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æé óéòñ
:äìéçúî õö÷á óà øîàð äæ ïéã íà íéðåùàøä å÷ìçðå .äò óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î

.àäøîàù àøîâä úèéäøî òîùî ïëã äùî éëøãä áúëå ,äìéçúî õö÷á íâ åøéúä [á 'éñ] à"âäå [è"ä ã"ô] î"îä

äî íâù ïðéùøôî íéîëç éãéîìúáã åðééäå ,ù"àøäå 'ñåú éøáã úîéúñî òîùî ïëå ,"êéøàå 'ë÷á ïéìôìô '÷ éðéåìä"

.äàåìää íåùî àìå àîìòá äðúî úøåúá àåä óéñåäì õö÷ù

.áíéîëç éãéîìúáå ,ïø÷ä ìò åì óéñåä ïåòøéôä ïîæáù àìà ììë åðúä àìù ïôåàá äæ ïéã áúë [è"ä ã"ô] í"áîøä

.àîìòá äðúî úøåúá éåäã ïðéøîà1

.âòåøôì ãéúòù äàåìää ïîæá øéëæäù òîùîå .äãô÷ä àìá øåúéå êøã àìà äìéçúî åì õö÷ àìù éøééîã áúë ï"áîøä

éðéåìä" ï"áîøä ïåùì èèéöù î"îá ïééòå .äãô÷äá àìù àåäù øëéðä ïôåàá àìà äöéö÷ ìù äøåöá àì êà ,øúåé åì

."ë÷ êì òøôàù øùôàå '÷

äëìäì.äìéçúî åðúäá åìéôà íéøéúî ùéã àéáä à"îøäå ,í"áîøä ïåùì úà ÷éúòä ò"åùä :

:íéîëç éãéîìú ìù äæ øúéäá úåôñåð úåìáâä íéðåùàøä åáúëå

.à.äàåìää éìá íâ åì ïúåð äéäù òåãéù ,èòåî øáãá àìà øúåä àìù åáúë [æò 'éñ] ù"àøäå 'ñåú

.ò"åùä ÷éúòä ïëå ,ùîåç ãò àìà øéúäì ïéàù àøîâä éøáãî ãîì ï"áîøäå

ïåâë ,úèòåî äîöò äàåìää øùàë àìà åðéà ùîåç ãò øúåäù äî íâã óéñåä [ì 'éñ] äëåøàá ò"îñä ñøèðå÷áå

.ùîåç ãò åìéôà øéúäì ïéà äáåøî äàåìäá ìáà ,àøîâáù ïéìôìô '÷

.á'ñåúå .äðúî úøåúá åì ïúåðù éôè øëéð äæáù ,äãåòñ éëøöá àìà 'îâá åøéúä àìù ú"äñäå ï"áîøä åáúë ãåò

à÷åãã ï"áîøä ïåùì úà àéáä ò"åùäå .úåòî úàåìäá óà ïéøéúîù òîùîå äæ éàðú åáúë àì í"áîøäå ù"àøäå

.øúåî ìëàî øáãá

.â.äåìä íâå äåìîä íâ íéîëç éãéîìú íäéðùùë àìà äæ ïéã øúåä àìù ú"äñäå ï"áîøä åáúëå

àìù ù"âéî é"øä íùá àéáä [êùð åäæéà ÷øô] ÷"îèùäå ,íéîù úàøéáå äîëçá íéìåãâ ç"úá åðééäã ú"äñ áúëå

.íéøùëä íéãéçéì àìà äæ ïéã øúåä

çé óéòñ
ìù úåòî 'åëå ç"ø øîà àìéù øá äáø øîà ,.ò óã àøîâá àåä ïðáøã úéáøá íéîåúé ìù úåòî úååìäì øúåîù ïéãä øå÷î

ïéáå çéåøé ïéá ,äáåö÷ úéáø ïúéì áééçúî äåìä ïéàù] äæ ïôåàá äàåìäù ïåéëã ,ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ ïúååìäì øúåî íéîåúé

.íéîåúé ìù úåòîá íéîëç åøæâ àì ,ïðáøã øåñéà ÷ø äøåú øåñéà äá ïéà [çéåøéù äîî ÷ø íéîåúéì ïúé àìà ,çéåøé àì

íéîåúéá äøúåä ïðáøã úéáø ìë íàä

.íéîåúéá øúåä úéáø ÷áà ìëù [åéùåãéçá à"áùøä ,ù"àøä ,ã"éä ã"ô í"áîøä ,é"ðáå ï"øá íéàáåî ,íéðåàâä] íéðåùàøä áåø úòã

.úéáøá úååìäì ïåùì åè÷ð àìå úéáøá úååìì ïéøúåî ç"úã 'îâá åè÷ðù äîî úàæ ÷ééã í"áîøäù î"îä áúëå .1
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.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ù ,àøîâá øëæðä ì"ðä ïôåàá àìà åøéúä àìù áúë à"áèéøä2

äëìäì.äøúåä ïðáøã úéáø ìëù íéðåùàøä áåøë ,ì÷äì é"áä áúë :

íéîåúé ìù úåòîá úøçåàî úéáø

àìé÷ úøçåàî úéáø àîìòáù óàå ,íéîåúé ìù úåòîá úøçåàî úéáø øéúäì ïéàã [à"áùøä áúë ä"ã ã"éä ã"ô] î"ìîä áúë

,íéîåúéì çéåøäì åöø íéîëçù íåùî àéä íéîåúé ìù úåòîá àìå÷ä ìëã ,íéîåúé ìù úåòîá äøéúäì ïéà î"î ,úéáø ÷áàî éôè

äåìäå ùàøî äòåãé äðéàå åöö÷ àìù íåùî ÷ø àéä äìù àìå÷ä ìë úøçåàî úéáø ìáà ,ùàøî äòåãéä úéáøá ÷ø êééù äæå

î"ìîä éøáã .[ãð 'éñ à"ç] áì ïá é"øäî ïåùìî äæ ùåãéç ÷ééãì ùéù î"ìîä áúëå .øúéää ììëá äæ ïéà ë"à ,åðåöøî äðúð

.[èé ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçáå ,[ô"ëò êà ä"ã âð 'éñ] à"òø ú"åùá åàáåä

øåèä úäâäá] â"äðë øôñáå ,[äî 'éñ á"ç] è"éøäî ú"åùá àåä ïë ,úøçåàî úéáøá íâ ì÷äì åè÷ð íéðåøçà éìåãâ äîë íðîà

.[ãð 'éñ] à"òø ú"åùá åéøáã åàáåä ,øéàî úéáä úòã ïëå [áð ÷"ñ3

ïéã úéáá àìà úååìäì àìù íéøéîçî ùéù à"îøä éøáãá

úåòî ìù äàåìää úà ïéðúåðã àéâåñä óåñá [.ò óã] àøîâá åøîàù äîî úàæ åãîìå ,éëãøîäå é"ùø àåä åæ àøîåçì øå÷îä

.íéîåúéä ìöà äåìä ìù åðåîî åòé÷ôä ã"éáù é"ùø áúëå ,ïéã úéáá íéîåúéä

.àðåîî éòå÷ôàì íéìàã áåùç ã"éáá àìà ì÷äì ïéà åæ äèéù éôìù íé÷ñåôä åáúëå

à"áùøäå ,øåôëìî òúøé äåìäù éãë ã"éáá äàåìää úà ïéðúåðã áúë ù"àøä ,øçà ïôåàá àøîâä úà åøàéá íéðåùàø øàù íðîà

.íéîåúéä úáåè àéä åæ äàåìä ïëàù åàøé ã"éáù éãë àåä íòèäù áúë

íé÷ øîåì äåìä ìëåé àì éì íé÷ úðòè ïéðòì óàå ,é"ùøë ì"éé÷ àìã äùî éðô úáåùú íùá [êà ä"ã ã"éä ã"ô] î"ìîä áúëå

.äéåçã àøáñ åæù ïåéë é"ùøë éì

äðù âé ìéâî íéìåãâ íéîåúé ìù úåòî

úòã ììëì àá àìù ïîæ ìë ,ïðáøã úéáøá åéúåòî úååìäì íéîëç åì÷ä äðù âé ïá àåä íåúéä íà óàù à"îøä áúëù äîå

ì"éøäî úáåùúáù àéáäù [åî ÷"ñ] à"øâä øåàéáá ïééòå .é"áá àáåîä ïùãä úîåøúá åøå÷î ,íéùðà øàùë åéúåòîá ÷ñòúäì

.äëìäì ïë øáåñ à"øâäù úö÷ òîùîå ,âé ìéâî íéìåãâá àìå íéðè÷á àìà åì÷ä àìù øàåáî

äèåùå ùøç ìù úåòî

,ùøçá ä"äã óéñåä î"ìîäå ,ïðáøã úéáøá ïéåìî äèåù ìù úåòî íâã áúëù äîåøú éìåãéâä éøáã úà àéáä à"òø úäâäá

.äæ ïéðòì ïè÷ë åðéã ñåôåøèåôà åì íéãéîòîù ìëã íòèäå

ïåéë úéáøë ë"ë äàøð åðéàù ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ù ïôåàá àìà åøéúä àì àîù ,äæá ÷ôúñä é"áá úàáåîä à"áùøä úáåùúáå .2

.äååìä ìù åñéëî àìå ,úåòîä éçååøî ,äéáå äéðéî àìà çåéø íéìá÷î íðéàå ÷ñòúîä ãéá ïåã÷ôë íéîåúéä úåòîù

úååìäì íñééôì éãë äðúî åæéà íéîåúéì åðúé íàù åðééäå ,úîã÷åî úéáøá ì÷äì ùé î"î úøçåàî úéáøá íéøéîçîäì óàù øáúñîå .3

.íäì çéåøäì éãë íéîëç äæá åì÷äå íéîåúéä ïåîî äáøúð øáë éøäù ,øúåî æ"ä
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úîå ïðáøã úéáøá äåìäù íãà

ä"ã ã"éä ã"ô] î"ìîäå ïéñðåî à"øäî úòã ,úîå úéáø ÷áàá äåìäå øáòù éîá íéðåøçàä å÷ìçðù àéáäù à"òø úäâäá ïééò

'éñ íçì êøò] ù"÷éøäî úòãå ,íäéáà úúéî øçà äúáøúðù åæ úà íâ ,úéáøä úà úåáâì íéîåúéì øåñàù [éñëðá ÷ôúñäì ùéå

.íäéáà úúéî øçà äìòù äî úåáâì ïéàùøù [â"ñ óåñ àñ÷

äåöî éøáã øàùå íééðò ìù úåòî

ïëìå ,äåöî ÷ñò ìëá åøéúä ïë íéîåúé ìù úåòîá ïðáøã úéáø øåñéà íéîëç åøéúäù íùëã [âé ììë] äáåùúá ù"àøä áúë

,úñðëä úéáì åà äøåú ãåîìú êøåöì åùã÷åäù úåòîá ïéãä ïëå ,ïðáøã úéáøá íãéáù óñëä úà úååìäì ä÷ãöä éàáâ íéøúåî

.ò"åùäå øåèä äëìäì å÷ñô ïëå4

ïéà ä÷ãöì ïùéã÷äù íãàä ãéá úåòîäù ïîæ ìë ìáà ,ä÷ãöä éàáâ éãéì åàá úåòîäù éøçà ÷ø àåä äæ øúéäù î"ìîä áúëå

úåòîù íåùî íòèäå ,øåñéà äæá ùéù ä÷ãöì úåòîä úà åðúéù î"ò ïðáøã úéáøá åéúåòî äåìéù íãà åîë æ"äå ,äæá ì÷äì

.ä÷ãöì ïðúéì áééåçî àåä øãð ïéãîù àìà ,åìù ïééãò ïä åìà5

ïðáøã úéáøá íéîåúé úåòî úàåìä ìù äæ ïéãá âäðîä

[åë ÷"ñ] ê"ùä áúë ,ì÷äì ïéâäåðù à"îøäå é"áä åáúëù ïðáøã úéáøá íéîåúé úåòî úàåìä ìù äæ ïéãá âäðîä ø÷éò ïéðòì

ê"ùä éøçàù íéðåøçàäî íðîà .úåòî øàù åîë øúéä êøã ìò úåòîä úà ïéåìî àìà ,ïë åâäðù äàø àì äéäù úåîå÷îä ìëáù

.äùòîì èåùô øúéäë ïðáøã úéáø ìù äæ øúéä åè÷ðù äàøð

äòåáù àìá ïîàð íåúéäù à"îøä éøáãá

úà øàéá ùåáìäù óàå] .úéáø åðîî ìèð àìù íåúéä úà òéáùäì ìåëé äåìäù øáåñå à"îøä ìò ÷ìåçä [æè ÷"ñ] æ"è ïééò

,íéòåãé íéìòá ïéà åìà úåòîìã ,äøåú ãåîìú åà íééðò ìù úåòî ïåãéðá úøçà àøáñ [èñøú 'éñ äáåùú] à"áùøäî àéáäù é"á ïééò .4

ïéàù ,íéîééåñî íéìòá ïäì ïéàù åìàë úåòîá àìå ,òåãéå íééåñî íãà àåä äåìîäù ,äåìîì äåìî äàáä úéáøá àìà äøñà àì äøåúäå

úåòî úååìäì íéøáæâì øúåî ïéãä ïî ïëìå ,íåìë àì åà èòî äæìå äáøä äæì íðåöøë íé÷ìçî íä àìà ,ãéî å÷ìç òåáúì ìåëéù éðò

äúåà íéòèäå åæ àøáñ àéáä [å 'éñ ã"ç åî øòù] úåîåøúä øôñáå .[äñú 'éñ] ù"áéøá íâ à"áùøä úòã äàáåäå ,äöåö÷ úéáøá óà åìà

íéìåëé ,íéøáæâì ïøñîå íééðòì åéúåòî ùéã÷ä äæ íãàù éøçà ãìåðù éî óàã åðééäå ,íéãìåðä óà ïäá åëæé éøäù íéòåãé íéìòá ïàë ïéàù

øîåà éðà äëìäìå ì"æå à"áùøä íééñ äùòî ïéðòì íðîà .äìéâø úåìòá ïàë ïéàù çéëåî äæå ,éðò àåä íà úåòîäî åì ÷ìçì íéøáæâä

.ì"ëò ,äùòîì àìå äæ ïéã

äàáåä àì ïëìå ,úéáøá åìàë úåòî úååìäì øåîâ øåñéà ùéù íéøáåñå ,åæ àøáñ ììë åìáé÷ àì [âé ììë] ù"àøä ïëå [íù] úåîåøúä øôñáå

.ò"åùáå øåèá ììë åæ àøáñ

àä ïéòëå ,åìùë úåòîä éáéùç ïëì åøãð ìò ìéùúéî éòá éà ùéã÷îä úåùøá úåòîäù æ"ëã ïåéëã íòèä [æ 'éñ] íéøôà äðçîä áúëå .5

,åúùøôä ìò ìéùúéî éòá éàù íåùî àöîé ìáå äàøé ìáá øáåò äöéîçä äñéòäå äìç ùéøôäù íãàù [.åî óã íéçñô] 'îâá åðéöîã

.[åøãð ìò ìàùéäì ìåëé ùéã÷îä ïéà åú øáæâä ãéì úåòîä åàáùë ë"àùî] .åúåùøá úãîåòë äìçä àáéùç ïëìå

ù"ééò íðîà ,èåéãäì åúøéñîë äåáâì åúøéîàã ä÷ãöá ïðéøîà éà íéðåùàøä úåòã úà àéáä [á 'éñ ä÷ãö éðéã] íéøôà äðçîä äðäå

åðééä èåéãäì åúøéñîë äåáâì åúøéîà ïéã ä÷ãöá ïðéøîàù íéøáåñä íâù òîùîã æ"áãøä úáåùúî àéáäù [é 'éñ ä÷ãö éðéã] à"ðçîá

øãåðá êà ,[ïäéìò ìàùéäì åãéá øãåðä ãéá úåòîäù ïîæ ìë î"îå] éðò åúåà ïäá äëæù ïðéøîàã ,íééåñî éðòì ä÷ãöä úà øãðùë à÷åã

.åæ àøáñì íéëñä à"ðçîäù òîùîå ,íééðòä åëæ àì íééðòì íúñ
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,úéáø íìéùù äåìä úðòè úà ïéìá÷î ïéà åæ àðãîåà úîçîã ì"ñå ,ïðé÷æçî àì éòéùøá éùðéà é÷åæçàã àðãîåà ãöî íéøáãä

áåçäù ïòåè äåìäå äåìä ìò øèù àéöåä íàù áúëù [ä"ëñ èñ÷ 'éñ] à"îøäî äéàø àéáîå ,åæ àðãîåà ìò ÷ìåç æ"èä î"î

.êéúòøô àìã éì òáúùéà äåìîì ïòåèä äåì øàùë ,òáùäì äåìîä êéøö ,øúéäá äéäù ïòåè äåìîäå úéáø àåä6

íâù øáåñ ê"ùäå ,äòåáù éìá àéöåäì úåôéãò ùé íåúéì ÷øù òîùî à"îøáù ,àñéâ êãéàì à"îøä ìò ÷ìåç [ì ÷"ñ] ê"ùäå

÷øù íéøáåñä úòãë íù ÷ñôã [é"ñ áô 'éñ î"åç] ò"åùä éøáãì ïééöå ,äòåáù éìá íéàéöåî øèù íãéá ùéù íãà éðá øàù

åø÷éòî øèùä úà åæ äðòèá ìèáî àåä ïéàù ,øèù åãéá ùéù äåìîä úà òéáùäì äåìä ìåëé êéúòøô àìã éì òáúùéà úðòèá

.åæ äòåáù íéîëç åð÷éú àì øèùä ø÷éò úà úìèáîä äðòè ìëá ìáà ,òøôù ïòåè ÷ø

äåöî êøåöì ïðáøã úéáøá úååìì

éøù éà ïéðòìå ,íäì çéåøäì éãë ïðáøã úéáøá äåöîå ä÷ãö éôñë øàùå íéîåúé éôñë úååìäì åøéúä íéîëçù øàáúð äæ óéòñá

ùåãé÷ìå äåöî úøåáçì úéáøá ïéååì àúéà [÷"åî á"ô] éîìùåøéá äðäã ,íéðåøçàá ú÷åìçî åðàöî äåöî êøåöì ïðáøã úéáøá úååìì

:äæ ïéã øåàéáá íéðåøçàä å÷ìçðå .äåöî úãåòñ åà úáù úãåòñ êøåöì úéáøá ïéååìã è÷ìä éìáùá ÷ñô æ"éôòå ,ùãåçä

.àúéáø åøæâ àì äåöî êøåöìã ,úéáø úåëìäá øúéä ïàë øîàðù á÷òé øàáä íùá àéáä [è"ñ ì÷ ììë] íãà úîëçä

äæ ïîéñá à"øâäî òîùî ïëå [áîø 'éñ ç"åà] æ"øâä áúë ïëå ,[áë ÷"ñ èñ÷ 'éñ] æ"èäî øàáúî ïëå ,ïðáøã

.[âî ÷"ñ]

.áéøééî àìà ,úéáø éðéãá øúéä ïàë ïéàù åáúë [áîø 'éñ ç"åà] éëãøî øîàîäå íééç úåáéúðä ,â"îôä ,úáù úôñåúä

úéáøá úååìì óà êéøö äåöîä êøåöìù ùãçî éîìùåøéä àìà ,øúéää éëøãî úçàá åà éøëðî ïåâë øúéäá äåìù

.[á ÷"ñ áîø 'éñ] äøåøá äðùîä íâ áúë êëå ,à"øâä íùá [íù] íãà úîëçä àéáä êëå ,[úøúåîä]

èé óéòñ
úéáø äåìä ïúéù ñåôåøèåôàä äðúäù éàðúä ãöîù óàã åîòèå ,âøåáðèåøî í"øäî íùá áìù 'éñ éëãøîá àåä ïéãä øå÷î

äàåìäá íéðúéðä íéîåúéä éôñë ìò íéðúî íäå íéîåúé ìù ïäéáà ïä ïéãä úéá î"î ,àåä úéáø éøäù íìùì áééç äåìä ïéà äöåö÷

.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷á ,íéîåúéä úáåèì äàåìä åæ àäúù

éøä ,ñåôåøèåôàä åîò äðúäù úéáøä úàå ïø÷ä úà íéîåúéì òøôå ,äåìù úåòîá çéåøä àì äåìä íàù øàåáî [ë óéòñ] ïìäìå

àìã [ãð 'éñ ú"åù] à"òø äæî ãîìå .[ù"ééò åìá÷ù úéáøä úåòî úà íéîåúéäî ïéàéöåî íà íé÷ñåôä åðã ïëìå] äöåö÷ úéáø åæ

äæä éàðúä íàã ,[øåñéàá úååìäìå éúååòì àìå çìùð éðå÷úìã àîéðã] äéúéìã ïàîë éåä ñåôåøèåôàä äðúäù éàðúäù ïðéøîà

ïúåà ïéàéöåî ïéàù àèéùôå ,úøçåàî úéáøë ÷ø éåä àìà ,äöåö÷ úéáø øãâá ïðéà äåìä íìéùù úåòîä ë"à äéúéìã ïàîë

,íéîåúéä úáåè äðéà åæ äàåìäù àìà ,äöåö÷ úéáøá äàåìä åæ éøäå ,íéé÷ ñåôåøèåôàä ìù éàðúäù çøëåî àìà ,íéîåúéäî

,ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷á íéðúîå óñåð ñåôåøèåôàë íîöò úà íéãéîòî ã"éá ïëìå ,úéáøä úà íøåáò úåáâì øåñà éøäù

.íéîåúéì íéçååøäî ïúé äàåìää ìù úåòîá äåìä çéåøé íàù ùåøéô7

ñåôåøèåôàä ìù éàðúä ÷øå ,çéåøä àì éøäù ,úåòî íéîåúéì ïúéì ïéã úéá éàðú úîçî áééç àåä ïéà çéåøé àì äåìä íà êà

.ë óéòñ éøééà äæáå ,åîéé÷ì øåñàå ,äöåö÷ úéáø àåä äæ éàðúå ,åá íéé÷

.â"äëá òáùäì ö"àù ,àëôéà éëãøîä íùá àéáä é"ááã ,[ì"ðä] à"îøä ìù å÷ñô ø÷éò ìò äîúù [àô ÷"ñ èñ÷ 'éñ] ê"ùá ù"ééòå .6

àéáä â"îñä íùáå ,àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã àðãîåà úîçî òåéñ äåìîä úðòèì ùéù íåùî íòèä àáåä âé ÷"ñ íù î"ãáå]

.[òùø åîöò íéùî íãà ïéàã ,åâéîá óà úéáøá äàåìä åæ äúéäù ïåòèì ïîàð äåìä ïéàù
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åîò äöö÷ðù úéáøä ìù íåëñä úà ïúéì éàùø àäéù éãë äåìä çéåøéù íåëñä

åà ë"ë çéåøäù ïåéëã ,äðùì ÷å÷æ ìëì òéáø ,äðúäù åîë äéì áéäé äåìì àçååø äéì éèî éà :í"øäîä íùá éëãøîä ïåùì äæ

.ì"ëò ,ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ àéãäá ã"éá åðúà åìéàë äéì äåäå ,'åëå äéàðú éîåé÷ì äéì éòáéà øúåé

:äæ ïéãá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.àå÷ìçé íéçååø åéäé íàù ,ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ äá åðúä åìéàë åæ äàåìä íéðã åðàù ïåéëã åáúë ùåáìäå é"áä

ë"à ["ãñôäì ÷åçø" éàðúä øåàéá äæå ,ìëä äåìä ãéñôé íéãñôä åéäé íàå ,øâàá àâìô åðééäå] íéîåúéäå äåìä íäá

äåìä íà" ò"åùä ïåùì øåàéá äæå ,úåéòéáø éúù çéåøä íà àìà ÷å÷æì òéáø ìù çåéø íéîåúéì ïúéì áééç äåìä ïéà

