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ה ֱאֽדֹום: ֵדַ֥ יר שְׁ ָצה ֵשִעָׂ֖ רְׁ יו ַאַ֥ ו ָאִחִ֑ יו ֶאל־ֵעָשָׂ֖ ָפָנָ֔ ָאִכים לְׁ ב ַמלְׁ ח ַיֲעֹקֹ֤ ַלַ֨  )ד( ַוִישְׁ

ִתי ָוֵא  רְׁ ן ַגָ֔ ב ִעם־ָלָבֹּ֣ ךֹּ֣ ַיֲעֹקָ֔ דְׁ ה ָאַמר ַעבְׁ ו ֹכֹ֤ ֵעָשִ֑ י לְׁ אֹדִנָׂ֖ ּון ַלֽ רָ֔ ה תֹאמְׁ ר ֹכֹּ֣ ו ֹאָתם ֵלאֹמָ֔ ַצֹ֤ ָתה:)ה( ַויְׁ ר ַעד־ ָעֽ  ַחָׂ֖

ן  צֹא־ֵחָׂ֖ י ִלמְׁ אֹדִנָ֔ יד ַלֽ ַהִגֹּ֣ ָחה לְׁ לְׁ ה ָוֶֽאשְׁ ָחִ֑ ִשפְׁ ֶבד וְׁ ֶעֹּ֣ אן וְׁ ָֹׂ֖ ֹור צ ֹור ַוֲחמָ֔ ִהי־ִלי שֹּ֣ ַֽיְׁ ֵעיֶנֽיך:)ו( ַוֽ  בְׁ

ַארְׁ  ךָ֔ וְׁ אתְׁ ָרֽ ְך ִלקְׁ ַגם ֹהֵלֹּ֣ ו וְׁ אנּו ֶאל־ָאִחיך ֶאל־ֵעָשָ֔ ר ָבֹ֤ ב ֵלאֹמִ֑ ל־ַיֲעֹקָׂ֖ ים ֶאֽ ָאִכָ֔ יש ִעֽםֹו:)ז( ַוָיֺשבּו ַהַםלְׁ ֹות ִאָׂ֖  ַבע־ֵמאַ֥

ֶאת־ ֹו וְׁ ם ֲאֶשר־ִאתּ֗ ַחץ ֶאת־ָהָעֹּ֣ ֹו ַוַיַּ֜ ד ַוֵיֶֹּ֣צר לִ֑ ֹאָׂ֖ ב מְׁ א ַיֲעֹקֹ֛ ֵנַ֥י ַמֲחֽנֹות:)ח( ַוִייָרָ֧ ים ִלשְׁ ַמִלָׂ֖ ַהגְׁ ר וְׁ ֶאת־ַהָבָקֹ֛ אן וְׁ ָֹ֧  ַהצ

ה: ֵליָטֽ ר ִלפְׁ ָאָׂ֖ ָהָיֹ֛ה ַהַםֲחֶנַ֥ה ַהִמשְׁ הּו וְׁ ִהָכִ֑ ת וְׁ ו ֶאל־ַהַםֲחֶנַ֥ה ָהַאַחָׂ֖ ֹוא ֵעָשֹ֛ אֶמר ִאם־ָיבַ֥ ֹֹּ֕  )ט( ַוי

ָחִ֑  י ִיצְׁ י ָאִבֹּ֣ ם ֵואֹלֵהָׂ֖ ָרָהָ֔ י ַאבְׁ ְך:)י( ַויֹאֶמר ַיֲעֹק֒ב ֱאֹלֵהי ָאִבֹּ֣ יָבה ִעָםֽ ֵאיִטַ֥ ךָׂ֖ וְׁ תְׁ מֹוַלדְׁ ךֹ֛ ּולְׁ צְׁ ַארְׁ ּוב לְׁ י שָ֧ ר ֵאַלּ֗ קָֹוָ֞ק ָהֹאֵמֹּ֣  ק יְׁ

