Save for the Future
One morning, as Mr. Chaschon is walking from his home to the Beis HaMedrash,
a poor man approaches him.
“Tsedaka, tsedaka, I am collecting tsedaka. Can you please give me tsedaka,
sir?”
“I’m sorry; I can’t help you right now.”
“Thank you anyway, sir. Have a nice
day.”
“Thank you for the blessing.”

with. His angels provide you with everything that you need. Therefore, do not
worry about the future of your children.
Think about your own future! What will
be with you after 120 years? The only
fortune that you will have is the gifts that
you gave to those less fortunate than you.
That is your true savings.’

M

r. Chaschon contemplates these
words. “I keep turning away from oniim.
I feel justified because I am gathering a
fortune for my children. By what about

Mr. Chaschon continues on his way. He
gets to the Beis HaMedrash, finds his seat,
and opens up his Chumash. He begins
reading the parashas ha’shavuah.
‘When you harvest your vineyard, you
shall not glean behind you; it shall be for
the convert, for the orphan, and for the
widow’ (Devarim 24:21). “This is very
interesting,” Mr. Chaschon thinks. “I
wonder what the meforshim say about
these verses.”
He finds the commentary of the Keli Yakar.
‘You shall not glean behind you.’ This
verse is referring to the grape harvest. The
grapes that a person forgets to collect are
called shichicha. They are left behind for
the poor people to take. This is one of
the forms of tsedaka that the Torah obligates a person to give from his possessions to those who need it. The word
‘after’ in the verse hints to another concept. A person leaves this world at the
end of his 120 years. He leaves ‘after’ him
relatives who will inherit his possessions.
He should not think that he needs to
amass a fortune of money for these inheritors at the expense of giving the oniim
(poor people) their gifts. Do not deny the
needy their due portion because you
want to amass a fortune for the future!

Mr. Chaschon is troubled by this drasha.
He thinks to himself, “I don’t give all of
the charity that I am supposed to. I am
concerned about my children, grandchildren, and great-grandchildren. What will
be with them?” He reads on in the Keli
Yakar, and finds that he addresses this
very issue. ‘Do not let the following
thought trouble you! “If I do not leave
enough for my offspring, who will provide for them?” Remember that you were
a slave in Mitzrayim. You had nothing!
Look at you now; you have fields and
vineyards that Hashem has blessed you
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Your ID Card
“Young

men, stop right there. Let’s
have a look at your ID cards.”
The two young men are startled. They know
the national situation is tense, and security is
tight. However, they have never been
stopped like this before. Each one pulls out
his ID card and shows it to the officer. He
scrutinizes every detail very carefully, finishes, and hands back the cards.
“You may pass.”
“That was scary, Dovid.”
“I didn’t realize that we look like suspicious characters, Yossie.”
“I guess they are checking everyone, these
days; even us. A serious troublemaker,
however, can pass the checkpoint with a
forged ID card.”
“That’s true. You can forge an identity
card, but you can’t forge an identity.”
“That’s a cryptic statement.”
“I’ll explain what I mean. We learn in this
week’s parasha that converts from the
nations of Ammon and Moav are not
allowed to marry Jewish women.”
“Why?”

“The verse states, ‘Because they did not

myself and my own personal fortune?
What about my everlasting fortune?
What will I have after 120 years? I must
change my ways. I must amass a fortune
for myself. I have a long journey ahead of
me. I need provisions that will hold me
forever and ever.”
Kinderlach . . .
When was the last time that you went on
a long trip? You prepared a lot of food
and clothing to take with you. It had to
last for a long time. We are all preparing
right now. After 120 years, we will be
going on a very long trip. It will last forever. Such a long journey takes a lot of
preparation. Therefore, we should start
saving up right now. Begin by putting
some money into the tsedaka pushka
every day. That is a deposit in your eternal
savings account. Slowly, slowly, you will
amass a great fortune. Save for the future,
kinderlach. You will reap the benefits forever.

