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פרשת משפטים
אחת המצוות שלומדים בפרשתינו היא: "אם כסף תלווה את עמי" – כלומר שיש מצווה 

להלוות כסף למי שאין לו כסף והוא צריך את עזרתנו.
חז"ל מלמדים אותנו שאת כל המצוות שה' ציווה אותנו לעשות – גם הקב"ה בעצמו 

מקיים אותן. 
– מקיים  כסף תלווה"  "אם   - לכך  למי שנזקק  כסף  להלוות  גם את המצווה  כך,  אם 

הקב"ה.
מהי הלוואה? אדם אחד שה' נתן לו את האפשרות ויש לו כסף, נותן לאדם אחר, שאין 
יוכל לצאת לקניות חשובות שהוא  הוא  לו כסף שאיתו  נותן  הוא  - הלוואה,  לו כסף 

צריך לעשות, או למשל לקנות פרה, שתתן לו חלב אותו הוא ימכור ויתפרנס.
על השירות הזה של ההלואה הוא לא משלם כסף! זו מצווה. 

אולם, אין זו מתנה. הוא קיבל הלוואה והוא מתחייב להחזיר אותה.

הקב"ה מקיים גם את המצווה "אם כסף תלווה את עמי". הקב"ה נותן 'הלוואה' לעם 
להצליח  כוחות  לפעול,  כוחות  כוחות.  ליהודים  נותן   – הקב"ה?  נותן  מה  ישראל. 

ולהתמודד.
ה' מחזיר לנו את נשמתנו בבוקר חדשה ורעננה, מעלה את השמש המחממת, ומוריד 

לנו את הגשם בעיתו...
כל אלו אנו מקבלים יום יום שעה שעה מה' – כהלוואה.

 
את  להחזיר,  לפרוע,  שיש  כשם   – כהלוואה  אלא  במתנה  ניתנים  אינם  אלו  כוחות 

ההלוואה, כך יש להחזיר את החוב של הכוחות. 
– בכך שמבצעים את שליחותו של הקב"ה בעולם. בכך שמקיימים את חוקיו  כיצד? 
בכך  הממתקים...  כל  על  לברך  וזוכרים  להורים  עוזרים  תורה,  לומדים  ומשפטיו, 
את  מחזירים  לה',  אותם  ומחזירים   – רצונו  למילוי  נותן  שהוא  הכוחות  את  מנצלים 

ההלוואה.

במצווה לתת הלוואה אומרת התורה דין נוסף - "לא תהיה לו כנושה", כלומר למלווה 
שנתן את ההלוואה אסור ללחוץ על הלווה, שקיבל אותה שיחזיר את ההלוואה. אסור 
לצער אותו ולתבוע ממנו את החוב. אם לא השיב את ההלוואה, כנראה אין לו כסף, 

והמלווה צריך להשתדל לא להיפגש עם הלווה כדי שלא יתבייש ויצטער.
גם הקב"ה מקיים את הדין הזה.

הוא נותן לנו כוחות - מלווה לנו – אבל לא תובע את ההלוואה חזרה. הוא מצפה שנהיה 
ישרים ונחזיר אותה, אבל הוא לא 'לוחץ' עלינו בעונשים, צרות וייסורים לעשות כך.

הקב"ה מקרב אותנו, בחסד וברחמים, בטוב הנראה והנגלה.

שבת שלום!

הסרטון מוקדש לזכות החייל בצבאות ה‘ זלמן טוביה בן חיה מושקא 
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