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ספר חפץ חיים:
הלכות לשון הרע ורכילות לא נתבארו כולם במקום אחד אלא הם מפוזרים במקומות
שונים בש"ס ובפוסקים  ,והמציאות היא שרבים אינם יודעים את ההלכות בצורה
ברורה ,ורבים נכשלים בעוונות אלו ,וזה גורם לאריכות הגלות שנגרמה בעוון שנאת
חינם ולשון הרע ולרעות רבות.
מטרת כתיבת ספר חפץ חיים היא לסדר במקום אחד את כל ההלכות בצורה ברורה,
ועל ידי ידיעת ההלכות יוכל האדם להתגבר על היצר הרע ולהמנע מחטאים אלו.

גודל חומר חטא הלשון -הקב"ה הבדילנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו והכניסנו לארץ הקודש ,וכל כוונתו בזה לטובתנו ,וציווה אותנו
שלא נעזוב את התורה .ובימי בית ראשון העמיד לנו נביאים להחזירנו
למוטב ,ובבית שני אף שחסרו ה' דברים מ"מ היינו יכולים לקיים כל
המצוות ולהשלים כל חלקי הנפש ,אך גברה שנאת חינם ולשון הרע ביננו,
ומטעם זה נחרב הבית וגלינו מארצנו ,ואנו מתפללים לקב"ה שיקרב
אותנו ,אך תפילתנו לא מתקבלת כי מיום שנחרב ביהמ"ק יש חומה של
ברזל שמפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמים ,אמנם הסיבה היא לא
מצד הקב"ה אלא רק מצידנו ,כי הקב"ה רוצה לגאול אותנו אפילו
כשעדיין לא הגיעה זמן הגאולה ,ק"ו היום שעברו אלף השנים שנגזרו
לגלות ,מפני שאין אנו מניחים לו שישרה שכינתו בתוכינו.
הסיבות לאריכות הגלות הם הרבה ,אך חטא הלשון על כולם מכמה
טעמים :א' כי הוא הסיבה לגלותנו ,וכל זמן שלא יתוקן החטא כיצד תהיה
הגאולה .ב' חטא המרגלים שמאז נגזר עלינו גלות היה לשון הרע .ג' מצינו
שעוון זה גורם שיהיו ישראל נרדים בפרך .ד' עוון זה גורם לסילוק שכינה.
ה' איך תחול עלינו ברכתו של הקב"ה כשאנו מורגלים בחטא שכתוב עליו
ארור מפורש בתורה .ו' גודל עוון זה הוא לאין שיעור שהוא ככופר בעיקר,
וגם נפרעים ממנו בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב.
הטעם שהחמירה תורה בעוון זה -א' משום שעוון זה מעורר קטרוג
גדול הגורם למוות וחרב והרג של אנשים רבים במקומות רבים .ב' בגלל
שע"י שהוא פוגם את הלשון הוא מונע מכל דיבורי התורה והתפילה שלו
לעלות למעלה ,ומאין תבוא עזרתינו לביאת המשיח וכיוצא בזה .ג' כיון
שרגילים הרבה אנשים לחטוא בזה הרבה פעמים השפעת הקלקול
למעלה מאד חמורה ,וזה היה אף אם זה היה עוון קטן ,כ"ש שהוא חמור
מאד.
חשיבות ידיעת הלכות לשון הרע שלכך נתחבר ספר זה -הסיבה
שאיסור זה נעשה אצל רבים הפקר הוא מחמת מחשבת ההמון שאיסור
לשון הרע הוא רק כשהדבר אינו אמת ,והבעלי תורה יש להם טעויות
בידיעת הדינים ,וכגון התר דאפי תלתא ואפי מרא ,או באיסור שלילת
המעלות ,ובאיסור קבלת לשון הרע בלב ,או משמחשיבים את המדובר
לרשע שמותר לדבר עליו .ומאידך פעמים שנראה לאדם שהכל אסור
וממילא א"א לפרוש ,ויש שחושבים שאינו עוון אלא מידת חסידות .ועל
כן נתחבר ספר זה שבו נתקבצו כל הדינים מש"ס ופוסקים למקום אחד,
והכל כתוב בדקדוק רב ,וכל הדינים הם מעיקר הדין ולא ממידת חסידות,
ולבד מההלכות יבואר גם כמה לאוין ועשין רגיל לעבור מי שאינו נזהר
מלשוה"ר ורכילות ,אולי ינגף היצר כשיראה גודל המכשלה בזה .גם לימוד
הלכות אלו משפיע על האדם כמ"ש חז"ל אם יגעת הרבה בדבריהם
הקב"ה מסיר יצא הרע ממך .וע"י ההרגל במשך הזמן יוכל האדם לפרוש
מחטא זה לגמרי .ואף שיש שיבואו להקל יותר ממה שכתבתי ,מ"מ
צדיקים ילכו בם וכו' .ואין לטעון כי מוטב שיהיו שוגגים וכו' ,כיון שבדבר
המפורש בתורה לא אומרים כך ,וחובה לדעת פרטי ההלכות ואפשר
לקיימם ,וגם ע"י הלימוד אף אם יחטא יצא מכלל בעלי לשון הרע ,וידע
בנפשו שחטא לפני ד' ,ויראה לפייס את חבירו או לפחות שלא לדבר עליו
עוד פעם.
למה הזהירה תורה על לשון הרע יותר משאר מידות רעות -מגודל
אהבת ד' לישראל הרחיקם מהמידות הרעות ,ובפרט הרחיקה התורה
מלשון הרע ורכילות ,שאף שאין לוקים על לאו זה ,הרי הוא גורם למריבה
ולרעות רבות ופעמים אף לשפיכות דמים ,כמו שמצינו שחטא הנחש
שגרם לגילוי עריות ולמיתה לכל העולם היה ע"י לשון הרע ,ועיקר ירידת
ישראל למצרים היתה ע"י לשון הרע ,וכן עיקר חטא המרגלים שהוא
סיבת הגלות הוא לשון הרע ,והריגת כל חכמי ישראל בימי שמעון בן
שטח וחורבן ביתר היו ע"י רכילות ,וכן עוד רעות עד אין מספר.