greet you with bread and water on the
road ... and because they hired Bilaam ...
to curse you’ (Devarim 23:4,5). The
Gemora (Yevamos 79a) enumerates three
qualities that are inherent to the Jewish
people. We are rachmanim (merciful),
bayshonim (humbly dignified), and gomlei chasodim (we perform acts of lovingkindness). Rav Yonason Eibushitz explains
that the nations of Ammon and Moav
refused to perform acts of chessed for the
Jewish people. Not only that, they hired
Bilaam to curse us. They do not possess
the trait of gomlei chasodim. Therefore,
they cannot be a part of Klal Yisrael.”
“Fascinating.”
“Mercy, dignity, and kindness are our
identity. The come from our heart and
soul. They cannot be forged.”
“It is against the law in this country to
walk around without an ID card. If we
have to preserve our identity card, how
much more so do we have to preserve
our identity.”
Kinderlach . . .
Have rachmonus (mercy) on those less
fortunate than you. Do chessed (kindness)
for them and for all Jews. Dress, walk,
talk, and act with a quiet, dignified humility. Be proud of your identity. You are a
member of Klal Yisrael. Hashem’s nation.
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בוקר אחד ,כשמר סייבר פסע בדרך מביתו לבית המדרש ,ניגש
אליו עני אחד.
"צדקה ,צדקה .אני אוסף צדקה .האם אתה יכול לתת לי צדקה,
בבקשה?"
"אני מצטער; אינני יכול לעזור לך כרגע".
"אין דבר; תודה לך ,אדוני .שיהיה לך יום טוב".
"תודה לך על הברכה".
מר סייבר ממשיך בדרכו .הוא מגיע לבית המדרש ,ניגש למקומו
ופותח חומש .הוא מתחיל לקרוא את פרשת השבוע.
"כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך ,לגר ליתום ולאלמנה יהיה"
)דברים כ"ד ,כ"א(" .מעניין ",חושב מר סייבר" .אני רוצה לראות
מה אומרים המפרשים על פסוקים אלה".
הוא מוצא את פירושו של הכלי יקר.
"'לא תעולל אחריך '.רבותינו ז"ל דרשו
'אחריך'  -זו שכחה ,כלומר הענבים
שהאדם שכח לקחת מהכרם ,ושעליו
להשאיר לעניים .זוהי אחת ממתנות העניים
שהאדם מחויב בהם .ועוד ,המילה 'אחריך'
רומזת לדבר אחר :האדם פורש מן העולם
לאחר  120שנה .הוא משאיר 'אחריו'
קרובים שיירשו את נכסיו .אל לו לחשוב
שהוא חייב לאגור כסף רב עבור אותם
יורשים ,על חשבון הצדקה שעליו לתת
לעניים .אל לו לאדם למנוע מהעניים את
המגיע להם משום שהוא רוצה לחסוך
כסף רב לעתיד!
מר סייבר קורא זאת ,והוא מוטרד" :אינני
נותן את כל הצדקה שעלי לתת .אני דואג
לרווחת ילדי ,נכדי וניני – מה יהיה אתם?"
הוא ממשיך לקרוא בכלי יקר ,ומוצא שהוא
מתייחס לנושא זה בדיוק" :ואל תדאג לומר
אם לא אשאיר אחרי מאומה לזרעי ,מהיכן
יתפרנסו? על זה אמר וזכרת כי עבד היית
בארץ מצרים ,חסר מכל וכל ...ואע"פ כן
זכית עכשיו לשדות וכרמים ברצון הק-ל