ִתי ֶאת־הַ  י ָעַברְׁ ִלּ֗ ַמקְׁ י בְׁ ך ִכֹּ֣ ֶדִ֑ יָת ֶאת־ַעבְׁ ר ָעִשָׂ֖ ת ֲאֶשַ֥ ֱאֶמָ֔ ל ַהֲחָסִדים ּוִמָכל־ָהֹּ֣ ִתי ִמֹכֹ֤ נְׁ יִתי ִלשְׁ )יא( ָקֹטַּ֜ ה ָהִיָׂ֖ ַעָתַ֥ ה וְׁ ן ַהֶזָ֔ ֵדֹּ֣ ֵנַ֥י ַירְׁ
 ַמֲחֽנֹות:

ים ם ַעל־ָבִנֽ ִני ֵאָׂ֖ ִהַכָ֔ ֹוא וְׁ ֹו ֶפן־ָיבֹּ֣ א ָאֹנִכי ֹאתָ֔ י־ָיֵרֹ֤ ו ִכֽ י ִמַיֹּ֣ד ֵעָשִ֑ ִני ָנֹ֛א ִמַיַ֥ד ָאִחָׂ֖  :)יב( ַהִציֵלַ֥
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יו ֹחָתָ֔ י ִשפְׁ ֵתֹּ֣ ֶאת־שְׁ י ָנָשיו וְׁ ֵתֹ֤ ח ֶאת־שְׁ ּוא ַוִיַקָ֞ ָלה הּ֗ יְׁ ק: )כג( ַוָיַָֹּֽ֣קם׀ ַבַלֹּ֣ ר ַיֹבֽ ת ַמֲעַבַ֥ ר ֵאָׂ֖ ַַֽיֲעֹבָ֔ יו ַוֽ ָלָדִ֑ ר יְׁ ד ָעָשָׂ֖ ֶאת־ַאַחַ֥  וְׁ

ר ֶאת־ֲאֶשר־ֽלֹו: ַַֽיֲעֵבָׂ֖ ם ֶאת־ַהָמִַ֑חל ַוֽ ם ַוַיֲֽעִבֵרָׂ֖  )כד( ַוִיָקֵחָ֔

ַחר: ֹות ַהָשֽ ד ֲעלַ֥ ֹו ַעָׂ֖ ק ִאיש ִעםָ֔ ֹו ַוֵיָאֵבַ֥ ַבדִ֑ ב לְׁ ר ַיֲעֹקָׂ֖  )כה( ַוִיָּוֵתַ֥
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 הבהמות והמטלטלין, עשה עצמו כגשר,י נוטל מכאן ומניח כאן: -)כד( את אשר לו 

 וחזר עליהם:  שכח פכים קטנים -)כה( ויותר יעקב 

 בראשית פרק לג 

ֵעי ן בְׁ ָצא־ֵחָׂ֖ ה ֶאמְׁ ָםה ֶזָ֔ י ַויֹאֶמר ָלֹּ֣ ר ִאִתִ֑ ם ֲאֶשֹּ֣ ךָ֔ ִמן־ָהָעָׂ֖ יָגה־ָמֹּ֣א ִעםְׁ ו ַאִצֽ אֶמר ֵעָשָ֔ ֹֹּ֣ י:)טו( ַוי  ֵנַ֥י ֲאֹדִנֽ

יָרה: ֹו ֵשִעֽ כָׂ֖ ַדרְׁ ו לְׁ ּוא ֵעָשֹ֛ ֹום ַההַ֥  )טז( ַוָיָש֩ב ַביַ֨

ֹום ֺסכֽ  א ֵשם־ַהָםקָׂ֖ ן ָקָרַ֥ ת ַעל־ֵכֹ֛ ה ֺסֹכָ֔ ֵנהּו ָעָשֹּ֣ ִמקְׁ ִית ּולְׁ ֹו ָבִ֑ ֶבן לָׂ֖ ָתה ַוִיַ֥ ע ֺסֹכָ֔ ַיֲעֹקב ָנַסֹּ֣  ֹות: ס)יז( וְׁ

