
 
 

 הרב אהרן היינעמאנן שליט"א
 

 

 חובתך להלוות גם לעשירים? -אם יש לך כסף 

 

 )כב, כד(אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך 

: "מצות עשה להלוות לעניי ישראל, שנאמר אם כסף )פ"א מהל' מלוה ולוה ה"א(כתב הרמב"ם  
בסה"מ   וכ"כ  עמך".  העני  את  קצז(תלוה  גבולו". )עשה  ולהרחיב  לעני,  להלוות  "שצוונו   :

ומבואר מדבריו, דמצות עשה ד"אם כסף תלוה" הוא דוקא לעניים ולא לעשירים. וכן דייקו 
 האחרונים. 

, שכתב שם וז"ל: )הלכה ל(אבל לכאורה קשה מדברי הרמב"ם סוף פ"ט מהל' שמיטה ויובל  
קודם השמיטה שמא יתאחר החוב אצלו וישמט, עבר בלא  מלהלוות את חבירו"מי שנמנע 

תעשה שנאמר השמר לך וגו', וחטא גדול הוא שהרי הזהירה עליו תורה בשני לאוין" וכו', 
ומשמע דעובר על איסור זה בין בעני בין בעשיר, שהרי כתב "חבירו" סתם, ומשמע אפילו 
אם הוא עשיר גדול, ולכאורה זה סותר דברי הרמב"ם בהל' מלוה ולוה דליכא חיוב להלוות 

 לעשיר כלל. 

יש  בעשיר,  ולא  דוקא  בעני  הוא  כסף תלוה"  ד"אם  ברמב"ם  דמבואר  דין  הך  והנה בעצם 
ע )חו"מ סי' כתב לפרש דברי השו")פ"ו, נתיב החסד אות ג(  לציין דהחפץ חיים בס' אהבת חסד  

שכתב דיש מצוה להלוות גם לעשיר, דמיירי באופן שהעשיר דחוק למעות דאז יש צז, ס"א(  
, ואם אינו דחוק למעות הוא רק ]דבכגון זה הוי בגדר "עני"[חיוב להלוותו מדין אם כסף תלוה  

דחקו  בשעת  החינוך דלעשיר  הוא דעת  דכן  שם  ומדייק  וחסד.  של הטבה  מצוה בעלמא 
 איכא מ"ע דאם כסף תלוה.

]ואולי י"ל דגם הרמב"ם מודה דלעשיר בשעת דחקו איכא מצוה דאם כסף תלוה, דבאותו שעה עני הוא. אך 
ולא  ויובל  שמיטה  בהל'  סתם  למה  קשה,  וא"כ  כלל,  בעשיר  מצוה  דליכא  משמע  דבריו  מסתימת  באמת 

 פירש דדוקא בעני הוא דעובר, כשמונע מלהלוותו.[

ונראה דס"ל להרמב"ם, דאע"ג דמצות "אם כסף תלוה" הוא בעני דוקא, עכ"ז אם מונע עצמו 
מלהלוות מחמת שקרבה שנת השבע, וירא שהשביעית ישמיט החוב, והלוה יפטר, דעובר על 
שלא  רצתה  הוא, שהתורה  האיסור  דיסוד  למעות.  דחוק  אינו  אם  ואפי'  גם בעשיר,  זה  לאו 
ימנע עצמו מלהלוות מחמת שקרבה שנת השבע, ואפילו באופן שאינו מחוייב להלוות מדין 

 ."אם כסף תלוה"

 

" חפץ חייםבישיבת ראדין היה קיים גמ"ח שהתנהל על ידי בני הישיבה. פעם פנה רבינו ה"
אל אחד מבכירי הישיבה, מתמיד גדול, שיקבל על עצמו את הנהלת הגמ"ח. הלה סירב, 

רבינו  הגמ"ח.  לעניני  פנאי  לו  ואין  בתורה  נפשו  שחשקה  היות 

 
 

 

 )כא, א(ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם 

פירש"י: לפניהם ולא לפני עכו"ם, שהמביא 
 דיני ישראל לפני עכו"ם מחלל את השם.

