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 תדפיס   - אוצר המלך  
 

 נזיקין ספר 
 

הלכות    .  . סדורן  וזהו  חמש  הלכותיו 
 ואבידהגניבה הלכות גזילה 

ואח"כ   תחילה  גניבה  הלכות  סידר 
ואבידה,   גזילה  הכתובים ע"פ  הלכות  סדר 

"משנה   בתושב"כ ספרו  לשם  )בהתאם 

,  כא, לז ואילך()  1גניבה בפ' משפטים   –  תורה"(
ויקרא בפ'  ואילך(  2גזילה  כא  בפ' )ה,  אבידה   ,

 . )כב, א ואילך( 3תצא

 (454-455לקו"ש חכ"ה ע' )

 הלכות נזקי ממון

 פרק א 

 ב   הלכה 

. שהזיקה    . .בהמה  נזק   .  חייב לשלם 
 שלם

 .4בהמה יש לה מעשה  אפילומכאן ש

 (75והערה  204סה"ש תשמ"ז ח"א ע' )

 הלכה ד 

כל   דרך  שאין  מעשה  ועשה  והמשנה 
  הוא הנקרא תם   . . מינו לעשות כן תמיד  

 
( ולפנ"ז בעשרת הדברות. אבל בארוכה בכמה פרטים בפ' 1

שיחת עשרה בטבת תשמ"ה )מסרט ההקלטה(.   –משפטים  
 וראה לקמן הלכות גניבה פ"א ה"א בקטע המתחיל שנאמר.

ושם נזכרו בהמשך אחד )הלכות( ענינים דגזילה ביחד (  2
שיחה שבהערה    – עם ענינים דאבידה, החזרת אבידה לבעליו  

 הקודמת.

שהועיי"ש  (  3 "הלכות בטעם  הוא  הסדר  אדה"ז  שו"ע 
 .גזילה וגניבה"

וזה המשנה אם הרגיל בשינויו פעמים 
רבות נעשה מועד לאותו דבר שהרגיל  

 כו'בו 

עבודת ישנם ב  "מועד"ו  "תםהענינים ד"
הבהמיתב  ובפרט  ,האדם , שבאדם  נפש 

אפד אופניםב  "למצבה  ל  ד"כתם,    : ב' 
קידוש החודש  )לע  "ישראל בחזקת כשרות יל הל' 

)בראשית    "יעקב איש תם"וכולם בני    פ"ב ה"ב(

)לעיל הל' גירושין פ"ב    "אנסויצרו  כאשר ". וכה, כז(

אין ההנהגה כאיש תם, ותמורת זה   , הריה"כ(
)וראה    5מועדת  יתנעש  ,תמההיתה  שהבהמה  

 . לקמן פ"ו ה"ז(

 ([וע"פ סרט ההקלטה ]  61)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

ש(  4 שועיי"ש  איך  מזה  הכי  נראה  הכח  הוא  העשיה  כח 
ובאדם  תחתון בתחתונים  ש,  דדירה  החידוש  עיקר  הוא לכן 

 ע"י מעשה בפועל.

ותמורת  5 אנסו,  שיצרו  מי  הוא  "תם"  דגם  שם,  בתו"מ   )
תם". כ"שור  התנהג  תם",  ל"איש  המתאימה    ההנהגה 

ו"מועד" הוא זה ש"יצרו אנסו" "פעמים רבות". אבל בסרט 
ההקלטה הוא כבפנים. איברא דהלשון צע"ק, דהרי בפשטות  

כשרו "בחזקת  ואינו  נזק,  מעשה  עשה  התם  גם  ת" ההלכה 
 כיעקב "איש תם".
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 פרק ב 

 הלכה ח 

אבל   עדים  ע"פ  אלא  קנס  חייבין  ואין 
 המודה בכל קנס מן הקנסות פטור

בזה )לא    ,היא  ההסברה  הוא  דהקנס 
דהרי  חבירו,  חסרון  למלאות  שמחוייב 

גם שלפי"ז ורגיל,  שאינו  דבר  מדובר ב מה 
קנס   כשמו,  אלא(  שלם,  נזק  לשלם  הו"ל 
למזיק על שעשה דבר בלתי רצוי )היפך רצון  

חיוב,   שמץ  בו  שיש  בהמתו  ה'(  שמר  ולא 
שעשה  ומכיון  הדין,  משורת  לפנים  התמה 

 תשובה והודה במעשיו ובקנס, פטור.

ובפרט  הניזק,  יפסיד  אמאי  דצ"ב  אלא 
ב אדה"ז  מ"ש  שעל   סכ"ה(  אגה"ק)תניא  לפי 

הניזק כבר נגזר מן השמים )והמזיק נענש על 
המזיק   שהודאת  יתכן  איך  בחירתו(,  רוע 

 לו זרמה שנגגרום שלא יקבל הניזק את ת

נוגע  ב  לבאר כמו שמבוארולא שייך    –
כללות ענין המחילה, שמקטין צער חבירו ל

ולכן   ממנו  ומבקש  בו  זה שמתחשב  בעצם 
כי ההודאה בקנס אינו צריך    –צריך לעשותו  

גם   מה  בב"ד,  אלא  הניזק  בידיעת  להיות 
מגדיל   אדרבה  אלא  הצער  מקטין  זה  שאין 

 –  הנזק

דמזה הוא    בזה  הביאורו גיסא,  לאידך 
בהודא שנפטר  הניזק  תוגופא  שעל  מוכח   ,

. כי הבירור בזה הוא  ממון זה לא נגזר לקבל
יקבל  כשרק   לא  ואם  בפועל,  הממון  יקבל 

 שעל הניזק נגזר נזק זה.ה"ז בירור 

בהלכה לכ"ז  עדים  מ  הוא   ודוגמא 
כאשר  ולא  זמם  כאשר  הוא  דהדין  זוממין, 
וא'  מסתברא.  איפכא  דלכאורה  עשה, 

טעם    בזה  הביאורים הוא  שלכאורה  )אף 
עדותם    ,רוחני( שע"י   הב"ד  נתנו דמכיון 

ב"ד  יניח לא"א שהקב"ה  הרי  ,  עונש בפועל
 .יט(  )ראה רמב"ן דברים יט, לולעשות עו

 ( ]וע"פ סרט ההקלטה[ 57-61תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' )

 הלכה טו 

באונס  וסופו  בפשיעה  שתחילתו  כל 
 חייב

כל "תחילתו בפשיעה וסופו באונס" הוא  
והיכא שבא )   כשהאונס בא מחמת הפשיעה

שלא מחמת הפשיעה פטור, כמבואר לקמן  
שכירות  ) ה"י( הל'  דוקא    (.פ"ג  היינו  אבל 

מחמת   בא  באונס  שאירע  כשהמעשה 
הוא   גופא  כשהאונס  משא"כ  פשיעותו, 

חץ כבזורק  פשיעותו,  שייך   , מחמת  שאין 
אין בידו להחזירו שלפטרו מטעם אונס אף  

לאחרי שיצא החץ מידו, מכיון שהוא עצמו 
 .)וראה לעיל הל' תשובה פ"ו ה"ג(גרם לזה 

 (43שוה"ג להערה  65)לקו"ש ח"ו ע' 

 פרק ד 

 הלכה ט 

שאלו כשהוא תם והועד בבית השואל 
הואיל   לתמותו  חוזר  לבעליו  והחזירו 
ההעדה   בטלה  רשותו  ונשתנית 
והשואל  נזק  חצי  משלמין  והבעלים 

 פטור שהרי החזירו 

 ]ראה לקמן פ"ו ה"ו[ 

 פרק ה 

 הלכה ג 

דינו  ובית  יהושע  תנאים התנה  עשרה 
בשעה שחלק את הארץ . . שכל התועה  

ועולה   בין הכרמים בהן מפסג  וכיוצא 
 מפסג ויורד עד שיצא לדרכו

החשיבות  :  צ"ב מהי    זה בענין  א( 
  ושראה יהושע להתנות דמניעת טירחא קלה 

בזמן וענין    שהתנה)ובין התנאים העיקריים,  
היתכן  ב(  הארץ(.  דחלוקת  חשוב  הכי 
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 ,שמניעת טירחא זו תכריע היזק כרם חבירו
)ובפרט   הנזק  את  לשלם  חייב  שאינו  עד 

 שכאשר מפסג יכול ליהנות גם מהענבים(.

מעלתו  בזה  והביאור מודגש  דבזה   ,
שמונעים ממנו טירחא    ,וחשיבותו של יהודי

ובעומק יותר, שהתנאי פועל    .וצער מיותרים
לעזור   רצונם  שמצד  ישראל,  בני  על  גם 

שיפסג   להו  ניחא  התועה,  אף  וכו'  ליהודי 
הטעם  יז  שעי" יומתק  ועפ"ז  הכרם.  נזק 

משלם   בעל    –שאינו  אין  אם  גם  דלכאורה 
תשלום,  לדרוש(  יכול  )ואינו  דורש  הכרם 

 –הנזק כדי שלא יהא לבו נוקפו    צריך לשלם
כי בעל הכרם רוצה וחפץ בזה ונמצא הנזק  

 .על ידו  טובה ליהודי  הנוח לבעל הכרם שבא

ומכאן לימוד ב"לתקן הדעות", עד כמה 
הענין ישראל  צ"ל  עדדאהבת  לו    ,  שנוח 

 שיוזק ממונו בשביל טובת הזולת.

ועוד הוראה, ובהקדים הדיוק תועה "בין 
הכרמים" דוקא, היינו שנמצא בדרגא נמוכה 
ולא   שממה  במדבר  אינו  אבל  ד"תועה", 
  בשבילין שבשדות אלא בגן, והחסרון היחיד 

 , אלא כרמים של אחרים  ,שאי"ז "כרמו"  הוא
במקו בהם  תועה  לדרכו והוא  לילך  ם 

בשביל  .ועבודתו כזה,    וגם  הניחו  אדם 
הנוגעת    חלוקת הארץאת  יהושע ובית דינו  

, והתפנו להתנות תנאי לטובתו.  לכל ישראל
עאכו"כ   ביהושע,  כ"ה  צ"ל ואם  שכן 

 בעבודתו של יהודי פרטי.

 ( 69, 68 ותוהער 207-210תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )

 פרק ו

 הלכה ו 

מתנה חזר  שור שהועד ונמכר או ניתן ב 
משנה  שנשתנית  שהרשות  לתמותו 

 
י תורא או גברא הוא רק ודהאיבעיא בגמ' לייעעיי"ש דו( 6

לענין ג' ימים, אבל בעצם ענין ההעדאה לא פליגי דישנם ב'  
 הענינים.

דינו אבל אם השאילו או מסרו לשומר 
הרי הוא בחזקתו וכן שור שהועד בפני  
ונשתפה   החרש  ונתפקח  אפוטרופסין 
שבטלו   אע"פ  הקטן  והגדיל  השוטה 
בחזקתן   מועדין  הן  הרי  האפוטרופסין 

 שהרי ברשות בעלים הן

לעיל   ה"ט(גם  הדין    )פ"ד  רשות  ד"כתב 
בבית  ":  משנה והועד  תם  כשהוא  "שאלו 

לתמותו   חוזר  לבעליו  והחזירו  השואל 
ההעדה  בטלה  רשותו  ונשתנית  הואיל 
פטור  והשואל  נזק  חצי  משלמין  והבעלים 
דכאן  השינוי,  טעם  וצע"ק  החזירו".  שהרי 
"בטלה  כתב  ובשואל  דינו"  "משנה  כתב 

 ההעדה". 

"שהרי  שם  לשונו  סיום  צע"ק  גם 
ש"חזר  החזירו",   לפי  פטור  הוא  דלכאורה 

אין   ובמילא  מועד,  דין  ובטל  לתמותו" 
נזק )ופשיטא דחיוב זה   יותר מחצי  חייבים 

 חל על הבעלים ואין מה לחייב השואל(.

בהקדים   ש"הסברהויובן  בזה  רשות ה 
פעמים  "משנה בשינויו  "הרגיל  דלכאורה   ,

 )לעיל פ"א ה"ד(,רבות נעשה מועד לאותו דבר" 
יבטל   טעם  מועד.  ומה  דין  רשות  שינוי 

 בראשונים:בזה ומצינו ב' דרכים 

רש"י   לט,  א(  לתמותו()ב"ק  חזר  ד"ה   ,כתב  ב 
והסברת  דין העדאתו".  "הרשות משנה את 

הכתוב   דגזירת  שדבריו,  השור היא  "אין 
נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בעלים בפני  

או שבאו    ידע, גם אם הבעל  )ב"ק כד, א(  ב"ד"
, דבנוסף על מובן  . ומזהעדים ששורו נגחן

בנוגע   דין  ישנו  השור,  לגבי  מועד  דין 
מתרים   אא"כ  אותם  לחייב  שאין  לבעלים 

.  (6ל' התראה  )שמות כא, כט(  בפניהם )"והועד"
וע"ז קאמר רש"י, דשינוי רשות מבטל "דין 

ומצריך התראה חדשה , העדאתו" דהבעלים
לבעלים החדשים מגזירת הכתוב, אף שידעו  
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 גח.שהשור הוא נ

במאירי   במשנה(ב(  א  לט,   ,כתב  )ב"ק 
ד"יציאת השור מרשות לרשות משנה מזלו  

דוחק לומר שזהו ד  –וטבעו". וההסברה בזה  
בטבע  שינוי  שפועלת  תורה  דין  מצד 

ברמז(  7העולם )גם  בתורה  מצינו  דלא   ,
השור   בטבע  שינוי  פועל  רשות    –ששינוי 

שבטבע  ענין  חדשים 8דהוא  דבעלים   ,
: בהיות  9מתנהגים באופנים וסדרים חדשים

ה תחת  שור השור  נעשה  הקודמים  בעלים 
השמירה,  העדר  הנהגתם,  אופן  ע"י  נגח 

בשמירה מעולה    ים זהרנוהבעלים החדשים  
גופא   טבע  מועי"ז  ונפק"מ .  10השורשתנה 

להלכה בין ב' האופנים, אם ברשות הא' היה  
אחד,   למין  הועד  הב'  וברשות  לכל  מועד 
זה   למין  אלא  מועד  שאינו  פשוט  דלמאירי 
לומר   מקום  לרש"י  אבל  טבעו,  דנשתנה 
נשאר  שוב  הכתוב,  גזירת  ונתקיים  דמאחר 

אבל י"ל שאינו חייב אלא על מה )מועד לכל  
 .(שהתרו בו. ועצ"ע

איתנהו  וי"ל   דתרוייהו  ס"ל  דהרמב"ם 
ביה: במכר ומתנה דהוו שינוי רשות לגמרי 

טבעו,  )כהמאירי(  ס"ל   וזהו  דנשתנה 
הרשות  מדייק  ש דינו"  ששינוי  "משנה 

שאין  יותר,  יסודי  הוא  השינוי  כי  דהשור, 
מועד. חזקת  גם  עליו  ההלכה המשך    וזהו 

אפוטרופוס "ה"ה בחזקתו שבשאילה ו  ,שם
שהרי ברשות בעלים הן",  . . מועדין בחזקתן  

דבזה מבאר ולא נקט סתם "שנשאר מועד",  
מכיון    דיליה,  נגחן   ת לא נשתנה חזקהטעם ש

 אפוטרופוס)ב  שינוי רשות גמורה  ן כאןאיש
"ב דנשאר בעלים"  רשות  הוא  בפשטות, 

היתומים "ברשות בבית  הוא  בשואל  וגם   .

 
שייך  7 שהשור  מפני  רק  הוא  החיוב  תורה  ע"פ  והרי   )

הפקר  של  ושור  הקדש  של  שור  )דהרי  נכסיו  והוי  לבעליו 
שהזיקו פטורים כדלקמן פ"ח ה"א. ה"ד(, וכששייך לבעלים  

 .229תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  – חדשים נעשה שור חדש 

 תו"מ שם. – ( והרי המצוות הם שכליות 8

(, כי לא ירצה לשלם  והתורה על הרוב תדבר)   ( ע"פ רוב9
 תו"מ שם. –  נזק שלם מן העליה אם אפשר לו להבהירו

דבכל דבר הניתן לו  , יש ללמוד מזה  וב"לתקן הדעות"( 10
להיפך,   גם  ויכול  ולהועיל  לתקן  היכולת  בו  שיש  מלמעלה 

דין.   לענין  והא דלא אמרינן  בעלים" עכ"פ 
מבטל דין העדאת הבעלים, דרשות השואל  

 .(כי השואל קיבל עליו חיובי הבעלים

  כבשואל   , אבל כשאין שינוי רשות גמור
ששאל מה  מלכתחילה  ,  המחזיר  לא הרי 

)ד הבעלים  ממנהג  כ"כ  צריך הרי  ישנה 
, טבע השור  להחזירו( ולא מסתבר שישתנה 

אמרינן "רשות משנה" רק מפני ביטול  לכן  ו
הבעלים  העדאת    כתבשוזהו  .  )כרש"י(  דין 

ההעדה"  כאן לענין    ,"בטלה  )לא  דכוונתו 
של מועד דהשור, אלא( לההתראה דהשואל 

ב  השנתבטל לחייב  הבעלים.  את    הוא"א 
שהרי  פטור  ש"השואל  שמדייק  וזהו 

דסד"א   השני,  דהחזירו",  נזק  בחצי  ליחייב 
טבעו   נשתנה  ולא  נגח  לשור  שעשהו  כיון 
דין   שום  הבעלים  לחייב  שא"א  )ורק 

כל  העדאה(,   בטלה  שהחזירו  דכיון  קמ"ל 
 אחריותו.  

  ,ובפנימיות הענינים: "שור" הוא הנה"ב
לשמר רצוי  יםמדבר  השצריך  גם  ו  יםבלתי 

יש בה  הנה נפש זו  לקדושה. ו  תיהלנצל כחו
ומעצם טבעה מתאוה רק   גם מדות טובות, 

מותרים ת  לדברים  פ"ח()ראה  כאשר  ו,  ניא 
נעש אסורים  לדברים  בזה מתאוה  שור   ית 

"תם כל ,  דרך  שאין  מעשה  ועשה  המשנה 
. וכאשר לעיל פ"א ה"ד()"  מינו לעשות כן תמיד

 , "הרגיל בשינויו פעמים רבות" נעשה מועד
 . אצלה וכמו טבע

דהיא  ע"ז  ו צריך ההוראה,  שבד"כ  אף 
יחזור   אז  ורק  זה  רע  טבע  לבטל  להתייגע 
לתמותו, הנה יש עוד אופן לבטל דין מועד  

להשקיע    :מהנה"ב משנה",  כל את  "רשות 

צריך האדם לדעת שמאחר וזה עתה נעשה בעה"ב על ענין זה,  
 הקב"ה.ה"ה "תם" לגמרי ולא נברא אלא לכבודו של 

בו שמתנהג  לטעון  התורה  מהיפך  אין  שזהו  דעת  מכיון 
מתחיל חשבון חדש ועולם חדש  שהרי בשינוי הבעלות  טבעו,  

. ואם  ווניתן ל  ווהסברה חדשה ופעולות חדשות, והכל תלוי ב
  –   בודאי וק"ו שכ"ה בתיקון רוחני   הנה   כן הוא בהיזק גשמי, 

 .231-232תו"מ שם ע' 
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בעולם חדש דקדושה, תורה תפילה   ומהות
שליטת היצר.      ועבר תומע"ט, ובדרך ממילא  

שטבע א(  אופנים:  ב'  גופא  לא   הובזה 
גילוי  יתשתננ עוצם  אבל  פועל ה ,  נה"א 

אינו  הרע  וטבע  לו  כפופה  תהיה  שהנה"ב 
יותר, שההשקעה פועל בו    בעומקפועל. ב(  

עד שט פנימי  נזדכך  באופן  דנה"ב  הרע  בע 
מל'   גם  לתמותו"  ו"חוזר  כליל,  ונתבטל 
טוב   כיצר  גמור  טוב  ושלימות,  תמימות 

 ממש.

, 40,  8 ותואילך והער 102לקו"ש חל"ו ע' )
 ( 31, 29 ות. וראה הער45, 42

 הלכה ז 

מדבר   בה  וחזרה  שהועדה  בהמה 
 שהועדה לו חזרה לתמותה וכו'

קל  בשינוי  שגם  מבואר  אלו  בהלכות 
וחוזר ה בנה"בשור לתמותו.    ההוראה מזה 

"מועד"   נעשה  אם  שגם  שבאדם(,  )"שור" 
אנסו"   ש"יצרו  ה"ד(עי"ז  פ"א  לעיל  הנה  )ראה   ,

שיהיה  איזה  בעצמו  קל  שינוי  כשעושה 
חדא"  ורגעא  חדא  א(  11)"שעתא  קכט,  ,  )זח"א 

בלבו" תשובה  פ"ח    "הרהר  אישות  הל'  )לעיל 

ונעשה  ה"ה( מועלת  תשובתו  הרי  צדיק "(, 
 . ט, ב()קידושין מ 12)"תם"( גמור"

]וע"פ סרט   61-62תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' )
 (ההקלטה[

 
הגזילה )בפועל, אבל אינו מעכב את ( וגם לא השיב את  11

 הגזילה כי אז אי"ז תשובה(.

מעלה יתרה ממעלת שור "תם" מעיקרו   ועיי"ש דהיא(  12
מעיקרו",   הצדיקים)"חסיד  שנעשה,  (מעלת  עי"ז  מועד    כי 

תשובה  עשה  הבע"ת  ואח"כ  מעלת  בו  צדיקים  ש",  ניתוסף 
לעיל הל' תשובה פ"ז  ראה  " )אין יכולין לעמוד שם  גמורים

 .ד(ה"

: "יש לעיין אם  (במכתב)דעלי' קאי  משאת המלךס' ב( 13
הוא,   חיובו  ומעיקר  הדין  מעיקר  הם  הללו  כופר  תשלומי 
דההורג נפש מתחייב אחד מב' העונשים, או מיתה במזיד וכן  
גלות בשוגג, או ממון, או די"ל דלעולם עיקר חיובו הוא אך 

יכול   דהיה  אלא  להשוגג,  וגלות  להמזיק  את  מיתה  לפדות 
ענשו   היינו להמיר  כופר,  וחיובו ע"י תשלומי  עצמו מענשו 

 .בממון, ואין תשלומי הכופר מעיקר החיוב"

 יא -פרק י

   הלכה יג 

מן   פטור  בכוונה  שלא  המית  ואם 
 המיתה והבעלים חייבים בכופר

 הלכה א 

 הכופר . . דמי הנהרג 

ב לחקור  היש  ג"כ    ,כופרענין  הוא  אם 
מיתה  במקום  שבא  או  החיוב    13מעיקרי 

)ונפק"מ כשהשור פטור ממיתה(. ולחידודי 
ד בפלוגתותלהוא  י"ל  כופר  א(    : אי  היש 

אם כופר הוא דמי  . ב( ה14שלא בכוונה או לא 
מזיק )שאז י"ל דהוי במקום מיתתו ביד"ש( 

 .15או דמי ניזק 

שלא  ו כופר  דיש  הרמב"ם  שפסק  מזה 
 ונראה שיטת  והכופר הוא דמי ניזק,בכוונה  

וראה  )  16ומעיקרי החיוב  דהכופר הו"ע בפ"ע
 .לקמן פי"א ה"א. הל' רוצח ושמירת נפש במצוות(

 ערב[(-]אג"ק חכ"ח ע' רעא 299)לקו"ש חי"ג ע' 

 פרק יב 

 הלכה י, טו 

עשרה   עומק   .  . בור  החופר  אחד 
טפחים . . עשה תל גבוה ברשות הרבים 

דלכאורה היה נראה שהוא במקום  ועיי"ש בהמשך המכתב  
וכופר    , מיתה, ומכמה טעמים: א( מיתה ביד"ש מתחייב תיכף

יושת עליו לאחר זמן. ב( החיוב נאמר בל' "אם" כופר   הרי 
תלוי)  יושת אינו  זה  ש"אם"  ומיתת  (אף  השור  מיתת  ג(   .

חידושו  אלא  בכופר  לך  דאין  וי"ל  זל"ז,  הוקשו  הבעלים 
שהוקשו   דכיון  להיפך,  י"ל  דבזה  )אלא  בקרא  המפורש 
בה   דשייך  בעלים  מיתת  דמשונה  לומר  א"א  זל"ז,  המיתות 
תיבת  תוכן  עצם  ד(  בפ"ע(.  הו"ע  דהכופר  ועכצ"ל  כופר, 

 "כופר".

יש כופר גם שלא בכוונה,  וונה,  ( כנראה הכ14 ה"ה  דאם 
וחיוב  ולא    ענין  פטור  בא  בפ"ע  כאן  דהרי  מיתה,  במקום 

במקום   דבאממיתה. משא"כ אם אין כופר שלא בכוונה י"ל  
 מיתה.

 ( שאז הו"ע בפ"ע.15

 ( כ"ה לכאורה הכוונה.16
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 . . עשרה טפחים

ב"לתקן ביא בבור  אלו  אופנים  ב'  ור 
ובדוגמת   ע"ד  שהם  )למעליותא(,  הדעות" 

רב" לך  ד"עשה  הענינים  מ"ו(   ב'  פ"א   )אבות 
על   מורה  עמוק  בור  חב"ד:  בתי  והקמת 

והקבלה הביטול  רב",  תנועת  לך  ,  "עשה 
ברה"ר"ו גבוה  תנועת    "תל  על  מורה 

ע"י הקמת בתי    ,ההשפעה להאיר גם ברה"ר
שניהם צ"ל "עשרה  חב"ד באמצע רה"ר. וב

עשר   –  טפחים" בכל  כדבעי,  בזה  לעשות 
 כחות נפשו.

. סה"ש תשמ"ז  95הערה  308לקו"ש חכ"ה ע' )
 ( 102הערה  60. ע' 95הערה  49ח"א ע' 

  הם ב' בור עמוק ותל גבוה : בסגנון אחר
)איזהו   ומקבל  )צדקה(  דמשפיע  התנועות 
ומכיון   אדם.  בכל  שצ"ל  כו'(  הלומד  חכם 

)דברים   הטוב"את  החיים ואת  ש"נתתי לפניך  

תנועות  ההיפך, אפ"ל ב' אופנים בגם  ו  ל, טו(
)הל  הנ"ל: תלמיד ולטוב  אדם,  מכל  מד 

המה   )חכמים  ולמוטב  רבו(  את  המחכים 
האופנים   ובב'  פניו(.  תלמיד שמעיז  להרע, 

הענין   שעי"ז )חודר  עשר    (וההשפעה  בכל 
והלימוד   טפחים"(.  )"עשרה  נפשו  כחות 

הדעות" ליזהר הוא  ב"לתקן  דצריך   ,
שבובור ה"ש בלתי    "  לענינים  ינוצל  לא 

דעלול להיות בור המזיק מד' אבות    ,רצויים
 נזיקין, אלא לטוב וקדושה.

חב"ד,   בתי  בהקמת  הוא  ועד"ז 
: א(  םדבהתעסקות עם הזולת ישנם ב' אופני

ב(    .בא מישהו להתייעץ עמומחכה עד שש
יוצא   אלא  אליו,  שיבואו  ממתין  שאינו 
ולסייע   ומעמיד עצמו בגובה לעזור  לרה"ר 

ולטפס    להניח מאפשר  בזה ש) עליו חפצים 
לראות עליו   כ"ז    ע"מ  כמובן  למרחוק, 

באופן   היא  הרצויה  והעבודה  ברוחניות(. 
 .הב'

 (488-489תו"מ תשמ"ז ח"א ע' )

 פרק יג 

 הלכה א 

כלים שנפלו לבור ונשתברו בעל הבור 
פטור שנאמר ונפל שמה שור או חמור 
אדם  ולא  שור  למדו  השמועה  מפי 
חמור ולא כלים אפילו נפל שור בכליו  
על  חייב  כליו  ונשתברו  השור  ומת 

 הבהמה ופטור על הכלים

הכללי   הענין  מודגש  זו  בהלכה 
לאמיתתן , שמשפטים יש לקיימן כחוקיםש

)ראה לעיל שלמעלה מהשכל    ציווי הקב"ההם  

דהרי אין   .הל' מעילה פ"ח ה"ח. הל' תמורה פ"ד הי"ג(
משפטים )דבר המובן ומוכרח בשכל אנושי( 
כדיני ממונות, והסברא נותנת שהחיוב דבור  

אופן    יהיה בכלים  שגורם  בכל  גם  נזק, 
)שמות    ועאכו"כ באדם, ומ"ש "שור או חמור"

א כי דיבר הכתוב בהווה. ואעפ"כ  וה  כא, לג( 
, היפך השכל, ד"שור  "מפי השמועה למדו"

מזה   ויתירה  כלים",  ולא  חמור  אדם  ולא 
דבר והיפוכו, שבנזק הנגרם  לפעמים שישנו  

ב וכלים  )נזק  אחת  פעולה לבהמה  "חייב   ,
על  )לגמרי(  ופטור  הבהמה  על  שלם( 

 הכלים". 

 (487-488תו"מ תשמ"ז ח"א ע' )

 פרק יד 

 הלכה יג 

 ואפילו נר חנוכה היה לו לישב לשמור 

בפנימיותביאור   לשונו  הענינים:    דיוק 
ברה"ר  ניסא  ופרסומי  המס"נ  הו"ע  חנוכה 

החושך, את  להאיר  כדי  וקס"ד   דוקא, 
החמה" ב(ש)ראה    ד"משתשקע  כא,  א"א    בת 

לצמצם כ"כ שלא יבוא לכלות הנפש, ועכ"פ 
הפנימי   טעמו  )וזהו  ע"ז  עונש  לחייבו  אין 

שפוטר(. ואעפ"כ הדין הוא    סב, א(  )ב"קדר"י  
כי    )שם(  כת"ק דמס״נ  בגם  דמחייב,  עבודה 
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  ,רצון האדוןכרק    –  מצד קבלת עול  –צ״ל  
 בכלים       התיישבות   השוב,        הוא      שהתכלית

 , "לישב" ולשמור. דוקא

 ( רשימות חוברת כב ס״ח )

 הלכות גניבה

 פרק א 

 הלכה א 

כל הגונב ממון משוה פרוטה ולמעלה  
עובר על לא תעשה שנאמר לא תגנוב  
ניתן  שהרי  זה  לאו  על  לוקין  ואין 
 לתשלומין שהגנב חייבתו תורה לשלם 

 הל' גזילה ואבידה לקמן)בגזילה כתב עד"ז גם 

, "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה  פ"א ה"א(
תגזול לא  שנאמר  תעשה  בלא  אין    ,עובר 

שהרי הכתוב נתקו לעשה    לוקין על לאו זה 
הדין  שכפל  ומה  להחזיר".  חייב  גזל  שאם 
שמדרכו   אף  בפ"ע,  ובגזלן  בפ"ע  בגנב 
הדעות":   ב"לתקן  י"ל  יחד,  שניהם  לכלול 
גנב וגזלן הם סוגים שונים לגמרי, הגנב אין  
לו מורא שמים אבל יש לו מורא בו"ד, אבל  
הגזלן אין בו אפילו מדת אנושיות זו, ולכן  

דיני שניהם בהלכה אחת, מה גם  א"א לכלול  
 שתשובתם היא באופן שונה לגמרי זמ"ז.

 ( 49-50תו"מ תשמ"ט ח"א ע' )

 שנאמר לא תגנוב 

כ"ה בדפוסים שלנו )"לא תגנוב"(. אבל  
רכד(בחינוך   "לא   )מצוה  הרמב"ם  ל'  מעתיק 

)ל"ת    תגנובו", וכ"כ הרמב"ם בספר המצוות

 רמד(.ל"ת  בריש ספר היד  במנין המצוות  )גם לעיל  ו  רמד(

 (4הערה  205לקו"ש חי"ז ע' )

 
הדין דמסתתי  דיש לחקור אם  ,  33,  26  ותהער  ועיי"ש (  17

מכיון שהרמב"ם גם בעושה אצל בעה"ב  הואאבנים   . אבל 
 .דעתו בזהאין להוכיח  השמיט לגמרי את כל הדינים, 

 פרק ו

 הלכה ח 

שלו   במעצד  מוציא  שהחרש  נסורת 
בכשיל של בעל הבית ואם היה עושה  
בעל   של  הנסורת  אף  הבית  בעל  אצל 

בהן    הבית וכיוצא  האלו  הדברים  וכל 
 הולכין בהן אחר מנהג המדינה

ב"ק מס'  מסתתי    שנינו:   בסיום  "ת"ר 
גזל משום  בהם  אין  אילנות    , אבנים  מפסגי 

בזמן שבעה"ב מקפיד עליהם יש בהן   כו' . .
אין בעל הבית מקפיד עליהן הרי    ,משום גזל
א"ר יהודה כשות וחזיז אין בהם    .אלו שלו

גזל משום    ,משום  בהן  יש  דקפדי  באתרא 
אמר רבינא ומתא מחסיא אתרא דקפדי   ,גזל

ועד"ז   שםבתוסהוא  הוא".  "מסתתי    :פתא 
מנכשי   הגין  מנקפי  גפנים  מפסקי  אבנים 

עליהן   ,זרעים מקפיד  הבית  שבעל  בזמן 
גזל משום  מקפיד  ,  אסורים  הבית  בעל  אין 

השוכר את הפועל   ,עליהן מותרין משום גזל
מקום    ,לנקף עמו בהגין ולזמר עמו במזמרות

שנהגו להיות שלו הרי אלו שלו של בעה"ב 
ואין משנין ממנהג    ,הרי אלו של בעל הבית

דינים כל  הרמב"ם השמיט  אמנם  המדינה".  
 .17אלו

והביאור בזה, בהקדים דבגמ' נכתב הדין  
ההיתר  כי  בפ"ע,  בבבא  אבנים"  ד"מסתתי 
במסתתי אבנים הוא מצד פחיתות החשיבות  
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ה דהוו  )החפצא(,  מצ"ע  דהפירורים  פקר 
וכו'"   אילנות  כב"מפסגי  ודלא  וממילא, 
עליהן",  מקפיד  בעה"ב  ד"אין  להא  דצריך 

מתנה  שי משום  או  הפקירו  כאילו  ועיל 
שו"ת נוב"י  )ראה    כמבואר באחרונים  ,)דהגברא(

סקמ"ט( סכ"ח  מילואים  אבני  סנ"ט.  אה"ע  .  )מהדו"ק( 
אמנם כ"ז בבבל )מקום שנכתבו הברייתות,  

רבי ל"חוץ   בהקדמה    "מדרשו של  חיים  לפי' )עץ 

אבנים בבבל"המשניות( )רש"י בראשית    (, ש"אין 

ג( היו שם, יא,  הנשאר מהאבנים שכן  ולכן   ,
)מקום   בא"י  אבל  חשיבות.  בהם  היו  לא 

פר )ס  פני רבי"בהתוספתא, ש"סידר רבי חייא  

המשניות בפי'  כתב  ד"ה  ומהרי"ק  "ארץ  (הכריתות   ,)
ברזל" אבניה  ט()  אשר  ח,  דבר   דברים  והם 

חלקי   גם  תשמישים,  ושאר  לבנין  המצוי 
חשובים  הנשארים  האבנים   בדוגמת  היו 

איסורן והתירן תלוי  לכן , ווכו' מפסגי גפנים 
 בקפידת בעה"ב. 

התוספתא  סיום  שבין  החילוק  גם  וזהו 
)"השוכר את הפועל . . מקום שנהגו להיות  
ממנהג   משנין  ואין   .  . בעה"ב  . של   . שלו 

הלשון(    רדמדובהמדינה"(,   )כפשטות 
מנהג דאנשי המדינה, לסיום הגמ' )"כשות ב

וחזיז אין בהם משום גזל, באתרא דקפדי יש 
בהן משום גזל . . ומתא מחסיא אתרא דקפדי 
הוא"(, דמדובר גם בענינים אלו שמצ"ע אין 

ים שהם נבהם משום גזל, דוגמת מסתתי אב
הפקר ממילא, ומחדש שבענינים אלו, הנה  

בה שיהיה  אתרא  כדי  צ"ל  גזל  משום  ם 
דקפדי )שיש צורך בדבר זה וחשובים הם(, 
ולא מצד דעת )קמצנות( אנשי המקום, אלא  
כמתא   המקום,  תכונות  מצד  מוכרח  שכן 
וצריכין  בהמות  מרעה  "מקום  מחסיא, 
למרעה טוב" )וע"ד החילוק שבין בבל וא"י  

 באבנים(.

יבואר   הרמב"ם מה  ועפ"ז  שהשמיט 
כי   אלו,  הבבדינים  ה"הלפי  משתנים   לי 

צורך   לפי  לזמן,  ומזמן  למדינה  ממדינה 
דנסורת   הדינים  משא"כ  המדינה.  ותכונות 
יתירה   חשיבותם  וכשיל,  במעצד  החרש 
הוא   דקבוע  מילתא  ובכלל  אבנים  ממסתתי 

ו המקומות.  הרמב"ם לפי"ז  בכל  דל'  י"ל 
"וכל הדברים האלו וכיוצא בהן הולכין אחר  

ע שסמך  לפי  לא  הוא  המדינה"  ל מנהג 
בתוספתא ממנהג    ,הנאמר  משנין  "ואין 

בהגבראשם  ד  ,המדינה" לכאורה   מדובר 
 , כ"א דסמך על הסיום בבבלי.)כנ"ל(

. וראה 42והערה  109-112לקו"ש חי"ט ע' )
 (29הערה 

 פרק ז 

 הלכה יב 

קשה עונשן של מדות יתר מעונשן של 
בינו   וזה  בינו לבין המקום  עריות שזה 

במצות   הכופר  וכל  חבירו  מדות  לבין 
תחילת  שהיא  מצרים  ביציאת  ככופר 
מדות   מצות  עליו  המקבל  וכל  הצווי 
שהיא   מצרים  ביציאת  מודה  זה  הרי 

 גרמה לכל הצוויין

בתו"כ לה  מקורו  ששם לו(-)יט,  אלא   ,
" .  עמקדים   . אתכם  הוצאתי  כך  תנאי  ל 

והרמב"ם  מדות".  מצות  עליכם  שתקבלו 
השמיטו, כי ענין זה מצינו בעוד כו"כ מצוות  

 ינו ענין מיוחד למצות מדות. וא

מדות   דמצות  השייכות  בביאור  והנה 
"שהשוקל    ,דוקא ליצי"מ, כתב במגיד משנה

  .  . בסתר  עבירה  כעובר  הוא  חסירה  במדה 
שהוא כופר בהשגחה . . ויציאת מצרים היו  
על   מורים  והם  מחודשים  מופתים  בה 

ההשגחה".   ועל  דהחדוש  צ"ב,  גם  והוא 
כו"כ   ועוד  ואונאה  בגדר  גניבה  הוו  מצוות 

זה. גם צ"ל הוספת הרמב"ם "שהיא תחילת 
דכי   הציוויין",  לכל  גרמה  . שהיא   . הציווי 
זה, ולאידך למה נקט   צריך לחדש לנו דבר 
כלליים  ענינים  כו"כ  ולא  דוקא  זה  פרט 

שהרי שביצי"מ )ואדרבה הוא ראיה לסתור,  
למצות   רק  ולא  הציוויין"  לכל  "גרמה 
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  ( )פרישה חו"מ סי' רלא  במפרשים(. ומ"ש  18מדות
המצות   וכל  הציווים  כל  תחילת  "שהיא 
זה   וא"כ  מיצי"מ,  מסתעפים  ה'  לנו  שצוה 
מיצי"מ  סעיף  שהוא  מדות  במצות  הכופר 

הוא דוחק, דענין זה הוא בכל   –כופר בה"  
 ציוויי התורה. 

דבגמ'  בזה  והביאור ב(,  סא,  אמרו    )ב"מ 
עליו  "לאו דכתב רחמנא במשקלות לעבור 

מתחיל  ב אינו  זה  שאיסור  עשייה",  שעת 
בעשייתו  מיד  אלא  חבירו  ממון  בחסרון 

הרמב"ם   )וכלשון  "כל    )ה"ג(  לעילושהייתו 
. עובר    . . מדה חסרה   . מי שמשהה בביתו 

. ולדקדק   (פ"ח ה"א)בל"ת", ולקמן    . "לצדק 
(.  (וראה לקמן פ"ח ה"ז)  בחשבונן בשעת עשייתן"

יבוא  וטעם הדבר הוא )לא רק משום שמזה  
אלא מכשול,  דמדה   (לידי  המציאות  דעצם 

 החסרה כשלעצמה הוי איסור חמור.

ומשקלות  מדות  דשאני  בזה,  וההסברה 
משאר גניבה ואונאה. דבד"כ יש לגנב רצון  

חבירו.  לפעולה  לעשות  אחד,   ממון  חסר 
הוו ב' תנועות הפכיות,   חסרות  אבל במדות

להתחשב   רצונו  מראה  ושוקל  שמודד  דזה 
ו חבירו  זה  עם  עם  וביחד  עול,  לעשות  לא 

עושה מדה חסירה, שפעולת המדידה תביא 
לגניבת ממון חבירו. ותוכן מצות מדות הוא  

 שבאדם כלפי עצמו. זו לשלול ערמומית

הכופר מו "כל  הלשון  לפי"ז  דוייק 
שהקב"ה   שכופר  שפירושו  מדות",  במצות 

זה   על  המ  –צוה  משנהדלפי'   הנ"ל  גיד 
נזהר" שאינו  "כל  יותר  "שאינו   ,מתאים 

הלשון(   )כהמשך  עליו"  דהכוונה    –מקבל 
היא שמאמין בזה שאסר הקב"ה גניבת ממון  
הנ"ל,   המיוחד  בתוכן  כופר  אבל  חבירו, 

העשיה והשהייה )גם  שצוה הקב"ה על עצם  
שבלבו  ערמה  מצד  ממון(  חסרון  לולא 

על בעיקר  קאי  מדות"    המ"ע,  )ו"מצות 
, ולא  )ויקרא יט, לו(  "מאזני צדק גו' יהיה לכם"

 
 .120תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' ( 18

, דהעובר על מצות עוד בזה  מוסיף  122ע'    שםבתו"מ  (  19
שהיתה  מצרים  בשעבוד  עדיין  שנמצא  בעצמו  מראה  מדות 

פעולת המדידה. וזהו גם החילוק בין ב'  על  
מדות   עונשן של  זו: "קשה  הבבות בהלכה 

 חטאכו' בינו לבין חבירו", קאי בעיקר על ה
הש חבירו,  חסירהכלפי  במדה  "וכל   .וקל 

במצות   הכופר  הוא  מדות",  במצות  הכופר 
 עשיית המדות שהו"ע באדם עצמו(.

ככופר  מדות  במצות  שהכופר  וזהו 
הרמב"ם  19ביצי"מ דלשיטת  הל'  ,  לעיל  )ראה 

ה"ה פ"ו  לזה גם  הרי    (תשובה  שייכת  יצי"מ 
שהקב"ה מעניש בענינים דבין אדם לחבירו 

גם מצד עצם )לא רק מצד היזק חבירו, אלא(  
עצמו   דהמזיק  הלב  שאע"פ שהגזירה )רוע 

אותם"  וענו  יג(   ד"ועבדום  טו,  היתה    )בראשית 
מוכרחת להתקיים ע"י פרעה, הנה הוא לא  
מרשעות  אלא  זה  מחמת  בבנ"י  השתעבד 

 .  (לבו, ועונשו כולו הוי על רשעות זה

תחילת  "שהיא  הלשון  גם  יובן  ובזה 
וא,  הציווי": טעם האיסור המיוחד דמדות ה

הוי שבלבו  הערמה  כי  שורש   אכנ"ל, 
והתחלה לשאר עניני גניבה. בתחילה ימדוד 
בלי דיוק ויושר, ומזה ירד מדחי אל דחי עד 
ליטול   לו,  יש  וגניבה, שרצון אחד  לאונאה 
מצות   ובהשוותו  כדין.  שלא  חבירו  ממון 
המשותפת   נקודתם  )מצד  ויצי"מ  מדות 
"תחילת  הוא  שיצי"מ  זה  גם  נוקט  הנ"ל(, 

בעניני  הצ כאן  שמדובר  להדגיש  יווי", 
 "תחילה". 

היא   כך  המוסר(,  )וע"ד  יותר  ובעומק 
 " לחסר "דרכו של יצה"ר, מתחילה משתדל  

"מדה"   שצ"ל  ודאי  שזה  באומרו  במדתו, 
משנה   לא  אבל  דשו"ע,  תהיה  אם  והגבלה 

הוא   זאת,  עוד  כלשהו(.  )ורק  "חסירה" 
)דברים כה,    מסכים שצ"ל "אבן שלימה וצדק"

ואבן",  טו( "אבן  ע"ז  בהוספה  שיהיה    אבל 
יג( בישראל  )שם,  כי  בעניני  צ"ל  ,  מדות,  ב' 

הגוף   ובעניני  מדוייקת,  מדה  צ"ל  הנשמה 
ודרכי  ל"מדות"  המדה  להתאים  אפשר 

, 42ג"כ באופן דהעמדת פנים, "בפרך בפה רך". וראה הערה 
 בשיחה שם. 51
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זה  העולם בדרך  וממשיך  לו .  ש"אומר  עד 
. וזהו שכתוב במדרש )שבת קה, ב(  עבוד ע"ז"

זה בא "על עון    הובא בתוד"ה ואימא קידושין לג, ב()
עמלק", כי גם תחילת ביאת )קליפת( עמלק 
ספיקות  גלויה, אלא בהטלת  אינה במרידה 
תוקף  והעדר  ספק(,  בגימטריא  )עמלק 

 האמונה הוא השורש לכל הענינים רעים.

ויש  מדות",  עליו מצות  ולכן, "המקבל 
לו רק מדה אחת "איפה שלימה וצדק" לכל  

ביצי"מ מודה  "ה"ז  גרמה    20עניניו,  שהיא 
התורה    לכל כל  לקיום  ויבוא  הציוויין", 

 כולה.

 (29, 28,  3 ותואילך והער 149לקו"ש חכ"ז ע' )

 פרק ח 

 הלכה א 

מצות עשה לצדק המאזנים והמשקלות 
בחשבונן   ולדקדק  יפה  יפה  והמדות 
הקרקע   במדת  וכן   .  . עשייתן  בשעת 

 צריך לדקדק בחשבון כו'

הוא "בשעת עשייתן"   )ראה מצות מדות 

מ"ש "וכן במדת הקרקע   ,. ועפ"זלעיל פ"ז הי"ב(
בחשבון" לדקדק  עשיית   ,צריך  על  קאי 

 המדות.

 (18שוה"ג להערה  150-151לקו"ש חכ"ז ע' )

 הלכה ז 

 התורה הקפידה על המדות בכל שהוא

זה  בחידוש  האיסור  היא  ההסברה  כי   ,
ממון   חסרון  רק  אינו  ומשקלות  דמדות 
החסרה  דמדה  המציאות  עצם  אלא  חבירו, 

 . "ז הי"ב()ראה לעיל פ

 ( 151לקו"ש חכ"ז ע' )

 הלכה כ 

  .  . שוטרים  להעמיד  דין  בית  חייבין 
  .  . ואת המדות  ומצדקין את המאזנים 
יש להם רשות להכותו כפי כחו ולקנסו 

 כפי ראות בית דין לחזק הדבר 

פסק את  הם  מבצעים  בזה  אין הכוונה ש
)ראה לקמן השופטים, כי אי"ז מענין השוטרים  

כל המבואר כאן הוא  , אלא  א(הל' סנהדרין פ"א ה"
ענין הרדיה שיקבלו עליהם את הדין,  חלק מ

ע"י השוטרים צ"ל ע"פ שמדת הרדיה גם  כי 
 הוראת הב"ד.

 (37והערה  103לקו"ש חל"ד ע' )

 הלכות גזילה ואבידה

 שם ההלכות 
והשייכות   הקשר  )הפנימית(  ביאור 

אף דגזילה   הרמב"ם  שחיברם  ואבידה, 
ובפרט ש)הל'( )  שלכאורה אין קשר ביניהם

 
 שם.תו"מ   –ומודה ומאשר שנשתחרר ונגאל ממצרים ( 20

והו"ל  (  21 לגניבה,  שייך  לא  גם  לכאורה  זה  שמצד  אף 
כ"ב אדר תש"ע ע'    (טוב-שם)תשורה    –להיות בהל' בפ"ע  

 .לשאלה זו "רמוכ"ק אדעיי"ש שלא ענה . ו18

ל)הל'( שייך  ל)הל'(  אבידה  ולא    גניבה 
ברשות   שהרי  מזה  –גזילה,  ע"פ    ,ויותר 

 : (21באה לידו  – הציווי

ה החטאים,  ענין  כללות    יא גזילה 
מרשות  הקב"ה(  הבעלים,  )בפני  שגוזלים 

בפשטות הכוונה  סו"סאה"נ,  ד  ולכאורה  כבר    אבל  אם 
באה  להל' גניבה מלהל' גזילה ש  םמחבר אותם, יותר יש לחבר

 .לא ברשות )ואדרבה תפס אותו בחזקה(שלגמרי  לידו 
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הדבר   וסיבת  דלעו"ז.  לרשות    – הקדושה 
אא"כ אביד עבירה  עובר  אדם  "אין  כי  ה, 

)חגיגה  נכנס בו רוח שטות", ושוטה אמחז"ל  

א(  )נה"א  ד,  מה  כל  "המאבד  שהוא   ,שהוא 
האלקות  שניצוץ  לו",  שנותנים  מ"ה(  בחי' 

לגזילה בא  ומזה  אבידה,  בבחי'  הוא  ,  שבו 
. וכדי להשיב את  22יונקים ממנו החיצונים ש

הגזילה למקומה האמיתי ברשות הקדושה, 
שהו"ע עלי האבידה,  ולמצוא  לחפש  ו 

התשובה. ולאחרי שמשיב את הגזילה, לא זו  
למקודם שחוזר  מ"ה    ,בלבד  שבחי'  אלא 

אצלו,   היחיד  והשולט  המושל  נעשה 
בעולם,   בעבודתו  גם  וכ"ה  אתהפכא. 
ברשות  בגלוי  שאינו  דבר  ישנו  שכאשר 

סיבתו   דהניצוץ  היא  הקדושה,  האבידה 
את שיב  לההיא  אלקי שבו, ועבודת היהודי  

 כל עניני העולם למקורם ושרשם.

 (129והערה  455-456לקו"ש חכ"ה ע' )

 פרק א 

 הלכה א 

אין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו  
ואפילו שרף הגזלה אינו לוקה    . . לעשה  

וכל לאו   שהרי הוא חייב לשלם דמיה 
 שניתן לתשלומין אין לוקין עליו

, דכשמחזיר הוא  החילוק בין ב' האופנים
)למפרע(, משא"כ  הגזילה מתקן הלאו  גוף 

הלאו   מתקן  אינו  דמיה    כ"אכשמשלם 
ממון   הי"גההפסד  לקמן  פי"ח  )ראה  סנהדרין  הל'   .

 .(ה"ב

 (117-118)לקו"ש חל"ב ע' 

אין לוקין על לאו זה שהרי הכתוב נתקו  
לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנאמר  

 
ראה עד"ז )בנוגע לגזילה בפרט( סה"ש תשמ"ח ח"א  (  22

מצד  67הערה    15ע'   היא  לגזילה  שהאפשריות  ידיעת -אי, 
 .והרגשת בעלות הקב"ה על כל פרט בעולם

מצות  זו  גזל  אשר  הגזלה  את  והשיב 
 עשה

ענין    גם אירע  מרשות  ה כאשר  גזילה 
, )ראה לעיל בשם ההלכות(הקדושה לרשות דלעו"ז  

ברוחו יפול  ויכלתו   ,לא  שבכחו  בידעו 
להשיב הגזילה, ולא עוד אלא שעי"ז יקיים 
הגזילה.   לולי  לקיימה  יכול  היה  שלא  מ"ע 
אמנם לכתחילה לא יביא את עצמו לכך כדי 
בלתי   דבר  כשאירע  אבל  במ"ע,  "לזכות" 

, עליו לדעת שיש תיקון לדבר )והקב"ה רצוי
נתקו"  "הכתוב  נדח,  ממנו  ידח  ולא  עוזרו 

לעילוי    –להגזילה   עד  ל"והשיב"(, 
 דאתהפכא. 

 ( 156והערה  457לקו"ש חכ"ה ע' )

 הלכה ב 

 ואסור לגזול כל שהוא דין תורה

)חו"מ הל'  בשו"ע    הביאור בזה כתב אדה"ז

  "אע"פ שפחות משוה פרוטה  ,ס"א(  גזילה וגניבה
אינו נקרא ממון . . הרי חצי שיעור אסור מן  

לכתחילה" גודל  23התורה  מודגש  ובזה   .
החומר דגזילה אפילו בנוגע לדבר הכי קטן,  
שכל  בעבודה,  וענינו  פרוטה.  משוה  פחות 
פרט ופרט שבעולם, אפילו הכי קטן, יש בו  
יפול   יאבד  וצריך לשמרו שלא  ניצוץ אלקי 

 .כות()ראה לעיל בשם ההללרשות דלעו"ז 

 (457לקו"ש חכ"ה ע' )

 אפילו עכו"ם אסור לגזלו

בכלל עבודתו של יהודי הוא גם לפעול 
ומצב  למעמד  אותם  להכין  אוה"ע,  על 
שבע  בענין  ועבודתינו  מעשינו  ע"י  דלע"ל 

. וזהו  )ראה לקמן הל' מלכים פ"ח ה"י( מצוות בני נח
ליהודי,   בנוגע  דגזילה  האיסור  עם  שביחד 
גם   הוא  זה  שאיסור  ומדגישים  מזהירים 

 .54"ד ע' וראה לקו"ש חל( 23
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לנכרי. ואולי י"ל שבנוגע לכל שהוא, פחות 
משוה פרוטה, יש חומרא יתירה בנוגע לגוי,  
 שאינו מוחל אפילו על פחות משוה פרוטה.

 (458-459לקו"ש חכ"ה ע' )

 הלכה ה 

תקנו חכמים גזל קורה ובנאה בבירה . .  
את  נותן  שיהיה  השבים  תקנת  מפני 

 דמיה ולא יפסיד הבנין 

, דאם יחייבוהו להפסיד הוא  טעם הדבר
שיימנע   לודאי  קרוב  מלעשות הבנין, 

)אף   בבנין  הקורה  שתשאר  ועדיף  תשובה, 
עצמו חשש שירגיל    ושיראנה בכל עת וישנ

הי"ג()  בכך לקמן  כמה  .  (ראה  עד  רואים  ובזה 
"לקרברצ להשתדל  על    יך  הישרה  הדרך 

שם(  השבים" קיימת  )לקמן  כשהגזילה  דגם   ,
ראיית הקורה שהחשש    על אףאינו מחזירה  

מפני   ד"ירגיל בכך",  להביאו למצד  עלולה 
 שתקנת השבים חשובה ונוגעת יותר.

 ( 358תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )

 הלכה י 

וכליו של  ביתו או אשתו  כל המתאוה 
חבירו וכן כל כיוצא בהן משאר דברים  

שחשב  שאפ כיון  ממנו  לקנותן  לו  שר 
בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה בלבו 
לא  שנאמר  תעשה  בלא  עבר  בדבר 

 תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד 

ש"לא תתאוה" הוא  היא  דעת הרמב"ם  
בפ"ע בלבו"  לאו  ומקורו  משעה ש"נפתה   .

נאמר כאן לא תחמוד  ",  יג()כ,    במכילתאא(  
תתאוה,   ולא  אומר  הוא  על  ולהלן  לחייב 

.  "התאוה בפני עצמה ועל החמוד בפני עצמו
כיון   ,מאי ולא תתאוה", )ח"ג רסא, א( בזוהרב( 

  . .א"ל    ,דכתיב ולא תחמוד דהא בהאי סגי

 
פי'(  24 ולכאורה  במכתב.  הלשון  "דמש   , כ"ה   אר" יתבם 

 השקו"ט דהסמ"ע.

חמידה    ,חמידה חד דרגא תאוה דרגא אחרא
חמידה   ההיא  בגין  דיליה  למיסב  אזיל  דאי 

  ,תאוה לאו הכי  ,דנקט אזיל למעבד עובדא
ינק דלא  אפילו  למהך דהא  אורחא  וט 

 ". אבתריה

קו"ט שהעלה הסמ"ע לש  24משם בארהו
, אם הגירסא ברמב"ם צ"ל  )חו"מ סי' שנט ס"ק יח(

שאפשר   אבל  לו  "דברים  ממנו",  לקנותן 
בדברים שא"א לקנות ממנו אינו עובר בלא 
תתאוה, או דגרסינן דעובר אפילו ב"דברים 

 ממנו". ןלקנותלו שאי אפשר 

- ]אג"ק חל"א ע' קסט  163)לקו"ש חי"ב ע' 
 ע[ הערה ד"ה ניט גלוסטן( ק

 הלכה יא 

התאוה מביאה לידי חימוד . . לידי גזל 
 . . לידי שפיכות דמים

י זו  ב  ושנבהלכה  נפלא  תקן ל"לימוד 
הזהירות   גודל  צ"ל  כמה  עד  הדעות", 
בממונו של חבירו אפילו בשוה פרוטה, דלא  
זו בלבד שאסור לקחתו שלא ברצונו, אלא 
דיכול   ולהתאוות,  לחמוד  אפילו  אסור 

 להשתלשל מזה דבר הכי חמור כו'.