אלו איסורים עובר האדם בלשון הרע
מפני גודל הרעות שבחטא לשון הרע ורכילות הזהירה התורה עליו בפירוש בלאו ד"לא
תלך רכיל" (משא"כ על שאר מידות רעות שלא נכתבו אלא ברמז) ,ובאמת בלשון הרע
שייך לעבור כמעט על כל הלאוין והעשין שבין אדם לחבירו ,והרבה איסורים שבין
אדם למקום ,ולהלן יבוארו י"ז לאוין י"ד עשין וכמה ארורים השייכים לאיסור לשון
הרע.

לא תשא שמע שוא אזהרה למספר ולמקבל.
השמר בנגע הצרעת אזהרה שלא לשכוח להזהר מלשון הרע.
לפני עוור -המספר בודאי עובר מפני שמכשיל את השומע ,וככל
שיתרבו השומעים יתרבה איסורו ,והשומע הראשון עובר ,אבל אם גם
בלעדיו כבר היו שומעים יתכן שאינו עובר ,ומ"מ יזהר לא לישב עמהם.
המספר עובר על השמר פן תשכח את ד' אלוקיך דמסתמא הוא גס
רוח ואינו מכיר נגעי עצמו ,ועוון הגאוה קשה מאד ,ובפרט אם מתכבד
בקלון חבירו.
לא תחללו את שם קדשי שכיון שאין בזה תאוה והנאה גשמית ,הרי זה
מרד ופריקת עול .ובפרט אם הוא איש חשוב ,ואם דיבר ברבים חטאו גדול
יותר.
לא תשנא את אחיך בלבבך אם בפניו מדבר שלום ,וכ"ש אם מצוה
שלא יספרו לו.
ואם מדבר מחמת שנאה שביקש ממנו טובה ולא עשה לו ,עובר על
השנאה בלב על לא תטור ועל הדיבור עובר בלא תקום.
ואם מעיד בבי"ד יחידי עובר בלא יקום עד אחד באיש ,ולוקה על זה.
ואם מדבק עצמו לחברת רשע עובר בלא תהיה אחרי רבים לרעות,
שזה איסור להתחבר עם עושי עוול.
ואם הוא מחזיק במחלוקת עובר על ולא יהיה כקורח וכעדתו.
המגנה את חבירו בפניו או גם בפני אחרים וחבירו אין לו מה לענות ,הרי
הוא עובר על לא תונו דאיירי באונאת דברים.
ואם נשתנו פניו ע"י הדברים עובר בלא תשא עליו חטא שהוא איסור
לבייש חבירו אפילו בזמן התוכחה ובינו לבין עצמו.
וביתום או אלמנה אפי' הם עשירים ,עובר ב"כל אלמנה ויתום לא
תענון".
ואם מתכוון להחניף לשומע עובר בלא תחניפו את הארץ ,וכן השומע
לשון הרע ומסכים ומוסיף כמה מילים כדי להחניף למספר עובר בלאו זה.
ואם מקללו עובר על לא תקלל חרש.
ואם מדבר על ישראל בפני נכרי הוא הוא בכלל מוסר.
ויש מהלאוין שחיובם מיתה בידי שמים ,ויש שנוגע בענין עוה"ב.
ועובר על זכור את אשר עשה ד' אלוקיך למרים שהוא חיוב לזכור
בפה מה שנענשה מרים על שדיברה על משה.
ועל ואהבת לרעך כמוך ,שהרי אדם לא רוצה שידעו את חסרונותיו.
ואם יכל לשפוט המעשה לזכות עובר על בצדק תשפוט עמיתך.
(בבינוני המצוה בדבר השקול ,ובצדיק אף בנוטה לחובה).
ואם איבד מחייתו מחמת הסיפור עובר על גר ותושב וחי עמך .וחי

