אנו  בהם  הוצאות(,  ושאר  נסיעות,  )מזון, 
להשתמש  וכן   1 מס'  חוברת  מול  למלא  )מומלץ  לעצמינו.  שהצבנו 

ברשימת ההוצאות המפורטת(.
/ אשראי,  צ’קים   / בהו"ק  היוצאות מהבנק  הוצאות  בין  ברורה  4.  חלוקה 
ובין הוצאות המשולמות במזומן. יש לרשום כל אחת מההוצאות במקום 

המיועד לכך עם תאריכי היעד.
5.  הפרשה חודשית לבלתמי"ם - הוצאות “בלתי צפויות מראש". )בתכנית 

חסכון או בגמחי"ם מהימנים, רק לא בעו"ש...(
6.  הפרשה חודשית להוצאות שנתיות - בהתאם לקופת הוצאות השנתיות 

הצפויות. )כנ"ל(, 

הפרשה לחובות )אם ישנם( - בתשלומים בהתאם ליכולת.  .7
הפרשה להוצאות רב שנתיות - כמו אירועים במשפחה, שיפוצים ועוד.  .8

יתרת סגירה - סיכום יתרות בסוף החודש.  .9
בתחום  הקרוב  החודש  במהלך  ומשימות  ייעדים  הגדרת   – 10.  משימות 

הכלכלי.

תקציב שנתי
מהו תקציב שנתי?

שאינה  הכספית  הפעילות  כל  את  המרכזת  קופה  כמין  הוא  שנתי  תקציב 
כלולה בתקציב החודשי.

מטרת ה"תקציב השנתי" להיערך מראש להוצאות הקבועות במשך השנה 
מינים,  ארבע  לחגים,  אוכל  כגון  הקבוע,  החודשי  מהתקציב  חלק  שאינם 

חופשה שנתית, תחילת שנת הלימודים ועוד. 
גם כשהתקציב מסודר, אם לא נשקיע מאמץ בקופה השנתית נמצא את 

עצמינו משלמים את זה בתשלומי חובות.
כמאמר הפתגם "כולם משלמים את זה, לפני או אחרי"...

מה כלול בתקציב השנתי?

1.  הכנסות שנתיות: כל הכנסה שאינה מתקבלת באופן מסודר מידי 
ביגוד, תוספות,   ,13 )משכורת  תיכלל בתקציב השנתי  חודש בחודשו, 

מענקי חד, החזרי מס מארה"ב, מס הכנסה שלילי(.

הפרשה קבועה שהקצבנו מהתקציב החודשי לשנתי.    .2

3.   הוצאות שנתיות: כל הוצאה שיוצאת בסכום חד פעמי או מספר 
פעמים שאינם חודש בחודשו ואינה בתקציב החודשי, תיכלל בתקציב 

השנתי. לנוחותכם תוכלו לעיין ברשימת ההוצאות האפשריות. 

תקציב רב־שנתי
למטרות  חסכונות  בטבלת  להיעזר  ניתן  ארוך  לטווח  ייעדים  לממש  כדי 

שונות על ציר הזמן.
בטבלה זו נרשום כמה אנו רוצים לחסוך כל שנה / תקופה למטרות שונות.

בהצלחה רבה.

סדנת הכנה לחתנים מטעם ארגון 'מסילה'

מתוך חוברות 
ההדרכה של 
'מסילה'

כיום התפיסה 
הכלכלית 
השתנתה. 
הבנקים 
מאשרים 
הלוואות 
בקלות, והיד 
קלה על 
ההדק. אנשים 
לא חושבים 
פעמיים לפני 
שלוקחים 
הלוואה, 
מתוך הנחה 
שיש להם דרך 
לכסות אותה

"ואם נדמה לו 
שצריך מלבוש 

או לאשתו 
ובניו - אף על 

פי שמוכרח לו, 
אל ידחק השעה 

ללוות ולהקיף 
ולהיות בעל 

חוב, אך ימתין 
עד שיבוא עיתו. 

וטוב לסבול 
דחק אפילו 

במזונות, וכל 
שכן במלבושים 
ודירות וכו' ולא 
להיות בעל חוב"
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מעט יותר מאשר במשך השבוע, ובזה יכולים לסמוך על 
ההבטחה של "לוו עליי ואני פורע".

ללוות כדי להדר במצוות
מיוחד,  באופן  במצוות  להדר  הנוהגים  אנשים  ישנם 
מהודר  אתרוג  בקניית  גדולים  כסף  סכומי  ולהשקיע 
להידור  ממון  בהוצאת  הראויה  המידה  מהי  וכדומה. 