ֵנַ֥י ָהִעֽ )יח ַחן ֶאת־פְׁ ם ַוִיָׂ֖ ן ֲאָרִ֑ ֹו ִמַפַדֹּ֣ ֹבאָׂ֖ ַען בְׁ ַנָ֔ ֶרץ כְׁ ֶאֹּ֣ ם ֲאֶשר בְׁ ֶכּ֗ יר שְׁ ם ִעֹּ֣ ב ָשֵלַּ֜  יר:( ַוָיבֹ֩א ַיֲעֹקַ֨

ִשיָטֽ  ה קְׁ ֵמָאָׂ֖ ם בְׁ ֶכִ֑ י שְׁ ֹור ֲאִבֹּ֣ ֵנֽי־ֲחמָׂ֖ ֹו ִמַיַ֥ד בְׁ ר ָנָֽטה־ָשם ָאֳהלָ֔ ה ֲאֶשֹ֤ ת ַהָשֶדּ֗ ַקֹּ֣ ֶקן ֶאת־ֶחלְׁ  ה:)יט( ַוִיַּ֜

ל ָרֵאֽ י ִישְׁ ל ֱאֹלֵהַ֥ ֹו ֵאָׂ֖ ָרא־לָ֔ קְׁ ַח ַוִיַ֨ ֵבִ֑ ם ִמזְׁ  )כ( ַוַיֶצב־ָשָׂ֖
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, אמר אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא. כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי. כי תקיף גזירתא
ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן, דילמא מצערי לה ומגליא לן. אזלו טשו במערתא. איתרחיש ניסא איברי להו 
חרובא ועינא דמיא. והוו משלחי מנייהו, והוו יתבי עד צוארייהו בחלא, כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו 

ו תריסר שני במערתא. אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא, ומצלו, והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו. איתב
אמר: מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה? נפקו. חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, אמר: מניחין חיי עולם 

מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו  -ועוסקין בחיי שעה! כל מקום שנותנין עיניהן 
שנים עשר חדש. יצתה בת קול  -רתכם! הדור אזול. איתיבו תריסר ירחי שתא. אמרי: משפט רשעים בגיהנם למע

הוה מסי רבי שמעון. אמר לו: בני, די לעולם אני  -ואמרה: צאו ממערתכם! נפקו, כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר 
ורהיט בין השמשות. אמרו ליה: הני  ואתה. בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא,

אמר ליה לבריה: חזי כמה  -חד כנגד זכור, וחד כנגד שמור.  -ותיסגי לך בחד?  -אמר להו: לכבוד שבת.  -למה לך? 
חביבין מצות על ישראל! יתיב דעתייהו. שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה, עייליה לבי בניה הוה קא אריך 

דהוה ביה פילי בגופיה, הוה קא בכי, וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה. אמר לו: אוי לי ליה לבישריה, חזי 
לא מצאת בי כך. דמעיקרא כי הוה  -אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך  -שראיתיך בכך! 

ף כי הוה מקשי רבי פנחס בן הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסו -מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא 
 הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקי.  -יאיר קושיא 

איזיל אתקין מילתא, דכתיב ויבא יעקב שלם ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו,  -אמר: הואיל ואיתרחיש ניסא 
וקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר: שלם בתורתו. ויחן את פני העיר אמר רב: מטבע תיקן להם, ושמואל אמר: שו

 ...אמרו ליה: איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה, -מרחצאות תיקן להם. אמר: איכא מילתא דבעי לתקוני? 