יתברך ".אין לדאוג על עתיד הילדים ,אם
כן – המלאך שדאג לך ידאג גם להם -
אלא על עצמך :מה יעלה בגורלך לאחר  120שנה? הנכסים
היחידים שיהיו לך אז יהיו המתנות שנתת לאלה שחלקם שפר
פחות ממך .אלו החסכונות האמיתיים.
מר סייבר יושב ומהרהר במלים אלה" .אני תמיד נמנע מלתת
לעניים .ואני מרגיש שהדבר מוצדק משום שאני עוסק באגירת
נכסים עבור ילדי .אבל מה אתי ועם הנכסים האישיים שלי? מה
עם נכסי הנצח שלי? מה יהיה לי לאחר  120שנה? עלי לשנות את
דרכי .עלי לאגור נכסים לעצמי .עוד דרך ארוכה לפני .אני זקוק
לצידה שתעמוד לי לעולמי עד".
ילדים יקרים . . .
מתי נסעתם לאחרונה לטיול ארוך? הכנתם מזון רב ובגדים לדרך,
שכן הצידה חייבת לספק אתכם לזמן רב .כולנו מתכוננים כעת.
לאחר  120שנה ,נצא לדרך ארוכה מאוד .דרך שתימשך לנצח.
לדרך ארוכה כזו יש צורך בהכנה רבה .ולפיכך ,עלינו להתחיל
לחסוך כבר כעת .התחילו בהכנסת כסף לקופת הצדקה מדי יום.
זוהי הפקדה בתוכנית החסכון הנצחית שלכם .וכך ,אט-אט ,תאגרו
ממון רב .חיסכו לעתיד ,ילדים יקרים .הרווחים יהיו שלכם לתמיד.
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"חבר'ה ,עצרו פה .אני צריך לבדוק את תעודות הזהות שלכם".
שני הצעירים הופתעו .הם ידעו שיש מתיחות ,ושהמצב הבטחוני
קשה .אך מעולם לא עצרו אותם כך קודם .הם שלפו את תעודות
הזהות והראו אותם לקצין .הוא בדק אותן בקפדנות ,והחזירן להם.
"אתם יכולים להמשיך".
"זה היה מפחיד ,דוד".
"לא ידעתי שאנחנו נראים כל כך חשודים ,יוסי".
"כנראה שהם בודקים את כולם בימים אלה  -אפילו אותנו .אך
האמת היא שמחבל שבאמת רוצה לפגוע יכול לעבור את המחסום
בעזרת תעודת זהות מזויפת".
"נכון .אפשר לזייף תעודת זהות ,אך אי
אפשר לזייף את הזהות".
"אינני מבין למה אתה מתכוון".
"אסביר את עצמי .למדנו בפרשת השבוע
שאסור לגֵרים מעמון ומואב להנשא לבנות
ישראל".
"מדוע?"
"הפסוק אומר "על דבר אשר לא קדמו
אתכם בלחם ובמים בדרך ...ואשר שכר
עליך את בלעם...לקללך" )דברים כ"ג ,ד'-
ה'( .הגמרא )יבמות ע"ט ע"א( מונה שלוש
תכונות מולדות של בני ישראל :אנו
רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים .ר' יונתן
אייבשיץ זצ"ל מסביר שעמון ומואב סירבו
ַם ישראל .ולא רק זה,
לעשות חסד עם ע
הם גם שכרו את בלעם שיקלל אותנו .אין
להם התכונה של גומלי חסדים ,ולכן אין
הם יכולים להשתייך לעם ישראל".
"ממש מעניין".
"רחמים ,התנהגות מכובדת וטוב לב  -אלה
מרכיבי הזהות שלנו ,הטבועים עמוק
בליבנו .אי אפשר לזייף אותם".
"על פי חוקי המדינה ,חובה לשאת את תעודת הזהות לכל מקום.
אם עלינו לשמור על תעודת הזהות שלנו ,על אחת כמה וכמה
שעלינו לשמור על זהותנו".
ילדים יקרים . . .
רחמו על אנשים קשי-יום .עשו חסד איתם ועם כל אחד מעם
ישראל .לבושכם ,דרך הליכתכם ,דיבורכם וכל מעשיכם צריכים
להקרין שקט ,כבוד וענווה .היו גאים בזהותכם .אתם חלק מכלל
ישראל ,מעמו של הקב"ה.
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