 (356-357תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )

 הלכה יג 

אילו  כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כ
ארחות  כן  שנאמר  ממנו  נשמתו  נוטל 
כל בוצע בצע את נפש וגו' ואעפ"כ אם 
הגזלן  ורצה  קיימת  הגזלה  היתה  לא 
לעשות תשובה ובא מאליו והחזיר דמי  
הגזלה תקנת חכמים היא שאין מקבלין  
ממנו אלא עוזרין אותו ומוחלין לו כדי 
וכל   השבים  על  הישרה  הדרך  לקרב 

אין  הגזלה  דמי  ממנו  רוח    המקבל 
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 חכמים נוחה ממנו

ההמשך  הרמב"ם  הביא  שלא  מה  צ"ב 
, דהוי כאילו שופך דם בניו )ב"ק קיט, א(  בגמ'

הוא גם בחמסן ובגרמא.  ענין זה ובנותיו, וש
נאמר  לא  המימרא  דהמשך  לומר  ואין 
להלכה כ"א כדברי אגדה בחומר עון גזילה,  

ההלכה     דכוונתמוכח  כאן  דמהמשך 
זה  בהבאתו  הרמב"ם   רק    היאמאמר  לא 

)דא האיסור  חומר  להביאו    "כלבאר  הו"ל 
בסופן או  ההלכות  בכגון   ,בתחילת  כדרכו 

אלא   והיינו    בשייכותדא(,  השבים,  לתקנת 
לומר  דוחק  טעמא  )ומהאי  נאמר  שלהלכה 
לאוין   בג'  דעובר  שהוא בהמשך להחומרא 

שלפנ"ז   שם,   –שבהלכה  לאומרו  דהו"ל 
 ע"ד תקנת השבים בהלכה בפ"ע(.לכתוב ו

הטעם דגוזל הוי    ביאורבהקדים  זה  ן  ויוב
  )ב"מ נח, ב ד"ה זה בגופו(  התוס'  ":נוטל נשמתו"כ

ו"פעמים   ,כתבו דאיירי כשהנגזל חסר כ"כ 
ונמצא   לקנות",  במה  לו  ואין  כבד  רעב 
נשמה  לנטילת  להביא  יכולה  שהגזילה 
בפועל. אבל א"א לפרש כן בדעת הרמב"ם 
בכל   שהוא  היינו  כו'",  הגוזל  "כל  שכתב 

)ראה מלבד מה שהוא היפך הכלל  )האופנים  

פל"ד(מו"נ   תדבר הד  ח"ג  הרוב  על  .  (25תורה 
לאו דוקא,    "גוזל "התוס' צ"ל ד  ועוד, דלדעת

לדעת  משא"כ  ואונאה,  לגניבה  וה"ה 
בהל'   והביאו  "הגוזל"  שדייק  הרמב"ם 

ש )אף  להעתיק בזה  גזילה  רק  שדרכו  י"ל 
 דיני התלמוד כצורתם וכלשונם על מקומם

מלאכי   יד  ה()ראה  אות  הרמב"ם  קשה  כללי  ועד"ז   .)
התשובה  בנתי)ראה    להפי' נתיב  למהר"ל  עולם    פ"ה(ות 

 ד"הממון . . נחשב כמו אחד מחלקיו".

הרמב"ם כוונת  לבאר  אין  דמכיון    , גם 
דמים   שפיכות  לידי  להביא  יכול  שגזל 

"התאוה מביאה לידי חימוד    (הי"א))כדלעיל  
להציל  הבעלים  עמדו  ואם   .  . גזל  לידי   .  .

 
 .341-342תו"מ תשמ"ח ח"א ע' ( 25

 .67הערה  15אבל ראה סה"ש תשמ"ח ח"א ע' ( 26

היתכן שגזילת שוה פרוטה   ,הקושיא  גםתורץ  לפי"ז תו(  27
תהיה חמורה כ"כ, ולכאורה ק"ו ממזיק גוף חבירו שלא מצינו  

אמרה   ,ממונם . . יבוא לידי שפיכות דמים"(
ר זה תורה דתיכף משעת הגזילה חל עליו גד

כמעשה   עצמו  הגזילה  מעשה  ונחשב 
כי   בגזילה,  רק  הוא  )ולכן  דמים  שפיכות 
עמידת הבעלים וכו' היא ע"ד הרוב בגזילה 

אף שיכול להיות בגניבה בבא במחתרת(    –
כי א( לפי"ז דהם המשך תוכן אחד, הול"ל   –

ולשונו   גוזל",  כאילו  החומד  "כל  תחילה 
ה  "כל הגוזל כו'" משמע דהו"ע מיוחד בגזיל

דוקא. ב( נקט "נוטל נשמתו" ולא "שפיכות 
ההלכות  מחלוקת  ג(  מיניה.  דסליק  דמים" 
לפנ"ז   )וכמ"ש  וסיום  המשך  דאינו  משמע 

 .26"הא למדת כו'"(, אלא דבר חדש 

ונראה שהרמב"ם ס"ל ד"נוטל נשמתו" 
ם בחזקה", דהוא מצד גוף לקיחת "ממון הא 

חבירו,   ממון  נטילת  של  פעולה  רק  דאינה 
של הוא  שאלא   בעלותו  ומפקיע  מבטל 

נוטל   "כאילו  הוי  ולכן  רכושו,  מעל  האדם 
וזהו שנלמד מקרא ד"נפש בעליו  נשמתו". 

יט(  יקח" א,  וכלל )משלי  מופקעת.  , שבעלותו 
, בין אם  27זה הוא ב"כל הגוזל" שוה פרוטה

הנגזל הוא עני או עשיר )ורק דבפחות משוה 
כיון  רכוש  על  בעלות  מבטל  אינו  פרוטה 

ממ בגניבה  שאינו  ולא  דוקא,  ובגוזל  ון(, 
ממון   אונאת  פי"א  ושאר  שכירות  הל'  לקמן  )ראה 

 .ה"ב(

דברי   המשך  הרמב"ם  הביא  שלא  וזהו 
, כי גוף הדין  גמ' הנ"ל )שופך דם בניו וכו'(ה

נלמד רק מ"נפש בעליו יקח", והביא רק מה  
שנוגע לגוף מעשה הגזילה, שכל פעם שחל  

יט, יג(  הלאו ד"לא תגזול" חל החומר    , )ויקרא 
נוטל נשמתו". ושאר הפרטים הם   ד"כאילו 
בתנאים   רק  ששייכת  נוספת  לחומרא 

יש   אם  שימותו    בנים  לנגזלמסויימים: 
, מיתתם מתיחסת לגוזל;  כתוצאה מהגזילה

נשמתו", חמס ד"נוטל  הסוג  מאותו  אינו  ן 

)ובשלמא אם היה מדובר בנשמת הגזלן, היה אפ"ל בדוחק    כן
שהביא הרמב"ם, הוא   קראשחומר האיסור פוגע בנשמתו(. ו

וכדרכו בכ"מ ראי' ולא הסברה,  כדמוכח מזה שהביא  )ו  רק 
חוקים לעניני  גם  ע'    – (  פסוקים  ח"א  תשמ"ח    341תו"מ 

 .. שיחו"ק ש"פ בראשית תשמ"ח )א( ע' כד355. ע'  84והערה  
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על ד האדם  בעלות  )כ"כ(  מבטל  אינו  הרי 
ממונו )ואדרבה מכיר בו, שהרי נותן דמים(,  

כשגורם גרמא הוא רק  והוא חידוש מיוחד;  
או   לו,  מתייחסת  שהמיתה  בפועל  למיתה 

 שגרם לקפח כל מקור חיותו דהזולת.

דלכאורה  ההלכה,  המשך  מובן  ועפ"ז 
הגזילה   )כשאין  זה  פרט  כתב  אמאי  צ"ע 
בהמשך   ולא  הלכות,  כמה  לאחרי  קיימת( 
הבנין  להפסיד  שלא  השבים  תקנת  לעיקר 

,  בזה  . והביאור)לעיל ה"ה. וראה לקמן פ"ב ה"ב. ה"ו(
לבאר,   רק  )לא  היא  כו'"  "ואעפ"כ  דכוונת 
ביותר,  חמורה  הגזלן  שתשובת  דסד"א 

דהקילו בה בתקנת השבים, אלא עוד קמ"ל  
יותר( לבאר עיקרה וגדרה של תקנת השבים,  
השבת   על  לוותר  תיקנו  איך  דלכאורה 
הגזילה, והרי מחילת ממון אין בכחה לבטל 
וזהו   ממנו".  נשמתו  נוטל  ש"כאילו  זה 
"ואעפ"כ", שבאמת חידוש גדול הוא שאין 
שהאריך  בתנאים  רק  והוא  ממנו,  מקבלין 

 בהן הרמב"ם:

אם   אבל  קיימת",  הגזילה  היתה  "לא 
קיימת מוכרח להשיבה. כי כשמשלם דמים  

)ראה מתקן רק הפסד הממון ולא גוף העבירה  

, אבל בהשבת הגזילה עצמה מתקן לעיל ה"א(
העון מעיקרו, ואפשר לתקן גם מה ש"כאילו 

כמו  ונ הגזילה  גוף  מחזיר  כי  נשמתו",  טל 
שהיה לפני הגזילה, והוי כ"מחזיר נשמתו" 
)וי"ל שפרט זה היא פעולה חד פעמית, דלא  

נמשכת פעולה  שהיא  הממון  ראה )  כחסרון 

שם בדאפשר  (לעיל  כן  לעשות  וצריך  ורק )(, 
קורה בבירה, עדיף שישלם ויתקן הכשבנה  

ראה לעיל  )הפסד הממון מאשר לא יחזיר כלל  

קיימת דא"א לבטל ((ה"ה . משא"כ כשאינה 
השבים  לתקנת  מקום  יש  הנשמה,  נטילת 

 
ע'  (  28 תו"מ תשמ"ח ח"א  טעם אחר שצריך  ,  357וראה 

)הל'   לעיל  הרמב"ם  מ"ש  ע"פ  בשקיימת,  הגזילה  להשיב 
ע"מ   לגנוב  או  שחוק  דרך  לגנוב  "אסור  ה"ב(,  פ"א  גניבה 

ב עצמו  ירגיל  שלא   .  . לשלם  ע"מ  או  ועד"ז להחזיר  כך", 
"שלא ירגיל עצמו כדי  קיימת, א"א להשאירה בידו  הגזילה  כש

שגזילה   תהיהבכך"  בשאינה    לא  משא"כ  המופרך.  דבר 
קיימת, אף שיש בידו דמי הגזילה, אין בידו דבר המזכיר לו  

 .תמיד את הגזילה

 .28לא יקבלו הדמיםש

לעשות  הגזלן  "רצה  דצ"ל  זאת,  עוד 
זה  :  תשובה ובא מאליו והחזיר דמי הגזילה"

העון  מעשה  נתקן  לא  דמים  תשלום  שע"י 
אבל   )הנגזל(,  הנפעל  מצד  הוא  ותוצאותיו 
כלפי הפועל )הגוזל(, הרי בהודאתו בבעלות 
חבירו וביטוי חרטתו ישנו עכ"פ מצדו תיקון  

ח נשמת  נטילת  אין  למעשה  )ולזה  בירו 
שבא  והעיקר  חבירו,  את  שירצה  מוכרח 
הרמב"ם  כתב  שלא  וזהו  ולהחזירו.  מאליו 
שעשה  באופן  דוקא  ולכן  לרצותו(.  דצריך 
יחסר   לא  מעשיו,  לתקן  יכולתו  ככל  הגזלן 
כלום מתיקון העון האפשרי כשאין הגזילה  
קיימת, ומפני תקנת השבים אין לקבל ממנו 

לא בא מעצמו,    דמי הגזילה. אבל אם הגזלן
לא תיקנו שלא לקבל ממנו אף הדמים )אף  
ככל   עשה  לא  כי  למחול(,  רוצה  הנגזל  אם 
כו'",  אותו  ש"עוזרין  גם  וזהו  יכולתו. 
שתקנת השבים אינה )רק( סתם קולא, אלא  
)גם( עזר שיתתקן עונו, שישוב באמת ובלב  

 שלם. 

: אם בשביל "לקרב  29הדעות"   לתקןוב"
ת השבים"  על  הישרה  חז"ל  הדרך  קנו 

בהתעסקות   וק"ו  כ"ש  ממונו,  על  שימחול 
לקרב ישראל לאביהם שבשמים שצ"ל ברור  
ריוח   כוונת  כאן  שאין  ולזולת  למתעסק 
וגם  לקרב.  רק  אלא  רוחני(  או  )גשמי 
הרי   ורוחני(,  )גשמי  "הפסד"  לו  כשגורמת 
דוקא אז רוח חכמים נוחה ממנו וגם הנהגת  
הגזלן   ד"רצה  כזה,  באופן  היא  הקב"ה 

ועוזר  לע לו  עצמו  משפיל  תשובה",  שות 
 ומוחל לו "לקרב הדרך הישרה".

,  14 ותואילך והער 112לקו"ש חל"ב ע' )
*23 ,32 ,47 ,48 ) 

עוד הוראה נפלאה,   357וראה תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  (  29
ממנו מקבלין  "אין  התשובה  להתחשב    שלצורך  מבלי  כו'" 

בנזק והפסד הנגזל, הן זה שמפסיד דמי הגזילה והן זה שע"י  
ע לגזלן, וכל זה כדאי  ישאינו לוקח דמי הגזילה ה"ז כאילו מסי

 בשביל לעזור ולהקל על יהודי לעשות תשובה.
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כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו  
 נוטל נשמתו ממנו 

שהנותן   הן,  שומע  אתה  לאו  ומכלל 
)וע"ד  נשמתו  לו  נותן  פרוטה  לחבירו שוה 

בתניא   אדה"ז  נפשו    )פל"ז(מ"ש  חיי  "נותן 
לה'"(. אלא שאין להקשות מדוע לא הביא  
הרמב"ם פרט זה, כי כאן קאי בענין השלילי 
הדברים  נקודת  כי  אם  החיובי,  בענין  ולא 

 אחת היא. 

 ( 327תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )

, עד היא  ההוראה מזה ב"לתקן הדעות"
כמה צ"ל גודל הזהירות שלא לפגוע בממונו  

 של חבירו. 

 ( 342ע'  )תו"מ תשמ"ח ח"א

 פרק יא 

 הלכה א 

  . . השבת אבידה לישראל מצות עשה 
והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה  
ואם    .  . תעשה  בלא  עובר  והניחה 

 השיבה קיים מצות עשה

א מצוה  ברוחניות הענינים, מקיים כאו" 
 "נשמה שנתת בי טהורה היא"כי  זו בכל יום,  

מהעולמות הכי    הובא  ,"אלקי נשמה"(ברכת  )נוסח  
הגשמיעליו לעוה"ז  עד  זמני, נים  ובאופן   ,  

במצבה   השינוי  מאיגרא  בירידתה  מחמת 
עמיקתא לבירא  אתרמה  מרגישה  היא   , 

האדם   ."אבידה"כעצמה   מתעסק  ומיד 
, להחזיר מצב ה"איבוד" "השבת אבידה"ב

שמזכיר ע"י  ושוב   לה  דנשמתו  שוב 
ע נמצא  בהיותה    , תמידמה  שהקב"ה  גם 

ו והגשמי,  התחתון  קבע   הקב"הש בעוה"ז 
קדיש זמן מסויים ביום לדברים ישכל אדם  

 
צערא (  30 "לפום  בביאור המשנה  מזה  המסתעף  ועיי"ש 

נקטו    ,ולהעיר.  אגרא" ועוד(  רקח  )מעשה  אחרונים  דבכמה 
 .בדעת הרמב"ם דבאמת משלם לו דמי חמורו

לא   עתה  שעד  וכיו"ב(  )אכו"ש  גשמיים 
גופא   ובזה  להם,  שייכות  כל  לנשמה  היתה 

הקב"ה זו מקיים שליחות  ששליחות  אלא   ,
ה"אבידה"  היא ענין  ששייך   .במקום 

כח ונתן  ציווה  בתורתו  שע"י   ,והקב"ה 
נשמתו   "מחזיר"ש   ,מ"ע והמל"תהשמקיים  

שהיא ה"ה  בגוף  נמצאת  כפי  חד  ,  נעשה 
ממש עם עצמות ומהות, ע"י "ואתה משמרה 

בכל היהודים   ענין זהבקרבי". ואח"כ פועל  
והיהודים  שמ ביתו,  מבני  מתחיל  סביבו, 

מפיץ  ההצלחה  ובראותו  בשכונתו,  הגרים 
 .הענין בשכונות שמסביב לו

]וע"פ סרט   380-381תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )
 ההקלטה[(

 פרק יב 

 הלכה ד 

ירד להציל ולא הציל אין לו אלא שכרו 
 הראוי לו

"שכרו הראוי לו" דוקא, ואינו משלם לו 
יבת הצלתו, כיון סדמי חמורו שהפסיד לו ב

הגמ' )כל'  שליחותיה"  שליח  עביד    ד"לא 
ד"לאצולי   )שם(  (, וכמ"ש בשטמ"ק)ב"ק קטז, ב(

 .30אגריה והא לא אציל" 

 ( 16והערה  388לקו"ש חי"ז ע' )

 פרק יד 

 הלכה יג 

בדיבורו   משנה  שאינו  ותיק  בתלמיד 
אלא   .כלל  .במסכתא    .  היה   .  כיצד 

במקואות   ואמר  דנדה  במסכתא  עוסק 
שאלות  ישאלוהו  שלא  כדי  שונה  אני 
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 בענין נדה

ה"ז  לעיל   פ"ה  דעות  שם(  – )הל'    כתב  ראה 
. לא ישנה בדיבורו, ולא   הרמב"ם,  . "ת"ח 

וכאן  שלום".  בדברי  אלא  יגרע  ולא  יוסיף 
כמ"פ  כמדובר  והוא  לזה,  דוגמא  הוסיף 
שהרמב"ם יסמוך לפעמים על מ"ש לאח"ז 
בזה,  וההסברה  יותר.  נוגע  שהענין  במקום 

האדם  לעילד בהנהגת  אבל  בכלל  מדובר   ,
להיות   שיכול  אבידה  בהשבת  מדובר  כאן 

כדבעיו ,  רבהון   יהיה  שהכל  ביותר   ,נוגע 
 הדוגמא.  לפרט מוכרחלכן ו

ונקט   שדייק  מה  בנדה  "והנה  העוסק 
שונה אני  במקואות  שהיה    "ואומר  )אף 

למד   אם  דשאלוהו  דוגמא  לנקוט  אפשר 

זה   וגם  לא למדתיה,  ואמר  מסויימת  מסכת 
שלא   מבהיר  עי"ז  דהרי  כ"כ,  שקר  אינו 

פשר ישאולוהו ויבוא לידי בזיון, מה גם שא
לפרש דבריו שלא למד באופן שידע לענות 

כי בדוגמא הזאת אינו    ,הוא  –  על כל שאלה(
חטי "טענו  בבחי'  בתשובתו,  כלום    ן שולל 

. ובזה גופא  ח, ב( )שבועות ל  "ןוהודה לו בשעורי
נקט נדה ומקואות שהם סוגיות באותו סדר 
בש"ס, והנדה טהרתה במקוה ומקואות היא  

שהשי דהיינו  דנדה,  אינו  התכלית  גופא  נוי 
שההדגשה היא    ,רחוק מהאמת. ומכ"ז מובן

בדיבורו ש"משנה"  מותר    ,רק  אינו  אבל 
 לשקר. 

 (478-480שיחו"ק תשמ"א ח"ד ע' )

 הלכות חובל ומזיק

 פרק ב 
 הלכה יב 

הכה את חבירו על אזנו . . וחרשו נותן 
 לו דמי כולו 

בשמיעה:   דרגות  שמיעה   הנישכמה 
שפירושה   נפשית  שמיעה  וישנה  סתם, 
ופנימית, החודרת ומקיפה  קליטה מעמיקה 
את כל מהות השומע, והשפעתה היא כללית 
הנוגעת   שמיעה  שישנה  עד  לגמרי,  ומלאה 
לכללות )ועצם( האדם, וכפסק ההלכה כאן 
שמי שגרם חרשות לאחר חייב לשלם לו את  

 שווי כל גופו. 

 (161-162לקו"ש חל"ז ע' )

 פרק ג 
 הלכה א 

לפי   הכל  הבושת  משערין  כיצד 
 המבייש והמתבייש 

שיש בזה  נםהטעם  כי הוא  חילוקים   ,
הגדר דבושת הוא חסרון בענין נפשי )בגופו  
בנוגע   אבל  מאומה,  חסר  לא  ובממונו 

, הרי אדם בזוי מאבד תוכנו(. משא"כ ולנפש
)או   בגופו  חסרון  שהם  התשלומין  בשאר 

צער(   גופו,  שובהרגש  ולכן  בממונו,  ים  או 
 בכל.הם 

 (57, 56 ותוהער 258לקו"ש חכ"ז ע' )

 פרק ה 

 ב - הלכה א 

בין   בעצמו  בין  לחבול  לאדם  אסור 
כשר   אדם  המכה  כל   .  . בחבירו 
מישראל . . הרי זה עובר בלא תעשה .  
. אפילו להגביה ידו על חבירו אסור וכל  
שלא  אע"פ  חבירו  על  ידו  המגביה 

 הכהו הרי זה רשע 

ב(  בסנהדרין לקיש    ,)נח,  ריש  "אמר 
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הכהו   שלא  אע"פ  חבירו  על  ידו  המגביה 
"אסור" הוסיף  והרמב"ם  רשע".   , נקרא 

רשע".  זה  ל"הרי  רשע"  מ"נקרא  ושינה 
להדגיש ר"ל   ,וכוונתו  מאמר  לפרש  שאין 

למעשה הלכה  הוא  אלא  אגדה,   ,כדברי 
דהגבהת יד יש בו איסור גמור )ומודגש גם  

"אפילו   הלשון  דין  דהוי  כו'",  בהמשך 
דין   עליו  ושחל  הקודמת(,  כהלכה  ואיסור 
לאידך,  ולשבועה(.  לעדות  )שפסול  רשע 
מיבעיא  לא  )הנה  "אסור"  לשונו  מפשטות 

ה"א(להכס"מ   פ"א  ואבידה  גזילה  הל'  דסתם    )לעיל 
אינו אלא דרבנן, אלא גם  ברמב"ם  "אסור"  

אות י. שד"ח  )ראה יד מלאכי כללי הרמב"ם    להחולקים

, הרי בנדו"ד ששינה(  כללי הפוסקים סי' ה אות ט(
"עובר  אדם(  למכה  )כבנוגע  כתב  ולא 
דרבנן  איסור  שהוא  משמע  בל"ת", 

אקרא דלא  31ואסמכוה  הוא  וכ"ז   כהטור. 
תכ( ר"ס  אלא  ,  )חו"מ  פס"ד  בזה  שאין  דס"ל 

ודלא   דעת  ביאור  ב  ( סל"דשם  )   כהב"יאגדה, 
דהוא ל"ת ,  סק"ב. סנהדרין סתרצ"ה(  ק)ב"  מרדכיה

 דאורייתא.

בהגדרת  דתלוי  י"ל  פלוגתתם  ויסוד 
האיסור דמגביה ידו על חבירו. דהנה איסור  
זה )ככל איסורי בין אדם לחבירו( יש בו ב'  

היזק וצער לחבירו,   –מצד הנפעל    :חלקים
הנהגה )מדה( רעה    – ומצד הגברא )הפועל(  

דהמגביה והמכה. ובהתאם לזה יש להגדיר  
א(   אופנים:  בב'  יד  שבהגבהת  ה"רשעות" 

זו ידה שפעולה  משום  רק  הכנה    א  היא 
  וההתחלה דפעולת הכאת חבירו )והחידוש 

כבר בהתחלה כזו דפעולת נקרא רשע  ד  הוא
דה ב(  מגוניההכאה(.  הנהגה  של  א  ה 

המגביה, שהגבהת היד עצמה היא מעשה רע  
ופעולה אסורה, ומצד הנהגה זו עצמה נקרא  

 רשע. 

על   מענישים  אין  )ראה   מחשבההוהנה 

הכאת חבירו  ב, ואם האיסור הוא  קידושין לט, ב(
ואף   הכהו",  שלא  "אע"פ  רשע  יקרא  למה 

 
משו"ז,    ועיי"ש  (31 רשע  דין  עליו  שיחול  צע"ק  דעפ"ז 

דאורייתאדבשלמא   הוא  דין  ה"ה    ,אם  בו  שאין  אף  נפסל 
הרי רק המחויב מלקות נק' רשע  , אבל אם הוא דרבנן,  מלקות

שהיה כאן מעשה דהגבהת יד, הרי אין בזה  
חבירו דהכאת  טעם  . מעשה    הטור   וזהו 
דין אינו  רשע"  אבל    ,ד"נקרא  הא'.  וכאופן 

כאופן הב' דהוי רשע, כי  היא  דעת הרמב"ם  
עצם הגבהת היד ה"ז דבר האסור וא"כ עשה 

, אלא שלדעתו הב"ידעת  כ"ה  מעשה אסור. ו
חבירו,  דהכאת  בלאו  התורה  חידוש  זהו 
בא   ההכאה,  היא  הלאו  שאזהרת  דאע"פ 

, הכתוב לגלות שגם בתחילת פעולת ההכאה
 הגבהת יד, כבר עבר על לאו זה. 

והנה ענין זה הובא בג' מקומות בחז"ל,  
הנ"ל:   אופנים  לג'  מקור  בהם  למצוא  ויש 

"המגביה ידו על  הוא    )סנהדרין שם(בגמ'  הלשון  
הרמב"ם  כדעת  היינו  סתם,  חבירו" 
)ויומתק   היד  הגבהת  בעצם  הוא  שהאיסור 
להדגיש  הכהו",  שלא  "אע"פ  הלשון  כפל 

שייך   חבירושאינו  אבל (.  בפועל  להכאת 
)  במדרשים "להכותו"  "שמשעה הוסיפו 

חבירו אע"פ שלא   ידו להכות  מרים  שאדם 
רשע" נקרא  כט(  הכהו  פ"א,  "ארבעה )שמו"ר   ,

נקראו רשעים, הפושט ידו לחבירו להכותו 
ב()  כו'" פי"ח,  במדב"ר  ח.  קרח  להדגיש    ,(תנחומא 

פעולש התחלת  הוא  יד  דהרמת    תהתוכן 
, ילוק יסודיגופא ח  מדרשיםובהכאת חבירו )

הכוונה   אם  והב"י,  הטור  לדעות  בהתאם 
לדין רשע "משעה שאדם מרים כו'", או ע"ד 

 (."נקראו רשעים"האגדה כשאר הג' ש

ולהוסיף ביאור בדעת הרמב"ם: תכלית  
לפי  אבר  בכל  קונו  את  לשמש  היא  האדם 

 הענינו. והנה ענין היד ועיקר תכלית בריאת
השתמש בה לנתינה )השפעה, חסד(, הוא ל

תמורת   חבירו"  על  ידו  "מגביה  וכאשר 
לו   להיטיב  ללא   –ההשתמשות  רשעות 

וריוח להמכה   חמור    – הנאה  בזה חטא  יש 
בין אדם למקום, שמהפך תפקיד בריאת היד  

ועוד, דרוב המצוות הם  )מן הקצה אל הקצה  
מעשיות, לעשותן בידו, ונמצא שהוא האבר 

ים )רוב( השימוש לקונו, העיקרי שבו מתקי

בנדו"ד, שיש עליו דין    וי"ל דשאני(.  )לקמן הל' עדות פ"י ה"ג
 .רשע משום שהכתוב קראו רשע
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תכלית  לכללות  סתירה  בזה  שיש  והיינו 
. וחטא זה כלפי הקב"ה מתחיל תיכף (האדם

הלימוד   במקור  גם  )ונרמז  היד  בהגבהת 
רעך"  תכה  למה  לרשע  יג(  "ויאמר  ב,  ,  )שמות 

שדתן ואבירם השתדלו לטובת ישראל "ירא  
, ובינם לבין  )שם ה, כא( ה' עליכם וישפוט גו'"

 גו באופן הפכי(. עצמם התנה

החסידות,   וע"ד  יותר  כל ובעומק  הנה 
הוא למעליותא )דתורה קדמה לעולם הענין  

ענין   ישנו של  ולכל  רעך"  "תכה  חטא(: 
ויתירה   לרפאות,  הרופא  כהכאת  בקדושה, 

הבאה ע"י חבלה ויציאת   ,מצות מילהבמזו  
כבר  עצמו  הטוב  מעלת  שישנה  )ומובן  דם 
"המגביה   ע"ד  זה,  מעשה  התחלת  בעת 

 כו'"(.

ועפהנ"ל בענין השינוי שבמציאות היד  
שהאדם   ,, י"ל גם למעליותאההיפך תכלית

בטובת   ורגילותו  טבעו  בשינוי  משתדל 
השפעתו(   )כח  ידו  את  עד שמגביה  חבירו, 

 
ע'    (32 ח"א  תשמ"ח  נדפס    38והערה    31-40בסה"ש 

 : מות הענין, ונעתק כאן לשליובסגנון אחר, מהדו"ק דכהנ"ל

דאף   הכהו,  שלא  אע"פ  רשע  דהוי  ההלכה  טעם  א(  צ"ב 
ואין  במחשבה  נשארה  ההכאה  הרי  ידו,  הגביה  שבפועל 

,  "רואין אדם יודע מה בלבו של חבי"מענישים על מחשבה )ו
אמחז"ל  ועוד  האמיתית,  כוונתו  בוודאות  לדעת  וא"א 

ב(   ט,  רשע")סנהדרין  עצמו  משים  אדם  באמירה    "אין  גם 
ובפרט    .בפירוש(. ב( הדיוק ד"ידו", וכי ברגלו ישתנה הדין

רעך" תכה  )"למה  יג(  שבכתוב  ב,  יד,  )שמות  נאמר  לא   )
ובהלכה שלפנ"ז סתם "כל המכה כו'" )וטעם הדבר כי באמת 
הוי הדין גם במכה ברגלו, ועוד דהתורה על הרוב תדבר, ורוב  

 הכאות ביד הם(, ואמאי משנה מיד בהמשך הענין.

, דרוב ועיקר פעולות האדם בתיקון ומלאכה, בזה והביאור
וכן בהיזק והיפך התיקון, הם בידים, משא"כ הרגלים דעיקרם  

צורתם וחיתוך אצבעותיהם ומקומם ל בהתאםלהליכה )והוא 
ף(. וכ"ה בתכלית בריאת האדם, דאף שכל מציאותו היא בגו

קוני"  את  ב(   "לשמש  פב,  יותר  )קידושין  ביד  הוא  מודגש   ,
רגל ושאר הגוף, דהאדם נברא לקיום מצוות, ורוב המצוות במ

)והעבירות( נעשים בידים )ובפרט צדקה, דהוא כוונת ירידת  
דעיקרם  הרגלים  משא"כ  ליהודי(,  טובה  לעשות  הנשמה 

 ה, רשות או יתרה מזה הכנה להכשר מצוה )או הפכה(.להליכ

)רק(   דאין האיסור  ידו על חבירו:  וזהו החומר דהמגביה 
ידו   שלוקח  ההגבהה,  בעצם  אלא  להכאה,  שמביא  משום 

לקיום המצוות ומהפך טבעו ותכלית בריאתו. ו"הרי    השנברא
ענין   עצם  בגלל  אלא  וכוונתו  מחשבתו  בגלל  לא  רשע"  זה 

ה בידו  תכליתהשימוש  שמהפך  היפך  "רשע",  הדיוק  וזהו   .
מתאים   וגם  שטות"(,  )"רוח  השכל  היפך  טבעו  נגד  והולך 

"ובכל אשר יפנה ירשיע", שפירושו  )שמואל א יד, מז(    לכתוב

חבי "על  ממדוה"ג,  למעלה למעלה  רו" 
ויותר   לחבירו  מהמוכרח  ויותר  מחבירו 
מלשון  רשע"  ו"נקרא  שלו.  קיבול  מהכלי 

ירשיע" יפנה  אשר  מז(  "בכל  יד,  א  ,  )שמואל 
ב. מפרשים לשמואל שם(  "יצליח" צג,  סנהדרין  ,  )ראה 

וההוראה   ממדוה"ג.  למעלה  הצלחה 
הזהירות   גודל  הקצוות,  בב'  למעשה 

ה השני, בתכלית מכל ענין דהגבהת יד, ובקצ
מטבעו   יותר  חבירו  בטובת  להשתדל 
מכל  מציאותו(  כל  )עם  ידו  את  ולהוציא 

 .32מדוה"ג, בכל מאדך

 (20, 17, 12 ותואילך והער 1לקו"ש חל"א ע' )

 הלכה ט 

מה   ששלם  כיון  חבירו  ממון  שהמזיק 
 שהוא חייב לשלם נתכפר לו 

  )הל' תשובה פ"ב ה"י(הקשה בלח"מ, דלעיל  
את  הרמב"ם  פסק אינו    "דהגוזל  חבירו 

מתכפר לו אלא אם ירצה לנגזל ויפייס אותו  

ג(  "ינצח" פי"א,  במדב"ר  החודש.  פ'  דר"כ  ,  )פסיקתא 
, שינוי  )ראה סנהדרין צג, ב. מפרשים לשמואל שם(  "יצליח"

ומ ודגש במגביה "ידו" דוקא, כי בו נראה הטבע והרגילות. 
 ה"רשע" יותר.

בנוגע   לאו  שהוא  אדם",  דב"מכה  ההלכות,  חילוק  וזהו 
כי   "רשע"  אינו  אבל  מכהו,  במה  נפק"מ  אין  הזולת,  להיזק 
מדובר בהנהגתו לחבירו )אלא דאם ההכאה היתה ע"י הגבהת 
יד פשיטא דנקרא רשע ומכ"ש(, אבל הדין ד"מגביה ידו" קאי  

ה )וההיזק  באדם  רשע"  הוא  "הרי  לחבירו,  יחס  בלי  מגביה 
יהיה רק אם וכאשר "הכהו"(, היינו שהו"ע בין אדם למקום 
שהשתמש בידו היפך תכליתו )ועפ"ז נפק"מ לדינא שמגביה  
רגלו באמת לא נקרא רשע(. ולאידך חמור הוא גם ממכה אדם, 

 כי אינו מודגש שהולך נגד תכלית בריאתו.

תו דמכיון שקדמה  כפי  אלא  הענינים  כל  הנה  לעולם,  רה 
שהם בתורה ה"ה בתכלית הטוב והקדושה כבשרשם למעלה 

ולאיסור   לרעה  שהשתלשלו  בזה    –)אלא  הביאור  עיי"ש 
הוא  בקדושה  רעך"  "תכה  דענין  בעניננו,  ועד"ז  בארוכה(. 
וענין   מילה.  מצות  להשלימות,  ועד  לרפאות,  הרופא  הכאת 

בה לפנים משורת הדין  "מגביה ידו על חבירו" הוא עשיית טו
למעלה ממדוה"ג ובשינוי הרגילות )"רשע" למעליותא(. וע"י  
לימוד ענין זה בתורה א( נפעל הציווי והאיסור כפשוטם. ב(  

ם נכשל בזה, אנלמד ההוראה בההנהגה דצד הקדושה. ג( גם 
יעשה תשובה ומזדונות לזכיות, מ"רשע" ל"רשע ליום רעה".  

הדעות" ב"לתקן  ההוראה  המובן   ונמצא  על  )נוסף  מכ"ז 
לו בהגבהת יד(, שצריך תמיד  יופשוט ליזהר בכבוד חבירו ואפ

זה,   לפני  שלו  מהרגילות  למעלה  ישראל  באהבת  להוסיף 
 "המגביה".
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אע"פ שהשיב לו הגזילה", וכאן נתכפר לו  
בין   לחלק  ומה שתירץ  מחילה.  בקשת  בלי 

הרמב"ם   נותאינו מובן, דלשו  –  33גוזל ומזיק 
"אע"פ   לעיל בהן",  וכיוצא  גוזלו  "או 

שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו )ולא "ממון  
לרצותו צריך  שבכל   שגזלו"(  משמע  כו'", 

קאי    כאן, דבזה  גווני צריך לרצותו. והביאור
, ובסוג זה  )ראה לקמן ה"י(בכפרת החטא הפרטי  

בבקשת   צורך  אין  חבירו  ממון  דמזיק 
אבל   שם(  לעילמחילה.  בשלימות   )ראה  קאי 

 שלזה צריך "לרצותו כו'"., ריצוי האדם

 ( 66והערה  147-148לקו"ש חכ"ח ע' )

 הלכה י 

לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול  ואסור  
אין זו דרך זרע ישראל אלא כיון שבקש  
ראשונה  פעם  לו  ונתחנן  החובל  ממנו 
ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניחם על  
רעתו ימחול לו וכל הממהר למחול הרי 

 הוא משובח ורוח חכמים נוחה הימנו

מקומות  ב'  בעוד  הובא  זו  הלכה    תוכן 
ו. הל' תשובה פ"ב ה"י )לעיל הל' דעות פ"ו ה"  ברמב"ם

, אבל בשינויים ממקום למקום: א(  ראה שם(  –
ובהל'  "אסור",  נקט  תשובה(  )ובהל'  כאן 
ב( כאן מפרט בנוגע   כו'".  יהא  דעות "ולא 
לזמן ואופן המחילה, משא"כ בהל' תשובה 
הובאו  שלא  נוספים  פרטים  הביא  )ושם 
דעות   ובהל'  "הנחבל",  נקט  כאן  ג(  כאן(. 

ובהל'   כאן "המוחל",  ד(  "אדם".  תשובה 
ובהל' תשובה "ולא  ימחול לו",  נקט "ולא 

 ל' דעות לא הוסיף כלום.היתפייס", וב

, דכאן קאי בגדר המחילה  בזה  והביאור
תכפר העבירה  תכדין ב"חובל ומזיק", כדי ש

וכלשונו  מעונש,  ויפטר  דהחובל  הפרטית 
"אין מתכפר לו ולא נמחל עונו    )ה"ט(לפנ"ז  

ול  כו'".  שיבקש  ד"וידע  עד  הפרט  נוגע  כן 

 
יבואר יותר ע"פ מ"ש לעיל    המבואר שם,   עצם החילוק (  33

והערה   116לקו"ש חל"ב ע'    –הל' גזילה ואבידה פ"א ה"א  
 בפנים.אינו מובן כ . אבל סו"ס39

וניחם רעתו", שבראותו  שהוא שב מחטאו 
השתדלות והכנעת החובל, מתאים שימחול  
וזהו   יענש.  ולא  החטא  שיתכפר  כדי  לו 
מה   כי  לו",  ימחול   .  . "לנחבל  שמדגיש 
לפעולת  השייכת  המחילה  הוא  שנוגע 

 .וראה לעיל ה"ט() 34החבלה

 (144-148לקו"ש חכ"ח ע' )

הממהר   משובח  וכל  הוא  הרי  למחול 
 ורוח חכמים נוחה הימנו 

חוקיו    כתיב, ליעקב  דבריו  "מגיד 
, ומזה מובן  )תהלים קמז, יט(   ומשפטיו לישראל"

הקב"ה  של  במדתו  שכ"ה  שעאכו"כ 
ומדותיו   הרחמים,  ממדת  היא  שהמחילה 
הקדושות אינן בבחי' גבול ותכלית, ו"ממהר  
הבלתי  הדברים  כל  על  לבנ"י  למחול" 
הנראה   בטוב  ורחמים  וחסד  בחן  רצויים, 
לתשובה  בנ"י  מעורר  גופא  שזה  והנגלה, 

 ומיד הן נגאלין. 

 (148)לקו"ש חכ"ח ע' 

 פרק ח 

 הלכה טו 

ספינה שחשבה להשבר מכובד המשוי  
ועמד אחד מהן והקל ממשאה והשליך 
רודף   כמו  שבה  שהמשא  פטור  בים 
עשה  רבה  ומצוה  להרגם  אחריהם 

 שהשליך והושיעם

הדעות"תוכן   ב"לתקן  ההלכה   כללות 
ישראל הוא של  מעלתם  נרמזת  שבה   ,

"ספינה"   מהתורה:  על שלמעלה    מורה 
הים  "יורדי  בגוף,  שנתלבשה  כפי    הנשמה 

מים  , שבגלל הסכנה ד")תהלים קז, כג(  באניות"
ע"י רבים אבל  ירידה,  זה  הרי  שבעולם   "

הנוגע  (  34 המחילה  בגדר  דקאי  תשובה  בהל'  משא"כ 
פרט   שהיא  כפי  המחילה  בגדר  קאי  דעות  ובהל'  לתשובה, 

 ראה לעיל שם בפרטיות. –בדעות ומדות המוחל 
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עלי בה  ניתוסף  בתומ"צ  ובזה היעבודתה   .
שתמיד יש ע הים,  חילוקי דרגות לפ"גופא  

יש זמנים שהוא שקט בו "מים רבים", אבל  
ויש זמנים שהוא סוער, שאז הסכנה גדולה  

 .יותר

החיל הוא  שובכללות  זוק  הבית  בין  מן 
הגלות סוער  ,  לזמן  ים  הוא  כדי  שגלות  עד 

ואינה מסוגלת  "חשבה להשבר",  הספינה  ש
)המגינים   דתומ"צ  המשוי"  "כובד  להחזיק 

דמצד התגברות חושך ומצילים על האניה(,  
הריבוי   כל  לקיים  לבנ"י  כח  אין  העולם 

"ה  .דתומ"צ הקב"ה  הרי  כזה,  קל  ובזמן 
ישנם  ,  למעליותא  ממשאה" הגלות  דבזמן 

ריבוי ענינים דתומ"צ שא"א לקיימם בפו"מ,  
בים" "השליך  אלו  למעליותא,    ומצוות 

שלמעלה  בהעלם  לשרשן  ונתעלו  שחזרו 
 . יה יא, ט()ישע  35מגילוי, "כמים לים מכסים" 

גודלו רואים  ישראל,   בזה  של  מעלתם 
טובתם עניני  הקב"ה  הקל    שבשביל  כו"כ 

בנ"י  בשביל  היא  שהתורה  דכיון  תומ"צ, 
ישראל"ו את  הריבוי   הנה,  "לזכות  כאשר 

המשא שבה כמו  דתורה מסכן את ישראל )"
רבה   "מצוה  הרי  להרגם"(,  אחריהם  רודף 
עשה שהשליך והושיעם", דאם אין ישראל 

  )ועפ"ז   פ"ח, ז( )ראה פדר"א פ"נ. אסת"ר    תורה למה
ד ומקורםי"ל  שרשם  בים",   "השליך 

שהם  דהמצוות ישראל  על  קאי  שורש ה, 
"מצוה דיוק  להמתיק  יש  ו.  תורה(ד הלשון 

מגדרי  חלק  הוא  גופא  זה  שענין  רבה", 
רבה(,  מצוה  )ואדרבה  שבתורה  המצוות 
היינו שהתורה עצמה מצווה שבשביל הצלת 

עניני  ישוישועת   כו"כ  להשליך  יש  ראל 
 .)ראה לעיל הל' שבת פ"ב ה"א( תומ"צ

דוקא   לים"  ד"השליך  בהדיוק  ולהוסיף 
דהוא (,  כבסיום ההלכה  )ולא "השליך" סתם

לרמז שעניני התומ"צ שהושלכו לים נשארו 

 
  שכאשר באו"א,    864-865תוכן קצר תשמ"ט ע'  ( וראה ב35

דעבירות,   המשוי"  "כובד  להשבר" מחמת  "חשבה  הספינה 
להיות   חטאהוצרך  כל  ים  במצולות  ד"תשליך   תם"והענין 

 והנמצאים בתוכה.הספינה את כדי להציל  ,)מיכה ז, יט(

שנשארים  טובות  כאבנים  בשלימותם, 
  .בקיומם בעמקי הים ויש אפשרות להעלותם

מעליותא קאי על  ודוגמתו בנמשל, ש"ים" ל
והרי  מכסים",  לים  "כמים  דלעתיד  הגילוי 
לע"ל יחזרו ויתגלו כל עניני תומ"צ ובאופן 
מספיק  דלא  כלומר,  מלפנ"ז.  יותר  נעלה 
בנ"י,   הצלת  בשביל  התומ"צ  על  הוויתור 

היא  האלא   דטובתם  האמיתית  שלימות 
, גם  שמקבלים את כל העילויים שע"י תומ"צ

ל עליהם  לוותר  שהוצרכו  שעה אלו  פי 
 .36בשביל הצלתם 

  ותוהער 671-673סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )
70 ,71 ,74) 

 סיום ההלכות 
בתיבת  הרמב"ם   אלו  הלכות  סיים 
הוא  "והושיעם",     הגמורהיפך  השענינו 

וכתבו המפרשים ומזיק".  עוז    מ"חובל  )מגדל 

לסיים בטוב  ,כאן( כדי  ותיבה    ,דהוא  ובענין 
)שבת    ""ישועות  שנקרא  ששייך לסדר נזיקין,

א( נקרא  לא,  שנזיקין  הפשוט  הטעם  והנה   .
יר לפרוש המז  ,ישועות הוא לפי ש"מושיען
בממון" ומהתחייב  שם(  מהיזק  או    , )רש"י 

"דבעי רחמי להושיע אותנו ולהצילנו  משום  
הזהירות  שם(  חדא"ג)  מהם" ע"ש  היינו   ,

 לה דנזיקין.וההצלה מנזיקין, השלי

מזה,   סדר  דויתירה  זה  "ישועות  הלשון 
לימודמנזיקין"   וכן  עצמו  שהסדר    ושמע 

ישועות. וההסברה בזה, שהכוונה  של  הו"ע  
"חובל   והחסרון,  הפגם  בענין  הפנימית 
ע"י   יותר  גדול  עילוי  שיתוסף  היא  ומזיק", 

ה לעילוי  עבודת  ועד  ערוך שתשובה,  באין 
גילוי למעלה מסדר ,  "ישועות"  א בבחי'שהו

 השתלשלות.

 (670-671סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

 לא נחסרו מצוות אלוגם בזמן הגלות דבפועל  ולהעיר( 36
ואדרבה  לגמרי שפתינו",  פרים  ד"ונשלמה  באופן  דישנם   ,

ה בזמן  וסייגים  גלות  דוקא  גדרים  ריבוי  תו"מ    – ניתוספו 
 .248תשמ"ט ח"ד ע' 
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 הלכות רוצח ושמירת נפש
 המצוות 

שלא ליקח כופר לנפש רוצח אלא יומת 
 . . שלא ליקח כופר למחוייב גלות

, אבל  במזיד  הוסיף "אלא יומת" ברוצח
והוא  .  37לא כתב "אלא יגלה" במחוייב גלות

י"ל בפשטות, בזה  . והטעם  38ככתוב בתורה 
לאחרי  אפילו  כופר  יקחו  שלא  דקמ"ל 

בשגגה   הרוצח  דלהגלות  מ"ע    – שקיימו 
 .)וראה לקמן פ"ה ה"א(לשוב לשבת בעירו 

 ]אג"ק חכ"ח ע' רעא[(  298)לקו"ש חי"ג ע' 

 להפריש ערי מקלט ולכוין להם הדרך 

הדרך"   להם  "לכוין  שגם  הוא  משמע 
 .)וראה לקמן פ"ח ה"א( בכלל המצוה

 (2הערה  107)לקו"ש חכ"ד ע' 

 פרק א 
 הלכה ב 

 מצוה ביד גואל הדם להרוג את הרוצח

 [ראה לקמן פ"ח ה"ד]

 
37  )( , (דעלי' קאי במכתבבס' משאת המלך על הרמב"ם 

"דבמה שאמרה תורה שלא ליקח כופר לנפש    , דייק מלשון זה
רוצח נאמר כאן ב' ענינים, חדא שלא נחייבנו עבור הריגתו  

מ ממון במקום מיתה, ועוד נאמר בזה דאף דחיובו מיתה מ"
בלשונו   שדקדק  וזהו  בממון,  המיתה  לפדות  כופר  ניקח  לא 
שלא ליקח כופר לנפש רוצח, היינו שלא נחייבנו ממון במקום 

י אלא  והוסיף  ע"י  וממיתה,  מהמיתה  נפדנו  שלא  היינו  ת, 
ממון. אבל באזהרה שלא ליקח כופר למחוייב גלות, הרי לא  

מון  באה האזהרה אך שלא ניקח כופר עבור הריגתו לחייבו מ
עונש   נפדה  שלא  יגלה  אלא  לומר  א"צ  אבל  גלות,  במקום 

בממון תיתא  ,הגלות  מהיכא  סברת   , דזה  ליכא  כבר  דבזה 
דהרי   ומתכפר,  ממון  שנותנין  לח"מ  שמצינו  לפי  הברייתא 

וראה לעיל  וע"ז קאי כאן דא"צ לזה.  בגלות לא מצינו כה"ג".  
 ( דבאמת דעת הרמב"ם הל' נזקי ממון פ"י הי"ג. פי"א ה"א)

 .היפך מהמתבאר שםבגדר תשלומי כופר הוא ב

  )במדבר לה, לא(  ( לכאורה הכוונה, שרק במזיד כתיב38
"ולא תקחו כופר לנפש רוצח . . כי מות יומת", ולא נכתב כן  
במחוייב גלות. והוא כי בפשש"מ הרוצח בשגגה נמצא כבר  

 בגלות, וא"כ אין צ"ל "אלא יגלה".

 הלכה ד 

גואל  קנין  הנהרג  זה  של  נפשו  שאין 
 הדם אלא קנין הקב"ה 

 ,אכו"כ של ישראלעו  , כל אדם  פו של גו
הקב"ה  של  קנינו  הלשון 39ה"ה  ודיוק   ,

,  תענין של חביבות מיוחד"קנין" מורה על  
מ"י(   המשנה  'לכ פ"ו  קנינים "  )אבות    חמשה 

 וכו'".

]וע"פ סרט   132)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 
 ההקלטה[(

ד"הדין    תוכן להא    אינו צמצום  שייך 
פ"ז(  "כפשוטו שעיהוה"א  תניא    דמאחר ,  )ראה 

ו"צמצום אינו    קנינו של הקב"ה  אדם הואשה
בכל חלק וענין    נמצאהקב"ה  הרי    כפשוטו",
זה  אלא    מגוף  רגלו(.  צפרני  )גם  שמזיק 

עדיין  לא כתב בסגנון זה מכיון ש שהרמב"ם
 זה. ענין אז לא נתפרסם 

 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 167)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 

 הלכה יד 

או   בים  טובע  חבירו  את  הרואה  וכן 

לדברי הרמב"ם הללו כמקור   כ"ק אדמו"רכ"מ ציין  ב(  39
ענינים(  ושאר  להיזק  )בנוגע  גופו  על  בעלות  לאדם    שאין 

]אג"ק ח"י    475חכ"א ע'  לקו"ש    ראה: .  ובנוגע לקדושת הגוף
חכ"ו ע'  .  2הערה    245ע'    .48הערה    218חכ"ג ע'  ע' שכו[.  

)ושם "ראה"(. חל"ט   21הערה    171חל"ה ע'  .  73הערה    375
אג"ק  ]אג"ק ח"כ ע' צג[ הערה ד"ה כלי של קודש.    280ע'  

 .143תו"מ חל"ז ע' ח"ז ע' צט. ח"כ ע' צג. 

טעם  לנוגע  , בח"ד ע' קפ[ ]אג"ק   328ח"ו ע'  וראה לקו"ש  
: "ויותר מבואר טעם הדבר ברדב"ז על האיסור לחבול בעצמו

אין נפשו של אדם קנינו    )הל' סנהדרין פי"ח ה"ו(  הרמב"ם
)פ"א ה"ד(.   רוצח  ועיין ג"כ רמב"ם הל'  קנין הקב"ה,  אלא 

בו הכוונה  כימ"ש  אולי  כאן    באמת  "עיין",  מפורש  אינו 
משא"כ    ק כלפי גואל הדם.דהאדם אינו ברשות עצמו וקאי ר

וראה הלשון בשיחת י"ט כסלו תשמ"ז )תו"מ    .בלשון הרדב"ז
ע'   ח"ב  הל'  59תשמ"ז  אין  מרמז  איז  רמב"ם  דער  "ווי   :)

שמירת נפש, און רדב"ז ברענגט עס אראפ בפשטות". וראה 
ביאור דברי הרדב"ז בארוכה. וראה    106-110לקו"ש חל"ד ע'  

 .1514-1515תו"מ תשמ"ה ח"ג ע' 
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באה  רעה  חיה  או  עליו  באים  ליסטים 
עובר עליו ויכול להצילו הוא בעצמו . .  

 על לא תעמוד על דם רעך 

( בים"  "טובע  הרמב"ם  שנקט    ולא מה 
(, הוא כדי סנהדרין עג, א()  בש"סכ"טובע בנהר"  

והרי  ורגיל,  ההווה  ממצב  דוגמא  לתאר 
 נתרבו אז המפליגים בים. 

טז(בתו"כ  דלדייק,  יש    דעו ובגמ'    )יט, 
שם( ס) הואהל  נהדרין  )אתה(    שון  "חייב 

אבל   יכול "ו  כתברמב"ם  הלהצילו", 
הלשון  ולהצילו".   להצילו" הנה  "יכול 

האדם   40פירושו  שביכולת  הדבר  שברור 
יפגע   לא  הסכנה  וחשש  חבירו,  את  להציל 
שאחרי  ורק  ההצלה,  בוודאות  גורע  ואינו 
תתנקם   וכיו"ב  שהחיה  חשש  יש  ההצלה 

קצת,   באו"א  או  ההצלה במציל.  שפעולת 
של  ביכולת  )שודאי  ודאית  היא  עצמה 

, ואז חייבים להשתדל בזה פעולה זו להציל(
אם  )משא"כ  ממק"א  סכנה  חשש  שיש  אף 

עצמה   ההצלה  פעולת  מצד  היא    – הסכנה 
כמו הצלת חבירו מחיה רעה או לסטים, או  
יטבע   שהמציל  חשש  כשיש  בנהר  טובע 

 אינו בגדר "יכול להצילו"(.  –כמוהו 

ממ"ש הרמב"ם,   הרדב"ז  ולהעיר  בפי' 
להציל  ד שיכול  במי  בלא "איירי  להדיא 

זו   ולא   .  . כו'  כגון  כלל,  המציל  שיסתכן 
סכנה,  ספק  קצת  בו  יש  אפילו  אלא  בלבד 

אותו טובע בים או לסטים באים    הכגון רא
עליו או חיה רעה, שיש בכל אלו ספק סכנה, 
אפ"ה חייב להציל . . ומ"מ אם הספק נוטה  
אל הודאי אינו חייב למסור עצמו להציל את  

מוכ בספק  ואפי'  חזית  חבירו  דמאי   .  . רע 
בב"ח עד"ז  ו.  41דדמא דידך סומק טפי כו'" 

כתב "דמלשון הברייתא משמע    חו"מ סי' תכו()
שיוכל   לו  ברור  אינו  אפילו  להצילו  דחייב 
סכנה  בספק  עצמו  להכניס  חייב  להצילו, 

 
רש"י עה"ת, ואף שבהערה דעת  ( בפנים השיחה קאי ב40

נעמד על השינוי בלשון הרמב"ם ג"כ, אינו ברור אם  שם    8
. והעתקנוהו כאן ברמב"םקאי גם  שבהמשך השיחה  הביאור  

 ., ותן לחכם ויחכם עודלשלימות הענין

להצילו   ויכול  כתב  הרמב"ם  אבל  להצילו, 
שיכול   ספק  בדאין  דדוקא  דמשמע  וכו' 

יב להכניס עצמו בספק  להצילו, אבל אינו חי
 סכנה להצלת חבירו".

ושוה"ג  8 ותוהער 120-124)לקו"ש חל"ב ע' 
 ( 29, 26, 22שם, 

 הלכה טז 

וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו 
 קיים כל העולם כולו 

ההשתדלות   ענין  מודגש  שצ"ל  בזה 
 בטובת כל יחיד ויחיד מישראל. 

שתורת "כאילו"ומ"ש   לכך  נוסף  הרי   ,
זל"ז הוא אמת מדמה  "כאילו"  דהפי'  י"ל   ,

מישראל  אחת  נפש  שמעלת  למעליותא, 
כיון   כולו,  העולם  כל  מקיום  יותר  גדולה 
אחת  נפש  בשביל  נברא  כולו  העולם  שכל 
בשבילי  לומר  חייב  כאו"א  )והרי  מישראל 

 נברא העולם(.

)סנהדרין  לשון המשנה    לא הביא ולהעיר ד

כ"א מארז"ל כל העולם   ,"עולם מלא"  לז, א(
כי בזה מדבר הרמב"ם  (,  וצ"ע מקורו)  כולו

 כאן, משא"כ בגמ'.

 ( 87, 86 ותוהער 674"ט ח"ב ע' שמ)סה"ש ת 

 פרק ב 

 הלכה יד 

תורה   נתנה  שלא  בשבט  נאמר  לכך 
ומקל   בשבט  אלא  להכותו  רשות 
בהכאת  ולא  בהן  וכיוצא  ורצועה 

 רציחה 

הוא   "בשבט"  שהלשון  צ"ל  לפי"ז 

 .ושוה"ג שם 12הערה  128וראה לקו"ש חל"ח ע' ( 41
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שהרי  בהווה",  הכתוב  "דיבר  מחמת 
גם ב"מקל   הוא  רציחה"  השלילה ד"הכאת 

 ורצועה וכיו"ב". 

 ( 6הערה  130)לקו"ש ח"ו ע' 

 פרק ה 

 הלכה א 

מן  כופר  יקחו  שלא  דין  בית  והוזהרו 
בעירו   לישב  כדי  בשגגה  הרוצח 
לנוס אל עיר  כופר  ולא תקחו  שנאמר 

 מקלטו

בעירו" לישב  "כדי  השמיט    וגם   ,כתב 
לשבת גו'". "לשוב    )במדבר לה, לב(סיפא דקרא  

ומזה משמע שהרמב"ם מפרש שהל"ת כולל 
שהגלו קודם  הן  בשווה,  האופנים    את   ב' 

 .)ראה לעיל במצוות( 42הן לאח"כוהרוצח 

 ]אג"ק חכ"ח ע' רעא[(  298)לקו"ש חי"ג ע' 

 הלכה ט 

חוץ  הדם  גואל  שהרגו  בשגגה  רוצח 
ולו  שנאמר  פטור  מקלטו  עיר  לתחום 

 אין משפט מות

דם"   לו  ש"אין  ולא  "פטור",  רק  כתב 
)דברים הכתוב    ,"זי. ולפ(ראה שם  –   )ה"יכדלקמן  

ה( לעיר   יט,  שבא  לפני  הוא  וחי"   .  . "ינוס 
 מקלט )בפעם הא' קודם העמידה לדין(.

