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 משפטים

 חובת העיסוק בדברי הרשות  "ִאם כסף":

 יג)- י"א, שיחה ב' לפרשת משפטים (אותיות ח  : לקוטי שיחות חלק מבוסס על 

 רשות או חובה?  נהכסף תלוה את עמי": האם הלוואת כספים לחבר הנמצא במצוקה הי אם" •

 רבי ישמעאל?עם אלה ומהו הקשר בפסוקים שבתורה רשות חוץ מג'": מהו המיוחד  'ִאם'"כל  •

 איך יכול להיות בכלל מצב בו יהודי זקוק להלוואה כספית?  -הקב"ה מזמין הפרנסה לכל בשר   •

 בין עבודת הצדיקים (רבי ישמעאל) לעבודת בעלי התשובה (רבי עקיבא). "רשות או חובה":  •
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ימּון ָעָליו  :כב, כד משפטים  ה לֹא ְתׂשִ נֹׁשֶ ְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ּכְ י ֶאת ֶהָעִני ִעּמָ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ ךְ ִאם ּכֶ  . ֶנׁשֶ

 

י.רש"י:   ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף ּתַ ָמֵעאל אֹוֵמר ִאם ּכֶ י ִיׁשְ ּתֹוָרה ְרׁשּות חּוץ ִמג'. ְוֶזה א' ֵמֶהן :ַרּבִ ּבַ ל ִאם ְוִאם ׁשֶ  . ּכָ
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ח ֲאָבִנים. :כ, כב יתרועל  רש"י ָמֵעאל אֹוֵמר ְוִאם ִמְזּבַ י ִיׁשְ ּתֹוָרה ְרׁשּות חּוץ ִמג': ַרּבִ ּבַ ל ִאם ְוִאם ׁשֶ  ;ּכָ

ה ִלי" ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים ּתַ ח ֲאָבִנים לֹא  - "ְוִאם ִמְזּבַ ה ִלי ִמְזּבַ ֲעׂשֶ ר ּתַ ר ְוַכֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ָלׁשֹון ּכַ ׁש ּבְ ּמֵ ֲהֵרי ִאם ֶזה ְמׁשַ
ֱאַמר ִתְבנֶ  ּנֶ ח ֲאָבִנים. ׁשֶ ֲהֵרי חֹוָבה ָעֶליָך ִלְבנֹות ִמְזּבַ ִזית ׁשֶ ְבֶנה"ה ֶאְתֶהן ּגָ ֵלמֹות ּתִ  . (תבא כז, ו)" ֲאָבִנים ׁשְ

ְלֶוה"ְוֵכן   ֶסף ּתַ ֱאַמר    -"  ִאם ּכֶ ּנֶ ֲעִביֶטנוּ "חֹוָבה הּוא ׁשֶ ֲאׁשֶ   (ראה טו, ח)  "ְוַהֲעֵבט ּתַ ָלׁשֹון ּכַ ׁש ּבְ ּמֵ  ר. ְוַאף ֶזה ְמׁשַ

ּכּוִרים"ְוֵכן  ְקִריב ִמְנַחת ּבִ ִהיא חֹוָבה -  (ויקרא ב, יד)" ִאם ּתַ לּו  , ֶזה ִמְנַחת ָהעֹוֶמר ׁשֶ ְרֲחָך ֵאין ִאם ַהּלָ ְוַעל ּכָ
ים ׁשִ ּמְ ר ֵהם ְמׁשַ ֲאׁשֶ ָלׁשֹון ּכַ ִאין ּבְ א ַוּדָ לּוִין ֶאּלָ  .ּתְ
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ּתֶֹכן ִעְנָיָנם הּוא  לקוטי שיחות: ּתֹוָרה ׁשֶ א אֹוָתם ְמקֹומֹות ּבַ ָמֵעאל ֵאינֹו ּכֹוֵלל ֶאּלָ י ִיׁשְ ָאַמר ַרּבִ ָלל ׁשֶ ַהּכְ
ִעְנָין ׁשֶ   ְּבֶגֶדר ר ּבְ ַה"ִאם" ְמַדּבֵ ָמקֹום ׁשֶ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ָבִרים ּוְתַנאי; אֹו ֲאִפּלּו  "ְרׁשּות" ְו"חֹוָבה"; ָמה ׁשֶ הּוא ִסּפּור ּדְ