.[àì ÷"ñ] ê"ùá íäéøáã åàáåäå ,"íäì ïúéì äðúäù åîë çåéø ë"ë å÷ìçì ìèð

.áäåìä çéåøä àì åìéôàù ÷éåãî éëãøîä ïåùìáù áúëù [áñ÷ é"ñåñ] ïåùù à"øäî úáåùú úà àéáä ê"ùä íðîà

.ê"ùä úòã íâ äèåð ïëã òîùîå ,[æì 'éñ] ì"éøäî úáåùúá äàøð ïëã ê"ùä áúëå ,íéîåúéì åðúéì êéøö òéáø àìà

úòã úååçä áúëå .øâàá àâìô àìà ã"éá åðúä àì éøäå ,çåéøä éöçî øúåé íéîåúéä åìá÷é äîìã øåàéá äëéøö åæ äèéù íðîà

äðúäù éàðúì ììë äîåã åðéàù ,éøîâì ùãç éàðú íéùåò íäù äæá äðååëä ïéà íéîåúéä ìù ïäéáà ã"éáã ïðéøîàã àäã [ãé ÷"ñ]

íùëã åðééäå ,øúéä êøãá àäéù ãáìáå ,ñåôåøèåôàä ìù éàðúì øùôàä ìëë áåø÷ àäéù éàðú íéùåò íä àìà ,ñåôåøèåôàä

äðùì áåö÷ íåëñ ïúé äåìäù úåðúäì íéàùø ïë øâàá àâìô úåðúäì íéàùøùçéåøé íàù åðééäå .÷ôñä úà àåä äðå÷ äæáå

çéåøé àì íà êà] íéîåúéì ìëä úà ïúé òéáø ÷ø äáøä çéåøé àì íà ,àñéâ êãéàî êà ,äðùì òéáøî øúåé ïúéì êøèöé àì äáøä

úéáø åæ ïéà ïëìå ,åúéáî íéçååø ïúåð åðéàù åðééäå ,íåìë ïúé àì íåìë çéåøé àì íàå çéåøäù äî àìà úúì êøèöé àì òéáø

.[íéîåúé ìùá ì"æç åøéúäå úéáø ÷áà àìà äöåö÷

äáøä çéåøä äåìäùë

:íäéðéá åáö÷ù íåëñäî øúåé äáøä çéåøä äåìäù äø÷îá å÷ìçð íé÷ñåôä

.àéøäù ,íäéðéá åáö÷ù äî ìò äìåò àåä íà çåéøä úéöçî ïúéì êéøö àåä ïéàù [æé ÷"ñ æ"èá àáåä] ùåáìä úòã

.ñåôåøèåôàì áééçúð àìù äî åáééçì íéðúî ã"éá ïéàå äðùì òéáø ÷ø áö÷ ñåôåøèåôàä8

.áàåä íà óà çåéøä úéöçî íäì ïúéì êéøö ,ùãç éàðú íéðúî ã"éáå ìèá ñåôåøèåôàä ìù åàðúù ïåéëã ÷ìåç æ"èä

.äðùì òéáøî øúåé

øãâäã [.ò óãá] à"áùøäå ï"áîøä åáúë àäã ,íéîéé÷ ïéãä úéá ìùå ñåôåøèåôàä ìù íéàðúä éðù åéäéù øùôà êéàã ò"ö äøåàëìå .7

äéáå äéðéî íéðúéð íéçååøä î"îå ,úåéøçà åéìò ìáé÷ äåìäù àìà ,ïåã÷ô øãâá ïä úåòîäù àåä ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷á äàåìä ìù

íéîëñä éðù ïä åìà éøäå íéîééé÷ íéàðúä éðùù øîåì ïëúé êéàå ,äøåîâ äàåìäá úåòîä úà ïúð ñåôåøèåôàä åìéàå ,åîöò ïåã÷ôä éçååøî

.äæì äæ íéøúåñ

øåñéà ïéà î"î äàåìä úåòîäù óàã àìà ,ïåã÷ô úåòîäù íåùî åðéà ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷á øúéää øãâù øáåñ í"øäîäù ì"öå

íéðéðò éðù ïàë ïéà äúòîå ,äöåö÷ úéáø àìå ú÷ôåñî úéáø åæ éøäã ,úåòîäî çéåøé íà àìà úéáø ïúé àìù éàðú åùòùë äøåúäî úéáø

÷ø ïúé äåìäù åðúä ã"éáå ,äøåúäî øåñà äæå ,äø÷î ìëá úéáø ïúé äåìäù äðúä ñåôåøèåôàäù àìà ,äàåìäá úåðúéð úåòîäã ,íéøúåñ

.íéîåúé ìù úåòîá ì"æç úàæ åøéúäå ,äøåú øåñéà äæá ïéàå ,çéåøé íà

åáééçì íéðúî ã"éá ïéàù] ùåáìä ìù åîòèî àì êà ,íäéðéá åðúäù äîî øúåé äåìä ïúé àì ìéòì àáåäù [æé ÷"ñ] ã"ååçä éôì íâ .8

àì íà óà äðùì òéáø ïúéì áééçúð äæ úøåîúå] äðùì òéáøî øúåé ïúé àìù ,÷ôñä úåëæ úà äð÷ äåìäù íåùî àìà [áééçúð àìù äî

.[òéáø àìà çéåøä
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àçøéè øëù

úòã úååçäå à"òøå .àçøéè øëù äåìä ìá÷éù éàðú íâ äæá óñåð ,øëùì áåø÷ àäéù äðúî ã"éá áì øùàëã [æé ÷"ñ] æ"èä áúë

ïðéøù úéáø ÷áà ïðéøùã íéîåúé ìù úåòîá ,ïðáøãî àìà åðéà ÷ñòúîì àçøéè øëù à÷ñéòá ïúéì áåéçäù ïåéëã ,æ"èä ìò å÷ìç

.àçøéè øëù íåìùú éìá íâ

úéáø éìá íéîåúéä úåòî äåìäù ñåôåøèåôà

åúåùòì äðúî ã"éá áìù ïðéøîà ììë úéáø éìá íéîåúéä úåòî úà äåìä ñåôåøèåôàäù äø÷îá íâù [öø 'éñ î"åç] é"áä áúë

äåìäù ïåéëã øáåñå é"áä ìò ÷ìåç ì"áéøäîù àéáä [ã"éä ã"ô] î"ìîäå .íéçååøä úéöçî äåìä ïúéå ,ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ë

.ê"ùøäîä íùá à"òø íâ àéáä êëå .åîöò úà áééç àìù äîá åáééçì íéìåëé ã"éá ïéà ,úôñåú ïúéì àúòãà ììëì úéçð àì

ë óéòñ
úà íéîåúéäî íéàéöåî íà ,øåñéàá úéáøä úà ïúð äåìäå ,äöåö÷ úéáøá íéîåúéä úåòî äåìäù ñåôåøèåôàá å÷ìçð íéðåùàøä

:íéðééãá äàöåéä äöåö÷ úéáø øàùë úéáøä úåòî

.à.[äæ óéòñ] ò"åùáå é"áá åéøáã åàáåäå ,úéáøä úà áéùäì íéáééç íéîåúéä ïéàã áúë [çé÷ 'éñ á"ç ú"åù] à"áùøä

.áí"øäî íùá áìù 'éñ] éëãøîä áúë ïëå ,íéîåúéä ïî ïåîîä úà ïéàéöåîã áåúë [å"ñ ã"ç åî øòù] úåîåøúä øôñá

.[âøåáðèåøî

éøáã úà åàéáä [èî ÷"ñ] à"øâäå [áì ÷"ñ] ê"ùä åìéàå ,úøçà äòã àéáä àì à"îøä íâå ,à"áùøä úòã úà ÷ø àéáä ò"åùä

.íúåîë ÷åñôì äèðù à"øâá úö÷ òîùîå ,í"øäîå ú"äñ

úéáøä úáùäî íéîåúéä øåèôì à"áùøä ìù íîòè

íéîåúéä úà áééçì ïéàù øáúñî ïëì ,ñåôåøèåôàä àìà úéáøá ååìä íîöò íéîåúéä àìù ïåéëã áúë [çé÷ 'éñ á"ç] à"áùøä [à

åéùøåé ïéà úîå äöåö÷ úéáø äáâ íãà íàù åðéöîã àä ïéòëå ,úéáøä úà áéùäì äáåçä ãîìð äðîîù êîò êéçà éçåã ò"îá

óã] àî÷ àáá 'îâá äìéæâ éðéãá åðéöîù äîì à"áùøä úàæ äîéãå .úåòîä úà ååìä íä àìù ïåéë ,úéáøä úà áéùäì íéáééç

.åúòãî ïúð äåìäù úéáø éáâ ù"ëå ,äáùäá åáééçúð àìå åìæâ àì íäù ,íìùìî íéøåèô åéðá úà ìéëàîå ìæåâäù [.áé÷9íòè

.à"áùøá øàåáîë íéìåãâä íéîåúéä úà íâ øåèôì éðäî äæ

úéáø äáâù ïè÷ ð"ä ,ìéãâéù ãò åðîî ïéáåâ ïéà ÷éæäù ïè÷ù ì"éé÷ù ïåéëã ,óñåð íòè áúë [æî÷ 'éñ ã"ç] à"áùøä ú"åùá [á

úà ååìä íîöò íäù ïôåàá óà íéðè÷ä úà øåèôì éðäî äæ íòèã à"áùøä áúëå .äá úéà àùùî íéðè÷ úìéëà åèàã ,äìëàå

.úéáøä úà åáâå úéáøá íäéúåòî10

éçåã äùò úåöî àìà øåîâ ïåîî áåç ïàë ïéàù ïåéëã ,úéáøä úáùäî íéðè÷ä úà øåèôì øçà íòè áúë [äñú 'éñ] ù"áéøä [â

áéùäìî íøèåô åðéà äæ íòèù ,[ãð 'éñ ú"åù] à"òøå î"ìîä åáúëå .åäðéð äåöî ãáòéî éðá åàì íéðè÷ã äæá ïðéøîà ,êîò êéçà

.úååöîá ïä ïéáééç åìéãâäùë êà ,íéðè÷ íäù ïîæ ìë àìà úéáøä

ìù åîòè ø÷éòù åè÷ð [èî ÷"ñ] à"øâáå [âð 'éñ ú"åù] à"òøáå [ã"éä ã"ô] î"ìîá ïëå [å"ñ ã"ç åî øòù] äîåøú éìåãéâ øôñá .9

.íìùì íéáééç íéðáä ïéàã ìéëàîå ìæåâäã àðéã êä úîçî àåä à"áùøä

ïîöò íäù â"äëáã .10ìæåâë éåäã ïåùàøä íòèä êééù àì [äöéö÷ àéåä ïäìù úéáø úöéö÷ ð"äå ,ïéìèìèîá ç÷î ïç÷î úåèåòôã] ååìä

.åéðá úà ìéëàîå
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íéîåúé úåòîî äðúéð äàåìääù øîåì ïîàð äåìî ïéàù à"îøä éøáãá

íéîåúé úåòî ïä äåìäù úåòîäù øîàé íãà ìë ë"ìàã íåùî íòèä áúëù ù"ééò ,äñú 'éñ ù"áéøá àåä à"îøä éøáã øå÷î

íéîåúé úåòî åéãéá åéäéù ïì ÷æçåî àì íãà íúñã íåùî àåä íòèä ø÷éòù [âì ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .äáâù ÷"ø åðîî åàéöåé àìå

äéäé éøä íéîåúéä úåòîî äðúéð åæ äàåìäù ïòåè àåäå ñåôåøèåôàë íâ ùîùî äåìîäù òåãé íàã ê"ùä áúëå .íééðò úåòî åà

.ïîàð

àë óéòñ
.àáø øîà àìà ãò 'åëå äéôæåàã éà éîã éëéä :ñ óã àøîâ

.úåèåøô úàåìä ìù íéðôåà éðù åàáåä 'îâá11'÷ äåìä [á .úåèåøôä åìæåä ïåòøéôä úòùá óåñáìå ë'÷á úåèåøô '÷ äåìä [à

.óåñá øúá åà àø÷éòî øúá ïðéìæà íà àåä ÷ôñäå ,úåèåøôä åø÷åä ïåòøéôä ïîæáå '÷á12äæá å÷ìçðå ,àøîâá ÷ôñä èùôð àìå

:íéðåùàøä

.àúàåìäù 'îâá èåùôã àäî äæì äéàø åàéáäå .ïðéìæà àø÷éòî øúáã ì"éé÷ äëìäìã åáúë é"ðäå ï"øä ,à"áùøä ,ï"áîøä

.äøåú øåñéà äæá ùé ë"à ïðéìæà óåñá øúáã ì"úàã ,ïðáøãî àìà äøåñà äðéà äàñá äàñ

.á.èùôð àì ÷ôñäã åáúë [áéù 'éñ] éëãøîäå [à 'éñ] ù"àøä ìò é"øùà úåäâää

äëìäì:.ïðéìæà àø÷éòî øúáã ì"éé÷ äëìäìù åúòéñå ï"áîøäë åè÷ð à"îøäå ò"åùä13

úåøéô úàåìäá íâ àåä àøîâä ìù ÷ôñä íàä

çëåî ,ïðáøãî àìà äøåñà äðéà äàñá äàñ úàåìäù ì"éé÷ù äæî ïðéìæà àø÷éòî øúáã ì"éé÷ã åáúëù åúòéñå ï"áîøä éøáãî

.úåøéôá íâ øîàð óåñá øúá åà àø÷éòî øúá íà ÷ôñäù íéè÷åð íäù14

.[åäæéà ä"ã] 'ñåúá ù"ééòå ,úåèåøôá éøééà 'îâäù ùøéô é"ùø .11

øáë ë'÷ òåøôì äåìä áééçúðù ,äàåìää úòùîù íåùî àåä ïðéìæà àø÷éòî øúáã øîåì ãöäù íéðåùàøá òîùî ÷ôñä øåàéáá .12

äøåúä é÷åñôá íâù åôéñåä à"áèéøäå [úöáå÷î äèéùá àáåä] ã"áàøäå ,[ï"øäå ï"áîøä åáúë ïë] ,äåìîä ïåîî äáøúðå åðåîî øñçúð

óåñä øúá ïðéìæàã øîåì ãöäå .êùð åéìò ïåîéùú àì áåúë ïëå ,êùðá åì ïúú àì êôñë úà øîàðù ,äàåìää äùòî íöòì úåñçééúä ùé

àìà úååù ïðéàå úåèåøô ë'÷ åìæåä äæ ïîæá íàå ,úéáøä úà íìéùù ïîæá äæå ,ìòåôá äåìä øñçúð äáù äòùä øúá ïðéìæàã íåùî àåä

.åðåîî øñçúðå äåìù äîî øúåé òøô äåìäù àöîð úåèåøô åø÷åä íàå ,øñçúð àìù àöîð äàåìää úòù ìù úåèåøô '÷ åîë

àìà ,úåèåøôä éúù éôì íéøòåùî úéáøäå äàåìääù ïðéøîà ïðéìæà àø÷éòî øúáã ì"éé÷ã åúòéñå ï"áîøä åè÷ðã éàîì íâ äæ øåàéá éôìå

.ïåòøéôä úòùá éååùì àìå äàåìää úòùá éååùì íéñçééúîù

úà ïéøòùî úåøéô äåìä íàù ,äàåìää äúùòð åáù õôçä éôì ùåøéô] äãéî éôì ïðéìæà úéáø éðéãá íà àåä ÷ôñäù íéøàáîä ùéå

.[úåøéôä éååù éôì] ,íéîãä éôì åà [íäìù éååùá àìå íîöò úåøéôá úéáøä

ïåòøéôä ïîæáå ,ë'÷ äàåìää ïîæá äéååùù úîééåñî äãùá åðòøôéù åîò õö÷å '÷ äåìä íàù [áé ÷"ñ áò÷ 'éñ] úòã úååçä áúë .13

[:äñ óã] à"áùøáã ò"öå .úéáø úáùçð äãùä úðéúð äúéä äàåìää ïîæá éøäù äãùä úà åì ïúéì øåñà ,'÷ ÷ø äåùå äãùä äìæåä

.äøåú øåñéà äæá ïéàù èåùô êà ,úéáøë éæçéîã íåùî àìà øñà àì íù ï"áîøä íâå ,äãùá òåøôì éðäîã ùøåôî

íéôñåð íéîòè íðùé äàñá äàñ úàåìäáù ì"ñã øùôà ,äàñá äàñ úàåìäî åãîì àìå ,èùôð àì ÷ôñäù åè÷ðù éëãøîäå à"âää .14

ú÷åìçîá éåìú äæ ïåãéðå ,úéáø ìá÷é àì äàñä ø÷ééúú àì íàù ,úçèáåî äðéà úéáøäù íåùî ïåâëå ,ïðáøãî àìà äøåñà äðéàã àäì

æ"è ïééòå ,åìæåé úåøéôä íà ,ïø÷äî íâ ãéñôäì ìåìò äàñá äàñ úàåìäáù ãåòå .[áò÷ 'éñ ùéø ò"åùá] àúðëùîã àéâåñá íéðåùàøä

.÷"ø äæá ïéà ïëìå ãñôäìå øëùì áåø÷ éåä äæ íòèîã áúëù [à ÷"ñ áò÷ 'éñ]
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áë óéòñ
úåîù] ùøãîá åøîàù äîî ïë åãîìå ,éðà ä"ã .åë óã æ"ò 'ñåúá àåä ùôð çå÷éô êøåöì ìàøùéî úéáøá úååìì øúéää øå÷î

.ìéöäù íéàéáðä úìëìë êøåöì áàçà ïá íøåäéî äöåö÷ úéáøá äåì äéãáåòù [àì äùøô äáø

úååìì éìá ùôðä úà ìéöäì úåøùôà åì ïéàù ,äåìä éáâì àìà åðéà äæ øúéäù [äåìî ã"ô] î"ìîäå [àë ÷"ñ] æ"èä åáúëå

ïàë ïéà åéáâìù ,úéáøá úååìäì àìù øäæåî äåìîä ìáà ,ùôð çå÷éô éðôî úéçãð äøåúä ìëã ,àåä èåùô øúéäå ,øåñéàá úéáøá

.úéáøá åéúåòî úà äåìî àåäùë ïééøáò àåä éøäå ,ùôð çå÷éô15

úòù äòéâäù ãòå ,ùôð çå÷éô êøåöì úéáøá äåì íàù [èî÷ 'éñ à"ç ì"öæ ÷éøà øéàî 'ø ïåàâäì] øùåé éøîà ú"åùá áúë

íìùì äáééçúä äàåìää ïîæáù óà ,úéáøä úà òåøôì øåñà æ"ä úéáøä úà òåøôì ùôð çå÷éô äæ ïéàå äìåçä àôøúð ïåòøéôä

.úéáøä úà

ìä÷ êøåöì úéáøá úååìäìå úååìì åâäðù úåîå÷îá à"îøä éøáãá

çå÷éô éãéì àåáì øåáéöäî íéãéçé íéìåìò øåáéö éëøö ïéðòáù íåùî àåäù øùôà ùôð çå÷éôì äæ íéáùåçù øùôàã à"îøä ë"ùî

.ùôð

àìå ,[çé óéòñ] ìéòì øàåáîë ,ïðáøã úéáø àìà øéúî ïéà äåöî éëøö àäã ò"ö "äåöî éëøöì úàæ íéáùåçù åà" à"îøä ë"ùîå

úéáø ïéàù ,äåáâ ùã÷ä ïéãë éåä äåöî éëøöù è÷ðù [æôø 'éñ] éëãøîáù ÷øåáðåáî ù"øäë íéìé÷îä åøáñ éìåàå ,àúééøåàã úéáø

.ùã÷äì äàðåàå

ùåçì ùéù ïôåàá éøééàã ,à"òø éùåãéçá àáåäå [ä 'éñ æ"èä éçà] éåìä é"øäî ú"åùá áúë ,ìåãâ êøåöì à"îøä ì÷éäù äîå

.óñëä úà úååìì å÷éôñé àì æàå ,ùôð çå÷éô ìù áöî òéâäì ìåìò úéáøá åéùëò ååìé àì íàù úö÷

åéáâìù ,úéáøá úååìäì àìù øäæåî äåìîä ìáà ,äååìä ìò øúéä åðééä ìåãâ êøåöì øéúäù à"îøä íâù [àë ÷"ñåñ] æ"èä áúë

.øúéä íåù ïéà

âë óéòñ
,óñåé úéáá àåä äåìîä úà øåëùé äëàìîì ÷÷ãæé øùàëù äåìä íò úåðúäì äëàìî ìòá àåäù äåìîì øåñàù ïéãä øå÷î

äæá ùé úåøùòîäå úåîåøúä úà íäì ïúéù î"ò ìàøùéì ååìä éåìå ïäëä íàù [æé 'éñ] ù"àøäî òîùîã äîì úàæ äîéãù

.ïåîî äðéà ð"äåè ã"îì óà øåñéà16÷÷ãæéùë åøëåùì äåìä úà áééçî äëàìî ìòá àåäù äåìîä íà ð"äã é"áä äæî ãîìå

.ð"äåè åæ éøä äëàìîì

éøáãì íéëñä à"îøä íâåøëåùì ìéâø äéä àì äåìä íà î"î ,äìéçúî äåìîä úàæ äðúä àìù ïôåàá óàã óéñåäå ,ò"åùä

.øåñéà äæá ùé åøëåù àåä åéùëòå äëàìîì17áúë ïëå ,øåñà æ"ä äìéçúî åðúä àì íâå ïåîî äðéà ð"äåè ã"îì óàã òîùîå

.[è ÷"ñ] äòã øòùä

àì äæ ùôð çå÷éô äðäå] .êòø íã ìò ãåîòú àì íåùî íðéçá úååìäì äååöî äéä [áàçà ïá íøåäé] äåìîä ,àáøãàã æ"èä áúëå .15

íãà àöî àì äéãáåò éøäù ,äéãáåòì íðåîî úà ååìä àìå ïåîî íäì äéäù íéùðàä øàù ìò øùàî øúåé áàçà ïá íøåäé ìò ìèåî äéä

éãéì íéàá íéàéáðä åéä úéáøá äåìî äéä àìå øùë íãà áàçà ïá íøåäé íâ äéä åìéàù àöîð äæ éôìå .úéáø éìá ïåîî åì äåìéù øùë

.[ò"öå ,íìëìëì úåòî àöåî äéãáåò äéä àìù ,äðëñ

.øåñéà äæá ùé î"îã òîùîå ,äéðéî ïðé÷ôî àìå äöåö÷ úéáø ïàë ïéà ïåîî äðéà ð"äåè ã"îìã áúë ù"àøä .16
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äåìîä àìà äåìîì äðúî ïúåð åðéà äåìä éøäù ,äæ éàðúá úååìäì øåñéà ïéàù øáåñå à"îøäå ò"åùä ìò ÷ìçð [áë ÷"ñ] æ"èä

íéìá÷î éåìäå ïäëäù ,äàðä úáåè àáéùç úåøùòîå úåîåøú úðéúð ÷øå] äàðä úáåè éø÷éî àì â"äë ìëå ,åøåáò äëàìî äùåò

äðøëîé àì äøëåîì àåáé äåìä íàù éàðúá äãù ìò úååìäì øúåîã [:äñ óã ïî÷ì] àøîâäî æ"èä ïë ãîìå .[äðúîá ïúåà

.[ìæåî øéçîá àìå] äéåùá ,äåìîì àìà øçàì

:ì"ðä [:äñ óã] 'îâäî æ"èä úééàø úà úåçãì íéëøã éúù áúë [óñëä úåãå÷ð] ê"ùäå

øåñéàä ïåîî äðéà ð"äåè ã"îìù ïåéëã ê"ùä úðååë äøåàëìå .øåñéà äæá ïéà ïëìå ,äåìîì úðëùåîî äãùäù éøééà ì"ðä 'îâá [à

.úéáøë ë"ë äàøð äæ ïéà åì úðëùåîî øáë äãùäù ìëã ì"é ,úéáøë éæçéîã íåùî àìà åðéà é"áä áúëù

