פרשת "כי תבוא" :דברים כ"ו .1/נקראת גם 'פרשת התוכחה הגדולה' – כי חלק גדול ממנה
מתעסק בעונשים ציוריים מאוד שיקבלו בני ישראל אם יעשו דברים מסוימים (שממש לא בא
לי להתחיל לפרט לפניכם – אני רוצה שתתחילו את השבוע הזה בטוב .)...וואלה – לא
מתחבר לפרשה הזו מי יודע מה .בכל זאת – רציתי להתעסק עם חצי פסוק קטנטן שראיתי
שם :דברים כ"ו:12/

ישת--
בּוָאתָך ,בַ ָּשנָּה הַ ְשלִּ ִּ
ְ
יבכִּ י ְתכַ לֶּה לַעְ ֵׂשר אֶּ ת-כָּ ל-מַ עְ ַשר ְת
ְשנַת הַ מַ ע ֲֵׂשר :וְ נָּתַ ָּתה ַללֵׂוִּ יַ ,לגֵׂר ַליָּתוֹם וְ לַָּאלְ מָּ נָּה ,וְ ָאכְ לּו
בִּ ְשעָּ ֶּריָך ,וְ ָּשבֵׂ עּו .
מה אומרים שם? שחייבים בצורה ממוסדת (לא נדבה!!!!) לתת מעשר מהתבואה ללוי ,לגר,
ליתום ולאלמנה .אז מה זה אומר אם לא נדבה? מדובר פה פשוט על מס חברתי שנגבה
מהאנשים בשם איזה ציווי דתי .למי הולך המס הזה? לתמיכה באוכלוסיות חלשות – בעולים
חדשים ,ביתומים ,ובאלמנות ,ובלוויים .לוויים????? אתם יודעים – אלו שמתעסקים עם
הקדושה ,בבית המקדש ....אז מה – יש פה הצדקה לתמיכה בבחורי ישיבות? הם באמת
אוכלוסייה כזו חלשה?
לדעתי ממש לא מדובר על בחורי ישיבות .לתפקידם של הלוויים בבית המקדש ,הייתה
השפעה על חיי היום יום של אנשים הרבה מעבר למה שמוכנים להודות בתורה ,כי לאנשים
שהתודעה שלהם תלויה במה שאלוהים אומר – מאוד חשוב לדעת שיש מי שמדבר בשבילם
עם אלוהים ,כי אם לא – זה יכול להשפיע על הכלכלה ,על המסחר ,על הביטחון ,ועוד הרבה
דברים .כמו מה זה נשמע לכם עכשיו? נראה לי שמדובר על פקידי האוצר ,יותר מאשר על
בחורי הישיבות ,וזה גם נשמע יותר מתאים לחיים היום ,לא? ומה חסר פה? המס למלך....
נכון ,כי עד כמה שידוע לי – לא מצוין בשום מקום בתורה כמה מס באמת צריך להעלות
למלך ,כי זה בכלל לא ציווי דתי לכלכל את המלך שלכם! זה מאוד הגיוני להעביר מיסים למי
שמנהל את העניינים במדינה ,כי אחרת הוא לא יוכל לשלוט ,אבל זה לא ציווי דתי .זה כן ציווי
דתי לתמוך באלמנות ,בגרים ,ביתומים ,ובאנשים שלא יכולים לעבוד בעבודה מכניסה יותר
מהמס הזה ,אבל אם המקצוע שלהם לא יתקיים – יהיה פה ממש רע!!!!! זה כבר משהו
מוסרי.