ָתא  ׁש ּבֹו ִחּיּוב, ֲאָבל מּוְכָחא ִמּלְ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ ה   -ִצּוּוי ְוחֹוָבה  ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ְּבתֹורּבְ ִחּלָ ַכּתְ גֹון ֵאּלּו ִמּלְ ל ּכְ ֲהֵרי ּכָ
ָמֵעאל.  י ִיׁשְ ל ַרּבִ ְכָללֹו ׁשֶ  ֵאיָנם ִנְכָנִסים ּבִ
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ֶמֶרת ן)ָמ (ְמלֹא ָהֹעֶמר [ :על בשלח טז, לב רש"י ּנּו, ְלִמׁשְ ָהָיה ִיְרְמָיהּו  ְלֹדֹרֵתיֶכם. ]ִמּמֶ ׁשֶ יֵמי ִיְרְמָיהּו. ּכְ ּבִ
ם ' מֹוִכיָחם ה ֵאין ַאּתֶ ּתֹוָרהָלּמָ ּתֹוָרה'ְוֵהם אֹוְמִרים ?', עֹוְסִקים ּבַ נּו ְוַנֲעסֹוק ּבַ יַח ְמַלאְכּתֵ ֵמֵהיָכן   ?ַנּנִ
ְרֵנס ן ?!',ִנְתּפַ לּוִחין ֵיׁש לֹו ..  ָאַמר ָלֶהם, הֹוִציא ָלֶהם ִצְנֶצֶנת ַהּמָ ה ׁשְ ְרְנסּו ֲאבֹוֵתיֶכם ַהְרּבֵ ֶזה ִנְתּפַ ְראּו ּבָ

קֹום ְלָהִכין ָמזֹון לִ   . יֵרָאיוַלּמָ

 

ְרָנָסתֹו   לקוטי שיחות:  ם ּפַ הֹוָרַאת ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ּגַ ָרֵאל ִהיא ּכְ ר ַהְנָהַגת ִאיׁש ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ה ׁשֶ ִלְכאֹוָרה מּוָכח ִמּזֶ
ֶנת לֹו ֵמ  ֻזּמֶ ם ִלְגִמילּות ֲחָסִדים  ַהּמְ ָכל ְצָרָכיו, ּוְבֵמיָלא לֹא ִיְצָטֵרְך ּגַ ֵלָמה, ּבְ ֻדְגַמת אֹוְכֵלי ּובְ   -הקב"ה ִהיא ׁשְ

 .ַהָּמן 

" ר לֹוַמר ׁשֶ ּבֵ   ִאם ּוְלִפי ֶזה ָהָיה ֶאְפׁשָ ב ָרִגיל ׁשֶ ְלֶוה" ֵאינֹו חֹוָבה: (א) ֵאין ֶזה ַמּצָ ֶסף ּתַ ָרֵאל ִיְתַנֵהג ֶהֶפְך ּכֶ ן ִיׂשְ
יו) ִּבְכָללּות ֵמהֹוָרַאת ַהּתֹוָרה ( ן וְ , ֵסֶדר ְוַהְנָהַגת ַחּיָ הִאם ּכֵ ּזֶ ְך ּבַ ּיָ ֶדר חֹוָבה לֹא ׁשַ הּוא ּגֶ יָון ׁשֶ ָחָטא  ; (ב) ִמּכֵ

ֵאין   ְלַהְלוֹות לֹו.  חֹוָבה ּוָפַגם כו', ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ

 ב"ה

 שיחה בעיון
 ) (תש"פ שישיתשנה 

 יוצא־לאור על־ידי

 פריז, צרפת   - בית ליובאוויטש המרכזי  

siha.beiyoune@loubavitch.fr 

 –"אם כסף תלוה את עמי" 

 מצוות ההלוואה הינה

 חובה ולא רשות.

שלשת  כללו של רבי ישמעאל:
 המקרים בהם 'אם' הוא חובה.

לכאורה ישנם בתורה הרבה 
 יותר מקרים בסגנון זה...

כללו של רבי ישמעאל מתייחס 
המגדירים היתרו רק לפסוקים 

 או חיובו של מעשה מסוים.