øåéöá êà ,äåìîä ãéá úåòîä åéäé î"î äåìîì äãùä úà äåìä øåëîé àì íà íâ 'îâá íùù ,÷ìçì ùéã ê"ùä áúë ãåò [á

íà] íåé åúåàá øëúùä àì äåìîäù àöîð ,øçà íãà øåëùé àìà åðøëùé àì äåìä íà ,äëàìî ìòá àåäù äåìîá ò"åùä ìù

.åúåà íéøëåùù äëàìî ìòáì äìåãâ äàðä úáåè ùéù àöîðå ,[úøçà äãåáò àöî àì18

à ÷"ñ æñ÷ 'éñ à"øâä éøáãá øåàéá

ìëù ,éàðúá úååìäì äëàìî ìòá àåäù äåìîì à"îøäå ò"åùä åøñàù íùëã áúëù [à ÷"ñåñ æñ÷ 'éñ] à"øâä øåàéá ïééò

íòô ìëáù ,åîò úåðúäì äåìîì øåñà äëàìî ìòá àåä äåìä íà ,êôéäì ä"ä ,äúåùòì äåìîì äððúé äåìä äì ÷÷ãæéù äëàìî

äåìäå ,äëàìî éìòá âéùäì äù÷ù ïôåàá éøééî äøåàëìå .[øëùá] äëàìîä úà åøåáò äåìä äùòé äëàìî ìòáì äåìîä ÷÷ãæéù

.äåìîä ìù åúëàìî úåùòì ïëåî úåéäì áééçúî

åøåáò äùòé àì äåìä íà éøäù ,à"øâä ìù äæä øåéöá øåñàì ïéà ,[éðùä õåøéúá ë"äå÷ðá] ê"ùä éôì ïëå ,æ"èä éôì äøåàëìå

.äøåîâ äàðä úáåè ïàë ïéà ë"àå ,äåìîä ìù åãéá óñëä øàùð äëàìîä úà

øéëùéù î"ò äåìîá íâù [ä"ñ] àñ÷ 'éñá ïééò ,äöåö÷ úéáø éåä ìåæá åìöà ãåáòéù î"ò äåìî íàã [æì ÷"ñ] ê"ùä ë"ùî ïéðòá

.ìåæá àäú úåøéëùäù ùøôîá à÷åã éøééî ìåæá åøéöç åì

î"åç] ê"ùäî íéðåøçàä åàéáä ïëå ,ïåîî äðéà äàðä úáåèã äëìäì ïðéè÷ð [âø 'éñ] î"åç ò"åùáã áúëù [äð ÷"ñ] à"øâäá ïééò

.[ðù é"ñåñ

éðò àåäù äåìîì ä÷ãö úðéúð

ãñåîì øåñà æ"éôìå .åäåìäù íãå÷ êëá ìéâø äéä àì íà ä÷ãö åì ïúéì äåìì øåñà ,éðò äåìîä íàã [ãé óéòñ] æ"øâä áúë

.ãñåîì äîåøú åðúéù éàðúá äàåìä ïúéì ä÷ãö

óà ,äàðä úáåè íåùî øåñéà äæá ùéù äæ óéòñá øàáúð ,äæä ä÷ãöä ãñåîì äåðúé ä÷ãö ïúéì åáééçúé íàù àåä éàðúä íàå

.ïåîî äðéà ð"äåè ã"îì

.[å óéòñ] ìéòì ïééò ïåòøéôä øçà äðéúð ïéðòìå ,äðúéì øåñà åì áééç ïééãòù ïîæ ìëã ,äéìò åðúä àìù úéáø øàùë ì"åäå .17

éàðúä íöòù íåùî ,åéååùá åìéôàå õôç åì øåëîéù éàðúá úååìäì øåñàã ì"é úîàáã ,øçà ïôåàá ÷ìçì áúë [æé ÷"ñ] úòã úååçä .18

,åì øåëîé óåñáìù äîë ãòã éðàù íúä ,äãùä úà åì øåëîéù éàðúá úååìäì øúåîã [:äñ óã] åðéöîã äîå ,éùðéàì äèåøô äåù äæä

éàðúá äàåìä ïàë ïéà åì øåëîé óåñáìù ãö êäìù àöîðå ,ç÷î éîã úøåúá åðúéð úåòîä àìà ììë äàåìä äúéä àìù òøôîì éàìâéà

.ç÷î ìù äùòî ÷ø àìà ,øåëîéù
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àñ÷ ïîéñ

à óéòñ

ò÷ø÷á úéáø

:úéáøî äèòîúð êë äàðåàîå ìæâî ò÷ø÷ äèòîúðù íùëã åà ò÷ø÷á úéáø ùé íà å÷ìçð íéðåùàøä

.àïðéèòîîã äøåúä ïî àéøù ò÷ø÷á ò÷ø÷ úàåìäã øùôàã åáúë [àéúà ä"ã .åî óã úåáåúëå íà ä"ã .àñ óã] 'ñåú

.úåèéùôá ïë áúë [à 'éñ] ù"àøäå ,ììëå èøôå ììëî äì

.[ó"éøä éôãá :æè óã úåáåúë ã ÷øô] ï"øä áúë ïëå ,øåñàã åäì àèéùô ïðáøãîã 'ñåú ïåùìî òîùîå19øôñá íðîà

.ïðáøãî óà úéáø øåñéà ò÷ø÷á ïéàù ì"ñã çëåî ù"áéøäîù áúë äòã øòù

.áíâ úéáø ìù àúééøåàã øåñéà ùéã íéøáåñ [úöáå÷î äèéù] ä"îøäå [é"áá àáåäù ,íçåøé åðéáøá àáåä] à"áùøä

.ò÷ø÷á

äëìäìïëå ,äøåú øåñéà äæá ùéù à"áùøäë øéîçäì äæá äðååëäù à"øâä áúëå ,úôñåúá úååìì øåñà øáã ìëã ò"åùä áúë :

.[à ÷"ñ] ê"ùä áúë

úéáøá ò÷ø÷ ïúéù éàðúá úåòîá úåòî úàåìä

äåìä íàù 'ñåú åáúëóã ïéëøò] 'îâá åøîàù äîá çëåîãë ,äøåúäî øåñà äæ éøä úéáøá ò÷ø÷ åì ïúéù äðúäå úåòîá úåòî

.äîåç éøò éúá éáâì [.àì

øåñéà ë"â äæá ùéã äîåøú éìåãéâäå [äåìî ã"ô] î"ìîä åáúë ,úåòîá úéáø åì ïúðù äðúäå ò÷ø÷á ò÷ø÷ äåìäù äø÷îáå

.úéáø øåñéà ïéàù ù"àøäå 'ñåú åè÷ð ò÷ø÷á úéáøäå ò÷ø÷á äàåìääù ïôåàá ÷øå ,äøåú

ò÷ø÷ úàåìä ìù íéðôåàä

åáúë äæ ïéòëå ,øùò ãçàá úåðåòè íéðôâ øùò åì äåìäù ïåâë àéä úéáøá ò÷ø÷ úàåìä ìù ïôåàäù [à 'éñ] ù"àøä áúë [à

.[.åî óã úåáåúë] 'ñåú íâ20

êùîäá ù"àøá øàáúî ,úôñåúá ò÷ø÷ä úà åì øéæçéù î"ò ò÷ø÷ åì ïúðù èåùô ïôåàá àìå äæä øåéöá ù"àøä è÷ðù äîå

,åîå÷îá øçà òåøôìå äàöåäì ïúéðä øáã åðééä äàåìäã ,úéáøá äàåìä ïéðò ììë êééù àì íéãáò ïéðòìù áúëù ù"ééò ,íéøáãä

.úåøéëù àìà úéáøá äàåìä åæ ïéà úôñåú ïúåðå äéðéòá úøæåç ïø÷ä íà êà21

úòã úååçä áúëå] .äöçîå äãù åì òøôé øäð äðôèùé íàù î"ò äãù åì øñîù ,óñåð ïôåà åøééö [.åî óã úåáåúë] 'ñåú [á

äàåìä åæ ïéà äæ ïôåàáù àìà ,äãù éöç úôñåúá åì äðøéæçé äãùä úà øäð óåèùé àì íà íâù éøééî 'ñåú éøáãã (à ÷"ñ)

ïåéë

.ïðáø åøñàù íéøáã úéáøî òøâ àìã áúë ï"øä .19

,ò÷ø÷ì øáåçîë íðéã íà íéàðú å÷ìçð øöáäì úåãîåòä íéáðò úåðåòè íàã ,øñåá åà íéâô úåðåòèá éøééîã íù úåôñåú åôéñåäå .20

.[äåìî ã"ô î"ìî ïééò] ò÷ø÷ë íðéã éðååâ ìëáã ì"ñã íåùî äæá ÷ìéç àì ù"àøäå

,ç÷î àìà äàåìä åæ ïéàù ù"àøì èåùô äéä äæã ì"öå ,íéøçà íéãáò éðù åì øéæçéù î"ò ãáò åì ïúåðù øåéöì ñçééúä àì ù"àøä .21

.äàöåäì úãîåò äðéà ò÷ø÷ ïëå äàöåäì ãîåò åðéà ãáòå ,äàöåäì ãîåòä øáãá àéä äàåìä úøåö ø÷éòã
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ã"ååçä áúë ,øäð äðôèùé íà ÷ø úôñåúá áééçúðù ïôåàá êà ,øäð äôèùù ïôåàá ÷ø àåä äàåìää ãöå ,ïéòá úøæåç äãùäù

.[ñð÷ ïéòë éåä àìà úéáø åæ ïéàù

ùîç éðéåìä ,äàåìä ïåùìá øîà íàù øáúñîã áúëù [æ"áãøä àåäå áøä åðøåî íùá] úöáå÷î äèéùäî àéáä à"òø úäâäá [â

,äàåìä åæ éøä øçà íå÷îî úåîà ùù åì øéæçäù ïéá ,úçà äîà óéñåäå åìù úåîà ùîçä åì øéæçäù ïéá ,ùù êì ïúàå úåîà

óà øúåî æ"äå ïéôéìç àìà äàåìä åæ ïéà ,êìù ò÷ø÷î úåîà ùù éì ïúúù î"ò éìù ò÷ø÷î úåîà ùîç êìéä åì øîà íà ìáà

,åðîî ìáé÷ù ùîçä úà åì øéæçäì éàùøù ïåéë ïéôéìç åæ ïéà ïåùàøä ïôåàáù à"òø áúëå .ùîçäî øúåé úååù úåîà ùùä íà

.äàåìä áéùçã æ"áãøì ì"ñ ïëìå ,úåøçà úåîà ùîç åì øéæçäì éàùøù ïåéë úåøéëù åæ ïéàå22

úåøèù úàåìä

øçà òåøôìå äàöåäì ïúéðä øáãá àìà äàåìä íù ïéàå ìéàåä ,úåøèù úàåìä ìò ïåãì ììë êééù àìã [à 'éñ] ù"àøä áúë

[à ÷"ñ óåñ] æ"è ïééòå .øðéã 'ø ìò øèù ïîæ øçà òøôéù î"ò øðéã '÷ ìò øèù åì ïúðù ì"çëùî àä é"áä äù÷äå .åîå÷îá

,äàåìä àëééù àì åîöò øèùáã ,åîöò øèùì úñçééúî äàåìää ïéà øèù åì äåìî øùàëã õøúì áúëå é"áä úéùå÷ úà àéáäù

.úéáø éðéã ìë äá ùéå äìéâø ïåîî úàåìä àéä åæå ,øèùáù ïåîîá àéä äàåìää àìà

:íéðôåà éðù ïéá äæá ÷ìçì áúë [à ÷"ñåñ] úòã úååçäå

ë"à ,áééçúð àì ïééãò øèùáù úåòîä úà äáâ àì äåìäù ïîæ ìëå ,æ"èä áúëù éôëå ,øèùáù ïåîîá àéä äàåìää ïëà íà [à

.æ"èä ë"ùîëå ,úéáø øåñéà äæá ùéù èåùôå ,äøåîâ ïåîî úàåìä åæ éøä

úà úåáâì çéìöé àì øèùä úà åðîî äåìù äåìä íà íâù åðééäå] åéìò éàøçà åðéà äåìîäå ,øèùä íöòá àéä äàåìää íà [á

ïéðò äæá êééù àìå åîöò øèùá àéä äàåìää ë"à ,[øçà øèù åì òåøôì áééåçî øàùéå ,äåìîä ìò øåæçé àì ,øèùáù ïåîîä

ãò ,øèùá áåúëä äåìä ìù åáöî éôì ò"ôá àîåù êéøö øèù ìëã ãåòå .øçà øèùá äæ øèù óéìçîã ,äøéëî ïéðò àìà äàåìä

.äàåìäë àìå äôìçäå äøéëîë éåäã ,íä íéåù íéãáòå úåøèù äæ ïéðòìå ,åá úåáâì åçéìöé àìù ùåùçì íå÷î ùé äîë23

ìá÷ì øúåîã åáúë ïëìå äàåìä áéùç àì â"äë ìëã øàåáî [àøî ä"ã :èñ óã] 'ñåúáã ,÷"îèùä ìò øéòäù à"òø éøáãá ù"ééò .22

õôçä úà àéöåäì åì ùéù úåùøä øåáò úðúéð äðéàå ,ïéòá øæçåé íà õôçä úçôðù úçôä øåáò úðúéð úåøéëùä éë ,úåøéëù úøåúá úôñåú

øéæçäìå åòáåúì øéëùîä ìåëé øëåùä ìöà ïéòá õôçäù ïîæ ìëù ïôåàá éøééîã øáúñî 'ñåúáã ,÷ìçì ùéù øùôàå .åîå÷îá øçà ïúéìå

éãòå ,ïéòáìåëé äåìîä ïéàå ,äåìì äìéçúî úåîà ùîçä åð÷ð ÷"îèùä ìù øåéöá ë"àùî ,úåøéëù ãö ïàë ùé ïëìå ,åì êééù àåä ïé

.ïúåà åì ïúéì ììë åòáåúì

.23:ïåéò úôñåú

ç÷î ïéáì äàåìä ïéá ìãáää

äàåìäù [à ÷"ñ] úòã úååçä áúë ,äøåúäî úéáø øåñéà åá ïéàù ç÷î ïéáì äøåúäî úéáø øåñéà äá ùéù äàåìä ïéá ÷åìéçä ø÷éòá

íéèç äàñ åäåìäù ð"à ,úåòî '÷ åì òøåôå úåòî '÷ åäåìäù ïåâëå ,åäåìäù ïåîî åúåàî äàåìää ìù ïø÷ä úà òøåôù ïôåàá à÷åã àéä

ïéîä åúåàî àéä úôñåúä íà î"÷ôð ïéàå ,àúééøåàã úéáø åæ éøä ïø÷ä ìò óéñåäì äìéçúî äåìä áééçúð íà â"äëáã ,íéèç äàñ òøåôå

äàåìä åæ ïéà ,ïçåãá åòøåôì åîò äðúäå íéèç åäåìäù ð"à ,úåøéôá åòøåôì åîò äðúäå úåòî åäåìä íà ìáà .øçà ïéîî åà äàåìää ìù

óàå .ç÷î êøã úéáø éåäã íåùî ,ïðáøã úéáø àìà àúééøåàã úéáø åæ ïéà ,ïø÷ä êøòî øúåé åì òøôéù åîò äðúä íà óà ïëìå ,ç÷î àìà

ïø÷ä úà òøåô øùàëã ,øåàéá ã"ååçä äæá óéñåäå] .øáãä úåäî úà äðùî ïåùìä ïéàå ,ç÷î êøã éåä î"î ïåòøéôå äàåìä ïåùì øîà íà

.[àîåù é"ò àìà úøëéð ïø÷ä éååùá úôñåúä ïéà øçà ïåîî òøåôá ë"àùî ,ìë ïéòì ïåòøéôá åì óéñåîù úôñåúä úøëéð ,äàåìää ïéîî

åîò äðúä íà óà äøåú øåñéà äæá ùé äàåìä ïåùì åì øîàù ìëã è÷ðå ,úòã úååçä ìò ÷åìçì êéøàä [à"ñ] íééç íéî øå÷î úäâäáå

ãçà øáã ïúéìå íúååìäìå íàéöåäì êøãù íéøáãá à÷åã äæù óéñåä êà ,ïçåã íééúàñá íéèç äàñ åäåìäù ïåâë øçà ïéîá åòøåôì

òîùîã [äùòð ä"ã .åî óã î"á] 'ñåú ïééòå .ù"àøä ë"ùîëå ,äàåìä ïéðò åäá êééù àì íúåìëì êøã ïéàù ãáò åà ò÷ø÷ ìáà ,íúøåîú
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à ÷"ñ äáåùú éçúôä éøáãá

øëù é"ò àìà äàåìä éãé ìò àìù øöåðù áåç ïéãá ÷ñåòä [ö÷ 'éñ] øéàé úååçä úáåùú úà àéáä [à ÷"ñ] äáåùú éçúôä

úøåîúå ïîæ åì çéåøäì òáåúä úà äöøî áééçä íà åìà ìëáã ,ð"øã àãåáòùá åà ,ïúùìù ãîòîá áåç åì äð÷åäù ð"à ,äìåòô

.ïðáøãî àìà øåñéà ïéàù àåä èåùôã áúëå ,úéáø øåñéà äæá ùé øëù åì ïúé äæ24

,[á"ñ åñ÷ 'éñ] ïìäì ã"ñá øàåáéå ,íéðåùàøä å÷ìçð äöåö÷ úéáø øåñéà äæá ùé íà äøåîâ äàåìäá ïîæ úçååøä ïéã ø÷éòá äðäå

.äìåòô øëù úîçî àáä áåçá ïîæ úçååøä ïéã íâ øàåáé íùå

á óéòñ
éä àúìéî àîåùã ì"î÷ àäå .áñ óã ãò íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáø øæòìà 'ø øîà :àñ óã 'îâ.éàðú ä"ã :áñ óã 'ñåú .à

äàöåé äðéàã øáñ ïðçåé 'øå íéðééãá äàöåéã øáñ øæòìà 'ø ,íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáø íà íéàøåîà å÷ìçð [:àñ óã] 'îâá

:íéðééãá äàöåé äðéàã ì"ñã ïðçåé 'ø úòãá íéðåùàøä å÷ìçðå .íéðééãá

.íéîù éãé úàöì óà áééç åðéà ïðçåé 'ø éôìã åáúë [éàðú ä"ã] 'ñåú [à

,êé÷åìàî úàøéå [íù] 'îâä úùøãî ï"áéøä úàæ ãîìå ,íéîù éãé úàöì øéæçäì áééçù íéøáåñ é"ðäå ['ñåúá íù àáåä] ï"áéøä [á

.åáéùäì åì ùé íéîù úàøé úîçîù òîùîå ,ïåáùäì àìå ïúéð àøåîì25

äëìäìøáåñ à"ø íâ úéáø ÷áà éáâì íðîà ,íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáøù à"øë [ä óéòñ ïìäì] ò"åùáå [:äñ óã] 'îâá ì"éé÷ :

:íéîù éãé úàöì úéáø ÷áà øéæçäì áééç íà íéðåùàøä å÷ìçð à"ø úòãá íâ .íéðééãá úàöåé äðéàã

.à÷áàì äæî ãåîìì ïéà ,íéîù éãé úàöì äöåö÷ úéáø øéæçäì áééç ïðçåé 'øìã ì"úà óàã åáúë à"áèéøäå à"áùøä

.ù"é úàöì áééç ïéàå éôè ìé÷ úéáø ÷áàã ,ïãéãì úéáø

.á.úéáø ÷áàá ïãéãì àåä ïë äöåö÷ úéáøá ù"éöì áééç ïðçåé 'ø éôìù íùëã áúë é"ðä

äëìäìåè÷ð [æ ÷"ñ èå÷éì] à"øâäå [èðø 'éñ] æ"áãøäå ,à"îøä äæì íéëñäå ù"éöì úéáø ÷áà øéæçäì áééçã é"ðäë ÷ñô ò"åùä :

.íéîù éãé úàöì áééç åðéàù26

àìà åðîî ìá÷ì ïéàã íéîù éðéãá íéáééçå íãà éðéãá íéøåèôù íäá åøîàù åìà ìëá éììë ïéã áúëù [â ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééò

.ïéãä ïî áééç åðéàù åòéãåäì êéøö àîúñá åì ïúåð íàå ,íãà éðéãá áééç åðéàù òãåé àåä íà

.øçà ïéîî òøåôù åà ïéîä åúåàî òøåô íà àåä ç÷î ïéáì äàåìä ïéá ÷åìéçäù úòã úååçäë äøåàëì

äàåìäë åðéãù øîåì íå÷î äéä ,ð"øã àãåáòù çëî åæ äàåìäá äëæ òáåúäù àìà ,äàåìä éãé ìò øöåð áåçä ø÷éòù äø÷îá äøåàëìå .24

.ïë áúë àì øéàé úååçä íðîà ,ïîæ úçååøäá ÷"ø ùéù íéøáåñäì äøåúä ïî øñàéú äæ áåçá ïîæ úçååøäå ,éìéî ìëì äøåîâ

åðééäå ,ïðçåé 'øì óà äùòì ÷úéðä åàì áùçð äæ éøä íéîù éãé úàöì øéæçäì áééç ïðçåé 'øìù íéøáåñä éôìã áúëù à"áèéø ïééò .25

åðéàã ÷éñäå ï"áîøä åá øæçå ,äìéçúá ï"áîøä úòã äúéä ïëå] .êë ìò ïéôåë ã"éá ïéàù àìà øåîâ áåéç àåä ù"éöì áåéç êäã ì"ñã

úãîë ÷ø øåîâ áåç åðéàù ï"áîøä úð÷ñîë åè÷ðù òîùî íéðåùàøä øàù úîéúñîå .[äùòì ÷úéðä åàì åúîçî áùçééù øåîâ áåéç

.úåãéñç

áåéçäå ,øã øáëù øçàì éøééà øëù åì úåìòäì áééç åøéöçá øãå åäåìä 'îâá àúéàã äîã à"øâä áúë [â ÷"ñ] åñ÷ 'éñáù ò"ö÷å .26

,[ï"áîøäë úéáøë éæçéî ÷ø àìå ,í"áîøäë úéáø ÷áà éåä àøâàì àîéé÷ àìã øöçá óàù (íù) à"øâä äæî ãîìå] ,íéîù éãé úàöì àåä

.àøîâá ùøôúð äæ áåéçù åøåàéá éôì øàåáî íâå ,ù"éöì áåéç ùé úéáø ÷áàáù à"øâäì ì"ñã øàåáîå



zenewn i`xn

14

çéìù éãé ìò úéáø ÷áà íìéùù äåì

äëæ àì äåìîä ìù åçåìùì úåòîä úà ïúð äåìä íàù ,[á ÷"ñ] ú"ôáå à"òø úäâäá àáåäå [æè÷ 'éñ à"ç] è"éøäîä áúë

.äøæçá óñëä úà çéìùäî òåáúì äåìä ìåëéå ,äøéáò øáãì äéëæå úåçéìù ïéàã ,äåìîä

úøçåàîå úîã÷åî úéáø

àáåäù [æô÷ 'éñ ä"ç] à"áùøä ú"åùá åøå÷îå ,íéîù éãé úàöì óà øéæçäì áåéç ïéà úøçåàîå úîã÷åî úéáøáù à"îøä áúë

.é"áá27

úååçä áúë ïëå ,íéîù éãé úàöì áééç åðéà ïø÷ä ìù ïåòøéôä íò úøçåàîä úéáøä úà åì ïúðù óàã à"áùøä úáåùúá øàåáîå

.[à ÷"ñ íù] äòã øòùäå [ã ÷"ñ ñ÷ 'éñ] úòã28

.åì äðúð äðúîáã íåùî àåäù [ç ÷"ñ] à"øâä áúë ,éôè àìé÷ úîã÷åîå úøçåàî úéáøã àä íòèá