זצלה"ה וואסערמאן  אלחנן  רבי  הגאון   מרן 
צדק  "צדקתך  הפסוק  לפרש  רגיל  היה 

שרואים   כך:  אמת"  ותורתך   -לעולם 
הם   -להבדיל   הזמן  שכל  אוה"ע,  אצל 

דהיות  שלהם,  החוקים  את  "מתקנים" 
לכן  אמיתיים,  יסודות  על  בנויים  ואינם 
קיום,  להם  שאין  רואים  הזמן  עובר  כאשר 

 וצריך לשנות ולתקן.

חוקיה  כל  להיפך,  הוא  התוה"ק  אצל  אבל 
ומשפטיה לעולם לא ישתנו כלל, וזה מורה 
וזהו  האמת.  יסוד  על  בנויים  היותם  על 

הכתוב:   לעולם"פירוש  צדק  זה   -  "צדקתך 
 "תורתך אמת"!מוכיח ש

 

אשר  וגו',  האלהים  אל  הבית  בעל  ונקרב 
 ח(-)כב, זירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו 

אני  שומע  הבית"  בעל  "ונקרב  במכילתא: 
לשאול באורים ותומים, ת"ל "אשר ירשיעון 
שהן  אלהים  אלא  אמרתי  לא  אלהים", 

 מרשיעין.

צ"ב, איך מדייק מל' "אשר ירשיעון אלהים" 
אטו  ותומים,  לאורים  ולא  לב"ד  דהכוונה 
היו  לא  ותומים  באורים  שואלין  היו  אם 

 מרשיעין את הרשע?!

מבאר שוואדראן   אמנם  שלום  רבי  הגאון 
שע"י זצ"ל הרשעה  בין  גדול  חילוק  דיש   ,

דפסק  ותומים.  אורים  שע"י  להרשעה  ב"ד 
ב"ד  מעשה  אחר  ואין  מוחלט,  הוא  ב"ד 
כלום, ולכן "הרשעה" של ב"ד היא הרשעה 
"ירשיעון  ע"ז  לומר  שייך  ושפיר  מוחלטת, 

 אלהים".

היא  ותומים  אורים  של  "הרשעה"  אבל 
השמים,  מן  פסק 

 המשך בעמוד שני

 VOLUME 1       ISSUE 6  שבט תשע"ז ט“כ    שקלים -פרשת משפטים 

 המשך בעמוד שני



המדברים על רבה ואביי, "רבה דעסק בתורה חי ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חי שיתין שנין". וכמובן )ר"ה יח( הראה לו את דברי הגמרא 
 שההתעסקות בגמ"ח היתה על חשבון התלמוד תורה, ובכל זאת חי אביי יותר שנים מרבה.

 "אם כן" השיב לו רבנו, "הינך יכול בבטחה להתעסק בגמ"ח, וממילא יהיה לך הרבה זמן..."

 

וכמה נחמד,  .]של הלואה[ומושך ידו ממצוה זו ]ממון[ : שהאדם מרוחק, ונמאס, ונתעב, ונאלח, ומשוקץ, עד שקרוב מיאוסו כמיאוס ע"ז, אם יש לו ]חז"ל["אמרו 
 ]ל' החינוך, מצוה סו[ונאהב, ומרוחם, ומתברך בכמה ברכות, המחזיק בה!" 

 !תפארתובשכר זה יזכה להתברך ממקור הברכות, אשר לו הגדולה והגבורה וה להלוות לחבירו ולתמכו בשעת דחקו. אשרי המחזיק במצוה גדולה זו,

ובשמים לעולם אין "הרשעה" לשום אדם בחייו, ולא שייך לומר 
 כי תמיד הוא יכול לעשות תשובה!! -ע"ז "ירשיעון" 

 

יחרם   לאלהים  בלתי   -זובח 
 )כב, יט(לה' לבדו 

חכמהמבאר   אצל המשך   :
"  יו"ט משום   -"  לכםכתיב 

מלאכת  בו  לעשות  דמותר 
גבי   וכן  נפש.   -שבת  אוכל 

היא   "שבת  כתיב  " לה'אמנם 
אוכל  מלאכת  דבאמת  משום 
זאת  ובכל  בו,  אסור  נפש 

היא   "קדש   -"  לכםכתיב 
לצורך  לחללה  דמותר  משום 

 פקוח נפש.  