 ( 27הערה  130)לקו"ש חל"ח ע' 

 ]וראה לקמן פ"ח ה"ד[

 הלכה י 

ויצא חוץ לתחומה  לעיר מקלטו  נכנס 
ע התיר  זה  הרי  למיתה  בזדון  צמו 

 
 ( כ"ה לכאורה הכוונה.42

ורשות לגואל הדם להרגו ואם הרגו כל  
 אדם אין חייבין עליו שנאמר אין לו דם

עצמו  ד"התיר  דהא  משמע  בפשטות 
הדם   גואל  ביד  שרשות  לפי  הוא  למיתה" 
כו'",  "לפי שרשות  הול"ל  לפ"ז  אבל  וכו'. 
ש"התיר  בזה  משמיענו  מה  ועיקר,  ועוד 
ולמה לא הסתפק בהעתקת  עצמו למיתה", 

, "רשות ביד גואל הדם  )מכות יא, ב(  ל' המשנה
שבדין היוצא חוץ לתחום    ,. ונראה לומרכו'"

בזדון ישנם ב' הלכות שונות שאינן תלויות  
 זב"ז:

א( בנוגע להנהגת הגולה עצמו, דמחמת  
עצם יציאתו חוץ לעיר מקלטו "התיר עצמו 

מהכתוב   נלמד  וזה  יא( למיתה".  לה,   )במדבר 
,  )מכות שם(  שם תהא דירתו וכו'"  –"ונס שמה  

שחיותו היא רק בעיר מקלטו, ואם יצא נפקע  
קטילא" כ"גברא  והוי  "חיות"  גדר   ממנו 

חיובו  ) ממנו  נפקע  שלא  פשוט  אבל 
וי"ל עוד, שכוונת הכתוב "ונס . .  במצוות(.  

ראוי  מצ"ע  היא, דהורג נפש    )דברים ד, מב(  וחי"
שבערי   אלא  קטילא,  גברא  בגדר  להיות 

ט נתחדש בו דין ד"וחי", שנפקע ממנו  מקל
אבות )  גדר גברא קטילא. וע"ד מ"ש בצפע"נ

, דאין איסור לצאת מערי מקלט, רק  דר"נ פ"ל(
וצ"ע אם  יהיה בעיר מקלט.  מה שעי"ז לא 
שחייב  בב"ד  דינו  שנפסק  לאחרי  רק  זהו 
דעדיין  לדין  עמידה  קודם  משא"כ  לגלות, 

 .(ראה לעיל ה"ט)ואינו בגדר גברא קטילא 

אחר  ע"י  הרוצח  להריגת  בשייכות  ב( 
ובזה יש חילוק בין גואל הדם דיש   .מוצאוש

עליו   חייבין  שאין  בנ"א  לשאר  רשות,  לו 
לכתחילה אסורים  גברא  ,  אבל  שהוא  אף 

 .קטילא

.    )שם()בצפע"נ    . כתב "פלוגתא במכות 
אין   כו',  ורשות  הדם  גואל  ביד  מצוה  אם 
דין   זה  רק  ]דהנרצח[  המיתה  משום  הטעם 

חמת שיצא מן המקלט, וכן משמע מדעת מ
שמצוה   הטעם  זהו  לדעתו  אבל  הרמב"ם". 
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 שהם   ביד גואל הדם או רשות כו'. אבל י"ל
  מפני )  הדם  גואל  י"ע  הריגה,  דינים'  ב

  מחמת )"  למיתה  עצמו  התיר"ו(,  המיתה
 .((יציאתו

,  26, 23* ותוהער 129-130)לקו"ש חל"ח ע' 
27 ,31) 

 ראה לקמן פ"ח ה"ד[ו]

 פרק ז 
 הלכה א 

רבו   מגלין  מקלט  לעיר  שגלה  תלמיד 
שיחיה   כדי  לו  עשה  וחי  שנאמר  עמו 
וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד  
שגלה  הרב  וכן  חשובין  כמיתה  תורה 

 מגלין ישיבתו עמו 

ד שהדין  משמע  "וכן"  רב "הלשון 
הקודם    "שגלה דהדין  הטעם  מאותו  הוא 

שגלה "ד אריכות "תלמיד  מובנת  ועפ"ז   ,
הרב, "ומבקשיה"    –"בעלי חכמה"    ,הלשון

נראה    – ומכאן  מוסיף  התלמיד.  שהתלמיד 
לא רק בשכל הרב אלא גם בחיותו. אבל בזה  
האור   בענין  רק  מוסיף  התלמיד  גופא, 
מהותו.  בעיקר  ולא  הרב,  של  והגילוי 

ובזה  הוספת  משא"כ   לתלמיד.  בנוגע  הרב 
מ"וחי"  הלימוד  ותחילת  שעיקר  מה  מובן 

 .הוא בנוגע לתלמיד

. וראה 35, 34 ותוהער 375)לקו"ש ח"ה ע' 
 ( 20הערה  34-35לקו"ש חי"ט ע' 

ב הרמב"ם  בעלי הכוונת  "וחיי  הוספה 
אה"נ    : חכמה כו'" היא לתרץ שאלה בדין זה

שצריך לדאוג לכל צרכי הגולה, אבל מנא לן  
על חשבון הזולת, רבו )ובפרט  גם  דנעשה כן  

נפש   שהרג  בתלמיד  אמנם    –שמדובר 
זה גופא מראה שאינו כדבעי,   בשגגה, אבל

רשע" יצא  יג(  "מרשעים  כד,  א  וע"ז  )שמואל   .)
רק  )לא  ת"ת  הוי  התלמיד,  דבשביל  מוסיף 
בגדר צרכיו הכי חשובים, דזהו העסק שלו 

גם   בה  לעסוק  ההזדמנות  לו  לתת  ומוכרח 
החיים   והיפך  דחיים  שאלה  אלא(  בגלות, 
"כמיתה   השלילה  הדגשת  עפ"ז  )ומתורץ 

ולא משא"כ    חשובין",  בהחיוב.  הסתפק 
שהוסיף הרמב"ם   ,)כאן(  לפי' המעשה רוקח

י, ב()  בגמ'כ"ז כי   דרשוהו לענין חיותו    מכות 
הגופנית(, ומכיון שציותה תורה "וחי", אין  
ליה  "דתהוי  עמו  רבו  להגלות  כ"א  ברירה 

י"ל   ומקורו  ז,    מלאמקרא    – חיותא".  )קהלת 

 "החכמה תחיה בעליה".  ,יב(

בזה,   צע"ג  דוקא אולם  הוא  דכהנ"ל 
משא"כ   התורה,  הוא  חייו  שכל  בתלמיד 

לא חילקו בזה, ואדרבה נראה שם   )שם( בגמ' 
)כהמשך  הגון  בעיקר בתלמיד שאינו  דקאי 
לתלמיד  אדם  ישנה  שלא  "מכאן  הסוגיא 
שאינו הגון כו'"(. ואף ש"אינו הגון" הוא רק  
במעשיו, הרי נראה במוחש דחסרון בהנהגה  

אי שא"א לקבוע כלל פועל גם בלימוד, ובוד
 .ו נעשה כל חייושל לימודהש

  ,כתב  )שו"ת דווינסק ח"א סכ"א(והנה בצפע"נ  
דהוספת הרמב"ם "הוא טעם רוחני", וביאר  

מדיליה לתלמיד    ,טעם  ללמד  דמכיון שאין 
שאינו הגון נמצא דרבו "פשע בזה, לכן הוא  
שהדין  לומר  דצ"ע  מלבד  אבל  משועבד". 
ד"תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" הוא דוקא 

פושע שכל   –  ברב  לומר  גדול  הכי  ודוחק 
)ובמילא   בשגגה  נפש  דהורג  המציאות 
תלמיד שגלה( היא רק באדם כזה שרשעתו  

  –   בו צריך להכיר בזהגלויה עד כ"כ שהיה ר
זה   ענין  הרמב"ם  שהביא  גופא  מזה  הרי 
שמתאים מוכרח  הלכות",  "הלכות   בספרו 

בסתירה    הוא שאינו  ופשיטא  להלכה, 
 להלכה פסוקה דכל תלמיד מגלין רבו עמו. 

שהוסיף  מה  ובהקדים  בזה,  והביאור 
שלא   ומבקשיה"  חכמה(  ")בעלי  הרמב"ם 
להוסיף  בזה  הכוונה  ולכאורה  בקרא.    נזכר 
באופן   לעיונא  תורה  שלמד  רק  דלא  תנאי, 
אלא  חכמה"(,  )"בעלי  "דיליה"  שנעשית 
ש"קנה",  במה  מסתפק  דאינו  זאת,  עוד 
ו"מבקש" בתמידות לעלות בהשגת התורה  
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שאין לה גבול. אבל עפ"ז מתחזקת השאלה 
הנ"ל דבגמ' משמע דקאי )בעיקר( בתלמיד 
ד"ומבקשיה"   דוא"ו  והנראה,  הגון.  שאינו 

או", והכוונה לב' סוגי תלמידים  היא כמו "
בקטע   "בעלי (הקודם)ראה  שבדרגת  אלו   :

להיות  "מבקשים"  שעכ"פ  ואלו  חכמה", 
כן   להיות  שסופן  ומכיון  חכמה.  בעלי 
תאמין"  ומצאת  "יגעת  תורה    )דהבטיחה 

ב( ז,  "בעלי )מגילה  הוו  ש"בכח"  נמצא   ,)
 חכמה" כבר עכשיו. 

תלמיד,   בכל  הוא  שהדין  מובן  ועפ"ז 
ג רב דמזה  הוי  )שבסתם  הרב  שלקחו  ופא 

הרגיש(   )או  שראה  מוכח  לתלמיד,  הגון( 
ולכן  "מבקשיה",  בגדר  הוא  זה  דתלמיד 
כשגלה תלמיד זה, "מגלין רבו עמו" להוציא 
ענין זה מהכח אל הפועל, לעשותו "תלמיד  
בזה,   ולהוסיף  חכמה".  ל"בעל  ועד  הגון" 
דמכיון שצ"ל "וחי" בכל משך שהותו בעיר  

נמצא עמו"    מקלט,  רבו  ד"מגלין  דהחיוב 
מצבו   ע"ש  גם  "בעל בהוא  כשיהיה  עתיד 

חכמה" בפועל, כי בהיותו "מבקשיה" ברור  
חכמה "בעל  יהיה  )וי"ל   "שסו"ס  בפועל 

 וכנ"ל., שכבר התחיל בזה(

הוא בענין    ומההוראות הפשוטות מכ"ז
רב" לך  מ"ו(  "עשה  פ"א  מצד  )אבות  אם  דגם   ,

למצ עד  הרב  מצד  ירידה  דרוש  ב מצבו 
ד"גלות", אין לו ליפול ביאוש ועליו למצוא  

יהיה  יכרע רב אמיתי ש" ואם רק  " לדרגתו, 
רבו   ש"מגלין  הוא  מובטח  "מבקשיה", 
"בעל  הגון",  "תלמיד  ממנו  ויעשה  עמו", 

 חכמה" עד כמותו דהרב ממש.

"וכל   ישעיה נד, יג() כתיבובעבודת כאו"א: 
בניך לימודי ה'", וכשעובר עבירה ה"ה לפי 
והסיבה  הגון".  שאינו  "תלמיד  בגדר  שעה 
לזה דאינו "בעל חכמה", שפירושו )בנוסף  
עבירה  עובר  אדם  ד"אין  הענין  פשטות  על 

( שאינו  )סוטה ג, א(  " אא"כ נכנס בו רוח שטות
ב"ה  א"ס  ל"רבו",  שלו  הקשר  מרגיש 

שבנפש חכמה  בבחי'  מה "החכ  ,המלובש 
והא גופא הוא מצד ה"רוח שטות"  )תחיה".  

המכסה(. ואמרה תורה, דח"ו לומר שמחמת  
כל   כי  להקב"ה,  התקשרותו  נתבטלה  זה 
ורק  "מבקשיה",  בגדר  עכ"פ  הוא  יהודי 

, אבל גם אז  פי"ט()תניא    א בבחי' שינה"יש"ה
ומיד   יצה"ר.  זה  שיראה כמגין מגואל הדם 

הרי   בגלוי,  "מבקשיה"  להיות  תשוקתו 
ויפעול פעולתו להחיותו  "מ גלין רבו עמו" 

נפשו  כחות  בכל  דקדושה  חיות  בחכמה, 
 בדרך ממילא שליטת היצה"ר.  תהמבטל

ועד"ז בכלל ישראל: "מה שהוא עושה 
לעשות" לישראל  אומר  ט(  הוא  פ"ל,  ,  )שמו"ר 

ומובן לפי"ז שהקב"ה )"רבו"( נמצא בגלות  
ולא רק באופן   )"תלמידו"(,  ביחד עם בנ"י 

אלא ד"שכינתא    )מגילה כט, א(עמהן"  ד"שכינה  
ב(   בגלותא" צ,  זח"ג  הלשון    )ראה  )כדיוק 

"מגלין" רבו עמו, כי רק אז יוכל לפעול עליו  
ליה   -בשלימות   "דעביד  א"א  דאל"כ 

והרב   בגלות  התלמיד  בהיותו  דחיותא" 
בחירות(. ובמילא אין מקום ליאוש בגלות, 
ואדרבה "ה' שומרך ה' צלך )כי הוא( על יד 

אם מצד מצב בנ"י   ם, וג)תהלים קכא, ה(  נך"ימי
למעני   "למעני  הנה  הגלות,  קס"ד שתיארך 

יא(  אעשה" מח,  לגאולה    )ישעיה  ומוציאם 
 האמיתית והשלימה.

, 12,  5 ותואילך והער 33)לקו"ש חכ"ט ע' 
23 ,41 ,43) 

חיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד  
 תורה כמיתה חשובין 

על   קאי  חכמה"  ד"בעלי  מזה,  ההוראה 
,  )דברים ד, ו(  "עם חכם ונבון"כאו"א מישראל  

צ"ל   שהיה  ברחוב  יהודי  כשפוגשים  ולכן 
כו'   במעשיו  "חכם"  שהוא  עליו  ניכר 
ובדיבורו ובהילוכו וכו', ובפו"מ לא ניכרת 
בו תכונת החכמה )אפילו בא' מהנ"ל(, הרי 
להיותו   עליו,  הרחמנות  גודל  ופשוט  מובן 
)"כמיתה   נפשות  פיקוח  של  במצב 
חשובין"(, וצריך כאו"א להשתדל בזה ליתן  

 . ומזון רוחני המוכרח לקיומ לו

 ( 51)סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 
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 הלכה ה 

הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם .  
. ואפילו להציל נפש בעדותו . . אפילו 
כל ישראל צריכין לתשועתו כיואב בן  

ד מות צרויה אינו יוצא משם לעולם ע
עצמו  התיר  יצא  ואם  הגדול  הכהן 

 למיתה כמו שביארנו

שיח    )תפא"י   באחרוניםהקשו   מ"ז.  פ"ב  מכות 
ב יא,  מכות  סתכ"ה יצחק  חו"מ  ערוה"ש  כאן.  שמח  אור   .

והרי   ,(סנ"ז נפשות,  יוצא להצלת  אינו  מדוע 
פקו"נ דוחה כל התורה כולה, ובפרט כשכל 
הצלת   הוי  דאז  לתשועתו  צריכין  ישראל 

 :צודרבים. ותיר נפשות

א( כיון שרוצח שיצא מעיר מקלטו מצוה  
אין   להרגו,  הדם  גואל  ביד  רשות(  )ועכ"פ 
חיוב עליו לסכן עצמו בספק סכנה להצלת  

)ב"מ    "חייך קודמין"חבירו )אפילו ודאית(, ד

א( התיר  סב,  יצא  "ואם  ההלכה  סיום  וזהו   .
 . עצמו למיתה" שהוא טעם הדין

לאור  )ראה תפא"י שם. כלי חמדה ר"פ פינחס.    וצ"ע

טו( ע'  דההלכה  מחוייב  ,  אם  שהדין  ע"ז  נוסף 
ודאית   להצלה  סכנה  בספק  עצמו  להכניס 

)ראה   ולדעת הרבה פוסקים  ,במחלוקת שנויה

חייב הוא, הרי כאן אין גם    אנצי"ת ע' הצלת נפשות(
בן   כיואב  סכנה, דפשיטא דשר הצבא  ספק 

ו מפני גואל הדם  צרויה יכול להגן על עצמ
גואל  בעד  הדלת  לסגור  שאסור  יימר  )ומי 
הדם עד שיציל הגולה את כלל ישראל(. גם  
לא משמע שסיום ההלכה הוא טעם, דהול"ל 

 "שאם יצא כו'". 

כיון שנתגלגלה ע נפש,   דויל  ב(  הריגת 
ע זכות  שיתגלגל  הוא  ורחוק  ידו.    , צע"גל 

איך אפשר לסמוך על סברא זו לדחות פקו"נ 
 כל התורה גם ספק ספיקא.שדוחה 

 
גם  43 לחלק  (  בסכנה ולומר  אין  עצמו  להעמיד  שהחיוב 

במלחמה רק  הוא  הכלל  מוחדים    ,להצלת  גדרים  לה  שיש 
ברור   הרמב"ם  כי  נפשות,  דאיבוד  בענין  טבע  ע"פ  וקשורה 
דברו דגם תשועת ישראל ע"י יואב בן צרויה נדחית, והרי כל  

 .552תו"מ תשמ"ז ח"א ע'  – מציאותו היא היותו שר צבא 

למה תדחה    ,צ"ב. וג( הוא גזירת הכתוב
גזה"כ את החיוב דפקו"נ שדוחה כל התורה  
והרי  או דהיתר(,  )אם באופן דדחייה  כולה 
כו'" לא נאמר שהוא   בהלימוד ד"שם תהא 

 . 43גם במקום פקו"נ ודכלל ישראל 

ההלכה   בסיום  מ"ש  בהקדים  זה  ויובן 
כמו   למיתה  עצמו  התיר  יצא  "ואם 

דב  הכוונה פששביארנו",  דלא   בזה,  טות 
  , צא להציל נחשב כיוצא בשגגהנימא שאם י

ולה על ידו", קמ"ל דכיון גדאז "כל ההורגו  
עצמו   "התיר  בזה  גם  הרי  לצאת  שאסור 
דהרי   בעי,  טעמא  גופא  הא  אבל  למיתה". 

 יצא להציל נפש מישראל. 

ונראה שהרמב"ם כתבו כדין בפ"ע, ולא  
הדין להודיע  גם    ,רק  הטעם  לבאר  אלא 

 שאינו יוצא משם לעולם.

ה ע"פ  לעיל  והוא  ה"י(מבואר  ,  )פ"ה 
דמגזה"כ ילפינן שחיות הגולה הוא רק בעיר 
מקלט, ואם יצא נפקע ממנו גדר "חיות" והוי  
כגברא קטילא. ומכיון שכן, מובן בפשטות  
לצאת   ודין  חיוב  שום  עליו  שיחול  שא"א 
מעיר מקלטו לאיזה ענין שהוא, וגם פקו"נ  
דכלל ישראל לא "יתיר" לו להציל, כי דין זה  

יכול לחול על מי שהתורה אומרת עליו   אינו
 .שע"י פעולת ההצלה נעשה גברא קטילא

שפקו"נ   גופא  זה  והדרוש,  הרמז  וע"ד 
דישראל תלוי באדם שהתורה אסרה לצאת 
שמיא  דכלפי  לומר  מכריח  מקלטו,  מעיר 

פקו"נ כאן  שאין  ביכלתו   ,גליא  ואין 
 .44להציל 

הלימוד   הביא  לא  שהרמב"ם  ואף 
מרמז כ"ז בסיום לשונו "ואם  ה"ה מהכתוב, 

להביא  שמדייק  למיתה",  עצמו  התיר  יצא 
כו'(,   להרגו  שרשות  )ולא  דוקא  זה  לשון 

)דברים יט,   הידועים   הרמב"ן  דברי הוא ע"ד  ועיי"ש ש(  44
זוממיןיט(   לעדים  פ"ב    בנוגע  ממון  נזקי  הל'  לעיל  )הובאו 

וה"ח( ע'  ראה  .  ח"א  תשמ"ז  ד554תו"מ  לבאר  ,  יפלא  לא 
כי מצינו עוד ענינים בהלכות    ,בהסברות רוחניותענינים אלו  

 )ראה לעיל ה"א(. טעם רוחני שהםאלו 
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להורות שעצם יציאתו גורמת שיהיה כגברא  
 . (שםלעיל ראה )קטילא 

וההוראה מכ"ז: היחס דבנ"י לתורה הוא  
תורה )דדברי  מקלט  לעיר  קולטין(,    כגולה 

ובלי תורה )חיינו ואורך ימינו( הרי ישראל 
ל הוראה  ומזה  קטילא.  כגברא  ר"ל  מי  הם 

חושב שעשיית פשרות בהנהגתו בתומ"צ  ש
לדעת   היכול וכיו"ב, שעליו  נפשות  להציל 

קטילא כגברא  ה"ה  לתורה  ואינו    ,שמחוץ 
להציל  הוא(  לדעתו  )אם  אפילו  כלל  יוצא 

לאיש   כלל ישראל, דא"א שתצא מזה הצלה
 ישראל. 

 ואילך(  127)לקו"ש חל"ח ע' 

 פרק ח 

 ג - הלכה א 

מצות עשה להפריש ערי מקלט שנאמר 
שלש ערים תבדיל לך ואין ערי מקלט 
ערים  ושש  ישראל.  נוהגת אלא בארץ 
בעבר   רבינו  משה  הבדיל  שלש  היו 
בארץ   יהושע  הבדיל  ושלש  הירדן 
כנען. אין אחת מערי מקלט קולטת עד  

כולן שנאמר שש ערי מקלט   שיובדלו 
תהיינה לכם והודיענו משה רבינו שאין  
עד   קולטות  הירדן  שבעבר  שלש 
ולמה  כנען  שבארץ  שלש  שיובדלו 
לידי  מצוה  ובאה  הואיל  אמר  הבדילן 

 אקיימנה 

שהביא   מה  א(  ד"שלש   )ה"א(צ"ב  קרא 
יט, ב)  ערים" , והרי מיד מפרש ש"שש  (דברים 

ערים היו". ולמה לא הביא קרא ד"שש ערי  
לכם"מקלט   יג(  תהיינה  לה,  שהביא    )במדבר 
. ב(  )שם, יא(  או "והקריתם גו'"  )ה"ג(  בהמשך

ולא  בסגנון דסיפור,  היו"  ערים  מ"ש "שש 
ג( הסיום "והודיענו משה  בל' ציווי וחיוב. 

"אין    ,במ"ש בתחילהכבר  רבינו כו'" נכלל  
מק מערי  שיובדלו לאחת  עד  קולטת  ט 

ובפרט "והודיענו    ,כולן".  שמוסיף  מהו 
משה רבינו". ד( מ"ש "ולמה הבדילן כו'", 

הלכות ספר  הוא  הרמב"ם  ולמאי    ,הרי 
 נפק"מ השקו"ט בזה.

דהוי  קמ"ל  לשונו  דבתחילת  ונראה 
ועיקר  יסוד  ולכן  בארץ,  התלויה  מצוה 

 ש הוא "שלש ערים תבדיל לך", של  הציווי
היו"  ערים  "שש  בפועל  ורק  שבא"י. 
מקלט  ערי  שדיני  הרוצח,  את  שקולטות 
ומדגיש  וחוזר  הערים.  ששת  כל  על  חלים 
עד"ז   הפרשתן,  במצות  שהוא  דכשם  כ"ז, 

ב מקלט  הוא  מערי  אחת  "אין  קליטתן: 
שדין  היינו  כולן",  שיובדלו  עד  קולטת 
קליטת ערי מקלט הוא רק כשישנן כל הו', 
דהוו כמו חפצא אחת ואם חסרה א' מהן אין  
דין קליטה בכולן, ודין זה שווה בכל הערים 

חרבה אחת    ם לפועל בזמן הבית, א  ונפק"מ)
גם   דנוגע  ואפשר  קולטות.  השאר  אם  מהן 

א תקלוט שום אחת עד שיפרישו לע"ל של
מקלט  בערי  מיוחד  דין  ע"ז  ונוסף  כולן(. 
מצות  עיקר  שכל  דכיון  הירדן,  שבעבר 
א"א  בא"י,  רק  נוהגת  מקלט  ערי  הפרשת 
שבעבר  אותן  על  מקלט  ערי  דין  שיחול 
כנען  הג' שבארץ  רק לאחרי שישנם  הירדן 
)שהם עצם המצוה(. היינו דבדין הא' תלויין  

לענין דין קליטתם, אבל    כל הערים זב"ז רק
הדין הב' הוא דאין כאן חלות שם ערי מקלט  
כנען.  שבארץ  אותן  נבדלו  שלא  זמן  כל 
שהיו  מקלט  "מערי  הנודר  לענין  ונפק"מ 

 קודם שנכנסו לארץ". 

וע"פ כהנ"ל יש לבאר תוכן מעשה משה 
בעלמא  והכשר  הכנה  א(  אופנים:  בב' 
לאח"ז, שלא היה בזה קיום מצוה ולא חלות  

בדין,    שם. גדר  גם  לו  היה  ב( מעשה משה 
שחלות   אלא  מקלט,  כערי  שיובדלו  שפעל 
הדבר לא היתה עד אחרי זמן יהושע שאז חל 
השם על אותן שבעבר הירדן בדרך ממילא 
)או גם למפרע. ונפק"מ בא' שהיה נמצא בא'  
היא   שהקליטה  את"ל  לפנ"ז,  אלו  מערים 
לעיר  שנכנס  שנחשב  נמצא  לעיר,  הכניסה 

 מקלט(.
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צריך ו יהושע  היה  אם  בפועל,  הנפק"מ 
הירדן  שבעבר  הערים  את  עוה"פ  להבדיל 

בין   ד)ועוד נפק"מ גם בפשטות, אם משה מד
דין   בזה  היה  אם  דתלוי  ועיר,  עיר  כל 

)דברים  עה"ת  רש"י  בזה  פליגי  י"ל דהפרשה(. ו

והרמב"ם, דהרמב"ם נקט "באה מצוה   ד, מא(
לידי", דאפשריות קיום המצוה הוא רק מצד  

מצוה, שגברא,  ה לדבר  בהכנה  עסוק  היה 
אבל מצד החפצא לא נפעל גדר מצוה ורק  
שאפשר  "מצוה  כתב  רש"י  אבל  הכשר, 

, גם מצד החפצא, וס"ל שמעשה 45לקיימה"
 משה פעל שיחול עליהם שם עיר מקלט.

ע"פ   הנ"ל  אופנים  ב'  בין  והחילוק 
ע הענינים:  ענינ  ריפנימיות  רק    ןמקלט  לא 

ה מגואל  )הגנה  חיוב,  שלילה  גם  אלא  דם( 
מב(  "וחי" נפש  )שם,  הריגת  ובפנימיות,   .

שמקבל  היצה"ר  שליטת  על  מורה  בשגגה 
לו חיות  נמשך  ובעיר מקלט  חיות מסט"א, 
אמיתיים.   בחיים  "וחי"  דקדושה,  מסטרא 

ה גם  להיות בולכן  הוצרך  מקלט  ערי  דלת 
זו,   חיות  נמשך  ידו  על  כי  משה,  בפעולת 

חיים   בה"א  הדבקים  היום""ואתם    כולכם 
לדעת  ד(  שם,) הסברות:  ב'  תוכן  והוא   .

שייך  לא  משה  מדריגת  מצד  הרמב"ם, 
מעיקרא כל הענין דהורג נפש בשגגה )וגם  
המשכת החיות אליו( ואין צורך בערי מקלט 
)וזה גופא שעשה רק הכנה בעלמא הוא לפי  
שרצה לפעול שגם אח"כ לא יהיה צורך כ"כ 

יות משה אבל לדעת רש"י, לה.  בערי מקלט(
הוריד את עצמו להמשיך חיות   ,רועה נאמן

 גם לבנ"י שיצטרכו לערי מקלט.

 ( 39, 35, 32, 27 ותוהער 16-21)לקו"ש חל"ט ע' 

 הלכה א 

מצות עשה להפריש ערי מקלט שנאמר 
 שלש ערים תבדיל לך

בכ"מ   זה  בענין  מהשינויים  להעיר 
", והביא קרא הפרישברמב"ם: כאן כתב "ל

 
 .51והערה   101לקו"ש חי"ט ע' ( ראה גם 45

גו'  שלשד" תבדיל  ב(  "ערים  יט,  ,  )דברים 
בסהמ"צ   קפב(משא"כ  המצוות  וב  )מ"ע  מנין 

)  כתב  )שם(היד    ספר  רישב   או"להכין 
"להכין"להבדיל" הוא  התוכן   ( שש ", אבל 

לך    " והביא קרא ד"תכיןכו' ושיתקן להם כו'
ג(  "הדרך ו)שם,  שם(  – )במצוות  לעיל  .  תב  כ  ראה 

  ואינו כותב מנין הערים   "ולכוין  . .  להפריש"
שע המצוות  בריש   ל)ובמנין  ההלכות  סדר 

כתבהידספר   לו"(.   ,  ולהכין   .  . "להפריש 
 ואכ"מ.

ושוה"ג שם.   51והערה  101)לקו"ש חי"ט ע' 
והערה  16חל"ט ע'  .2הערה  107חכ"ד ע' 

 ושוה"ג שם(  22

בארץ  אלא  נוהגת  מקלט  ערי  ואין 
 ישראל 

להדיון   )ובכס"מ(  מכאן  בדעת להעיר 
ארץ  בכלל  הוא  הירדן  עבר  אם  הרמב"ם 

 . או"ח סתפ"ט(ראה ברכ"י )ישראל 

 ושוה"ג הא' שם(  58הערה  212)לקו"ש חכ"ג ע' 

 ג - הלכה ב 

בעבר הירדן  שלש הבדיל משה רבינו 
  .  . כנען  בארץ  יהושע  הבדיל  ושלש 
שאין שלש שבעבר הירדן קולטות עד  

 שיובדלו שלש שבארץ כנען

שו כנען"  "ארץ  הל'  "עבר כאן  לל 
זה  לשון  לפי'  ראיה  מזה  אין  אבל  הירדן". 

 . )ראה לעיל הל' שמיטה ויובל פי"ג ה"י(במק"א 

 ( 37הערה  106)לקו"ש חל"ח ע' 

 הלכה ד 

שלש   מוסיפין  המשיח  המלך  בימי 
אחרות על אלו השש שנאמר ויספת לך  
עוד שלש ערים על השלש האלה והיכן  
והקנזי   הקיני  בערי  אותן  מוסיפין 
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והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית 
 עליהן

לאיזה צורך יוסיפו    : ידועה השאלה בזה
לע"ל מקלט  המציאות  כ  ,ערי  של שכל 

  בשגגה, הן   אפילו  אינה שייכת לע"לרוצחים  
הנהרג לא  )  מצד  דהורג  תכי  מציאות  היה 

  מצד ההורג הן , ו(מזיד שיהיה מחוייב מיתה
מקום  ) יהיה  ולא  בעולם  הרע  יתבטל  כי 

לעבור עבירה גם בשוגג(. ומ"ש במפרשים 
 ט. מנ"ח  מצוה תקכ(-דברים יט ח קוט שמעוני)זית רענן ליל

,  קשה  –דהוא רק "למצוה", "גזירת הכתוב"  
"ולא  הך הפרשה מפורש  דהרי בהמש טעם 

 . )דברים יט, י( ישפך דם נקי וגו'"

,  )של"ה בית דוד בסופו(  עוד כתבו במפרשים
ימוה"מ   בתחילת  רק  מקלט  לערי  דיצטרכו 

, וכשיטת הרמב"ם נוהג"עולם כמנהגו  כש"
ה"אבזה   פי"א  לקמן  ה"א(-)ראה  פי"ב  אבל  ג.   ,

שתתרבה הדעה בישראל כבתקופה מאוחרת  
לערי יצטרכו  דברים   עה"ת))בש"ך    מקלט  לא 

כתב "אע"פ שהוא הולך לשיטתו שכתב   שם(
עולם כמנהגו נוהג, עכ"ז אין עולה על הדעת  
וצ"ע, שהרי   רצחנים".  הזמן  שיהיה באותו 
נפש   להורג  הוא  מקלט  ערי  ענין  עיקר 
דיהיה  הדעת  על  עולה  אין  ולמה  בשגגה, 

 (. "עולם כמנהגו נוהג"הורג בשגגה כש

  הענין ראיה מעצם  להביא  אין  ד,  ולהעיר
ע לע"לשיוסיפו  מקלט  עולם "שלזה    ,רי 

נוהג ערים  כי    –"  כמנהגו  שישמשו  אפשר 
בארצות בעת ביאת המשיח  אלו למי שעומד  

והרג נפש בשגגה בזמן    ,קיני קניזי וקדמוני
ע"ד חיוב )  יצטרך לגלות לעיר מקלטוהזה,  

חטאת    ,חטאת אביא  ביהמ"ק  ד"כשיבנה 
יב, ב(  שמינה" ואף שגלות היא מצות  (.  )שבת 

, הרי גם המכה הוא בכלל  פ"ה ה"א(  )לעילהב"ד  
ישב"המצוה,   לה, כח(  "בעיר מקלטו  ,  )במדבר 

להגין  קודם לזה צריך  גם  ו לאחר גמר דין,    הן
 . על עצמו מגואל הדם

לפי"ז גם  בשיטת    אבל  מובן  אינו 
הוא רק    )לעיל פ"ה ה"י(הרמב"ם, דהרי לדעתו  

מצוה(  "רשות   להרגו". )ולא  הדם  לגואל 

גם  אה"נ  א"כ,  ו בשגגה  נפש  הורג  דאפ"ל 
ד נוהג"לע"ל,  כמנהגו  איך  " עולם  אבל   ,

המציאות כל  ו  )במדבר שם(  "יחם לבבו"ששייך  
כאשר   הדם,  ה"ה( דגואל  פי"ב  מלכים  הל'    )לקמן 

"באותו הזמן לא יהיה . . ולא קנאה ותחרות  
ה' בלבד" . לדעת את  ואין לומר דלע"ל .  . 

  מפורש הרי  הוו ערי מקלט רק משום כפרה, ד
"ולא שבקרא   והצלה,  הגנה  בשביל  הם 
נקי  ישפך   אין  דם  דא"כ  ועוד,  וכנ"ל.  גו'", 

)דברים יט,    חשש ד"כי ירבה הדרך והכהו נפש"

כי אין  )  ערי מקלט  עוד  ושוב א"צ להוסיף  ,ו(
מקור לחדש דערי מקלט קולטים ומכפרים 

 רק על הורג נפש שבאותה מדינה(.

וכל    בזה,  והביאור הדם  גואל  דהלכות 
חימום  פרט שפועל  יצה"ר  כנגד  אינם  יהם, 

מחוייב  כי    –הלב   אינו  בשוגג  ההורג  אם 
מצוה( בגואל    ואףרשות )"מיתה, איך שייך ד

להרגו מעיקרא    –  "הדם  הנהגה  היא  אלא 
ע"פ תורה או מצוה )וכדמוכח מהא דלכו"ע 

ה"ב( פ"א  הדם   )לעיל  גואל  ביד  "מצוה  במזיד 
ציוותה  שונים  אופנים  בלהרוג את הרוצח"(:  

להרוג,   לב"ד  ביד  ולפעמיםתורה  י  מת 
להריגת נפש  בשגגה  , ובמקרה שגרם  שמים

מישראל, מסרה התורה את הריגתו ליורשו,  
תורה   פועלתוע"פ  להנהרג  "יחם   שייכותו 

החטא   מעשה  לסלק  הרוצח,  להרוג  לבבו" 
שהרשות   לתחו  היא )ואף  חוץ  ביצא    ם, רק 

לעיל פ"ה  ראה  )משא"כ לפנ"ז דהוא רק "פטור"  

הגדר ה"ט( כל  נתחדש  שאז  שאי"ז  י"ל   ,
ארי  כ"אדרשות,   דרביע   'שלפנ"ז  הוא 

ע"פ   הוא  הדם  גואל  שענין  ומכיון  עליה(. 
דנקמה,  תורה   הרגש  הטבע,  מצד  רק  ולא 

מובן שצריכים ערי מקלט גם לדעת הרמב"ם 
  איןם, וגם בזמן דדרשות הוא ביד גואל הד

ותחרות יהיה    , קנאה  העולם  כל  כשעסק 
"לדעת את ה' בלבד". ומה שאפ"ל מציאות 
שהרג   לפי  שהוא  צ"ל  לע"ל,  יהרג  שאדם 

 במזיד בזמן הזה. 

,  41, 28 ותואילך והער 107)לקו"ש חכ"ד ע' 
58 ,60 ,62 ,69 ) 
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והיכן מוסיפין אותן בערי הקיני והקנזי  
 והקדמוני

"כי   , )דברים יט, ח(  י בספרהוא  לזה  המקור  
. ואולי לא  ירחיב . . זה קיני קניזי וקדמוני"

דהכס"מ הספרי  בגירסת  זה  )שלכן    היה 
 העתיק דברי הספרי רק על תחילת ההלכה(,
או שיפרש שאינו מוכרח שגם ערי המקלט  

 יהיו בהקיני קניזי וקדמוני. 

 (82)סה"מ מלוקט ח"ד ע' קב הערה 

והקנזי   הקיני  שנכרת בערי  והקדמוני 
לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא 

 נכבשו 

נוגע להסברא ב  ,יש לעיין ברמב"ם כאן
"איטליא של יון" היא מארצות קיני קניזי  ש

 .46וקדמוני

 ( אג"ק חי"ז ע' קמח )

 הלכה ה 

לערי  הדרכים  לכוין  דין  בית  וחייבין 
מקלט לתקנם ולהרחיבן . . ורוחב דרך  

משלשים ושתים  ערי מקלט אין פחות  
על   כתוב  היה  מקלט  ומקלט  אמות 
הרצחנים   שיכירו  כדי  דרכים  פרשת 

 ויפנו לשם

  מספיקאין  הוא, ד  תביאור הענין ברוחניו
את   להציל  מקלט  לערי  יברח  אחד  שכל 
כאו״א   על  אלא  ותשובה,  בתורה  עצמו 

 לפרסם הדבר בכל מקום שידו מגעת.

צ"לו מקלט   הפרסום  מערי  שאת  ביתר 
שאינו צכי  כפשוטם,   למי  גם  לבוא  ריכים 

שחטא בלה״ק  ,יודע  לקרות  יכול   ,ואינו 
ישן מי שואפילו ל  ,ואינו יודע סימני דרך ה׳

ו ללאידך  ונרדם,  שגם  עבודתו  מי  עובד 

 
כן46 לומר  דא"א  מהרמב"ם  להוכיח  הכוונה  לכאורה   ).  

במכתבדהנה   שם  היה  מבואר  לעיל  לא  יון  של  שאיטליא   ,
כאן   שמפורש  ומאחר  ליעקב.  יצחק  ברכת  בעת  בעולם 

שעבודתו  בגלל  )ואדרבה  בשלימות 
 .כמה פעמים ככה( הענין נדרש ,בשלימות

 (301. ע' 298)לקו"ש ח"ט ע' 

 הלכה י 

ומה הפרש יש בין ערי מקלט שהובדלו 
ורוצח   . .למקלט ובין שאר ערי הלוים  

הדר בערי מקלט אינו נותן שכר ביתו  
שכר  נותן  הלויים  ערי  בשאר  והדר 

 לבעל הבית 

ה"ט( )  בירושלמי פ"ה  שני   ,מפורש  מעשר 
דהדין דהעלאת שכר תלוי בגדר המ"ב עיר,  
אם הם למחלוקת או רק לבית דירה. ולפי"ז  

נ הוו  היה  מגרש  ערי  מ"ב  דרק  מכאן,  ראה 
חלקם דהלוים ממש, משא"כ שש ערי מקלט 

כן ") משמע  לא  אבל  למקלט"(.  שהובדלו 
  נו , דשם נראה דהטעם שאימכות יג, א()  בבבלי

נותן שכר בשש ערי מקלט הוא )לא מחמת  
חסרון בבעלות הלוי, אלא( דין מיוחד, "לכם 

ל פי"ג  )וראה גם לעיל הל' שמיטה ויובלכל צרכיכם"  

 .ה"א(

עריהם  כל  על  הלוים  דבעלות  ונמצא, 
באותו גדר. ומה שלא הזכיר בפרק זה   יאה

ללוים  הוא  מקלט  ערי  כאהוא  דשש  כי    ן , 
המ ע"ד  ולהכין    צוה מדובר  כו'  להפריש 

)הל'  הדרך. ועוד ועיקר, הרי כתבו כבר לעיל  

"בין    ,. וראה לשונו בהלכה זושמיטה ויובל שם(
 ערי הלוים". . . ובין שאר ערי מקלט

 ( 55והערה  93-96)לקו"ש חכ"ה ע' 

 פרק ט 

 הלכה א 

אפילו נמצא בצד עיר זו שהדבר ידוע 

כריתת הברית לאברהם, דמוני נכללו בקשארצות קיני קניזי ו
 מהם.הרי א"א שאיטליא של יון היא חלק 
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 בודאי שהיא הקרובה מצוה למדוד 

עה"ת  אבל   ב(ברש"י  כא,    ,כתב  )דברים 
קרובה" איזו  לידע  צד  "לכל   .שמודדים 

שבמקום שאין    ,  )רא"ם שם(   וכתבו המפרשים
היא  דעת  ,ספק וי"ל  רש"י  מדידה.   , דא"צ 

הכפרה  וגדר  בטעם  אזלי  דלשיטתייהו 
: לטעם הרמב"ם )ראה לקמן ה"ב(דעגלה ערופה  

פ"מ()במו"נ   הענין  ,  ח"ג  לפרסם  כדי  שהוא 
בכלל  המדידה  שגם  פשוט  הרוצח,  שיגלה 

ב לטעמו  ועד"ז  הזה.  מעילה יד  ספר  הל'  )לעיל 

ומכפר מצד עצם המעשה   ,דהוי חוק  פ"ח ה"ח(
י"ל   היכקרבנות,  המדידה  חלק    א דגם 

בפשטות או  הכפרה.  מעשה  כיון    ,מהכשר 
דהוי מכלל החוקים מובן שאין הטעם משנה  
רש"י   לדעת  משא"כ  למדוד".  ו"מצוה 
לנרצח   הניחו  שלא  על  לכפר  הוא  שהטעם 

פירות,   מובן  שהוא  לעשות  טעם,  של  ענין 
שהמדידה היא רק בשביל לידע, ואם יודעים  

 א"צ למדוד. 

 (70והערה  128)לקו"ש חכ"ד ע' 

 הלכה ב 

ומורידים אותה אל נחל ששוטף בחזקה  
 וזהו איתן האמור בתורה

עה"ת  אבל   ד( רש"י  כא,  "נחל    )דברים  פי' 
איתן, קשה שלא נעבד". וי"ל דלשיטתייהו 
בהטעם   אופנים  ג'  דמצינו  ובהקדים  אזלי, 

ופרטיו ערופה  , )ח"ג פ"מ(  א( במו"נ  :דעגלה 
והע הזקנים  ויציאת  החקירה  ומדים  ד"עם 

יודע   הענין  בפרסום   .  . העגלה  ולקיחת 
ההורג . . וחזק זה הענין בהיות המקום אשר  
יזרע   ולא  בו  יעבד  לא  העגלה  בו  תערף 
תחבולה  כל  יעשה  הארץ  שבעל  לעולם 
ויחקור עד שיודע ההורג, כדי שלא . . תאסר 

לעיל   ב(  לעולם".  עליו  פ"ח  ארצו  מעילה  )הל' 

יא בכלל נקט הרמב"ם דעגלה ערופה ה  ה"ח(
הרמב"ן דעת  הוא  )ועד"ז  דברים  )  החוקים 

, "תבוא עגלה . .  )שם(  (. ג( ברש"י עה"תשם(
לא  ושלא עשתה פירות ותערף . . לכפר כו'",  

 הוי מכלל החוקים. 

הכפרה  שוי"ל   בגדר  אופנים  ג'  הם 
יושבי  כפרת  בעיקר  )שהוא  ערופה  דעגלה 
  העיר ולא כפרת הרוצח, כפשטות הכתובים

(: א( מצד הפועל, כשזקני (י ה"חוראה לקמן פ")
העיר עושים פעולות לגלות הרוצח, זה גופא  
זה שנודע שחפץ  )ועוד, דעצם  העון  מכפר 

ל מועיל  הנרצח,  נקמת  לנקום   סלקהזקנים 
הרמב"ם  דעת  והוא  בעתיד(.  הרציחה  ענין 
דכמו שבקרבנות  הפעולה,  ב( מצד  במו"נ. 

מסויימ הקרבה  שמעשי  היא  מלך    ים גזירת 
בעגלה ל עבירות מסויימות, כ"ה  ע  יםמכפר

)זבחים   בה כקדשים"  נאמר"כפרה  ערופה, ש

ב(  הנעשות    ע,  נוספות  בפעולות  )ועד"ז 
שמכפרין דגזה"כ  דעת  בחוץ(,  והוא   .

יד. ג( מצד הנפעל, שצריך  ספר ההרמב"ם ב
שלא  שבנרצח  המיוחד  התוכן  על  לכפר 
רש"י   דעת  והוא  פירות.  לעשות  הניחוהו 

 עה"ת.

וכ"ז הוא גם הנפק"מ על מה בא לכפר: 
לאופן הא' בא לכפר בעיקר ע"ז שיש רוצח  

זו   לעיר  בא    –השייך  הב'  לאופן  הפועל. 
הפעולה.    –לכפר על פעולת ומעשה ההריגה  

לעשות   הניחוהו  שלא  זה  על  הג'  ולאופן 
 הנפעל. –פירות 

ויומתק לפי"ז החילוק בפי' "נחל איתן"  
שבמו"נ, הנה אם    טעםה: דל)וראה גם לעיל ה"א(

הכוונה לקרקע, הרי אדרבה צ"ל שדה טובה  
יהיה נוגע    רק בזהלזריעה ביותר, ש  השראוי

"קשה משא"כ בלבעליו שלא תאסר ארצו,  
שלא נעבד". ולכן פי' דהוא נחל מים )ופרט  
אם   ועד"ז  שם(.  לטעמו  שייך  אינו  אכן  זה 
נאמר שהוא כפרה בגדר הקרבנות )היינו כל  

רק   ולא  בחוץ(, הקרבנות,  שנעשים  אלו 
מסתבר שא"צ להיות דוקא קרקע קשה, אלא  
להיפך, מקום נבחר ומשובח. משא"כ לדעת  
רש"י שנתחדש סוג חדש דכפרה על הנפעל 
ד"לא הניחוהו לעשות פירות", מסתבר שגם 
פירות"   עושה  "שאינו  יהיה  העריפה  מקום 

 גם בהווה. 

, 68,  59 ותוהער 126-129)לקו"ש חכ"ד ע' 
72 ,73) 
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 הלכה ד 

 שירושלים . . לא נתחלקה לשבטים 

עםצ"ע   זה  בפדר"א   לתווך    המבואר 
שדוד לקח מכל שבט נ' שקלים לקנות    ,)פל"ו(

כל עיר היבוסי )אף שאי"ז פשטות הכתובים  
דה"א   ש"ב.  ואילך()סוף  יח  מקום רק    שקנה  כא, 

הכוונה היא לבעלות  דהרי לכאורה    .הגורן(
השבטים דכל  ישראל  פרטית  לכל  שיהיה   ,

 ירושלים. קנין במקום המקדש ובעיר 

 ושוה"ג שם(  65הערה  89)לקו"ש ח"ל ע' 

ערי מקלט אין  "דהדין הרמב"ם לא כתב 
ערופה עגלה  ד  –  "מביאין  כן אף  אמרו 

"לבית דירה   )סוטה פ"ט ה"ב(בירושלמי   למ"ד 
נראה דפסק הרמב"ם   )פ"ח ה"י( ניתנו", ולעיל  

אין מקלט  דבערי  שכר   כוותיה,  נותן 
ו מאי  בזה  הביאור  לבעה"ב.  ע"פ  יומתק 

ויובל  דמשמע מסתימת לשונו   )לעיל הל' שמיטה 

דבעלות הלוים על כל מ"ח עריהם   פי"ג ה"א(
גדר,   באותו  הם  הוא  ממששכולם  . חלקם 

ומה שבערי מקלט אין נותן שכר הוא מטעם  
ראה לעיל פ"ח ומכות יג, א.  )כדמשמע בבבלי    ,אחר

 .שם(

 (44והערה  94ע' )לקו"ש חכ"ה 

 פרק י 

 הלכה א 

אין דין עגלה ערופה נוהג אלא בארץ  
 ןישראל וכן בעבר הירד

בקטע   ה"א  פ"ח  לעיל  המתחיל  ]ראה 
 ואין ערי מקלט[ 

 הלכה ב 

ואין המומין פוסלין ואעפ"כ אם היתה 

 
 כוונה.( כ"ה לכאורה ה47

 טריפה פסולה

הדין   הרמב"ם  שהשמיט  תמה  בכס"מ 
ותירץ במנ"ח )מצוה   דמחוסרת אבר פסולה. 

, דפשוט דמחוסר אבר פסול ואינו כבעל  תקל(
מום,   "אינו מטעם  אבר  דמחוסר  כיון  מום, 
תירצו   כבר  אבל  פסול".  בעוף  דגם 

כאן(במפרשים   רוקח  הוצרך    )מעשה  שלא 
וסר אבר כי נלמד במכ"ש חהרמב"ם לפרט מ

 מטריפה.

הפנים שבמראה  סוטה    ירושלמיל)  ולהעיר 

ה"ה( ד"הואיל    פ"ט  הרמב"ם,  השמטת  תירץ 
מומין  וגלי   בה  להכשיר  בעגלה  רחמנא 

ע"פ   יומתק  וזה  אבר".  למחוסר  הה"ד 
לעיל   ה"א( המבואר  פ"ג  מזבח  איסורי  דכלל   )הל' 

הוא בכל קרבן ש"אין מקריבין חסר כלל",  
מחוסר אבר בעוף, דפסול  הוהוא גם היסוד ל

כשידוע שאין  וא"כ  "תמות".  בדין  שיסודו 
שה"ה  מובן  בעגלה,  פוסלין  המומין 

. אלא שבמראה הפנים כתב 47למחוסר אבר 
בדע מ"ש  לפי  לב"נ    תכן  דגם  הרמב"ם 

מחוסר אבר כמו בעל מום, כיון שהרמב"ם 
לא הביא בחיבורו פסול מחוסר אבר לב"נ.  

 וצ"ע.

 (26שוה"ג להערה   25-26)לקו"ש חל"ה ע' 

 הלכה ח 

עריפתה   אחר  הרוצח  שנמצא  ואע"פ 
 הרי זה יהרג 

עוד נראה  שבעגלה ,  מזה  שהכפרה 
יושבי העיר ולא על  ערופה היא בעיקר על 

וכפשטות הכתובים ט. -דברים כא, א)  48הרוצח, 

 .וראה לעיל פ"ט ה"ב(

 (59הערה  127)לקו"ש חכ"ד ע' 

 

ע'    (48 ח"ב  תשמ"ט  סה"ש    ,ושם   .89והערה    674וראה 
 .שבזה מודגשת הערבות דכל בנ"י 
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 פרק יא 

 הלכה א 

מצות עשה לעשות אדם מעקה לגגו . .  
 והוא שיהיה בית דירה

,  הוא  הביאור בזה ע"פ פנימיות הענינים
)גדרים   האדם  דמעקה  שעושה  וסייגים 

וקב"ע   הביטול  תנועת  הוא  בעבודתו( 
 הנדרשת כדי להיות כלי ראוי ל"בית חדש" 

ח( כב,  בתחתונים.  )דברים  דדירה  החידוש   ,
ש הומכיון  לעשיית עשיית  שייכת  מעקה 

ית', מובן מה שהוא דוקא בבית  לו  הדירה 
 דירה. 

 (47והערה  212)לקו"ש חי"ט ע' 

על ארבע    וכל בית שאין בו ארבע אמות
 אמות פטור מן המעקה 

, דכשבונים בתים צ"ל היא ההוראה מזה
)ולא   ותמימות  דשלימות  באופן  הדבר 
שיהיה  נורא  הטוען שלא  ליצה"ר  להקשיב 

הרי  "בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות"(, ו
כשם שהאדם צ"ל תמים בכל אבריו, צ"ל גם  

בשלימות באופן המתאים לאדם הדר    ביתו
בו שיתגלה בכל עצמותו, ולזה אינו מספיק  
מאה   על  למאה  עד  וצ"ל  אמות,  ד'  על  ד' 

 אמה ויותר. 

]וע"פ סרט   196)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 
 ההקלטה[(

 הלכה ב 

בתי   למעט  גגך  נאמר  למה  כן  אם 
שאינן   לפי  מדרשות  ובתי  כנסיות 

 עשויים לדירה

ד  משום  הוא  שהטעם  ולא מפורש  ירה 
בדעת  לפרש  אין  ובמילא  קדושה.  משום 

 
בהקלטה.  49 הלשון  כ"ה  מקומו.  (  מצאנו  לא  ולע"ע 

 ( כתבו שדין זה "פשוט" הוא.67ובתו"מ שם )הערה 

בצפע"נ )כמ"ש  ח.  )עה"ת    הרמב"ם  כב,  דברים 

(, דהטעם שנתחייב "ג(לעיל הל' בית הבחירה פ"ד ה
ההיכל במעקה הוא משום דמחוייב במעקה 
משעת חידושו ואז הוי חול. גם לא מסתבר 
לומר דמכיון שבעת בנינו היה חול הרי היה 

, דמכיון שנבנה אפשר להשתמש בו לדירה
לשם מקדש לא השתמשו בו )או שהיה אסור 

)וראה לעיל הל' בית להשתמש בו( לצרכי הדיוט  

 .הבחירה פ"ד ה"ג(

 ( 13והערה  137-138)לקו"ש חכ"ד ע' 

מה שהוצרך ללימוד מיוחד ד"גגך", אף 
ש"אינו זקוק לו" מכיון שאינו עשוי לדירה 

ה"א( בלא"ה  ,  )לעיל  כי  דביהכנ"ס הוא  הו"א 
ביהמ"ד נק' בית דירה מכיון שמשתמש בו ו

צ"ל   ולכן  ותורה,  לתפלה  בקביעות  היחיד 
מיעוט מיוחד שגם הם בכלל "אינם עשויין  

 לדירה". 

 (38והערה  140)לקו"ש חכ"ד ע' 

 הלכה ג 

מעשרה   פחות  אין  המעקה  גובה 
הנופל   ממנו  יפול  שלא  כדי  טפחים 
כדי  חזקה  המחיצה  להיות  וצריך 

 תפולשישען אדם עליה ולא 

בבית  שצ"ל  התיקון  הוא  המעקה  ענין 
די   לא  ובפרטיות,  בשלימות.  שיהיה  כדי 
בתיקון כללי דבנין גדר גבוה עשרה טפחים 

שבהל והל  ')אף  פועל   'שבת  ה"ז  מכירה 
עושים  שעי"ז  שאפשר,  גדול  הכי  שינוי 
של  יחידו  לרה"י,  דפרודא,  עלמא  מרה"ר, 
כדמשמע  גופא,  בגגו  גם  הוא  וכ"ז  עולם. 

ידי מעקה    49וסקיםמכמה פ יצא  שאף שלא 
גגו   נהפךעד שיהיה חזק כדלקמן, הנה עי"ז  

מרה"ר לרה"י(, אלא עוד זאת ד"צריך להיות 
עליה   אדם  שישען  כדי  חזקה  המחיצה 
)באופן הרגיל( ולא תפול", ואם אינו בתוקף  
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כ"כ אינו מעקה עד שיחזקנו, וכ"ז כדי שלא  
 . )דברים כב, ח(" יפול הנופל"

איך יתכן שהאדם שהגיע למעלת   ,וצ"ב
ו התמימות  ההתמימות  גם  )כולל  שלימות 

דעבודת התשובה( יצטרך עדיין לעבודה זו  
לגגך" מעקה  שם(  ד"ועשית  לשלול )דברים   ,

ראוי  )שכבר  הנופל"  יפול  ד"כי  הענין 
הנוגע   הענין  והן  שבזה  הנזק  הן  ליפול(, 
הענין   היפך  הוא  כ"ז  והרי  החיים,  לכללות 

 דתמימות.

מעלת בזה  ביאורוה מודגש  דבזה   ,
ד תמימות,  שע"ג  שכבר להתמימות  אחרי 

המיוחדים   הגדרים  כל  עם  שלם  בית  בנה 
שבזה )ד' אמות על ד' אמות, המזכירים על  
גג   גם  לו  ויש  וכו'(,  הוי'  דשם  אותיות  ד' 
)שהו"ע  אחרים  ושל  שלו  לתשמיש  הראוי 
גג   דאפ"ל  תורה,  ע"פ  בו  מחוייב  שאינו 

כ על  הנה  עילוי  משופע(,  מוסיפים  זה  ל 
שבו, דנוסף,   התמימות  מעלת  ככל שתגדל 

מעקה   דבניית  נוספת  תמימות  לו  נותנים 
 והבהרת הענין ד"כי יפול הנופל".

]וע"פ סרט   192-195)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 
 ההקלטה[(

 הלכה ד 

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה .  
. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות  

עשה   ממנו מצות  ולהשמר  להסירו 
ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר השמר 
והניח   ואם לא הסיר  לך ושמור נפשך 
ביטל  סכנה  לידי  המביאין  המכשולות 

 מצות עשה ועבר בלא תשים דמים

לכל   בנוגע  דמעקה  המ"ע  הובא  לא 
מכשול, כי לדעת הרמב"ם המצוה דעשיית 

 "מעקה הו"ע נוסף ונפרד מ"לא תשים דמים
 .ראה לעיל הל' ברכות פי"א הי"ב(ו  דברים כב, ח.)