אחיך עמך.
ואם המקבל יכול להוכיח את המספר ודבריו יתקבלו ואפי' ספק ,עובר על
הוכח תוכיח.
ואם מדבק עצמו לחבורת רשע עובר על ובו תדבק שהוא מצוה להתדבק
בת"ח.
ואם מדבר בבית הכנסת או בבית המדרש עובר על ומקדשי תיראו,
שמלבד עצם האיסור על שחוק והיתול ושיחה בטלה ,כ"ש שאסור
לשוה"ר ורכילות ,ואפילו אם עשו תנאי בבית הכנסת ,או ת"ח שמותר
להם לאכול שם כדי שלא יתבטלו מלימודם ,עוברים.
ואם מגנה זקן (אפילו עם הארץ) או חכם בפניו עובר על והדרת פני זקן.
והמספר על כהן עובר על וקדשתו שזה מצוה לנהוג בהם כבוד הרבה.
ואם מספר על אחיו הגדול או בעל אמו או אשת אביו עובר על מ"ע
דכבוד ,וכ"ש אביו ואמו ,שבזה עובר גם על ארור מקלה אביו ואמו.
ועובר על את ד' אלוקיך תירא.
ועובר על מצות עשה דלמוד תורה ,שלא למד תורה באותו הזמן( ,וכל
אדם יכול ללמוד מה שהוא מבין) ,וגם הוזהרנו בכמה לאוין ועשין שלא
לפרוש מן התורה בשום פנים ,ומצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל
המצוות ,וכיון שאדם שעבר עבירה מחשבים עימו בעת הדין גם על מה
שלא קיים מצוה באותו זמן ,וכל תיבה של תורה היא מצות עשה בפני
עצמה ,ממילא בכל דיבור של לשון הרע עובר על מאות לאוין ועשין.
ואם מערב דברי שקר עובר על מדבר שקר תרחק ,ונשתנה שמו לפגם
להקרא מוציא שם רע ,ועונשו גדול הרבה יותר.
והמרגיל עצמו במידה זו עובר על והלכת בדרכיו ,שהרי הקב"ה שונא
דלטוריא.

האיסורים דלהלן כוללים בין לשון הרע ובין רכילות ,בין על אמת ובין על ועובר גם על ארור מכה רעהו בסתר ,ועל ארור משגה עוור בדרך ,ואם
הדבר נעשה אצלו הפקר עובר על ארור אשר לא יקים את דברי
שקר ,מלבד אם צויין אחרת.
התורה וכו' והוי כמומר לדבר אחד ,וארור היינו קללה ונדוי.
לא תלך רכיל בעמך כולל רכילות ולשון הרע אפילו על אמת.

וכן קונה בנפשו מידת האכזריות ,ומידת הכעס ,ופעמים מגיע לליצנות
ושאר מידות רעות.

כלל א':
מה בכלל האיסור -איסור לשון הרע הוא אפי' על אמת (ודבר שקר
חמור יותר) ,ואפי' אם חבירו או אביו או רבו הפצירו בו שיספר ,ואף אם
יפסיד ממון או כבוד (ונחשב כשוטה) מחמת שאינו מספר לשון הרע.
והאיסור הוא בין בכתיבה בין בדיבור ואפי' ברמז .ואפי' מגנה גם את עצמו
אסור.
ועובר על "לא תלך רכיל" ,ועוד כמה לאוין ועשין כמבואר לעיל.
בעל לשון הרע -אם הורגל בעוון זה נקרא בעל לשון הרע ועונשו גדול
יותר ,ונפרעים ממנו בעוה"ז ואין לו חלק לעוה"ב.

כלל ב':
איסור לשון הרע אפילו על אמת הוא אפי' בפני יחיד ,וכ"ש בפני רבים
וככל שיתרבו השומעים יתרבה עוון המספר מפני שחבירו מתגנה יותר,
וגם מכשיל יותר אנשים בשמיעת לשון הרע.

התר דבאפי תלתא
איתא בגמרא בבא בתרא ל"ט .כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא
בישא .ובבאר מים חיים מאריך הח"ח בביאורי הראשונים בסוגיה זו ,ומסיק שלפי רוב
הראשונים בדבר שניכר מדבריו שהוא גנאי אין התר אפילו באפי תלתא אפילו יודע שהוא
אמת ,וגם לקבל אסור ,ובדבר שאינו גנאי גמור וזה תלוי לפי צורת הסיפור ,מותר לספרו
באפי תלתא ,ודעת הרמב"ם והסמ"ג והרשב"ם שגם גנאי גמור מותר לספרו אחרי שכבר
נתפרסם באפי תלתא ,והח"ח מביא ז' תנאים להתר זה ,ומסיק שכמעט אין מקום
במציאות לקולא זו ,ודעת הרבה פוסקים לאסור גם בזה ,וכדלהלן.