â óéòñ
ïéàå éøîâì äåìîä åá äëæ íéðééãá àöåé úéáø ÷áà ïéàù ì"æç åøîàù ïåéëã íîòèå ,ï"øáå à"áùøáå å 'éñ ù"àøá àåä ïéãä øå÷î

.[äåìä úñéôú àéðäîã áúëù ã"áàøä ìò å÷ìçðå] .åðîî ñåôúì ìåëé åðéàù èåùô ë"àå ,ïåîî úòéáú íåù åéìò äåìì29

.äåìä ìù åúñéôú ò"åëì àéðäî ,íéðééãá äàöåéå ìéàåä ,äöåö÷ úéáøáã íéðåùàøä úåðåùìî òîùîå30[ã"÷ñ] ê"ùä áúë æ"éôòå

àìù ïåéëå åðåùì äæã ,ù"éöì áåéç ïéðòì úøçåàî úéáø ïéáì úéáø ÷áà øàù ïéá ÷åìéç àéãäì ùøåôî àì äøåàëì à"áùøá äðäå .27

ïúéð åðéà áåù ïáåàø äëæù ïåéëã ì"é êëéôìå ,ïðáøã úéáøî éôè àìé÷å àúééøåàã úéáø ïàë ïéà äàåìää úòùá äìéçúî ïáåàø íò äðúä

úéáøî éôè àìé÷ã áúë à"áùøäù [åðéáø ë"ùîå ä"ã å"ä ã"ô î"ìîä ïëå] à"îøäå é"áä åùøéôå ,ì"ëò íéîù éãé úàöì åìéôàå äøæçì

ì"ñã à"áùøá ùøéô äîåøú éìåãéâ øôñá íðîà ,ïë åðéà úøçåàî úéáøá ,ù"éöì øéæçäì áééç ïðáøã úéáøáù ì"úà óàù åðãîìì ïðáøã

.úøçåàî úéáøá ù"ëå ,åéùåãéçá ë"ùîëå ,ù"éöì áééç åðéà ïðáøã úéáø ìëáù

äðúî äðéàùëå úéáø íåùî äðúåðù ùøôî åðéàùë àîúñá äúåà ïúéì øúåîã] úøçåàî úéáøá úøîàðä úøçà àìå÷ ïéðòìù óàå .28

ïåòøéô úòùá úðúéðá àìå ïåòøéôä øçà úðúéðä úéáøá àìà íé÷ñåôäå [:âò óãá] íéðåùàøä åì÷ä àì [å"ñ ñ÷ 'éñá øàåáîë ,äáåøî

íå÷î äéä æ"éôìå ,äìéçúî åîò õö÷ àìù ïåéë íòèä áúë à"áùøä äðäå] .ïåòøéôä úòùá óà àéãäì à"áùøä ì÷éä ïàë î"î ,ïø÷ä

à"îøä ïåùì úîéúñå äæá ì÷äì ùøôúð àì à"áùøáù ïåéë íðîà ,ïåòøéôä éðôì äðúåð íà óà ,äìéçú äöö÷ð àìù úéáø ìëá ì÷äì

.[ïø÷ä ïåòøéô íãå÷ úéáø ïúåðá ì÷äì øáúñî àì êëì ,úøçåàîáå úîã÷åîá à÷åã òîùî

÷áàä úà øéæçäìå íéîù éãé úàöì áééç äåìîäù ì"ñã íåùî àåäù [øåèä áúë ä"ã å"ä ã"ô] î"ìîä áúë ã"áàøä ìù íîòèá .29

áåéçäã ïðçåé 'ø úòãá øàéáù [á óéòñá (äøòäá àáåäù) à"áèéøä éôìå] .äñéôú àéðäî ù"éöì áééçã éëéä ìëã ã"áàøä øáåñå ,úéáø

éåùî ù"éöìù"éöì áåéçä øãâ íâ äæã ã"áàøä øåáñé íà ,äñéôúä àéðäîã éôè ù"à ,àéä äøåîâ ïåîî úòéáú àîìà ,äùòì ÷úéðì äéì

.[úéáø ÷áàá

øåîâ áåç åéìò ïéàå ,äöåö÷ úéáøá óà ,åì äðúéðù úéáøá äëæ äåìîäù ïåéëã äù÷äù [å"ñ á"ç íúåçå áúë øôñá] à"òø ïééòå .30

úåëæì äñéôúä åì ìéòåú êéà ë"à ,[úéáøä úà áéùäì íéáééç åéùøåé ïéà è"äîå] ,äéìò ïéôåë ã"éáù äùò úåöî àìà úéáøä øéæçäì

àìà ,äåìîì úåëééù úåøàùð ïäå åìàä úåòîá äëåæ åðéà åì ïúðù ÷"ø úåòî äåìîäî ñôåúä äåì ïëàù øîåì à"òø ïãå .åìàä úåòîá

õôçä úà ñåôúé ïåòîù íàù øáúñîã ,ïúåð åðéàå ïåòîùì äðúîá õôç ïúéì òáùðù ïáåàøì à"òø úàæ äîéãå .åðîî ïéàéöåî ã"éá ïéàù

äåìä íàù àðéãì ùãçì à"òø ïã æ"éôìå .õôçá äëæ àì ïééãò ïåòîù êà ,åúòåáù íéé÷ì ïáåàø úà ïéôåë äáøãàã ,åðîî åàéöåé àì åðîî

íðîà .úéáøä úà áéùäì ïéååöî íðéà íäù ïåéë ,íäì íðúéì äåìä áééçå åìàä úåòîá íéùøåéä åëæ ,äåìîä úî ë"çàå ÷"ø úåòî ñôú
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.åãéî ïéàéöåî ïéà àä ÷"ø éåäã ãö êäìã ,åúñéôú àéðäî ë"â úéáø ÷áà åà ÷"ø éåä íà íé÷ñåôä ú÷åìçî ùéù íå÷îáã

ã óéòñ
ïëå ,[.æñ óã] à"áèéøáå ï"áîøá àáåä åãéî ïéàéöåîå ìæâ æ"ä åçøë ìòá äåìäî úéáø ÷áàä úà ìèð äåìîä íàù ïéãä øå÷î

.[äù 'éñ] ù"áéøáå [å"èñ ç÷ ììë] ù"àøä ú"åùáå [åìùú 'éñ à"ç] à"áùøä ú"åùá

åîöò ìò ìáé÷ù éðåîîä áåçä ò÷ô àìéîî ,úéáø ÷áàä úà ïúéì äåìä ìò åøñà íéîëçù éøçàã åìàä íéðåùàøäî øàåáîå

.ìæâ æ"ä åçøë ìòá åìèåð äåìîäùë ïëìå ,åìàä úåòîä úà ïúéì31

[òù 'éñ] î"åçáã äù÷äå ,ïðáøã ìæâ ì"åäå ,áåçä ò÷åô ïðáøãî ÷ø ë"à ïðáøãî àìà úéáø ïàë ïéàù ïåéëã äòã øòùá áúëå

áã ìæâã åðéöî.íäéøáãã ìæâ ìù íéðåù íéâåñ ïéá ÷ìçì äòã øòùä áúëå ,íéðééãá àöåé åðéà íäéø

äéàø àöî àìå úéáø ÷áà àåä áåçäù ïòèù äåì

àöî ë"çàå ,íìùì ã"éá åäåáééçå ,äéàø àöî àìå úéáø ÷áà àåäù íééåñî áåç ìò ïòè äåìä íàù [å ÷"ñ] ê"ùä áúë [à

.íéðééãá úàöåéå äåìîä ãéá ìæâ úåòîäå úåòèá äééáâ åæ éøä ,äéàø äåìä

úéáø ÷áà ì"åäå ,äåìîä ãéá ìæâ úåòîä ïéà íúàøåäá åòè àì ã"éáù ïåéëã ,ïë áúë àì äáåùúá ù"çøäîäã àéáä à"òøå [á

.íéðééãá àöåé åðéàù

ä óéòñ
.àéä àúìéî àîåùã ì"î÷ àäå .áñ óã ãò íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáø øæòìà 'ø øîà :àñ óã àøîâ

óãá] øàáúðå .íéðééãá äàöåéã à"øë äëìäã [:äñ óã] 'îâá åøîàå ,íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáø íà ïðçåé 'øå à"ø å÷ìçð àøîâá

.êîò éçéðã éëéä éë äéì øãäà ,êîò êéçà éçå àø÷ øîàã ,à"ø ìù åîòè [:àñ

åéñëðì ïéãøåé ïéàù ò"åùä éøáãá

ïéáåâå åéñëðì ïéãøåé ã"éáù äðååëä ïéà ,íéðééãá äàöåé ÷"øã à"ø øîàù óàã [.áñ óã] íéðåùàøä øàùå à"áùøäå ï"áîøä åáúë

,úéáøä úáùä ìù äåöîä úà íéé÷ì åúåà ïéôåë ÷ø ã"éá àìà ,íäéñëðì ïéãøåé ã"éáù ïåîî éáééç øàùë ,ç÷ìù úéáøä úà åðîî

éðåîî áåçá úéáøä úà áéùäì áééåçî äåìîä ïéàã éäðã ,úåòîá äëæå åì äìéòåä äåìä ìù åúñéôúù òîùî íéðåùàøä úåðåùì úîéúñî

íàù [àìø 'éñ á"ç] à"áùøä ú"åùá åðéöîãëå ,åãéá ìæâë åìàä úåòîä úà úåàøì ò"î åæ àìà íéîùì àãéøâ ò"î åæ ïéà î"î ,øåîâ

.úñéä òáùäì äåìîä êéøö ,øôåë äåìîäå åðîî ìèéðù ÷"ø åì áéùäì äåìîäî òáåú äåìä

ïéãë äåìîä âäåð úåðåîîä éðéã úðéçáîù àöîð ,äæä ïåîîä úà áééåçî äåìäù ïåéëã äîúù [î 'éñ ã"åé á"ç] è"éøäîë àìã äæå .31

.åãéá ìæâ ïåîîä áùçéé äîì ë"àå ,øåñéà øáåò àåäù àìà

ïåéë åéñëðì ïéãøåé ïéà êà ,úéáøä úáùäã äåöî úà íéé÷ì åúåà ïéôåëã åðééäå íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáøã øàåáî [ä óéòñ] ïìäì äðäå

åðîî ç÷é àìù äåìîá äçéî äåìäùë ,ã óéòñ ìù ïåãéðä ïéðòì íðîà ,äùò úåöî àìà úéáøä úà áéùäì éðåîî áåç äåìîä ìò ïéàù

åìèð àìà úéáø úøåúá åì ïúéð àì äæ ïåîîù ïåéë ,åéñëðì ïéãøåé óàå äåìîä ãéá øåîâ ìæâ äæ éøä ,åçøë ìòá åìèð äåìîäå úéáø ÷áà

.äìéæâá
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.äëåñá áùéìå áìåì ìåèéì äöåø åðéàù éîá [.åô óã] úåáåúë 'îâá øàåáîë ,úååöîä ìò äééôë øàùë åùôð àöúù ãò åúåà ïéëîå32

øàåáî [.áé÷ óã ÷"á] 'îâá éøäù ,øåîâ áåç åðéà úéáøä úáùä áåçù íåùî àåä åéñëðì ïéãøåé ïéàù íòèäù íéðåùàøä åøàéáå

.åîìùì ïéååöî íéùøåéä åéä øåîâ áåç äæ äéä íàå ,äáâù úéáøä úà øéæçäì ïéååöî åéðá ïéà úî äåìîä íàù

.õðàù 'ñåú íùá [:àñ óã] úöáå÷î äèéùá íâ àéáä ïëå ,úåìáçå úåìéæâ øàùë åéñëðì ïéãøåé ã"éáù [âîù äåöî] êåðéçä úòãå33

úéáøä úáùä áåç éøãâá

íéðåùàøá åðéöî íðîà .åéñëðì ïéãøåé ã"éá ïéà ïëìå ,äåöî àìà øåîâ áåç úéáøä úáùä áåç ïéàù íéðåùàøäî ìéòì øàáúð

:ïåîî áåç ìù íéããö äá ùéù äåöî åæ àìà ,ä÷ãö åîë íéîùì äåöî íúñ åæ ïéàù ïäî ãåîìì ùéù úåëìä äîë íéðåøçàáå

.à.[â óéòñ] ìéòì åðàáäù éôëå íéðåùàøá øàåáî ïë ,äéðéî ïðé÷ôî àì äåìîä ïî úéáøä ïåîî úà ñôú äååìä íà34

.[ïåîî øéùòäî ñåôúì ìåëé éðòä ïéàù èåùô ä÷ãö ïéðòìå]

.áäåìîäå åðîî ç÷ìù äöåö÷ä úéáøä úà åì áéùäì äåìîäî òáåúä äåìã àúéà [àìø 'éñ á"ç] à"áùøä úáåùúá

.[àé óéòñ æò÷ 'éñ ïìäì] ò"åùá äæ ïéã àáåäå ,úñéä òáùäì äåìîä êéøö ,øôåë35úòåáù ïéàã èåùô äøåàëìå

.àãéøâ äåöîá àìå ,åæ äòéáúá ïåîî áåç ìù ãö ùéùë àìà úëééù úñéä36

.âáééç àåä éøäå äöåö÷ úéáø ïåòîùî ç÷ì ïáåàø íàù ,úéáø ìù áåçá ð"øã àãåáòù ùéù äùîì úøàôú øôñá áúë

.[æî÷ 'éñ] õ"áòé úìéàùá áúë ïëå ,ïáåàøî ïåîîä úà àéöåäì éåì ìåëé ,éåìì ïåîî áééç ïåòîùå ,åì äáéùäì37

â ÷"ñ æ"èä éøáãá

íåù äåìîä ìò ïéà åòáú àìù ïîæ ìë êà ,äáéùäì äåìîä úà òáú äåìäù øçàì ÷ø àéä úéáøä úáùä úåöîù æ"èä áúë [à

.úéáøä áéùäì äåöî

äåìäùë ÷ø úùãçúî úéáøä úáùä úåöî ø÷éòù æ"èäì ì"ñã áúë [è 'éñ] ïùåçä úåö÷á ,æ"èä éøáã øåàéáá íéðåøçàä å÷ìçðå

úéáøä úà áéùä äåìîä íà æ"èä éôìù úåáéúð ááåùîá óéñåäå ,ììë äåöî ïéà åòáú àì äåìäù ïîæ ìë êà ,äáéùäì òáú

'éñ ã"åé] î"áäå [ú"ô ù"ééò ,íù î"åç] î"äúðäå ç"áäå íéîåúäå .äåöîä úà íéé÷ àìå àîìòá äðúî àìà åæ ïéà äòéáú íãå÷

[ä"ñ ñ÷ 'éñ] ìéòì øàåáîëå ìçîù àöîð úéáøä úáùä úà òáú àì äåìä íàù íåùî àåä æ"èä ìù åîòèã åáúë [àñ÷

úåáåúë] ï"øä ë"ùî ïéòëå ,úååöîä ìò äééôë ïéãî åéñëðì åãøé ô"ëòã åù÷äù [à ÷"ñ èì 'éñ] ç"äåö÷å [à 'éñ] íéøôà äðçî ïééò .32

ãòã ,úååöîä ìò äééôë ïéãî åéðôá åéñëðì ïéãøåé î"î ä÷ãöá íéñëð ãåáòù ïéàù ì"úà óàã ,ä÷ãö úåöî ïéðòá [ó"éøä éôãá .çé óã

óàã ,áåç ìòá úòéøô úåöî ïéðòì [ó"éøä éôãá .ð óã éåùð äéäù éî ÷øô ùéø] ï"øä íâ áúë äæ ïéòëå ,åðåîîá åäôëú åôåâá åäôëúù

.äééôë ïéãî åéñëðì åãøé åéðôá àåä íà î"î àúééøåàã åàì àãåáòùã ì"úà

,ïéåàì äîë íâ äá ùéã åéñëðì ïéãøåé ä÷ãöá ÷øù áúë [å ÷"ñ] úòã úååçäå .úååöîä ìò äééôë ïéãî åéñëðì åãøéã ð"äàã à"ðçîä áúëå

.úååöî øàùá àìå ,õåô÷ú àìå õîàú àì

.íéñëðä úåéøçà úò÷åô íéùøåéä éðôì íéñëðä åìôðå úî øùàëã àéä ë"äæâù àìà ,äåìîä éñëðì ïéãøåéã õðàù 'ñåúä áúëå .33

.íéðåùàøä éøáã úåòîùîî åðáúëù äîáå ,íúåçå áúë øôñá à"òø éøáãî [â óéòñ ìéòì] åðàáäù äî ïééò .34

åì äåìä àìù àðãîåà ùéã íåùî ,úñéä òáùð äåìîä ïéàã øáåñ ,íù à"îøá àáåîä [åî÷ óéòñ âàøô ñåôã] âøáðèåøî í"øäîå .35

.àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã ,øåñéàá

,[ã"ìñ æô 'éñ î"åç] à"îøá øàåáîë úñéä òáùð åðéà åòáåú äìäå äðúî åøéáçì ïúéì òáùðä .36

÷"øä úà äåìîä ïáåàøî àéöåäì ìåëé éåì ïéàã ,åéøáã óåñá [â ÷"ñ] æ"èä áúëù àøáñë ì"ñ àìã åìàä î"ìôúä éøáãá øàåáîå .37

.øçà íãàì àìå ,êãäá éçéðã éëéä éë äéì øãäàã ,ïåòîù éãéì ÷ø àéä úéáø úáùäã ,ïåòîùî äáâù
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.äìéçî ìò äçëåä åæ éåä äáåøî ïîæ øáò íà ÷ø æ"éôìå ,úéáøä úáùä ìò äåìä úìéçî àéðäîã

åèä úäâä] äìåãâä úñðëä [áäåìäù íãå÷ íâ úîéé÷ úéáøä úáùä úåöîù èåùôã áúëå ,æ"èä ìò ÷åìçì êéøàä [èé úåà ø

.äòáú38

äåìä ùøåéì äöåö÷ úéáø úáùä

àéä úéáøä úà áéùäì äåöîäù ïåéëã åà ,åéùøåéì úéáøä úà áéùäì äåìîä áééåçî íà ,úî äåìäå äø÷îá å÷ìçð íéðåøçàä

:äåìä úî øáë àëä ,êãäá éçéðã éëéä éë

.à.äåìä éùøåéì úéáøä úà áéùäì ö"àù äàøðã áúë [å óéòñ ìò] äááøî ìåâã úäâäá39

.á.äåìä éùøåéì íâ áéùäì áééçù èåùôã è÷ð [ã ÷"ñ] úòã úååçä

úåçôá åøöç åì øéëùéù úðî ìò åøéáçì äåìîä

å"ô] í"áîøá àåä ïéãä øå÷î .íéðééãá äàöåéå äöåö÷ úéáø æ"ä ,úåçôá åøéöç åì øéëùéù î"ò åøéáçì äåìî íàù ò"åùä áúë

÷åùá øéçîäù òåãéù óà ÷"ø äæ ïéà ,íééåñî êñá øéëùî ÷ø äçðä ïúåðù åì ùøéô àì íàù í"áîøäî ÷ééåãîå ,[à"ä äåìî

.[á"ñ åñ÷ 'éñ] ïìäì ã"ñá åìà íéðéã åøàåáéå .[äñ÷ 'éñ ä"ç] à"áùøä úáåùúá øàåáî êëå .øúåé ø÷é

éðåìôì úåòî ïúé äåìäù úðî ìò úåòî äåìîä

ïúð ïåòîùå ,éåìì úéáø ïúéù î"ò ïåòîùì äåìä ïáåàø íàù [æëù 'éñ] éëãøîä ë"ùî àéáäù [èé ÷"ñ ñ÷ 'éñ ìéòì] ê"ù ïééò

úåòîä úà ìáé÷ àåä åìéàë äéì ïðéðééãã íåùî àåä úéáøä øåñéà éøäù ,äåìîä ïáåàøî úéáøä úà ïéàéöåî ,éåìì úéáøä úà

.åéãéì

å óéòñ
íòèá àøîâá å÷ìçðù ù"ééòå ,.áé÷ óã ÷"á àúééøáá àåä íäéáà äáâù äöåö÷ úéáø øéæçäì íéáééç íðéà íéùøåéäù ïéãä øå÷î

úîù ïåéëå ,ùåàé ïéòë ì"åä åðåöøî úéáøä úåòî úà ïúð äåìäù êåúîã ,úåùø éåðéùå ùåàé ïéòë úàæ ïã àîç øá éîø ,ïéãä

êùð åúàî ç÷ú ìà àåä äøéæâã øîà àáøå .úåùø éåðéù ì"åäå ç÷åì úåùøë ùøåé úåùø ïðéøîàã àîç øá éîø è÷ð äåìîä

ìù úåòîá àéä ë"äæâã ,àáøë íé÷ñåôä åè÷ð äëìäìå .àðîçø øäæà àì äéøáì ,àðîçø øäæà äéãéãì ,êîò êéçà éçå úéáøúå

.úéáø

ïáåàø ìù åðáì úéáøä úà ïåòîù ïúðå ïáåàø úîå ïåòîùì úéáøá äåìäù ïáåàø

:åðáì äåìä äðúðå úéáøä úà äáâù íãå÷ úî äåìîäù äø÷îá å÷ìçð íéðåùàøä

.àïáë úéáøä úà äáâ åîöò àåäù ïåéëã ,úéáøä úà áéùäì ïáä úà ïéôåë â"äëáã øàåáî [èë 'éñ] ï"øä úáåùúá

úåòéáú çëîù ,äååäá é"ùø øáéãù â"äðëá áúë ,"åééçá åòáú íà" áúëù [úéáø ä"ã :àñ óã] é"ùø ïåùìî åéøáã æ"èä ãîìù äîå .38

åðéàù ,åì áééç äåìäù øçà íãà ùéùë æ"èä ìù ïåãéðá áúëù â"äðëá ãåò ù"ééòå .úéáøä úà áéùäì äåìîä úà ã"éá ïéôåë äååìä

úáùä úà òåáúì äåìä úà ïéôåë ç"òá úòéøô úåöî íåùî î"îã â"äðëä áúëå ,òáåú àì äåìäù ïîæ ìë ÷ø äåìù äåìîäî úåáâì ìåëé

.åáåç ìòáì íìùì ïåîî åì äéäé æàå äåìîäî úéáøä

.äåöîä ø÷éò åæ ïéà êà ,äîéìù äáåùú áåùì äöåøá åðééäã ì"éã ø"îâãä áúë ,åéùøåéìå åì úéáøä øéæçéù åá ìëä áúëù äîå .39
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.åãéî úéáøä úà ïéàéöåîå ,åîöò äåìîä àåä åìéàë äéì ïðéðééã ,åéáà úçú ãîåòä40÷"á] úöáå÷î äèéùá òîùî ïëå

.à"áùøä íùá [.áé÷ óã

.á.øéæçäì áééç àåä ïéà ç÷ú ìàá ïáä úà äøéäæä àì äøåúäù ïåéëã [÷"îèùá íù àáåä] ä"îøä úòãå41

äåìîì äåìî äðéàù úéáø ìù øúéä äæá ïéàù íòèä

ä øòù] øùåé éøòùá ïééò ,äåìîì äåìî äàáä úéáø åæ ïéàù øúéää ììëá äæ ïéàå äåìîä éùøåéì úéáøä úà ïúéì øåñàã àä

ïéá äúéä úéáøä úöéö÷ù êåúî ïëìå ,ìàøùé ìë ìò àìà äåìîä ìò ÷ø øîàð àì úéáøä úçé÷ì øåñéàù ùãçì êéøàäù [ã"ô

ïåéëã ,äæì ö"à äøåàëìå .åæä úéáøä íåìùú úà ìá÷ì íãà ìëì øåñà äúòî ,úéáø ìù äøåîâ äöéö÷ åæ éøäå äåìä ïéáì äåìîä

àéåä íäì úåòî úðéúð ïëì ,äåìîä úçú íéãîåò íäù íåùî äúåà íéìá÷î äåìîä éðáå ,úéáø ìù äøåîâ äöéö÷ ïàë ùéù