 (28הערה  138)לקו"ש ח"ט ע' 

 
מזה(  50 המסתעף  שליחות  לש  ,ועיי"ש  ניתנה  אחד  כל 

 .תיכף בלידתו לתמהבורא ית' המתח

והטעם הפנימי בזה י"ל, כי ענין המעקה 
אינו רק גדר וסייג לשלול נפילת האדם, אלא 
חדש,  בית  הקמת  בשביל  המוכרח  ענין  גם 
באדם  שיופעל  בערך  שלא  ועילוי  החידוש 

בתחתונים הדירה  בעשיית  )ראה   )ולמעלה( 

 .לעיל ה"א(

 ( 212ו"ש חי"ט ע' )לק

נפשות   סכנת  בו  שיש  מכשול  כל  וכן 
ממנו  ולהשמר  להסירו  עשה  מצות 
ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר השמר 

 לך ושמור נפשך

גם על תינוק תיכף  על כאו"א,  הוא מצוה  
ד"חלל עליו שבת )כנראה מההלכה    בלידתו

, אלא  שנאמר גם בתינוק(  ,)יומא פה, ב(  אחת"
לעשותה  אז  ש בידו  שאר  ואין  על  הטילוה 

ישראל )וע"ד המפרשים כן במילה, כן י"ל 
 . 50(לכ"ע כאן

]אג"ק חכ"ט ע' מו[  195)לקו"ש ח"י ע' 
 הערה ד"ה שליחות . . תיכף בלידתו( 

 פרק יב 

 הלכה ז 

 ולא יתלוה עמהן בדרך 

ה )לכללות  המקור  ציין  זו  בכס"מ  לכה 
זה  ושלאחריה דין  אבל  דע"ז".  ב'  "בפרק   )

בגמ'  ל נמצא  הרי"ףשם  א  )וגירסת   לפנינו 
ב  טו,  שם  )ע"ז  עמהן   ( ובר"ח  מתלוין    "ואין 

ותוספתא)בדרך( בגמ'  ליתא  א(  "  פ"ג,  ,  )ע"ז 
(. ולכאורה י"ל  דע"ז  ובכל אופן אינו בפ"ב

ולא  ,  פע"ח, טו()  דמקורו בב"ר ללוותו  "בקש 
קיבל עליו". אלא דמשם מוכח רק שחשודין  

המדרש במפרשי  כמ"ש  הגזל  ונזר  )  על  יפ"ת 

שם( הארוך  דהביאו  הקודש  הרמב"ם  משא"כ   ,
שפיכ על  חשודים  שגויים  לזה  ת ובשייכות 
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מזה שבירושלמי  דמקורו  י"ל  ואולי  דמים. 
ה"א( פ"ב  לו    )ע"ז  "ירחיב  כתבו  ותוספתא 

הדרך" בבבא בפ"ע, לפני "שאלו לאן אתה 
הולך". ובפשטות יותר י"ל דג"ז נלמד מגמ'  

דמן לו נכרי בדרך" "ישראל שנז,  )כב, א(בע"ז  
ולא נקט "ישראל שהולך עמו בדרך", שמזה 

מעצמו    אליו  מובן שאין לישראל להתלוות
 . ועפ"ז מובן מ"ש הכס"מ. )ראה לקמן ה"ח(

 ושוה"ג שם(  41והערה  159)לקו"ש ח"כ ע' 

 הלכה ח 

אם שאלו לאן אתה הולך ירחיב לו את 
לעשו   יעקב  שהרחיב  כדרך  הדרך 

א אל  אבוא  אשר  עד  דוני שנאמר 
 שעירה

את   לו  "ירחיב  איך  פירש  שלא  צ"ב 
  )רש"י ר"ן ור"ח ע"ז כב, א( הדרך" )כבמפרשי הגמ'  

ס"ג()  ושו"ע סקנ"ג  פרסה  ד  ,יו"ד  לילך  "צריך 
ו פרסאות".  ב'  בעניננו,  הוא  יאמר  מודגש 

שלפנ"ז   ביאור   הרמב"ם  וסיףהשבהלכה 
בגמ'.   שאינו  להמיתו"  עליו  יפול  "שמא 

א( ולהעיר מהכלל   אות  ה  סי'  כללי הפוסקים    )שד"ח 
התלמוד   לשון  לתפוס  דרכו  שהרמב"ם 

 בקיצור(.

,  פרטיםד"ירחיב" כולל ב'    ,ולכאורה י"ל
וגם   בדיבור  במעשה, ירחיב  שירחיב 

תשימו" "ורוח  )ע"ד  הנכרי  מן    שיתרחק 
יז(  שילך לפניו והוא ילך    ויניחו   ,()בראשית לב, 

בהמשך  והוא  רחוק.  שישאר  באופן  לאט 
שם  להמבואר  שבנוסף  שלפנ"ז,  להלכה 
אם   הנה  בדרך,  בו  כשפגע  ד"טופלו" 
והגנתו,   בשמירתו  להוסיף  צריך  "שאלו" 
הבבות   גם  כי  לבסוף,  זה  ונאמר  שיתרחק. 
ישוח   ואל   .  . במעלה  )"עולין  שבינתיים 

בדרך   בהיותו  מדובר  )ועפכ"ז לפניו"( 
ולא  "שנאמר"  הלשון  דיוק  יומתק 

 
ע"ד  51 עה"ת,  (  פירש"י  בשיטת  בארוכה  שם  המבואר 

 עיי"ש.

 ( "שאמר"(.)ע"ז פ"ג, א( )כבתוספתא

אבל בנוסף לדוחק שבזה, הרי כבר כתב 
ענין זה בהלכה שלפנ"ז, "ולא יתלוה עמהן  

ילך .  בדרך" שלא  פירושו  ד"יתלוה"  ואף 
מעצמו, וכאן קאי כשפגע הנכרי בדרך, הרי 

וראה )  לכאורה אין חילוק ומובן הוא במכ"ש

שגם להרמב"ם קאי רק   ,ומחוורתא.  (יל ה"זלע
בהרחבה בדיבור )במענה על שאלת הנכרי(,  

 הדרא קושיא לדוכתא. א"כ ו

עוד יש לדייק בל' הרמב"ם: א( השמיט  
, "ויעקב )ע"ז שם(  הכתוב השני שהובא בגמ'

סכותה" יז(  נסע  לג,  כתב   )בראשית  לא  )וגם 
זהו   ולכאורה  אחר"(.  למקום  הלך  "והוא 

ההוכח ובפועל עיקר  "שעירה"  שאמר  ה, 
שעשה",  "כדרך  בגמ'  ב(  סכותה".  "נסע 
וברמב"ם שינה "כדרך שהרחיב" )בפשטות 
בכמה   וכדמצינו  בגמ',  גירסתו  היתה  כן 

. אבל בכל אופן ומאירי שם(  רא"ש   ,)רי"ף  ראשונים
בגמ'   ג(  הגירסאות(.  לחילוק  בעי  טעמא 
וברמב"ם  הרשע",  לעשו  אבינו  "יעקב 
לעשו"  "יעקב  וכתב  התוארים  השמיט 

דלעיל   ואילך()ולהעיר  ה"ב  "משה    )פ"ח  כתב 
 רבינו", "אברהם אבינו"(.

לו"  ד"ירחיב  להרמב"ם  דס"ל  וי"ל, 
הרבה   שישתהה, שיאמר לנכרי  51היינו בזמן 

שיגי עד  הגוי  זמן  יתייאש  ועי"ז  ליעדו,  ע 
עד  יודע  אינו  כי  רעה,  לעשות  ממחשבתו 
ל'   ומדוייק  בדרכו.  הישראל  יאריך  מתי 
הרמב"ם, שהרחבת הדרך דיעקב היתה בזה  

אבוא" אשר  "עד  יד(  שאמר  לג,  ,  )בראשית 
בדרכו  ישתהה  והילדים  המלאכה  שלרגל 

ומזה ל  לזמן ארוך.  ישראלילפינן  , שגם  כל 
באופן ש"ירחיב לו את    לומר כן   כיםצריהם  

 הדרך". 

ומובן שבזה אינו נוגע מה שלפועל "נסע 
סכותה" )ולדעת הרמב"ם מה שהובא פסוק 
זה בגמ', הוא )לא לראי' שהרחיב לו, אלא(  
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להורות איך הועילה עצה זו להיפטר מעשו 
  .  . "אבינו  שהשמיט  מה  גם  וזהו  בפועל(. 
שהיה   מפני  לא  כן  עשה  דיעקב  הרשע", 

ה שעשו  שיעשה בטוח  ובודאי  "רשע"  וא 
אלא   באחוה(,  אז  התנהג  )דאדרבה  רעה 
יפרש  )והרמב"ם  נוספת  זהירות  משום 
להלכה  לרמז  הגמ',  בגירסת  הכוונה 

)ספרי במדבר ט,    ש"בידוע שעשו שונא ליעקב"

, היינו שנאת עשו ליעקב בכלל,  י. ב"ר פע"ח, ט(
ולא באותו זמן פרטי, או שתוארים אלו אינם  

 רק "כיון שהזכירו כו'"(.נוגעים להלכה ו

ד"שאלו   להדין  בהמשך  בגמ',  והנה 
הרחיבו   שבהם  סיפורים  ב'  הובאו  כו'", 
היפך  באמרם  לנכרים  הדרך  את  חכמים 
ו"גנבי".   מ"לסטים"  עי"ז  וניצולו  האמת, 

ל כראיה  הסיפורים  הובאו  עיקר ובפשטות 
א"כ נמצא דפשטות הגמ' הוא  צ"ב דהדין, ו

(, ש"ירחיב" כדעת רש"י )בפירושו לגמ' שם
מכפי   יותר  חפצו  מחוז  הרחקת  ע"י  היינו 

 האמת, ולא כדעת הרמב"ם.

ובהקדים   בגדר  די"ל  וי"ל,  אופנים  ב' 
הסכנה שישנה מצד הנכרי ש"שאלו להיכן 
בהמשך  ופרט,  מצב  עוד  הוא  א(  הולך": 
בגמ', שצ"ל  דהדינים שלפנ"ז  גדר  ובאותו 

 הוא נזהר מהנכרי מצד הענין הכללי דחשוד
שפיכ מצב  ועל  הוא  "שאלו"  ב(  דמים.  ת 

חמור יותר, דמוכחא מילתא שרצונו להזיקו,  
היזקא".  "ברי  והוי  "חשד"  מכלל  ויצא 
ונפק"מ אם צריך להרחיב הדרך כששאלו גם  
חשידי  נכרים  מיקרי  דלא  הזה,  בזמן 

ת דמים, דלאופן הא' אינו צריך כיון  ואשפיכ
 דלא חשידי, משא"כ לאופן הב'.

וי"ל דבזה נחלקו רש"י והרמב"ם: דעת 
כאופן הב' )כדמוכח מפשט הגמ'  היא רש"י 

)מזיק ו"גנבי"  ד"לסטים"  הא    ים דהביאו 
צריך  ולכן  הדין(,  לעיקר  בהמשך  ודאי(, 
שיטעה  ע"י  גם  האפשרי,  ככל  להישמר 

היא הנכרי בסגנון ברור. אבל דעת הרמב"ם  
כאופן הא' )כדמוכח מזה שהדין ד"שאלו"  

 
 ( ועיי"ש ביאור תוכן הענין בפנימיות הענינים.52

בגמ'   הדיניםבא  לשאר  ומה  )  בהמשך 
שכתבו הרמב"ם בהלכה בפ"ע, כי שאני דין  
זה שהוא באמירה, משא"כ בהלכה שלפנ"ז 
דקאי במעשה או בהעדר העשיה( וכבמעשה 
)והיינו   היזקא  ברי  היה  שלא  ועשו  דיעקב 
שמיעקב למדין: א( שזה נכנס בדין הכללי 
הדרך   אשר  ב(  דמים.  שפיכת  על  דחשודין 

בת הדרך, אמירת "עד להזהר הוא ע"י הרח
יש  אשר אבוא"((, ולכן צריך רק להגיד לו ש

דרך   וישתהה    ארוכהעוד  עד בדרך  לפניו 
ו חפצו.  שהובאו  לדעתו,  למחוז  הסיפורים 

בגמ' הם דין נוסף, דאם באמת הוי מצב דברי 
היזקא, יאמר לנכרי מקום שהוא רחוק מיעדו  
בפירוש   הרמב"ם  הביאו  )ולא  האמיתי 

שלא   כיון  בפירוש להלכה,  בגמ'  נאמר 
 .52בסגנון של דין והלכה כ"א סיפור מעשה(

,  35, 31, 30 ותוהער 158-164)לקו"ש ח"כ ע' 
40 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,56* ,56 ,58 ) 

 הלכה טו 

דבר  שיעשה  עצה  להשיאו  ואפילו 
מצוה . . אסור ולא נתנסה דניאל אלא 
ליתן   לנבוכדנצר  עצה  שהשיא  על 

 צדקה

ן צדקה", משמע מדהוסיף התיבות "לית
גם   אלא  סתם,  טובה"  "עצה  רק  לא  דזהו 

מצוה דבר  והרי    ""שיעשה  לפנ"ז.  שהביא 
דב"נ    )ראה לקמן הל' מלכים פ"י ה"י(דעת הרמב"ם  

אינם מחוייבים בצדקה. וצ"ל ד"דבר מצוה"  
מצווה   שאינו  מצוה  היינו  כאן,  שכתב 

 ועושה.

  405. ע' 58והערה  158)לקו"ש ח"ה ע' 
 (.121והערה 
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 רק יג פ

 ג י הלכה  

אם היה אחד שונא ואחד אוהב מצוה  
לטעון עם השונא תחילה כדי לכוף את 

 יצרו הרע

ד"לצאת  להענין  בהלכה  דוגמא  הוא 
ממציאותו" כפי שמבואר בתורת החסידות:  
 דכשנצטוה לעשות דבר ואינו רוצה לעשותו

ומעדיף לעשות דבר    (והראיה שאינו עושהו)
ך לעשות אחר )שבקדושה(, ה"ז ראיה שצרי

דוקא הדבר הזה שאינו רוצה, והראיה שהצד  
 שכנגד מנגד כ"כ לזה.

 (78והערה  132)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 

 הלכה יד 

  .  . . מישראל   . השונא שנאמר בתורה 
עבירה   שעבר  לבדו  שראהו  כגון 
מצוה   זה  הרי  חזר  ולא  בו  והתרה 
וישוב   תשובה  שיעשה  עד  לשונאו 

תשובה מרשעו ואע"פ שעדיין לא עשה  
. . מצוה לטעון ולפרוק עמו ולא יניחנו  

 נוטה למות כו' 

שונא ואחד    דבהלכה שלפנ"ז כתב ד"אח
תחילה".  השונא  עם  לטעון  מצוה  אוהב 

בה פריקה לואח"כ  ע"ד  כתב  בפ"ע  כה 
והדגיש   לשנאותו,  שמצוה  בשונא  וטעינה 
שהוא השונא "הנאמר בתורה", וגם לא כתב  

מ ומכ"ז  זה.  בשונא  להקדים  שמע דמצוה 

להקדימו   א"צ  דבאמת  הרמב"ם  דדעת 
הגר"א   בביאורי  סקט"ו()כמ"ש  ערב  סי'    )חו"מ 

בב"ח כמ"ש שם(חו"מ  )  וכדמשמע  ודלא   ,
 (.)שם סק"ב( הש"ך

 (36הערה * 201)לקו"ש חי"ט ע' 

בו   והתרה  עבירה  שעבר  לבדו  ראהו 
עד  לשונאו  מצוה  זה  הרי  חזר  ולא 

 שיעשה תשובה וישוב מרשעו

כתב דמצוה  הרמב"ם    לא  לשנוא  הא 
ם שביאר עיקר המצוה ד"ואהבת במקורשע  

כמוך" ה"ג    לרעך  פ"ו  דעות  הל'  שם(  – )לעיל    . ראה 
מ"ש  על  )רק(  סומך  שהרמב"ם  וידוע 

לזה הקודם  אח"כ.    ,במק"א  של  מזה  ולא 
ראי' עוד  ההלכה  ומכאן  מצות   ,שע"ד 

היא לכל ישראל בלי   ""ואהבת לרעך כמוך
 .י"ד ה"א()וראה לקמן הל' אבל פכל הגדרה 

 ושוה"ג הא' שם(  17הערה  217)לקו"ש חי"ז ע' 

 ההמשך דספר נזיקין וספר קנין 
ליום,    בכמה שיעורים בלימוד דג' פרקים

מסיימים ספר אחד ומתחילים ספר שני ביום 
ספר  שמתחילים  קנין  בספר  משא"כ  אחד, 
חדש זה ביום נפרד מהסיום דספר הקודמו, 

הענין,   בתוכן  גם  ומתאים  שבספר נזיקין. 
נזיקין דובר בכל מיני אופנים בזה ועד למצב  

דברים ד, מב.  )שצריך להבהיר בו הענין ד"וחי" 

, וספר קנין  ראה לעיל הל' רוצח ושמירת נפש פ"ז ה"א(
 אין לו שייכות לכ"ז.

]וע"פ סרט   260)תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' 
ההקלטה[(
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 ספר קנין

 
ה העבודה, וה   "קנין"ענין  ראשית  א 

קונו  בלא"ה  ד את  ישמש  איך שייך שיהודי 
בה בשעה שכל   ,ע"י עבודתו בעניני העולם

עניני העולם הם של הקב"ה. ועכצ"ל, שלכל  
היהודי   צריך  עניני    "לקנות"לראש  את 
 " מקנהשוב "ועי"ז    ,העולם להיות ברשותו

להקב"ה כולו,  אותם  שהעולם  נעשה   עד 
 דירה לו ית'.

. וראה גם ע'  212)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 
 (311. ע' 265-266

ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך 
 קנה בינה 

שתוכנו  בצ"ב   לספר  זה  פסוק  שייכות 
ואין   וממכר.  דמקח  הקנינים  בפרטי  הוא 

  )ב"ב קעה, ב(   מחוור לומר שכוונתו למאחז"ל
ממונות",   בדיני  יעסוק  שיחכים  "הרוצה 

ע"ז ששהר )נוסף  של   זוהיי  באופן  שייכות 
רמז בלבד, וקשה לומר שסמך הרמב"ם רק 

זה רמז  הרי53על  על  ,  קאי  ( פשטות הכתוב 
הפסוק   בגוף  גם  בכללותו.  התורה  לימוד 
לקנין,   ובינה  דחכמה  השייכות  מהי  צ"ל, 
דוקא,   יגיעה  צריך  ובינה  לחכמה  דהרי 
משא"כ בנוגע לקנינים א"צ ליגיעה מיוחדת  

, שטר )לקמן פ"א ה"ד(  א בשוה פרוטה )כסף הו
הנייר   על  פרוטה,  משוה  בפחות  גם  הוא 

והעלה ה"ז(  החרס  "כל  )שם  צ"ל  בחזקה   ,
 

 .313שיחו"ק ש"פ ויגש תשמ"ו ע' ( 53

ה"ח(  שהוא" ב)שם  והמחזיק  כל  שדה  ,  אחת 
 (.שם הי"ט() עשר שדותאפילו שהוא קנה 

הכתוב  דיבר  מלא  דמקרא  צ"ב,  עוד 
, ומזה  )תהלים קיא, י( "ראשית חכמה יראת ה'"

ש"ראשית חכמה" כאן שייכת ליראת מובן  
קנין  לספר  זה  דענין  השייכות  ומהי  ה', 
)ואדרבה, כו"כ הלכות בספר זה מיוסדים על 
יהודים,   אינם  כולל  לוד",  "תגרי  הנהגת 
שמים"   "יראת  על  מיוסדת  שאינה  הנהגה 

 (.54דוקא

דתוכן  בזה  והביאור   האדם,  בעבודת 
הצ"צ )בל'  הוא  רוחנית  בעבודה   הקנין 

( מה שהקב"ה "מושך מצוה לדון במו"מ()סהמ"צ  
החפץ . . מרה"ר שהם הקליפות . . לרה"י .  
. יחידו של עולם . . ואחר המשיכה הוא ית'  
גם   וזהו  רבה".  אהבה  בחי'   .  . כסף  נותן 

מל' מסחר,    ",ארץ כנען"שנקרא א"י בשם  
שכולם  בארץ,  תלויות  המצוות  רוב  "כי 
שנפלו  ניצוצין  רפ"ח  העלאת  ענינם 

. בשבה"  . המשיכה  היא  ההעלאה   .  . כ 
הקדשים.  כסף   .  . עי"ז  הבאה  וההמשכה 
עיקר   הוא  ששם  כנען  בארץ  הוא  וכ"ז 
הניצוצות   עיקרי  ששם  לפי  הזה,  המסחר 
השייכות   בפשטות  יובן  ועפ"ז  הנ"ל". 
יכול   זה  כי מסחר ו"קנין"  דיראת ה' לכאן, 

 להיות רק לאחרי הקדמת יראת ה'.

ע'  (  54 שם  )  ההדגשה,  314בשיחו"ק  שהלכות  היא  לא 
לוד, אלא(    מכירה תלויים בהנהגת לוד תגרי  שהנהגת תגרי 

 .היא לאו דוקא תמיד מתוך יראת ה'
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בב'   קאי  הנ"ל  הקנינים  אמנם, 
הרמב"ם  אבל  ומשיכה.  כסף  דמטלטלין, 
מתחיל ספר זה בג' קנינים דקרקע, שהחילוק 
קנין,   עוד  שניתוסף  רק  )לא  הוא  ביניהם 
אלא(   וחזקה,  משיכה  שבין  החילוק  מלבד 
שהם סוגים שונים דקנינים, דהנה מטלטלין  
אחד,  במקום  קבוע  שאינו  דבר  כשמם,  הן 

יתן  משא"כ קרקעות הם דבר קבוע שאינו נ
 לשינוי.

התחלת   שבין  החילוק  הוא  ובעבודה, 
העבודה שהוא באופן של עראי )מטלטלין(  
קבע   של  באופן  שהוא  העבודה  לשלימות 

בב'    )קרקעות(. נקנים  שמטלטלין  וזהו 
שהוא   התהו  עולם  על  מורה  ב'  כי  דברים, 
בב' קוין, ובהתחלת העבודה ההדגשה היא  

אילו  על בירור הניצוצות שבעולם התוהו, ו

עולם  בג' דברים, כי ג' מורה על  נקנית    עקרק
, כי  )ראה לקמן פ"ג ה"א(התיקון שהוא בג' קוין  

התיקון   עולם  בנין  היא  העבודה  שלימות 
ה"ח פ"ג  לקמן  הם  ט(- )וראה  דהקנינים  ונמצא   .

וקנין   לתוהו  השייך  קנין  שונים,  בסוגים 
 השייך לתיקון.

הוא   הקנין  ענין  ששלימות  ומכיון 
דוקא,   לכן מתחיל הרמב"ם ספר בקרקעות 

דוקא.  קרקעות  דקנין  הדינים  בפרטי  זה 
בו דובהק שמדובר  בפסוק  פותח  לזה  מה 

והעילוי   השלימות  כי  ובינה,  חכמה  ע"ד 
התיקון  קנינים)  דעולם  ג'  קוין,  לגבי    ( ג' 

קנינים( היא מצד  , ב'  עולם התוהו )ב' קוין
 .55ענין המוחין, קנה חכמה ובינה 

 (276-279. ע' 270-271)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 הלכות מכירה 

 ההלכות   תוכן 
הוא   המכירה  ששייך    ושישנענין  חפץ 

ו אחד  המכירה  לרשות  רשותע"י   ומשנה 
ו לרשות.  כי  מרשות  "אדם  הו"ע  בתומ"צ, 

רוב    –, שהבקר והצאן)ויקרא א, ב(  יקריב מכם"
 

בא הענין שבפנים בסגנון    321-329שיחו"ק שם ע'  ב  (55
 אחר: 

דכוונת עב הוא,  דת האדם וענין הקנין ברוחניות הענינים 
רכוש  היא  למטה   הם  העולם  עניני  שכל  )להקנות(  לגלות 
נמש,  הקב"ה הקנין,    כתועי"ז  והו"ע  ביותר.  נעלית  המשכה 

סגולתו,   עם  מישראל  ובפרט  מהתחתונים  קונה  ית'  "שה' 
הא"ס אשר    רכסף הוא סוד המשכת והתגלות או  שנותן להם

אליו תכסף נפש כל חי בעבור החפץ שמקבל )הקב"ה( מהם" 
ע"י אתעדל"ת ועבודת ,  )סהמ"צ להצ"צ מצוה לדון במו"מ(

היינו הענין דהקב"ה    ,האדם למטה. וא"כ ספר קנין להרמב"ם
 זה. שמגלה עניןקונה שמים וארץ ע"י עבודת האדם 

כפשוטו  שבקנין  ומטלטלין,   ,וכמו  קרקעות  קניני  ישנם 
דקנין    ,)שם(  הצ"צבזה  ברוחניות הענינים. ומבאר  הוא  כמו"כ  

מטלטלין במעות ומשיכה הוא שצ"ל תחילה ענין המשיכה,  
  ר אהבה מתוך התבוננות לעלות למעלה, והיא אתעדל"ת לעור

מושך החפץ, נפש האדם עולה   'האהבה דלמעלה, שהוא ית
קדימת אהבה זוטא נמשך ממילא   בבחי' מ"ן, ואחרי   ממקומה

מבאר   אינו  כ"ז  אבל  כסף.  רבה,  דאהבה  קרקעות  הקנין 
 .( פנים)וממשיך כנ"ל ב

העולם  חפצא    כיםשצרי  עניני  מהם  לעשות 
ב לעשות  או  דקדושה  חפצא  או    ו דמצוה 

חולין   –   מצוה של  מענינים  דוקא    צ"ל 
ולעשות    סור)וא קדשים  קרבן   מהםלקחת 

כי   בעה"ב  בזהשלמים,  אלו    (. אינו  וחולין 
אחר  "מוכרם" דהקב"הלרשות  רשות   , . 

מבטא כללות התוכן  "ראשית חכמה גו'"  סוק  פונמצא שה
להקנות   שצריך  קנין,  קרקע את  דספר  להקב"ה,  העולם  כל 

וזהו ע"י העבודה ד   . .  קנה חכמה"ומטלטלין תוהו ותיקון. 
ומשם נמשך בשבע מדות ועד    ,חו"ב דתיקון   שהם  , "קנה בינה
הנ"ל( הכל  שנקנה   במסחר  )לעסוק  כ"ז  ולצורך    להקב"ה. 

. וכפי שהוא בפשטות, דלפני ספר קנין למדו  "יראת ה'"צריך 
נזיקין  גניבה    , ספר  ממון  דנזקי  הענינים  ולשלול  להבהיר 

וכשבאים   שמים,  דיראת  ההיפך  מצד  שבאים   אח"כוגזילה 
קנין שבו  , לספר  ביאוחזדאי  ה'"ם  יראת  חכמה  ,  "ראשית 

, ולימוד וקיום ספר קנין מתוך  "בינה. .  קנה חכמה  "ואפ"ל  
סתירה לההנהגה דספר קנין, כי  ן פסוק זה  יראת ה'. וזהו שאי

ההנהגה דספר    הכל ההנהגה דקנין היא לאחרי שכבר נשלל 
 היפך דיראת ה'.הנזיקין, 

גם   המדוהדיוק  וזהו  אין  עפהנ"ל  כי  בחכמה  "קנה",  בר 
ובינה הבאים ע"י לימוד התורה שהוא ע"י יגיעה דוקא, אלא  
עולם   ובנין  דקנין  העבודה  ע"י  ד"קנה",  הענין  בפעולת 

גופא   והא  דהוא  התיקון.  הפנימי  שיחכים "הפירוש  הרוצה 
ממונות בדיני  חכמה", "יעסוק  ד"קנה  הענין  לפעול  דכדי   ,

 צריך לעסוק בעבודת דיני ממונות, קנין כנ"ל.
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והלכות מכירה באו לבאר איך פועלים ענין  
 . )ראה לקמן פ"א ה"ג(זה 

 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 260"ט ח"ד ע' )תו"מ תשמ

לקונו   האדם  בעבודת  המכירה  ענין 
)בראשית יד,  הוא ע"ד מ"ש    ,)"לתקן הדעות"(

קונה  "  יט( שה'  וארץ",  שמים  קונה 
מישראל ובפרט   ש)מוכרים  ,מהתחתונים 

(מקנים לו כל עניני העולם, מוציאים אותם  ו
מהמצב דרה"ר טורי דפרודא, ומעלים אותם 

. והרי  )ראה לקמן פ"א ה"ג(ל עולם  לרה"י יחידו ש
מדג המציאות  את    שת"מכירה"  תוקף 

ועד   מציאות,  כ"א  דמיון  שאינו  דהעולם, 
שיש צורך בקנין ע"פ תורה לעשותה רה"י, 
ולאידך בכחם של ישראל לפעול מכירה זו, 
כיון שגם בהיותם ברה"ר ה"ה למעלה ממנו,  

גם בעבודתם   ,להיותם כולא חד עם הקב"ה
 וי.בפועל ובגל

 (682-683סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

 פרק א 

 הלכה א 

בדברים נקנה  אינו  ואפילו   המקח 
 העידו עליהם עדים 

להכניסו  שבעולם  כדי שיהודי יקנה דבר
כנ"ל מספיק  (קנין  פרס)בתחילת    לרשותו  לא   ,
לבד והדיבור  ש"העידו .  באופן  אפילו 

דבריו  את  שומעים  שכולם  עדים",  עליהם 
מעשה    צ"לכ"א  בזה,  וכו', לא נעשה הקנין  

 הקנין בפו"מ, המעשה הוא העיקר. 

והוא ענין הכי עיקרי בכללות העבודה, 
שם("  קנין"ספר   לעיל  מספיק )ראה  שלא   ,

מחשבה ודיבור אלא צ"ל גם מעשה בפועל, 
במחשבה   יעבוד  אם  ודיבור דגם  שבלב 

ל רק  יגיע  הנפש,  פנימיות  "בכל שמגלה 

 
ועיי"ש שבנ"י מוסיפים הידור בכל אופני הקנין, בכל    (56

 מקום שאפשר להוסיף, כדי שיהיה בתכלית השלימות.

ו"בכל  לבבך להגיע  כדי    אמנם  ."נפשך " 
צ"ל גם    ,כל מאדך" שלמעלה ממדוה"גל"ב

 מעשה. 

 (212-213)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 

 הלכה ב 

ם נקנה המקח באחד מהדברים שהוא  א
צריכין   ואינן  הלוקח  קנה  בהם  נקנה 

 לעדים כלל 

בנמשל ה"מכהוא  הפי'  שעבודת  ירה"  , 
זהו"ע שבין ישראל והקב"ה לבד,   וה"קנין"

א.  )ראה זח"ג    "ישראל וקוב"ה בלחודוהי" לב, 

, ואין צריך שום ענין אחר, ובלבד סד, א. רח, ב(
 .)לקמן ה"ח(שיהא "מעשה המועיל" 

 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 262)תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' 

 הלכה ג 

באחד   הקרקעות  המקח  יקנה  ובמה 
דברים או    משלשה  בשטר  או  בכסף 

 בחזקה

" כסף"  :ג' הקוין   ג' דברים אלו הם כנגד 
, בראשית לא, ל()  "הנכסף נכספת"מלשון    הוא

  , בדוגמא דמתן תורה  " הוא שטר"  . קו הימין
השמאל לקו  בתלת  ש",  "חזקה "ו  .ששייכת 

חזקה הוי  ב(  "זימני  קו,  ל)ב"מ  שייך  חוט ", 
יב(ה)ק   "המשולש ג'  ו.  , קו האמצעילת ד,  הם 

שבהם  אופני את  מבצע    עבודה  היהודי 
"אני נבראתי לשמש    ,שליחותו בעלמא דין

היות עבד להקב"ה , ל)קידושין פב, ב(  את קוני"
ומהותולעשות  ו דירה   לעצמותו  ית' 

יראה   אהבה,  דתפארתובתחתונים:  "י ע. 
הדברים שבעוה"ז "קונה"  ה"ה    ענינים אלו

תחתון שאין תחתון  הדרגא ד"ולוקח אותם מ
ה פל"ו(  "ימנולמטה  לעשותם)תניא  חפצא   , 

עצמה דחפצא  ,  דמצוה מצוה  או    קדושה 
 .56"עליונים"( –)לעשות מ"תחתונים" 



41 

לעצמו,   הוא  קו  כל  הרי  ואף שבכללות 
התכללות,  יש  דקדושה  ענין  בכל  הנה 
בעבודת   כללי  בקו  כשמדובר  ועאכו"כ 
האופנים   מג'  א'  שכל  בודאי  הנה  האדם, 

ואהבת  ה, "שאר האופנים: אהב  כולל בתוכו
יש בה גם הענין  ,  )דברים ו, ה(  "את ה' אלקיך

דרגות:   לג'  נחלקת  ובפרטיות  בכל דיראה, 
בכללבבך מאדךנפשך    ,  ועד"ז ובכל   .

בקו   כןהעבודה דקו הגבורה מתחלקת לג', ו
ש  .57האמצעי הוא,  הענין  הקב"ה  ועכ"פ 

  לבנ"י   ונותנוהשתלשלות  הכל סדר  את  לוקח  
מכירה  בעלים  עליו  שנעשים   ע"י  גמורים 

 .58הנ"ל אופנים הבא' מג'  קניןו

העולם,  כ"ומ בהנהגת  נשתלשל  ז 
ו" באורייתא  עלמא  (עפ"ז)אסתכל    " ברא 
א(זח") קסא,  דבמסחר  ב  בעניני    כפשוטו, 

צ"ל הקנין בא' מג'  חבירו,  להעולם בין אדם  
"בדוגמא  אופנים,   שהם  כפי  בין  לענינים 

י כז,  )משל"  זה הקב"ה. .    רעך",  "אדם לחבירו

 . . שמו"ר רפכ"ז. זח"ב נה, ב(י ובפירש"י

]וע"פ סרט   260-263)תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' 
 ההקלטה[(

ה'   בעבודת  דתורה    –ענינם  קוין  הג' 
ידם נעשית  וגמ"ח, חג"ת, אשר על  עבודה 
כל   להקב"ה  להקנות  האדם  עבודת  כללות 

לזה   והכח  כולו.  בנ"י הוא  העולם  בהיות 
שהוא  לבעלה,  כאשה  להקב"ה  מקודשים 

לתם  ובג' דרכים, כסף שטר וביאה, ולכן ביכ
הקב"ה בג' אופנים אלו,  להעולם  את  לקשר  

עם הקב"ה,  ועד שפועלים התאחדות העולם  
גם   אלא  בחזקה,  שנקנים  כנכסים  רק  לא 
מבעלה  )שמקבלת  דאשה  הקנין  בדוגמת 
ועושה רצונו(, ביאה, יחוד פנימי, שהעולם  

 נעשה דירה לעצמותו.

 (682-683סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

 
( ועיי"ש עוד כמה ענינים השייכים לג' קוין: ג' האבות;  57

המצוות, שבכאו"א כלולה ג' הענינים דתורה עבודה וגמ"ח;  
והדבר   והנותן  המקבל  בו  שיש  צדקה,  בי"ע;  עולמות  ג' 

"ד; ג' ארצות קיני קניזי וקדמוני. ובהמשך הענין  הניתן; חב
שם, שגם ג' האופנים דקידושי אשה, "מקדש עמו ישראל",  

 הלכה ד 

  כיצד בכסף מכר לו בית מכר לו שדה 
 כו'

בכללות עבודת נקט ב' דוגמאות אלו כי  
אופ ב'  ישנם  ענין  :  ניםהאדם  מכל  שעושה 

" שעושה    ,לה'  "ביתבעולם  אותו  או 
לחםי  הממנ"ש  "שדה ל" ה( "  צא  כח,    )איוב 

 (.ל"ט מלאכותד ע"י עבודה ויגיעה)

]וע"פ סרט   262-263)תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' 
 ההקלטה[(

 הלכה י 

כגון שמכר   כיצד המחזיק בנעילה קנה
ונעל  פתוח  הפתח  והיה  חצר  או  בית 

וחזר ופתחו הרי זה  הלוקח את הפתח  
החזיק וקנה שהרי נשתמש בה שימוש 

 המועיל

הן  לנעול והן  שצריך    הטעמים בזה  חדא
דאל"כ יכול להיות שנעילתו    לפתוח דוקא,

, היינו  ובנמשל  .א לצורך אחריפתיחתו האו  
רק הקב"ה  שכוונתו  נכסי  לא    לשמור  אבל 

נראה   "לאלא צ  ,אינו מספיקזה  . ו"לקנותן"
דברים  העוה"ז התחתון והשייכות דדגש  מוו

  ענין בהם  פועל    ועי"ז,  אליו  תחתונים
 ה"קנין".

]וע"פ סרט   263)תו"מ תשמ"ט ח"ד ע' 
 ההקלטה[(

 הלכה יט 

בעשר  שדות  עשר  לחבירו  המוכר 
קנה  מהן  באחת  שהחזיק  כיון  מדינות 

 כולן

, גם  דין זה הוא גם כשקונים ריבוי שדות

. וראה בפנים  שייכים לענין זה )והם הפנימיות דענין המכירה(
 בקטע הבא.

שבנ"י  58 באו"א,  השיחה  בהמשך  ועיי"ש  את (  לוקחים 
בני ע"ז בוהקב"ה משלם    ,להקב"ה  " אותומוכרים"העולם ו

 .חיי ומזוני רויחי מידו המלאה וכו'
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הורות  והלשון "עשר" הוא רק ל  .יותר מעשר
על ענין הריבוי, כפי שמצינו בכו"כ ענינים 
שבהם מובא הלשון "מאה" או "אלף". ורק 
שבנדו"ד אין מתאים לכתוב "מאה" כי אי"ז  
דבר רגיל גם אצל עשיר מופלג לקנות מאה  

 שדות בב"א. 

. שיחו"ק ש"פ 271)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 (328-329ויגש תשמ"ו ע' 

 פרק ג 

 הלכה א 

שא ואחד  הבהמה  המטלטלין  אחד  ר 
את   ומשנתן  תורה  דין  במעות  נקנין 

 המעות קנה 

כבקרקעות  "כסף"  ולא  "מעות",  נקט 
ה"א( פ"א  "נכס)לעיל  מל'  הוא  כסף  כי  ף ו, 

אהבה וחסד שהוא   ,)בראשית לא, ל(  "הנכספת
לכולם,   ושייך  המדות  כל  ומקור  ראשית 

)ראה זח"א רנ, א. ח"ב קמח,    בכל הג' קוין   נמצאו

ב(-א רכד,  בקרקעות.  ב.  הוא  זה  ענין  ,  ועיקר 
קוין,   דג'  שהו"ע  התיקון  לעולם  השייכים 
לעולם   יותר  דשייכים  מטלטלין  משא"כ 

  ספר קניןבתחילת  ראה לעיל  )  התוהו שענינו ב' קוין

 .(ראשית חכמההמתחיל קטע ב

 ( 278)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 הלכה ט 

כיון   כאחד  ומטלטלין  קרקע  המקנה 
בחזקה  שקנה קרקע בכסף או בשטר או  

היו  אפילו   .  . עמהם  המטלטלין  נקנו 
לו  ואמר  אחרת  במדינה  המטלטלין 
כיון  פלונית  קרקע  גבי  על  אותם  קנה 

 שקנה הקרקע נקנו המטלטלין

, ע"פ המבואר הוא  הפנימי בזה   הביאור

 
שו(  59 המצטרך  עיי"ש  כל  להם  לתת  הקב"ה  צריך  לכן 
כדי שיוכלו "לקנות" עבורו בשלימות, עי"ז שעבודתם    ,להם

 תהיה מתוך מנוחה, שמחה וטוב לבב.

  , (ראשית חכמה  המתחיל   בקטע  קנין   בתחילת ספר)לעיל  
דקרקע ומטלטלין הם תיקון ותוהו. ומבאר  

שנה שלימות העבודה דעולם דכאשר י  כאן,
בהתעסקות    (,קרקע)  התיקון צורך  אין 

  )מטלטלין(,  מיוחדת לברר הניצוצות דתוהו
 בדרך ממילא.)"נקנו"( והבירור נעשה 

 ( 278)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 פרק ד 

 הלכה א 

כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות 
אדם   של  כליו  אין   .  . לו  קנה  להניחו 

 קונה לו ברשות הרבים 

הדעות"(  הענין )"לתקן  : ברוחניות 
ישראל,  ה"ה  העליון  אדם"  של  "כליו 

בו הניחם  כדי    " מקום"הקב"ה  )בעולם( 
ש"יקנו" עבורו כל עניני העולם לעשות מהם  

ש"אין כליו של אדם    . ואף59דירה בתחתונים 
דפרודא,  עלמא  הרבים",  ברשות  לו  קונה 
הרי ביכלתו ית' לעשות מרה"ר סימטא, ועד  

 .60ידו של עולםיח ,לרה"י

 ( ושוה"ג שם 92הערה  62סה"ש תשמ"ח ח"א ע' )

 פרק ה 

 הלכה ג 

שזה דבר שאינו מצוי הוא ולא הצריכו 
 בו משיכה 

ה' בעבודת  "קנין" הוא  הענין  דהנה   ,
 ברוחניות הוא כדכתיב "קונה שמים וארץ"

יד, יט( , שה' קונה מהתחתונים ונותן  )בראשית 
יל בתחילת )ראה לע  להם כסף, ענין האהבה וכו'

ו  ספר ההלכות"בקנין  ו("תוכן  מעות  ".  תורה  דבר 

נכון  60 בנ"י ברה"ר ( ועיי"ש שכ"ז  בפרט לאחרי עבודת 
הרה"ר עצמו ירקוד, ועי"ז  פעלו שש  ת השואבה,בשמחת בי

 רה"י.עד לעשו מרה"ר כרמלית וכו' 
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ונעשה הקנין בשלימותו,    , ב(ו)ב"מ מ  "קונות
מסויימים שלא  דגזרו חכמים במצבים  ורק 
יועיל כסף בלי משיכה. ומובן שגזירה זו היא  

ירידה של  ענין  הטעם    מצד    )שם( )כמבואר 
רכוש  להציל  ישתדל  שלא  לחשוש  שיש 

אמנם(חבירו ב.  לא ,  שכיחא  דלא  מילתא 
למיעוט,   בנוגע  הוא  ועד"ז  רבנן.  בה  גזרו 

המיעוט, דמיעוט ביחס   שאין גוזרים בשביל
אל   ובטל  שכיחא,  דלא  מילתא  היינו  לרוב 
ובעניננו:   גזירה.  עליו  יגזרו  שלא  הרוב 

ד"ועמך   הוא  מקרא מלא  ,בדרגתם של בנ"י
צדיקים" כא(  כולם  ס,  אם )ישעיה  גם  וא"כ   ,

לגזירה צריכים  דלא    ,המיעוט  מילתא  הרי 
מעות "שכיחא היא ואוקמינן על דין תורה ש

 .י יוגמר הקנין בשלימותובודאו, "קונות

 ( 1087-1089)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 

 הלכה ו 

בו   ואע"פ שאין  בכלים  קונין אלא  אין 
 שוה פרוטה 

לזהו   שצ"ל בניגוד  בכסף  שנעשה  קנין 
פרוטה   ה"ד(שוה  פ"א  בזה  )לעיל  והביאור   .

ד הוא אהבה, רגש שבלב,   "כסף"בעבודה, 
הענין,    "כלי"ו ותוכן  בפועל.  מעשה  הוא 

הקנין  נעשה  בפועל,  מעשה  ישנו  דכאשר 
מבלי  המעשה,  פעולת  בגלל  להקב"ה 
הכלי,  של  הכספי  וערכו  בשויו  להתחשב 
אם   לבחון  שבלב,  האהבה  מדת  היינו 
לא.   אם  ה'  דאהבת  ברגש  חדור  המעשה 

ישראלים, דועוד,   לוים  כהנים  ר"ת  "כלי" 
ב מעשה  ד"כלי",  שבעבודה  פועל,  היינו 

חילוקי  על  הבט  מבלי  ישראל  כל  שוים 
. ומכ"ז מובן גודל ההדגשה 61הדרגות שבהם

בפועל,  מעשה  של  בענינים  והחשיבות 
עניניו   מכל  שעושה  "כלי",  ע"י  ובמיוחד 

 כלים להקב"ה. 

 ( 213)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 

 
ע'  61 תשמ"ט  קצר  בתוכן  קצת:   110(  אחר  בסגנון  הוא 

נוגע  ועהאדם  אשר  כ אינו  לאלקות,  כלי  העולם  מעניני  שה 
והוראה זו שייכת לכל ישראל,    .כמות )השווי( דהאהוי"ר שלו 

 פרק ז 

 ב - הלכה א 

הפירות   משך  ולא  הדמים  שנתן  מי 
כמו  המטלטלין  נקנו  שלא  אע"פ 

בין שבי  לוקח  בין  בו  החוזר  כל  ארנו. 
וחייב   ישראל  מעשה  עשה  לא  מוכר 
ואומרין מי שפרע    .  . לקבל מי שפרע 
מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה  
וממצרים  ועמורה  סדום  ומאנשי 
שטבעו בים הוא יפרע ממי שאינו עומד 

 בדבורו 

וההפלגה   המבול  דהזכרת  הדיוק  טעם 
הזכ ולא  מ"ת,  ולפני  )אוה"ע,  ירו  דוקא 

אע"פ מ"ת  דלאחרי  בריבוי   עונשים  שהיו 
בפשטות   הנה  בנ"י(,  ימי  דברי  במשך 

  ,ב"מ מח  )חדא"גהענינים הוא כמ"ש במהרש"א  

כוכבים,   ב( עובדי  בפורענות רשעי  ד"קללו 
 שזהו עושה כמעשיהם". 

כסף  שבין  החילוק  האדם:  ובעבודת 
הוא,   הגילוי  דלמשיכה  על  מורה  כסף 

שגם   )או  מלמעלמ"ט  קאי  וההמשכה  כסף 
היא  שהעבודה  אלא  דישראל,  העבודה  על 
החפץ(   )קנין  שהבירור  היינו  אור,  המשכת 
מלמעלה(,   האור  גילוי  המשכת  ע"י  נעשה 
מלמטלמ"ע,  ההעלאה  על  מורה  ומשיכה 

היא   העבודה  הענינים.  שיהיו  ושלימות  ב' 
שהיה   משך",  ולא  הדמים  "נתן  וכאשר 
האדם,  עבודת  נעשית  לא  עוד  אבל  הגילוי 

ר בו" ואינו ממלא עבודתו מאיזו סיבה  ו"חוז
הרי   ישראל"שתהיה,  מעשה  עשה  ,  "לא 
רוצה להיות מישראל ורוצה "וכיון שבודאי  

המצות כל  לעשות  פ"ב    " הוא  גירושין  )לעיל הל' 

ולזרז ה"כ( ולהקל  עבודתו.  ישלים  בודאי   ,
שפרע" מי  לקבל  "חייב  זה,  רצון    , גילוי 

וישראלים עי"ז שעושים   כידוע שכלי הוא ר"ת כהנים לוים 
 מהעולם כלים לאלקות.
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 שעי"ז יבין חומר הענין. 

אוה"ע ובזה   עונשי  רק  מזכירים  גופא 
שלפני מ"ת, כי ההכרח דפעולת ה"משיכה",  
עבודת המטה, הוא מצד גדרי העולם, שהוא 

ואינו יכול    )תניא פל"ו(  "תחתון נגד ה' ממש"
להתברר אא"כ ימשכוהו ויעלוהו. אבל מצד 
ישראל )לאחרי מ"ת(, הרי נוסף לכך שמצ"ע  

כולא   בהיותם  לעולם  שייכים  עם  חאינם  ד 
ונמצה ציווי  אקב"ה,  בגלל  רק  בעולם  ים 

הקב"ה לצאת ממדרגתם ולירד למטה, הנה  
גם לאחרי הירידה היו יכולים לברר העולם  

במלחמה ריבוי    , )לא  ע"י  במנוחה(  אלא 
כל   שנתקבצו  שלמה  כבימי  האור  התגלות 

)ראה תו"א בראשית ו, ב. לקו"ת    הניצוצות למקומו

א( ד,  מלחמבמדבר  בדרך  בבירור  והצורך  ה , 
תהלים  )  הוא רק מצד "נורא עלילה על בנ"א"

נעשה ענין החטא והגלות.  בגלל זה  ש  סו, ה(
הדרגא הבנתינת    מספיקוכיון ש דמים מצד 

מצד   רק  הוא  במשיכה  והצורך  דישראל, 
הירידה בגלות, מצב אוה"ע, מזהירים אותו  
שהפרעון על העדר העבודה דבירור העולם 

מ"ת )לפני  העולם  גדרי  מצד  אלא  (,  אינו 
שלמעלה  ישראל  מציאות  מצד  משא"כ 
ירדו  כיון שסוכ"ס  ואעפ"כ,  מגדרי העולם. 
למטה לפעול בגדרי העולם, פועלת אזהרת 
גם   שתהיה  העולם(  )שמצד  שפרע"  "מי 
גדרי   מצד  שמתחייב  כפי  המשיכה,  עבודת 

 העולם שיוכל להיות דירה לו ית'.

 ( 80, 78 ותוהער 683-685סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' )

מ שפרע  ומאנשי מי  המבול  דור  אנשי 
ועמורה   סדום  ומאנשי  הפלגה  דור 
ממי  יפרע  הוא  בים  שטבעו  וממצרים 

 שאינו עומד בדבורו 

שמדין  תוכן   דאף  הוא,  שפרע"  ה"מי 

 
ומכאן  62 נתינת  (  לאחרי  שגם  לבנ"י,  בנוגע  גם  נראה 

, ואעפ"כ בי התורההתורה, ישנם ענינים שאינם נכללים בחיו
 .431תו"מ תשמ"ז ח"ג ע'    – קיומם מוכרח מצד הכרח השכל  

זו   , 251וראה גם תו"מ חי"ד ע'  (  63 מצינו סמך    דבהלכה 
)ועיי"ש   בר"ה  בבשר  סעודה  לערוך  ישראל  ומנהג  לחיוב 

)גם כש" מדיבורו  בו  לחזור  יכול  נתן  תורה 
הדמים"( ואינו עובר על איסור, מ"מ לא זו  

הנהגה הראויה, אלא עוד זאת,   זבלבד שאי"
ולדור  המבול  לדור  מתאימה  כזו  שהנהגה 

מנוסח זה מובן ופשוט, שאינן זו  שהפלגה.  
יש להביא ומזה    .62הנהגה הראויה גם לב"נ 

בדיבור    ,סמוכין התחייבות  קיום  שגם 
שפתיו   מוצא  בדברים ושמירת  נכלל 

)ראה  שחייבים בהם ב"נ "מכח סברת הדעת"

אף שאינו בכלל המצוות ,  כא(חזקוני בראשית ז,  
 .. הי"א. פ"י ה"י()ראה לקמן הל' מלכים פ"ח ה"י  דידהו

 ( 36והערה  28-29)לקו"ש חל"ח ע' 

 פרק ט 

 הלכה ז 

העמידו  בשנה  פרקים  בארבעה 
מפני   בבשר  תורה  דין  על  דבריהם 
שהעם כולן צריכין לבשר . . וערב ראש 
השנה כיצד היה לטבח שור אפילו שוה 

קח דינר אחד מן הלוקח  מאה דינרין ול
אלא    .  . כשישחוט  בשר  לו  ליתן  כדי 
משחיטין את הטבח בעל כרחו. וכופין  

 אותו לשחוט וליתן הבשר ללוקח

היינו, שענין זה שבר"ה צ"ל אכילת בשר  
, מתבטא ונעשה דבר מוכרחי כבר 63בפועל

 . 64בכ"ט אלול

 ( 317-318תו"מ חל"ד ע' )

 יב פרק 

 הלכה יא 

 להחזיר הדינר או הסלעעד מתי חייב  

לפי"ז בטעם הקדמת מסכת ביצה לר"ה, ללמד סדר השחיטה  
 לצורך הסעודה בר"ה(.

דהכנסו(  64 הענין  שהוא  לגופו    תעיי"ש  )בנוגע  אורחים 
מהקבלת   גדולה  שהיא  העבודה פונה"ב(  והיא  שכינה,  ני 

 .דסיום חודש אלול
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בכפרים שאין השולחני מצוי שם יש  . .  
 לו להחזיר עד ערבי שבתות

בגמ'  מבואר  בזה  ב    הטעם  נב,  )ב"מ 

, דאז "סלקין לשוקא" כדי "לקנות ובפירש"י(
ו מצוי.  והשולחני  שבת"  הענין  סעודת 

יכול להיות  הוא  בעבודת האדם , דלפעמים 
להתעורר   ועלול  היהודי,  בעבודת  חסרון 

עבודתו  ס )כללות  זה  ב"קנין"  יש  פק שמא 
וארץ" )בראשית    לפעול הענין ד"קונה שמים 

יט( שבתות, יד,  בערבי  אבל  דאונאה.  ענין   )
היום, שצריכים  חצות  לאחרי  הששי  באלף 
ד"חטוף  באופן  שבת  סעודת  לקנות  למהר 

, אין מקום  )עירובין נד, א(  ואכול חטוף ושתי"
שיש    לענין של אונאה והמקח קיים. ובפרט

לקרובו"  .  . ד"יראה  הענין  ה"ה(  גם  ,  )לעיל 
ישראל,  אהבת  של  באופן  היא  שהעבודה 
בודאי שאין מקום כלל לאונאה, ונגמר הקנין  

 .65בשלימות 

 ( 1089-1090)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 

 פרק יד 

 יח הלכה  

. . גדולה הוניית דברים מהוניית ממון  
והרי הוא אומר בהוניית דברים ויראת 

וכל  . .יך לפי שהדבר מסור ללב קמאל
מיד  נענה  דברים  מהוניית  הצועק 

 'שנאמר כי אני ה

הענינים   דב'  אומר  )ההמשך  כו'  "ה"ה 

 
ש"פ  65 בשיחו"ק  נט(  ע'  תשמ"ה  בסגנ-וארא  הוא  ן  וס 
 אחר: 

)סהמ"צ מצוה לדון  הביאור הפנימי בזה הוא כמ"ש הצ"צ
הגילוי    ,במו"מ( זמן  הוא  אז  כי  "בכפרים עד ערבי שבתות, 

הגדול, ומכיון ששתק אז שוב אינו יכול לחזור בו". וההוראה  
אלפי   דשית  חצות  לאחרי  שבת"  ב"ערב  שעומדים  בזמננו, 

עקבתא דמשיחא, עת שכולן רצים בשוק  שנין דהוי עלמא, ב
הדברים  "לקנות"  ושתי"(  חטוף  ואכול  ד"חטוף  )באופן 

 האחרונים שאפשר קודם ה"שבת".

שהוא   לזולת  גם  אותה  "מראה"  העבודה  בעת  וכאשר 
והיינו שמחבר ב' נפשות אלקיות, אזי   מומחה )"שולחני"(, 
בטל כל האפשרות ד"אונאה" שזמנו רק "עד ערבי שבתות".  

נענה מיד    כו'ויראת מאלקיך . . וכל הצועק  
ה'"כי  שנאמר   שאונאה  ד  הוא,   (אני  מכיון 

שאינה רק עבירה   הריהוא דבר המסור ללב,  
הוא    שבין אדם לחבירו )כאונאת ממון( אלא 

,  חטא נגד הקב"ה, ולכן כל הצועק נענה מיד
מאחר    לפי כלומר,  ה'",  אני  "שנאמר 

האונאה.   ע"י  כביכול  "נפגע"  שהקב"ה 
ליזהר   צריכים  כמה  עד  ללמוד  ניתן  ומכאן 
נועם  בדרכי  ייעשו  השליחות  דרכי  שכל 

  אפילוע במישהו  גופמבלי ל  ,66שלום דרכי  ו
 בדיבור. 

 (554-555)תו"מ תשמ"ז ח"א ע' 

 ק טז פר

 הלכה יד 

המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור  
. . מה שאכל אכל ויחזיר לו את הדמים  
וכן כל המוכר דבר שאסור לאכלו מן  
התורה כך הוא דינו . . אבל המוכר דבר 
מדברי  אכילתו  שאיסור  לחבירו 
סופרים אם היו הפירות קיימין מחזיר  
את הפירות ונוטל את דמיו ואם אכלן  

 מחזיר לו כלום אכל ואין המוכר

האפשרות להעבודה   תבהלכה זו מודגש
. בתחילת הלכות קנין  )ראה לעיל בתחילת ספרד"קנין"  

ע"י מכירת דבר בלתי    ג. פ"ד ה"א(-מכירה. פ"א ה"א
 רצוי, כדי שיוכל להיות ענין הבחירה.

כתבו טעם החילוק בין   67והנה באחרונים 

הכל" כלו ו"קונה  וארץ"  שמים  "קונה  שהקב"ה,  מר 
ואינו   האונאה  תובע  אינו  התחתונים(,  ומעשה  )הבירורים 
מביט אם עושים העבודה לשמה וכדבעי אם לאו, ועומד עם  
עניני   וכל  וארץ  שנתגלה בשמים  קיים", עד  ישראל ב"מקח 
הקב"ה,   של  קנינו  שהוא  ישראל(  עבודת  )ע"י  העולם 

 .לימות בזה לע"ל"מאמיתת המצאו", עד הש

גם  66 וראה  ע'  (  חכ"ה  סה"ש  52והערה    337לקו"ש   .
 .52והערה  94תשמ"ז ח"א ע' 

)עה"ת67 לצפע"נ  ציינו  שם  בתו"מ  ב(שו"ת    ומקורש  ,( 
"ואיסור דרבנן חל רק על האדם כי אין    , דווינסק ח"ב סי' לב
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איסורי תורה  כי  איסורי תורה לאיסורי ד"ס,  
החפצא  חלים ד"ס 68על  איסורי  משא"כ   ,

על   רק  לתווך    הגברא.שחלים  עם  זה  וצ"ע 
, ש"איסור" פי' (ח)תניא פ"  המבואר בחסידות

"קשור ואסור בידי החיצונים", דענין זה הוא  
נעשה  עצמו  שהדבר  דרבנן,  באיסור  גם 

דרבנן   איסורי, וא"כ הרי גם  "קשור ואסור"
 . ותן לחכם ויחכם עוד.69איסורי חפצא  הם

 (266-267)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 

 פרק כב 

 ב - הלכה א 

. .   אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
המוכר פירות דקל לחבירו יכול לחזור 

 כו'  בו אף לאחר שבאו הפירות לעולם

 ]ראה לקמן הט"ו[ 

 הלכה טו 

הנדרים  ודין  העניים  ודין  ההקדש  דין 
כדין ההדיוט בקנייתו שאילו אמר  אינו 

אדם כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש 
. . אתננו לצדקה אע"פ שאינו מתקדש 
זה חייב לקיים   בעולם הרי  לפי שאינו 

 דברו שנאמר ככל היוצא מפיו יעשה 

לעיל  מפורשים  בקנייתו  ההדיוט  דיני 

 
להם כח לתקן על החפץ, כן ס"ל להרמב"ם ז"ל בהל' מכירה  
 ספט"ז". ועפ"ז )וע"פ מ"ש בצפע"נ עה"ת שם( נרשם בהנחה

שבאיסורי תורה "הדבר עצמו )כאילו( אינו    הסברת החילוק,
הדמים,   את  לו  ויחזיר  אכל  שאכל  מה  ולכן  לאכילה,  ראוי 

אכילת דבר שאינו ראוי לאכילה". אבל  שא"צ לשלם לו על  
באיסורי דרבנן שהם איסור גברא, "היינו שבדבר עצמו אין  
חסרון, אלא שיש איסור על האדם לאכלו, ולכן אם אכלן אכל  
הראוי   דבר  שאכל  מכיון  כלום,  לו  מחזיר  המוכר  ואין 

 לאכילה".