להרבה פוסקים מה שמצינו בגמרא שדבר שנאמר בפני שלשה אין בו
משום לשון הרע ,אין ההתר אלא בדבר שאינו גנאי גמור ,והדבר תלוי
באיזה צורה מספרים אותו ,שבזה התירו חז"ל לאומרו בפני שלשה ,כיון
שהוא יודע שהדבר יגיע למי שמדבר עליו ,ובכך יזהר לאומרו בלשון
שאינה נשמעת לגנאי.
י"א שדבר שכבר נתפרסם בפני ג' ,אף שהמספר עצמו ודאי עבר על
איסור לשון הרע ,מ"מ אין איסור לשון הרע לספרו לאחרים ,כיון שהדבר
עשוי להתפרסם .אמנם להתר זה יש כמה תנאים:
א' אין ההיתר אלא לספר באקראי אבל אם הוא מתכוין להעביר הקול
ולגלותו יותר אסור אפילו אם אינו מספר בשם מי שסיפר לו.
ב' אין ההתר אלא אם יודע בעצמו שנתפרסם לשלשה ,אבל אסור לסמוך
על חבירו בזה.
ג' אם אפי' אחד מהשלשה ירא אלוקים אסור לספר ,מפני שהוא לא יספר
וא"כ הדבר אינו עתיד להתפרסם ,ויתכן דה"ה אם אחד מהם קרובו או
אוהבו.
ד' דווקא באותה העיר מותר ,אבל לא בעיר אחרת אע"פ ששיירות
מצויות.
ה' אם המספר הזהיר שלא לגלות ,אסור לספר .וכן היכא ששנים סיפרו
לשנים אסור לספר.
ו' יש להזהר שלא להוסיף שום דבר יותר ממה ששמע ,ואפי' להטעים את
הדבר כגון לומר שהדבר מתאים לו אסור( .ועל כן צריך ליזהר שאם
מפורסם על אדם דברים שעשה בעבר וכעת נוהג כשורה ,או דברים
שאבותיו עשו והוא נוהג כשורה ,אסור לגנותו על זה ,ולא שייך בזה
התירא דאפי תלתא כיון שלפי האמת אין בזה שום גנאי).
ז' אם יודע שהשומע יקבל את הסיפור ואולי יוסיף על הגנות אסור לספר
לו ,ויש בזה משום לפני עוור.
וא"כ נמצא שכמעט אין לקולא זו מקום במציאות ,ובפרט שלהרבה
פוסקים אין מקור לקולא זו ,לכן השומר נפשו ירחק מזה.

בכל שבוע מתקיים מבחן על חומר הלימוד השבועי עם
פרסים יקרי ערך ,המבחנים מופיעים בגליון נפרד.
לעיל.
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ספר אהבת חסד:
גמילות חסדים זו מצוה שמעלתה גדולה עד מאד ,כפי שאנו רואים בתורה שמזהירה
בהרבה מקומות על מצות "והלכת בדרכיו" והיינו ללכת בדרכי ד' שהם דרכי החסד
והרחמים ,וכן בהרבה מקומות מוזכר בתורה חסד שעשו האבות הקדושים וכו' ,והרבה
ממצוות התורה עניינם הוא להיות לעזר לרעינו בכל מה שנוכל ,וגם חז"ל האריכו בגודל
הענין והתועלת שיש במידה זו בעולם הזה ולעולם הבא .ובספר זה יבוארו פרטי מצוה
זו וגודל עניינה.

מצות חסד ללכת בדרכי ד' -יתברך הטוב והמטיב העושה חסד עם
ברואיו ,וביותר עם בני ישראל האהובים לו מאד ,וד' ציווה אותנו ללכת
בדרכיו שהם דרכי הרחמים והחנינה ,ובח' מקומות הזהיר אותנו הכתוב על
זה ,מלבד מה שהתורה מלאה מזה כמו שיתבאר בספר זה ,וגם ע"י
הנביאים זירזנו על זה.
גודל ההשפעה הטובה על האדם העושה חסד -עשית חסד היא
טובה גדולה לעושה עצמו ,משום שכפי כמה שהרגיל האדם עצמו בעוה"ז
במידת הטוב והחסד ,כך יקבל השפעת טובו וחסדו של הקב"ה בעוה"ז
ובעוה"ב ,כדכתיב "מה ד' אלוקיך שואל מעמך וכו' ללכת בכל דרכיו וכו'
לטוב לך" ,ומצינו בכתובים ובמאמרי חז"ל שהשוו מידת החסד לתורה,
שגם ע"י החסד ניצל על ידה מכל צרה וזוכה לכל טוב ,ומצינו שמידת
החסד מועילה לכפר עוונותיו של אדם (כבית המקדש) ,ומועילה להאריך
ימיו של אדם ,ולהנצל מחבלו של משיח ,והיא עומדת לאדם לכל הדורות
שאחריו ,ועושה שלום גדול בין ישראל לאביהם שבשמים ,ומידה זו
עומדת ברומו של עולם ממש ,כי בעלי צדקה וגומלי חסדים חוסים בצל
כנפיו של מי שאמר והיה העולם ,ומאידך מי שאין בו מידת החסד
והחנינה מרחיק עצמו מהקב"ה ,ונקרא בליעל.
סיבת כתיבת ספר אהבת חסד -יש אנשים שמצוה חסד רפויה בידם,
והסיבה היא חסרון ידיעת הפרטים הכלולים במצוה זו ,וחסרון ידיעת גודל
ענינה והשפעתה לטובה על האדם ,ועל כן נכתב ספר זה.
גמילות חסדים כוללת כל טובה שאדם מיטיב לחבירו בחינם ,בין
בממונו (השאלה הלואה וכדו') ,בין בגופו ,בין לחיים (הכנסת אורחים,
ליווי ,שמחת חתן וכלה ,ביקור חולים ,ניחום אבלים ,וכדו') בין למתים
(ההתעסקות בכל צרכי הקבורה) ,וכל זה בכלל "ואהבת לרעך כמוך"
דהיינו שכל הדברים שאתה רוצה שיעשו לך אחרים ,עשה אותם לאחיך.