.äåìîì úåòî úðéúðë

úéáø ìù øúéä ïàë ïéàå äøåîâ úéáø úééáâ åæ éøä ,åéñëðî úéáøä úàå ïø÷ä úà úåáâì äåìîä àáå úî äåìä íà äæ íòèîå

øåñà äøåîâ úéáøù òîùîå ,íéîåúéäî úéáø ÷áà úééáâá ÷ø äðãù [.æñ óã] 'îâä úééâåñá òîùî ïëå ,äåìîì äåìî äðéàù

.íäî úåáâì

úîå ïø÷ä úà äáâ àìå úéáø äáâù äåìî

íä éøäù ,ïø÷ä ìë úà åéùøåé åáâé íàä ,äåìîä úîå ïø÷ä úà äáâ àìå úéáøä úà äáâù äåìîá ïã [â 'éñ] íéøôà äðçîä

î àåäù áåçäî äæ íåëñ úåëðì ùé úéáøä úà áéùäì áéåçî äéä åîöò äåìîäù êåúî åà ,úéáøä úáùäî íéøåèô.íäì ùéøå

,à"áèéøäå à"áùøäå ï"áîøä ù"îë ,åì åðúéðù úéáøä úåòî úà äð÷ äåìîä íà íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú äæù à"ðçîä áúëå

åéùøåéå ,ïø÷äî äúåà úåëðì ïéà úéáøä úåòî úà äð÷ äåìîä íàã ,äð÷ àìù åà ,[è-ç íéôéòñ] ïìäì ò"åùä ÷ñôù åîëå

äåìîäù äëìäì ïðéè÷ðã éàîì æ"éôìå .ïø÷äî äúåà ïéëðî úéáøä úà äð÷ àìù íéøáåñä íéðåùàøäìå ,úéáøä úà áéùäìî íéøåèô

.ïø÷äî ïéëðî ïéà ,äàð÷ úéáø ìáé÷ù

é÷åìñ ïðéøîà úéáø ÷áàá íà [åñ÷ 'éñá úàáåîä] íéðåùàøä ú÷åìçîá äæ ïåãéð äìú ç"ðàøäù àéáä [ô 'éñ] à"òø ú"åùáå

.äåìîä éùøåé ìù ïåãéðì úéáø ÷áà ìù ïåãéðä úà øù÷ì ïéàù áúë à"òøå .àåä é÷åôà éæåæ àìá42

äåìîä íàù ïåéëã ,ïø÷äî úåëðì úøçà àøáñ áúëù [çî 'éñ ã"åéç] éáö úøàôú ú"åùî àéáäù [ð ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééòå

äæë áåçá äùåøé ïéà ïëì ,øéæçäì êéøö äåìîäù úéáøä êñ úà úåëðì ïéøåî ã"éá åéä ,ïø÷ä úà äåìäî ã"éáá òáåú äéä åîöò

.ã"éáá åúåáâì à"àù43

ï"øä úðåëù çéëåä [ã"ô ä øòù] øùåé éøòùá íðîà ,ì"ðä ïéãä íäî çëåî àìù ïôåàá ï"øä éøáã øàéáù [ô éñ] à"òø ú"åùá ïééò .40

.åîùá äìòîì åðáúëù åîë

ì äáâé ë"à ç÷ú ìàá øäæåä àì ïáä íàã ä"îøä ìò ìåàùì ùé äøåàëìå .41.äáåâ åðéà äìéçúëìù òîùî ä"îøáå ,úéáøä úà äìéçúë

éùøåéù ïôåàá éøééà ï"øäã ,åéøáã ìò äîúù [ã"ô ä"ù] øùåé éøòù ïééò ,ïø÷äî ïéëðîù [èë 'éñ] ï"øä úáåùúî çéëåäì à"òø ë"ùî .42

ïéëðîù èåùô â"äëáå ,úéáøá ååìä íîöò íä åìéàë éåäã íéðééãá ïäî äàöåé úéáøäù ïéãá â"äëáå ,úéáøä úà åìáé÷ íîöò äåìîä

.ïø÷ä

äàåìää ïîæá äåìîì áééçúä äåìäù úéáøä áåç éáâì åìéôàù øàåáî ï"øä ú"åùáã ,úùãåçî äøåàëì éáö úøàôúä ìù åæ àøáñ .43

áåçù øàåáîå ,úéáø ìù úåòî éáéùç àìà íãéá ìæâ úåòîä ïéà äåìäî úéáøä úà åáâ åéùøåéå äåìîä úî íà éøäù ,äùåøé àëééù

.áåçä ìù ïø÷ä úùåøéî òåøâì äìåëé äðéà úéáøä úà áéùäì äåìîä ìù åúáåçù ù"ëå ,åúåà íìùì øåñàù óà íéé÷ úéáøä
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àëä ,åãéî ïéàéöåî ïéà åðîî äáâù ÷"ø äåìîäî ñôú äåìä íàù ïåéëã àéä [ì"ðä â 'éñ] íéøôà äðçîá äàáåäù úôñåð àøáñ

úéáøä øåáò áåçä úà ñôåú àåäù òéãåä àì äåìäù ïåéëã åæ àøáñá ïåãì ùé íðîà ,äàåìää ìù ïø÷ä ìù áåçá àåä ñåôú

.äñéôú åæ ïéà ,åì áéùäì áééç äåìîäù

äöåö÷ úéáøá ìáé÷ù íééåñî øáã íäéáà íäì çéðä

äðäå ..áñ óã î"á àúééøáá àåä íäéáà ãåáë íåùî øéæçäì íéëéøö íééåñî øáã íäéáà íäì çéðä íàù ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

æåîøì àá ò"åùäã [ä"ä ã"ô] î"ìîä áúëå ,øéæçäì ïéëéøö áúë ò"åùäå ,íäéáà ãåáë éðôî "øéæçäì ïéáééç" àåä àúééøáä ïåùì

'ñåúá íðîà .äãéöá äøëù ïúîå ìéàåä äéìò ïéôåë ïéàù áà ãåáéë úåöî øàùë éåä àìà øéæçäì íéðáä úà ïéôåë ã"éá ïéàù äæá

ïåì÷ ïàë ùé àìà íäéáà ãåáë ìù ïéðò ÷ø ïàë ïéàã íòèäå ,øéæçäì íéðáä úà ïéôåëã òîùî [úòéøô ä"ã .åô óã úåáåúë]

.[ç 'éñ] íéøôà äðçîä ë"ëå ,áà ãåáéë úåöî øàùî óéãò ïëìå ,úéáø úøåúá íäéáà ìáé÷ù õôçä íãéá øàùé íà íäéáàì

åëæ øáë àëäå ,ïá ìùî àìå áà ìùî áà ãåáéëã ì"éé÷ éøäù ,ïéãä ø÷éòî áà ãåáéë úåöî ïàë ïéàã [îø 'éñ ã"åé] é"áä áúë

,åãéá ÷ôéñ äéä àìå øéæçäì äöøå äáåùú íäéáà äùòù ïåéëã úãçåéî äð÷ú éåä àìà .ïá ìùî ì"åäå åìàä íéöôçá íéðáä

.ïá ìùî àìå áà ìùîë ì"åäå ,íéðáä úàæ åùøé àì åìéàë úàæ åðãå åãåáëì íéîëç åùùç

úéáø ÷áàë äáâù íéåñî øáã íäì çéðä

î"ìîá íéøáãä åàáåäå ,íäéáà ãåáë éðôî øéæçäì ïéëéøöù [:àñ óã] à"áèéøä áúë ,úéáø ÷áà ìù äéä íééåñîä øáãä íà íâ

.[ä"ä ã"ô]

äáåùú äùò àìù áà

äùò àì íàã åù÷äù [.áñ óã î"á] 'îâá åøå÷î ,åãåáëì ùåçì íéëéøö íéðáä ïéà äáåùú äùò àì áàä íàù ò"åùá ë"ùî

,úéáø úåöîì ÷ø àìà ,äìåë äøåúä ìëì øîåîá éøééî àì àäã ò"ö äøåàëìå .åãåáëì ùåçì ö"àå êîò äùòî äùåò åðéà äáåùú

ùåçì ö"à ïëì òùø àåä úéáø øåñéàáù ïåéëã [:ãö óã ÷"á] é"ðôä áúëå .åãáëìî íéøåèô äîìå ,ñéòëäì àìå ïåáàéúì äæ äéäå

.äæ àèçá åðåì÷ì

íéáùä úð÷ú íåùî åðîî åìáé÷ àìå úéáøä øéæçäì äöøù äåìî

øéæçäì íéðáä íéáééç íà ,[æ óéòñ ïìäì úàáåîä] ïéáùä úð÷ú íåùî åðîî åìáé÷ àìå úéáøä úà øéæçäì äöø áàäù äø÷îá

åðîî åìáé÷ àìå úéáøä áéùäì äöøå äáåùú äùòù ïåéë (à :íéëøã 'â [ïéà ä"ã :ãö óã ÷"á] 'ñåú åáúë ,íäéáà ãåáë íåùî

.àðéã éàä ì"çëùî àì ë"àå íéáùä úð÷ú äøîàð àì íééåñî õôçá (á .åáéùäì íéëéøö íéðáä ïéàå äæ õôçá ïåì÷ åì ïéà åú

ãåáëì ùùç àìå ïë äùò àìù ïåéëå ,úéáøá ìáé÷ù õôçä úà øåëîìå åîöò ãåáëì ùåçì åì äéä î"î åðîî åìá÷ àìù óà (â

.åãåáëì ùåçì íéëøö íðéà íéðáä íâ åîöò

.ïðáøãá åæ êøãë åì÷äå ,íäéáà ãåáë éðôî áéùäì äáåçä ììë äæá øîàð àìù ,'ñåú ìù äðåùàøä êøãä úà àéáäù à"òø ïééòå

æ óéòñ
ïäî ïéìá÷î ïéà åøéæçäù úéáøá éåìîå íéðìæâã ,ïéáùä úð÷úá ú÷ñåòä àúééøá äàáåä íù :ãö óã ÷"á 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.äáåùúá øåæçì íéöåøä ìò ì÷äì éãë àåä äð÷úä íòè .åðîéä äçåð íéîëç çåø ïéà ïäî ìá÷îäå
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,éáø ìù åøåãì ÷ø äð÷úð äð÷úäù åáúëù (éîéá ä"ã íù) 'ñåúá ú"øë àìãå] úåøåãì úâäåð åæ äð÷úù íéðåùàøä áåø åè÷ðå

.äëìäì ò"ùåèä åáúë ïëå ,[åéøçàì àìå åéðôì àì

:åæ äð÷úá úåëìä äîë íéðåùàøä åáúëå

.àíúééçîå í÷ñò áåøù íãà éðáá àìà äøîàð àì äð÷úäù åáúë [á 'éñ ÷"á è"ô] ù"àøäå [éîéá ä"ã íù ÷"á] 'ñåú

ìáà ,äáåùú úåùòìî òðîäì íéìåìòå ,íúéá ï÷åøúé øåñéàá åìáé÷ù äî ìë áéùäì åëøèöé íàå ,úéáøîå ìæâî äéä

ïëå ,åðîî åúåà íéìá÷îå úéáøäå ìæâä áéùäì àåä áééåçîå ,åæ äð÷ú åá ïéà éîòô ãç ïôåàá úéáø ìèð åà ìæâù éî

.ò"ùåèä å÷ñô

.ááéùäìå äáåùú úåùòì åîöòî àáù éîá ÷ø äúéä äð÷úäù [â"éä äìéæâ à"ô] í"áîøä ë"ëå ,ù"àøä íù áúë ãåò

.ò"ùåèä åáúë ïëå ,íãéî åàéöåé ã"éáå ã"éáá åòáåúì øúåî äáåùú åùò àì íà ìáà ,úéáøäå ìæâä

.âåìá÷ì ìæâðä éàùøå äáéùäì àåä áééåçîå ,äð÷úä äøîàð àì ïìæâä ãéá úîéé÷ äìéæâäù ïîæ ìëã àúéà [íù] 'îâá

.äðîéä44

:äåìäî úéáø ç÷ìù äåìî ïéðòì íâ øîàð äæ ïéã íà íé÷ñåôä å÷ìçðå

ïééãò íäå úéáø úøåúá úåøéô ìáé÷ íà ïëìå ,äæ ïéã øîàð úéáøá íâù åáúë äùéøôäå [óñëä úåãå÷ðá àáåä] íçåøé åðéáø (à

.ïéáùä úð÷ú åá ïéàå åðîéä ïéìá÷îå íéøéæçî åúåùøá45

íééåñî øáã úéáøäå úîéé÷ äìéæâä äúéä íàå :ì"æå áúëù í"áîøä ïåùì úà åàéáä [ã"ä ã"ô] î"ìîäå [ë"äãå÷ð] ê"ùä (á

íà íâ äð÷úä äøîàð úéáøáù ,äìéæâ ïéáì úéáø ïéá ÷åìéç ùéù åéøáãî ãåîìì ùéù åáúëå .ì"ëò ïäî ïéìá÷î åîöòá àåä éøäå

.íééåñî õôç àåä ë"àà ,åúåùøá úîéé÷ úéáøä46

úéáøáù àåä ÷åìéçä ø÷éòã áúë î"ìîäå .åúòãî äåìîì äðúð äåìä úéáøáù àåä äìéæâ ïéáì úéáø ïéá ÷åìéçä íòèã ê"ùä áúëå

.ïìæâä äàð÷ àìù äìéæâá ë"àùî ,úîéé÷ äðéàë äì ïðéáùç ïëìå ,äá äëæå úéáøä úà äð÷ äåìîä

ïéáùä úð÷ú ìù ïéãä øãâ

íöòù åðééäå ,úéáøä úáùä ìò äåìîì ìçåî äåìäù àåä ïéáùä úð÷ú ìù äð÷úä øãâù áúë [â"éä äåìî ã"ô] í"áîøä [à

úéáøä úáùä ìò ìåçîì äåìä ìåëéù í"áîøä ãîì äæîå ,åìçåîì äåìä ìò íéîëç ååéöù àìà ,íéé÷ úéáøä úáùä áåç

ïéìá÷î ïéàù àéä íéîëç úð÷ú àìà" [â"éä äìéæâ à"ô] í"áîøä ïåùì íâ ïëå .[íù í"áîøá úàáåîä íéðåàâä úàøåäë àìãå]

.ïéìçåî äåìäå ìæâðäù àìà íéé÷ áåéçä íöòù òîùîå ,"åì ïéìçåîå åì ïéøæåò àìà åðîéä47

úð÷ú äá ïéàå úîéé÷ äìéæâ éø÷éî ä"ôàã ,éøéàîäå ä"îøä íùá [íù ÷"á] ÷"îèùä áúë éåðéùá äìéæâä úà äð÷ ïìæâäù äø÷îáå .44

.äð÷úä äá úâäåðå úîéé÷ äðéàù äìéæâ øãâá éåä éåðéùá äð÷ íàã [ã"ä äåìî ã"ô] î"ìîäë àìã äæå ,ïéáùä

ïúåà äð÷ äåìîäù ïåéëå ,ììë øëéðä õôç ïðéà úåòîã ,úîéé÷ úéáøäù éø÷éî àì äæã øéàî úéáä áúë ,åúåùøá ïäå úåòî ìáé÷ íàå .45

øòù øôñáå .[ììë ïúåà äð÷ àì éøäù ,úîéé÷ äìéæâë éåä åúåùøá ïäå úåòî ìæâ íà íâù øáúñî äìéæâ ïéðòìå] ,úîéé÷ úéáøä ïàë éåä

.åúåùøá ïä íà ïéáùä úð÷ú ïéà úéáø ìù úåòî ïéðòì íâù òîùî äòã

,åì ïåì÷ àåä åúåùøá àöîðä íééåñî øáãù íåùî äøåàëì àåä ,åðîéä ïéìá÷î íééåñî øáã àéä úéáøäùëã àä î"ìîäå ê"ùä éôì .46

.íäéáà ãåáë íåùî íééåñî øáã àéäù úéáø øéæçäì íéðáä ìò äæ íòèî ååéöù íùëå

ò"òå .åì ïé÷÷æð ã"éá ,äð÷úä úà íéé÷ì äöåø åðéàå ,ã"éáá ïìæâä úà óåëì äöåø ìæâðä íàù äàøðã áúë [â"éä äìéæâ à"ô] î"îá .47

àåä êéøö àìà ,ïéáùä úð÷ú úà âåäðì åì ïéà íéøçàì ïåîî áééç ìæâðä íàù íéãéñç øôñä íùá áúëù [à ÷"ñ åñù 'éñ î"åç] ê"ùá
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,äìéçî íòèî åðéàå] ,äåìä ïåîî úà íéîëç åòé÷ôä ïéáùä úð÷úáù áúë [ò úåà äåìî ã"ô úåéðåîééî úåäâäá àáåä] â"îñä [á

.[úéáøä úáùä ìò ìåçîì äåìä ìåëéù ïéáùä úð÷úî ãåîìì ïéàù áúë ïëìå

úéáøä øéæçäìå íéîù éãé úàöì äåìîä áåéç

,íäî ìá÷î åðéà äåìä êà íéøéæçî íäã 'îâá åøàéáå ,ïéøéæçî úéáøä úà äáâù ô"òà úéáøá éåìîã àúééøá äàáåä [íù] àøîâá

.íéîù éãé úàöì àåä ïéøéæçî íäã àäå

ïééöå .íéîù éãé úàöì øéæçäì ïéáééç ïäã [æéú 'éñ] ù"áéøä íùá àéáä [âé ÷"ñ] ê"ùä ÷øå ,äæ ïéã åáúë àì ò"ùåèäå í"áîøä

øúåñ äæ ïéàå ,åðîî ìá÷ì ìæâðä éàùø íéîù éãé úàöì øéæçî ïìæâä øùàëã øåèá àúéà íùå ,[åñù 'éñ î"åç] ò"ùåèì ê"ùä

.ïéáùä úð÷úì48

ç óéòñ
êãéàå ,äöåö÷ä úéáøä ïä éåéøâ 'ã ÷ø àæåæá éåéøâ 'ã éìæàå úéáøá æåæ åîò õö÷ù ïåéëã øáñ ééáàã ,.äñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

àáøå .äöåö÷ úéáø äðéàå äìéçúî äöö÷ð àìù úôñåð äðéúð éåäå äìæåä àåä éùéîçä æåæäù åðééäå ,äéãäá ìéæåî à÷ã àåä éìåæåà

æåæä úîçî åì åàá éåéøâ 'ää ìëù øîåì åúðååë äøåàëìå ,äéãéì àúà úéáø úøåúá àø÷éòîã íåùî éåéøâ 'ä åì øéæçîù øáåñ

.ìáé÷ù éåéøâä ìë úà øéæçî ïëìå ÷"ø ìù49

ìéçúî åîò õö÷ù óàã ,òéáøå æåæ øéæçî éåéøâä úøåîú úåòî øéæçäì äåìîä äöø íàù ïåàâ éàä áø áúë äæ íòèîåæåæ ÷ø ä

.÷"ø ìù íù éùéîçä éåéøâä ìá÷î éåéøâä úðéúð é"ò î"î ,úéáøá50

úåòî øéæçäì äöåø äåìîäùë

éåéøâä úà åì áéùéù òáåú äåìä íàù äæá äðååëäå ,ù"àøäå à"áùøäå ï"áîøä íàéáä øùà ïåàâ éàä áø éøáãá àåä ïéãä øå÷î

áéùäì áééç åðéàå åì äðúéðù úéáøá äëæ øáëù ïåéë úåòî øéæçäì äåìîä éàùø ,úåòî àìà øéæçäì äöåø åðéà äåìîäå íîöò

.úåòî àìà51

ïéàå ,äåìäå ìæâðä äá íéâäåðù úåãéñç úãî àéä ïéáùä úð÷úù åè÷ðù òîùîå .åáåç ìòáì òåøôì ìëåéù éãë äìéæâä úà ïìæâäî ìá÷ì

.ïåîî íéøçàì áééç àåäù íå÷îá åæ úåãéñç âåäðì

êà ,åðîî ìá÷ì ïéàù äð÷úä äæá äøîàð ,äìéæâä úáùä úåöî íöò íåùî äìéæâä úà øéæçî ïìæâä íàù ò"åùäå øåèä úòã åðééäå .48

åðîî ìá÷ì ìæâðä éàùø äæá ,íéîù éãé úàöì øéæçäì äöåø àåä ë"ôòàå ,åðîî ìá÷ì àìù äååöî ìæâðäùå äð÷úä úà òãåé ïìæâä íà

,åðîî ïéìá÷î ïéà î"î ù"éöì äìéæâä úà øéæçä ïìæâäù éøçà íâù øàåáîù ì"ðä 'îâä úà àéáäå øåèä ìò ÷ìç ù"ùéäå .øåèä éôì

øéæçîùëã ì"ñã äàøð [íù] î"åç ò"ùåèì ïééöù ïãéã óéòñá ê"ùä éøáãî ,äáøãàå ,[åñù 'éñá] ê"ùá åàáåä àì ù"ùéä éøáã êà

ê"ùäå ,ïäî ïéìá÷î ïéà î"îã íééñ ,ù"éé úàöì ïéáééç äåìîäå ïìæâäù áúëù ì"ðä ù"áéøäå] .åìá÷ìî ìæâðä ìò ïéçåî ïéà ù"éöì

.[ïäî ïéìá÷îã åáúëù ì"ðä ò"ùåèä éøáã íåùî åìà íéøáã èéîùä

'ãä íò úçà äðéúðá ïúéðù êåúî ,÷"ø àåä íâ áùçéäì éùéîçä éåéøâä óøèöî ïðáøãîù ,ïðáøãî àìà äøåúä ïî äæ ïéà äøåàëì .49

.éåéøâ

.òéáøå æåæ øéæçé äîìå úéáø ìù æåæ àìà åðîî ìáé÷ àì ë"à éåéøâä ìù äìæåäë éåéøâä 'ä úðéúð úà íéøéãâî åðééä íà êà .50

ïúéì àá íàå] úåòî à÷åã øéæçäì áééåçî äåìîä àäé ,úåòî à÷åã òáåú äåìäå éåéøâ øéæçäì äöåø äåìîä íà ,àëôéà ä"ä äøåàëìå .51

ë"åù ïéãîã ,éåéøâä åìæåä íà î"÷ôð ð"à ,óñë äåùá òåøôì ìåëé åðéà úåòî åì ùé íàù ,äåìë åðéãù øùôà óñëë ë"åù ïéãî éåéøâä úà

.[é ÷"ñåñ] úòã úååçä áúë ïë ,òéáøå æåæ éååùá éåéøâ åì ïúéì áééç àäé óñëë
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äðçîå [à"ä äåìî ç"ô] î"ìî ïééòå .ì"ðä ïåàâ éàä áø áúë ïë ,íéé÷ øåñéàá äùòðù ç÷îäù íåùî íòèä ò"åùä áúëù äîå

äæ íëñä ,åì áééçúðù úéáøä æåæ íå÷îá éåéøâ åì ïúéù äåìäå äåìîä åîéëñä øùàëù ì"ñã åéøáã úà åøàéáù [á 'éñ] íéøôà

.åì áééçúðù úéáøä æåæ úøåîú éåéøâ åì øëåîù ,åîöò éðôá ç÷îë áéùç52

è óéòñ
éëéä éë äîöò àîéìâä úà åì øéæçîã øîà àáøå ,øðéã åì øéæçîã øáñ ééáàã ,àáøå ééáà å÷ìçðã .çñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.àéä àúéáøã äá éñëîã àîéìâ åøîéð àìã

úååçä ë"ëå ,äåìîì äåìä äðúðù ïîæá äåù äúéäù øðéã éååùì íéìùäì íéîã óéñåîå àîéìâä úà åì øéæçî àîéìâä äìæåä íà

.[é ÷"ñ] úòã

äîöò àîéìâä úà úéáøá õö÷

.úéáøá äîöò àîéìâä úà äìéçúî õö÷ù äø÷îá íéðåøçàä å÷ìçðå ,åúøåîúá àîéìâ ïúðå øðéã õö÷ùë éøééà 'îâä53