מקור הביאור לא צויין    22בשיחו"ק תשמ"ט ח"א ע'  אבל  
האחרונב תורה  דברי  איסורי  בין  החילוק  ביאור  ונרשם  ים, 

כי איסורי   ,המקחבטל  , דבאיסורי תורה  באו"א  לאיסורי דרבנן
ולכן ה"ז כאילו לא מכרו כלום )כי  תורה הם איסורי חפצא,  

. משא"כ באיסורי דרבנן שהם  חפץ אסור אינו שייך ליהודי(
ובמילא   הגברא,  עי"ז  מכירה,    חלהעל  נעשה  והאיסור 

הי"ד(-)ה"א ה"אולקמן    ב.  אדם ב(-)פכ"ג  , ש"אין 
קנה דבר שלא בא לעולם . . )ולכן( המוכר  מ

יכול   שצמחו(  )קודם  לחבירו  דקל  פירות 
לחזור בו אף לאחר שבאו הפירות לעולם", 
זה   אין   .  . לפירותיו  הגוף   .  . ב"מקנה  ורק 
מקנה דבר שלא בא לעולם, שהרי הגוף מצוי  
נתחדש   וכאן  לפירות".  )הגוף(  ומקנה 

  הקדש ועניים ונדרים, שאף שא"א להקדש ב
לחול על החפץ שאינו בעולם, ישנו חיוב על  
הגברא לקיים דברו מדין נדר )כלשונו לקמן  

או   (הי"ז) דברו בצדקה  לקיים  מצווה  "והוא 
 בהקדש כמו שהוא מצווה לקיים נדרו"(.

בעבו הנ"ל  דינים  פרטי   דה:וביאור 
התוכן הכללי דעבודת ה' הוא שיקנה האדם 

ו עצמו  שע"י  את  להקב"ה,  לו  אשר  כל 
מתאימה לרצון הקב"ה יהיה ניכר  הגתו  הנה

של  ובעלותו  ברשותו  הוא  לו  אשר  שכל 
: א( קנין  ב' אופניםישנם  הקב"ה. ובקנין זה  

דיבורים  ה  , מחשבותהעל  )דקאי    פירות
דהאדםהו מכחותיו    ,מעשים  ה"צומחים" 

נפשו והוא  ולבושי  תמיד (,  נשמר  שהאדם 
כעבודת  ה',  לרצון  בהתאם  שלו  במחדו"מ 

ש"לא עבר   ( )פי"ב(   ואר בתניא)המב  הבינוני
לעולם" יעבור  ולא  מימיו  אבל   ,עבירה 

לא  והכחות,  המדות  השכל,  עצם  ה"גוף", 
נקנה להקב"ה, דיש בו אפשריות למחשבות 

 )שכוללקנין הגוף  . ב(  ומדות רעות ותאוות
הוא עבודת הצדיק, ו,  (הנפש והגוף וכחותיו

ע"י  לה',  ומדותיו  שכלו  עצם  גם  שמקנה 
י עצם  הרעשמבטל  רק   ,צרו  שמתאוה  ועד 

המאכל, כשהיה יכול להשתמש בו לדבר אחר    שהקונה אוכל 
 .)למכרו לגוי וכיו"ב(, ולכן אין המוכר אשם

גם   )צויין  וראה  רלד סק"ג  סי'  גם  נתיבות המשפט חו"מ 
דאף דבאיסורי  (: "הבאהלאחרי ההערה  בשיחו"ק שבהערה  

על   להגין  ותשובה  כפרה  צריך  בשוגג  אוכלן  אפי'  תורה 
ם כפרה וכאילו לא עבר  מ"מ באיסור דרבנן א"צ שו  , היסורין

והרי הוא    ,דאינו עונש כלל על השוגג באיסור דרבנן  . .  דמי
הכשירה מן  כמו  נהנה  והרי  כשירה  אוכל  כאלו    , להאוכל 

הנאתו   דמי  כל  לשלם  צריך  .ומש"ה  באיסור    .  משא"כ 
 ".דאורייתא שמקבל עונש על השוגג וחסרונו גדול מהנאתו

 (.3( ראה אג"ק חל"א ע' קצט מענה )68

 .ואילך 106וראה גם שיחו"ק תשל"ו ח"ב ע' ( 69
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לעניני קדושה. ומובן שבדרך ממילא נקנים  
להק שלא ב"פירותיו"  להלחם  וא"צ  "ה 

 לעשות פעולה נגד רצון ה'. 

העומד בדרגת "קנין פירות" צריך  ,הנהו
רק   מלחמה(  )ע"י  לשלוט  שבכחו  לדעת 
עכשיו  בהם  שעסוק  ודיבורים  במעשים 
בפועל, אבל א"א לו להקנות "דבר שלא בא 

טוב ל מעשה  שיעשה  להחליט  עולם", 
מאחר   כי  העליון.  לרצון  בהתאם  בעתיד 
להלחם  ויצטרך  להקב"ה  נקנה  לא  שגופו 
בכל מעשה מחדש, אין וודאות בזה )"יכול  
"גוף   שיקנה  לזה,  והעצה  בו"(.  לחזור 

"התפשטות" ע"י  לפירותיו":   נגד  שלוחם 
הרעות,   על   ושולט  פועל  ה"התאוותיו 

עצמן   והשכל  ביחס עכ)המדות  "פ 
במחדו"מ )ועושה  (להתפשטותם  שכופה   ,

רושם עכ"פ לעתיד( הרע שבלבו ומוחו, ואז  
גם "פירותיו" שלא באו לעולם קנויים לה'  
לבושי  על  שליטה  לו  שיש  זה  גם  )ואולי 

עצמם   לפירותיו"הנפש  "גוף  אבל נחשב   ,
כש הוא  הענין  )התפשטות(   שולטעיקר  על 

 המדות דנה"ב(.

יכול   אחד  כל  שאין  אף  אחר:  בסגנון 
ה'"  "עבד  קנוי    להיות  שגופו  התואר  בשם 

שבכחו  ה'  שליח  הוא  יהודי  כל  הרי  לה', 
לבצע כוונת הבריאה, דירה בתחתונים. והרי  
שכללות  הוא  בשליחות  הנעלית  הדרגא 
העשיה  כח  או  מעשיו  רק  )ולא  מציאותו 
)אלא  ממש"  דהמשלח  "כמותו  הוא  שלו( 
להשליחות,  בנוגע  רק  הוא  זו  בדרגא  שגם 

בנוג ולא  לפירותיו",  עניניו.  "גוף  לשאר  ע 
כלל(.  מציאות  שום  לו  שאין  כעבד  ודלא 
וע"י הקנאה כללית זו נעשים בדרך ממילא 

 .70כל פרטי עשיותיו קנויים לה' 

עוד, שגם כאשר   ובזה מחדש הרמב"ם 
"גוף   לקנין  אפילו  שייך  אינו  האדם 
עצם   על  שליטה  שום  לו  ואין  לפירותיו" 
למלחמה   יצטרך  עשי'  )ובכל  מדותיו 

הנה הרשות,   מחדש(,  בדברי  רק  הוא  כ"ז 
 

 .324-325ראה גם תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' ( 70

שעושה קניית הדיוט. אבל ב"דין ההקדש",  
שלא   אה"נ  הרי  בתומ"צ,  טובות  החלטות 
נפעל "קנין" בהחפצא שמחוץ להאדם, אבל 
עי"ז נפעל חיוב בהגברא )ובמילא גם סיוע  

 ונתינת כח ועזר( לקיים דבריו.

והסברת החילוק: דברי הרשות שייכים 
ו(נ )גופו  לטבע  לאחרי  ה"בבעיקרם  וגם   ,

סו"ס  ה"ז  לש"ש,  שייעשו  פועל  שהנה"א 
"מעשיך" )של האדם(, משא"כ תומ"צ הם  
ורק  הנשמה,  שמצד  פעולות  מלכתחילה 

מ וע"ז  בשהיצה"ר  מלקיימם,  האדם  לבל 
כופה היצר. ולכן, כשמחליט בעניני הדיוט,  
רשות, הרי מכיון שאין לו שליטה על "גוף" 

אי שהרי  ושעבוד  חיוב  כאן  אין  ננו יצרו, 
לעולם גם בדבר שבא  )והרי  אם    ,בבעלותו 

אינו ברשות המקנה אינו נקנה והו"ל כדבר 
לעולם   בא  ה"ה)שלא  בעניני (לעיל  אבל   .)

ההחלטה   הרי  לנשמתו,  ששייכים  הקדש 
הנשמה   ומשעבדת  מחייבת  גופא  טובה 
לידי  שיבוא  וודאות  שאין  ואף  לקיימה. 
פועל, דאין כאן הקנאה בהחפצא, הנה לגבי  

ו,  לשמוכנה בטבעה לבצע ענינים א  הנשמה
שהוא  אף  דבריו",  "לקיים  חיוב  עליה  חל 

לעולם".  בא  "לא  הימנה,  ציווי    חוץ  והרי 
להתגבר   מלמעלה  ועזר  סיוע  כולל  התורה 
ההחלטה   ולבצע  הגוף  המניעות שמצד  על 
במעשה בפועל )ולהעיר מההמשך ברמב"ם 
. זכו בהן העניים",    . . לעניים   . "צוה אדם 

הלשון משמע שמכיון שנתחייב  שמפשטות  
השכיב מרע לקיים נדרו, "זכו" העניים, ולא  

 רק שיש חיוב על היתומים ליתן להם(.

 ( 54, 51, 40 ותואילך והער 176לקו"ש חכ"ז ע' )

 פרק כג 

 הלכה א 

לפירותיו   הגוף  .  מקנה אדם  זה  .  ואין 
מקנה דבר שלא בא לעולם שהרי הגוף  
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  מצוי ומקנה לפירות

 "ב הט"ו[]ראה לעיל פכ

 פרק כד 

 הלכה יז 

המוכר קברו או דרך קברו . . באין בני  
משפחה וקוברים שם בעל כרחו משום 

 פגם משפחה

להעיר   יש  הגדר  בנוגע  מכאן  לכללות 
דבעלות בנ"י באופן של ירושה, שההדגשה 
פרטי לשבט  פרטי  חלק  שניתן  היא   בזה 

 . (71ואינו יכול ליתנו לאחר)

 (48והערה  52לקו"ש חכ"ד ע' )

 פרק כה 

 הלכה ג 

 שכל המוכר בעין יפה מוכר

להמבואר סתירה  במנין    אי"ז  לעיל  )ראה 

לוי  תמכר  ענין הד  רמח(   "עמבריש ספר היד  המצוות  
כמתנה שהוא   )דלא  הלוקח  ותשלום  בכסף 

זה שמוכר גם  מצד רצונו הטוב דהנותן(, כי  
שקיבל  המעות  ומצד  ע"י  הוא  יפה  בעין 

ש) במתנה, אלא  מעלה  עצמו  זה  בענין 
המוכר"   מן  יותר  נותן  יפה  לקמן )ש"בעין 

 .(ה"ד(

 (39והערה  177לקו"ש חכ"ח ע' )

 הלכה ד 

 שכל הנותן בעין יפה נותן

 
 ( כ"ה לכאורה הכוונה.71

ע'  72 חל"ד  לקו"ש  ראה  ש 4הערה    138(  דינים  ,  כמה 
ואפילו בפרקים   , )כללים( חוזר עליהם הרמב"ם כמה פעמים

 .סמוכים זל"ז, כגון זה שהולכין אחר מנהג המדינה

הענין,   נעלה    זהו בפנימיות  הכי  האופן 
תוקף   מצד  נמשך  והוא  דשמיא,  בסייעתא 
לזה   )אשר הכלי  לישראל  האהבה דהקב"ה 

ו להקב"ה,  בנ"י  אהבת  לשלימות היא  עד 
 האהבה, אהבה בתענוגים(. 

 ( 238סה"ש תשמ"ז ח"א ע' )

 פרק כו

 הלכה ח 

ומתן  משא  דברי  בכל  גדול  עיקר  וזה 
באותו  אדם  בני  לשון  אחר  הולכין 

 המקום ואחר המנהג

הרמב"ם חוזר וכופל ענין זה גם בסוף ב' 
הבאים   הט"ו(הפרקים  פכ"ח  הי"א.  ")פכ"ז  אל  : 

אלו  בדברים  הגדול  העיקר  מעיניך  ילוז 
הידועים   והשמות  המדינה  מנהג  שהוא 
.  ביחוד לכל דבר ודבר ובמקום שאין מנהג  

".  הולכין אחר אלו הכללות שביארו חכמים  .
המנהג  " הלך אחר  מנהג  שיש  במקום  אבל 

 ".ואחר לשון רוב אנשי המקום הידועים להן
בעי מוסיף  .  72וטעמא  פעם  שבכל  ואף 

הכלל פעם אחת  ם, אפשר היה לכתוב  פרטי
הפרטים כל  בזהירות    73עם  וההדגשה 

 שבדבר, "אל ילוז כו'".

החידוש   ובהקדים,  בזה  והביאור גודל 
שבד זהוהתמיהה  פרטי ין  כל  דלכאורה   ,
באופ ההדינים  ע"י  ני  נתפרשו  מכירה 

להתחשב עם ולמאי נפק"מ  היתכן  וחכמים,  
המדינה  בניגוד  ו  מנהג  שהוא  התגרים, 

של"כל ובפרט  חכמים".  שביארו  לא לות 
רק  המדינה  מנהג  אחר  שהולכין  מצינו 
ז'   מקיימים  שתושביה  שנתברר  לאחרי 

ב"נ שמצוות  נמצא  וא"כ  בין  ,  חילוק  אין 
צדיקים   של  המדינה  ומדינה  למנהג  עד 

 .שיחו"ק ש"פ וירא תשמ"ח ע' כד ( 73
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ועמורה רק    דנפק"מולהוסיף,  .  דסדום  לא 
גםל אלא  עצמה,  המסתעף ל  מכירה  כל 

אשה   קידש  אם  ולדוגמא  בחפץ ממנה, 
שעליו דנים אם נכלל במכירה אם לאו, הרי  
שלו,  הוא  החפץ  אם  רק  )לא  היא  השאלה 

קידושין,   קידושיו  האם  דין  ואלא(  האם 
 האשה כאשת איש וכו'.

  חוזר וכופלומצד גודל החידוש שבדבר,  
, וגם מדגיש שענין זה גופא שהולכין הענין
שביארו  האחר   ה"כללות  אחר  ולא  מנהג 

 .גדול" בתורה הוא "עיקר ,חכמים"

 (468-469. ע' 463-464תו"מ תשמ"ח ח"א ע' )

על  הרמב"ם   גדול"  החוזר  זה ה"עיקר 
פעם אחר פעם, על אף הכלל שאינו חוזר על  
לדיני   שבנוגע  אלא  לפנ"ז.  שכתב  דברים 

י"ל ש  ,ממונות  בממון  "דמכיון  הולכין  אין 
הרוב ב("  אחר  כז,  על  )ב"ק  לחזור  מקום  יש   ,

לכו"כ  בנוגע  פעמים  כו"כ  מסויים  כלל 
בדין אחד    לסמוך על המבוארדינים, כי אין  

 .)וראה לעיל בתחילת ספר נשים( למשנהו

. שיחו"ק ש"פ 1265תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' )
 ( משפטים תשמ"ה ע' מא

 הולכין אחר . . המנהג 

העולם   דאומות  המדינה  מנהג  על  קאי 

ו"ל(, והכוונה  בחנות  מדיה)שהם רוב תושבי  
ה',  לעבודת  אלו  במנהגים  להשתמש  בזה 

לש"ש" מעשיך  מי"ב()אבות    "כל  בכל "ו  פ"ב 
, עד להוסיף על ידם  )משלי ג, ו(  "דרכיך דעהו

 בתומ"צ.

 ( 174סה"ש תשנ"ב ח"א ע' )

 פרק כז 

 הלכה יא 

אל ילוז מעיניך העיקר הגדול בדברים  
והשמות   המדינה  מנהג  שהוא  אלו 
הידועים ביחוד לכל דבר ודבר ובמקום  

הולכין אחר אלו הכללות    . .שאין מנהג  
 שביארו חכמים 

 ]ראה לעיל פכ"ו ה"ח[

 פרק כח 

 הלכה טו 

אחר  הלך  מנהג  שיש  במקום  אבל 
המקום  אנשי  רוב  לשון  ואחר  המנהג 

 הידועים להן

 ]ראה לעיל פכ"ו ה"ח[

 הלכות זכיה ומתנה

 פרק ב 

 הלכה ט 

הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא 
אחר והעמיד להם דלתות קנה האחרון 
כלום   הארץ  בגוף  עשה  לא  שהראשון 

על   אבנים  גל  שעשה  כמי  הוא  והרי 
הועיל  לא  שהרי  קונה  שאינו  הארץ 

מפני  זה  ביותר    בגדר  רחב  שהוא 
ומפולש ואין צורת אותו הבנין מועלת 

 לו עד שיעמיד דלתות 

קמא "ד  ,ע"ז   איתא הטעם  )ב"ב נג, ב(  גמ'ב
דאפיך הוא  בעלמא  והרמב"ם  לבני  כאן ". 
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במגיד משנה הנה  מסביר ענין זה בארוכה. ו
מיגש הר"י  בשם  הרשב"א  מ"ש  , 74הביא 

ב" רק  הוא  זה  הראשון דדין  חפר  שלא 
"יסודות ת",  בגוף הקרקעישלא  כלום   ",קן 

" לא  גמורוגם  מקום  מהם  ראוי    עשה 
תרנגולי או  בהמות  שם  אבל   .75ן"להעמיד 

כנר את השדה אם חפר בו יסודות וכו' הוי "
לזריעה זרעה    ,שמתקנה  שלא  )ולא  ואע"פ 

 ". קנהכלום(  הבנה ב

השני  שקנה  הטעם  לבאר  שם  וממשיך 
וכו'   את הכל, אף שה"לבני" וכל הרהיטים 

שהרי הוא עצמו הוציאו  שייכים לראשון, "
הגר   בנכסי  שבנאן  משעה  )שהוא מרשותו 

הפקר(   ו(וממילא  מקום  נעשו )הפקירם 
הגר נכסי  האחר    , מכלל  זה  כשבא  הלכך 

 . "והעמיד בהן דלתות קנה

בנוגע   במאחז"ל  הסתירה  ידועה  והנה 
או   השמים  מן  ירד  אם  השלישי,  לביהמ"ק 

בזה )מיוסד  שיבנה בידי אדם, וא' התיווכים 
חוץ  השמים  מן  כולו  שירד  זה(  דין  על 

, ובנ"י יעמידום  "טבעו בארץ"מהשערים ש
)ראה לקמן הל'    ובזה ייחשב כאילו בנוהו כולו 

 . מלכים פי"א ה"א(

הרמב"ם  בדעת  כאן  המבואר  וע"פ 
א(   אשר  ובהקדים  ביותר,  הענין  יומתק 

דצ"ל קבוע הוא,  העבודה בביהמ"ק    מתנאי
ה להיות  וא"א  האבן  בארץ  בין  אויר  פסק 
חציצה   דהוי  ראב"ד  )ראה  לקרקע,  א.  כד,  זבחים 

וכ"ש אם המזבח  ,  לעיל הל' בית הבחירה פ"א ה"י(
ב(   באויר.  תלויים  כולו  והבית  כולו 

לשבטים  ירושלים" נתחלקה  כו,    "לא  )מגילה 

הוא  א( מצ"ע  המקדש  מקום  קרקע  וא"כ   ,
חטאינו   "מפני  כאשר  )ועאכו"כ  "הפקר" 

ובנוגע  ,  )נוסח תפלת מוסף דיו"ט(  "מארצנוגלינו  
לכמה ענינים ישנם טענות לעכו"ם על מקום  

 
( ונרמז כ"ז בקיצור בל' הרמב"ם עצמו )"לא עשה בגוף  74

 מסרט ההקלטה. –הקרקע כלום וכו'"(  

ובשינויים בין    בהקלטה )כמה פעמיםהלשון  להעיר, ד(  75
,  "בני ביתו"  ",עצמו"שעשה המקום בשביל  ,  הוא(  פעם לפעם

ובקרו" אלו".    ."צאנו  ענינים  עשה  אכן  "שהשני  שם,  )עוד 
 .וצע"ק הכוונה, דהא השני העמיד רק הדלתות(

 זה ע"פ דין(. 

השלישי   ביהמ"ק  דבירידת  ונמצא, 
למטה, ה"ז בדוגמת "הבונה פלטרין גדולים  
הראשון  חפר  "שלא  במצב  הגר"  בנכסי 
הקרקע",  בגוף  כלום  תקן  "שלא  יסודות", 

)שהוא הקרבנות  לעבודת  ראוי  עיקר   ואינו 
הגר".   נכסי  מכלל  נעשו  "וממילא  ענינו(, 
להם   והעמיד  )בנ"י(  אחר  "בא  וכאשר 
הפרטים  וכל  הפלטרין  קנה"  דלתות, 

 שבתוכו. 

]וע"פ סרט   526-528)שיחו"ק תשל"ו ח"ב ע' 
 ההקלטה[(

 פרק ז 

 הלכה טו 

ולא נאמרו דיני שושבינות אלא במעות 
 בלבד 

מה שדינים אלו הם רק במעות, יש לקשר  
נעשה   כסף  שע"י  מושלם קנין  לזה  הכי 

חזק   והכי  לערער ומבורר,  שא"א  בתוקף 
)בראשית כג,  )כפי שמצינו באברהם אבינו    עליו

דוקא,    טז( בכסף  המכפלה  מערת  שקנה 
 ו"עובר לסוחר" דוקא(. 

מזה דשלימוהוא  והלימוד  ה"קנין"   ת, 
( להקב"ה  העולם  עבודת ע"י  ש דעניני 

ד הוא  גשמיוישראל(  בכסף  ובפרט  ,  76קא 
כי   לסוחר",  מקנים  "עובר  ידו  על  דוקא 

וממלאים    המורה על גשמיות העולם  ,קרקע
דירה  תנ"דהא   לו  להיות  הקב"ה  אוה 

 . )תנחומא נשא טז( "בתחתונים

"מערת  יהודי  כל  קונה  ועי"ז 
בכל  77המכפלה"  הן  ומכופל,  כפול  שכר   ,

בתו"מ הלשון עד"ז: "שהנתינה  כ"ה בשיחו"ק שם. ו(  76
,  אינו ברור כ"כבכל אופן  ולהקב"ה צ"ל באופן של מעות".  

 .אם הכוונה לצדקה גשמית וכיו"ב, או לענין אחר

"תובעו בדין ומוציא ממנו" ית',  גם  ש  ,שם נוסףמ  ( בתו"77
 כביכול )לעיל ה"ב(.
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השכר   והן  וברוחניות,  בגשמיות  המצטרך 
ו נעלה    " מצוה  מצוה  שכר"  , האמיתיהכי 

(  וחיבור  ותאוצ)  ההתקשרות,  פ"ד מ"ב(  )אבות
שבאי"ע לגמרי לגבי שכר גשמי    ,"ההקב  עם

רוחני עליהם,  או  שמוותרים  אלא   )ולא 
 .(שתובעים עוד יותר

ש"פ שיחו"ק . 311)תו"מ תשמ"ט ח"א ע' 
 ( 31-32נח תשמ"ט ע' 

 
 פרק יא 

 הלכה כב 

 שכל הנותן בעין יפה נותן

 ]ראה לעיל הל' מכירה פכ"ה ה"ד[

 פרק יב 

 הלכה יז 

לא   מעשה  ואנשי  הגמורים  הצדיקים 
בה'  בוטחים  אלא  מאדם  מתנה  יקבלו 
נאמר  והרי  בנדיבים  לא  שמו  ברוך 

 ושונא מתנות יחיה 

בלשונו מודגש שאי"ז רק מדת חסידות  
 הב"יו  ס"ט()שו"ע חו"מ הל' מכירה  )כלשון אדה"ז  
רמט( סו"ס  שביום  דאז  (,  )חו"מ  להיות  יכול 

ימסויים   כן לא  אלא  חסידות,  במדת  תנהג 
מעשה"  ואנשי  הגמורים  "הצדיקים  נוהגים 

, כדמוכח מלשון  יםסוג שונה מחסידב)שהם  
שי מעשה"(, "חסידים ואנ  )סוכה נא, א(המשנה  

בכל   ימיהם,  כל  ועבודתם  ענינם  כיון שזהו 
 .78ימות השנה

 (112והערה  341)תו"מ חס"ג ע' 

 הלכות שכנים 

 תוכן ההלכות 
הדעות"(,  )"לתקן  ה'  בעבודת  ענינם 
אלא   עצמו,  עם  בעבודתו  להסתפק  שאין 

אלו   כל  על  גם  לפעול  שבסביבתו, צריך 
 שיהיו "שכנים" שלו בעניני יהדות, תומ"צ.

 (67הערה  307)לקו"ש חכ"ו ע' 

 פרק א 

 הלכה א 

בקרקע   שותפות  ביניהם  שיש  כל 
וביקש אחד מן השותפין לחלק וליטול 

 
המצוה  (  78 עם  זה  דין  ליישב  משלוח  "דבפורים  ועיי"ש 

 .)אסתר ט, כב( "מנות איש לרעהו

 כו' חלקו לבדו

הרמב"ם  מבאר  שכנים  הל'  בהתחלת 
וצ"ב,  לשותפין,  בנוגע  דינים  פרטי  כו"כ 

שייכים להל' שלוחין  דלכאורה הלכות אלו  
 ושותפין.

דהוא בזה  והביאור   הדעות",  ב"לתקן 
עוד  לראש,  לכל  העבודה:  לסדר  מתאים 
היא   האדם  מציאות  הרי  העבודה,  לפני 
באופן דשותפות, גוף ונפש. ובפרטיות יותר,  
"שלשה שותפין הן באדם כו'". ולאח"ז בא  
ענין השכנות, הן בנוגע הנמצאים בסביבתו  

 )"האדם מדיני בטבע"  שיש לו קשר עמהם
פ"מ( ח"ב  הזהירות  )מו"נ  דרושה  ובזה   ,)



52 

שלא ינזק    אבות פ"א מ"ז()  ד"הרחק משכן רע"
ל"שכן  וקירוב  ראי',  בהיזק  אפילו  ממנו 

הוא    "הוה  .טוב" רע"  בנוגע לעצמו, "שכן 
וצריך  היצ"ט,  הוא  טוב"  ו"שכן  היצה"ר, 
מהיצה"ר  היצ"ט  יושפע  שלא  ליזהר 

 יהפך לטוב.ואדרבה שיפעל שהיצה"ר 

האדם   ביחס  הוא  הקב"ה, לועד"ז 
דהתחלת העבודה היא בשותפות, "אלמלא 

)סוכה נב, ב. קידושין   הקב"ה עוזרו אין יכול לו" 

, ואין לך פעולה אחת שאין לו ית' חלק  ל, ב(
  בה. אמנם כדי שהעבודה תהיה "קב שלו" 

א( לח,  ב"מ  בין )ראה  "חלוקה"  לעשות  צריך   ,
לפחות שבהם חלק    השותפין, באופן ש"יגיע

ששם הכל קרוי עליו". ואח"כ נעשים שכנים 
המסייעים זל"ז מפעם לפעם, אבל לא על כל  

 צעד ושעל. 

ואחר כ"ז באים לתכלית השלימות, הל'  
שכנים  הל'  שלאחרי  דלאחרי 79שותפין   .

"נעשה   החול,  בימי  שלו"  ב"קב  העבודה 
ביום   )שבת י, א. קיט, ב(  שותף להקב"ה במע"ב"

אבל החסרון    השבת.  בו  שאין  באופן  הוא 
העילוי דהשותפות,   כ"אדהעדר "קב שלו",  

שאינו מציאות לעצמו כי כל מציאותו היא  
א העבודה  יהמציאות דלמעלה. ובפרטיות, ה

 בה דלימוד התורה )הקשורה עם שבת(, שיש
על  "נקראת  "תורתו",  ד"קב שלו",  העילוי 

א(  שמו" לב,  קידושין  כל  )ראה  זה  עם  וביחד   ,
 מציאותו אינה אלא המציאות דלמעלה. 

 (366-368. ע' 360)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 
הוא בסגנון    429-431( בשיחו"ק ש"פ שמות תשמ"ו ע' 79
זה  אחר ואח"כ שכנים, אבל  ענינים, שותפין  ב'  רק  דישנם   ,

 : גופא בב' דרגות

"שותפין"  הסדר   בבחי'  הרגיל( מתחיל  )ע"ד  ה'  בעבודת 
עצמו,  האדם  ישנו  לראש  לכל  ד"שכנים".  הענין  ואח"כ 
עם   "שכן"  נעשה  ואח"כ  וגוף,  נשמה  מ"שותפין",  המורכב 
מציאותו   עצמו,  באדם  ובפרטיות  מדיני".  "האדם  זולתו, 
"שכנים",   בתוכו  יש  ואח"כ  שותפין",  ב"שלשה  מתחלת 

ן רע" זה יצה"ר. וצריך לדעת הל'  "שכן טוב" זה יצ"ט ו"שכ 
ההנהגה עם ה"שכנים", להישמר מהיזק דשכן רע, ושהשכן  
קרוב יהיה השכן טוב, ועד שהקב"ה נהיה "שכן טוב" המסייע 

 בעבודתו, ועד שמברר ה"שכן רע".

 הלכה ג 

.  שדה שאין בה דין חלוקה כל אחד   . 
מהן יכול לכוף את חבירו ולומר לו או 
 שכור ממני חלקי או השכיר לי חלקך

איגוד ]ובראב"ד:   או  גוד  אמרו  ולא 
 [ אלא בירושה ומתנה

ד הראב"ד  יכול  טעם  אינו  בשותפות 
מכיון שנעשו שותפין   ,לכוף את חבירו הוא

ואינו   וקיבל  סבר  ומרצונם,  עצמם  מדעת 
זה רואים   וי"ל, שבענין  כו'.  יכול להתחרט 
והראב"ד.  הרמב"ם  בפלוגתת  כללי  קו 

 .80ואכ"מ

. שיחו"ק ש"פ 360)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 ( 419שמות תשמ"ו ע' 

 פרק ב 

 הלכה א 

העכו"ם   מן אין  לדבר  שליח  נעשה 
שנאמר כן תרימו    . .  הדברים שבעולם

אף  ברית  בני  אתם  מה  אתם  גם 
לכל   הדין  והוא  ברית  בני  שלוחכם 
ברית  בן  משלחכם  ומה  כולה  התורה 
 אף בכל התורה כולה המשלח בן ברית  

 ]ראה לעיל הל' אישות פ"ג הי"ז[

 הלכה יא 

כיון   גורל  ביניהם  ועשו  האחין שחלקו 

שכן   שנעשה  רק  דלא  "שותפין",  לדרגת  מתעלה  ומזה 
בראשית",   במעשה  שותף  "נעשה  אלא  להקב"ה,  וקרוב 

השבת.  שבכלל ויום  החול  ימי  עבודת  בין  החילוק  הוא  ות 
 ובעבודה הו"ע דלימוד התורה )השייכת לשבת(.

ומזה לדרגא נעלית יותר, דלא רק ששותף הוא בכל נקודה  
אלא   עוזרו",  ל"הקב"ה  צריך  וענין  ענין  שבכל  ונקודה, 

היינו  "שכן" שנעשה   לו  שישנו  ,  ויש  שלו",  ב"קב  העבודה 
, "תורה נקראת על שמו", וצריך  "חלק "ששם הכל קרוי עליו

 לעזר הקב"ה רק מזמן לזמן, דלא כשותף שהוא בכל פרט.

 לבוש מרדכי ב"ב סי' א.ראה ( 80
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מהן קנו כולן בהנייה    שעלה גורל לאחד
לדבר  מזה  זה  ששמעו  להם  שנעשית 
מהן  אחד  כל  גמר  עליו  שהסכימו 
ומקנה לחבירו ]ובראב"ד: לא נתחוורו 

 דבריו[ 

דיעות: א(   ' ב נםגורל ישאופן פעולת ה ב
לראובן .  בירור השייך  חלק  מברר  הגורל 

קנין ב(  לשמעון.  השייך  רק   .וחלק  דלא 
חלק   אשר  מברר  לראובן שייך  זה  שהגורל 

וחלק זה שייך לשמעון, אלא הוא גם מקנה  
קנין  לעשות  צריכים  ואין  חלקם  את  להם 

בגמ'  הלשון  )וכפשטות  ב(  אחר  קו,  (.  )ב"ב 
 מחלוקת הרמב"ם והראב"ד כאן. הוא בזה ו

בעבודה הגורל  הוא  והענין  דכאשר   ,
שלמעלה מברר שמצוה או עבודה מיוחדת  
גם   ה"ה  פלוני,  של  ולנשמתו  לחלקו  ניתן 

א להביא את  י נה לו הענין, וכל עבודתו המק
זו   וידיעה  בפועל.  לו  )זה  הקנו  כבר  אשר 
ה עבודתו  וכל  ולמהר יהענין,  לקרב  רק  א 

עבודתו היא בשמחה פועלת ש,  (ולגלות זאת
 יותר ובחיות. 

. [1329]לקו"ש ח"ד ע'   129-130)תו"מ ח"כ ע' 
 תשורה )באטלער( ה' תשרי תשע"ח ע' נ( 

 פרק ג 

 הלכה י 

הר משקין על הסדר רצה אחד  בני הנ
מהן לסכור כדי שיחזור לו המים וישקה  
רוצה  ואחר  יפתח  ואח"כ  תחלה 

 להשקות תחלה כל המתגבר זכה

ההרמב"ם   מל'  ושינה  בזה  דייק  רגיל 
ב(גמ'  ב ס,  דאלים  )גיטין  וכתב  "כל   גבר", 

)ל' גבורה, "כל המתגבר    בלשון יותר עדין,
: "אלים" הוא מל'  זכה"שישנו גם בקדושה(  

בלתי אלי ענין  ישנו  שסו"ס  דמשמע  מות, 
ל'   הוא  "מתגבר"  אבל  היושר,  והיפך  רצוי 
"גבור  בקדושה,  גם  שאפשרי  גבורה 

כב()  בגבורתו" ט,  בקדושה, ירמיה  התגברות   ,
  התגברות בעבודת ה', התגברות כנגד יצרו. 
באופן   אבל  שקבלו,  פי'  "גבר"  וכמו"כ 
למעליותא.  ענין  דוקא  לאו    ד"גבר", שהוא 
הוא   זכות(  )מל'  "זכה"  הל'  משא"כ 
למעליותא, לא רק שהתגבר על השני, אלא  

בו. הדעות ו  שזכה  בתיקון  הוראה  מזה 
נקיה   בלשון  להשתמש  תמיד  להשתדל 

 דוקא.

. שיחו"ק  360-361)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 (418-419ש"פ שמות תשמ"ו ע' 

 פרק ד 

 הלכה ט 

 שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיים כו' 

העליון  בעבודה ג"ע  הו"ע  ה"גנות"   ,
היינו   בינתיים"  "והירק  התחתון,  וג"ע 
ה"עמוד" שביניהם, וקאי גם על עבודת בנ"י  

אדה"ז   כל'  הגשמי,  בעוה"ז    )אוה"תלמטה 

"ירק נק' כל עניני אכו"ש ושארי    מארז"ל ע' לו(
שע"י  ולהוסיף,  עוה"ז".  תענוגי  עניני  כל 
העבודה למטה נעשה בעה"ב על הירק וגם 

כי על   שלו".  הוא  "הרי  דג"ע,  הבחי'  ב' 
רש"י בראשית י)פ   בשביל ישראל"  –  "בראשית

א( העליונות  א,  הספירות  גם  כולל   ,
ועבודתם  ישראל  בשביל  שנשתלשלו 

 .)ראה תניא פל"ו( בעוה"ז

י. -שיחו"ק ש"פ חיי שרה תשמ"ח ע' ט)
סה"ש  .  493וראה תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 

 ( 59הערה  89תשמ"ח ח"א ע' 

גנות בינתיים   שתי  והירק  זו  גב  על  זו 
כל  שביניהם  הארץ  עובי  בגובה 
וליטול   ידו  את  לפשוט  יכול  שהעליון 
אותו מעיקרו הרי הוא שלו ובלבד שלא  
יאנוס את עצמו והשאר של תחתון היה 
מגיע לנופו ואינו מגיע לעיקרו לא יטול  
העליון ואם נטל אין מוציאין אותו מידו  
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אע"פ המצר  על  העומד  האילן   אבל 
שהוא נוטה לתוך שדה אחת מהן הרי 

 שניהם חולקין בפירותיו 

סוף  )  בדין שתי גנות פסק כר"ש )כבבבלי

כבירושלמיב"מ( ש"יחלוקו"  ולא  (,  )שם(  , 
הדין   הוסיף  מחתא  בחדא  לזה  ובהמשך 
ד"חולקין",  המצר  על  העומד  דאילן 

)חו"מ  ובתוספת תיבת "אבל" )דלא כבשו"ע  

שהובאו ב' ההלכות בסעיפים   ב(-סי' קסז ס"א
הראשונה   שהסברא  מזה,  ומשמע  שונים(. 
היא שגם באילן העומד על המיצר צ"ל הדין  

גנות, ש ידו  "כבשתי  את  כל שיכול לפשוט 
וע"ז קמ"ל שלא כן הוא, אלא "שניהם   ."כו'

 חולקין".

לשון    ,בזה  הוההסבר בהקדים  יובן 
דשתי גנות, "ר"מ אומר   )ב"מ קיח, ב(המשנה  

של עליון, ר"י אומר של תחתון, אמר ר"מ  
כאן   אין  עפרו  את  ליקח  העליון  ירצה  אם 
ירק, אמר ר"י אם ירצה התחתון למלאות את 

פרשו גנתו אין כאן ירק". ואף שבמשנה נת
בגמ'   הנה  ור"י,  דר"מ  אמרו    )שם(הטעמים 

פליגי   לא  כו"ע  "בעיקרו  אחר,  טעם  בזה 
שדי   סבר  ר"מ  בנופו,  פליגי  כי  הוי  דעליון 
שדי   לא אמרינן  סבר  ור"י  עיקרו  בתר  נופו 

 נופו בתר עיקרו".

בזה   אי"ז הסברא   –והביאור  דלכאורה 
שהסברא   –שבמשנה ולמאי נפק"מ לעניננו  

ל איצטריכא  על  שבגמ'  העומד  אילן  דין 
דירצה  סברא  הך  שייכת  לא  שבו  המיצר, 
)כי   עפר  גינתו  למלאות  או  עפרו  את  ליקח 
גנות, שאז לא   יועיל רק בשתי  מילוי בעפר 
משא"כ  הירק,  לצמיחת  פנוי  מקום  ישאר 
האחד   ימלא  דאם  המצר  על  העומד  באילן 
את רשותו עפר ויצמצם מקום צמיחת הנוף,  

לפי מעלה או  לא יתבטל הנוף כ"א יצמח כ
ללקיחת  בנוגע  ועד"ז  חבירו.  לשדה  שיטה 

 
בלח"מ כאן כתב ג"כ בדעת הרמב"ם דאין טעם  ( והנה  81

הטעם  משום  אלא  עיקרו  בתר  נופו  שדי  משום  זה  דין 
שבמשנה, אבל לדעתו הנה בזה גופא הכריע הרמב"ם כר"ש 

עיי"ש.  וכ כר"י  ולא  עפרו,  את  ליקח  דיכול  דר"מ  טעם 

העפר, שאינו שייך במצר שהוא של שניהם(. 
ובמילא באנו למחלוקת אי אמרינן שדי נופו  
בתר עיקרו )דאז יחלוקו( אם לאו )דאז שייך  

 לזה שהנוף נוטה לתוך רשותו(. 

דאין   כן,  דלא  משמיענו  והרמב"ם 
ר  עיקאלא  הסברא שבגמ' הסברא העיקרית,  

הטעם דשתי גנות הוא זה שנתפרש במשנה, 
משום לקיחת העפר או מילוי הגינה. "אבל" 
באילן העומד על המצר, דאזלה לה טעם זה,  

 . 81נשאר הדין ד"שניהם חולקין"

 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 244-245)תו"מ חמ"ה ע' 

 פרק ו

 הלכה ו 

העיר  לשמירת  שצריכין  הדברים  כל 
  .  . העיר  אנשי  מכל  חוץ  לוקחין 

צריכין   ת"ח  שאין  חכמים  מתלמידי 
 שמירה שהתורה שומרתן

שומרתן"נקט   לפרש   כדי  "שהתורה 
לא   בדרגא דת"ח שהוא עצמו  גם  שמדובר 

התורה עם  מיוחד  חפצא  ,  נעשה  שהוא  עד 
ומגין השומר  דאמת)  דתורה  אליבא    ,אבל 

ת"ח הנמצא בדרגא כזו א"צ שמירה מחמת  
 .(עצמו

 (40והערה  203)לקו"ש חל"ה ע' 

 הלכה ח 

אומן   מבוי  מבני  אחד  במבוי  שם  היה 
או שהיתה שם מרחץ או    ולא מיחו בו

חנות או רחיים ובא חבירו ועשה מרחץ 
אחרת כנגדו או טחון אחרת אינו יכול 
למנעו ולומר לו אתה פוסק חיי ואפילו 

בוי אחר אינן יכולין למנעו היה מבני מ 

ולכאורה המבואר כאן שייך לכו"ע, גם אם נאמר דר"ש ס"ל 
 .כר"י
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 שהרי יש ביניהם אותה אומנות

ואין לו לחשוש שהדבר יפגע בפרנסתו, 
 .שניתנת ע"י הקב"ה

 ( 368)תו"מ חס"ז ע' 

 הלכה יב 

ישראל   של  תינוקות  ללמד  לו  יש  וכן 
תורה בתוך ביתו ואין השותפין יכולין  
יכולין  אנו  אין  לו  ולומר  בידו  למחות 

 בית רבןלישן מקול התינוקות של 

תורה  "יגדיל  הפסוק  הביא  לא  כאן 
לעיל הל' תלמוד תורה פ"ב  ראה  ישעיה מב, כא.  )ויאדיר"  

ולא הביא כלל ראיה לדבר, גם לא הענין    ה"ז(
)ב"ב   ד"קנאת סופרים תרבה חכמה" )שבגמ'

דדרכו של הרמב"םכא, א( בזה,  והביאור   .), 
שכשמביא ענין בפעם השניה אינו מביא את  

כיון שסומך   ,בפעם הא'ב  שכתכל הראיות  
 על מ"ש לפנ"ז. 

 ( 370)תו"מ חס"ז ע' 

 ז פרק 

 ח הלכה  

.  וכופין אותו   שזו מדת סדום וכן כל  . 
מפסיד  חבירו  ואין  בו  נהנה  דבר שזה 

   ואין חסר כלום כופין עליו

יש לחקור בדין זה: א( מה הדין במצב  
גם לולי הנאת חבירו לאחר   יהיה  שהחסרון

זמן, ורק שאם יהיה החסרון מיד יהנה חבירו  
ליתן צדקה בלא"ה,  מי שבדעתו  )לדוגמא, 

שיהנה זה  לאדם  מיד  ליתנו  צריך  (,  82האם 
האם כופין אותו להיות "זה נהנה וזה חסר":  
דיש סברא לומר דמכיון שיחסר לו בלא"ה, 
יקדים חסרונו כדי שיהנה חבירו, דזיל בתר 

 
 לא.-( שיחו"ק ש"פ בשלח תשמ"ה ע' ל82

היינו  83 שאלה,  סימן  ע"ז  נכתב  לב  ע'  שם  בשיחו"ק   )
 שאינו ברור אם כ"ה הכוונה.

שאינה  טע חבירו  הנאת  לעכב  שאין  מא 
דמכיון   י"ל,  ולאידך  חסרון.  לו  גורמת 
חסרון   עם  חבירו  הנאת  קשורה  שבפועל 

 שלו, אין כופין אותו. 

ב( מה הדין בקבוצה שמהנים זל"ז אבל 
לכופם  יש  אם  אחרים,  להנות  רוצים  אינם 
דבלא"ה  כלום,  חסרים  אינם  שהרי  בזה 

זה  ממון  להוציא  שמא  83יצטרכו  או  אין  , 
 לכופם מכיון שסוכ"ס מהנים זה את זה. 

וההוראה מהלכה זו בעבודת האדם, עד 
ועד   לאדם,  הנאה  לגרום  וחשוב  נוגע  כמה 

 כדי כך שלפעמים כופין על זה.

 ( 1118-1119תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' )

 פרק יב 

 הלכה ה 

לחבירו  יש  לאחר  שלו  קרקע  המוכר 
דמים  ליתן  שלו  המצר  בצד  שהוא 

זה הלוקח הרחוק  ללוקח ולסלק אותו ו
כאילו הוא שליח של בן המצר . . ודבר 
זה משום שנאמר ועשית הישר והטוב 
אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא  
בן   זה  מקום  שיקנה  הוא  וישר  טוב 

 המצר יותר מן הרחוק

י"ל בב' אופנים: א(    84בגדר דין בר מצרא 
היינו,  הוא רק ענין דהנהגות ישרות וטובות. 

דהלש הקנין  מאומה,  בתוקף  חסר  לא  וקח 
ורק שחייבוהו חכמים להתנהג באופן "ישר 
ב(  מצרא.  לבר  שקנה  השדה  לתת  וטוב" 

והטוב"  הישר  ד"ועשית  יח(   החיוב  ו,    )דברים 
על   מצרא  דהבר  מסויימת  בעלות  פועל 
השדה, וזה שהלוקח צריך לתת השדה לבר  
טובה   דהנהגה  חיוב  מצד  רק  אינו  מצרא 

  ( כו"כ הלכות בפרקים הבאים הובאו בלקו"ש חי"ח ע' 84
על  28-34 הודך  "תנה  המלאכים  טענת  ישוב  בביאור   ,

 עיי"ש. ,השמים" משום דינא דבר מצרא
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שייכות מחמת  אלא  עליה,  השדה   דרמיא 
ב' האופנים בין  והחילוק  ,  הוא  לבר מצרא. 

דלאופן הא' נאמר הציווי ללוקח )ורק שב"ד 
מכריחים אותו אם אינו רוצה(, ולאופן הב'  
הוי דין בקנין הקרקע, ואף ש"ועשית" מכוון  

זה   ,ללוקח נוגע גם לב"ד, שמצד  הנה הוא 
בגוף   קנין  קצת  מצרא  לבר  חכמים  נתנו 

הלוק קנין  ומחלישים  וצריך השדה  ח 
 להסתלק. 

ומלשון הרמב"ם "אמרו חכמים . . טוב  
הב',  כאופן  נראה  כו'"  שיקנה  הוא  וישר 
)לטובת   דהלוקח  טובה  הנהגה  רק  שאי"ז 
הבר מצרא(, אלא היא נעשית הנהגה טובה  
הוא"   וישר  ש"טוב  חכמים  אמירת  בכלל, 

)מתחיל   לבן    –ובעיקר    –בעצם  בנוגע 
שהחכמים   זה  בכח  נפעל  והוא  המצר(. 

קנין בגוף השדהנ  85ותנים לבר מצרא קצת 
 .)וראה לקמן ה"ז(

סיום   מעתיק  אינו  שהרמב"ם  ולהעיר 
הכתוב "בעיני ה'", וגם בהמשך ההלכה נקט 
)"הישר  הכתוב  מסדר  בהיפך  וישר"  "טוב 

 והטוב"(. וצ"ע.

 (2והערה  55-56)לקו"ש חי"ט ע' 

ת הלוקח  היה  חכםאפילו  ושכן   למיד 
ע המצר  ובן  למוכר  הארץ וקרוב    ם 

 רחוק בן המצר קודם ומסלק את הלוקח 

בדיני   הע"ה  שנוהג  דאף  זה,  בדין  צ"ב 
ישראל, הרי אין הנהגתו כת"ח שאינו משנה  
שלכן  לטעון  מקום  ויש  וכיו"ב,  בדיבורו 

לת"ח.   למכור  שעדיף  גם  כתוצאה מה 
השכנים  שאר  יסבלו  לע"ה  מהמכירה 

ל מ"ש  )מעין  בנוגע    )ה"ז(קמן  מהנהגתו 
אלא   סתם,  ע"ה  אינו  אם  ובפרט  לעכו"ם(, 

 למטה מזה כו'. 

 
ש(  85 לועיי"ש  בניגוד  רש"י  כ"ז  ד"ה דעת  א  קח,  )ב"מ 

בארוכה  מבואר  ובהמשך השיחה    .כאופן הא' דס"ל  ועשית(  
תורה,   ע"פ  השכינות  בענין  שיטתם  בכללות  מזה  המסתעף 

שייכות חיצוני, ולהרמב"ם בעולם שנה ונפש, שלרש"י הוא  

מצד   הוא  זה  שדין  לתרץ  לוקח,  הואין 
ובנדו"ד הת"ח, שלא יקנה את השדה כשבן  
המצר רוצה לקנותה, דהרי ההלכה היא שבן 
זיל   והרי  ללוקח.  ועד שמסלק  קודם  המצר 
הוא",   אחד  והמכר  "הואיל  טעמא  בתר 

המכר אחד, שהמכר לת"ח ומכיון שכאן אין  
בזה   שייך  לא  מלכתחילה  הרי  יותר,  נוח 
לכאורה הדין דבר מצרא. ותן לחכם ויחכם 

 עוד.

. שיחו"ק ש"פ 588)תו"מ תשמ"ז ח"א ע' 
 ויצא תשמ"ז ע' טז( 

 הלכה ו 

המוכר כל נכסיו לאחד אין בעל המצר  
הלוקח  את  מסלק  אחת  שדה  של 
מאותה השדה שהרי היא והאחרת קנה 

 כאחד

ש )הדין( הקנין שבזה והבר מצרא הדגי
שהדגיש צד   )ב"מ קח, ב ד"ה לית()דלא כרש"י  

ההפסד והלוקח, "שלא תקנו חכמים ללוקח 
להסתלק לעשות הישר והטוב לבעל המצר 
השאר"(,  יקנה  לא  שזה  למוכר  רעה  שהוא 

זה )רק( הנהגה    )לעיל ה"ה(לשיטתו   דין  דאין 
טובה דהלוקח, אלא דין בעצם בקנין הקרקע  

 יש לבר מצרא קצת קנין בגוף השדה. ש

 (17והערה  57)לקו"ש חי"ט ע' 

 הלכה ז 

עד  אותו  משמתין  לעכו"ם  המוכר 
שיקבל עליו כל אונס שיבא מן העכו"ם 
עד שינהוג העכו"ם עם בן המצר שלו 
בדיני ישראל בכל ואם אנסו שלא כדין 

 ישראל משלם המוכר

שבגמ' הטעם  ב(  השמיט  קח,  , )ב"מ 
והטוב  הישר  ועשית  בר  לאו  ודאי  "עכו"ם 

הל' דעות  לעיל הוא שייכות פנימית מהותית. ולשיטתו אזיל )
ראה שם( ש"דרך ברייתו של אדם להיות נמשך    –פ"ו ה"א  

 עיי"ש.  .בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו כו'"
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הוא", והוסיף ")עד שינהוג( העכו"ם עם בן 
המצר שלו )בדיני ישראל(". והוא לשיטתו 

, דדין בר מצרא אינו )רק( שהלוקח )לעיל ה"ה(
, אלא דין צריך להתנהג באופן "ישר וטוב"

הקנין "עכו"ם בכללות  ומה שבגמ' קאמר   .
כו'" בר  לפרשי  ,לאו  דמכיון    ש  להרמב"ם, 

דלעכו"ם אין שייך כל ענין המצוות לא תקנו  
 .86בזה בכלל דין בר מצרא

י"ל מזה שהוסיף "שינהוג  נפק"מ  ועוד 
, : לדעת הרמב"ם)ולא כבגמ'( העכו"ם כו'"

בר ה זה  כשנעשה  חל  גו'"  ד"ועשית  חוב 
להמוכר, שהרי  בנוגע  גם  זהו  וא"כ  מצרא, 

מצרא חסר גם בבעלות המוכר )אף שדין בר  
חכמים   הטילו  לא  והטוב"  הישר  ד"ועשית 
של   דין  רק  זהו  אם  משא"כ  המוכר(.  על 
רק כאשר   נעשה  ה"ז  דלוקח,  טובה  הנהגה 

 שייכות להמוכר.לזה כבר קנאה לוקח ואין 

 ( 16, 15 ותוהער 56-57)לקו"ש חי"ט ע' 

 יד -הלכה יג 

המוכר ליתומים קטנים אין בו דין בעל  
חסד   שעושין  והישר  הטוב  עם המצר 

המצר מבעל  יתר  המוכר    .אלו  וכן 
לאשה אין בו דין בעל המצר מפני שאין  
הואיל  ולקנות  תמיד  לטרוח  דרכה 

הקרקע  שתעמוד  הוא  חסד  ולקחה 
 בידה 

)ובהקנין(   חיובי  טעם  צריך  להרמב"ם 
)ב"מ קח,  לרש"י  ששידחה דין בר מצרא )בעוד  

מספיק השלילה "אין לנו לומר    ד"ה לאשה(  ב
להרחיק  .  . יתמי"(,  ועשית  וכן  מעליו  ה 

זה )רק( הנהגה    )לעיל ה"ה(  לשיטתו דין  דאין 
טובה ללוקח, אלא דין בעצם בקנין הקרקע  

 . שיש לבר מצרא קצת קנין בגוף השדה

 (17והערה  57)לקו"ש חי"ט ע' 

 פרק יד 

 הלכה ה 

קדם אחד וקנה זכה ואין חבירו שראוי  
לקדם לו יכול לסלקו הואיל ואין אחד  

המצר שלא צוו חכמים בדבר  מהן בעל  
הזה אלא דרך חסידות ונפש טובה היא  

 שעושה כך

הדעות"מזה  ההוראה   , היא  ב"לתקן 
שצריך להשתדל להתנהג ב"דרך חסידות", 
שחייבו  והטוב"  ד"הישר  בענינים  רק  לא 

 חכמים, אלא גם בדבר שלא צוו חכמים.

 (587-588)תו"מ תשמ"ז ח"א ע' 

 וחין ושותפיןהלכות של

 שם ההלכות 
בעבודת האדם, "שלוחין" קאי על נש"י, 

אדם  " )קידושין   "כמותו  ( העליון)שלוחו של 

, שעי"ז בכחם לעשות את המצוות  . ועוד(ב מא,  
שלוחי") שהן  המצוות  את  נחומא  )ת  "כבדו 

(, וענין זה הוא מצד  (. וראה לקו"ת ר"פ ויקראויגש ו

 
 לשיטתו בזה.)שם( ( ועיי"ש דגם רש"י 86

תמי הבריאה,  וע"י טבע  כסדרם.  דים 
)שוים( "שותפין"  נעשים  בפועל    ,העבודה 

בדוגמת   )גמור,  חידוש  שפועלים  מכיון 
מוספי בהבריאה,  מאין(  דיש    ם החידוש 

 כהלכתם. 

 ושוה"ג שם(  38הערה  314)לקו"ש חכ"ו ע' 
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תוכן הענין ד"שלוחין ושותפין" מבטא 
לקונואת   האדם  עבודת  יהודי  :  כללות  כל 

של   שלוחו  דירה הוא  לעשות  הקב"ה 
השליחות  את  שממלא  וע"י  בתחתונים, 
בראשית"  במעשה  להקב"ה  שותף    "נעשה 

 .)שבת י, א. קיט, ב(

אדם  של  ש"שלוחו  מכיון  ובפרטיות, 
, מובן ששליחותו . ועוד(ב)קידושין מא,    כמותו"

של הקב"ה הנ"ל אינה יכולה להיעשות אלא 
להקב"ה,  הדומה  שליח  שהם   נש"י  ע"י 

ו"כמותו    )תניא פ"ב(  "מעל ממשחלק אלקה מ"
ממש" ג(  דהמשלח  א,  ויקרא  )וגם    )לקו"ת 

 פועלים עילוי בהמצוות(. 

עצם   אמנם מצד  הוא  השליחות  ענין 
עבודה.  המציאותו של יהודי, גם לפני ענין  

העבודה הענין    בפועל,  וע"י  אצלו  נפעל 
ירדה   למה  השאלה  ובהקדים  דשותפות. 

העילו בתכלית  היא  והרי  למטה,  י, הנשמה 
היא" נשמה(  ברכת )נוסח    "טהורה  וגם אלקי   ,

למעלה היתה יכולה לעסוק בתורה ואדרבה 
זו באופן נעלה יותר וכו'. והביאור, דירידה  

צורך עליה, ודוקא עי"ז באה הנשמה לדרגא 
יותר, ותוכן העליה, ש"נעשה שותף   נעלית 

 להקב"ה במע"ב". 