ענייני גמילות חסדים המוזכרים בתורה,
וכמה פרטים במצוה זו
הנה אמרו חז"ל שהתורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח ,ובאו בזה ללמד גודל הענין של
חסד ,ובאמת גם שאר התורה מלאה מענייני החסד בהרבה אופנים ,וכדלהלן ,ועל
האדם להתבונן בזה כמה החסד יקר בעיני ד' יתברך.

א' הקב"ה קילעה לחוה והביאה אל האדם ונעשה לו שושבין.
ב' שם ויפת כיסו את נח אביהם ,מפני שהאדם צריך לחפות על קלון חבירו
בכל כוחו ,כמו שהוא חס על כבוד עצמו ,ונח בירכם על זה וברכתו
נתקיימה.
ג' אברהם יצא להלחם בארבעת המלכים והוליך עמו עוד אנשים ,כדי
להציל את לוט ורכושו מן הצרה ,אע"פ שלוט היה אשם בדבר ,שהאדם מחויב

כ"ה אחד ממידותיו של הקב"ה זה "ועושה חסד לאלפים" וצריך לילך
בדרכיו.
כ"ו מצות הלואה והשבת העבוט.
כ"ז הרבה עניינים בפרשת בהר כמו גאולת קרובים וכו' בנויים על מידת
החסד .ובאמת הרבה מצוות עשה ולא תעשה בתורה נובעים ממידת
חסדו ית' ,כגון לקט שכחה ופאה ,מעשר עני ,בשמיטה "ואכלו אביוני
עמך" (מלבד שהוא שבת לד') ,השבת אבידה (ואפי' בשוה פרוטה) ,פריקה
וטעינה ,ועוד הרבה מצוות ,ומטובו וחסדו ית' ציווה גם אותנו להיות לעזר
בכל מה שנוכל.
וכיון שכ"כ גדול קדושת מידת החסד ,כמה יש לאדם להחזיק במידה זו
ולא להתרפות ממנה כל הימים ,ולא יסתפק לעשות חסד פעם בחודש או
פעם בשבוע.

הלאוין והעשין ששייכים למצות הלוואה
כתיב "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע
וכו' " ,יש כאן ב' לאוין שלא להמנע מלהלוות לנצרך מחמת השמיטה,
וא"כ ודאי יגדל חטאו של מי שנמנע מלהלוות בלא חשש לשמיטת החוב.
אם נמנע מלהלוות מחמת שחבירו לא הטיב עמו עובר על לא תקום ,ואם
מיטיב עמו ואומר לו איני כמוך ,עובר על לא תטור ,ואם מחמת שנאתו
מפרסם עליו שהוא אינו נאמן ,מלבד איסור נקימה ונטירה עובר גם על
לשון הרע ,שהוא יורד בזה לחייו ממש ,אלא ילווהו בלב שלם ,ויתבונן
שכל ענייני העולם הם הבל והבאי ואין כדאי לנקום ולנטור עליהם.
אם מבקש ההלוואה מסתכן ע"י אי נתינת ההלואה עובר על "לא תעמוד
על דם רעך" שהוא איסור להתרשל בהצלת חבירו בסכנת מות .ובמכילתא
שהובאה בספר המצוות להרמב"ם מבואר שבכלל איסור זה גם להמנע
מלהציל את חבירו מהפסד ,ואיסור זה שייך גם בעשיר.
והלכת בדרכיו זה כולל ללכת במידותיו של הקב"ה שהם כולם רק לטוב,
כגון להיות רחום וחנון וכיוצא בזה בשאר מידות טובות.
והודעת להם את הדרך ילכו בה ,ואמרו חז"ל שהדרך זה גמ"ח ,שהיא הדרך
שדרך בה אברהם אבינו שהיה דבוק במידת החסד ,ומצוה זו כוללת כל
ענייני החסד שיש בין איש לרעהו בגופו ובממונו.
וכי ימוך אחיך ומטה ידו וכו' וחי אחיך עמך ,שהיא מצוה להחזיק ביד אחינו
שמך ,ולתת לו מתנה או הלואה או לעשות עמו שותפות או להמציא לו
מלאכה ,כדי שיתחזק ולא יפול ויצטרך לבריות.
אם כסף תלוה את עמי ,וקיבלו חז"ל שזה מצוה ולא רשות ,להלוות
לאחינו בעת דחקם( ,וכתיב "אם" משום דקאי על "לא תהיה לו כנושה"
שהוא איסור דווקא בישראל) ,ונכפלה אזהרה זו ב"העבט תעביטנו".
והמרגיל עצמו להמנע מלהלוות במשך הזמן יעבור על כל האיסור הללו,
ועל כן השומר נפשו ישמר מהמידה הזו מאד ,וילך בדרכי ד' ,ועי"ז תבוא
עליו ברכה מאת ד'( .פתיחה).
והנה יש ג' מדרגות בעבודת ד' :יראת שמים ,ולמעלה מזה אהבת השם ,ולמעלה מזה הדביקות
בד' .ואהבת ד' זה גם כשמתעוררת בלב האדם ל עיתים אהבת ד' ,אבל הדביקות הכונה שאהבת ד'
תקועה בליבו תמיד ועי"ז נדבקה נפשו לד' .ואין האדם זוכה לשום מדרגה עד שירגיל את עצמו
ללכת בדרכי ד' להיות רחום וחנון וגומל חסד (ולכן התורה כתבה "ללכת בדרכיו" ואח"כ "וליראה
אותו") ,וגם אחרי שזכה לג' מעלות אלו חובת האדם להמשיך להיות גומל חסד( .הגהה).