.à.äîöò àîéìâä úà øéæçäì ïéãä ïî áééåçî äæ äø÷îáù áúë [å"èä äåìî ç"ô] î"ìîä

.áøàåáîù ïåéëã ,î"ìîä ìò å÷ìç [áë ÷"ñ çë 'éñ] íéàåìéî éðáàäå [ììëî ä"ã å"èä úåùéà ä"ô] êìîä øòùä

.äîöò àîéìâä úà øéæçäì áééåçî àäé äîì ,úåòî àìà áééç åðéàå åì äðúéðù úéáøä úà äð÷ äåìîäù íéðåùàøá

äð÷ àì äåìîäù øîåì î"ìîä ïéåëúð àìã åáúë [á ÷"ñ áî 'éñ ò"äà] à"åæçäå [áò÷ 'éñ ã"åé ú"åù] øæð éðáàäå

äá õôç àåäù äîöò àîéìâä úà åì ïúéù õö÷ äìéçúîù ïåéëã øîåì åúðåë àìà ,äøéæçäì áééç ïëìå àîéìâä úà

àîéìâä úà äåìîä äð÷ù óà ïëìå ,úéáøä úáùä úåöîá äìåìë àéä íâå àøåñéàã äàðä àéä ,äéîãá øùàî øúåé

.äîöòá äáéùäì àåä áééåçî î"î54

úéáøä æåæ úôìçä ìù äæä ç÷îäù ïåéë ,äåìîì äåìäî éåéøâä úàð÷ä éáâì éðäî àì ãéáò éà øîåì êééù àìù î"ìîä áúë ïëìå .52

,åãéá ìæâ ïä àìà åì åðúéðù úéáøä úåòî úà äåìîä äð÷ àì àîìòáù íéøáåñä íéðåùàøä éôì óàã áúë à"ðçîäå .øñàð àì éåéøâá

åðééä æåæ ïúåð äéä äåìä íàù íùëã ,á"ö íéøáãä äøåàëì íðîà .øåñéà äá ïéà éåéøâä úàð÷ä íöòù ïåéë ,éåéøâä úà äåìîä äð÷ àëä

àîéðå äøåúäî äøåñà àéä éøäå ,úéáø ìù äðéúð åæ éøä æåæä úøåîú éåéøâ àåä ïúåð øùàë ïë ,úéáø úðéúð ìù øåîâ øåñéàë úàæ íéàåø

.äåìîä ãéá ìæâ éåäéú íâå ,éðäî àì ãéáò éà äá

éäð ë"àå ,[ã ÷"ñ âø 'éñ] ç"äåö÷ ïééòå ,[âñ óã æ"ò] ï"øáå à"áùøá øàåáîë ,íééåñî õôç áééçúäì øùôà éà àäã ò"ö äøåàëì .53

çúîå '÷ åì ïúåðù íäéðéá åðúä êëã ,úéáø íâ áééçì úåìåëé äàåìää úåòîù ùãçúðùïúéì åìàä úåòîä åáééçé êéà î"î ,ë'÷ åì áéé

éìåàå .íéèç à÷åã ïúéì ïéáééçî [ìòåôä úãåáò ïëå] óñëä ïéàù øîåì íéðåùàøä åèð íéîééåñî íðéàù úåøéô éáâì åìéôàå .àîéìâ à÷åã

ìò äöåö÷ úéáø íù ìç ïëì äìéçúî ïë åðúäù ïåéë î"î ,àîéìâ à÷åã åì ïúéì åæ úåáééçúä äìç àì úåðåîîä éðéã ãöîù éäðã ì"é

.äúåà à÷åãá áéùäì áééåçîå ,äîöò àîéìâä

.íéîã óéñåäì ö"àå äúáùäá éã àîéìâä äìæåä íà äîöò àîéìâä úà õö÷ù äæ ïôåàáù à"åæçä óéñåäå .54



 ח"שעת כסלועל החומר הנלמד בחודש שאלות לחזרה 

  ט"קסא ס' עד סי ז"יקס ס' סימ ריביתד הלכות "יו
  א ופתחי תשובה"כ רעק"נקוה, ך"ז וש"ע ט"שו, י"מיוסדות על טור וב

 ---------------------------------------- 
  ס סעיף יזסימן ק

 ?תלמיד חכם האם מותר להלוות בריבית לעם הארץ) 1  .א

  ?הלוואה של ממון, תלמיד חכם האם מותר להלוות בריבית לתלמיד חכם אחר) 2

  ?ומה הטעם? דבר מאכל, תלמיד חכם האם מותר להלוות בריבית לתלמיד חכם אחר) 3

  ?ומה הדין כשהתנו על כך בתחילה) 4

  ?והאם עדיף להתנות בתחילה שנותן לו דרך מתנה) 5

  ?ח בכך"ומה טעם לא ירגילו עצמן ת) 6

  

 יח סעיף

  ;מעות של יתומים מותר להלוותן בריבית  .ב

  ?להלוותן גם בריבית קצוצה רהאם מות) 1

  ?האם מותר להלוותן בכל ריבית דרבנן או רק בקרוב לשכר ורחוק מהפסד)2

  ?שקרוב לשכר ורחוק מהפסד קיל יותר משאר ריבית דרבנן מה הטעם) 3

  ?הטעםומה , ד"האם אפשר רק בבי - מעות יתומים להלוות בריבית ) 1  .ג

  ?במעות יתומים להלוותן בריבית -ך "א ובש"המובא ברמ -מהו המנהג ) 2

 ?מה הדין אם המקבל טוען לא קיבלתי אלא פלגא בשכר ופלגא בהפסד) 1  .ד

  ?ומה הדין אם היתום מוחזק)2

  ?האם טענינן ליתמי אינו לפנינויתום אם ה) 3

 ?ומה הטעם, האם יש להם דין יתום - שאינה יודעת להתעסק בשלה  אלמנה) 1  .ה

  ?האם יש לו דין יתום - גדול שמת אביו ואינו יודע להתעסק בשלו ) 2

 ?האם יש לו דין יתום -מי שאין אביו רוצה לפרנסו ולספק צרכיו ) 3

והאם , מי נאמן, והיתום טוען שלא קיבל, מי שחייב ליתומים וטוען שנתן להם ריבית) 1  .ו

 ?ומה הטעם, צריך לישבע

  ?ין יתומים לשאר אנשיםמ בזה ב"והאם יש נפק) 2

ר וחלק בדרך "חלק בא, אחד נשתתף עם יתומים והאפוטרופוס הלוה הממון בריבית) 1  .ז

האם יכול השותף לקחת מהריוח שבהיתר נגד מה שיטלו היתומים מהריוח שהוא , היתר

 ?ומה הטעם, ר"א

  ?מצוהלצורך סעודת שבת או סעודת  - דאורייתא או דרבנן  -בריבית לוות האם מותר ל) 2

 - י נרשאי קרוב לשכר ורחוק מהפסד או במשכנתא או בחכיר -נכסי יתום שניתנו ) 3

האם יכול ליקח מהריוח שהרויח לאחר שהגדיל כיון , ונשאר אחר שהגדיל, בהיותו קטן

  ?ומה הטעם? שהתנאי והעסק היה בשעת היתר

 

  



  סעיף יט

 ;אפוטרופוס שהלוה מעות היתומים בריבית קצוצה  .ח

  ?הלוה לשלם ליתומים את הריביתהאם חייב ) 1

 ?כמה נותן להם וכמה נשאר לעצמו, אם הלוה הרויח רק כפי מה שקצץ ליתומים )2

כמה , שחצי מהריוח הוא הרבה יותר ממה שקצץ להם, כ הרבה"אם הלוה הרויח כ )3

  ? ומה הטעם, צריך ליתן להם

  ?ריוחהאם צריך ליתן להם מה, ומה הדין אם לא התנה כלל עם היתומים )4

מי , והאפוטרופוס אומר לא פרעתני אלא כך, אם הלוה טוען לאפוטרופוס פרעתיך כך  .ט

 ;והאם צריך לישבע, נאמן

  ?כשהלוה מודה דשל יתומים הלוהו )1

  ?כשהלוה מכחיש ואומר איני מאמינך דשל יתומים הם )2

, מי נאמן, והאפוטרופסים אינם מודים לו', מלבד מכת מדינה'אם המקבל טוען שהתנה  )1  .י

  ?ומה הטעם, והאם צריך שבועה

מי , והמקבל מכחיש, אם האפוטרופסים אומרים שהותנה תנאי אחד לתועלת היתומים )2

  ?נאמן

  

  

  סעיף כ

 ;אפוטרופוס שהלוה מעות היתומים בריבית קצוצה והאכיל היתומים  .יא

  ?ומה הטעם, עכשיו או כשיגדלו - האם היתומים צריכים להחזיר הריבית  )1

  ?ומה הטעם - האם האפוטרופוס צריך להחזיר הריבית  )2

, ועדיין המעות בעין ביד היתומים, אפוטרופוס שהלוה מעות היתומים בריבית קצוצה) 1  .יב

 ?ומה הטעם, האם מוציאים מהם

  ?ומה הטעם, מוציאים ממנוהאם , ואם המעות ביד האפוטרופוס) 2

, ו הקטנים מדין זכין לקטןהאם שייך לומר דזכי בה, כשהמעות ביד האפוטרופוס) 3

  ?ומדוע

  ';מעות של עניים או של תלמוד תורה וכדו  .יג

  ?האם מותר להלוותן בריבית דאורייתא) 1

  ?והאם מותר להלוותן בריבית דרבנן או באבק ריבית )2

 ;הלוה מעות עניים בריבית  .יד

  ?אם נאמן המלוה לומר שמעות של עניים הםה) 1

  ?ומאי שנא מאפוטרופוס לגבי מעות של יתומים) 2

  ?ואם ידוע שמעות של צדקה בידו) 3

  

  כאסעיף 

האם בתר מעיקרא אזלינן או בתר , והוזלו הפרוטות, הלוואת ממון מאה במאה ועשרים)1  .טו

  ?פרעון



מעיקרא אזלינן או בתר בתר האם , ונתייקרו הפרוטות, הלוואת ממון מאה במאה )2

  ?פרעון

האם יש בו משום , ותובעו מה שהיה יכול להרויח במעות, המעכב דמי שכירות חבירו  .טז

 ?ומה הטעם, ריבית

 

  סעיף כב

 ?האם מותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש) 1  .יז

  ?האם המלוה מותר להלוות בריבית מפני פיקוח נפש) 2

  ? האם מותר ללוות או להלוות בריבית קצוצה או דרבנן לצורך קהל או לצורך מצוה) 3

  

 סעיף כג

האם , להלוות מעות על מנת שכל מלאכה שתבא ליד הלוה יתן אותה למלוה לעשותה )1  .יח

ד טובת הנאה "ולמ, ד טובת הנאה ממון"למ, הוי איסור דאורייתא או דרבנן או היתר

  ?אינה ממון

י מדין הכהן בתרומות "ואיך דחה ראיית הב, ז ראיה לדבריו"הט מהיכן הביא )2

  ?ומעשרות

דמיקרי שומר שכר בההיא הנאה ז מה טעם לא מיקרי הנאה כמו שאמרו באומן "להט )3

  ?שנותן לו לתקן

 ? והוא מלוה לו על מנת שיעשה לו מלאכה בזול, מה הדין אם הלוה הוא בעל מלאכה) 1  .יט

  ?ריביתומאי שנא מחצר דהוי אבק ) 2

  

  אסעיף סימן קסא 

  ?מן התורה ומדרבנן, האם יש איסור ריבית בהלוואת קרקע בקרקע )1  .כ

  ?מן התורה ומדרבנן, האם יש איסור ריבית בהלוואת כסף בקרקע )2

  ?ומנלן, והאם אסור, ובאיזה אופן, האם שייך ריבית בעבדים )3

  ?ומנלן, והאם אסור, ובאיזה אופן, האם שייך ריבית בשטרות) 4

  ?האם יש בו איסור ריבית מן התורה או מדרבנן, פחות משוה פרוטה )1  .כא

  ?מה הטעם שאין מוציאין אותו בדיינים )2

  ? ומה הדין אם הדיינים רוצים להזדקק לישב בדין על זה )3

 ;כללא דרביתא כל אגר נטר אסור  .כב

  ?בדרך מקח ובדרך הלוואה -האם איסורו מן התורה או מדרבנן  )1

  

האם יש איסור אגר , לא בדרך מקח ולא בדרך הלוואה -לאדם אצל חבירו חוב שיש ) 2

  ?והאם יוצאה בדיינים ?נטר

מלוה שהתרה את הלוה שאם לא ישלם לו מעותיו יצטרך לשלם לו כל מה שיכול ) 3

  ?האם יש בזה איסור ריבית, להרויח

  

  



  סעיף ב

  ?האם חייב להחזיר לצאת ידי שמים -אבק ריבית  )1  .כג

  ?האם מותר לקבלו, אם אומר שמשלם רק בדיני אדם )2

ומה , האם יכול הלוה לחזור או שכבר זכה המלוה, נתן הלוה אבק ריבית לשליח דמלוה )3

  ?הטעם

  ?האם חייב לפרוע, נשבע לפרוע ריבית דרבנן )4

  

  ג סעיף

 ?האם מוציאין ממנו -אבק ריבית שתפס לוה משל מלוה  )1  .כד

  ?ק"ר או ר"ומה הדין אם נחלקו הפוסקים אי הוי א )2

  

  דסעיף 

האם יוצאה , או דיין ישראל שטעה, ם"כ בדיני עכו"אבק ריבית שהוציאו ממנו בע) 1  .כה

  ?בדיינים

כ בירר בראיה שריבית "ואח, מחמת שלא היה לו ראיה, אבק ריבית שפסקו לו לשלם )2

  ? האם יוצאה בדיינים, הוא

  ?ומה הטעם, מגבינן או מנכינן ,אבק ריבית דבשטרא )3

  

  ה סעיף

 ;ריבית דאורייתא  .כו

  ?כשתבעו הלוה וכשלא תבעו - האם יוצאה בדיינים  )1

  ?ד יורדין לנכסיו"האם בי )2

  ? ד יורדין לנכסיו"ובאיזה אופנים בי) 3

ד לכפות "האם יכול בי, אחד שלא היה לו לשלם רק מה ששילם לאחד ריבית קצוצה  .כז

 ?ומאלו טעמים, המקבל להחזיר הריבית

  

  סעיף ו

אם היה כסף או דבר , האם צריכים הבנים להחזירו, מי שלקח ריבית קצוצה ומת )1  .כח

 ? ומה הטעם, מסויים או כל דבר שהוא בעין

האם יכול , ומת המלוה, אם אחד נתן למלוה ריבית קצוצה ועדיין לא פרע לו הקרן )2

  ?לנכות להיורשים מהקרן שחייב לשלם להם מה שנתן ריבית קצוצה

  ?מה הסברות שנידונו בזה) 3

ומה , ד כופין אותו"והאם בי, האם חייב המלוה להחזיר ליורשי הלוה, אם מת הלוה) 4

  ?הטעם

  

  

  

  



  זסעיף 

אם היה כסף או , האם מקבלין ממנו, ל רוצה לשוב בעצמו ולהחזיר הריביתאם המקב) 1  .כט

  ?דבר מסויים

  ?ומחייתו בריבית או שעושה באקראימ אם רוב עסקו "מה הנפק) 2

  

  ט-ח סעיף

  ?האם הוא קיים, מקח שנעשה באיסור) 1  .ל

  ?ומה הטעם, האם חייב להחזיר לו, נתן לו דבר מסויים לתשלום הריבית )2

  ?ומה הדין אם נשתמש בדבר המסויים ופחתו דמיו )3

  

  

  

 ח"שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש כסלו תשע

  ט"קסא ס' ז עד סי"קס סי' ד הלכות ריבית מסי"יו
 ------------------------------------  
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שכח להביא כסף ומבקש מחבירו שישלם , של אחד יותר יקר, שתיהם רגילים לקנות ארוחת צהרים קבועה ....3333

 .והוא ישלם עבורו מחר, עבורו היום

וקבע שיחזיר , לוה מחברו כסף לקנות ארוחת צהרים, ח מותר אפילו לקצוץ לשם ריבית"טעה וחשב שלת ....4444

, מ להחזירם"או מאכלים מסויימים ע, ח אין איסור קציצה ולוה מחבירו דולרים"וכן מי שסבר שלת, תריו

 . . . . רוצה לתת לו את התוספת כמתנה גמורה ממש, נודע לו שיש איסור, ונתייקרו

מ שמחר יתן "ירו עיכול לתת חלקו לחב האם,בחורים בישיבה אחד לא אוהב את הארוחת צהרים של היום .5

 .שהאוכל שלמחרת יותר יקר כאשר, לו את שלו

, או לא במפורש, האם מותר להגיד במפורש, מי קונה אוכל לחדר לשבתשיש ביניהם תורנות חברי חדר  .6

 .שהוא יקנה שבוע הבא יותר מוצרים כמתנה לחברי החדר

שהוא האם יכול אחד לומר , לשתיהם נולד ילד, תורנות בין חברי הכולל מי שמכין מכספו את סעודת הסיום ....7777

והאם יש חילוק  -. והשני יערוך במקומו את סעודת הסיום, יקנה עבור שתיהם את הכיבוד שמביאים לכולם

 .ומה כמות האוכל וההפרש שיהיה בקניה, לכמה אברכים המדובר

  ].ד"ו ח"ת מ"גדלו, א"א נ"ט ח"מבי, ברכי יוסף, ט"וסקל, ג"א סקי"ביאור הגר, ד"ך סקכ"ש, ג"ז סקי"ט, ז"סי[

ורק בריבית , ולדעת המחבר בקצץ אסור, ושיעורו עד חומש, ח מותרים ללות בריבית בשיעור מועט"שת מבואר

ואפילו שההוספה היא בשעת פרעון , ואפילו שנותן מחמת הלואה ברור שמתכוין למתנה ומותר, מאוחרת מותר



עט בשעת פרעון הוא ח לעיל שהאיסור הוספת דבר מו"ולכאורה לדעת הב, א"כמבואר בראשונים ובביאור הגר

, א מבואר שלדעת המחבר מותר רק כשאינו מפרש כלום"ובביאור הגר. כאן גם באופן זה מותר, כשנותנו בנפרד

א בדבר "ולדעת הרמ. ז כאשר משאיר הברירה בידו שרק אם ירצה יתן גם לדעת המחבר מותר"אבל לדעת הט

אבל אם , אי שיאמר מפורש שנותן לשם מתנהז כתב שזה רק בתנ"ובט, מועט אפילו התנה להדיא שיתן מותר

, ט"כמבואר במבי, אסור, ועכשיו רוצה לתת לשם מתנה, ח אסור"בתחלה קצץ לשם ריבית ונודע לו שבזה גם לת

ר ועכשיו רוצה לתת לשם מתנה גמורה "ח אפילו קצץ על דבר שאיסורו רק משום א"ת כתב שגם בת"ובגדול

ן כתב שזה רק בעסקי "א הביא דברי הרמב"של מאכל אבל בביאור הגר ובמחבר כתב שההיתר הוא בדבר.  אסור

, א שזה רק בדבר מאכל"אבל י, ה כסף לקניית אוכל"כ אפשר שלא רק אוכל אלא ה"א, סעודה ולא כתב סעודה

ח וכוונת "ב נראה שגם כשרק המקבל הוא ת"ה סק"ת סימן קע"אבל בפ, ח"ך כתב שזה רק בשתיהם ת"ובש

א כתב שלא ירגילו עצמם וממקור הדברים מתבאר שזה גם ללא התנאה "וברמ, נהותו מותרהנותן הוא רק לה

אמנם גם בדבר מאכל וגם כשרק מוסיף חומש מאחר , ובברכי יוסף כתב שאין לנהוג כן אלא היחידים. מראש

ם כשההלואה הוא בסכוו, ח כי באמת נותנו לשם מתנה בעלמא"תתהומעל, וההיתר הוא כי אין דרך להקפיד

ט כתב שבתמנה מרובה אפילו שאופן "ובמבי, ע שאסור"כתב בסמ, גדול שגם החומש הוא שיעור מרובה

ע "ח סימן ק"א או"מ מבואר ברמ"ומ. שבאמת ברור לו ודאי שבלבו נותן לשם מתנה ללא קשר להלואה אסור

  .לחבירו בא ואכול עמי מה שהאכלתיךשמותר לומר , ג"סי
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לבקש בשעת הפרעון ) 5 .ויקבל בגלל זה הנחה, לשלם כמקדמה לדברים שצריך לקנות עבורו )4. עיסקא
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להלוות בצורת קנס שעל כל שבוע שעובר מהפרעון ) 8 .כתרומה  בכסף ציק דחוי למי שיתן חלק מהסכום

 .והאם יש חילוק בין כל האופנים––––.יקנס בסכום מסויים

, ת"וכן אוספים לת, ה אוספים לצורך החתנים שבמשך השנהאלא פעמיים בשנ, לא אספו לצורך חתן מוגדר ....2222

או להלות , האם מותר לומר שמי שיאסוף הכי הרבה יקבל הלואה, לצרכי הבחורים שיהיה במשך השנה

 .אותם למי שאסף הכי הרבה

או להשקיע האם יכול להלות , ס"ת לביהכנ"או לצורך כתיבת ס, ת"ס או ת"כסף לצורך בניית ביהכנ אספו  ....3333

 . הכסף בינתים ללא היתר עיסקאאת 

 .או בהשקעות אסורות, האם יכול בינתים להלותם בריבית ,עד שיצטרך לתת אותם שומר את כספי המעשר ....4444

, ט"ידושים סקיד ח"חו, ה כתב"ד ד"ד הלי"מ פ"משל, ד"א סקמ"ביאור הגר, כ"ת סק"פ, ט"וסקכ, ו"ך סקכ"ש. ו"ז סקט"ט, ח"סי[

  ]ד"נ, ג"א קמא נ"רע

ת כתב "ובפ, חולק] ו"סקכ[ך "והש, א מותר להלוותם בריבית דרבנן "עות יתומים לדעת המחבר והרממ

א שאפילו אם הוא גדול כל שאינו יודע להתעסק "ומבואר ברמ. ד"שנוהגין להלות אפילו שלא בבי] כ"סק[

, וכאשר הוא יתום והעול על אמו אינו סיבה להתיר, ע מהו שיעור שיודע להתעסק"ויל, במעותיו כשאר אנשים

ל לחלוק שרק "א הביא מהמהרי"ובביאור הגר, ך שמאחר ומתעסקות כשאר נשים אינם בכלל זה"כמבואר בש

ולכן רק צמוד למדד , א שהנוהג כן מנהג טעות הוא"לואה בריבית דאורייתא כתב הרמאבל ה - . ג שנה"עד י

אמנם  - . ר עיסקא שהוא רק דרבנן מותרוכן בהשקעות ללא הית, וממילא לא הוי דאורייתא, שאינו ודאי ריבית

תלוי מנהג הטעות הוא רק על ממון עניים אבל כאשר אספו לקופה כללית ועדיין אין לו בעלים מוגדרים 

ש הוא דעימיה האם מאחר ואין לו בעלים ידועים אין בו איסור "א ודעימיה והרא"במחלוקת ראשונים הרשב



מ דן לסברת המתירים האם "ובמל, דמשום שאין לו תובעים ביחס לאיסור ריבית נחשב שאין כאן מלוה, ק"ר

או שעצם זה שמיועד , לכל אחדכדי לאסור צריך לשתי תנאים גם שיהיו אנשים ידועים וגם שיהיה חלק ידוע 

וממילא גם בזה עדיין יש לחלק שאם מוכרח לתת לכל אחד , לאנשים ידועים כבר נחשב בעלים לענין ריבית

מ שאם יכול לדחות את המלמד "אלא שבהמשך דן המל, מהנצרכים העתידים מאשר כשאין התחייבות מוגדרת

גם אם כאשר יהיה יתחלק סכום , ים או נצרכים מוגדריםכ כל שעדיין אין חתנ"וא, נחשב עדיין שאין לו בעלים