התורה מעודדת  ."מהי השיטה הכלכלית היהודית? האם יש כזו? הייתי מתאר אותה כ"קפיטליזם עם מצפון. 4
ווינסטון  .ובוודאי קפיטליזם מתחשב ,קפיטליסטית. אולם זהו קפיטליזם מוגבליוזמה חופשית ובכך היא ללא ספק 

צ'רצ'יל אמר פעם, "המידה המגונה של הקפיטליזם היא החלוקה הבלתי שווה של הברכות. המידה המגונה של 
 "הקומוניזם היא החלוקה השווה של המצוקות

לב בלבד, -ת לא הושארה ליד המקרה או למשאלותלפיכך היהדות הביאה לנו שיטת שוק חופשי, שבה חלוקת הברכו
אלא נעשתה משהו מחייב. שמיטה, שנת השבתון לאדמה, תוכננה לאפשר לאדמה לנוח ולהתחדש. שש שנים נעבוד 
את האדמה, אך בשנה השביעית היא תנוח כשדה לא זרוע. אסור לנטוע או לגזום וכל עבודה חקלאית אחרת בשנה 

מהווה הפקר וכל אחד יכול לקחתו. הבעלים יכולים לקחת חלק מן היבול, אך כך השביעית, ומה שגדל מעצמו 
יכולים לעשות גם העובדים, החברים והשכנים. בשנה השביעית, לבעל הבית אין זכות על הקרקע וגידוליה יותר 

מביאה כך  .מאשר לכל זר. במשך שש שנים אתה הבעלים על הקרקע, אך בשנה השביעית אין לך זכויות מיוחדות
היתרונות של שוק חופשי בלתי כבול, המאפשר  –לנו היהדות שיטה כלכלית המתפארת בטוב שבשני העולמות 

 חופש ביטוי והצלחה באופן יחסי להשקעה בעבודה, ללא החסרונות של תאוות הבצע הקולקטיבית.

אך זהו בתנאי שנתחלק בהן.  ,אם האדמה שייכת לקב"ה, אז אין לנו בלעדיות עליה. השם מרעיף את ברכותיו עלינו 
הקפיטליזם נכשל. אמביציה משולחת רסן והתאווה לכסף וכוח מובילים למונופולים וגושים  ,בלי חוקי התורה

מלוכדים שלא משאירים מקום לאנשים פרטיים להצליח ולהתפרנס, ומרחיבים את הפער בין אלה שיש להם לבין 
בלימה והאיזון ששומר את הקפיטליזם שלנו ככשר ומיטיב. זוהי אלה שאין להם. שנת השבתון היא אחד מאמצעי ה

רק דוגמה אחת מני רבות של ה"קפיטליזם עם מצפון" היהודי. התורה הכתיבה מחויבויות חוקיות רבות כלפי 
 .לא משהו הנתון לבחירה, אפילו לא המלצות של חסד, אלא תרומות לעניים שהן בגדר חובה – העניים בחברה

או השארת שיבולים בפינות לא מלוקטות בשדה עבור העניים הם חלק מאותה שיטה של אחוז  01מעשר' של '
 ""קפיטליזם רחום

הלכתיות( אינה מתמצה בזכויות שהיא -ההלכה את מושג הבעלות )כמו גם את שאר החלויות המשפטיות . תפיסת5
יומן של הזכויות יונק ממנו. עמדתי על מקנה לבעלים בממונו. ביסוד הזכויות הללו עומד יחס מטפיזי, עובדתי, שק

כך שלפעמים היחס המטפיזי מופיע ללא הזכויות שבדרך כלל נגזרות ממנו, אך לעולם לא מופיעות הזכויות 
 הממוניות ללא יחס בעלות מטפיזי בבסיסן.

זה יש הקשר המטפיזי בין האדם לבין ממונו הופך את הממון לפריפריה של הבעלים. עמדתי שם על כך שלקשר ה
השלכות הלכתיות נוספות, מעבר לזכויות שהוא נותן לבעלים בממונו: מצוות שביתת בהמתו, החובה לשלם על 

 נזקים שהבהמה עושה, פסולו של האדם להעיד על בהמתו ועוד.