במצות "לא תעמ וד על דם רעך" גם לשכור אנשים כדי להציל את חבירו מן הגיס והליסטים.

ד' בקור חולים אצל אברהם.
ה' הכנסת אורחים של אברהם וגודל זריזותו בזה ,ואמר הכתוב "כי ידעתיו
למען וכו' לעשות צדקה ומשפט" והחסד בכלל צדקה וגדול ממנה.
ו' אברהם ביקש מהקב"ה שישא את עוון סדום ולא יכלה אותם ,והרבה
והפציר בענין זה ,ומבואר שצריך האדם גם להתפלל על אחרים ,ואע"פ
שהם הולכים בדרך לא טובה .עוד יש ללמוד מעלת החסד מעונש סדום
שהיה על מיעוט הצדקה ,וגם סיפרה התורה את החסד שעשה לוט אע"פ
שלא ידע שהם מלאכים.
ז' הספד וקבורה לשרה קבורת דבורה מינקת רבקה וקבורת יצחק.
ח' רבקה נבחרה ליצחק כיון שהיתה גומלת חסדים.
ט' הקב"ה בא לנחם את יצחק על פטירת אברהם.
י' הבטחת יעקב לקב"ה על המעשר ,ומסתמא המעשר היה לצדקה וחסד.
י"א ברכת אבלים של הקב"ה ליעקב על פטירת רחל.
י"ב ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו.
י"ג ראובן ויהודה ניסו להציל את יוסף מן המיתה (ותמר רצתה להשרף
כדי שלא לבייש את יהודה).
י"ד בקשת יוסף משר המשקים שיזכירו לפני פרעה ,כי בכלל גמ"ח
להזכיר איש לטובה לאיש שיכול להיטיב לו.
ט"ו יוסף נתן צידה לדרך לאחיו כפי שראוי לעשות לאורחים.
ט"ז יוסף כלכל את אנשי מצרים שזה הוא גמ"ח ,כי צריך כל אדם להחיות
אנשים ולכלכלם כפי כוחו.
י"ז קבורת יעקב והבכי והמספד ונשיאת המיטה והלויה.
י"ח המילדות מסרו עצמם לסכנה ,ואף סיפקו מים ומזון ליולדות העניות,
ולא פרשו מלהיות מילדות שמא האחרות ישמעו לעצת פרעה.
י"ט משה רבינו יצא אל אחיו ונתן עיניו וליבו להיות מיצר ודואג עליהם,
וזה ממידת החסד להתבונן בצרת חבירו ,אולי יוכל להושיעו בדבר מה ,וכן
הרג משה את המצרי כדי להציל את המוכה ,ודלה מים והשקה את צאן
בנות יתרו.
כ' שוטרי בני ישראל לא דחקו את עושי המלאכה וקיבלו את המכות
בעצמם.
כ"א משה רבינו לקח את עצמות יוסף ,ובזה שילם הקב"ה ליוסף עבור
החסד שעשה ליעקב בקבורתו.
כ"ב "זה קלי ואנווהו" היה דומה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה וכו'.
כ"ג כל ההכנסת האורחים שעשה משה רבינו ליתרו.
כ"ד "והודעת להם את הדרך" זה גמ"ח.

אהבת חסד חלק ב'
ע"י משפט וחסד ממונו של האדם מתקיים בידו -כתיב "הגיד לך
אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך ,כי אם עשות משפט ואהבת חסד וכו' "
ביאור הענין הוא כי גזל הוא סיבה לאבד גם את הממון שבא לידו בהתר
ויכול לצאת נקי מנכסיו בגלל זה ,ועל זה בא הנביא ואומר שאין הטוב
לאסוף הון אלא להתבונן אם הרווח הוא במשפט ,כדי שיתקיים הממון
בידו ,ועוד הוסיף הנביא שצריך גם לעשות צדקה וחסד בממונו לפי עשרו,
ובלא זה יהיה ממונו כלה והולך ,עוד מבואר בפסוק זה שלא די בעשית
חסד מצד ההכרח ,אלא שלימות מידת החסד היא שיהיה לאדם אהבה
למידת החסד ,והסימן לזה הוא כמה הוא מחפש בכל כוחו לעשות חסד.
(פרק א').
העולם עומד על התורה והחסד -בתפילה אנו מודים על מידת אהבת
חסד" ,כי באור פניך נתת לנו ד' אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד" ביאור
הענין הוא כי במעמד הר סיני נתגלו לנו כמה עניינים עיקריים ,א' שהתורה
הקדושה היא מקור החיים ובלעדיה אין קיום לעולם .ב' כמה האדם צריך
לרדוף ולאהוב את החסד ,כי הבריאה כולם עומדת על חסדו יתברך ולא
במידת הדין( .שם).