מצוה, והאם יש בזה הלכה פסוקה?
עיקרה של סוגיא זו במסכת בבא קמא )דף ט, ב(: "אמר 
רבי זירא, אמר רב הונא, במצוה עד שליש. מאי שליש? 
אילימא שליש ביתו, אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא 
זירא,  רב  אמר  אלא  ביתיה?!  לכוליה  ליתיב  מצותא 
בהידור מצוה עד שליש במצוה". פירוש, הגמרא מבררת 
מהו אותו שליש שעליו דיבר רב הונא. אם תאמר שהוא 
שליש מכל כספו, לא ייתכן שאם כן אחד שנזדמנו לו 
שלוש מצוות ישאר נקי מכל נכסיו?! אלא פירוש 'שליש' 

הוא שליש משווי ערך המצוה.
מקושית הגמרא מוכיחים תוספות שאין צורך להוציא את 

כל ממונו לקיום המצוות, ו"אין צריך לבזבז כל ממונו 
מצוה  והויא  בפחות  ימצא  לא  אפילו  אתרוג,  לקנות 
עוברת, ואפילו שליש ביתו משמע דלא מחייב". דהיינו, 
לקיום  אפילו  אלא  חובה,  אינו  המצוה  הידור  רק  לא 
המצוה עצמה אין אדם חייב להוציא יותר משליש ממונו.
גם הרשב"א מוכיח כך מן הגמרא, אך הוא תמה על כך: 
"וזה תימה, האיך ניתנו דמים למצוה עוברת?!". כלומר, 
מאחר והמצוה עוברת, יהיה עליו להוציא את כל ממונו 

כדי שלא תתבטל מצוה זו ממנו!
את התשובה לכך מביא הרשב"א בשם הראב"ד: "כדי 
שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור, וכמו שאמרו 
עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, וכן אמרו המבזבז 
אל יבזבז יותר מחומש, שהעוני כמיתה. ומכל מקום לא 
כמיתה ממש אמר הרב, שלא אמרו אלא במצות עשה 
בשב ואל תעשה, אבל במצות לא תעשה אפילו כל ממונו" 
)אילו היה העוני כמיתה ממש, כי אז הוא היה דוחה גם את מצוות 

לא תעשה שבתורה; א"ו(.

אין  קיום המצוה עצמה  אנו למדים שלשם  זה  פי  על 
אדם מחויב להוציא את כל ממונו, ואילו לשם מניעת 
עבירה על מצַות לא תעשה - על אדם להוציא אפילו כל 
ממונו כדי שלא לעבור עליה. ואילו על הידור מצוה, אין 

להוציא יותר משליש ערך המצוה עצמה.
]

יפים דבריו של בעל ספר "החינוך" לחתום בהם את עיוננו 
בסוגיית ההתנהלות הכלכלית הנאותה. בדברו על מצות 
לפי מדת  ויורד, הקרבן שבו מקריב אדם  עולה  קרבן 
יכלתו, כתב "החינוך" )מצוה קכג(: "מדיני המצוה, שכל 
אחד מארבעה חטאים אלה מחייב עושהו להביא כשבה 
או שעירה כדין חטאת קבועה הידוע, ואינו נפטר בעוף 
או בקמח אלא אם כן הוא עני. ואם הוא עני והביא כשבה 
או שעירה לא יצא ידי חובתו, והטעם לפי שאחר שריחם 
הא-ל ברוך הוא עליו ופטרו בכך אינו בדין שידחוק עצמו 
להביא ביותר ]מ[מה שתשיג ידו. ובזה יקנה כל מבין עצה 
לבלתי עשות הוצאות ביותר מן הראוי לו לפי ממונו, 
למען כי בו סבה לגזול את הבריות כשמבקש לימודו 

ואינו מוצא".
אפילו עני הרוצה לנהוג כעשיר ולהביא לקדוש ברוך 
ש'לא  עליו  נאמר  מיכולתו,  יותר  גדול  קרבן  הוא 
בתשובה  לחזור  הבא  באדם  אם  חובתו'.  ידי  יוצא 
ולכפר על עוונו קובעת לו התורה קיצבה לפי יכלתו 
כל שכן בדברי  יותר,  גדול  ואינה מקבלת ממנו קרבן 
לקנות  שעלינו  השוטפים,  החיים  בהוצאות  חולין, 
עצה "לבלתי עשות הוצאות ביותר מן הראוי".   ת