שאין  זרה,  עבודה  משא"כ 
שום היתר לעבדה, אלא הוא 
ולכן  יעבור',  ואל  ב'יהרג 

 "!ב ל ת י   ל ה '   ל ב ד ו "כתיב: 

 

אם חבל תחבול שלמת רעך 
במה ישכב, והיה כי יצעק ‘, וגו

 כ י   ח נ ו ן   א נ י אלי, ושמעתי 
 כו(-)כב, כה

אלי   יצעק  כי  "והיה  לומר  די  היה  מדוע   –לכאורה  ושמעתי", 
 הוצרכה התורה להוסיף "כי חנון אני"?

: שמא יחשוב האדם שאמנם יזהר ולא יחבול הרמב"ן ומבאר  
]לא יקח משכון[ שמלתו של הצדיק, מפני שהשי"ת ישמע 
צעקתו, אבל בגדו של אדם שאינו הגון יחבול, כי ממילא לא 
ישמע ה' צעקתו. לזה אמרה 

ן ”   התורה:   ושמעתי כי חנו
ה נותן מתנת “ שהקב   -“  אני 

ל  כ ת  ק ע צ ע  מ ו ש ו  , ם נ ח
המתחנן אליו, ואפילו אינו 

 הגון!

 

 )כג, ב(אחרי רבים להטות 

אחד   מין  שאל  מהגאון פעם 
זצ"ל אייבשיץ  יונתן  הרי רבי   ,

אינם  העולם  אנשי  רוב 
אליבא  וא"כ  בה',  מאמינים 
בה  שכתיב  גופא  דתורתכם 
"אחרי רבים להטות", הי' לכם 
ולהחזיק  הרוב  אחר  לילך 

 בדתיהם?

וביה:  מיניה  הגאון  לו  השיב 
רבים  אחרי  של  זה  דכלל 
להטות לא נאמרה אלא באופן 
מכריעים  אז  ספק,  לנו  שיש 
לנו  אין  אנו  אבל  הרוב.  ע"פ 
אמונתנו  אלא  ח"ו,  ספק  שום 

 ברורה וחזקה, ולא נטה אחר כל רוב שבעולם...  

וכי יכה איש את עבדו או את אמתו וגו', אך אם יום יומים יעמוד לא 
 )כא, כ(יוקם 

יומים", דהיינו "יום או  שהמכה עבד כנעני שלו, ושהה   :מהכא ילפינן דין 
 מעת לעת ואח"כ מת, דפטור ממיתה.

יומים, מה הדין אם הכה עבדו ואח"כ שחררו,  יום או  ויש להסתפק בדין 
שעת מיתה, שהוא בן   -ומת לאחר יום או יומים. האם אזלינן בתר השתא  

מעיקרא   בתר  אזלינן  דלמא  או  וחייב,  עבדו,   -חורין,  שהי'  הכאה,  שעת 
 ופטור.

דנראה דיש )משמר הלוי עה"ת(,  הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"לוכתב 
"המכה את )פ"ט ה"ח(:  לתלותו בפלוגתא דרבוותא. דאיתא בתוספתא ב"ק  

ידו"   תחת  ומת  וגו'  יכה  "וכי  שנא'  פטור,  ומת  לאחר  מכרו  עד   -עבדו, 
ומיתתו ברשותו" רענן"  שתהא מכתו  ה"זית  ומפרש  מג"א .  )פירוש לבעל 

, שפטור אפי' מת בתוך מעת לעת, כיון שלא הי' ברשותו בשעת על הילקוט(
: "ומת תחת ידו, שתהא מכתו )במכילתא(הכאה ומיתה. אמנם גירסת הגר"א  

או  יום  בדין  אינו  ה"ז  ומת  לאחר  ומכרו  הכהו  אם  הא  ברשותו,  ומיתתו 
כנעני  יומים", כלומר שחייב אפילו מת אחר מעת לעת, כדין ההורג עבד 

 של אחרים, דבתר שעת מיתה אזלינן, ובשעת מיתה לא הי' שלו. 

ולדעת המג"א פטור, ולהגר"א א"כ הכי נמי בשחררו, תליא בפלוגתא הנ"ל,  
 .חייב