כמה סיבות למה השי"ת זרז כ"כ על מידת החסד ואהבתה-
האדם נברא בצלם אלוקים ,והיינו שיש בכח נפשו להתדמות במידותיו
לקב"ה ,וא"כ ההולך בדרך החסד הרי הוא נושא עליו צלם אלוקים .והנה
כל קיום המין האנושי תלוי בצדקה וחסד ,כי כל אדם ואפילו עשיר נצרך
לזה בעניניו (הלוואה או מלאכה ,לשמוח עמו בשמחתו ,לנחמו כשהוא
עצב ,להפיג דאגותיו ,ולסייעו במשאו ,והכנסת אורחים וביקור חולים
וקבורה) ואין העולם יכול להתקיים בלי מידה זו.
וטעם נוסף מפני שתכלית האדם הוא כדי להתענג על ד' ולהדבק בו ,שזה
העינוג הגדול ביותר ,וכדי לזכות בזה בעוה"ב צריך להדבק בקב"ה בעוה"ז
בכל כוחו ,והיינו להדבק במדותיו ,ומי שמידתו שלא להיטיב לזולתו איך
ידבק בד'( .והעומד לפני ד' צריך שמירה יתירה ,ותורה וחסד הם שמירה
עבורו ,והעוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה ויושב בצילו של הקב"ה).
ומזה יבין האדם כמה עליו לשמוח כשמזדמן לו לעשות חסד ,ויעשה את
החסד בשלימות ,ובאופן שלא יתבייש המקבל ,ויזכה גם אחרים בחסד.
וטעם נוסף מפני שחובתו של האדם או זכותו לעת"ל ,תלוי אם יש לו רוב
מצוות או רוב עוונות ,וכשהקב"ה דן את האדם ,אם ידון אותו במידת הדין
א"כ ידקדקו בכל מצוה אם עשאה בכל פרטיה ,ואם עשאה במחשבה

ראויה באהבה ויראה ובשמחה וכו' ,וגם אם עשה תשובה ידקדקו אם
עשאה כראוי או לא ,וא"כ אפי' אם יש לו רוב זכויות לא יצא זכאי אא"כ
התחזק במצוות בכל כוחו .אבל אם הקב"ה ידון אם האדם במידת
הרחמים ,אף שודאי יש הבדל אם עשה המצוות כתיקונם או לא ,מ"מ
ימצאו לו זכות למה לא עשאם כתיקונם ,ומאידך יתלו שעשה את
העוונות בשגגה וכדו' ,וגם התשובה תתקבל אע"פ שאינה בשלימות ,וא"כ
אפי' יש לו רוב עוונות יצא זכאי בדין .והדרך שיתנהגו עם האדם במידת
החסד והרחמים הוא ע"י שהאדם עצמו יתנהג כך ,ולכן זירז השי"ת כ"כ
על מידת החסד ,כי ע"י מידת החסד יצאו זכאים בדין שזה רצונו יתברך.
ואם האדם בחייו דבוק רק בתורה ולא בחסד ,מידת הצדק לא נותנת שיוותרו לו לעת"ל( .ב' ג').

מעלות מצות גמ"ח ומה זוכים על ידה
האדם אוכל פירות מצוה זו בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב .ועומדת
לצאצאיו עד סוף כל הדורות (והצדקה עד ג' דורות) .ומועילה לפדות את
ישראל מאומות העולם .ושקולה יותר מקרבנות .ומביאה גשמים לעולם.
ומצילה את האדם ממיתה אם נגזרה עליו .ומצילה מיצר הרע (יחד עם
התורה ,שהתורה מקדשת את כח שכלו ,והחסד מקדש את אברי גופו).
מצות גמילות חסדים עומדת לאדם בעת דחקו להציל אותו מצרותיו,
משא"כ מי שעוסק רק בתורה ,וביאור הענין הוא כי כשיש לאדם איזה
צרה מסתמא דנים אותו למעלה ,ויש למעלה מלאכי רחמים ודין ,ואם הם
דנים את האדם לא יצא האדם זכאי בדין ,אבל כשהקב"ה בעצמו דן את
האדם בחסדו יצא זכאי בדין( ,וי"ל שזה כוונת הכתוב "ולך ד' חסד כי אתה תשלם לאיש
כמעשהו" ,שרבים שואלים מה החסד לתת לאיש כמעשיו ,והביאור בזה הוא שבעצם המצוות
שהאדם עושה אינם בכוחו אלא משל הקב"ה ,ולמשל מצות תפילין הרי היד שמניח עליה והדעת
והכח להניח והמעות שקנה בהם את התפילין הכל מהקב"ה ,ואין לאדם אלא בחירה ,ומ"מ הקב"ה
משלם לאדם כאילו כל המעשה שלו) .וכן הפרנסה כיון שהיא מאת ד' בעצמו לכן מקבלה גם מי
שאינו ראוי ,וזהו שאמרו שמפתח של חיה ושל תחית המתים לא נסר לשליח ,וכן הקב"ה בעצמו
מחזיר הנשמה בבוקר גם למי שאינו ראוי ,ופודה את המות בדבר אחר קטן ,והקב"ה דן את

האדם בחסדו לפי מה שהאדם עצמו נהג במידת החסד( .פרק ד').
גמ"ח מעוררת רחמי ד' וחסדיו על ישראל גם לאחר שתמה זכות אבות.
וביאור הענין הוא כי האבות ע"י שנהגו במידת החסד גרמו שחסדי ד' יהיו
על הבריות( ,שלפני כן היתה השכינה ברקיע השביעי והם הורידוהו עד
שבמתן תורה ירדה השכינה על הארץ) ,וממילא כאשר תמה זכות אבות
עלינו לעורר בעצמנו את רחמי ד' ע"י מידת החסד .ועתה שמידת הדין גברה מאד
בעולם ,ואין שום עצה להנצל מהצרות המתחדשות מידי יום ,ממילא עלינו להתחזק מאד במידת
החסד .וכן מצינו שישראל במצרים כרתו ברית לעשות חסד (וללכת בדרכי ד' לבדו ולא ישנו שמם
ולשונם) כדי להנצל מהשעבוד.