דאף  פשוטות,  באותיות  בזה  וההסברה 
קיום   הרי  הקב"ה,  ע"י  היתה  שההתהוות 
של  עבודתם  ע"י  נעשה  בהווה  הבריאה 
מקבלין   ישראל  )"אם  בתומ"צ  ישראל 

כו'" מתקיימין  אתם  פח  התורה  (, א(  ,)שבת 
נקודה  בכל  שוים  שותפים  ה"ה  וא"כ 
ונקודה. ולא עוד אלא שמצב העולם מתעלה 
ונפעל בו חידוש ותוקף נצחי מצד העבודה 

שטר   )ע"ד  ערעור דתומ"צ  עליו  שיצא 
מו(חו"מ  טושו"ע  )ראה    ונתקיים ועד"ז ר"ס   .)

בערב  ויכולו  ד"האומר  הפרטית,  בעבודתו 
שבת, נעשה שותף להקב"ה במע"ב", לא רק  
בכללות  אלא  זה,  ודור  הפרטי  בביתו 

 
דכאו"א  (  87 חוו"ד  לענין  נוגע  זה  שרק  ל מישראומכיון 

 , אין סתירה בין ב' הענינים.)עיי"ש(  בנוגע לא"י

 הבריאה ובכל הדורות.

. וראה  394-396)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 (469-472שיחו"ק ש"פ וארא תשמ"ו ע' 

 פרק ג 

 כה ז הל

מעות   ליטול  הרשהו  שאם  תקנו  ועוד 
ממנו  לתבוע  או  חבירו  ביד  לו  שיש 
הלואה ולא היתה למקנה קרקע מקנהו 
לו  ומקנה  שבא"י  אמות מחלקו  ארבע 
דברים   אלו  ודברים  גבן  על  המעות 
מי  שזה  ורעועים  מאוד  עד  הן  קלים 
הוא   ואפילו  בא"י  חלק  לו  שיש  יאמר 

 ראוי אינו ברשותו

בזה הוברר  ,  היא  ההדגשה  שלא  דכיון 
חלקו א"א לגבות מהקרקע )ואולי נכלל זה  
לדעת  גם  אבל  ודוחק(.  ברשותו".  ב"אינו 

 .87הרמב"ם יש לכאו"א בעלות בה

.  ושוה"ג שם 69והערה  309)לקו"ש ח"כ ע' 
 (77הערה  442סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 

לא מפורש  ליתר פירוט: בדברי הרמב"ם  
עצם הענין הגאונים באם כוונתו לחלוק על  

שיש לכל א' חלק בארץ ישראל )וכפשטות 
שלאדם  שאפ"ל  בכ"מ,  הסוגיות  משמעות 
אין לו קרקע מעולם(, או שגם הם ס"ל שלכל 
א' חלק בא"י, והא שאינו מועיל לקנין אגב  

בסוגיות  הוא משום שאין סומכין ע"ז )והפי'  
הוא רק ביחס לדין,    ,"אין לו קרקע"הנ"ל ד

כמ"שב ע"ז(,  סומכין  כי   אם  כאן  הרמב"ם 
"מי יאמר )על כל יחיד, שהרי בממונא אין  
בא"י",  חלק  לו  שיש  הרוב(  אחר  הולכין 
"שמא הוא מזרע גרים או משוחררים שאין 

בארץ חלק  הוא  (כאן  כס"מ)"  להם  "ואפילו   ,
למעט  בכדי  ועפ"ז,  ברשותו".  אינו  ראוי 
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במחלוקת, י"ל כאופן הב', דהרמב"ם חולק 
 החלק בא"י.רק באם אפשר לסמוך על 

שוה"ג דשוה"ג  442)סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 
 (77להערה 

 פרק ח 

 הלכה א 

הנותן ביצים לבעל התרנגולים להושיב  
שיצאו   עד  עליהן  התרנגולים 
האפרוחים ויגדל אותן בעל התרנגולים 
להעלות   צריך  ביניהם  הריוח  ויהיה 
עגלים  השם  וכן  ומזונו  עמלו  שכר 
 וסייחים על הרועה להיות מתעסק בהן

שיגדילו והשכר לאמצע חייב להעלות 
כפועל   יום  בכל  ומזונו  עמלו  שכר  לו 

 בטל

וקוב"ה:   לישראל  בנוגע  ההלכה  ביאור 
הקב"ה מסר עולמו לבנ"י לפעול בעבודתם 
שהאלקות הטמונה בעולם "בכח" ובהעלם  
בביצים   הנמצאים  האפרוחים  )ע"ד 

יתגלה 88"בכח"  הגילוי  89(  לתכלית  ועד   ,
ו" אותן"(,  הוא  )"ויגדל  זו  )דעבודה  הריוח 

הקב"ה  ביניהם":  שותפות(  וכעין  מצד 
לפני"  רוח  )"נחת  במדבר   (ורש"י))ספרי    מתענג 

ח( לדירה כח,  תאוותו  כשמתקיימת   )
בנועם   "לחזות  מתענגים  ובנ"י  בתחתונים, 

ד(  ה'" כז,  שפעלו )תהלים  אלקות  הגילוי   ,
צדדי  .  בעבודתם בריוח  שותפות   –ואי"ז 

בנ"י   דעבודת  התענוג  ריוח    –גילוי  אלא 
לעצם מציאות העולם, ע"ד ההלכה   ךהשיי

ששותפים הם באפרוחים היוצאים מהביצים 
בראשית"   במעשה  "שותף  א.  )גופא.  י,  שבת 

 .וראה לעיל הל' תשובה פ"ט ה"א(קיט, ב.  

 (142-143)לקו"ש חכ"ט ע' 

 
פרטי  88 על  דקאי  וחמור,  וסייחים  בעגלים  הוא  ועד"ז   )

תו"מ תשמ"ו    – העבודה עם הנה"ב, שיש בה חילוקי דרגות  
 .397ח"ב ע' 

ע  הענין הוא  האדם,  מ"ש בעבודת  "פ 
כל  בריאת  שסיבת  בתחילתו,  בע"ח 
כחותיו   שלימות  "שיתגלו  הוא  העולמות 
ית' הם בשלימות גם  ופעולותיו", דכחותיו 
רצה   אבל  פועל,  חסר  כח  דאין  למעלה 
העשיה.  בעולם  גם  "שיתגלו"  הקב"ה 
ההשתלשלות  סדר  כל  נתהווה  זה  ובשביל 
"הואיל   שבינתיים,  העולמות  בשביל  )לא 

, אלא(  )תניא פל"ו(  פניו ית'" ולהם ירידה מאור  
ונמצא   בעוה"ז.  הגילוי  בשביל  דוקא 
בעל   בדוגמת  הוא  העליון(  )אדם  שהקב"ה 
להיות  ביכלתם  שהביצים  דכמו  הביצים, 
אפרוח שיגדל לתרנגולת שתוליד ביצים וכו'  
ית' כפי   עד סוף כל הדורות, כ"ה בכחותיו 
וכו'   להתגלות  שביכלתם  בראשיתם,  שהם 

עו מלא,  לעולם  שיוכל  עד  העשיה  לם 
 למששו בידים. 

לשותפו  זה  ענין  ומסר  הקב"ה  ורצה 
שייכותו  ע"ש  "רועה"  שנקרא  היהודי, 
והוא   החיים,  עולם  החיות,  ענין  לבע"ח, 
חמימות   בתוכו  דיש  התרנגולים",  "בעל 
ומעשה  דיבור  במחשבה  משפיע  שממנו 
שלו, שהם יחממו את הדבר שעומד בהעלם 

אפ ממנו  שיצא  עד  בעולם,  רוח  והסתר 
"גבר"   הנקרא  ותרנגולת,  לתרנגול  שיהיה 

 ומעורר את היהודי לעבוד ולשרת את קונו. 

שבסיום  רק  דלא  התורה,  פוסקת  ובזה 
, א(  , )עירובין כב  העבודה, "למחר לקבל שכרם"

מובן   דזה  שפעל,  בריוח  חלק  לו  יגיע 
בהתחלת   דכבר  זאת,  עוד  אלא  מעצמו. 
העבודה וקבלת השותפות והשליחות, צריך 
בעל הביצים לדאוג לו מיד ל"מזונו" )אבל  
זה אינו מספיק, דבזה עדיין אפ"ל שהוא גם  
יוכל   שהפועל  כדי  הבעה"ב,  לתועלת 
לעבוד, ולכן( וצריך ליתן גם "שכר עמלו",  

וכל לעבדו בשמחה ובטוב לבב בלי כדי שי
שמגיע   ביהודי,  שמדובר  ומכיון  בלבולים. 

( ולא רק באופן דגילוי ההעלם, אלא יש בזה גם ענין של  89
(,  "ההלכותשם  "חידוש, מעין החידוש דיש מאין )ראה לעיל ב 

עפרא  ונעשה  ונביל  דמיסרח  עד  נולד  האפרוח  אין  שהרי 
 תו"מ שם. – בעלמא
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לו סעודת שלמה בשעתו בהיותו בן אברהם 
)ראה   יצחק ויעקב ובת שרה רבקה רחל ולאה

פ א(ג ב"מ  "שכר ,  והן  "מזונו"  שהן  מובן   ,
לזה המתאים  באופן  ניתנים   90עמלו" 

)והיהודי משתמש בזה לעבוד את ה' ביתר 
ז(. וכ"ז הוא בכל ישראל, גם  וע  שאת וביתר

הפשוט  בחלק  וכן  שבפשוטים,  הפשוט 
שבכל אחד )שעל ידו קשור עם כל ישראל,  

 גם אנשים פשוטים(. 

]וע"פ  1146-1150)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
 סרט ההקלטה[( 

 הלכות עבדים
 ההלכות   תוכן 

,  הוא  הדעות"ענין הלכות אלו ב"לתקן  
שכאו"א מישראל הוא בבחי' "עבד עברי", 
עבדו של הקב"ה )ולא מצד הענין ד"עבדא 

ניחא ליה" יג, א(  בהפקירא  , אלא מצד )גיטין 
ומקרא מלא דיבר הכתוב .  ביטולם להקב"ה(

 .)ויקרא כה, נה( "כי לי בנ"י עבדים"

שיחו"ק ש"פ .  518)תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 
 ( תולדות תשמ"ח ע' כג

 ות המצו 

אמה   לפדות   .  . עברי  עבד  קנין  דין 
 עבריה . . לעבוד בעבד כנעני לעולם

בפרטי   גם  נקט  )וכן  זה  בסדר  צ"ב 
עברי,  עבד  דיני  תחילה  שמקדים  ההלכות, 
ואח"כ אמה עבריה ואח"כ עבד כנעני(, דאף 

, הנה  )שמות כא, ב ואילך(  שכ"ה סדר הכתובים
ענינם   דמצד  צ"ב,  גופא  )המבואר  הא 

א'קכז()אוה"  בדא"ח ע'  משפטים  שהם  ת  בג'  ( 
)עבד   בינוני  עבריה(  )אמה  דצדיק  הדרגות 
הסדר  צ"ל  היה  כנעני(,  )עבד  ורשע  עברי( 

 מלמעלמ"ט או מלמטלמ"ע.

, ד"מדת הבינוני היא מדת  בזה  והביאור
,  )תניא פי"ד( כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך"

הבינוני,   בדרגת  לראש  לכל  מתחיל  ולכן 
ממשיכים  ואח"כ  תדבר.  הרוב  על  דתורה 
בזכותן של ישראל, שביכלתו להגיע לדרגא  

 
 ( ראה גם תו"מ שבהערה הקודמת.90

עבריה  אמה  צדיק,  דרגת  מהבינוני,  נעלית 
)ועד לתכלית העילוי ביעוד(. ולאח"ז מסיים  
 שיתכן גם מצב בלתי רצוי, בחי' עבד כנעני.

יחו"ק . ש1212-1213)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
 לד(-ש"פ יתרו תשמ"ה ע' לג

 פרק א 

 הלכה ו 

ואיזו היא עבודת פרך זו עבודה שאין  
 לה קצבה ועבודה שאינו צריך לה

בעבודה עוסק  הוא  הענין  דכשהאדם   ,
עבודה   ה"ז  תורה,  ע"פ  גשמיים  בענינים 
כמה  עד  שיעור  נתנה  התורה  כי  בקצבה, 

רק עד כדי עשיית    :מותר להיות שקוע בעסק
במילא ישנה הגבלה באיזה  כלי לברכת ה', ו

)תהלים קכח,    כחות ישתמש לזה, "יגיע כפיך"

ראשך" ב( "יגיע  ולא  החיצונים,  כחות   ,
וכחותיו הפנימיים. כן יש לעסק קצבה בזמן,  
עתים  ולקבוע  בציבור  להתפלל  שיוכל  כדי 
תועלת,   גם  העסק  מביא  ואז  לתורה. 
ה'  ל"וברכך  כלי  נעשה  שלו  דה"תעשה" 

טו,    אלקיך" בעסק יח()דברים  כששקוע  אבל   .
ותחבולות   עצות  לחפש  ראשו"  ב"יגיע 
תועלת כאן  אין  הרי  שיותר,  כמה    , להרויח 

, ו"אין לה )קהלת ט, יא(  ד"לא לחכמים לחם"
על   לחשוב  ממשיך  בלילה  גם  כי  קצבה", 
בעסק  נשאר  הביתה  כשמגיע  וגם  העסק, 
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על  "רעיונך  בשינתו  וגם  במחשבתו,  עכ"פ 
סלקו" כ  משכבך  ב,  וחלומותיו  ט()דניאל   ,

ביושבי   אפ"ל  )וכן  העסק  בעניני  מלאים 
 אוהל, בנוגע לכבוד המדומה(. 

 (848-850)לקו"ש ח"ג ע' 

 הלכה ט 

חייב   העבריה  אמה  או  עברי  עבד  כל 
ובמשקה   במאכל  לו  להשוותן  האדון 
כל   אמרו  מכאן   .  . ובמדור  בכסות 

 הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו

ה'  בעבודת  שכל  הוא  הענין  דמכיון   ,
" שם ההלכות")ראה לעיל ביהודי הוא "עבד עברי"  

אמה עבריה, "ועמך   – , ויתירה מזה  במצוות(ו
, הרי "מגיד דבריו )ישעיה ס, כא(  כולם צדיקים"

)תהלים קמז,    ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"

לתת יט( צריך  שהקב"ה  הוא  ברור  ופס"ד   ,
הכי   הענינים  כל  מישראל  טובים,  לכאו"א 

עניני   גם  אלא  המוכרחים  דברים  רק  ולא 
תענוג )ועד"ז בתורה, לתת לכאו"א גם "יין  

 ושמן" שבתורה, רזין ורזין דרזין(.

אדון   "כקונה  שהוא  אלא  עוד  ולא 
והקב"ה   גוזר  "צדיק  כמאחז"ל  לעצמו", 

א(  מקיים" טו,  זח"ב  א.  כג,  תענית  והדיוק )ראה   .
שאינו   קנין,  באופן של  "כקונה",  דבר בזה 

חדש )שינוי רצון למעלה( כ"א המשכה מן 
רצונו של  זהו  הגילוי, שבאמת  אל  ההעלם 
של  לתפלתן  ש"מתאווה  ורק  הקב"ה, 

ועי"ז מתגלה  ,  )יבמות סד, א. חולין ס, ב(  צדיקים"
 .91הרצון בפועל

 (1213)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 

 
ודרישה  לפי"ז  ועיי"ש  (  91 ובקשה  לתפלה  לסיים  בנוגע 

  .)תהלים פג, ב( הגלות, "אלקים אל דמי לך"

שמחוייב הקב"ה  'ועיי"ש שלכן אין להביא מכאן ראי(  92
 נו בתומ"צ.לשלם בעד עבודת

במאכל  לו  להשוותן  האדון  חייב 
 ובמשקה בכסות ובמדור

כל עבד עברי הרי מה ש")ועד"ז  חיוב זה  
)פ"ג  "  האדון חייב במזונות אשתו הנשואה לו

יכול הרב לומר לעבדו כנעני   , ומה ש"ה"א(
זנך ואיני  עמי  ה"ז("  עשה  גדר  (  )פ"ט  הוא 

אדון   "כקונה  שהוא  לעבד,  האדון  בחיובי 
 .92לעצמו", ולא בתור שכר פעולה 

 (141. חי"ט ע' 53והערה  394)לקו"ש חי"ז ע' 

 פרק ב 

 ד   הלכה 

ב"ד   שמכרוהו  או  עצמו  המוכר  אחד 
בו  פגע  ואם  שש  להשלים  חייב  וברח 

 יובל יצא לחירות 

ומרידה  בריחה  ההלכה  שע"ד  הרי 
חשובה במדה  ומזה93מועלת    מובן,   . 

הדאפשר מקום  י  שיהיה  גם    למרידהקס"ד 
 "שטרי קודם" דהקב"ה. נוגע לטענת ב

 (12והערה  162)לקו"ש חל"ב ע' 

 פרק ג 

 הלכה א 

רי הרי האדון חייב במזונות  כל עבד עב 
 אשתו הנשואה לו

 ]ראה לעיל פ"א ה"ט[

 

 

מצויין  93 בהערה  ב(  לזה  ובפשטות  המקור  ה"ד",  "פ"ד 
טה"ד הוא וצ"ל "פ"ב ה"ד". ולכאורה הכוונה להוכיח מדין  

ועיי"ש שכ"ה גם בעבד   השני, דאם פגע בו יובל יצא לחירות.
 כנעני, והמסתעף מכ"ז בישראל שנמכר לעכו"ם.
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 הלכה יב 

 מוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש

נמכר    94לדעת  עצמו  דמוכר  הרמב"ם 
ש"בניו"   נאמר  אם  שש,  על  בקרא  ליתר 

ובניו עמו" אינו כולל  )ויקרא כה, מא(   )"הוא   )
חידושבנותיו,   שישנו  באופן    נמצא  דין 

את   בניושמכר  את  וגם  בניו  עצמו  דגם   ,
יוצאים   ואין  )ביובל(,  "עמו"  רק  יוצאים 

 )תמיד( בשש )כאמה עבריה(.

 (26שוה"ג להערה  153)לקו"ש חכ"ב ע' 

מוכר עצמו אין מעניקין לו מכרוהו ב"ד 
 מעניקין לו 

בחינוך יש    ,)מצוה תפב(  כתב  בזה"ז  שגם 
הטוב".   "מוסרו  מצד  לשכיר  להעניק 

למ"ד   (סק"א  )שםובמנ"ח   רק  דהוא  כתב 
דמעניקין גם למוכר עצמו, אבל    )קידושין יד, ב(

עצמו   ד"מוכר  כאן(  הרמב"ם  )כולל  למ"ד 
אין מעניקין לו", מוכח שאין הטעם דהענקה  
עצמו   מוכר  שנא  )דמאי  המוסר"  "מצד 
אלא  לזה"ז.  ממנו  ללמוד  וא"א  דלא(, 
מדעת  "נוטה  שהחינוך  יוצא  דלפי"ז 

 והניח בצ"ע.הרמב"ם", והוא "לא שכיח". 

ולבאר ב'    בזה  ולתרץ  ובהקדים  י"ל, 
אין  להסביר  אופנים   עצמו  ד"מוכר  הא 

הוא   הכתוב  חידוש  א(  לו":  מעניקין 
אלא   בו  לך  ואין  ב"ד,  למכרוהו  דמעניקין 
מעניקין   דאין  הוא  החידוש  ב(  חידושו. 

 
עה"פ  94 בפירש"י  קאי  בשיחה  כה, מא(  (  "ויצא )ויקרא 

ובניו עמו  מעמך   ופי'    אם הוא  –הוא  נמכר בניו מי מכרן". 
ובנותיו,   בניו  על  קאי  ד"בניו"  בארוכה(,  )עיי"ש  דבריו 
ובשלמא "הוא" מצינו בקרא שמכר את עצמו, אבל "בניו מי  
מכרן", איפה מצינו בקרא שמכרן, "אלא מכאן שרבו חייב  
במזונות בניו". ובהערה מבאר הטעם ע"פ פשט שבאמת לא  
והוא כי אין בו שום   נאמר בכתוב אופן זה שמכר את בניו, 
חידוש דין בזה שיוצאים עמו ביובל. משא"כ לדעת הרמב"ם 

 דישנו חידוש, וכבפנים.

 ( הכוונה לתירוץ הג' שבהערה הבאה.95

הכוונה בזה להסתירה הידועה בדברי הרמב"ם: דהנה (  96
פסק   לו  כת"קכאן  מעניקין  אין  עצמו  כר"אדמוכר  ודלא   ,  .

"הענק תעניק לו, לו  , דיליף מקרא  א דת"קטעמ  בגמ' אמרינןו

עצמו. ענין    למוכר  בהסברת  דתלוי  וי"ל 
פעולה,  שכר  בגדר  הוא  דאם  ההענקה, 

ופן הא', דהחידוש הוא שנותנים  מסתבר כא
דכללות   השכר  על  בנוסף  פעולה  שכר 
והוי   צדקה  בגדר  הוא  אם  אבל  עבודתו. 
הוא   שהחידוש  מובן  בטעמא,  מילתא 
ומזה   לו.  מעניקין  אין  עצמו  שמוכר 

סמך    )מ"ע קצו. מל"ת רלג(שהרמב"ם בסהמ"צ  
מצות הענקה למצות צדקה )ובפרט שבש"ך 

סק"ג( פו  סי'  עפ  )חו"מ  דעת מתרץ  "ז 
 (, משמע דעתו כאופן הב'.95הרמב"ם 

והנה לאופן הב', הוא רק שמוכר עצמו 
נתמעט בפירוש מהענקה, אבל שפיר מצינן 
למילף ממכרוהו ב"ד לשאר אופנים, ובלבד 
ומכיון   עצמו.  למוכר  דומים  יהיו  שלא 
שבחינוך מדובר בשכיר )ולא בעבד הנמכר(,  
ללמוד   אפשר  הרמב"ם  לשיטת  גם  הרי 

)צדקה(,   ממכרוהו המוסר"  ש"מצד  ב"ד 
 יעניק גם לשכיר בזה"ז.

דב'  ובהקדים  י"ל,  המנ"ח  ובדעת 
הם תלויים  אולי  הנ"ל  במקור    אופנים 

)ראה   הלימוד בזה שאין מעניקין למוכר עצמו

, דאם הוא מפני דלא יליף קידושין יד, ב. טו, א(
הגז"ש שכיר שכיר, החידוש הוא שמעניקים 

ואם הוא מ"לו    למכרוהו ב"ד, וכאופן הא'. 
הרי   הגמ',  כפשטות  עצמו",  למוכר  ולא 
עצמו,   מוכר  שנתמעט  בזה  הוא  החידוש 

תירץ   שם(חו"מ  )וכאופן הב'. ומצינו שהש"ך  
האופנים  לב'  הרמב"ם  י"ל 96דעת  וא"כ   ,

דהמנ"ח ס"ל כהתירוץ שהרמב"ם ס"ל דלא  

עצמו",   למוכר  חובו",  אבל  ולא  לבעל  ולא  "לו  דריש  ר"א 
כוותיה לן  נתן דבעלמא סבירא  דר'    .לאפוקי מדין שעבודא 

הכי דריש  לא  והרי    ,ות"ק  כר"נ.  ס"ל  לא  נמי  בעלמא  כי 
 .לקמן הל' מלוה ולוה פ"ב ה"ו( )פסק כר"נ בעצמו הרמב"ם 

בכמה  ותירץ  סק"ג(,  פו  סי'  )חו"מ  הש"ך  ע"ז  ונעמד 
אופנים: א( דבאמת לא פליגי ת"ק ור"א )ור"נ(, ורק משמעות  
דורשין איכא בינייהו. ב( כל הסוגיא קאי למאן דיליף גז"ש  
אבל   ב"ד,  ומכרוהו  עצמו  מוכר  להשוות  שכיר"  ד"שכיר 
הרמב"ם ס"ל דלמסקנא לא יליף "שכיר שכיר", ובמילא לא  

פליג  איצ לא  ושוב  עצמו",  למוכר  ולא  ד"לו  ללימוד  טריך 
כל  אר"נ. ג( מה שאמרו בגמ' דבעלמא לא ס"ל כר"נ היינו ב

בבעל  אבל לא  מילי דצדקה, כולל הענקה שהוא מדין צדקה,  
 .חוב
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ילפינן שכיר שכיר )או דס"ל כמ"ש במל"מ 
נתמעט  (כאן) האמת  דלפי  עצמו ,  מוכר 

מהענקה כיון דאסור בשפחה כנענית, ועכ"פ  
לדעתו לא יליף הרמב"ם מיעוטא ד"לו ולא 
למוכר עצמו"(, ונמצא שהחידוש הוא בזה  
שמעניקים למכרוהו ב"ד וא"א ללמוד מזה  

 לזה"ז.

 ( 20 ,19 ,10, 7 ותוהער 153-155)לקו"ש חי"ט ע' 

 הלכה טו 

חוב  בעל  ואין  לעצמו  עברי  עבד  ענק 
 מנו גובה הי

שעבודא  שייך  דלא  )הפנימי(  הטעם 
ביאור   בהקדים  יובן  בהענקה,  התוכן  דר"נ 

כאשר ש  . והוא,הפנימי בדין שעבודא דר"נ
בא   התומ"צ(  הקב"ה  )קיום  חובו  לגבות 

הישראלי לשלם  מהאדם  לו  הנה   ,ואין 
חבירו  לפעמים אינו אשם בזה בעצמו, אלא  

)הצדיק( הוא האשם, בזה שלא מיחה בו ולא  
לל תומ"צעזרו  ועליו לשלם להקב"ה מדו   , 

 .97מחמת זה 

נית  מהו הצדיק  ישר    ניםשתשלומי 
בד"כ הוא, כי    ,להקב"ה ולא להאדם עצמו

)קידושין לט,  "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"  

אחז"ל  ורק  ,  ב( דברים  וכל א"שבכמה 
, מפני שהם  )פאה פ"א מ"א(פירותיהם בעוה"ז"  
ג"כ   לבריות  א(ראה  )טוב  מ,  וכיון קידושין   ,

בעוה"ז בא על שכרו  שגרם מנהגים טובים  
שם(ראה  )בעוה"ז   פאה  מובןפיה"מ  וא"כ    גם  . 

האדםבכללות   מעשה עבודת  חסר  דאם   ,
לבריות,   דטוב  הפירות המצוה  חסרים 

 בעוה"ז.

בד"א אפשר  אמנם  אבל  שכר,  בתורת   ,
ולכן בצדקה לא  לו בתורת צדקה.  שנותנין 

דר"נ   שעבודא  פו  )אמרינן  סי'  חו"מ  שו"ע  ראה 

 .וש"ך סק"ג(

 
 בארוכה.ביאור הדברים ו -( עיי"ש ס"א97

נתינת צדקה שייכת רק למדריגת ד,  אלא
)ראה , אבל לא למדריגת עבדים  שבבנ"י  בנים

לאידך, גם העבד, שעושה עבודתו   .ב"ב י, א(
אם  הנה    ע"י כפי' )דלא כבן העובד ברצון(,

הסברא  עשה מצוה שהוא טוב לבריות, הרי  
בעולם,  ש  מחייבת טוב  מנהג  שהנהיג  כיון 

 בעוה"ז. וצ"ל אוכל פירותי

עברי  ו העבד  עבודת  כללות  היא הרי 
טוב.  לפעול   מנהג  ינהג  הנה דשבעוה"ז 
הענקה אמרה תורה, "כי משנה שכר  בטעם ה

שרבו מוסר    והכוונה היא לזה שכיר עבדך",  
)קידושין טו, לו שפחה כנענית והולדות לאדון  

כנענית"  בעבודה,  ו  .א( חלקו    היינו"שפחה 
ליה"  בעוה"ז,   ניחא  "בהפקירא  שמצ"ע 

א יא,  עי"()כתובות  לזככו  ועליו  שעניניו ז  , 
יהיו מקבל   הגשמיים  שפחה,  במדריגת 

ולא   יהיה הוא  ונו,  ממ המשפיע,  זכר 
מהעולם. ולדות,    המושפע  יהיו  שינהג ואז 

 .בעוה"ז מנהג טוב 

עבודתוזהו  ו העבד מקבל    שתמורת 
שנשאר "לו ולא לבעל ודוקא באופן  ,  הענקה
פירותיהם  )קידושין שם(  חובו" היינו שאוכל   ,

 בעוה"ז.

 יד( -רשימות חוברת קנ ס"ז)

 פרק ד 
 הלכה ז 

 קודמת למצות פדייהומצות יעוד 

תכלית הענין   כי  הוא,  ברוחניות 
עבודה דאמה עבריה היא יחוד  ההשלימות ב

 עד אותה.יזו"ן, חתן וכלה, הנוצר ע"י שמי

 (56והערה  372)לקו"ש חכ"ו ע' 

 הלכה יא 

למי   אלא  נמכרת  העבריה  אמה  אין 
כדי  קידושין  לבנו  או  עליו  לה  שיש 
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 שתהא ראויה ליעוד

א תהיה  שלא  ידוע  ליואם  ה  עדיפשרות 
לפדותה( כי  )או  מלכתחילה.  נמכרת  אינה   ,

התכלית הוא יעוד האמה. ובזה נראה גודל  
ישראל:  לבת  דוקא  שניתן  והכבוד  העילוי 
כדי למכור איש לעבדות, מספיק ש"אם אין  

ונמכר בגנבתו" ב(  לו  כב,  , אבל בנוגע  )שמות 
גם במצב שאביה מותר   הנהלבת בישראל,  
לאמה יכולה  כי  )  למכרה  את אינה  למכור 

ה"ב(עצמה   פ"א  נמכרת   ,)לעיל  האשה  ואין 
ביה א  ( כאשר)לעיל הל' גניבה פ"ג הי"ב(  בגניבתה

כלום    ועני ולא מצא מה יאכל, ולא נשאר ל
לא קרקע ולא מטלטלין ואפילו כסות שעליו 

בתו את  למכור  מותר  אז  רק )דרק  זה  וגם   ,  
ו  , דאי לא)לעיל ה"ב(צר לעזור בפרנסה  לזמן ק

גם  בהתחשב ו   (,איזה אב ימכור את בתו הכי
  –  )לעיל ה"ה(שבלא"ה יוצאת בסימנים    עם זה
ז מ"מ אין    – מעלה באמה על העבד    ו שגם 

להיות   צריך  עוד  אלא  למכרה,  מספיק  כ"ז 
עדה. כי בבת ישראל  יבטוח שיהיה אפשר ל

ה(,  תכליתה, יעוד )או פדיי  את  צריך לראות
 ענין החתונה ובנין בית )דירה( בישראל. 

הענינים,   ברוחניות  גם  מובן  ומזה 
דד לאמה"המצב  בתו  את  איש  ימכור    "כי 

ירידת הנשמה בגוף, א"א  שהו"ע  ,  )שמות כא, ז(
תכלית   רואים  אא"כ  מלכתחילה  להיות 
צורך  שהיא  הירידה,  בתחלת  מיד  הירידה 

הקב"ה  יעלי יחוד  פדיון(,  )או  יעוד  ה, 
ית'   לעצמותו  הדירה  שלימות  וכנס"י, 

 בתחתונים.

 (60והערה  372-373)לקו"ש חכ"ו ע' 

 פרק ט 
 הלכה ז 

יכול הרב לומר לעבדו כנעני עשה עמי 
 ואיני זנך 

 ]ראה לעיל פ"א ה"ט[
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 הלכה ח 

מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ואע"פ 
ודרכי חכמה  שהדין כך מדת חסידות 
ולא  צדק  ורודף  רחמן  אדם  שיהיה 
לו  יצר  ולא  עבדו  על  עולו  יכביד 
ומכל   מאכל  מכל  וישקהו  ויאכילהו 
נותנין   היו  הראשונים  חכמים  משתה 
שהיו  ותבשיל  תבשיל  מכל  לעבד 
הבהמות  מזון  ומקדימין  אוכלין 
והעבדים לסעודת עצמן הרי הוא אומר 
כעיני   אדוניהם  יד  אל  עבדים  כעיני 

 שפחה אל יד גבירתה

הי ושכל  חכמה"  "דרכי  שגם  שר מ"ש 
מחייבים ההנהגה ד"לא יכביד כו" )וכדיוק  
לשונו בהמשך הענין, "חכמים הראשונים" 

"חסידים    )כדלעיל הל' טומאת אוכלין פט"ז הי"ב(ולא  
דאם  בפשטות,  לבאר  יש  הראשונים"(, 
יתנהג באכזריות יש חשש שיחלה העבד או 
"שאם   הקודמת,  בהלכה  מ"ש  )וע"ד  יברח 

 לא יזון אותם ימותו ויברחו"(. 

תלה   למה  לאידך,  צ"ב  שעפ"ז  אלא 
חסדו   חסידות",  ב"מדת  זה  ענין  הרמב"ם 
ל"דרכי  הקדימו  )ועוד  האדון  של  ורחמיו 

(, דהרי גם חכם ופיקח שאינו רחמן  98חכמה"
כן שי"ל   , יתנהג  )ואף  להפסיד ממונו  שלא 

לפנים   להנהגה  הכוונה  חסידות"  ד"מדת 
הדין מובן  –  משורת  ובפרט ,  מ"מ 

הה בהמשך  הרחמים מהאריכות  ע"ד  לכה 
דהכוונה גם להנהגה בחסד ורחמים   ,דבנ"י

 מרובים(.

הוא    זו  , דבאמת יסוד הנהגהמזה  ומשמע
כזה  באדם  ורק  דוקא,  חסידות"  ב"מדת 

ע"פ חכמתו, אבל   גם  ההנהגה  מי  ליתחייב 
יספיק   לא  רחמן,  ד"דרכי השאינו  חשבון 

 חכמה" בלבד להביא להנהגה זו.

המשך הרמב"ם ב  בהקדים מ"שיובן זה  ו



65 

והעבדים   ,דבריו הבהמות  מזון  "ומקדימין 
לסעודת עצמן", דאינו מובן "בהמות" מאי  
נראה   דמפשטות הלשון  וביותר,  הכא.  בעי 
הראשונים",  "חכמים  מהנהגת  חלק  דזהו 

הובא ענין זה    גיטין סב, א()ברכות מ, א.  אבל בגמ'  
בתור דין, "אסור לאדם שיאכל קודם שיתן 

ועוד לבהמתו".  רק   :מאכל  נזכר  בגמ'  א( 
)וצ"ע    ,"בהמתו" עבדים  הוסיף  והרמב"ם 

 מקורו(. ב( בגמ' הובא קרא ד"ונתתי עשב" 
טו( יא,  עבדים"  ,)דברים  "כעיני   וברמב"ם 

ב( קכג,  לענין    אינה)וראייתו    )תהלים 
אלא על כללות הענין שיספקו   ,ד"מקדימין"

ומובן   מזונם(.  אלה להם  חילוקים  שב' 
דברמב"ם כאן נוגע   האחרונים תלויים זב"ז,

מה   יותר  יוקשה  וא"כ  "עבדים".  בעיקר 
ההנהגה   השייכת  )ודוחק  עם  לכאן  בהמות 

 לומר שלמד עבדים במכ"ש מבהמות(.

דהנהגה    ,וי"ל הטעם  מדגיש  דבזה 
.  דוקא  ברחמים עם העבד היא מדת חסידות

לאדם,  טפלים  הבהמות  שכל,  ע"פ  דהנה 
לשמשני" אלא  נבראו  ב(  "לא  פב,  , )קידושין 

דו קשורה  תהאכילההנהגה  תחילה  )רק( ם 
המרובים   הבא(ברחמיו  בקטע  ועד"ז )ראה   .

בכללות ההנהגה עם עבדו הכנעני: ההיתר  
בפרך )אף שגורם צער, ואסור לצער   להעביד

עבד  שעבודת  מכיון  הוא  בע"ח(  אפילו 
מיוחדים   שהם  בוזים  "דברים  גם  כוללת 

יש  מצד זה  , ו)לעיל פ"א ה"ז(לעשות העבדים"  
היותו  את  להתנהג עמו באופן שירגיש    מקום
ב   ,עבד יחסר  שלא  הכדי  גופא ענין  עבדות 

ההלכה  שבהמשך  כו'"  יבזהו  "לא  )דגם 
ולא איסור    משמע דהוא רק "מדת חסידות"

 מדינא(.

, שמצד "דרכי חכמה" לחוד מובן  ומזה
ורק מי שחונן    .מקום לעבודת פרךדוקא  יש  

הכנעני  עבדו  עם  מתנהג  חסידות"  ב"מדת 
, 99ברחמים גדולים, ועד באופן של השוואה

היפך  )אע"פ שהוא  מזונותיו  שמקדים  ועד 

 
בהמשך  99 )ומובא  במ"ש  כשמתבונן  "הלא (  ההלכה( 

 תו"מ שם. – בבטן עושני עושהו ויכוננו ברחם אחד"

גופא(.   העבדות  "דרכי וענין  גם  הוסיף 
ימצא   רחמים  בעל  שהוא  מי  כי  חכמה", 
טעמים גם ע"פ שכל להנהגה דחסד. או י"ל,  

חכמה ושכל,  אין כוונתו ל"  )חכמה(  ד"דרכי
 להנהגה טובה במדות ישרות. אלא

, 13,  12, 5 ותוהער 72-74)לקו"ש חל"ז ע' 
14 ,23 ,24 ,27 ) 

אלא   מצויה  והעזות  האכזריות  ואין 
אבל זרעו של   בודה זרהעובדי ע   גויםב 

שהשפיע  ישראל  והם  אבינו  אברהם 
להם הקב"ה טובת התורה וצוה אותם  

קים ומשפטים צדיקים רחמנים הם ובח
כל וכן במדותיו של הקב"ה שצונו  על ה

להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל 
עליו   מרחמין  המרחם  וכל  מעשיו 
 שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך

ענין הרחמנות בזרע אברהם הובא   הנה 
ב הכמ"פ  הל'  יד  ספר  ה"י.  פ"ב  תשובה  הל'  )לעיל 

. ויש ב(-איסורי ביאה פי"ט הי"ז. הל' מתנות עניים פ"י ה"א
ב' לע הרמב"ם  הוסיף  כאן  שדוקא  מה  יין 

שלענין זה מוכרח הא ד"השפיע פרטים: א(  
טובת התורה",   שאינו מספיק  להם הקב"ה 

אברהם  צוה  רחמנות שבטבע וגם לא מה ש 
ד  לכאורהו.  לב"באבינו   אדרבה, קשה 

חסידות",   ב"מדת  קאי  זו  שענינה בהלכה 
יותר מהמחוייב ע"פ חוקי ומשפטי התורה. 

הרחמי שמדת  של ב(  מ"מדותיו  היא  ם 
 הקב"ה". 

לעבד בזה  והביאור כבוד  של  דיחס   ,
"דרכי   מצד  מחוייב  שאינו  רק  לא  כנעני, 

הקודם(חכמה"   בקטע  מצד  )ראה  לא  גם  אלא   ,
כי  הטבעית,  רחמים  רחמי    מדת  )רגשי( 

)מה    לפי טבע וגדר הנבראהאדם מוגבלים  
  וא"כ אינם חלים , שלא יפריע לטובת עצמו(

בענינים כנעני  העבדותשהם    בעבד   היפך 
. וגם לזה רמז הרמב"ם בהביאו  גופא, כנ"ל
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כו'"   ד"מקדימין  שם(הא  אם )ראה  אף  כי   ,
ולא  לבע"ח  רחמים  ברגשי  אדם  יתעורר 

רחם עליו יותר מעצמו  לא יו, פשוט שניצער
וב"ב, ומובן א"כ, שמה שהקדימו החכמים  

 מזון בהמתם הוא מסוג אחר של רחמים.

כוונת   הנ"ל וזוהי  )"טובת    ההוספות 
ושהרחמים   של התורה",  ממדותיו  הוי 

שאין ההנהגה מחוייבת מצד   ף, דאהקב"ה(
האנושיים אברהם  הרחמים  לזרע  הנה גם   ,

הקב"ה"  להם  ש"השפיע  התורה"  "טובת 
מצד    תמחוייבשהיא  מזה,    יותר  היא נעלית

נצטוינו   זאת  ועוד  הקב"ה,  של  חכמתו 
ל לרחמי להדמות בדרכיו, ומפני זה אין גבו

 ישראל. 

ב'   הקב"ה  דברחמי  בזה,  וההסברה 
א(   כלפי הרחמים  ענינים:  התנהגות  הם 

ב(   רגש.  לא  א"ס, הרחמים  הנבראים,  הם 
הטעם  גופא  וזה  א"ס.  ית'  שהוא  כמו 

מעשיו" כל  על  ט(  ש"ורחמיו  קמה,  ,  )תהלים 
לפ"ע  היא  הרחמים  איכות  בו"ד,  דבמדת 

מרחם, אבל אצלו  המצב המרוחם וקרבתו ל
 רק  ורחמיו הם  ,אין שום דבר תופס מקוםית'  

התורה"  ב"טובת  והחידוש  מדותיו.  מצד 
הקב"ה,   לנו  תכונות  שהשפיע  ב'  בה  שיש 

הנהג א(  האדםאלו:  במצב    ת  גם  ברחמים 
מסוגל להתעורר. ב( ברחמים אלה ו  שאין לב

 אין גבול. 

וזהו הטעם שהרמב"ם מוסיף "במדותיו  
כל  על  ורחמיו  אומר  הוא   .  . הקב"ה  של 

התורה" מ "טובת  שתוכן  להדגיש  עשיו", 
באופן שלמעלה   למדותיו ית'  היא להדמות

זה מקדים מזון בהמתו   ומצד  מגדר אנושי, 
אופן  לסעודת עצמו, ורחמיו על עבדו הם ב

ביותרשל   וע"י   ,כבוד  ממדידה.  למעלה 

כאלו ורחמך    הנה   רחמים  רחמים  לך  "ונתן 
ורחמים    ,, רחמי הקב"ה)דברים יג, יח(  והרבך"

 בים דוקא.ר

חוקיו    כתיב,  והנה ליעקב  דבריו  "מגיד 
. ובעניננו,  )תהלים קמז, יט(  ומשפטיו לישראל"

בכ"מ   ב  בדא"ח  מבואר  עא,  שמות  תו"ח  )ראה 
עבריה אמה  ופדיון  יעוד  מצות  להצ"צ  סהמ"צ  .  ואילך. 

 , שעבד כנעני הוא מי שאין לו רגש בלב,  ועוד(
והיא  ועבודתו   וקב"ע.  כפי'  בדרך  הרי רק 

בפרך  להעבידו  שמותר  נותנת  הדין  שורת 
חומריותו הרמב"ם   .לשבור  ומשמיענו 

מתנהג  מצד מדת החסד דלמעלה    ,דאדרבה
מאכל  "מכל  להאכילו  וצדק,  ברחמים  עמו 

כולל גם עניני תענוג )כהאדון    ,ומכל משתה"
עבדו  מזון  מקדים  ועוד  לעצמו(,    בנוגע 

עצמו מתענג  לסעודת  שהקב"ה  דלפני   ,
יש של  לישראל מעבודתם  נותן  ה"ה  ראל, 

 עמו, גם לעבד כנעני, כל צרכיו. 

 ( 74-78)לקו"ש חל"ז ע' 

ישראל  והם  אבינו  אברהם  של  זרעו 
התורה   טובת  הקב"ה  להם  שהשפיע 
צדיקים  ומשפטים  בחקים  אותם  וצוה 

 רחמנים הם על הכל 

כאן מדייק שמדת הרחמנות היא תוצאה  
"ז  י)הל' איסורי ביאה פי"ט המציוויי התורה, ולעיל  

. רחמנין"    ראה שם(  -  . ישראל  לא    ,ב"סימני 
זו כי כאן הכוונה )לא על    –  הזכיר שייכות 

ההנהגה   על  אלא(  שבלב,  הרחמים  רגש 
באופן של רחמים )כמפורט לענין ההנהגה  

בתורה "צונו"  שע"ז  העבד(,  משא"כ  עם   .
 לרגש הרחמים שבלב.היא לעיל שהכוונה 

 (40הערה  64-65)לקו"ש ח"ל ע' 
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 ספר משפטים 

 

 הלכות שכירות 

 פרק א 

 הלכה א 

ארבעה שומרים נאמרו בתורה ושלשה 
דינין יש להם ואלו הן הארבעה שומרין  
שכר  ונושא  והשואל  חנם  שומר 
שלהן  דינין  שלשה  הן  ואלו  והשוכר. 
ש"ח שנגנב הפקדון ממנו או אבד ואין  
צריך לומר אם נאנס הפקדון אונס גדול  

  השומרין   כדרך  ששמר  נשבע  רי זהה. .  
שא  נו. .    הכל  משלם   השואל . .    ופטור

שכר או השוכר שניהם דין אחד יש להן  
או   השכור  הדבר  אבד  או  נגנב  אם 
אלו   הרי  שמירתו  על  שכר  שנטל 
משלמים ואם ארעו אונס גדול מזה . . 

 הרי אלו נשבעין שנאנסה ופטורין

לקונו,   האדם  בעבודת  בכ"ז  הביאור 
דרגות   חילוקי  שהם  הדעות",  "לתקן 
דירה ית'  לו  לעשות  יהודי  של   בשליחותו 

 
ומכיון  והרי ד' השומרים הם כנגד ד' אותיות שם הוי',  (  100

לד'  גם הם  ולכן נחלקים    , )דברים לב, ט(  "חלק הוי' עמוש"
 .59תו"מ תשמ"ז ח"ב ע'   – חלקים, ד' שומרים 

ע'  (  101 ח"ב  תו"מ תשמ"ו  גם  שיחו"ק  435ראה  וראה   .
וישלח תשמ"ז ע' יג, דזה ודאי שאין השואל יכול לעשות  ש"פ  

: שלימות העבודה היא "שומר 100בתחתונים
חנם", שעבודתו אינה בשביל שכר, גשמי או 
עבודה  פרס,  לקבל  ע"מ  שלא  כ"א  רוחני, 
הכי  הדרגא  ולאידך,  מאהבה.  לשמה 

"שואל",   היא  שלו" תחתונה  הנאה  , "שכל 
ובצדק   –עבודה שלא לשמה, שדורש ותובע  

ומזוני    – חיי  בני  גשמי,  טוב  כל  המשכת 
 .101רויחי

ד  וביניהם שכר הממוצע  "נושא 
ע"מ  שלא  לשמה  עבודה  שאי"ז  והשוכר", 

באופן שכל הנאה    נואי גם  לקבל פרס, אבל  
ביניהם   )והחילוק  הוא   –שלו  העיקר  אם 

, אלא שיש גם שמשתעבד לוהדבר הנשמר  
הוא   שהעיקר  או  שכר(,  )שומר  שכר 
המציאות שלו )שוכר( אלא שצריך לשמור  

 גם את הדבר(. 

ד' ה תורהוהנה כל  , 102אופנים הם ע"פ 
ואפילו   בתורה  אדם  יעסוק  "לעולם  דהרי 

תלמוד תורה פ"א ה"ה.  )לעיל הל'    שלא לשמה כו'"

להשתדל האדם  , אבל צריך  פ"י ה"ה(  תשובה הל'  
לבוא לשלימות העבודה, שומר חנם, עבודה  

בעולם כרצונו, וחייב על פשיעה והיזק ואונס. וראה גם תו"מ 
 .60תשמ"ז ח"ב ע' 

ענין זה  וראה שיחו"ק ש"פ וישלח תשמ"ז ע' טו, ש(  102
שלשה  וחשוב"  כו'  ד"דיניהן  עיקרי  דבר    כתבו לכן  ו,  הוא 

 .בהלכות אלופעמיים הרמב"ם 
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שלו,   מהמציאות  לו  איכפת  שלא  מאהבה, 
מציאות   אלא  אינה  מציאותו  שכל  ועד 

 המשלח. 

 ( 57הערה  142)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 

 הלכה ד 

כל שומר שפשע בתחלתו אע"פ שנאנס  
 בסופו חייב

 ]ראה לעיל הל' נזקי ממון פ"ב הט"ו[

 פרק ב 

 הלכה ב 

ותקנו חכמים שנשבעין על ההקדשות  
כדי  תורה  של  כעין  השומרין  שבועת 

 שלא יזלזלו בהקדשות 

יזלזלו   "שלא  הזהירות  דהרי  צ"ב, 
)ד בתורה  המפורש  הו"ע  הרי בהקדשות" 

האזהרה ד  –  התוכןועכ"פ    –טעם  ההוא  
. ראה חינוך  במדבר יח, ד) ד"וזר לא יקרב אליכם"

. ומכיון שהתורה הזהירה על ((מצוה שצ. שצד
שבועת  הצריכה  לא  ואעפ"כ  זה  ענין 

ראו   מה  בהקדשות,  חכמים  השומרים 
והביאור ולתקנה.  ככל בזה   להוסיף  דהוא   ,

הגזירות והסייגים שנתחדשו בזמן בית שני, 
ב צורך  היה  לא  אכן  ,  הםשבדורות שלפנ"ז 

 הוצרכו לתקנם מצד ירידת הדורות.אך 

 (610-611)תו"מ תשמ"ז ח"א ע' 

 פרק ט 

 ד   הלכה 

ולא   עבדים  ישראל  בני  לי  כי  שנאמר 
 

ת מצב בנ"י  וד עם זה מובן שא"א להשואלא שביח(  103
בא"י.   דוד  בית  מלכות  של  קיומה  בזמן  מצבם  לגבי  בגלות 

מצ חילוקים  ,  גופא  בובאותו  שוניםישנם  בנ"א  ביחס   בין 
 לקמן הל' מלכים פי"א ה"ב. בגאולה. וראה שלהם להצורך

 עבדים לעבדים 

ההלכה   ע"ד  דוגמא   להמבוארהוא 
שבעת יציאת מצרים   )גבורות ה' )למהר"ל( פס"א(

המציאות   בטלה  מ"ת(  בעת  )ובפרט 
והאפשרות דעבדות בנוגע לבנ"י, ונעשו בני  

כךחורין.   כדי  בגלות  ועד  בהיותם  שגם   ,
שלאח"ז, הרי מציאותם בבל, ועד"ז בגליות 

 .103האמיתית היא בני חורין 

 ( 307)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 

 הלכה ח 

שכרו להביא כרוב ודורמסקנין לחולה 
והלך ומצאו שמת או הבריא לא יאמר  
לו טול מה שהבאת בשכרך אלא נותן  

 לו כל שכרו 

שליח  ד"עביד  מכיון  הוא  הטעם 
, דהוא מצדו עשה ב(-)ב"ק קטז, א   שליחותיה"

)ורק   בשלימות  לא  שמלאכתו  סיבה  מפני 
וה  ההתבצע המלאכה(. דמכוון  התכלית 

משמע  שכרו"  "כל  לשונו  פשטות  והנה 
יותר   גם כש"שכרוהו בשביל החולה  דהוא 
בתוס' וכמ"ש  לשוכרו",  ראוי  שהיה   ממה 

להביא( ד"ה  בדרישה  )שם  ראה  אבל  סי'  ).  חו"מ 

סק"ב( הרמב"ם  ,  שלה  בדעת  ל ד"כשנקט 
שכרו" הוא רק לאפוקי הא גופא, שלא יאמר 
שישלם   ולא  בשכרך",  שהבאת  מה  "טול 

 .104יותר ממה שהיה ראוי 

 ושוה"ג שם(  15, 14 ותוהער 388)לקו"ש חי"ז ע' 

 פרק יא 

 הלכה א 

 מצות עשה ליתן שכר השכיר בזמנו כו' 

"מגיד דבריו ליעקב   )תהלים קמז, יט(  כתיב

וביאור    ,בנוגע לשכר התומ"צהמסתעף מזה  ועיי"ש  (  104
 המשנה "לפום צערא אגרא".
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אומר לישראל , "מה שהוא עושה הוא  כו'"
ט(  לעשות" פ"ל,  ו)שמו"ר  הנהגת  כ,  אופן 
ציווי  )נעשה המצוה    , כןבענינים אלו  הקב"ה

כח הענין  ונתינת  המקיימים  בבנ"י  למטה   )
בדרכיוד" ט(  "והלכת  כח,  ובעניננו:    .)דברים 

"פועל"  הוא  מישראל  שכאו"א  מכיון 
ששכרו הקב"ה להאיר את העולם ולעשותו 
בתורה  מפורש  פס"ד  הרי  ית',  לו  דירה 
למילוי  הדרוש  כל  לו  לתת  חייב  שהקב"ה 
"ליתן   וגם  השלימות,  בתכלית  השליחות 
שכרם" לקבל  "למחר  בזמנו",  שכיר   שכר 

 ."ב()וראה לקמן הבגאולה העתידה   )עירובין כב, א(

 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 76)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 

 הלכה ב 

כל הכובש שכר שכיר כאילו נטל נפשו  
 ממנו שנאמר ואליו הוא נושא את נפשו

 )ב"ק קיט, א(   בגמ'אף ש  –  הביא כתוב זה
נגזל(    הובא של  בנפשו  קרא  דקאי  )למ"ד 

"כן ארחות כל בוצע בצע   )משלי א, יט( הפסוק
"כאילו נטל   , כי כאן  –   את נפש בעליו יקח"

סומך   שהשכיר  כפשוטו,  הוא  ממנו"  נפשו 
להענין  שייך  ואי"ז  דהשוכר.  זה  שכר  על 
המיוחד ד"נוטל את נשמתו" שנאמר בגזילה  

 .)ראה לעיל הל' גזילה ואבידה פ"א הי"ג(דוקא 

 (40הערה  116)לקו"ש חל"ב ע' 

.  איזהו זמנו שכיר יום גובה כל הלילה  
ושכיר   . .יום  ושכיר לילה גובה כל ה  .

ושכיר  היום  כל  גובה  יום  של  שעות 
שעות של לילה גובה כל הלילה שכיר 
שכיר  שנה  שכיר  חדש  שכיר  שבת 
יצא   היום  כל  גובה  ביום  יצא  שבוע 

 בלילה גובה כל הלילה

כי  אלו,  לזמנים  בפשטות  הטעם 
)ב"מ    "שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף"

ועוד( ב.  יוקי,  דשכיר  התשלום  זמן  וא"כ  ם  , 
וזמן   מתחיל עם שקיעת החמה )סוף היום( 

אור   עם  מתחיל  לילה  דשכיר  התשלום 
עם   גם  מתאים  והוא  הלילה(.  )סוף  הבוקר 

עבו הקב"ה  ע"י  השכר  תשלום   ר אופן 
ד"שכר   התוכן  )שהוא  ישראל  של  עבודתם 
ומיד   לעשותם",  ד"היום  בעבודה(,  שכיר" 
  בסיום גמר העבודה "ולמחר לקבל שכרם" 

 .)עירובין כב, א(

ההלכה,  בהמשך  צ"ב  דעפ"ז  אלא 
יום   גובה באותו  וכו'  דבשכיר שעות ושבת 
גם באותן המצוות   כן  אומרים  דאין  שיצא, 

בדוגמת שכיר שעות )כתפילין וקריאה    ןשה
ביום(,  במשך  שהם    ,בתורה מסויים  זמן 

שכיר שבת )שבעת ימי הפסח( ושכיר שנה  
)שמיטה(, שיהיה תשלום שכרם באותו יום,  

 וות אלו "למחר לקבל שכרם". אלא גם במצ

בכל בזה  והביאור הכללית  דהכוונה   ,
דירה   ית'  לו  לעשות  היא  העבודה  ענין 
בתחתונים. אמנם לצורך כוונה כללית זו יש 
)וכדירה  פרטיים  ענינים  בריבוי  צורך 
כפשוטה(, וגם בתשלום כל פרט כשלעצמו, 
לא נשלמה עדיין הכוונה הכללית. וכל זמן  

הכללית, לא נסתיימה  שלא נשלמה הכוונה  
רק   החיוב דתשלום שכר.  חל  ולא  העבודה 
הוא   אז  "למחר",  העבודה,  כללות  בסיום 

 הזמן ד"לקבל שכרם". 

 (435-436. ע' 425-426)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 פרק יב 

 הלכה א 

הפועלים שהן עושין . . הרי על בעה"ב 
שהן   ממה  לאכול  אותן  שיניח  מצוה 

 עושין בו 

המצוה היא חיוב  "שיניח" דייקא, ולא ש
)והוא   הפועלים  את  להאכיל  הבעה"ב  על 
חיוב לא רק באדם אלא אפילו בבהמה, "לא 

בדישו" ד(  תחסום שור  כה,  לא  )דברים  ודיני   .
תחסום ברמב"ם באו בהמשך לדיני אכילת 
ההלכתי  גדר  לקשר  שאין  ומזה,  הפועל(. 
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דהיעודים טובים בשכר המצוות לדין זה, כי  
ענינים שהקב"ה מחוייב, כביכול, לתת  הם 

)ראה לעיל הל' תשובה פ"ט לישראל כשכר עבודתם  

 . ה"א. הל' שלוחין ושותפין פ"ח ה"א(

 ( 40והערה  141-142)לקו"ש חכ"ט ע' 

בכרמו   ישראל  של  בעבודתם  דוגמתו 
)משלי כז, י    ושדהו של הקב"ה )שנקרא "רעך"

(, שהקב"ה מניח להם לאכול )כולל ובפירש"י(
בשם  נקראים  שכולם  האדם,  צרכי  כל 
המוכרחים   דברים  הן  צרכם,  כדי  אכילה( 
דברים   והן  )העבודה בשדה(,  לקיום האדם 

 של תענוג )העבודה בכרם(.

 (18הערה  798ה"ש תנש"א ח"ב ע' )ס

שנאמר כי תבא בכרם רעך וגו' וכתוב 
תב  השמועה וכי  מפי  רעך  בקמת  א 

למדו שאין הכתוב מדבר אלא בשכיר  
א ווכי אילו לא שכרו מי התיר לו שיב 

מדעתו   שלא  שלו  בקמה  רעהו  בכרם 
תב  כי  אומר  הוא  כך  לרשות  ואלא  א 

 בעלים לעבודה תאכל

ד"בפועל  הוכיח  אמאי  ,  בלח"מהקשה  
ו מסברא,  מדבר"  הטעם  הכתוב  הביא  לא 

דנלמד מגז"ש,    )ב"מ פז, ב(המפורש בברייתא  
א, נאמר כאן ביאה ונאמר להלן לא ו"כי תב

א עליו השמש, מה להלן בפועל אף כאן  ותב
 .105בפועל הכתוב מדבר" 

)דברים   ויש לתרץ ע"פ מ"ש רש"י עה"ת

בפועל הכתוב   -"כי תבוא בכרם רעך    כג, כה(
מובן  ,  מזה שהעתיק רק תיבות אלודמדבר".  