סיפור ה'מן' מלמדנו לכאורה 
שהזדקקות האדם להלוואה 

באה רק כתוצאה מליקוי 
 מסוים בהנהגתו.
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יךָ לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ...": ה, בגמרא ברכות ל ה ִמּפִ ְלמּוד , )יהושע א, ח(" ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ְכָתָבן? ּתַ ָבִרים ּכִ ָיכֹל ּדְ
ָמֵעאל; -(עקב יא, יד) לֹוַמר: "ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך"  י ִיׁשְ ְבֵרי ַרּבִ ֶרְך ֶאֶרץ, ּדִ ֶהן ִמְנָהג ּדֶ  ַהְנֵהג ּבָ

ר ָאָדם חֹוֵרׁש ּבִ  ן יֹוַחאי אֹוֵמר: ֶאְפׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵהא ַרּבִ ַעת ְקִציָרה .. ּתֹוָרה ָמה ּתְ ׁשְ ה .. ְוקֶֹצר ּבִ ַעת ֲחִריׁשָ ׁשְ
ל ְמקֹום  ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א: ּבִ ֵאין  -ָעֶליָה? ֶאּלָ ית ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים; ..ּוִבְזַמן ׁשֶ ן ַנֲעׂשֵ ְמַלאְכּתָ

ל ְמקֹום  ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ית ַעל ְיֵדי ַעְצָמן.ְמַלאְכּתָ   -ִיׂשְ  ן ַנֲעׂשֵ

 

ל ִאּסּור  לקוטי שיחות: ְזִהירּות ִמּכָ ָראּוי, ּבִ ִעְנְיֵני ָהֵעֶסק ּכָ ָמֵעאל, ִאם ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ּבְ י ִיׁשְ יַטת ַרּבִ ם ְלׁשִ ּגַ
חּוָצה לֹו ִמּבְ  ְרָנָסתֹו ַהּנְ ים ַלּתֹוָרה וכו', ַיְזִמין לֹו הקב"ה ּפַ ְצָטֵרְך ַלַהְלָוָאה. וכו' ּוִבְקִביַעת ִעּתִ ּיִ  ִלי ׁשֶ

יָון  ת ֶׁשָּצִרי� ּוְבָכל זֹאת ִמּכֵ ִמּדַ ל ּבְ ׁשֵ ָנֵקל יּוַכל ִליּכָ ַבע, ֲהֵרי ּבְ ַדְרֵכי ַהּטֶ ַפְרָנָסתֹו ּבְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ּמּוָתּה  הּוא ְלִהׁשְ (ּכַ
ֶזה ּוִבְמִצי אֶֹפן ּכָ ּבְ ְהֶיה ָזקּוק ְלַהְלָוָאה; ּוָפׁשּוט ׁשֶ ּיִ ב ׁשֶ לּות ְוָלבֹוא ְלַמּצָ ּדְ ּתַ ל) ַהִהׁשְ אּות ְרִגיָלה  ְוֵאיכּוָתּה ׁשֶ

ז ֵהר ּבֹו, ֵיׁש "חֹוָבה" ְלַהְלוֹות לֹו. וֹ ּכָ ה ִלּזָ ׁשֶ ּקָ ָדָבר ׁשֶ ל ּבְ ְכׁשַ ּנִ  , ׁשֶ
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ָמָרא  לקוטי שיחות: ּגְ לּוְגָתא ּבַ ֶה  (סוטה ג, א)ָמִצינּו ּפְ ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ַכּמָ ם ְרׁשּות ּבְ רּוׁשָ ם ֶהְכֵרַע ִאם ּפֵ
י ֲעִקיָבא  -אֹו חֹוָבה  ל ַרּבִ יָטתֹו ׁשֶ ם "ְרׁשּות", ְוׁשִ ׁש ְלָפְרׁשָ ּיֵ ָמֵעאל ִהיא ׁשֶ י ִיׁשְ ל ַרּבִ יָטתֹו ׁשֶ ִ ׁשּ ֵהם  -ׁשֶ ׁשֶ
 "חֹוָבה". 

ה ְמקֹומֹות יֵ  ל ׁׁשָ ְ ֵאּלּו ַהׁשּ ּבְ ז ׁשֶ ְכֵדי ְלַרּמֵ ָמֵעאל, ּבִ י ִיׁשְ ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ׁשְ "י ֵמִביא ַמֲאָמר ֶזה ּבִ  ֶהְכֵרחַ ׁש ְוָלֵכן ַרׁשִ