אמנם גם , ורק דרבנן מותר, ל הכי"מ להלכה לא קיי"אלא שמ –. קצוב לכל אחד אינו נחשב עדיין של בעלים

לא הותר ביתומים אלא ריבית כזו שגם ] ט"ד חידושים י"הביאו החו[מ "ברבית דרבנן מתחלק דלדעת המשל

קמא [א "כ הרע"וכ, אבל ריבית מאוחרת לא הותר, ההלואה היה בו רק איסור דרבנן אם היו מתנים עליה בשעת

רק באופן שגם לכתחילה  לכן, יעמדו דמי היתומים לבטלה כל טעם ההיתר הוא כדי שלאמאחר וש] ד"נ - ג"נ

, אבל לא ריבית מאוחרת ,מותר או צמוד למדד, מוקדם במחיר מוזל כגון תשלום, ז"היה מותר להתנות ע

דהיינו מ ריבית מוקדמת "ומ .אסור ריבית מאוחרתרק למרות שזה  ,לבקש בשעת הפרעון שיתרמוממילא ו

מבואר למרות ש, בשעת התרומה שילוו לו שלכן הוא רק דרבנןלהלוות למי שתרם וללא תנאי והתחייבות 

להתנות אסור ג שאסור "וכל בכה, ק"שכל ריבית מוקדמת אם נעשה בצורת תנאי הוי ר] ד"לעיל סק[א "ברע

ושונה ממאוחרת דמאחר ויש ליתומים אפשרות , שליתומים מותר מ דנו בזה לצדד"מ, ביתומים גם בלי תנאי

נמצא שבמקודמת יכול , לעולם להלות רק למי שיתן להם ריבית מוקדמת ללא כל תנאי והתחייבות להלואה

רוט ציק דחוי ובאותו זמן להשאיר אבל לפ - . ג מותר להלות"התקנה שלא יעמדו לבטלה ובכהעיקר להתקיים 

א ההיתר נאמר רק באופן כזה שאת הכסף עצמו של היתומים "אלא שלדברי הרשב -. ק שאסור"תרומה הוי ר

ההלואה אבל אם משתמש סתם במעות להדיא לעצמו אלא ש, אותו משקיע בעסקים ונותן ריוח והקרן קייימת

א "ברע[אבל בבית מאיר . אסור ,ב לשכר ורחוק מהפסדקרול ספק או תנאי ש נעשית רק בריבית דרבנן מחמת

שכל ] ח"מ מ"חו[ס "מ כתב בחת"מ .ע מוכח שכל צורת ריבית דרבנן מותר"חולק עליו שמסתימת השו] שם

  .מ בזה הוא לדרך קנס"צורה שאינו ודאי שיתרבה מעות היתומים אסור להלוות והנפק

ן שאין מי שידאג לו ואינו יודע לדאוג לעצמו אם הוא אבל מסכ, ס בכלל זה"ת וביהכנ"ע שגם ת"ומבואר בשו

אבל אם יכול להסתדר עצם זה שאין לו דואג לא מחשיבו , בכלל צדקה מותר ואם לאו כבר אינו בכלל יתום

דכל ' א סימן ז"והמחנ, ד"ד ממלוה י"מ פ"אבל כספי מעשר דנו המל. ך"ז ובש"טין זה כיתום כמבואר בנלע

  .]מ"ת סקק"ועיין בדרכ. [יצאו ממעות שלו ואין לו דין צדקה לענין זהשלא נתן אותם לצדקה לא 
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או כסף פרטי , ח הבנוי על הפקדות"ח לבין גמ"שיעדו ותרמו אותו לגמ בכל אלו האם יש חילוק  בין כסף .8

  .ח"שאדם העמיד אותו לגמ

  ]י"ס סק"ד ק"חו', א ריבית ז"מחנ, ד"נ -ג"א נ"רע, כ"ת סק"פ, ח"סי[

החברים באופןש, והדברים מתחלקים לכמה אופנים ,באופן שמתחייבים להלות למפקידים וחברים, 1דנו רבותינו

וכן אם רק מפקידים , ג נחשב כריבית מוקדמת מחמת התנאי"דבכה, על דעת כן ח"ת הכסף לגמח תרמו א"בגמ

] ד"א לעיל סק"כמבואר ברע[,ריבית קצוצה ויהכ הלואהשהרי זה כהלויני ואלוך ש"ח ותמורת זה יקבלו אח"בגמ

של שותפים  ז ככל בעלות רגילה"ג הרי"ממילא גם אי נימא שכלל החברים לא מוגדר כאגודה שותפית שבכה

אלא אפילו אם נימא שכלל החברים אינם כבעלים והקופה הכללית מוגדרת , ואין בו כל היתר של ריבית כלל

אבל , ח ואמנם אפשר שמאחר והוא מלוה לכולם אינו נחשב כצדקה של מחון עניים"כבעלות עצמית של גמ

נה להשאיר תרומה או התחייבות כשמת, שמותר בריבית דרבנן' ת וכדו"ז בכלל כל שאר צרכי מצוה ות"הרי

וכן להצמיד את , ח מלוה דולרים כשאין ללוה"אבל שהגמ. ז ריבית קצוצה שאסור"תמורת ההפקדה הרי

ח לא בנוי רק על הפקדות שנחשב כמעות של כמה "באופנים שהגמ, מאחר וזה רק ריבית דרבנן, ההלואה

וכאשר גם מי שלא מפקיד רשאי לקבל  - . ן מותרח מאחר והוי ריבית דרבנ"אלא הרי הוא מעות של גמ, שותפים

עדיין יש לדון שאפשר שעצם הזכות קדימה עצמו מוגדר כשווה , הלואה אלא שלתורמים יש זכויות קדימה

כ גם על זה אין התחייבות למרות שברור שהגבאי בפועל ישתדל להקדים את המפקידים יחשב רק "אא, ממון

אמנם עדיין אפשר שמאחר וכל טעם האיסור הוא . א אסור"ולדעת רע, שדנו האם גם זה הותר בצדקהלמוקדמת 

, א שההיתר להלות בריבית דרבנן הוא רק באופן כזה שמחמת זה לא יהיו מעות יתומים בטלין"כמבואר ברע

כ גם כשאין התחייבות אבל כאשר ברור שהגבאים ישתדלו "וא, וממילא בכללו כל ריוח שיווצר מחמת זה

ם אם "ובכל הגמחי - . א מותר"אפשר שגם לדעת הרע, דים זה עצמו יגרום שיוסיפו הפקדותלהעדיף את המפקי

, פקדונות של אנשים מסויימים אפשר שנחשב שחלק מהכסף אינו של צדקה ורק מלוים בשליחותםגם יש 

, וממילא תלוי שאם המפקיד יקבל את הסכום שלו וההלואה היא צמוד למדד או שמבקשים להשאיר תרומה

ח "והריוח שהולך לגמ, וממילא אינו מלוה למלוה, ח"הריבית אינה למלוה דהיינו המפקיד אלא להנהלת הגמ

והמפקיד כל כונתו שילוו ממנו , נחשב לצדקה, ח עצמו לא רק הפקדות ושותפות"מאחר ויש בו ממון של הגמ

אבל אם המפקידים ]. ??בה עיין תשו[ד "כ החו"ז כמש"הרי, ולא שמחמת כן גם הוא אמרו לקבל הלואה בעתיד

נותנים דולרים ומלווים את הדולרים נמצא שמלוים בשליחותם והרויח ביחס להפקדה שלהם חוזרת אליהם 

  . ואינה לצדקה ואסור

ובינתים אחרי כמה ימים רק קח את הציק ולח מלוה דולרים ומכין ציק לפי ערך אותו יום והלוה "וכאשר הגמ

, ז ריבית ריבית דרבנן"הרי, מאחר והפרעון הוא בדולרים ואינו ודאי שבזמן הפרעון יהיהי יותר יקר, הערך ירד

ואם  . ג אסור"ח בנוי על מפקידים שאינו נחשב כסף של צדקה גם בכה"או שכל הגמ, ח"ורק במייעד כספו לגמ

ותלוי , את ההלואהה כבר נחשב שקיבל רק פדה אותו אחרי כמה ימים אפשר שברגע שקיבל אפשרות קני

כ "אלא שא, כ בכל מצב יותר ממאוחרת אינו"ח רק מפקיד אותו כמה ימים אח"וכן להיפך כשהגמ, בהגדרת ציק

אמנם אפשר שאפילו עדיף מיניה כי נחשב שבנתינת הציק , ד שמאוחרת אסור"א והחו"עדיין אסור לדעת הרע

מ עצם "מ, חשב שכבר שילם עבור דולרים שצריך להחזיר וכאילו קנאםאפילו אם אינו נחשב כנתינת ממון ולא נ

ומה שבשעת הפדיה שוה פחות , נתנית הזכות עבור קניה של סכום זה של דולרים בזה עצמו מתקיים הפרעון

  .כבר אינו קשור להלואה

 

                                                 
1

שפרטי דיניהם מתחלפים לפי הרבה ' ם לחברים וכדו"בכלל זה עיין במה שדנו בארוכה בכל ספרי הריבית על כל סוגי הגמחי

  .ל"פרטים וצורת ההסכמים ואכמ



 .''''של יתומים וכדושל יתומים וכדושל יתומים וכדושל יתומים וכדו    כספים של קרנותכספים של קרנותכספים של קרנותכספים של קרנות  .ד

 .האם מותר להשקיע אותם במקומות ללא היתר עיסקא .1

ומה יעשו כשחלק  - .ובמשך כל תקופת ההשקעה, בשעה שרוצה להשקיע תלוי באיזה גיל היתומיםהאם  .2

 .או כאשר הקרן מיועד עבור צרכי האלמנה והיתומים, מהילדים שעבורם מיועד אותו קרן כבר גדולים ממש

לנהל האם תלוי יודעת ו - .גם אלמנה או שהם לבדהאם ישנה ו -.הוא יתום מאב או מאםהאם תלוי אם  .3

 .ולתפקד לבד או לא

 . או גם קרנות שנעשות עבור משפחות הרוסות ,של יתומים מותרכספים האם רק  .4

או שצריך  ,שאינו ודאי האם מספיק שההלואה לא תהיה קצוצה ממש כגון שמותנה בעוד דברים אחרים .5

 .'שההלואה תיעשה בצורה של מכירה והשקעות וכדו

האם מותר ליתומים הקטנים , ת או מדרבנן"ם אסורים מהאדם שמת השאיר ירושה חלק מההשקעות ה .6

 . להשתמש ברוחים

  ]ד"סקי א"רע, ו"א סקמ"ביאור הגר, ט"ך סקכ"ש, ו"ד וסקט"ז סקי"ט, ח"סי[ 

, י שנהגו להתיר"ת מהנוב"ולהלכה הביא הפ, ך אסור"ולדעת הש, מותרבצדקה ריבית דרבנן דעת המחבר ל

אבל , ולדעת הבית מאיר בכל ריבית דרבנן התירו,ד שסוברים שלא כל ריבית דרבנן התירו"והחו א"לדעת הרעו

באופנים שקציצה בשעת ההלואה אינה , להשקיע שיש בזה את עיקר הטעם שלא יהיו מעות היתומים בטלין

רות שרק שלמ דרך קנסבכן הדין בריבית שכתב ש] ה"ד סימן קפ"יור[ת בעי חיי "בשוו . אלא דרבנן מותר

שייך את הסברא שלא יהיו מעות יתומים , אבל מאחר ויכול להתנות על זה, מחמת דבר צדדי אינה אלא מדרבנן

א "ביאור הגראבל ב, א קטן לענין זה מוגדר אפילו הגדיל כל שאינו יודע לבד להתעסק"ולדעת הרמ - . בטלים

ואפילו אם אינה , שלא נאמר דין זהך "שוה ז"טאבל באלמנה מבואר ב, כל זה ביתום -.ג"חולק שזה רק עד י

שאין את ] ב"הגהות טור מ[ג "וביתום מאם כתב בכנה. כל שמתנהלת כשאר נשים אסור יודעת להתנהל לבד

מ שנוטלים רק מהריבית שהיה בזמן "א מהמל"ואם גדלו באמצע כתב הרע -  .הטעם של כליא קרנא ואסור

עצם האיסור הוא רק בזה מאחר ו, וב לשכר ורחוק להפסדמ שבעיסקא של קר"מ מבואר במל"ומ, שהיו קטנים

לכן גם כשהגדילו אין  ,הרי נעשית בהיתר כשהיו עדיין קטניםההלואה ו, כ"עצמה ולא קבלת הרוח אחההלואה 

ולא בעיסקאות שבשעת ההסכם אמנם קבעו לזמן , אלא שהיתר זה הוא רק בעיסקא קבועה למזן ארוך. איסור

ואם חלק גדולים וחלק . שלכאורה נחשב כהלואה מחודשת' דשות תקופתית וכדומרובה אבל בנוי על התח

וזה לכאורה העצה כאשר . א שאפשר להתנות שהשותף הגדול יטול החלק שהוא בהיתר"מבואר ברע, קטנים

אבא עשה עיסקאות לא האבל אם , כל זה רק אם המעות מעיקרא של היתומים -. הקרן מיועדת גם לאלמנה

ש "ודעת המהירק, גם הריביות שנוצרו אחרי שמת אסורים לגבותמ ש"דעת המלא ש"תב הרעכ, כשרות ומת

  . שמה שעלה אחרי מות אביהם יכולים לגבות
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חדשים שכבר יש עליהם יכול לבקש שיחזירו מה האם, מוצרים שיש בהם ללא הכשר ויש חדשים עם הכשר ....1111

 .כבר הכשר

האם יכולים לדרוש שכשיחזירו יביאו , שהלוו תרופה כזו שכבר עמד לפוג התאריך, ח תרופות"וכן גמ ....2222

 .כדי שיוכלו לשמור ליותר זמן, חדשים עם תאריך יצור חדש

 .האם משנה צורת הבקשה או דרישה שלהם ....3333



 . גם תרופות אחרים שיש לו בבית שכבר אין לו צורך בהם האם מותר לו להביאח "כשמחזיר לגמ ....4444

  ]ד"נ -ג"א נא קמ"רע, ח"סי[

מוגדר כשאר צרכי צדקה . ח אם כולו הוקדש לכך"גם גמ, א שכל צורך מצוה בכלל צדקה"לדעת הרמ

ח עדיף טפי כי "ומאחר והמוצרים לא שייכים לבעלים פרטיים אלא הוקדשו לגמ, שמותר להלות בריבית

דאורייתא בקציצה כגון וממילא ריבית . ל על סמך זה בלבד"ואפילו שלהלכה לא קיי, נחשב שאין לו בעלים

. וכן אם לדברים עם הכשר יש מעלה ושוה יותר אסור, להתנות אסור כי לכל הדברים האלו כגון תאריך חדש

אלא , א והבית מאיר האם מותר בצדקה"אבל אם לא מתנה הרי זה כריבית מאוחרת שנחלקו הרע

וממילא , א משלם עליו יותרשבדוגמאות שרק התאריך מאוחר יותר אמנם המוצר שוה יותר אבל הלוה ל

מ כל זה "ומ. וגם עדיף מריבית מאוחרת, ע מותר להתנות"ולכן בזה לכו, הוה מצד עצמו רק ריבית דרבנן

ח אבל מי שמייחד לעצמו בבית כמות תרופות כדי שיהיה לו להלות הרי זה כשלו "כשהתרופות שייכים לגמ

  .וודאי אסור
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שמעונין שבנו יתקבל לישיבה מסויימת האם מותר לו לתת להם הלואה גדולה בתשלומים  יהודי עשיר .5

 .או לא להתנות, ולהתנות את קבלת בנו, נוחים

או צריך , או נחוץ לו ספר נדיר לצורך לימוד, וכן מי שצריך להגיע כל יום למקום מסוים לשמוע שיעור .6

האם מותר להציע הלואה למי שמגיע למקום או יש לו כשברור שמחמת זה , תפילין בהשאלה לכמה ימים

 . או לתת לו את הספר, כ להסיע אותו"יסכים אח

  ] ח"שער דעה סק, ח"ת סקקמ"דרכ, ב"ת סקכ"פ, ו"צ סקט"ד ושעה"ב שם סק"מ, א"קונ, ט"ב ס"ע הרב רמ"שו, ב"א סימן רמ"מג[

ת הביא שלכל "וכן בפ, לצורך שבת מותר ללות בריבית דרבנן כגון לקחת בהקפה במחיר יקרא כתב ש"במג

ת מהירושלמי שמותר ללות "להלות לת הביא כמקור על ההיתר] ג"סקמ[א "ובביאור הגר, צורך מצוה מותר

פ שכשמלוה אין איסור על הלוה "אע, כלומר שהשוה את ההיתר להלות עם ההיתר ללוות', לחבורת מצוה וכו

אבל להיפך האיסור הוא על המלוה שאצלו אינו , דבריבית דרבנן כל האיסור של הלוה הוא שמכשיל את המלוה

ג "קמא ח[מ "ובשו. ב שאפשר שלצורך מצוה לא אסרו חכמים כללז כת"ובגר, ג"וכן הקשה הפמ, לצורך מצוה

אמנם . אלא שהקשה שזה רק היתר על הלוה ולא על המלוה, כ גם לצורך נישואי בנו מותר"כתב שא] א"קס

, מ"מ וכן ללות כשצריך את מעות ההלואה לצור"עדיין יש לדון שגם אם מותר להלות כשצריך את המעות לצור

א כתב שיש מתירין "ב ס"א בסימן קע"וברמ. הצורך מצוה הוא עצם קבלת הריבית בעצמוהאם מותר להלות כש

ס על ספרים ומקומות בית הכנסת ללא נכייתא דהוי לצורך מצוה ומותר ללות לצורך בריבית "להלות לביכהנ

ך כ כאן שמותר לצור"א ציין שמקורו הוא כמש"ובביאור הגר, לצורך מצוה וטוב להחמיר לעשות בנכייתא

כתב שמתבאר כאן שלצורך מצוה לא אסרו ולכן אפילו כשהמצוה כאן הוא ] ה"ד קל"יור[ס "ובחת. מצוה

אם לפחות כשאין לו נכסים זה אסור מדינא ' ולקחת מינוס לצורך אכילה וכדו. השימוש בריבית עצמו מותר

ב שההיתר להלוות על כת] ו"א ארוך כ"קונ[ע "אבל בסמ. בזה יתלוהאם יהיה מותר לצורך סעודת שבת ,ממש

דן מאי שנא להלות על מקומות מלכבדו ] ו"ד קמ"יור[ס "ת כת"ובשו. מקומות הוא כי מצוות לאו ליהנות ניתנו



וחילק שלהלות על ספרים ומקומות מאחר ומצד הלוה המצוה תתבטל בכל מצב כי , או לקנות לו עליה, בהגהה

ו בעליה שהלוה יכול להשאירו לעצמו נתינתו מצידו כ לכבד"משא, ולמלוה הוי מצוה  מותר, יצטרך למשכנם

, ת הביא שגם לצורך הדפסת ספר וכגון לשלם מראש במחיר מוזל מותר"ובדרכ -. מ"הוי ריבית שלא לצור

אמנם ,  ובשער דעה חולק ואוסר מפני שלמלוה אין היתר. רק ריבית דרבנן של הקדמת מעות או מכר מאחרוהוא

ג ועוד אחרונים "הביא מהפמ] ט"ל ס"ק[א "וכן בחכמ. י היתר עיסקא"י או עא שרק מגו"כתב על המגב "במ

  .. ע מהירושלמי"אבל לא באיסור ונשאר בצ, א שהחידוש הוא רק על החיוב ללות"שהכונה רק בהיתר ומהגר
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או שאם עד זמן , ח"או להצמיד את הלואה למט, רד להחזיר יות"או ללוות מזה ע, האם מותר לו להלות ....1111

 .מסויים לא יפרע יוסיף סכום מסויים

 .או עבור מוסד מסויים, והאם שונה כאשר יש לו קופה שמיועדת לצורך נצרך מסויים .2

או , מ להחזיר בריבית"והאם מותר ללוות מגבאי של קופת צדקה כללית המיועדת עבור כלל העניים ע .3

 .ח"בצמוד למט

סכום גדול מנכסיו שילווה אותם לאנשים תמורת אחוזים ואותם אחוזים ילכו ' ת וכדו"ח או ת"בעל גמנתן ל .4

 .  מוסדח או ל"גמתמיד ל

ומהרוחים יחלקו ,  קיימתלקרן י מסירת סכום גדול שיעמידו "מיד הכנסה מסודרתלמוסד ערוצה להע .5

ולהתנות , ע"במקומות שחלקם אין היתבתנאי שישקיעו , האם יכול זכות את הכסף למוסד, המוסד והנותן

  . שחלק מהרוחים יגיעו אליו

  ]י"ד ביאורים סק"חו, כ"ת סק"פ, ה"ד מ"ט יור"מהרי, מרבה תורה', א ז"מחנ, ד"ד הי"מ פ"מל[

כל שלא בא ליד גבאי אפילו שחל עליו חיוב לתת אבל עדיין לא זכה בו וממילא אין את ההיתר אפילו 

אבל מאידך הוא עצמו ללוות מהמעות בריבית . ה כתב"מ ד"כמבואר במשל, ורוממילא להלוות אס, בדרבנן

נחלקו הפוסקים , וכשהכניס לקופה ששיכת לצדקה מסויימת ומוגדרת, אין איסור כי הרי זה כלווה מעצמו

וכן באומר מנה זו , ואמנם יש אופנים שמחמירים שכבר זכה בזה הקדש, 2האם כבר זכו בהם כליו מדין חצר

אבל להלות לאחרים מספק , נ"וממילא באופנים אלו ללות לעצמו בריבית דרבנן מותר ממ, כהא שז"י

א שאפשר שנחשב שאין לו "י הביא דעת הרשב"וכשזה קופה כללית בב. שעדיין לא זכה בה הצדקה אסור

ט דן "ובמהרי, ת הביא חולקים בזה"ע לא הביאו ובפ"אמנם בשו, בעלים ומותר אפילו בריבית קצוצה

, באופן שנתן נכסיו שישארו שלו וילוה בריבית והרוחים יהיה לעניים,  ט"עוד דן שם במהרי. בריובד

אלא , ג אפילו בקצוצה מותר דמאחר והמעות שלו והמלוה הוא הגבאי נחשב  שאינו מלוה למלוה"דבכה

והעמיד א חלוקים עליו שמאחר "מ והמחנ"אבל המל, נתן לו רשות להלות את ממונו ולקבל עליו ריבית

ד "ובחו, ז כאילו הוא הלוה בעצמו"המעות לצורך כך נחשב הגבאי צדקה לשלוחו של בעל המעות והרי

נחשב כאילו גוף , חולק מטעם אחר דמאחר והעמיד מעותיו לעולם עבור הלואה ושהרוח יהיה לצדקה

לוה מעות של וממילא נחשב שהגבאי מ, המעות נמסר לצדקה רק בתנאי שאת הקרן עצמו לא יוציאו לעולם

ד אבל אם "ט והחו"אם שייר לעצמו חלק מהרוחים נחלקו בזה המהרי, ובאופן שהקדיש כולו. הצדקה עצמו

  .ד סובר שמותר"שאינו על דרך השותפות גם החו, נתן הכל אלא שהתנה שיקבל אחוזים מסויימים

 ....אחראי על קרנות היתומים שהלוה לאחרים מהכסף של הקרןאחראי על קרנות היתומים שהלוה לאחרים מהכסף של הקרןאחראי על קרנות היתומים שהלוה לאחרים מהכסף של הקרןאחראי על קרנות היתומים שהלוה לאחרים מהכסף של הקרן  ....חחחח

                                                 
 ובהערה מה שהביא בזה' ח ט"עיין בצדקה ומשפט פ2



 .מהם תוספת לפי רגילות העסקים בשוקלתבוע כ "אחהאם יכול  ....1111

 . האם אפשר לתבוע מהלווים מעתה תוספת, כספים שהאבא הלוה מחיים לזמן ללא כל ריבית ....2222