שההכרח לפירושו הוא מתיבות אלו עצמן.  
הרמב"ם   כוונתו להסברא שכתבובפשטות  

כו'".   לו  התיר  מי  שכרו  לא  ד"אילו  כאן, 
זו   ועפ"ז מתורצת קושיית הלח"מ, דדרשה 

)ד פשוטה  היותר  גם  הרי  היא  מתאים 
 

שהאריך דמשמע )דברים כג, כו(    רב  דבי   בספרי וראה  (  105
להרמב"ם מתרי טעמי דהגז"ש בגמ' לאו גז"ש גמורה הוא.  

 .9הערה  129לקו"ש חל"ד ע'  –ע"ש. וצ"ע  

מ של  הרמב"ם  בפשוטו  של  ודרכו  קרא(, 
)יד מלאכי כללי הרמב"ם    להביא הדרשה הפשוטה

 . אות ד(

 ושוה"ג שם(  36הערה  141)לקו"ש חכ"ט ע' 

והנה בנוסף לב' מקורות הנ"ל )מגז"ש, 
בירושלמי  מצינו  עצמו(,  מהכתוב  ומסברא 

ה"ד( פ"ב  כי   )מעשרות  "כתיב  שלישי,  מקור 
תבוא בכרם רעך יכול בשאר כל אדם הכתוב 

דבר, ת"ל ואל כליך לא תתן, אבל נותן את  מ
 לכליו של חבירך, ואי זה זה, זה הפועל".

הדין   בהגדרת  אופנים  ג'  שהם  וי"ל 
דאכילת פועל בשעת מלאכתו, שיש לבארו  
או   הפעולה  הנפעל,  מצד  אופנים,  בג' 
הפועל: א( אכילת הפועל היא כעין שכר על 
המלאכה )הנפעל(, נוסף על שכרו שמשלם  

הבעה" של לו  )הפעולה(  עבודתו  ב(  ב. 
רעהו,   במלאכת  ומתייגע  שטורח  הפועל, 
מעשה(  )בשעת  לאכול  זכות  לו  נותנת 
ג( אכילתו הוא דין בפ"ע, דכיון  מפירותיו. 
שיש עליו שם "פועל", זיכתו התורה לאכול  

 מן הפירות שפועל בהם.

ביניהם י"ל :  ומהנפק"מ  הא'  לאופן 
וספת , ת)ראה ב"מ צב, א(  ד"משלו הוא אוכל"

לאופן הג' "משל שמים .  שכר עבור מלאכתו
מתנות   זיכתה  שהתורה  כשם  אוכל"  הוא 

הצדדים,   .לעניים לב'  מקום  הב'  ולאופן 
על עבודתו    הפועל  יתכן שהוא חלק משכרד

 מתנה.רק שהוא שר אפאבל וטירחתו, 

הנ"ל:   המקורות  ג'  בין  החילוק  וזהו 
לכליו   את  ש"נותן  מזה  דלמדו  להירושלמי 

", גוף המלאכה, י"ל דס"ל כאופן של חבירך
תתן   מ"ביומו  מגז"ש  דלמד  לבבלי  הא'. 

, שהוא דין במסירת נפשו  )דברים כד, טו(  שכרו"
כאופן  בנדו"ד דס"ל  י"ל עד"ז  של הפועל, 
הב' )ולכן איבעיא להו אי משלו הוא אוכל  
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מעצם  דנלמד  ולהרמב"ם  שמים(.  משל  אי 
דס"ל   י"ל  רעך",  בכרם  תבוא  "כי  התיבות 
כאופן הג' דזכות אכילתו היא מצד עצם שם 
ותואר "פועל" שחל עליו מיד כששכרו ובא  
לפני   אוכל  רעהו, אף שפשוט שאינו  לכרם 

ראה   –)לקמן הי"ד  התחלת המלאכה )והרי פסק  

 (.ד"אינן אוכלין . . אלא משל שמים" שם(

מארז"לוהנה   ט(  ידוע  פ"ל,  "מה   )שמו"ר 
לעשות",   לישראל  אומר  הוא  עושה  שהוא 

ש מובן  לפועל  ומזה  בנוגע  התורה  הלכות 
שהוא   "מה  הוא  יסודן  כפשוטם,  ובעה"ב 

עבודתם   עושה", בעת  בנ"י  "אכילת"  דין 
הקב"ה  כ"פועל"   התורה  של  בקיום 

 והמצוות.

ד היא  וי"ל  זו  דיעודים "אכילה"  השכר 
שבתורה, שאינם "סוף מתן שכרם   הגשמיים

ועבור  שלאחרי  )ה"תשלום"  מצוות"  של 
המלאכה(, דהוא חיי עוה"ב, אלא ענינם מה  
)"היום   מלאכתם  בעת  בעוה"ז,  שאוכלים 
לעבוד   שיוכלו  המניעה  הסרת  לעשותם"(, 
הרמב"ם   ובלשון  בלבולים,  בלי  במנוחה 

ש"הקב"ה נתן    ראה שם(  –)לעיל הל' תשובה פ"ט ה"א  
נעשה לנו תור והבטיחנו בתורה שאם   .  . ה 

אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה  
המונעים   הדברים  כל  ממנו  שיסיר  תמיד, 
אותנו מלעשותה . . וישפיע לנו כל הטובות 
כגון   התורה,  לעשות  ידינו  את  המחזיקות 

ור ושלום  .  ישובע   . כדי  וזהב  כסף  בוי 
ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים  )ש(נשב 

 כה לחיי העוה"ב". המצוה כדי שנז

ביעודים  אופנים  ג'  ישנם  ובפרטיות, 
הנ"ל  האופנים  לג'  מתאים  הגשמיים, 

דא"ח"   ואלו  ש"אלו  א()דמכיון  יג,  , )עירובין 
הג'   כל  ישנם  הקב"ה  שבהנהגת  מובן 
האדם:   בעבודת  אופנים  ג'  וכנגד  אופנים(, 

לחייו   המוכרחים  האדם  צרכי  מילוי    –א( 
מלאות את  והוא השכר לעבודה כשהיא רק ל

 
דקאי על    ,ועיי"ש הביאור בב' הכתובים דכרם וקמה  (106

ו קב"ע,  ומתוך  תענוג  מתוך  עבודה,  מיני  ניהם שבשב' 
אפשריים כל ג' האופנים הנ"ל. ובעומק יותר ע"ד החסידות, 
שאכילת הפועל הוא העונג מהעבודה גופא, הנאת האדם מזה 

שם(חובו   תשובה  הל'  לעיל  כל  )ראה  הסרת  ב(   .
הטובות,   כל  והשפעת  המונעים  הדברים 
וגם באופן   גם מצב דמנוחה ושלוה  הכולל 

והוא כאשר האדם עובד    – שאינו ע"פ טבע  
ה' "בשמחה ובטובת נפש" בהידור ולפנים  
האדם  בשביל  הוא  כ"ז  אבל  הדין.  משורת 

מדה כנגד  מדה  הקב"ה  לו  שנותן  ג(  מה   .
כשיהיה  הזמן",  "באותו  שיהיה  השלימות 
כל העולם כולו במצב של שלימות ואז יהיה  

האמיתי   שאינה   –המרגוע  השכר  והוא 
העבודה  בשביל  אלא  האדם,  את  לזכות 
בכך   תלוי  והוא  כדבעי.  שתהיה  עצמה 

מרגיש שכל מציאותו אינה אלא מה  האדם  ש
שהוא "פועל" של הקב"ה, ואין לו שום ענין 

לבד עבודת ה', ולכן מביא הקב"ה בחייו מ
בתכלית  להיות  תוכל  שעבודתו  המצב 
דשם   )ומכיון  כלל  מניעה  בלי  השלימות 
ממש  בפועל  שעובד  לפני  גם  חל  "פועל" 
שבשמים   ואביהם  לבנ"י  בנוגע  הרי  כנ"ל, 

)ראה משפיע הקב"ה גם לפני העבודה בפועל  

 .106( לעיל הל' תשובה שם(

 ( 41, 21, 18 תוואילך והער 129)לקו"ש חל"ד ע' 

 הלכה ג 

וכן פועל שהוליך בידו ממה שעשה או 
ונותן לאחרים  על אכילתו  יתר  שלקח 
עובר בלא תעשה שנאמר ואל כליך לא 

 תתן

 ]ראה לקמן הי"ד[

 הלכה יג 

פועל שאמר תנו לאשתי ובני מה שאני 
מזה   מעט  נותן  הריני  שאמר  או  אוכל 
אין   ובני  לאשתי  לאכול  שנטלתי 
אלא   תורה  זכתה  שלא  לו  שומעין 

בזה   וגם  להקב"ה.  נח"ר  גורמת  שעבודתו  ב'  שיודע  ישנם 
 אופנים דעבודה מתוך תענוג וקב"ע.
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 לפועל עצמו 

 ]ראה לקמן הי"ד[

 הלכה יד 

 שאינן אוכלין . . אלא משל שמים

בהתאם הדין    הוא  בהגדרת  לשיטתו 
דאכילת פועל בשעת מלאכתו, שאינה בגדר 

כ שם שכר  עצם  מצד  בפ"ע  דין  אלא  לל 
"פועל"   ה"א(ותואר  לעיל   ,ולהעיר.  )ראה 

דס"ל  משמע  הקודמת  בהלכה  דמדבריו 
למ"ד  ד,  )ב"מ צב, א ד"ה אי אמרת(  כדעת התוס'

אוכל" הוא  שמים  לאחרי    "משל  גם  הנה 
לידיד ובניו  'מטי  לאשתו  נותן  )ומ"ש   אינו 

שהפועל שהוליך או שלקח יתר לעיל )ה"ג(  
ה"ה לכאורה והרי לדעת התוס'  ה"ה עובר,  

על  יתר  ולא  אכילתו  בכדי  רק  בלקח  גם 
באחרונים    –אכילתו   בזה  תירצו  )ראה כבר 

הרי"פ  מעייני   ביאור  שם.  ב"מ  צונץ(  )למהר"ל  החכמה 

רסז(  פערלא עוד(ל"ת  ולהעיר  רק    , .  כתב  דשם 
"שלא זכתה תורה אלא לפועל עצמו", והא  
בנוגע   רק  כאן  כתבו  שמים"  "משל  דאוכל 

 לקטנים שעושין עם אביהם.

 (19,  18 ותוהער 131-132)לקו"ש חל"ד ע' 

 פרק יג 
 הלכה ב 

 אפילו חסמה בקול לוקה

בגמרא "הטעם  משנה:  במגיד    , כתב 
הקשו  וכבר  מעשה.  הויא  שפתיו  דעקימת 

מה שאמרו כל לאו שאין בו  המפרשים ז"ל מ
ומימר  מנשבע  חוץ  עליו  לוקין  אין  מעשה 
דעקימת   אלמא  בשם,  חבירו  את  ומקלל 
כ"כ  ז"ל  והרב  מעשה,  הויא  לא  שפתים 
פסק   איך  ותימה  סנהדרין,  מהלכות  בפי"ח 

 
חכמים  (  107 שגזרו  למה  בהלכה  דוגמא  שזהו  ועיי"ש 

עם "שבות כה'", גם אם אינו פועל  שבות מדיבור בשבת מטל
 מעשה, דהרי במהותו הו"ע שבאפשרותו להביא לידי מעשה.

שתיהן . . ואפשר היה לי לומר שכל לאו שאי 
הדבור  שאין  דבור,  אלא  מעשה  בו  אפשר 

חסימה   אבל  מעשה.  שישנה קרוי  כיון 
היא   בקול  החסימה  אף  גמור,  במעשה 

מהד"ת או"ח  )נוב"י    האחרונים כמעשה". וכתבו  

, דכלל זה  סע"ו. מלא הרועים ע' לאו שאב"מ אות ח(
הוא רק אם עובר על הלאו )עכ"פ( ע"י דיבור 

אבל   מעשה,  קצת  אף בשהוא  דיבור,  לא 
שיש לו מחשבת עבירה )כגון המשהה חמצו  

 אינו לוקה. בפסח ורוצה בקיומו(

אף שדיבור זה עצמו לא  :  והביאור בזה
גרם מעשה, בכ"ז מכיון שהדיבור הוא עכ"פ 

מעשה   לגרום  בגדר  מעשה,  שפיר    -קצת 
מעשה".  בו  כ"יש  דחשיב  עליו  מענישים 
משא"כ מחשבת עבירה שאינה בגדר מעשה 
בו   ד"יש  בהגדר  נכנסת  אינה  כלל, 

 .107מעשה" 

 שם(  32. וראה הערה 85)לקו"ש חי"א ע' 

 הלכה ד 

לפי   התבואה  על  המהלכות  ופרות 
עליהן  עובר  אינו  הדרך  להן  שירט 

 משום בל תחסום

דוקא   דקאי  בדבריו  לפרש  מקום  יש 
בזה   וגם  הילוכן.  דרך  דשות  שאינן  באופן 
חידוש, דלא תימא שיעבור משום בל תחסום  
)בשדה  דישה  לצורך  הוא  שהילוכן  מכיון 
זה   הילוך  גם  נקרא  ובמילא  הסמוכה(, 

ד(  בדישו"" כה,  אדה"ז )דברים  בשו"ע  אבל   .
ס"ל( וחסימה  ושכירות  שאלה  הל'  ל'    )חו"מ  העתיק 

"אע"פ שהתבואה נידושה    ,הרמב"ם והוסיף
ואינו   הואיל  עליה,  הילוכן  דרך  מאליה 
פי'   )וכן  כך"  בשביל  שם  להעבירן  מתכוין 

 .108במל"מ כאן(

 (26והערה  1124)לקו"ש ח"ד ע' 

ועיי"ש בארוכה ההסברה בדברי אדה"ז, והמסתעף  (  108
מחודש דין  שכבר    , מזה  בעת  חסמן  אם  רק  הוא  שהפטור 

לכן,  קודם  חסמן  אם  אבל  התבואה,  על  מעצמן  "מהלכות" 
 עובר.
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 הלכה ו 

בפרתו  לדוש   .  . רשאי   .  . אין  אבל 
 ערבית ולהשכירה שחרית 

ובשו"ע אדה"ז    )דמאי פ"ז ה"ג(  בירושלמי
שאלה  ) הל'  ס"כ(חו"מ  וחסימה  כתבו    ושכירות 

אם   בדין,  שינוי  הוי  ולכאורה  "בלילה". 
רק  או  בלילה  כשעובד  דוקא  הוא  האיסור 

 בערבית. 

 (6הערה  139)לקו"ש חכ"ה ע' 

ולא יהיה מרעיב ומסגף עצמו ומאכיל 
של  מלאכתו  גזל  מפני  לבניו  מזונותיו 
בעה"ב שהרי תשש כחו ותחלש דעתו  

 ולא יעשה מלאכה בכח

אדה ושכירות "ז  בשו"ע  שאלה  הל'  )חו"מ 

גזל מלאכתו של   וחסימה ס"כ( השמיט "מפני 
מחליש  "שהרי  א(  וכתב  ושינה  בעה"ב", 
"מלאכת   ג(  לעשות"  יוכל  "ולא  ב(  כחו" 

, )ראה לקמן ה"ז(בעל הבית". ולשיטתייהו אזלי 
הוא   והחסרון  בפ"ע,  דין  הוא  דלהרמב"ם 

ש ברגע  ולכן  המלאכה,  שם  עמיד  הבעצם 
בכח"עצמו   מלאכה  יעשה  ש"לא   ,במצב 

גם   ,ה"ה בגדר ד"גזל מלאכתו של בעה"ב"
אינו ראוי  היינו, דלפני זמן המלאכה בפועל )

וזהו   מלאכה(.  אינה  מלאכתו  פועל,  להיות 
כחו".  "תשש  אז,  כבר  הנפעל  גם שמדגיש 
בפ"ע,  איסור  אינו  אדה"ז  לדעת  משא"כ 
"בעל  ו(במלאכת  )מסובב  הוא  והחסרון 

היינו   )ו הבית",  קנויבהתחייבותו  (  היותו 
אינו בגדר גזילת    בזהלבעה"ב. וא"כ האיסור  

)בפעולת האדם   אלא  מלאכתו של בעה"ב, 
"יוכל"  ולא  ש"מחליש"  גרם,  רק  שהיא( 
בכח  בעה"ב  מלאכת  )אח"כ(  לעשות 

 וכדבעי. 

 (48והערה  146)לקו"ש חכ"ה ע' 

 הלכה ז 

 כדרך שמוזהר בעה"ב כו'

אדה"ז ו  בשו"ע  שאלה  הל'  שכירות )חו"מ 

ס"כ( כו'"כתב     וחסימה  )בוי"ו   "וכדרך 
כי  המוסף( וי"ל,  הוא.  בהמשך   שם  בא 

הסימן(   )באותו  לפנ"ז  הסמוכות  לההלכות 
שבהן מדובר על האזהרה "שלא לגזול שכר 

כתב  לא  העני ולא לאחרו". משא"כ ברמב"ם  
זה בפרק  לפנ"ז    ,עד"ז  ותחילת  )פי"א(כ"א   .

כל הל' באה כסיום    ,ההלכה כאן "כדרך כו'"
 שכירות. 

 (5הערה  139)לקו"ש חכ"ה ע' 

כדרך שמוזהר בעה"ב שלא יגזול שכר 
מוזהר שלא  העני  כך  יעכבנו  ולא  עני 
יגזול מלאכת בעה"ב ויבטל מעט בכאן 
במרמה  היום  כל  ומוציא  בכאן  ומעט 
אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי  
ברכת  של  רביעית  ברכה  על  הקפידו 

ן חייב לעבוד  המזון שלא יברך אותה וכ
כי  אמר  הצדיק  יעקב  שהרי  כחו  בכל 
בכל כחי עבדתי את אביכן לפיכך נטל 
שנאמר   הזה  בעולם  אף  זאת  שכר 

 ויפרץ האיש מאד מאד

אדה"ז   ושכירות בשו"ע  שאלה  הל'  )חו"מ 

העתיק הלכה זו )בשינויים קלים(    וחסימה ס"כ(
רשאי  הפועל  אין  "לפיכך  הוסיף:  ואח"כ 

שכיר עצמו ביום,  לעשות מלאכה בלילה ולה
מלאכה   לעשות  רשאי  האדם  אין  וכן 
ואין   ביום,  ולהשכירה  בלילה  בבהמתו 
שהרי  עצמו  ולסגף  להרעיב  רשאי  הפועל 
מלאכת   לעשות  יוכל  ולא  כחו  מחליש 
ענין   בעה"ב בכח". משא"כ ברמב"ם שבא 
ד"כדרך   הא  לפני  הקודמות,  בהלכות  זה 

 כו'". 

רק שינוי בסדר הדברים,  הוא  ולכאורה 
החיבורים: בהתו לתוכן  שכתב   אם  אדה"ז 

שולחנו "הלכות בטעמיהן", סידר ההלכות 
דהלכות  וההגדרה  הטעם  המבטא  באופן 
הכללית(   )ההקדמה  משום  שכולן  אלו, 
ש"העני מוזהר שלא יבטל מלאכת בעה"ב".  
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בכל  ד"לעבוד  בהחיוב  מתחיל  גופא,  ובזה 
זמן   בנוגע  מזה  המסובב  ואח"כ  כחו" 

 המלאכה.

סידר אבל הרמב"ם שכת ב פסק הלכה, 
בהאיסור  מתחיל  הזמן,  סדר  לפי  ההלכות 
שקודם זמן המלאכה, ואח"כ האזהרות בזמן  

( שהמלאכה  גם  הראשונים  מה   הםהדינים 
הפועלין  ב שרשאין  "מרמה"  לעניני  המשך 

גופא    לעשותם לתחילת    הוא)וזה  בהמשך 
וע"ז   כו'(,  פרתו  להרעיב  ההיתר  ההלכה, 

 '"(.מוסיף "אבל אין הפועל רשאי כו

מזה   כי  בנדו"ד,  מספיק  אי"ז  אבל 
שזה   אף  כו'",  "כדרך  הרמב"ם  שהתחיל 
מלאכתו   לגזול  שאסור  במפורש  אמר  עתה 
מצד   הוספה  כאן  שאין  מוכח  בעה"ב,  של 
גדר   ומעשה האיסור, אלא הוא  שינוי בזמן 

דהא   ,אחר ודין בפ"ע. משא"כ לדעת אדה"ז
ישר  בא בהמשך  כו'"  רשאי  הפועל  ש"אין 

כחו",   בכל  "לעבוד  דהואלהחיוב   נראה 
 מסובב ממנו. וצ"ע וביאור בב' השיטות.

צ"ב מיעק  גם  נוגע  בבהלימוד  מה  א(   :
בעוה"ז   אף  זאת  שכר  נטל  "לפיכך  הסיום 

בספר   הלכות"כו'"  לומר  "הלכות  ודוחק   .
טוב בדבר  לסיים  רק  לזה    ,שהוא  ד)נוסף 

הלכות מסתיימים בדבר טוב,  הפ"ג  שלא כל  
שאינם   בטוש"ע  גם  הובא  זה  לשון  הרי( 
בסיום ההלכות, ובשו"ע אדה"ז הוא באמצע  

וא"כ "נטל שכר" מיוחד,  הרי יעקב  סעיף. ב(  
חיובאדרבה,   )צדקות(    ,אי"ז  הנהגה  אלא 

ולא  "שהרי",  הל'  מהו  ג(  דיעקב.  מיוחדת 
בל' הרגיל יותר ")כמו( שנאמר" וכיו"ב. ד( 

)כתואר(  מה רגיל  שאינו  ל'  "הצדיק",  ל'  ו 
הל' ברמב"ם   ה"י.  פ"ה  התורה  יסודי  הל'  לעיל  )וראה 

. ולכל היותר הול"ל בל' הרגיל ט(-מילה פ"ג ה"ח
ובפרט שג"ז מחליש הראי', )"יעקב אבינו"  

ד")יעקב(   מיוחדת  כהנהגה  שנראה 
 . (הצדיק"

גדול   דכוונתו בכ"ז לתרץ לומר,  ודוחק 
וע"ז מבאר שהוא איך למדין מקודם מ" ת, 

רק כעין אסמכתא )או גילוי מילתא( לגודל  

)לעיל הל' אישות  גם ברמב"ם    ,כי בכ"מ  –הדבר  

הי"ד( וככל ,  פ"י  מ"ת,  מקודם  ילפינן 
)ראה שד"ח במפרשים  התירוצים שנאמרו בזה

כללים   השדה  פאת  שכא.  כלל  האל"ף  מערכת  כללים 
קודם  סקל"ה סק"י. אנצי"ת ע' אין למדין ממערכת אל"ף  

בהנהגה  מ"ת( שמדובר  בנדו"ד  ופשיטא   .
כללית, דרך עבודת הפועלים ע"פ התדברות  
ללמוד  אפשר  דודאי  דבנ"א,  הדדי  והסכם 

בעניננו   )ב"מ צג, ב(  בגמ'מקודם מ"ת. ומצינו  
מתי    ,גופא "עד  ביעקב,  ממ"ש  דילפינן 

לשמור, עד כדי הייתי ביום  חייב  שומר שכר  
 בלילה".אכלני חורב וקרח 

דכוונתו   החיוב  בזה  וי"ל,  להגדיר 
בל'    הדין   ד"לעבוד בכל כחו". כי מזה שכתב

)כ"כ(  שייך  דאינו  אפ"ל  היה  כו'",  "וכן 
למלאכת בעה"ב )עד שנאמר שאם לא עשה 
מלאכת   יגזול  "שלא  מקיים  אינו  כן 
בעה"ב"(, גדר דבין אדם לחבירו, אלא הו"ע 
העובד,  דפועל  הנאמנות  עצמו,  שבגברא 

 ן גדר דבין אדם למקום. מעי

א )לא מהתחלת דבריו יוהראי' מיעקב ה
"כי בכל כחי", דאדרבה, בזה י"ל שהדגיש  

הדין משורת  לפנים  שעשה  והוי    ,חסידותו 
לשונו  מהמשך  אלא(  כנ"ל,  לסתור  ראי' 

.  . זאת  שכר  נטל  גו'",    "לפיכך  ויפרוץ 
"זאת"  שכר  שקיבל  הוא  בזה  שהחידוש 

מלאכתו על  שאמבעוה"ז,  מה  ללבן :    ר 
כח( ל,  שכוונת  )בראשית  )אף  שכרך"    "נקבה 

כחי    לבן ש"בכל  כיון  מ"מ  לרמותו,  היתה 
ו(  עבדתי לא,  כזה   ()שם  לשכר  לפועל  הביא 

.  )שם ל, מג(  שבהתאם לעבודתו, "ויפרוץ גו'"
ומזה שהענין ד"לעבוד בכל כחו" שייך גם  

 לבעה"ב. 

שכתב "שהרי כו'", כי הראי' מה  ויומתק  
ויבואר ג"כ  הענין כנ"ל.    היא מכללות המשך

"הצדיק", כי תואר זה בספר היד קאי   תואר
)לא על המהדר במצוות, כ"א( על המתנהג  

)ראה לעיל הל' דעות פ"א ה"ד. הל' כפי הדין והחיוב  
ב. הל' מילה  -תשובה פ"ג ה"א. פ"ו ה"ד. פ"ז ה"ד. פ"ח ה"א

ה"ח לא ט(-פ"ג  יעקב  דהנהגת  מודגש  ובזה   .
)כ"אבינ מיוחדת  אבות(  היתה  מג'  א'  ו", 
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לגבי   פועל  דכל  החיוב  אופן  הוא  אלא 
 מלאכת בעה"ב. 

בכל  ד"לעבוד  גופא,  זה  בחידוש  והנה 
בב'  י"ל  בעה"ב,  למלאכת  שייך  כחו" 
שהוא  דאף  הרמב"ם,  שיטת  א(  אופנים: 
שייך לגוף ועצם המלאכה, מ"מ הו"ל ענין  
הא   כתב  הקודמת  שבהלכה  וזהו  נוסף. 

ש בכח",  "מלאכה  לעשות  הו"ע דצריך 
שם  בחלות  חסר  ובלעדו  המלאכה  בעצם 
החיוב   כתב  )בפ"ע(  זו  ובהלכה  מלאכה. 
חסר   אינו  שבלעדו  כחו",  בכל  ד"לעבוד 
להתחייבות   ששייך  ורק  המלאכה,  בגדר 
פרטית דהפועל )לבעה"ב הפרטי(. ובסגנון  
לחפצא  שייך  בכח"  "מלאכה  קצת,  אחר 
דמלאכה, ו"לעבוד בכל כחו" הוא בשייכות  

)ראה לעיל הל' מכירה  קנוי לבעה"ב  לגברא שגופו  

 .פי"ג הט"ו(

]ואולי י"ל דחיוב זה הוא גם כאשר לא 
יחסר בגוף המלאכה כשלא ידקדק בזמן ולא  
כח  בעל  בפועל  )לדוגמא  כחו  בכל  יעבוד 
הקצובה  המלאכה  להשלים  שיוכל  גדול 
ליום זה בכל אופן(, ומ"מ חייב בזה מחמת  

קנוי   שגופו  לבעה"ב  )משא"כ התחייבותו 
בהלכה הקודמת שבודאי חסר המלאכה אם  
מה   א(  מתורץ  ועפ"ז  בכח(.  יעשה  לא 
כו',  רביעית  מברכה  לראי'  שהוזקק 
נפק"מ   למאי  ב(  גזילה.  ה"ז  דלכאורה 

כי    -ההקדמה "כדרך שמוזהר בעה"ב כו'"  
הדיוק הוא גם ש"לא יעכבנו", שאין בזה גזל  
)דמשלמו אח"כ(, ומ"מ ה"ז כעין גזל העני  

ו"כך מפני   תיכף.  לשלמו  אליו  שמשועבד 
העני" גופו קנוי לדקדק בזמנו ולעבוד בכל 

 כחו גם כשאין הפסד לבעה"ב[.

למלאכת  שייך  דהכל  אדה"ז,  שיטת  ב( 
)וגם העבודה בכח הוא לפי שגופו   בעה"ב 

וזהו שכתב הכל בהמשך אחד. ו לכן  קנוי(. 
כתב  וכתב "שכר זאת"  שרמב"ם  שינה מל' ה

להרמב"ם   כי  כחו  "שכרו",  בכל  העבודה 
אבל   זאת".  "שכר  נוסף,   לשיטת הו"ע 

הוא  ,  אדה"ז הוא  כחו  בכל  לעבודה  השכר 

 "שכרו" )סתם(.

, דהנה מלאכת יעקב בבית  מזה  וההוראה
לבן לא היתה בד' אמות דתורה ותפלה, אלא 
מקום   של  אף  )"חרון  העולם  בעשיית 
בעולם"( לדירה לו ית'. ועד"ז עבודת האדם  

בעולמות    ועבודתככפועל של הקב"ה אינה  
ירידת קודם  )אף    נשמה ה  העליונים  למטה 

ומדות(,  עבודה  שהיא   בשכל  ביותר  נעלית 
הג בעוה"ז  דוקא  תחתון  אלא  שאין  שמי 

למטה ממנו, בעסקו בעבודת הבירורים, הנה  
 זהו מלאכתו של בעה"ב.

ש"חייב  רק  דלא  מיעקב,  הלימוד  וע"ז 
מעט   "יבטל  פן  בזמן",  עצמו  על  לדקדק 
שלא  חשבון  שיעשה  בכאן",  ומעט  בכאן 
מעט   בעה"ב  מלאכת  יאחר  אם  משנה 
ולחטוף עניני שלימות עצמו )הבנתו בתורה  

זה   כי  היום וכיו"ב(,  כל  ש"ומוציא  יגרום 
)לעשותם( במרמה"; אלא עוד זאת, דלא רק  
בעבודה   גם  אלא  דתפלה,  דתורה  בעבודה 
בכל  לעבוד  "חייב  הדירה,  ועשיית  בחוצה 
העשיה  בכח  רק  לא  נפשו,  כחות  כחו", 
וקב"ע שלו, אלא גם בכחותיו הפנימיים ועד  

 להמקיפים.

גמור:   חיוב  אלא  מצוה,  הידור  ואי"ז 
מלאכה"   אפשר "שם  בתחתונים  דדירה 

שיהיה גם בכח העשיה לבד, אבל "מלאכת 
כולו   בכל  שנרגש  כחו,  בכל  צ"ל  בעה"ב" 
שכל ענינו למלאות השליחות לעשות לו ית'  
ועי"ז   לזה.  קנוי  וגופו  בתחתונים,  דירה 
האיש   "ויפרוץ  בעוה"ז",  אף  שכרו  "נוטל 

 מאד מאד", בל"ג האמיתי. 

  43, 15 ותואילך והער 139)לקו"ש חכ"ה ע' 
 ושוה"ג שם( 

 שכירות לתן בסופן דהלכות  י נעוץ תח 
"שומר  ע"ד  מבואר  ההלכות  בתחילת 
עבודה   העבודה,  שלימות  שהוא  חנם", 
לשמה שלא איכפת לו מהמציאות שלו ועד 

. המשלחשכל מציאותו אינה אלא מציאות  
הצדיק"ו "יעקב  ע"ד  כתב  שקיים   ,בסיומם 
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בעצמו ענין זה ע"י "וישלח יעקב", ששלח 
 שכל  באופן    ועד      ,ת עצמו להיות שליח ה'א

 מציאותו אינה אלא מציאות המשלח. 

 ( 57שוה"ג להערה ו 142)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 

 הלכות שאלה ופקדון

 פרק ב 

 הלכה א 

אבד  או  נגנב  אפילו  בבעלים  השואל 
בפשיעה פטור שנאמר אם בעליו עמו 

ששאל הבעלים תחלה  לא ישלם ובלבד  
 עם החפץ כמו שביארנו

הדעות" ב"לתקן  שגם  הוא  ענינו   ,
ב"שואל" שכל הנאה שלו )תחלת העבודה, 

לשמה שלא  פ"א    עבודה  שכירות  הל'  לעיל  )ראה 

"אלקים ה"א( עמך",  ש"אנכי  מכיון  הרי   ,)
)שמות    "בעליו עמו",  (. כ)בראשית כח, טו   עמדי"

יד(  ונה109כב,  החפץ  ששואל  לפני  עוד  נה  , 
אומר  משנתו  כשניעור  מיד  )שהרי  ממנו 
"מודה אני לפניך", וממשיך בברכות השחר  

בקרבי" משמרה  אלקי    "ואתה  ברכת  )נוסח 

הפשיעהנשמה( על  אפילו  פטור  היינו  110(,   ,
)אף   ח"ו  עונש  של  ענין  אצלו  שייך  שלא 
שבודאי צריך לעשות תשובה, שהרי פושע  

 הוא(.

 (97הערה  128)סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 

 הלכה יא 

כל שאמרנו שהיא שאלה בבעלים כך 
אם היה שוכר או נושא שכר הרי היא  

 שכירות בבעלים ופטור 

 
צב שניכר ומורגש  שמקבל את צרכיו מתוך מעמד ומ  (109

 .565תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  – אצלו שנמצא יחד עם הקב"ה

שיהיה(  110 את   ובתנאי  כשקיבל  ומיד  תיכף  זה  הרגש 
בלבד ששאל הבעלים תחלה עם החפץ". וצרכיו מהקב"ה, "

ורק  מהקב"ה  שמקבל  מהדברים  תחילה  נהנה  אם  משא"כ 
אח"כ פועל בעצמו ההרגש ד"בעליו עמו", הרי א"א לדעת  

שייכת    )ה"א(שהוראה הנ"ל    נראה  מכאן
משואל,  יותר  נעלית  עבודה  בדרגת  גם 

האדם  יטען    לאוב"שוכר" או "נושא שכר".  
"  שאינו שכל הנאה שלו בלי    ",שואלבגדר 

להקב"ה הוא  שכר"  "נושא  כ"א   ,תשלום, 
עבר  ש"לא  הבינוני,  בדרגת  עבודתו  ע"י 

,  )תניא פי"ב(  עבירה מימיו ולא יעבור לעולם"
אליו   שייך  זה  דין  אין  נוסף    – ובמילא  כי 

ואשלם" הקדימני  "מי  ג(  למ"ש  מא,  ,  )איוב 
וא"כ בכל מעמד ומצב דינו כ"שואל", הרי 

זה הוא גם בשאר שומרים,   דיןמפורש כאן ד
בבעלים   שכירות  ה"ה   .  . שאמרנו  "כל 

 שייך לכאו"א ממש. הוא ופטור", ו

 (566-567)תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 

 פרק ד 

 הלכה ד 

שמירה  להם  אין  והדינרין  הכספים 
 אלא בקרקע ויתן עליהם טפח עפר כו'

מי שרוצה לשמור ד,  111מוסרפי' בספרי  
ול  על באמת  גביר  הכספו  הרי   ,אמיתייות 

להסתיר   בתנועת  את  עצתו  בקרקע,  כספו 
)ברכות יז,    הביטול ד"ונפשי כעפר לכל תהיה"

, ולא עוד אלא כפי שמוסיף הרמב"ם )על א(
(, "ויתן עליהם )פסחים לא, ב. ב"מ מב, א(  ל' הגמ'

ועד  )  שיעור חשוב, שטפח הוא  טפח עפר"

נין ד"בעליו עמו" הוא באמתיות אצלו או שעושה כן  אם הע
 .565תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  – רק כדי ליפטר מעונש 

( כ"ה הלשון בהקלטה. ולע"ע לא מצאנו מקומו. וראה  111
 עד"ז )אבל לא בנוגע לממון( בס' ישמח ישראל פ' האזינו.
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)ראה שכל העולם כולו נחשב לענין ד"טפח" 

  לשלול   ,הוא  והענין בזה  (.ד(-לקו"ת דברים ס, ג
ההרגש דלהיותו סוחר גדול וכו' הרי "כחי  

)דברים ח,    ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"

 .יז(

בתורה ה"ז עצה לעשירות    ולכל לראש 

התפילה  ) שם(כהמשך  לבי    )ברכות  "פתח 
 )ראה תניא פ"ג( "  נשתלשלו מהן", ובתורתך"(

חיי   דבני  הענינים  בכל  כפשוטה,  בעשירות 
 ומזונא רויחא. 

]וע"פ סרט   474-475)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 ההקלטה[(

 הלכות מלוה ולוה

 ההלכות   תוכן 
הענינים,   בפנימיות  ולוה  דמלוה  הענין 

אדה"ז    ביאווה,  י, א(  )ב"ב  הוא ע"פ מ"ש בגמ'
"מאי דכתיב   ,)תניא אגה"ק סט"ז(  הלכה למעשה

מלוה ה' חונן דל, אלמלא מקרא   )משלי יט, יז(
כתוב א"א לאומרו, כביכול עבד לוה לאיש  

והרי  מלוה" בתור.  ברור  דכאשר הפס"ד   ,
יהודי נותן צדקה נעשה "מלוה ה'", ו"עבד  
אמרו   שבגמ'  ואף  מלוה".  לאיש  לוה 

ה כו'",  כביכול  כו'  לאחרי "אלמלא  רי 
 .שמקרא מלא דיבר הכתוב, כ"ה באמת

 (158-159)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 

 פרק א 

 הלכה א 

ישראל   לעניי  להלוות  עשה  מצות 
את  עמי  את  תלוה  כסף  אם  שנאמר 
לומר   תלמוד  רשות  יכול  עמך  העני 
העבט תעביטנו וגו' ומצוה זו גדולה מן  

 
 .שיחו"ק ש"פ משפטים תשמ"ה ע' לח( 112

ע'  (  113 ח"ב  למסקנא.  565-566בתו"מ תשמ"ו  כן    נקט 
 .וראה בפנים בקטע הבא

ע'  (  114 ח"ב  זה  532-533בתו"מ תשמ"ו  כתירוץ   מסיק 
הערה   לקמן  ללמדנו  (16)וראה  הוא  לכך  שהטעם  והוסיף   ,

הוראה ב"לתקן הדעות" בנוגע ל"סבר פנים יפות", דמטבעו 
של אדם להשתדל ביותר לעודד רוח העניים כשמלוה אותם, 

רי נפש, שפלים ונדכאים, אבל כשמלוה בהיותם אומללים ומ
  זה, דהרילעשירים, אינו רואה צורך כ"כ להשתדל במיוחד ב

כבר  שזה  השואל  העני  אל  הצדקה 
נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיע למדה 

 כו'זו 

צ"ב מה שפסק דהמצוה היא רק לעניים  
ש"גמ"ח בין    )סוכה מט, ב(והרי מפורש בגמ'  

א"כ )ומובן  לעשירים"  בין  שאי"ז    ,לעניים 
להביא דינים של הרמב"ם  משום שאין דרכו  

(. ואין  )יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ה(  112מחודשים
המצוה    113לתרץ  דבאמת  להרמב"ם  דס"ל 

"את   )שמות כב, כד(  הפסוק, כל'  היא רק לעני
מדרבנן,  היא  לעשיר  והלואה  עמך",  העני 

ולא   כן,  לגמרי.דהול"ל  העשיר   להשמיט 
לעם כאן. יד הלוי לסהמ"צ  )רמב"ם    במפרשיםומ"ש  

, דבשעה שעשיר זקוק להלואה עני מ"ע קצז(
לפרש    –   114הוא דהו"ל  זאת  )מלבד  הנה 

גמ"ח  115כן במעלת  ההלכה  מהמשך  הרי(   ,
המעלה  הביא  שלא  דמזה  כן,  משמע  לא 

בין  המפורשת   לעניים  "בין  שהיא  בגמ' 
"שז רק  וכתב  נצרך  לעשירים",  כבר  ה 

לשאול וזה עדיין לא הגיע למדה זו" )ולכן  
יש להשתדל ביותר שלא יצטרך לבוא לכך(,  

העניים למצב  וכלל  כלל  דומה  אין מצבו  ולכן  בודאי  כלל  . 
להדגיש  הרמב"ם   דעניים,  במ"ע  לעשירים  ההלוואה  חיוב 

 שצ"ל באותה מדה דהשתדלות ב"סבר פנים יפות".

שגם   בהקב"ה,  מובן  דמזה  הכי  ועיי"ש  עשירות  כשנותן 
ובר עניים  וחגדולה בגשמיות  כולם    ( ושלא בערך)ניות, הרי 

לע"ל, ומכיון שכן צריך הקב"ה דלגבי הגילוי דפנימיות עתיק  
 .לתת צדקה לכאו"א מישראל בסבר פנים יפות

תו"מ    –   שכתב "לעניי"  ( והוא בהיפך מ"לשון ברורה"115
 .575תשמ"ח ח"א ע' 
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 מוכח דס"ל דהמצוה אינה אלא לעניים.

הפשוטה גם   הדרשה  דנקט  לתרץ  אין 
בכ"מ ד(  כדרכו  אות  הרמב"ם  כללי  מלאכי   )יד 

)והו"ל פשוטה כי טעם זה הוא בסוג דעניים  
בנ"א(,   בב'  היא  הגמ'  טעם  משא"כ  גופא, 
דהרי כאן לא מדובר בדרשה של טעם וראי'  
גם   היא  אם  לדינא  נפק"מ  אלא  גרידא, 
הטעם   גם  להביא  הו"ל  )ועכ"פ  לעשירים 

 וטעמא בעי.  (.116שבגמ'

. וראה גם  1262-1264)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
. תשמ"ז ח"ב 522-523 תו"מ תשמ"ו ח"ב ע'

 (113ע' 

לעשירים    ,וי"ל דהלואה  ס"ל  דבאמת 
ה בכלל  עשה"מצו"אינה  התורה,    ת  מן 

בסהמ"צ   ב(לשיטתו  שחכמים   שדבר  )שורש 
נחשב   ,ואינו מפורש בקרא  למדוהו מריבוי

. ובעצם הענין, סמך הרמב"ם דברי סופרים
לעיל   מ"ש  ה"ג  על  פ"ו  דעות  שם(  –)הל'    , ראה 

אדם  כל  על  כאו"א    "מצוה  את  לאהוב 
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך, 
על  ולחוס  בשבחו  לספר  צריך  לפיכך 

 ממונו", כולל עי"ז שנותן לו הלואה.

. וראה גם תו"מ  566)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 
 ( 575תשמ"ח ע' 

מ"ע  מזה  נפק"מ  ה להלכה שהוא 
)ד בפועל  על  במעשה  קרבן  להבאת  בנוגע 

"ז(, דאם היו  נוגע בזה  ביטול מ"ע, הרי אי"ז 
ועשיר  עני ממש  והצעות,  ב' בקשות  לפניו 
בשעת דחקו, הנה לשאר הפוסקים יש סברא  

העשיר דוקא  רגיל,   ,להקדים  במצב  דאינו 
)וגם בצדקה    הלואותמשא"כ העני דרגיל ב

"מצות עשה" ממש(. אבל לדעת הרמב"ם ד
הרי בעשיר הוא מד"ס,  , אבל  רק בעניהוא  

בהלכה   הוא  קיוםכלל  מצוה    דמקדימים 

 
 ע' לט. I111 ( שיחו"ק שבהערה116

בסרט 117 )וביותר  בארוכה  השיחה  בהמשך  ועיי"ש   )
דאף שע"פ הלכה אין העשיר בכלל "עני", אבל ההקלטה(,  

ב"לתקן הדעות" ה"ה בכלל )ואולי עד"ז הכוונה גם בתו"מ  
דעצם הענין שחסר אצל אדם מישראל, גם   .(I113שבהערה  

"עני"   ונחשב  "צרכיו",  ה"ז  ומותרות,  רחבות  של  בענינים 

 .117מצוה מד"סלמה"ת 

 53והערה  575-576)תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 
 ]וע"פ סרט ההקלטה[( 

 כו'מצות עשה להלוות לעניי ישראל 

הקשר דהלכה זו לענין דאהבת ואחדות  
הענינים   א'  כי  בפשטות,  מובן  ישראל 

מתבטא   שבהם  ד)ועיקרי(  אהבת  הענין 
וגמ"ח.   בצדקה  הוא  ישראל  ואחדות 

יותר:  בעולמו  ה  ובפרטיות  קבע  קב"ה 
ולוה   מלוה  ועני,  דעשיר  החילוק  שיהיה 
בעולם  חסד  שיהיה  כדי  ומקבל(,   )משפיע 

. ונמצא שמו"ר פל"א, ה(טים ט. וראה  שפ )תנחומא מ
קיום   ובנדו"ד  לזולת,  וסיוע  העזר  שע"י 

כד(המצוה   כב,  תלוה"   )שמות  כסף  ד"אם 
מתאחדים   המצוות(,  במנין  אחת  )מצוה 

ומק )נותן  והלוה  שהנותן  המלוה  עד  בל(, 
מרגיש שגם הוא מקבל והמקבל שהוא נותן  

  . . העני עושה עם בעה"ב"   יותר)ואדרבה "
ויק"ר פל"ד, ח. רות רבה פ"ה, ט. יל"ש בהר רמז תרסה.  )

( ועד שנעשים מציאות אחת. ואחדות זו  ועוד(
הקב"ה   עם  האחדות  ע"י  ונשלמת  נפעלת 

בחירי וציום במצוה    118ק( ")"עמי"  שבראם 
פיוט  נוסח  )  "השוה ומשוה קטן וגדול"  הואזו ו

 .דימים נוראים( "וכל מאמינים"

 ( 353)לקו"ש חכ"ו ע' 

 הלכה ב 

ומצות עשה לנגוש את העכו"ם ולהצר  
 לו

ביחס  )וגם  לאוה"ע  בנוגע  דגם  צ"ב, 
ע"ד  דינים  פרטי  כמה  מצינו  חיים(  לבעלי 

לעיל הל' עבודה זרה פ"י  ) ההנהגה בחסד ורחמים
מו"נ   וראה  ה"ז.  פ"ז  עניים  הל' מתנות  ספי"ז  ה"ה.  ח"ג 

ו  בעבודתו בזה,  יבלבלו  שלא  חסרונו  למלאות  לדאוג  יש 
 בתומ"צ.

צוות, אף שגם הם נקראו מוהו"ע נעלה יותר משאר  (  118
 .576תו"מ תשמ"ח ח"א ע'  –" מלשון צוותא וחיבור  ה"מצו
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  שמצוה, וכיצד יתאים זה עם מ"ש כאן  ופמ"ח(
והביאור  ולהצר".   .  . דטעם  בזה  "לנגוש   ,

שצריך  ,  טו, ג()דברים    נכרי תגוש"את ההציווי "
 להאריך לאלצו לפרוע את החוב בזמן ולא  

כדי   הוא  הפרעון,  זמן  את  לגרום לו  שלא 
הפסד ממון )בל תשחית(, שעל הרווחת זמן  

נטר" )"אגר  ב(  פרעון  סג,  משלמים  )ב"מ   )
ו דממון.  אין "מ"ש  בהכרח  לו"  להצר 

הכוונה להצר סתם, כ"א שלא יהיה לישראל 
הפסד ממון גם כאשר לצורך זה צריך להצר 

 )וסו"ס הלשון דחוק קצת(.

 (119-120. ע' 113)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 

 הלכה ז 

 מסדרין לבעל חוב כו' 

כתב במגיד משנה, דטעמו מהא ד"רבה 
מהו   ואמר  לאליהו  אשכחיה  אבוה  בר 
וגמר   דמסדרין  ליה  ואמר  בבע"ח,  שיסדרו 

מערכין" מיכה(  מיכה  א(  )בגז"ש  קיד,  . )ב"מ 
נביא   אין פוסקין ע"פ  לעיל  וקשה דהא  )וראה 

 . הל' יסודי התורה פ"ה ה"ה(

שבבזה  והביאור משום  ,  עליו  סמכו  זה 
אליהו   ונאמן  היא בקבלה,  גזירה שוה  דכל 
כבירור   והוי  רבינו,  ממשה  הגז"ש  שקיבל 

 המציאות שבזה סומכין על אליהו.

 )רשימות חוברת קמו( 

 פרק ג 

 הלכה א 

שהיא   בין  עניה  שהיא  בין  אלמנה 
עשירה אין ממשכנין אותה . . שנאמר 

 ולא תחבול בגד אלמנה

ול  119האלמנה עשירה  לה ה"ה  חסר  א 
דבר )לכאורה(, אבל אסור לעשות אתה דבר  

 
זה  119 קטע  רק  כאן  נעתק  (  )ולא  ברמב"ם  כביאור 

 .שם 68בהערה  מ"שבסהמ"צ( ע"פ 

ויזכירה  לה  יזיק  שאולי  משכון(  )לקיחת 
וזאת אף   ישנו משהו שלא כדבעי.  שאצלה 

ב( שהמלוה אינו מתכוון    ,א( שהיא עשירה
משכון   רוצה  ורק  בה,  ללפגוע  הבטיח  כדי 

לקיחת המשכון יוכל להזיק  -ג( שאי,  הפרעון
ספק ספיקא למלוה, מ"מ כיון שישנו ספק ו

וצריך   בזה  אסור  יכאיב לאלמנה ה"ה  שזה 
להעמיד הלואתו בסכנה )כספו הפרטי(. וזה  

למל"ת מן    אהנוגע עד כדי כך שהקב"ה עש
)דברים כד,   התורה, "לא תחבול בגד אלמנה"

 .יז(

כמוך" לרעך  ב"ואהבת  מזה    והלימוד 
יח( יט,  נתפרשו   –  )ויקרא  זו לא  אף שבמצוה 

אלו במקרים  יש   הוא,  –  הפרטים  כמה  עד 
מל נראה פגליזהר  א(  כאשר  גם  בזולת,  וע 

ויש אפשרות שהוא יינזק  שלא יזיק לזולת ב(  
 אינו מתכוון לפגוע בו.ועצמו ג( ב

 ( 183. סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 412)לקו"ש חכ"ה ע' 

 פרק ד 

 הלכה א 

את  שנאמר  הוא  אחד  ומרבית  נשך 
לא   ובמרבית  בנשך  לו  לא תתן  כספך 

א אומר נשך כסף תתן אכלך ולהלן הו
ישך  אשר  דבר  כל  נשך  אוכל  נשך 
ולמה נקרא שמו נשך מפני שהוא נושך 
בשרו  את  ואוכל  חבירו  את  שמצער 
בשני   עליו  לעבור  הכתוב  חלקן  ולמה 

 לאוין 

דנשך ומרבית נמנו  יא  השיטת הרמב"ם  
המצוות   כבמעשר כבמנין  ודלא  אחד,  לאו 

 )דברים יד, כג(   "ךויצהר  ךתירוש  נךשני, ש"דג
לאוין נמנ בג'  ל"ת    ו  ט.  שורש  .  ג(-קמא)סהמ"צ 

במע"ש  אדרבה,  )דלכאורה  בזה  וההסברה 
כתיב "לא" רק פעם אחת, וברבית פעמיים.  
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בסהמ"צ הרמב"ם  רלה(  ומ"ש  שהם    )ל"ת 
זה   מוצא  אתה  מכיון ש"אי  מילתא"  "חדא 
בלא זה", הרי לכאורה הפרטים שבכתוב הם 

ו"אכלך "כספך"  דהאיסור    "(: שונים, 
אינ דאכילת במע"ש  הפעולה  כללות  על  ו 

תירוש   דגן  על  אלא  לחומה,  חוץ  מע"ש 
)ראה לעיל הל' מעשר שני ונטע רבעי פ"ב  ויצהר בפרט 

על  ה"ה( אינו  שהאיסור  כאן,  משא"כ   .
)דהרי   ו"אוכל"  ד"כסף"  שניהם בההלואה 

כללות   נתרבה על  הוא  אלא  דבר"(,  "כל 
. והרי בפעולה אסורה זו אין  רביתההלואה ב

 אוכל או כל דבר.בכסף או בנפק"מ אם היא 

קושיית הלח"מ   גם  ,  (כאן)ועפ"ז תתורץ 
)שיש איסור  "איך למד רבינו מדברים אלו 
ותרבית  דנשך  בכסף(  ורבית  באוכל  נשך 

כי באם איסור הנשך היה רק בכסף   –אחד"  
ואיסור הרבית רק באוכל, היה בהכרח לומר 

 ין שונים. שהם ב' לאו

הרמב"ם  שמוסיף  מה  ג"כ  שזהו  וי"ל, 
לאח"ז  ורק  כו'"  נשך  שמו  נקרא  "ולמה 
הוא"(  אחד  ומרבית  ד"נשך  )הענין  מסיים 

כו'"   כי אף שב' האיסורים   –"ולמה חלקן 
לאוין   ב'  שהם  י"ל  אכתי  דבר",  ב"כל  הם 
ולכן  וה"מרבית".  ה"נשך"  מצד  שונים 
מוסיף שנקרא נשך ע"ש שנושך כו', שמזה 

ולתרבית מו תרבית  בלא  לנשך  שא"א  בן 
 בלא נשך. 

 ( 32והערה  182-184)לקו"ש ח"ו ע' 

 הלכה ה 

ב  מקבלין    רביתומלוה  אין  שהחזירו 
 מהן

גם כשבא לצאת ידי שמים, מדת חסידות  
סי' תיז. הובא בב"י  )שו"ת הריב"ש  שלא לקבל ממנו  

. והביאור בזה, בהקדים  יו"ד סי' קסא ד"ה והיכא(
  ד"התורה חסה על ממונן של ישראל" הטעם  

)ראה , די"ל שהוא ע"פ הפס"ד  )ר"ה כז, א. ועוד(

"כל מעשיך לשם שמים .   לעיל הל' דעות פ"ג ה"ג(
. בכל דרכיך דעהו", וכיון שזהו ממונו עליו  

ובלשון   ממונו,  בכל  גם  זה  פס"ד  לקיים 
ה"ב(הרמב"ם   שם  בלבו    )לעיל  יהיה  "לא 

כו'". אלא  בלבד  ממון  ובסגנון    לקיבוץ 
החסידות, בממונם של ישראל ישנן "ניצוצין 

כתר שם טוב  )  קדושים השייכים לשרש נשמתו"

 . סי' ריח. אור תורה להה"מ קא, ד(

הקב"ה   שהטביע  עולמו  בומכיון 
שילוה  ע"י  בכספו  להרויח  יכול  שהאדם 
נטר   "אגר  זה,  מחייב  השכל  )וגם  ברבית 

ב(  ליה" הנ)ב"מ סג,  מובן שגם  הרי  ות  צצוי(, 
שייכ אולם    יםשבהרבית  נשמתו.  לשרש 

ניתן   מאחר שהתורה אסרה את הרבית, לא 
א בדרך  ילברר ניצוצות אלו ועבודתו בהם ה

האסורים(.   דברים  דכל  )כבניצוצות  דחיה 
ונעשו   המלוה  שלקח  לאחרי  דמי  אמנם 

חיוב  הרבית   עליו  ואין  מממונו  חלק 
מצד דין ממון כשלעצמו אלא מצד    םלהחזיר

דרמא   עליה  חיובא  הי"ג(רחמנא  לקמן  . )ראה 
אחרת   ולכן, דרך  שישנה  היכא  כל 

צריך  להחזירה,  יצטרך  שלא  המאפשרת 
מכיון   בידו,  הרבית  שתשאר  להשתדל 

 שהניצוצות שבה שייכים לשרש נשמתו.

 ( 118-119)לקו"ש חי"ב ע' 

 הלכה יג 

שמחל  שהלוה  הגאונים  מקצת  הורו 
אינו   .  . ממנו  שלקח  ברבית  למלוה 

כלום   שבעולם מועיל  רבית  שכל 
מחלה  לא  התורה  אבל  היא  מחילה 
ואסרה מחילה זו ולפיכך אין המחילה 
מועלת ברבית . . יראה לי שאין הוראה 
זו נכונה אלא מאחר שאומרים למלוה  
איסור  שדבר  המלוה  וידע  לו  להחזיר 
רצה   אם  ממנו  ליטול  לו  ויש  עשה 
הגזל.  שמוחל  כדרך  מוחל  למחול 

לנין ומלוי  ובפירוש אמרו חכמים שהגז
ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן מכלל  

 שהמחילה מועלת

מחילה  ביאור   שאין  הגאונים  טעם 
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מדעתו   הלוה  שנתנה  לאחרי  גם    - מועלת 
רק   זו"  מחילה  "אסרה  התורה  דלכאורה 

כן    בנתינת מצינו  לא  הרבית מעיקרא, אבל 
דמכיון ש"כל רבית    –לאחרי נתינת הרבית  

ש"התו אלא  היא"  מחילה  לא שבעולם  רה 
דלקיחת  שהאיסור  מוכח  ואסרה",  מחלה 
ממון   דין  בגדר  אינו  החזרתה  וחיוב  רבית 
שהוא חייב לחבירו )מאחר שהלה מחל את  
שהתורה  ואיסור  שהו"ע  אלא  הרבית(, 
הטילה על המלוה בגדר מצוה וחיוב לשמים 
משועבד  הוא  ללוה  החזרתו  )ובחיוב 
לגבוה(, ולכן "אין המחילה מועלת ברבית"  

שקבלה המלוה, כי אינו יוצא יד"ח    גם אחרי 
ראה )לשמים עד שיחזיר את האיסור שבלע  

 . ב"מ סא, א( ריטב"א

 הסובריםאלא דעפ"ז צריך לומר בדעת  
)דעת  למלוה  שבא  לאחרי  מחילה  דמהני 

(, דעם  (שםוריטב"א    כאן  מ"מ  ראה)הרמב"ם כאן  
חיובא   הוא  הרבית  החזרת  שחיוב  היות 

אי בכ"ז  עליה,  רחמנא  ד"לשמים "ז  דרמא 
הוא חייב", אלא דרמא רחמנא חיובא עליה  
להחזיר את הממון שחיסר את חבירו שלא 
כדין, והיינו שנתחייב )מצד מצוה זו( בחיוב  
נמצא   ועכ"פ  מחילה.  מהני  וע"ז  לחבירו, 
של  לממונו  הרבית  ממון  נחשב  דלכו"ע 
מלוה ואין עליו חיוב להחזירו מצד דין ממון  

חיובא מצד  אלא  )וראה  דרחמנא    כשלעצמו, 

 .לעיל ה"ה. לקמן פ"ה ה"א(

. וראה 16והערה  116-118)לקו"ש חי"ב ע' 
 (22, 19 ותהער

 פרק ה 

 הלכה א 

העכו"ם וגר תושב לוין מהן ומלוין אותן  
לאחיך  תשיך  לא  שנאמר  ברבית 
מותר   העולם  ולשאר  אסור  לאחיך 
שנאמר  לעכו"ם  להשיך  עשה  ומצות 
שזו   למדו  השמועה  מפי  תשיך  לנכרי 

 צות עשהמ

לקחת   התורה  שהתירה    רבית מה 
מעכו"ם וגר תושב, אף ש"אחד הגונב ממון  

)לעיל הל' גניבה  ישראל או הגונב ממון עכו"ם"  

ה"א( אדם  פ"א  בני  את  לרמות  "אסור  וגם   ,
ואחד   דעתם,  את  לגנוב  או  וממכר  במקח 
  עובד כוכבים ואחד ישראל שוים בדבר זה" 

ה"א( פי"ח  מכירה  הל'  ה  –   )לעיל  גזל  מובן  כי  וא, 
שלא מדעתו או על כרחו, אבל    ם ואונאה ה

א מדעת הלוה, ואתי  ילקיחת הממון ה  רביתב
)הקלה   רביתשפיר שלא אסרה תורה לקחת  

לא  אבל  מ"אחיך"  אלא  ואונאה(  מגזל 
צות מעכו"ם וגר תושב. אמנם זה שיש גם מ

סו"ס   עשה דהרי  צ"ב,  לעכו"ם  להשיך 
 ן. קראתו התורה "נשך", ויש בו חסרון ממו

כי   בזה,  הפנימי  שהנכרי והביאור  מזה 
מוכח   מעות,  לו  שילוה  לישראל  זקוק 

הלוה  ש הגוי  של  הרבית  שבדמי  הניצוצות 
, )ראה לעיל פ"ד ה"ה(מישראל שייכים להמלוה  

הקליפה  מרשות  הניצוצות  את  לברר  ועליו 
 ולהעלותם לקדושה. 