דברים דומים כתב בעל "עטרת זקנים" על "שולחן ערוך" 
)אורח חיים רמב, ס"ק א(: "אבל כשאין לו ורוצה ללוות, על 

זה לא אמר רבי עקיבא דיעשה שבתו חול, רק כדאמרו 
חז"ל: אמר הקב"ה, בניי, לוו עליי ואני פורע. אבל אם 
אפשר לו, צריך לכבד השבת כפי יכולתו. מכל מקום לא 

ילוה אלא אם כן יש לו לפרוע".
גישה מעניינת ומקורית בנושא אנו מוצאים בדברי הגאון 
רבי יעקב עמדין, בספרו "מור וקציעה": "אין הכוונה 
שילוה מישראל המאמינו בלי משכון, בבטחו בו שלא יהא 
'לווה רשע', ויאכל הלה וחדי )=וישמח( ויסמוך על הנס, 
ואם אחר כך אין לו לשלם יתחלל שם שמים, חס ושלום 

על ידו. זה לא אמרו!
"אלא כך הוא הענין, שילוה על ה', היינו שיאמר למלוה 
ה'  הבטחת  על  ממך,  לווה  אני  שבת  הוצאת  "לצורך 
'ולוו עליי', היינו 'עליי' ודאי, על  יתברך שאמר וצווה 
שמי בלבד ועל הבטחתי וערבותי שאני הוא הפורע, אם 
אינכם פורעים על ידי עצמכם", שעל זה המאמר יסמוך 
המלוה, ולא יקפיד אם לא יהא אחר כך ללווה מה לפרוע, 
כי אני הוא הנאמן לשלם ִמלָותוֹ. כהאי גוונא דווקא הוא 
דשרי, אבל לא על מנת להיות 'לווה רשע'. ויש להמליץ 
ם לוֹ = 'פועל'  לֶּ י פַֹעל ָאָדם ְישַׁ על זה הכתוב )איוב לד, יא(: כִּ

ראשי תיבות למפרע - לוו עלי ואני פורע".
לפי דבריו אין הכוונה שילווה מחבירו ויסמוך שיחזיר לו 
ה', אלא הכוונה שכשלווה יאמר לחבירו שלווה לצורך 
שבת, ומכיון שכך גם אם לא יהיה לו לשלם לא יקפיד 

עליו המלוה, כי יקבל את החזרו מן השמים.
מאידך גיסא, ב"פנים יפות" על התורה כתב ש"ודאי אם 
בטחונך חזק בה' בלי שום ספק, שודאי הש"י ישלם לו, 
בזה אמר לוו עליי ואני פורע". אבל, "כשאין בטחונו חזק 
כל כך - בזה אמרו עשה שבתך חול, כי אולי לא יתן לו 

ה' לפרוע".
להלכה הביא ה"משנה ברורה" את שתי הדעות. האחת, 
ש"אם יכול להשיג ממי ללוות צריך ללוות ויבטח בה' 
שהוא יעזרנו לשלם לו )"שער הציון", סימן רמב, ס"ק יב בשם 
הב"ח והגר"א(, והאחרת, ש"לא ילוה אלא אם כן הוא משער 

שיהיה לו במה לפרוע" )שם בשם ה"עטרת זקנים"(. וחתם: 
"ונראה דהכל לפי הענין".

ולמעשה הובא בשם רבי נסים קרליץ שליט"א )חוט שני, 
שבת, חלק א, פרק א, ס"ק ב( שאין להוציא בהוצאות שבת 

בלי חשבון, רק שיכול להוציא באופן שלא מחשב את 
ההוצאות לטווח ארוך כמו שמחשב תמיד. ומסורת בשם 
הגרא"מ שך זצ"ל שהיה מורה לאברכים כי בשבת יקנו 

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל ויבל"א הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א בפגישה במשרדי 'מסילה'

"אנו מנחים 
את מקבלי 

הייעוץ ומציגים 
בפניהם 

את הדרכים 
השונות 

להתמודד 
עם פערים 

בין הכנסות 
להוצאות. 

מהגדלת היקף 
ההכנסות ועד 
צמצום היקף 

ההוצאות. 
הבחירה בדרך 
הראויה היא, 

בסופו של דבר, 
של הפונים, 

ואנשי 'מסילה' 
אינם משמשים 
אלא כמכוונים"

)המשך מעמוד 39(

4045