הּוא חֹוָבה.  מּור ְלָפֵרׁש ׁשֶ  ּגָ
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ד ּתֹוַלְדּתֹו "ָקדֹוׁש הּוא ֶלֱאלָֹקיו"   שיחות:  לקוטי ּצַ ּמִ ל ּכֵֹהן הּוא ׁשֶ דֹול). ִעְנָינֹו ׁשֶ ָמֵעאל ָהָיה ּכֵֹהן (ּגָ י ִיׁשְ  ַרּבִ

יִקים.(אמור כא, ז)  ּדִ  , ְואֶֹפן ֲעבֹוָדתֹו הּוא ֲעבֹוַדת ַהּצַ

ִרים, ִהְתִחיל ִלְלמֹד  ן ּגֵ י ֲעִקיָבא ָהָיה ּבֶ ה ַרּבִ ָנה, ּוִמּזֶ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ְהיֹותֹו ּבֶ ַקו  -ּתֹוָרה ּבִ ֲעבֹוָדתֹו ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ
ׁשּוָבה.   ַהּתְ
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י  :ט, ספרא קדושים ד ר ֲחִזיר, ֲאָבללֹא יֹאַמר ָאָדם .. ִאי ֶאְפׁשִ ׂשַ ה ְוָאִבי : ֶלֱאכֹל ּבְ י ָמה ֶאֱעׂשֶ ֶאְפׁשִ
ַזר ָעַלי ַמִים ּגָ ָ ׁשּ ּבַ  .ׁשֶ

 

ׁשּוָבה    המגיד ממזריטש: ַעל ּתְ ּלֹא ָחָטא ֵמעֹוָלם. ֲאָבל ַהּבַ ן ָצִריְך לֹוַמר ִמי ׁשֶ ּבֹו    -ּכֵ "סּורֹו ַרע", ׁשֶ ִלְהיֹות ׁשֶ
כּות ָלַרע ֲעלּוָלה יֹוֵתר  ּיְ ּתַ י כו'" -ַהִהׁשְ  . ָצִריְך הּוא לֹוַמר "ִאי ֶאְפׁשִ

 

יק  לקוטי שיחות: ַצּדִ ּדֹון הּוא ּבְ ַהּנִ ׁשֶ ִעְנַין ְרׁשּות ְוחֹוָבה: ּכְ ם ּבְ ֶרְך ֶזה הּוא ּגַ ַאר  -ַעל ּדֶ ׁשְ ֲעבֹוָדתֹו ּבִ י לֹו ּבַ ּדַ
ָבִרים ֵהם חֹוָבה[ ַהּדְ ק ]ׁשֶ ם ִאם לֹא ִיְתַעּסֵ ה  , ּגַ ָבר ַהּזֶ ּדָ ֵאין לֹו ֶהְכֵרַע, ַוֲעבֹוָדתֹו ּבַ ָבר ׁשֶ ְך ֶאת ַהּדָ ְלָבֵרר ּוְלַזּכֵ

ְבִחיַנת "ְרׁשּות"; קּוק ִלְזִריזּות ְוִלְזִהירּות ְיֵתָרה, ְוִאם ָהָיה ָרִגיל  ִהיא ּבִ ּזָ ׁשּוָבה, ׁשֶ ַעל ּתְ ן ַהּבַ ֵאין ּכֵ ָמה ׁשֶ
ף ֶאָחד  ים ִלְקרֹות ׁשְ  ָצִרי� ִלְקרֹות ּדַ ּפִ  חֹוָבה ֲעבּורֹו.  -ֵני ּדַ

ה. ָבִרים ֵאּלֶ ְך ּדְ חֹוָבה הּוא ְלָבֵרר ּוְלַזּכֵ ׁשּוָבה, סֹוֵבר ׁשֶ ַקו ַהּתְ ֲעבֹוָדתֹו ִהיא ּבְ י ֲעִקיָבא, ׁשֶ  ְוָלֵכן ַרּבִ

 

לשיטת רבי ישמעאל, עיסוק 
האדם בפרנסה הוא נחוץ. 

ממילא, הכשלון בהשתדלות 
 יותר שכיח, ומחייב ההלוואה.

מחלוקת רבי ישמעאל ורבי 
עקיבא על הפסוקים בהם אין 

 הכרע ל'רשות' או ל'חובה'.

החילוק הפנימי בין רבי 
ישמעאל (עבודת הצדיקים) 
 ורבי עקיבא (בעלי התשובה)

: הבעל תשובה זקוק ההוראה
לזהירות יתירה מן הצדיק. 

ולכן, גם בירור דברי הרשות 
 הם בבחינת חובה עבורו.