 ( 119. ע' 115)לקו"ש חי"ב ע' 

קצת:   העולם  באו"א  ש"לשאר  מה 
ללוות  מות העולם  שדרך  משום  הוא  ר", 

ולהלוות ברבית כדי להרויח, והלוה משלם 
אוה"ע  אצל  כנהוג  הטוב,  מרצונו  הרבית 
בינם לבין עצמם )אף שגם בדיניהם נזהרים  
מלהזיק ולהצר איש לרעהו, ומענישים ע"ז 
ומה  ישראל(.  מבדיני  יותר  חמור  באופן 
שישנה מ"ע נוספת להשיך לעכו"ם, הוא כדי  

לג דמכיון  שלא  לישראל,  ממון  הפסד  רום 
הלואה  ע"י  ממון  להרויח  אפשרות  שישנה 
להחמיץ   אין  העולם(,  )כדרך  ברבית 
ממונם   על  חסה  התורה  זו, שהרי  הזדמנות 
בל   בגדר  אלא שהוא  עוד  ולא  ישראל,  של 
הציווי   ישנו  לישראל  ורק שבנוגע  תשחית. 

 .)דברים כג, כ( ד"לא תשיך לאחיך"

 (119. ע' 113-114)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 
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 פרק יא 

 הלכה ו 

 וחזקה היא שאין אדם פורע בתוך זמנו

הלוה, שבטבע  הו"ע  שאינו   בפשטות 
דעתו   גילה  שהרי  זמנו,  תוך  לפרוע  נחפז 

 רא"ששו"ת ה)  פלוני שלא יוכל לפרוע עד זמן  

סק"א סע"ח  חו"מ  סמ"ע  ס"א.  צ  כלל  ס"ג.  סו  . (כלל 
המלוה, אמנם   מצד  גם  היא  דהחזקה  י"ל 
תינת צדקה צ"ל "בסבר פנים יפות  נ  גםדהרי  

לעני   לתת  להשתדל  וצריכים  ובשמחה", 
,  )לעיל הל' מתנות עניים פ"י ה"ד. הי"ג(קודם שישאל  

מן   שגדולה  לגמ"ח  בנוגע  מובן  וכמו"כ 
. ומכיון שכן, מובן וגם  )לעיל פ"א ה"א(הצדקה  

פשוט שהמלוה לא יתבע את חובו תוך זמנו,  
ת" לגמרי. והרי דה"ז ההיפך ד"סבר פנים יפו

ואפילו   לנגוש  אסור  זמנו  לאחר  אפילו 
להראות עצמו לבעל חובו בזמן שיודע שאין 

 לו, וכ"ש וק"ו תוך זמנו. 

 (531-532)תו"מ תשמ"ו ח"ב ע' 

 פרק יד 

 הלכה ז 

שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו  
 שכבר נמחל שעבודו ונעשה כחרס

שאינו   :צ"ב בשטר  שמדובר  מכיון  א( 
וגיטין   קידושין  כשטרי  )דלא  לראי'  אלא 
השטר  פרטי  וכל  הדבר(,  חלות  הפועלות 
מתאימים הם )גם הזמן, וכגון שחזר ולוה בו  
ביום ובמקום שאין כותבין שעות(, מדוע לא  
יוכל לחזור וללוות בשטר זה. ב( מהו דיוק  
להדגיש  דלכאורה  כחרס",  "נעשה  הלשון 

בותו הול"ל "כעפרא דארעא", דהרי  חשי-אי
 חרס יש לו עדיין חשיבות מסויימת.

אינו  בזה  והביאור הלואה  שטר  דגם   ,
לראי' בלבד, ועל ידו נעשה חלות השעבוד 

נכסיו   ה"ד(דכל  פי"א  לא )לעיל  אם  ואפילו   ,

)לעיל הל' גזילה    נכסיםנתפרש בשטר אחריות  

ה"א( פי"ח  השטר ואבידה  של  שתקפו  ומכיון   .
נתבטל בפרעון ההלואה, "נמחל שעבודו",  
שוב אין לו תוקף של שטר לענין שעבוד, גם  
אם היה יכול לשמש כראי'. ומ"ש "כחרס"  
ע"פ  "לצור  ערך  לו  יש  שעיין  מפני  הוא 

 וכיו"ב. "צלוחיתו

של   הבטחתו  הנה  הדעות",  וב"לתקן 
הקב"ה ע"ד הגאולה היא כמו כתיבת שטר 

ית' חשיב מעשה(,    )ובמכ"ש מזה שדיבורו 
ומאחר שכבר היתה הגאולה הראשונה, איך 
אחרית   אתכם  "גאלתי  שיהיה  יתכן 

ויו"ט(  כבראשית" דשבת  במוסף  הקדושה  . )נוסח 
באופן   היא  האחרונה  שהגאולה  ועכצ"ל 
הוא  ו"כבראשית"  חדש,  שטר  מחודש, 
יותר   נעלית  למעליותא,  הדמיון  בכ"ף 
בגאולה   גם  מובן  ומזה  מ"בראשית". 

שבכאו"א "יצא  הפרטית  שכבר  דאף   ,
ממצרים" בק"ש ותפלה, הרי הק"ש ותפלה  

 שלאח"ז צ"ל באופן נעלה יותר.

 (611-613. ע' 609-610)תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 

 פרק כב 

 הלכה א 

 ואין יורדין לנכסיו תחלה עד שיתבענו 

מזה  יוכלו  הוא  הלימוד  שבנ"י  דכדי   ,
משלי  )לגבות את החוב ד"מלוה ה' חונן דל"  

יז.   לעיליט,  ההלכות(  ראה  צריכים  בתחילת  הם , 
לתבוע   לראש  ולכל  מהקב"ה,   אתלתובעו 

 ביטול הגלות. 

 ( 164)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 

 פרק כה 

 הלכה ב 

אמר לו בשעת מתן מעות הלוהו ואני 
קנין   צריך  ואינו  הערב  נשתעבד  ערב 
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ב  אם  דיןוכן  ערב   ית  אותו  עשו 
נשתעבד אע"פ שלא קנו מידו . . הואיל 

הנאה שהאמי לו  באותה ויש  ב"ד  נוהו 
 הנייה שעבד עצמו 

הנאה"    ,להעיר ד"בההיא  הענין  שכתב 
בשעת   ערב  לגבי  ולא  דב"ד,  ערב  לגבי  רק 

)סוף מתן מעות. והוא מתאים לשיטת הבבלי 

ד"בההיא   ב"ב( הערב,  שעבוד  וסיבת  בגדר 
מספיק   טעם  אינו  ליה"  מהימן  דקא  הנאה 

נפשיה" ע"ז   ומשתעבד  "גמר  שהערב 
)ומועיל רק שלא יהיה אסמכתא(, כי הנאה  
משא"כ  השעבוד,  ליצור  יפה  כחה  אין  זו 

הנאה    אהוי,  ההיא הנאה דהב"ד מהימן ליהב
 חשובה יותר מזה שמהימן ליה המלוה.

 (23והערה  148)לקו"ש חכ"ו ע' 

 הלכה יד 

ערב   ואני  הלוהו  לחבירו  שאמר  מי 
זה לא ערב לעצמו של   לוה  לגופו של 
.  ממון אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך 

חייב    . שהוא  שהורה  הגאונים  מן  יש 
  . . לשלם ויש מי שהורה שאפילו התנה  

ולזה  נשתעבד  ולא  אסמכתא  זו  הרי 
אסמכתא  דל  ]ובראב"ד:  נוטה  דעתי 

שיבא גוף תחת   ש לומראלא י  . .מהכא  
 גוף עד שיתפשר עמו[ 

מכאן   דין  דנראה  אין  )ושעבוד לכו"ע 
של  ,  ערבותשל(   במקרה  ממון  חיוב  ואין 

וראה שו"ת שואל ומשיב רביעאה ח"א  )  ערבות דגופו

 . סי' מה(

 (17הערה  216לקו"ש ח"ל ע' )

 הלכות טוען ונטען 

 פרק ב 

 הלכה א 

משביעין  כל   אין  השבועה  על  חשוד 
שבועה  ולא  התורה  שבועת  לא  אותו 
ואפילו   היסת  שבועת  ולא  מדבריהם 

 רצה התובע אין שומעין לו 

נאמן,   אינו  כי  הוא  בזה  הפשוט  הטעם 
משום   אי  אבל  בשבועתו.  יש  תועלת  ומה 
ישראל,   ממון  בהצלת  מדובר  הרי  הא, 

"חשוד",   רק  הוא  בוודאות    ואי"זוהנתבע 
לי ע"י שישביעוהו יפחד ויחזיר  שישקר, ואו

הדמים )ולכאורה זהו הטעם שירצה התובע  
אותו.   משביעין  אין  ולמה  להשביעו(, 
השבועה   על  חשוד  שהוא  דמזה  והביאור, 
טוען   התובע  כאשר  גם  בכפירתו  ועומד 
)שנתעוור  "עור"  בגדר  שהוא  נראה  ודאי, 

שבאמת   אף  הנטען,  דהממון  השוחד  ע"י 
 עור לא תתן מכשול" אינו שלו(, והרי "לפני  

 .)ויקרא יט, יד(

דגם מזה  וההוראה   הדעות",  ב"לתקן 
לו   נוגע  חבירו  שממון  שיודע  כזה,  באדם 

  ל בנפשו )"היקום אשר ברגליהם זה ממונו ש
ו.    אדם שמעמידו על רגליו" יא,  פסחים  )דברים 

  , "אין אדם מעמיד עצמו על ממונו" קיט, א(
א( עב,  לגמרי,)סנהדרין  צודק  ושהתובע   )  

חשוד  שהיה  ולולי  וכו',  מכחישו  ואעפ"כ 
היו צריכים להשביעו )שהו"ע חמור ביותר,  

כו'" נזדעזע  כולו  העולם  לט,  )  "שכל  שבועות 

התורה א( מתעסקת  זה  באדם  גם  הנה   ,)
)ראה עירובין נד, א.    )ש"מביאה רפואה לעולם"

( ושקו"ט לחפש י שמות טו, כו("רשי"ג קס, ב. פזח
 יבוא לשבועת שוא.רפואה בשבילו שלא 

ומזה יש ללמוד לכל יהודי מבלי הבט על  
ככופר בדברים שחייב  נראה  אם  גם  מצבו, 
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, הרי רצונו  ע"ז(  ורק שאין עדות )  בהם בודאי 
יכול   אינו  כי  הקב"ה,  רצון  לקיים  האמיתי 
ואינו רוצה להיות נפרד מאלקות. וזה נעשה  
)או   אליו  זה  יגיע  וסו"ס  בתורה,  ענין 

, וה"ז מעורר חלק התורה שילמדנו בעצמו(
שבו )"ישראל" ר"ת יש ששים רבוא אותיות  

, והאות שלו הוא )מגלה עמוקות אופן קפו(  לתורה
נפשו(, ופועל עליו שיתבונן מחדש במעמדו 
"המאור  ובפרט  מסייעתו,  והתורה  ומצבו. 
  שבה", פנימיות התורה, ש"מחזירו למוטב"

ב( פתיחתא  האמיתי,  )איכ"ר  למקומו  וחוזר   ,
ו"אתה "נ היא",  טהורה  בי  שנתת  שמה 

כפי שהיא( בקרבי" )גם  )נוסח ברכת    משמרה 

 . אלקי נשמה(

]וע"פ סרט   46-47)תו"מ תשמ"ח ח"ב ע' 
 ההקלטה[(

 פרק ז 

 הלכה ג 

בית דין של שלשה שהיו יושבין מעצמן  
וקבל   התובע  ובא  להן  הקבוע  במקום 
לפניהם ושלחו שליח אצל הנתבע ובא  

ותבין ונותנין  והודה בפניהם הרי אלו כ
 לבעל דינו

"במקום  דצ"ל  מיוחד  תנאי  ישנו  בב"ד 
-)לעיל ה"אהקבוע להן", ולא מצינו כן בעדים  

בפשטות, דב"ד צריכים ישוב  לזה  . והטעם  ב(
להעיד   רק  שצריכים  עדים,  משא"כ  הדעת, 
מה ראו ושמעו )ואף שבודאי צ"ל בני דעת,  
ה"ז רק בנוגע לתוכן עדותם ותו לא מידי(.  

ור אם דין זה שייך גם בב"ד דבני ויש לחק
גיסא הדברים ק"ו, מה אם בנ"י   נח, דמחד 

ונבון" ו(  )דברים  שהם "עם חכם  ו"אלקים   ד, 
א בעדת  א(  ל"-נצב  פב,  לזה,   )תהלים  צריכים 

י"ל,   גיסא  ולאידך  עאכו"כ.  אוה"ע  דייני 
התורה   לדיני  לכוון  שצריכים  דישראל 
ביותר   נוגע  הקב"ה(,  של  ורצונו  )חכמתו 

 
 .שיחו"ק ש"פ וישב תשמ"ח ע' לב( 120

בשלימות,   הדעת  ישוב  אצלם  שתהיה 
אלא   אינם  שדיניהם  אוה"ע  בדייני  משא"כ 

 מצד גדרי "ישובו של עולם". 

הוא   הנ"ל  החילוק  הענינים,  ובפנימיות 
החילוק וגאולה  ע"ד  על  .  דגלות  קאי  עדות 

גילוי   נעשה  ידם  שעל  בזה"ז,  בנ"י  עבודת 
בזמן  ובפרט  בעולם,  אלקות  והמשכת 
הגלות, שמקיימים תומ"צ מתוך מסירת נפש  

הקב"ה.   הגלוי על  עדות  והו"ע  כל,  לעין 
משנה   אינו  אבל  מגלה,  רק  הוא  כ"ז  אמנם 

דין  120המציאות דבית  הוהפס"ד  כי  שינוי . 
ב העולם  רק במציאות  יהיה  ממש,  פועל 

הקבוע   במקום  הב"ד  ישיבת  וענין  לע"ל. 
בעוה"ז  ב"ה  אוא"ס  גילוי  על  מורה  להם 
מקום,   קביעות  של  באופן  שיהיה  הגשמי 
שעשיית  ומכיון  בתחתונים.  )דייקא(  דירה 
בגלות,   ועבודתינו  ע"י מעשינו  היא  הדירה 
קבוע,  למקום  עוה"ז  נעשה  בזה"ז  גם  הרי 

לר ולכל  פס"ד,  כבר  פס"ד   –אש  ושייך 
 שהגאולה צ"ל תיכף ומיד.

 ( 83-85)תו"מ תשמ"ח ח"א ע' 

 פרק ח 

 הלכה י 

ודבר זה עיקר גדול בדין והוא דבר של 
טעם שראוי לסמוך עליו ולדון בו וברור 
לשום  לדיין  וראוי  דעת  למוצאי  הוא 

 אותו לנגד עיניו ולא ילוז

כתב   כללים  שהם הרמב"ם  בכמה 
וכו'עיקר"או    "גדול" אבל  "  זה  בענ,  ין 

להשאיל  "העשויין"  דברים  בין  )החילוק 
להשאיל  "שדרכן"  ודברים  ולהשכיר, 
ולהשכיר, שבאמת לא נמצא לו מקור בש"ס  

, שהוא דבר בלתי  כתב ד' ענינים  ומדרשים(
להיות  שאמור  בספר  ובפרט  כלל,  רגיל 

" )והרי בהלכות רגילות ברורה ולשון קצרה  "
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וכו'( ותיבה  תיבה  בכל  ובפרט  ,  מדייקים 
הנאמר  ין בכ"ז הלכה בפ"ע ורק שמחזק  שא

 .לפנ"ז

המבואר וי"ל   ע"פ  הוא  )ומובן 
הלכה שהבחסידות(,   בלימוד  שלבים  ד'  ם 

שכן    )ראה תניא פ"ג(  וחכמה )ו"נשתלשלו מהן"
הוא גם בשאר חכמות, לאו דוקא בקדושה 
הכבד:   אל  הקל  ומן  בבנ"י(,  דוקא  ולאו 
שידע  כפי  שכלית,  ההנחה  ישנה  תחילה 

בנפ אופנים  איניש  ב'  מציעים  דכאשר  שיה 
דבר ומתעמק באיזה  שמתבונן  לפני  הנה   ,  

 וכך.  שמסתבר לומר כך  מונח אצלו   בזה כבר
בנפש ואדרבה )  בשכל  שנמשךלא    ,והו"ע 

שלאחריאפ השכל ההתבוננות    שר  יסתרנו 
 . (הוא להיפךהענין ראה שוי

הנה כדרכו בשכל,    שנמשך העניןואחר  
ואם  יש בו כמה סברות,  של שכל ושקו"ט,  

סברות  אצלו  יתוספו  גדול  שכל  בעל  הוא 
המתגבר וכמעין  "דע  הוז.  של  ", תענינו 

ה ואמסקנלברר  כשבא.  להוציא    אח"כ, 
לזולת  במעשה  מסקנתו   מסקנתו  לבאר  )או 

ל צריך  מסתברא"(,  "איפכא  תוקף האומר 
,  היא הנכונה  תומסקנלזכור תמיד שמיוחד  

 .לא יורידוהו קושיות וסתירות מדרכווש

: "עיקר גדול בדין", ואלו הם ד' הענינים
שכלית.  שקו"ט  טעם",  של  "דבר  ההנחה. 
"ברור הוא למוצאי דעת", המסקנא. "לשום 
הוודאות   ילוז",  ולא  עיניו  לנגד  אותו 

גופא,    .במסקנתו הא  להדגיש  כ"ז  וכתב 
דכלל וחילוק זה הונח אצלו מלמעלה למטה 

מ לבין  בתוקף  בינו  שהתפלפל  )ולא  ושלם 
 חבירו(, עד כדי כך שא"צ לחפש עליו מקור.

הנו"כ קושיית  מתורצת  ד"אין ועפ"ז   ,
ל בגמ'"  ד"לולי "ש  מהכרח  לרבא,  בנוגע 

כי    –   "כו'לא הוציא  . .  שנתברר לו בעדים  
סברא תקיפה היא ומונח הוא בשכל, וקרא 
וראי' למה לי )ואדרבה, אם יביא ע"ז מקור  

 
ועי121 שכתב (  המקומות  שבכל  אפ"ל,  דלפי"ז  י"ש 

הרמב"ם "יראה לי" וכיו"ב בלי מקור, הוא בתוקף כעין הנ"ל  
 בדרגא נמוכה יותר. בפנים, אבל

יח שחלש הדבר אצלו ומתיירא פן  ה"ז מוכ
 .121"ילוז", ואינו "עיקר גדול בדין וכו'"(

]וע"פ סרט   1300-1302)תו"מ תשמ"ה ח"ב 
 ההקלטה[(

 פרק ט 

 הלכה ז 

זה    .  . אחד  בכלי  אוחזין  שהיו  שנים 
אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי כל 
אחד משניהן נשבע בנקיטת חפץ שאין  
ויחלוקו  מחציו  פחות  הדבר  בזה    לו 

ושבועה זו תקנת חכמים היא כדי שלא 
יהיה כל אחד תופס בטליתו של חבירו  

 ונוטל בלא שבועה

במשנה   ב"מ) מקורו  ששינה (ריש  אלא   ,
ביאור   אבל  ל"כלי",    הענין מ"טלית" 

ד"טלית"  והוא,  כאן.  גם  שייך  ה'  בעבודת 
המצוות   ענין  כללות  מקיף,  אור  על  קאי 

לבושים,   בטלית" ושנקראו  אוחזין    "שנים 
היינו כששני יהודים עשו מצוה )או עבודה(  
אחת ביחד, וכל נשמה טוענת "כולה שלי", 

ובאנו בזה לפס"ד התורה,   .שכל השכר שלה
  דכל אחד ישבע שאין לו בה פחות מחציה 

 ויחלוקו.

צ"ל שלא ע"מ לקבל לכאורה, העבודה ו
ו "כולה פרס,  שיטען  לאדם  אומרים  איך 

שיביא את עצמו  עד  ו  ,תייגעיו  שלי" בלהט
לקבל   שבועה)אמנם ברשות המשנה( לידי  

שצ"ל בענין הזהירות  גודל  ידוע  שכרו, והרי  
גם   להמנע  שמשתדלים  ועד  השבועה, 
לשון   דפשטות  ועוד,  אמת.  משבועת 

הכוונה  הרמב"ם   שאין   להרתיעםמורה 
שיתדברו  דמוטב  להם  ולומר  מהשבועה 
בפועל  שישבעו  אלא  ויתפשרו,  ביניהם 
לשכר  בנוגע  בחסידות  להביאור  )ועאכו"כ 
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ולכאורה שהעבודה(.  מכיון  בלא"ה  , 
לא  יחלוקו,   ולמה  בשבועה,  התועלת  מהו 

 יחלוקו בשלום מלכתחילה.

בקבלת   ,בזה  הביאורו המדובר  דאין 
חיצוני פרוסה)  שכר  מל'   אלא  ,("פרס" 

עליו לוותר  שא"א  כזה  צוותא  122בשכר   ,
ע"י לימוד עם עצמותו ומהותו ית' )שוחיבור  
או קיום המצוה, ה"טלית" וה"כלי" התורה  

שבירר( שנוגע אליו ועד שהוא פנימיות חיי  
ותר ואין שייך לומר שינפשו האלקית. והרי  

נפשו חיי  בו  על  ויעשה  בזה  יתפשר  דאם   ,
,  נוגע לו בנפש  ה"ה מראה שאי"ז  "מסחר",

במלחמה בעבורו  להלחם  הוא  צריך    ועל כן
ואם   דקדושה ד"כולה שלי".  יצטרך    ולומר 
לענין    להעמיד ועד  בסכנה,  עצמו  את 

שבועה, הרי במה נחשב הוא לגבי הצוותא  ה
עבודת ע"י  שיקבל  שנשבע   ו וחיבור  )ומה 

כי על  לו בה פחות מחציה",  בנוסח ד"אין 
החלק שלא יטול בפועל א"א להעמיד עצמו  

בזה ותן לחכם ויחכם    ךויש להאריבסכנה(.  
 עוד.

]וע"פ  1298-1300)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
 סרט ההקלטה[( 

 שנים שהיו אוחזין כו' 

המשנה  ל'  ב"מ(  העתיק  בתוספת   )ריש 
תיב במקום  באה  שהשי"ן  ת  "שהיו", 

"אשר", וכאילו כתב "שנים אשר אוחזין כו'  
וכך"   כך  ללשון   –דינם  בהתאם  והוא 

ו"היו"(.  )בתוספת שי"ן  דא  בכגון  המורגל 
הוי   אוחזין"(  )"שנים  המשנה  ל'  משא"כ 
נמצא  שלא  הוא,  כן  שבודאי  ענין  כמספר 

 .123לשון זה בהתחלת ענין 

 ( 13)רשימת שנים אוחזין בטלית ע' 

 

 
( בהקלטה נזכר שהוא גם שכר כזה שצריך להיות בו  122

 העריבות )"געשמאק"( ד"קב שלו".

 פרק יג 

 הלכה א, ט 

. וא  . בידן  הקרקע  מעמידין  שאין  לו 
והאשה בנכסי בעלה ובן בנכסי אביו . 
שנתגרשה  ואשה  מאביו  ובן שפירש   .
אפילו ספק גירושין הרי הן כשאר כל 

 אדם

על   ,הנה קאי  ואשה  איש  וכן  ובן  אב 
"י. והרי כללות העבודה דתומ"צ ובנהקב"ה  

ענין   וגשמי, דאף    השכרקשורה עם  )רוחני 
ע"מ לקבל פרס, ה"ה שהעבודה צ"ל שלא  

)ראה לעיל הל' תשובה    בעבודת ה'  המוכרחדבר  

(, ועד ש"נעשה שותף להקב"ה במעשה פ"ט(
, שהו"ע ה"חזקה", )שבת י, א. קיט, ב(  בראשית"

"חלק" בנכסיו של  לעצמו  ש"יקנה" היהודי  
כולו   בעולם  נקודה  וכל  היה תהקב"ה, 

מצוה   כתשיי שכל  )ובפרט  בשוה  לשניהם 
וח צוותא  הקב"ה  יבורענינה  ועפ"ז,  עם   .)

 צ"ב בהלכות אלו בעבודת האדם:

היא א(   העבודה  כל  שתכלית  מכיון 
להקב"ה",   "שותף  מתאים  כיצד  להיות 

ה עם  אביו דין  הדבר  בנכסי  חזקה  לבן  אין 
בעלה. בנכסי  אשה  ע"פ   ולא  ולאידך, 

ב()ומארז"ל   פכ"ז,  הכתוב  ב  יק"ר  "מי  פירוש 
מי קלס לפני  , " ()איוב מא, ג  הקדימני ואשלם"

עד שלא נתתי לו נשמה . . מי עשה לי מזוזה  
כו'",   בית  לו  נתתי  שלא  אליבא  הנה  עד 

ענין  דאמת   דאין כאן  שכר כלל,  הלא שייך 
הקב"ה. של  כחו  מדובר    אלא  כאשר  ב( 

לא רק מצד  ו"אשה",  ביהודי שנקרא "בן" 
הוא   זה  ענין  כי  אלא  ופנימיות שלו,  העצם 

שע מזה  )כדמוכח  בגילוי  היא  אצלו  בודתו 
"בנכסי בעלה . . אביו" )הקב"ה( לעשות לו  
עליו  לומר  שייך  איך  בתחתונים(,  דירה 
"שפירש . . שנתגרשה". ג( ועיקר, איך יתכן  
אין   והבעל  האב  עם  שקשור  זמן  שכל 

 ( ועיי"ש הביאור בשינוי לשון זה.123
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ביכלתו להחזיק בנכסיו, ודוקא עי"ז שפירש 
כלפי לייא. ועכצ"ל דאדרבה,  ויוכל להחזיק,  

לית יותר מעבודת בעבודה שהיא נעקאי  כאן  
 בן ואשה סתם.

הבן   עבודת  יתיר  דהנה  לון  )"דרחים 
למיתה   גרמיה  ומסר   .  . ונפשיה  מגרמיה 

"איזה )  האשהעבודת  ו(  )זח"ג רפא, א(  עלייהו"
בעלה" רצון  שעושה  כשרה  )תדבא"ר   אשה 

שאינ  (פ"ט( הביטול,  מציאות    םהו"ע 
ה  אמנם,  .124םלעצמ שהביטול  א  ואף 

העבודה   ושרשה""ראשית  )תניא    ועיקרה 

, הרי רצונו של הקב"ה )האב והבעל(  פמ"א(
. . נתגרשה" מלהיות  שיהיה "פירש מאביו 
בטל וכלול בה', ושהעבודה תחדור גם בכל 
שתהיה  כלומר,  האדם.  של  מציאותו  פרטי 
ובהם   התוקף,  בכל  פרטיה  כל  עם  מציאות 
ועל ידם יעבוד את ה', והו"ע העבודה בכח 

"בן והדיוק  אשה    עצמו.   .  . שפירש 
נתגרשה"    הוא,  שנתגרשה"  .  . שה"פירש 

גופא הוא רק למלאות רצון הקב"ה, להיותו  
 . "אשה"ו "בן"

ולדוגמא, הן בעבודת הבן )תומ"צ(, והן  
(: לא יטעון דהתורה תפלהבעבודת האשה )

שאפילו  הקב"ה,  של  ורצונו  חכמתו  היא 
אליו,    ן ערוךשכל חכם גדול ביותר הוא באי

צריך הוא    ובמילא  אם  נפק"מ  בלי  ללמדו 
שאין   ועאכו"כ  לאו,  אם  בשכל  מובן 
להקשות קושיא ובגלל זה להתייגע ולחדש  
תירוץ וכו'. אמנם הגישה ללימוד צ"ל מתוך  
של   ורצונו  חכמתו  "תורתו",  שהיא  הנחה 
להבין   להתייגע  צריך  אח"כ  אבל  הקב"ה, 
ועד  האנושי  בשכלו  התורה  וחכמת  שכל 

רצון זהו  כי  דנה"ב,  ועד"ז   לשכל  הקב"ה. 
שצריך   ספק  אין  לקיום  דבנוגע  במצוות, 
לקיים כל המצוות, גם אלו שאינם מובנים,  
קב"ע  מתוך  לקיים  צריך  שמובן  מה  וגם 
להיותם רצונו של הקב"ה. אבל ביחד עם זה  
בשכל  קשורים  יהיו  שהמצוות  ית'  רצונו 

 
סא,  (  124 ע'  שם  יותר  בשיחו"ק  נעלית  האשה  דאהבת 

 .מאהבת הבן

כללות  בתפלה,  ועד"ז  האדם.  והבנת 
באופן   אמנם  היא  ה'  ואהבת  של העבודה 

צ"ל  זה  עם  ביחד  אבל  המציאות,  ביטול 
מציאותו,   פרטי  בכל  החודרת  אהבה 

 "לבבך" "נפשך" ו"מאדך". 

ובסגנון ההלכות הנ"ל, צ"ל ב' הענינים  
אביו"   "בנכסי  העבודה  יסוד  הסדר:  ועל 
מציאותו   ביטול  מצד  היא  בעלה"  ו"בנכסי 
תובעים  אח"כ  אבל  והאשה,  הבן  של 

שנע עצמו,  בכח  גם  תהיה  שה שהעבודה 
"אשה  שפירש",  )"בן  לעצמו  מציאות 
שנתגרשה"( ועד שיש לו "קושיא" על שכל 
וממלא  עובד  כזה  ובאופן  וכו',  אביו 
אדם"  כל  כשאר  הן  "הרי  ואז  עבודתו. 
שנעשים  הקב"ה,  מנכסי  בחלק  ומחזיקים 
להקב"ה  "שותף  "תורתו",  שלו,  הנכסים 

 במעשה בראשית". 

. שיחו"ק 1352-1357)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
 סד( - ש"פ תצוה תשמ"ה ע' נז

 פרק טז 
 הלכה א 

לוי  והיה  שדה  לשמעון  שמכר  ראובן 
מעדי השטר ובא לוי לערער על השדה  
אין  ממנו  אותה  גזל  שראובן  ולטעון 
ראיות  על  משגיחין  ואין  לו  שומעין 
כל  אבד  והרי  שדה  אותה  על  שיביא 
זכותו שאומר לו היאך תעיד על המכר  

 ותבא ותערער

טת שמות )ברמב"ם הטעם הפשוט לנקי
ובגמ'( הוא כדי להקל על הבנת הענין שלא 
כי   ולוי,  שמעון  ראובן  ונקט  יתבלבל. 
ישראל. אבל   בית  דכל  היסוד  הם  השבטים 
הרמב"ם,   בדברי  הדיוק  גודל  הידוע  ע"פ 
הדיוק,   בתכלית  הוא  זה  פרט  שגם  בודאי 
ובמכ"ש מזה שגם בעניני העולם יש השגחה 
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ועאכ ופרט,  פרט  כל  על  שכ"ה פרטית  ו"כ 
,  הוא  בתורה, ובפרט בחלק ההלכה. והענין

נשתלשלו  שלמטה  ולוי  שמעון  דראובן 
מראובן שמעון ולוי דלמעלה, עבודה בבחי'  

שמיעהעבודה  ,  )ראובן(  ראי'  בבחי' 
ואף  )לוי(.    ובחי' שלמעלה משניהם  )שמעון(

הרמב"ם   וברורה,   נכתבושדברי  צחה  בל' 
ו כפשוטו  ולוי  שמעון  לראובן  לא וכוונתו 

המציאות   הרי  הרוחנית,  כל של  בעבודה 
גם   ולכן  אלקות,  אלא  אינה  למטה  נברא 
בפשטות,   מציאותם  אודות  כשמדובר 
מציאותם   כל  הרי  להיות,  וצריכה  שישנה 
אלקות   הוא  והפנימי  הרוחני  ותוכנם 

 והספירות העליונות.

ויציאה  הנה  ו שינוי  שענינה  במכירה, 
בעלות   העברת  לרשות,  צ"ל   –מרשות 

נעלית, משפיע, שלכן בכחו  המוכר בדרגא 
בדרגא  הוא  והקונה  הבעלות.  להעביר 
תחתונה יותר, מקבל מהמוכר, אבל גם הוא  
כסף.   שנותן  מתנה(,  )דאי"ז  עבודה  עושה 

ד לשמעון",  שמכר  "ראובן  העבודה וזהו 
בדרגא נעלית   היותלה)ראובן(,  בחי' ראי'  ב

ו  ה"ה והמשפיע,  בהמוכר  בחי' העבודה 
הקונה והמקבל, אבל   ה"ה   )שמעון(  שמיעה

לזה ונוסף  מתנה(.  )ולא  קנין  של    , באופן 
צריך לפעול קיום ותוקף המכירה, ע"י עדי 
שלמעלה  המשכה  ע"י  נעשה  שזה  השטר, 
"ילוה   בחי'  השטר",  מעדי  "לוי  משניהם, 

 . )בראשית כט, לד( אישי אלי"

מ"מ  ביותר,  נעלית  דרגא  ואע"פ שהוא 
מצד ענין הבחירה יש אפשרות לנצל ענין זה  
וע"ז  לוי לערער".  באופן בלתי רצוי, "ובא 
את   מקבלים  שאין  רק  )לא  הרמב"ם  פסק 
"אין   דמלכתחילה  זאת(  עוד  אלא  דבריו, 
שומעין לו ואין משגיחין כו'", ואומרים לו  
"היאך תעיד על המכר )מצד שרשך ומקורך( 

 ותבוא ותערער". 

שלאח"ז   בהלכה  שם(  –)ה"ב  ועד"ז  ,  ראה 
לבעלות כ ישירות  מתייחסת  אינה  שעדותו 

על השדה כ"א בנוגע למקום השדה, "מצד  

"מערב"   )ברוחניות,  מערב"  או    – מזרח 
"צפון"   במערב,  תפתח  "  –שכינה  מצפון 

, וכיו"ב(, וגם אז "אבד את  )ירמיה א, יד(גו'"  
"איך   לו  דאומרים  זה  זכותו",  בשטר  תעיד 

 כו'" וכנ"ל. 

הקב"ה  על  קאי  וקונה  מוכר  ולמעלה, 
ע"י   לישראל  מוכר  שהקב"ה  וישראל, 
השתשלות  וסדר  העולם  כל  את  עבודתם 
כולו כדי שיעשו דירה בתחתונים, ובמכירה  
ותוקף דשטר ככל הקנינים.  קיום  גם  יש  זו 
ולכן אם בא מישהו לערער באמרו שהקונה  

"שנו בבחי'  הוא  אנכי" )"שמעון"(    אה 
לג( כט,  ואין  )בראשית  לו  שומעין  "אין   ,

משגיחין כו'", דדבר ברור הוא שישראל הם 
ישראל" )"בשביל  הכל  על  י  "רשי)פ  בעה"ב 

(, דקנוהו ע"י המס"נ שלהם על  בראשית א, א(
ובמילא   הדורות.  בכל  ותומ"צ  יהדות  עניני 
ויפריע  שיעכב  בעולם  מציאות  שום  אין 

מצד הקב"ה לא שייך ליהודי בעבודתו )וגם  
 ערעור, שהבטחה לטובה אינה חוזרת(.

. 219-221. ע' 215-216)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 
 (212-213ע' 

בו  שכתוב  בשטר  לוי  העיד  אם  וכן 
השדה פלוני של ראובן מצד מזרח או 
מערב הואיל ועשה השדה סימן לאחר  
והעיד בשטר אבד את זכותו ואינו יכול 

ה לו  שאומרים  ולערער  יאך  לחזור 
השדה  בו  שכתוב  זה  בשטר  תעיד 
 הזאת מצד פלוני ותחזור ותערער עליה 

בפשטות זה  בדין  מכיון  הוא  החידוש   ,
תוכנו  ה  שעדות לוי הסותרת את ערעורו אינ

השדה  ש"עשה  כ"א  השטר,  של  העיקרי 
סימן לאחר", וא"כ יש מקום לטענה שהעיד  
מנה  "על  השטר,  של  העיקרי  תוכנו  על 

, ולא על תובות כא, א()כ  שבשטר הם מעידים"
כך ש"עשה השדה סימן לאחר", ואעפ"כ גם  
באופן זה "אבד כל זכותו ואינו יכול לחזור  

 ולערער". 

 ( 215)תו"מ תשמ"ז ח"ב ע' 
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 הלכות נחלות 

 ההלכות   תוכן 
ביאור הענין ד"נחלות" בעבודת ה' הוא  
ג'   ישנם  אדם  שבכל  בתפלה,  מ"ש  ע"פ 
ענינים ואופנים בעבודה, "חלקנו . . גורלנו .  

ירושתנו" השחר(  .  תפלת  ובפשטות:  )נוסח   .
המוכן   מן  שמקבל  מה  הוא  "ירושה" 
מהאבות והאמהות, מבלי הבדל אם רוצה או  

)ראה ש"ב יד,    ידח ממנו נדח"  אללא )והו"ע "

(, והוא באופן ד"יורש הכל" ו"ירושה אין  יד(
ומצד ענין זה עושה  .  )ב"ב קכט, ב(  לה הפסק"

כל המצוות בכל התוקף דאלו שיורש מהם,  
 ובמעשה )שהוא העיקר והתכלית בירושה(.

"נהמא  בבחי'  יהיה  שלא  כדי  אבל 
לקו"ת    דכיסופא" ה"ג.  פ"א  ערלה  ירושלמי  )ראה 

, צ"ל גם ענין העבודה שלו בעצמו, ז, ד(ויקרא  
בכחות הפנימיים )"חלק"( ובכחות מקיפים  

שבנפ ליחידה  בשלימות. ועד  )"גורל"(,  ש 
ד"יפה"  הענין  על  מורה  נחלות  והל' 
העבודה  בשלימות  לבצע  שכדי  ירושתנו, 
הו"ע  שבכללות  ומקיפים,  פנימיים  בכחות 
אהבת ה' ויראת ה' שהן שורש למ"ע ומל"ת, 

ראה )  ה"ז ע"י ש"ירושה היא לנו מאבותינו"

 . )יחזקאל לג, כד(  , "אחד היה אברהם"תניא פי"ח(

]וע"פ  1380-1381ח"ב ע'  )תו"מ תשמ"ה 
 סרט ההקלטה[( 

 פרק א 

 הלכה ג 

בת  לו  היתה   .  . בן  זרע  לו  נמצא  לא 
 תירש את הכל 

מכאן יש   לזה    להעיר  שהירושה כמקור 

 
ועיי"ש שלכן ההוראה שיהיה לכל ילד סידור חומש  (  125

משלו   צדקה  להם    –וקופת  דיש  להם,  גם  אמות  דשייך   '
 וכו'. םמשלהם ע"י שהוריהם לומדים בעבור

לקטנות   וגם  לנקבות,  גם  שייכת  דתורה 
 שבקטנות.

. ע'  20הערה  251)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 
 (10הערה  261

 הלכה יג 

הרי זה  הבן אפילו היה קטן בן יומו . .  
 נוחל . . ומנחיל

"מורשה  היא  כולה  שהתורה  ומכאן 
לקטנים   ועד  לטף,  גם  יעקב"  קהילת 

 . 125)ראה לעיל ה"ג(שבקטנים וקטנות שבקטנות  

. ע'  19הערה  251)סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 
 ( 128הערה  327

 פרק ט 

 הלכה א 

האחין שעדיין לא חלקו ירושת אביהן  
אלא כולן משתמשין ביחד במה שהניח  
וכן   דבר  לכל  כשותפין  הן  הרי  להן 
בשאר היורשין הרי הן שותפין בנכסי  
כל אחד מהן  ונתן  וכל שנשא  מורישן 

 בממון זה השכר לאמצע

במצב  )לא  כאן  קאי  רוחנית,  בעבודה 
שיש  באופן  יהודים  ב'  ע"י  מצוה  שנעשה 
מקום לכל אחד לומר "כולה שלי", וכל אחד 
מקבל חלק בשכר, אלא בקצה השני( במצב 
בפרט,   אחד  לכל  שצריך  מודי  כו"ע  שבו 
כיורש  ובשוה,  ביחד"  משתמשין  ו"כולן 

 שיורש הכל. 

ומהדוגמאות לזה הו"ע התפלה בציבור, 
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אין שייך שיאמר האחד "כולה שלי",  שבו 
יודע   כי כל אחד  וחלק כולם שוה,  יד  אלא 

תשע לעוד  )עכ"פ(  ורק   השצריך  אנשים, 
  כשהם עשרה )או יותר( ביחד מהווים תפלת 

)ויומתק   וירושה, בין    הקשרציבור  תפלה 
וכשאנו   תקנום,  אבות  תפלות  שהרי 

הענין    (ועיקר)התחלת    ה"זמתפללים  
מאברהם   שקיבלנו  הירושה  בכח  שעושים 
יצחק ויעקב(. ואח"כ "השכר לאמצע", שכל 
יחיד מקבל שכרו בנפרד בכל עניניו כאדם  

 פרטי.

אופן   גם  יש  הנ"ל,  על  בנוסף  והנה 
ש מזה,  במקום  שלמעלה  הוא  היורש 

בן   בתור  אינה  שעבודתו  עצמו.  המוריש 
ובכללות  המוריש.  בתור  אלא  וכו'  ויורש 
הו"ע התורה, שענינה להמשיך דבר הוי' כפי 
וביראה   "באימה  הראשונה,  בפעם  שהיה 

ובזיע" א(  ברתת  כב,  נמשך  )ברכות  ומזה   .
המשכה(   )מל'  יגיד  "ופי  התפלה,  בעבודת 

משיך המילים אבל , שי)תהלים נא, יז( תהלתך"
דהקב"ה.  המילים  "תהלתך",  שיישארו 
שמקבל  העני  שיראה  בצדקה,  ועד"ז 
להיות   )הקב"ה, שהתחייב  מהמוריש עצמו 
וברחמים(,   ובחסד  בחן  בטובו  ומפרנס  זן 
ורק שנותן הצדקה זכה להיות השליח ועומד  
הוא   הנותן  )וכאשר  ממש  המוריש  במקום 

 ה"ה מרגיש זאת בפועל(. ,כדרוש וכדבעי

]וע"פ  1381-1383)תו"מ תשמ"ה ח"ב ע' 
 סרט ההקלטה[( 

 פרק יא 

 יא - הלכה י 

לולב  לקטנים  עושין  האפוטרופין 
תורה   ספר  ושופר  וציצית  וסוכה 
ותפילין ומזוזות ומגילה כללו של דבר 
בין  קצבה  להם  שיש  עשה  מצות  כל 
מדברי  שהוא  בין  תורה  מדברי  שהוא 
שאינן   פי  על  אף  להם  עושין  סופרים 
אלא  המצות  אלו  מכל  במצוה  חייבין 

עליהן  פוסקין  אין  אבל  לחנכן  כדי 
ואפיל מפני  צדקה  שבויים  לפדיון  ו 

ומי  קצבה.  להן  אין  אלו  שמצות 
שנשתטה או שנתחרש בית דין פוסקין  

 עליו צדקה אם היה ראוי

 )ד"ה צדקה(ופירש"י  .  נב, א()בגיטין  מקורו  
"דהא בכל שעתא   ,הא דצדקה אין לו קצבה

וצ"ב,  כלים".  נכסיהם  נמצאו  עניים  קיימי 
דחשש זה שייך בנכסי כל אדם, ומה שאין 

תלוי  חו צדקה  מפני שחיוב  הוא  לזה  ששין 
יד הנותן   פ"ז ה"ה(בהישג  ,  )לעיל הל' מתנות עניים 

וא"כ ה"ה נימא ביתומים, ואמאי אין פוסקין  
עליהם צדקה כפי השגת ידם. בפרט שלדעת 
אפילו   עליהם  פוסקין  אין  פוסקים  כמה 
הרמב"ם  שיטת  זוהי  ולכאורה  בקצבה, 
צדקה"  עליהם  פוסקין  "אין  בסתם  שכתב 

 .)ראה לעיל הל' מתנות עניים פ"ז הי"ב(לעולם 

ס"א)  םמפרשיהוהנה   ח"א  יעב"ץ  .  ג-שאילת 

הקשו בהא דצדקה אין    צפע"נ לעיל סוף הל' ערכין(
דלכאורה יש לה שיעור וקצבה,    ,קצבה  הל

היא   היא  ולכאורה  וכו'.  וחומש  מעשר 
מ אבל  הנ"ל.  שכתבו שאלה  בזה   ה  לתרץ 

 כאן:  מתאיםאינו 

זמנו   "שאין  היינו  קצבה"  לה  "אין  א( 
קבוע ולא חובת הגוף לחוד, אלא כברכת ה'  

", והרי "אפשר להרבותו  אשר נתן לו . . וביד
מה  ולהשלים  גדלי  לכי  לקיימה  להיתומים 

)חכם צבי    שהיה ראוי לינתן מנכסים בקטנותן"

ס"א( שם  יעב"ץ  שאילת  ד  –   הובא  הרי  צ"ב, 
וסתם   אלו  תנאים  כלל  הזכיר  לא  הרמב"ם 

דלפי' זה    )שם ס"ג(  ומ"שש"אין להן קצבה".  
באמת דבר שיש לו קצבה,    היא   צדקה  הנה

ברמב"ם אלו",    הרי  "שמצות  שזה מפורש 
 כולל צדקה. 

ב( "אין לה קצבה" למטה, והדבר מסור 
בידי האדם להרבות ולמעט כפי חפצו, ואין  
בידינו לעמוד על אומד דעת היתומים כמה  

)מהר"ם מגלוגא הובא בשאילת    יהיה בדעתם ליתן 

ס"ב( שם  הלשון  אבל    –  יעב"ץ  פשטות  הרי 
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היינו   קצבה"  להם  ד"אין  למעלה,  משמע 
 וכפירש"י "נכסיהם כלים". 

ובגמ'   התורה,  מן  קצבה"  להם  "אין  ג( 
צ"ב,    –  ח"א סקכ"ז()שו"ת מהרי"ט    קאי מדרבנן

חשש  ד אין  מדרבנן,  קצבה  יש  אי  סו"ס 
 להפסד נכסי היתומים.

הל' מתנות  לעיל )ולכאורה י"ל ע"פ המבואר 

ה"א( פ"ז  איכא  עניים  צדקה  גווני  א(    :דתרי 
גדוללצדקה   ל,  עשיר  די "תת  שחייב 
שיש לה  . ב( צדקה  שיעור  הואין ב  "מחסורו

במי שאין ידו משגת למלאות מחסור    ,קצבה
 בעצם אין לצדקה קצבה, פי' הגמ', דוהעני.  
הנ"ל    וא"כ רש"י  דאין   ,כפשוטםהם  דברי 

 פוסקין על היתומים מכיון שנכסיהם כלים.

אבל סו"ס אינה מתורצת השאלה דמאי  
בשאין ידם משגת גם    :שנא יתומים, וממ"נ

יותר   לתת  אסור(  )ואדרבה  א"צ  חיובא  בני 
ידם משגת ואם  אין פוסקין    מחומש,  אמאי 

גם   בצדקה  אופן שחייבים  יש  ואם  עליהם, 
בנכסים כלים, כבעניים העטופים ברעב וכו', 

 אמאי אין פוסקין כן על היתומים.

מי  על  צדקה  דפוסקין  בהא  צ"ב  עוד 
החי דמהו  שנתחרש,  או  לוק  שנשתטה 

בני   אינם  הם  גם  והרי  ליתומים,  ביניהם 
חיובא. וכתב בכס"מ, "משום דמסתמא כל 
מממוניה".   צדקה  למיעבד  ליה  ניחא  אדם 
שיכלו  חוששין  אין  אמאי  ביאר  לא  אבל 
כן   אומרים  אין  למה  ולאידך  נכסיהם, 
וחרש  בשוטה  כ"ה  אם  ואדרבה,  ביתומים. 
כ"ש  המצוות,  לקיום  כלל  שייכים  שאינם 

 בני חינוך נינהו. ביתומים ד

"אע"פ   ,וי"ל בכ"ז ע"פ הדגשת הרמב"ם 
שאינן חייבין במצוה מכל אלו המצוות אלא  
החיוב   עיקר  דכל  לחנכן",  כדי 
עלה,  אתינן  חינוך  מטעם  דהאפוטרופוס 
קטנים   לחייב  א"א  החינוך  דרכי  ומצד 
בחינוך בדבר שהצורך בו אין לו קצבה )ויש  

באר להעמיס זה גם ברש"י הנ"ל, דכוונתו ל
כי   קצבה,  לו  אין  בגדר  צדקה  הוי  מדוע 

הצורך בו אין לו קצבה, ולא שחייבים לתת  
 בלי קצבה(.

חריפות   לפי  הוא  דחינוך  ובהקדים, 
לחנכו   מקום  שאין  מובן  שמזה  התינוק, 
בדבר שלא יוכל להתקבל בשכלו והבנתו עד  
מחינוכו   להמנע  מוטב  דבזה  תמיהה,  כדי 

יספי בכלל  בתומ"צ  שחינוכו  ק ולסמוך 
שבהגיעו לחיוב יקיים גם זה. ובעניננו, כיון  
שהצורך ב"מצוות אלו" אין לו קצבה, ורק 
שיעור  קבעו  ממונו  כל  יאבד  שלא  כדי 
עליו   שאוסרים  מה  לתינוק  יקשה  לצדקה, 
לבזבז יותר מחומש כאשר יש נצרך )וישאר 
אמרו   ולכן  בשביו(,  והשבוי  בדוחקו  העני 

בל  ש"אין פוסקין עליהם צדקה", שלא יבל
בכללות חינוכם. וגם אם יד הקטן משגת לא 

שה שיתקבלו קפלוג ואין פוסקין, ובפרט ש
וחילוקים   השקו"ט  פרטי  כל  קטן  אצל 

ל חייבים  מתי  העני   תתשבדבר,  צרכי  כפי 
לענין   רק  שזהו  )ומובן  שיעור  קבעו  ומתי 
נכסי יתומים, ואינו ענין לסתם קטנים )שע"ד 

חנכם הרגיל אין להם נכסים משלהם( שיש ל
 בנתינת פרוטה לעני כו'(. 

יתומים   בין  ההפרש  בפשטות  ומתורץ 
וחרש ושוטה, כיון שאצלם לא קיים החשש 
בנוגע לענין החינוך, ופוסקין עליהם צדקה 
דניחא להו, כנ"ל מהכס"מ. וי"ל שמטעם זה  
הביא הרמב"ם דין זה כאן, אף שלכאורה אין  
מקומו בהל' נחלות בדיני ירושה אלא בהל'  

,  )וראה לעיל הל' מתנות עניים פ"ז הי"ב(עניים  מתנות  
על   צדקה  פוסקין  דאין  הא  על  ללמדנו 
היתומים, שאינו משום שאינם בני חיובא או  
שחוששים שיכלו נכסיהם, אלא שלא שייך  

 בזה ענין החינוך וכנ"ל.

, 16,  13 ותוהער 111-115)לקו"ש חל"ח ע' 
25 ,38 ,39) 

 לולב וסוכה וציצית ושופר ספר תורה
פוסקין   אין  אבל   .  . ומזוזות  ותפילין 

 עליהן צדקה ואפילו לפדיון שבויים 

א(בגמ'   נב,  "תנחומי    ,איתא  )גיטין  שגם 
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לו קצבה".   אבלים" הוא בכלל "דבר שאין 
שהטעם  )ראה בקטע הקודם(וע"פ המבואר לעיל 

הוא   על היתומים  אלו  דברים  פוסקין  שאין 
כדי שלא יהיה ענין של בלבול כו' בכללות 
חינוכם, צ"ע בנוגע לתנחומי אבלים. ובכל 
ולהעיר  בזה.  החשש  מהו  צ"ע  אופן 
)אף שהביא שאר   השמיטו  כאן  שהרמב"ם 
"ערבה"(.  לבד  שבש"ס,  הדוגמאות  כל 

 ואכ"מ.

 (37והערה  115)לקו"ש חל"ח ע' 

 הלכה יב 

אע"פ שאין האפוטרופוס צריך לעשות  
חשבון כמו שביארנו צריך לחשב בינו  

לדקד עצמו  הרבה לבין  ולהזהר  ק 
מאביהן של אלו היתומים שהוא רוכב  
ערבות שנאמר סלו לרוכב בערבות וגו' 

 אבי יתומים וגו' 

הדין   שכתב  )אף  כאן  זו  הלכה  סידר 
( כדי לסיים הל'  )ה"ה(דעשיית חשבון לעיל  

מוסר,   של  בענין  משפטים  וספר  נחלות 
וכדרכו בסיום כל הספרים. אבל ע"פ הידוע  

"ם, מסתבר שיש כאן  ל הדיוק של הרמבודבג
וי"ל   לה.  הסמוכות  ההלכות  עם  גם  המשך 
המצוות  ע"ד  שלפנ"ז  דמההלכות  בזה, 
מובן,   ליתומים  האפוטרופוס  שעושה 
היתומים,   לנכסי  בנוגע  רק  אינו  שמינויו 
הקשור  בכל  לטובתם  להשתדל  שעליו 
לממונם, אלא שהוא חייב לטפל בכל הקשור 

ד  להם, עד כדי לחנכם במצוות, כי הוא עומ
גודל  שביאר  שלאחר  וזהו  אביהם.  במקום 
הרבה   להזהר  שצריך  מוסיף  בזה,  חיובו 
שזה   היינו  היתומים",  אלו  של  "מאביהן 

 צריך להשפיע גם על התעסקותו בחינוכם. 

הרמב"ם  הדגשת  לבאר  יש  ועפ"ז 
ערבות" רוכב  "הוא  דלכאורה   –  שהקב"ה 

לה רק  או  הקב"ה",  "זה   עתיקהול"ל 
ע"פ דברי הגמ'    ,י"לע"פ פשט  ד  –  126הכתוב

"ערבות שבו צדק ומשפט", ולכן   )חגיגה יב, ב(
"צריך . . לדקדק . . מאביהן . . שהוא רוכב  

. אבל  127ערבות", ששם מקור הצדק ומשפט 
ע"פ מ"ש עוד בגמ'    ,ע"ד הרמז יש להוסיף

הקב"ה   (שם) שעתיד  "טל  הוא  שבערבות 
של   אביהם  גם  כולל  מתים"  בו  להחיות 

וה"ז מו זהירות בקיום מצות  היתומים,  סיף 
חינוך )שבמקורה מוטל על אביהם וכאן על  
בערבות"  שה"רוכב  בידעו  האפוטרופוס(, 

 עתיד להחיות אביהם. 

התחלת   גם  הרמב"ם  שהעתיק  ומה 
)אוה"ת    הכתוב "סולו", הוא ע"פ מ"ש הצ"צ

רלה( ע'  אור  לו יהל  "לעשות  הוא  ד"סולו"   ,
להתגלות   לירד  שיוכל  כביכול  מסלה 

זה קשור עם תפקיד האפוטרופוס למטה", ו
עושים   החינוך  ע"י  כי  היתומים,  לחנך 
"מסלות בלבבם" בכל הקשור להנהגה ע"פ  
סלולה   דרך  אצלם  שנעשה  באופן  תורה 
למשך כל ימי חייהם, "גם כי יזקין לא יסור 

 ממנה".

 (115-116)לקו"ש חל"ח ע' 

e 

 
( ועוד זאת תמוה בכתוב עצמו, דהא גופא טעמא בעי 126

ערבות" דוקא. ועוד  בשייכות הענין ד"אבי יתומים" ל"רוכב  
יותר תמוה ברמב"ם, שבחר דוקא בפסוק זה )שאין בו שם מן  
)בתורה  פסוקים  מכו"כ  א'  ולא  נמחקים(,  שאינם  השמות 
ביתומים   דזהירות  הקשר  מצינו  שבהם  וכתובים(  נביאים 
המיוחד  העצם,  )שם  הוי'  בשם  שנקרם  כפי  והקב"ה 

ט  ]וע"פ סר  1383-1384תו"מ תשמ"ה ח"ב ע'    – והמפורש(  
 ההקלטה[.

ו127 מ אם  (  מביא  פסוקיםהיה  לפרש    , שאר  צריך  היה 
ב משא"כ  שמות,  משאר  זה  שם  שונה  במה  "רוכב  ולבאר 

"ה בגדר "הדרשה הפשוטה", דהקשר בינו לענין  , הערבות"
 תו"מ שם. –היתומים הוא בגלוי  