הרגיל במצוה זו בתמידות זוכה לבנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה,
ואם לא היו לו בנים יוולדו לו בנים כאלו בזכות החסד ,ומן התימה על האנשים שמחפשים סגולות
לבנים ומוציאים על זה ממון רב ,ויותר טוב שיתעסקו בצדקה וחסד לעזור לעניים לפרנסם
ולהכניס בניהם לת"ת או לפתוח גמ"ח קבוע ,ועיקר המצוה הוא העסק התמידי שהאדם מרגיל את
גופו לזה ,והרבה עשו כן וזכו לבנים ,ויתפלל למי שהבנים שלו ,והגומל חסד תפילתו נשמעת,
ואמ נם לא תמיד הדבר מועיל מיד .ואם כלו ימיו בלא בנים לפחות נשארה לו המצוה ,משא"כ
המוציא ממונו לסגולות חיצוניות שלא יועילו ולא יצליחו( ,פרק ה').

כל הברכות האמורות בתורה הם למי שהולך בדרכי ד' שהוא רחום וחנון
ורב חסד( .שם).
המרגיל עצמו במידת החסד זוכה שתפילותיו מתקבלות( .פרק ו').
הגומל חסד לתלמיד חכם ועל ידי זה יכול הת"ח להתפרנס ,זוכה שיוכל
לעסוק בעצמו בתורת ד' ,וישב בישיבה של מעלה בין החכמים ,ומעלה
עליו הכתוב כאילו מתדבק בשכינה.
העושה צדקה וחסד עם מדוכא שנחלש וע"י כך נתחזקה בריאותו ,נחשב
לו כאילו החיה אותו ונתן לו את נפשו ,ואם בניו יבואו ח"ו לידי חולי או
מיתה ,יציל אותם הקב"ה נפש תחת נפש .ואם הוא יצטרך לאיזה חסד
ישלם לו הקב"ה כגמולו.
המיטיב לחבירו ועי"ז נסבב טובה לאנשי ביתו ולעוד אנשים נחשב הכל
למעשה שלו לענין קבלת השכר ,וכמו שמצינו שלענין עונש שכל
התוצאות מהמעשה של האדם אפי' בגרמא ואפי' רק גרם שאדם אחר לא
יוכל לעזור לו ,נענש כאילו עשה את הדבר בעצמו ,כך הוא לענין המיטיב
לחבירו ,ומידה טובה מרובה ממידת פורענות.
גודל הקלקול שבא לאדם ע"י מניעת צדקה וחסד -כל המעלים
עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה ,והתורה קוראת לו בליעל ,וכמה
כלימה וחרפה ימצא למעלה ע"י שם זה ,ויש לחוש שמא אותו אדם
שנמנע מלעזור לו יקרא אל ד' ,שזה יכול להיות סיבה שמצבו יתהפך
לגמרי ,וממונו כלה ביד זרים ונשאר בעירום ובחוסר כל( ,ואפי' עושה מעט
צדקה וחסד אך לא כפי ערכו ,ג"כ עלול להיות שממונו יכלה ,ואפי' ממון
אחרים שמעורב בממונו יכלה) ,והוא מוכרח להיות מיורדי גיהנום,
ומתקלל בכ"ד קללות ,וגורם שהקב"ה אוסף את שלומו מישראל ,ומצינו
שעמון ומואב לא יבואו בקהל ד' על שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים,
אע"פ שהיה לישראל מן באר שלו וענני כבוד ,כ"ש מי שאינו עושה חסד
עם מי שצריך לכך .ומצינו בחז"ל שכל שאינו מרחם על הבריות בידוע
שאינו מזרעו של אברהם אבינו ,ואין ראוי להתדבק בו ,וכן אמרו שכל
הכופר בגמ"ח כאילו כופר בעיקר ,משום שכל מטרת הבריאה ונתינת
התורה היא כדי לעשות חסד לנבראים (ויש עוד הרבה מאמרי חז"ל
ופסוקים בענין זה ואכמ"ל)( .פרק ז').

ההספק החודשי לפי סדר הלימוד היומי בספרים אלו:
א' תשרי – ג' חשון
חפץ חיים מתחילת ההקדמה עד כלל ב' סעיף ט'.
אהבת חסד ההקדמה והפתיחה ,אח"כ מדלגים לחלק ב'
פרקים א' – ז'.
המבחן מתקיים בסוף כל שבוע על החומר של אותו שבוע,
ובסוף החודש על החומר של אותו חודש.