 .האם יש חילוק בין אם השתמשו בכסף לצרכים אישים או שהשתמשו במעות של היתומים  לעיסקאות ....3333

 ....אם הרויחו בעיסקאות או לא הרויחוהאם יש חילוק בין  ....4444

כמה יכול , או בצורה שלא מועיל היתר עיסקא, השקיעו את כספי היתומים במקומות ללא היתר עיסקא ....5555

 , לתבוע ממי שהושקע אצלו

 . או בהיתר עיסקא אבל בשיעור אחוזים נמוך מהשוק, הלוו את הכסף בריביתאם  ....6666

 . 'דואו שהלוה לאחד שעסקיו בהשקעות וכ, האם יש חילוק בין אם הלוה את הכסף לאדם רגיל ....7777

  ]ד"א נ"ת רע"שו, ח"ד ביאורים סקי"חו, ח"א מ"ביאור הגר, א"ך סקל"ש, ז"ז סקי"ט, ט"סי[ 

 פ"ד כאילו התנה ע"אמרינן שתנאי ב, אפילו כשמלוה סתם ללא כל תנאי רווחיםמ ש"מדייק המלי "דעת הבב

מ כתב שכל זה "לובמ, ע סתם רק כאשר הלוה בריבית קצוצה"וכן בשו.3ע"א נשאר בזה בצ"אבל ברע, המותר

ואם כן . ד לחייבו יותר ממה שלוה"אבל לוה מאביהם סתם ומת לא אמרינן לב ב, רק כאשר לוה מיתמי

ז "אבל הט, דעת הסוברים שיותר מכפי שקצב באיסור אינו צריך ליתןהביאו ך "ז ובש"בט, רבאיסוקצץאבל 

א חולק "אבל הרע.ותר ליתומיםשיעור הסכום שמ קציצה חדשה כפי כלונחשב שיש , הקציצה בטלהחולק ש

א ורק להפכו להיתר אפשר "עליו שנהי שנחשב שיש קציצה חדשה אבל לחייבו יותר ממה שהסכים להתחייב א

אפשר שלא , ולא פסק עמו' וכשהלוה הוא אדם רגיל שלא מתעסק בעיסקאות וכדו. מחמת הקציצה החדשה

ואם סיכם שיתן ריבית ממש ולבסוף  - .ם כאלומאחר וברור שלא היה לוקח בתנאי, שייך לומר כאילו התנה

י "ך כתב בדעת הב"בש, ברור וידוע שאם יתן ליתומים כפי שיעור ריוח שהרגילות ליתן יצא שלא הרויח כלום

, והביא חולקים שגם אם לא יטול כלום צריך ליתן ליתומים כפי הרגילות, ם לא הרויח אינו צריך ליתן כלוםשא

ומהאי טעמא , כאילו התנו שיתן חצי הקציצהז הוא ש"ז שהגדר לדעת הט"עלק ז חו"ד הט"ולדעת החו

ך הגדר "לדעת השאבל , ידך כשלא הרויח אינו צריך ליתןאבל מא, שהרויח יותר צריך ליתן יותרסוברשבאופן 

  .כ נוטל לעצמו"לפי שיעור הקציצה ואח חהוא שקודם נותן להם מהריו

  

והלוה מעותיהם מאה דולר בתנאי שיחזיר לו מאה והלוה מעותיהם מאה דולר בתנאי שיחזיר לו מאה והלוה מעותיהם מאה דולר בתנאי שיחזיר לו מאה והלוה מעותיהם מאה דולר בתנאי שיחזיר לו מאה , , , , ריביתריביתריביתריביתגבאי צדקה שחשב שליתומים אין איסור גבאי צדקה שחשב שליתומים אין איסור גבאי צדקה שחשב שליתומים אין איסור גבאי צדקה שחשב שליתומים אין איסור   ....טטטט

 ....ירד ערך הדולר ושוה עכשיו מאהירד ערך הדולר ושוה עכשיו מאהירד ערך הדולר ושוה עכשיו מאהירד ערך הדולר ושוה עכשיו מאה, , , , ועשריםועשריםועשריםועשרים

 .החזירו לו מאה ועשרים האם צריך להחזיר עשרים ....1111

האם מותר לו לקבל יותר לפי השווי שהדולר היה בשעת , הלוה סכום דולרים של יתומים הדולר ירד הרבה ....2222

 .ההלואה

אחרי שכבר פרע לו נודע לו שההיתר עיסקא לא היה , וירד הדולר, במאה עשרים וה מאהוהל, עשה היתר עיסקא ....3333

 .האם צריך להחזיר את ההפרש, תקף

הלוה האם יכול , וסבר שמותר לשלם לפי השווי שהיה בשעת ההלואה, הלוה דולרים וירד המחירוכן להיפך  ....4444

 .כ לתבוע ממנו את ההפרש בחזרה"אח

 ]  ז"א סימן כ"מחנ. ב"וסקנ, ח"א סקמ"רביאור הג, ב"ך סקל"ש, כ"ס, א"סכ[

על סמך הקציצה שהיה בשעת ההלואה לתת לתת יותר  ,ולכן אפילו אם הוזל, להלכה מבואר דאזלינן בתר מעיקרא

ך וכן נראה "אבל לדעת הש ,אינם צריכים להחזירק "יתומים שקיבלו רלדעת המחבר ו, נחשב כריבית קצוצה, יותר

ר "נחשב לא, והוסיף מדעתו, כ ירד הדולר"אבל אם לוה שוה בשוה ואח.  להחזיר א גם ביתומים צריך"ת הגרדע

                                                 
 .  א ליישב את הלבוש מתבאר שסובר כך להלכה"ובהערה הקודמת של הרע3



א כתב דמאחר וכל איסורו הוא רק מצד ריבית "אבל במחנ, וכן אם כבר נתן אינו יכול לתבוע ,וביתומים מותר

ין עליו איסור אלא מכוין להחזיר לו מה שנתן לו ולא פחות א, כל שאינו נותן לו יותר כדי ליתן לו יותר, מאוחרת

  . ש"א והריב"אמנם כתב שדבר זה מחלוקת הריטב, ריבית מאוחרת

  

 ....חולה שרוצה למצוא חן בעיני הרופא המטפלחולה שרוצה למצוא חן בעיני הרופא המטפלחולה שרוצה למצוא חן בעיני הרופא המטפלחולה שרוצה למצוא חן בעיני הרופא המטפל  ....יייי

 .וכן לתת לו הלואה ולהדגיש לו כדי שיקדים לו תור –. האם מותר לתת לו הלואה גדולה .1

, מוכנים לפרוס לו בתשלומים בתוספת ריבית ,אין לו אפשרות לשלם,להצלת נפש, זקוק לתרופה יקרה מאוד ....2222

 .האם מותר לו

 .האם מותר, בתוספתמוכנים לתת לו תשלומים , אושפז לצורך ניתוח יקרמ .3

 .האם מותר לו לשלם בתשלומים בתוספת ריבית ,בא לשלם אחרי הנתוח ואין לו אפשרות להשיג את כל הסכום .4

אינם שומרי שוכן ללות אצל אנשים , ואה בנקאית גדולההאם מותר לו לקחת הל, צריך לטוס לצורך ניתוח יקר .5

מ שמוכן "וכשיש אדם אמיד שומר תרו  - .כדי שלא יצטרך להתרוצץ כמה ימים להשיג הלואות רגילות, תורה

 האם ניתן להתיר לו, להלוות את כל הסכום בריבית

קחת מהבנק או  מאנשים האם עדיף ל, מיידי כדי להתקבל לנתוחאת הכסף ואם זמנו לחוץ וצריך להפקיד  .6

 .י שליח"וכן האם צריך לסדר את ההלואה או התשלום ע ,או איך שקל ונח יותר, מ"מרי תוושאינם ש

 .  כ את הריבית"האם מותר לו לשלם להם אח, ואם מחמת כך לווה מהםבכל האופנים האל .7

  ] מ"ב ס"ג ח"ד מהדו"טוטו, ו"ע כ"קונטרס הסמ, א"ז סקכ"ט, ב"סכ[

ז "ובט, א כתב ללוות ולהלות"וברמ.ואפילו שמכשיל את המלוה, נ מותר ללות בריבית"לצורך פיקושע "בשומבואר 

כ "כ מש"וא. כ שמיירי רק במומר שאינו מוכן להלות בחינם"וע, ועוד פוסקים הקשו מה ההיתר להלות בריבית

אלא שאם  .4נ"צריך לפיקונ וזו הדרך היחידה שיסייע למה ש"א ולהלוות היינו באופן שאצל המלוה זה פיקו"הרמ

ממילא גם ו, ריבית דרבנןרק ז "הרי, 'בפירוש כדי שיטפל בו וכדו ולא מדגיש לו, מלוה לרופא כדי שימצא חן בעיניו

להדיא אבל כשמתנה  .כדי להתרפאותאיסור דרבנן  ואופנים שמותר לעבור עלתנאים בתלוי נ "כשהחולי אינו פיקו

את יש שדייקו  אמנם. נ מותר"וממילא רק כאשר זה לצורך פיקו, ז קצוצה"ילהקדים את התור הר את ההלואה כדי

ע "ויל. 5ז"נ גם למלווה מותר דלא כהט"שכשלווה לצורך פיקוא של ללוות ולהלוות שכונתו "פשטות לשונו של הרמ

עור נ כגון שהרוחים שמחמת כך יפסיד ריוחים בשי"באופנים שאינו מחוייב להלוות יותר מאחרים לצורך פיקו

נ נתירו להלוות ולקבל ריבית באותו "והלוה זקוק להלואה לצורך פיקו, מאחר ואינו מחוייב להלוות, שפטור מלתת

נ יהיה מותר לו להלוות "קווות ומשום פילועיין באורח מישור שביאר שמיירי באופן שהמלוה פטור מלה. שיעור

מ אם מלוה "ט מלהוות בטענה שילוו מאחרים מע כתב שאפילו באופנים שיכול להשמ"אבל בקונטרס הסמ, בריבית

אבל כשלפני הטיפול רק קבע את , הוא רק לסכם לפני הטיפולנ "לצורך פיקואמנם כל ההיתר .אסור לו ליקח ריבית

ספת רבית כי אין לו היתר לסכם על תשלומים בתו, כ רוצה להפכו לתשלומים בתוספת שיש  בה ריבית"התשלום ואח

נ "אפילו באופן שקצץ לצורך פיקוהביא מחלוקת אחרונים ] ז"ז הערה נ"פ[י "בבר יתירא מכך.נ"כבר לא נחשב לפיקו

נ אבל "ו שההיתר היה רק בתחלה לקצוץ כשהיה פיקוא, נ"לשלם את הריבית שקצץ כשהיה פיקו כ מותר"האם אח

י תירץ שאינו צריך "חבלבו, נ דוחה כל התורה"הרי פיקוהמחבר ל "מה קמהקשו אחרונים וב. כ אין היתר לשלמו"אח

 ואי שליח "עהלואה ות התירים של שעובמרבה תורה תירץ שאינו צריך ל.ם אלא מה שקל לו יותר"ר אחרי עכולחז

לעשות בצורות של  וה אין אפילו חיוב של הקל הקלד כתב שביחס לל"וובטוט', אינו מלוה למלווה וכדושהריבית 

                                                 
כי כשיכול להציל עצמו , יש לדון שאם הרופא מוכן לקבל את כל הסכום במתנה האם יצטרך לתת במתנה ולא להלוות4

, נ"יקוא להגדיר את ההלואה כעובר האיסור רק לצורך פ"ובאופן כזה א, בכל ממונו מבלי לעבור איסור אפשר שחייב

 . מ"ואכ

 .ג"כן נקט בפשיטות בזרע אמת ח5



ב דאם זה בדרגה "וצ ,נ"הוא גם להקדים כדי שלא יבוא לידי פיקו נ"ובפליתי כתב שהכונה פיקו .ש טעמו"היתר עי

ועיין בשערי דעה שדן  .ל ואם המניעה אינה בדרגה כזו אז למה ריבית מותר"כזו שמתיר גם שאר איסורים מה קמ

נ כנגד להכשיל חבירו "דמאי חזית פיקו, שיאסר ללוות ממי שאינו מומר ורק עכשיו אינו מוכן להלות ללא ריבית

א כתב "שציין הרעיהלוי"תמהר"שווב. 6כ הוא מומר שאין מצווה להחיותו"אא, באיסור

, לאהתירומשוםפקוחנפשומצוהאלאמישראלמומרש

, דאיןבזהאיסורלאחיךלאתשיךדלאואחיךהואאלאמשוםלפניעורלאתתןמכשולשהואלאושבכללות

, אבלללותמישראלאפשרדאסור, ואיסורזהאידחימפניפקוחנפשומצוה

כתב שמותר ללוות ממשומד ] ו"כ[ע "אבל בקונטרס הסמ. והרבהלאויןשנאמרושםלאאידחימהנךטעמידלאודלאתשיך

  . אפילו אינו משומד אלא לעבירה זו

  

 . . . . הלוה כסף לחבירו שהוא בעל מלאכההלוה כסף לחבירו שהוא בעל מלאכההלוה כסף לחבירו שהוא בעל מלאכההלוה כסף לחבירו שהוא בעל מלאכה  ....יאיאיאיא

יבוא , גם בזמני לחץ שיש ביקוש ומחסור בבעלי מלאכה, האם יכול להתנות עמו שכל פעם שיקרא לו לעבודה ....1111

 .הלבצע אצלו עבוד

 .להתנות עמו שיקבל אותו בלי תורהאם יכול ' וכן אם הלוה הוא רופא וכדו ....2222

בתשלום , האם יכול להתנות שכשרואה אתרוג מיוחד שישמור את זה עבורו, וכן אם הלוה הוא סוחר אתרוגים ....3333

 .או אפילו בהנחה, מלא

במחיר , מין רק את המלוההאם יכול להתנות שכל אימת שיהיה ללוה עבודה יז, ולהיפך מי שלווה מבעל מלאכה ....4444

ר לא היה רגיל להזמין אותו בתר לו לקרוא למלווה לעבודה כשבעוובלי להתנות האם מ –. או בהנחה, מלא

 .לעבודה

 . אחד לוה מהשני וסיכם שיפנה אליו חלק מלקוחתיו, שתי אנשים שאותם בעלי מקצוע ....5555

 . האם יש חילוק בין אם יפנה אליו לקוחות שכבר הגיעו אליו או שסתם ימליץ לאנשים לקנות אצלו .6

 .כמה צריך לשלם לו, אם הבעלי מלאכה כן סיכמו והפנה אליו לקוחות ....7777

האם עליו , אחרי שנתן לו את העבודה לפני שהתחיל נודע לו האיסור, לא ידע שאסור להתחייב לתת לו עבודות ....8888

 . לבטל את ההזמנה

לבין כאלו שמזדמנים רק לעיתים , האם יש חילוק בין תיקונים ועבודות כאלו שמזדמנים לעיתים קרובות .9

 . רחוקות

בית לחם , א"ז הי"מ פ"מל, כ"נקוה', א סימן כ"מחנ, א"ז סוף סק"ובסימן קס, ה"נא סק"ביאור הגר, ז"ך סקל"ש, ב"ז סקכ"ט, ג"סכ[

  ].ם-תשובה מאהבה מובא בילקוט מפרשים מכון י. תפארת למשה, ד"ז סי"ע הגר"שו, ט"שער דעה סק, ז"ד סקי"חו, יהודה

חיר מלא על ם למלוה מהלוה ישלהתנה עם הלוה שיתן לו עבודה אפילו אם אם  ך להלכה"לדעת המחבר והש

אפילו לדעת המחבר ו, ה למלאכה אחת או זמן אחד"ולמרות שהמחבר כתב שכל מלאכה שתבא ה.העבודה אסור

ז במחיר מלא מותר כי לא נחשב שהריבית הגיע מהלוה דלא חסר ומצידו "אבל לדעת הט, נ אינה ממון אסור"שטוה

וכן הדין , נ ממון כשהתנה הוא ריבית קצוצה"טוהד "למ, ולדעת האוסרים .שיעבוד בהנחה אסורורק , לאו מידי יהיב

ד טובת הנאה ממון מה "שגם למא כתב "אבל במחנ ,אליו אנשים הזקוקים למלאכה זויפנה מתנה עם הלוה שאם 

מתנה עמו אלא מיירי שגם הלוה הוא בעל מלאכה והמלוה , לדאורייתא דלא מפסיד מידי א להחשיב"שמפנהאליו א

נחסר הלוה ובזה נחשב ש ,ישלח למלוה ,אותה בעצמו וירויחבמקום שהלוה יעשה  שמלאכה שמגיעה ליד הלוה

מלאכה ישלחם למלוהנחשב כבר בא לידו א רק באופןשבהתנה עמו שגם כש"שלדברי המחני "וגם בזה דן בבר. ממון

א נחשב ת מיהת לא הוה ריבית דל"ומה ,עדיין לא זכה בו, דאם עדיין לא הגיע בפועל המלאכהליד הלוה, ריבית

. כ שוה כסף"כ עצם התיווך ג"אמנם לכאורה זה רק באופנים שלא מקובל לשלם על מה שמפנים דאל.שמפסיד מידי

                                                 
  .ז"א ס"ועיין מה שדן בדבריו במנחת שלמה ח6



א נראה שגם אם אינה ממון אם אינו רגיל לתת לו "ובדעת הרמ, נ אינה ממון"א מבואר שלהלכה טוה"ובביאור הגר

ד "אבל בשעה, כ מותר לתת לו עבודה"ג ,יל בכךמ אם אינה ממון ולא התנו אפילו בלא רג"לדעת המלאבל , אסור

א "וכן נראה בביאור הגר, שאוסר מלא היה רגיל להקדים לו שלום שה עליו שאם לא רגיל בכך לא גרע מיהתהק

ז שבמחיר "כ מודה להט"הנקוה, רק אינו רגיל לתת לו עבודהאלא ש, עמוג שאינו מתנה "י כתב שבכה"ובבל. ו"סקנ

א גם אל, ז מותר"לא רק לדעת הט ,בדמיו הומלר לועם הלוה שכשיהיה לו אתרוג יפה ימכלהתנות ו -. מלא מותר

 ,לא ימצא עבודה ולא יהיה לו כל ריוחהמלוה דאפשר שלהתנות עבודה אסור כ רק תמורת "לתירוץ השני של הנקוה

ה שכל פעם הלו וכן להיפך כשמתנה עם -. גם בזה אסור' אבל לתירוץ הא, אבל במכירה שימכור דוקא לו מותר

ל יש לדון למה אין "אלא שבכל הנ. כי מקבל תשלום תמורת העבודה ,מותר' לתירוץ הב, שיקרא לו לעבודה יבוא

ין כך היה בהודיעני שכל שנכנע ומחמת ההלואה מתחייב לעשות פעולה שב] ה"לעיל סק[ז "איסור לפי פירוש הט

האופנים אסורים כלומר בין להתחייב לקחת את המלוה  ז מבואר ששתי"א בסימן קס"אבל בביאור הגר .עושה אסור

ע "כ בשו"וכ, כלומר אפילו שכבר מעותיו בידו, את העבודה כשצריך הומלובין שהלוה יתחייב לעשות ל, לעבודה

, ק"נ ממון הוה ר"ד טוה"ולמ ,הוה ריבית ,ד כתב שכל שהיה משלם בעד זה פרוטה והתנה עמו"ובחו, ד"ז סי"הגר

ע שלדעתו "כ יל"וא, לםמשלא  בדברים כאלו שמשלמים בעד התחייבות כזו והמלוההאיסור הוא  לדעתו כל כ"וא

נ ממון "ד טוה"למו -. ד"ט סקל"ד סימן קס"כ בחו"ועיין מש. נ ממון מותר"ד טוה"למ ,בלא התנה מאחר ולא התחייב

דמאחר וכל החזרת , נ"טוה א שאינו תלוי במחלוקת ראשונים לענין כל"וי ,דנו האחרונים כמה צריך להחזיר לו

ממילא הריבית הוא רק ההפרש , ואת עיקר התשלום הרי היה צריך להוציא בין כך ,הריבית הוא כי היכי שיחיה

נ ממון מוציאין היינו לפני שעשה את "כתב שאם טוה] ד"ג קנ"ח[אבל בתשובה מאהבה  .שמשלמים עבור הנאה כזו

ולדבריו אם אינה ממון האיסור הוא רק עצם , שלם שכרו משלםאבל אחד שכבר עשה מ, המלאכה ונותנים לאחר

מ "ז מוכיח להתיר מע"עוד כתב שם שכל מה שהט. הנתינה אבל אחרי שכבר נתן אין משמעות שלא יעשה בפועל

אבל באופן שנודע שבודאי שיבוא לידו , שתמכור לי זה רק כשיש צד אחד בריבית והיינו שאפשר שלא יבוא לעולם

אבל תפארת למשה כצב שרק אם בידו שלא תבוא לידו כמכירה שאם לא ירצה לא תבוא שייך , יתראין ראיה לה

  .כ הכא שרגילות שתבא ואין בידו שלא תבוא"להתיר מחמת צד אחד בריבית  משא

 

 .חנויות שמפרסמים שעושים פריסת תשלומים למי שקונה מסכום מסוייםחנויות שמפרסמים שעושים פריסת תשלומים למי שקונה מסכום מסוייםחנויות שמפרסמים שעושים פריסת תשלומים למי שקונה מסכום מסוייםחנויות שמפרסמים שעושים פריסת תשלומים למי שקונה מסכום מסויים  .יב

 .האם מותר לקנות באותם תשלומים .1

האם מותר לקנות , רק למי שקונה מוצרים מגובה סכום מסויים, נותנים אשראי או פריסה גדולהואם מפרסמים ש .2

או שבין כך היה קונה את המוצרים  -, שם כשחלק מהמוצרים קונה רק כדי להרויח את קבלת האשראי על הכל

 .האלו

, הקניה גם הלואה לקבל בשעת מלבד הקניה יכול, ס אשראי שלהםוכן רשתות שיווק שמי שיש לו את הכרטי .3

 .האם מותר לקבל את ההלואה

וכן חנויות שלמוצרים מסויימים כגון לחם חלב סיגריות לא נותנים אשראי אלא למי שקונה ביחד עם זה עוד  .4

 .האם מותר, מוצרים

 .וכן מי שיש לו ציק גדול דחוי האם מותר לו לקנות בחלק קטן מהסכום בכדי שיקבל עודף מזומן .5

 .והמוכר אמר לו רק אם הוא יקנה, לפרוט את הציק הדחויומה הדין כשביקש  .6

 .ל האם שונה  כשהרגילות שלו לקנות בחנויות אלו"בכל הנ .7

וברור שהסיבה היא בגלל שנתנו לו את , ומסכים להשאירו לתקופה, וכן קבלן שבגמר העבודה נשאר חוב גדול .8

 .האם מותר להשאיר את החוב, או כדי שיתנו לו פעם אחרת, עבודה

  ] ד"ס, ד"ט סקל"ד סימן קס"חו, כ"נקוה, ב"ז סקכ"ט, ג"סכ[              



במכירה שכל הסיבה יש לדון  כ"וא, עשה עמו מלאכה בשויו אסורך גם כאשר מתנה עמו שי"לדעת המחבר והש

בזה מ דנו "אלא שמ, שיחשב שנותן לו הלואה  בגלל שקונה אצלו מסכום מסויים שנותנים אשראי הוא כיון שקונים

אלא להיפך שיש כאן  ,כלומר שלא קונה אצלו בגלל שמלוהו ,שזה בעצם מוגדר כמכירה רגילה עם תנאי תשלום

וממילא המכירה היא העיקר , ל המכירהעתשלום ותנאי צורת  אלא שקונה דוקא במקום זה כי כאן אלו הם, מכירה

כי למרות  ,חנות זו מקבלים אשראיש שמותר לפרסם שב"וכ, נ תמורת ההלואה"ולא שהמכירה היא תשלום טוה

סויים נותנים בגובה של מקניה אבל אם רק מ.לא נחשב שקונה תמורת ההלואה, הוא קונה כאן רק בגלל האשראיש

כלומר , יש כאן תוספת של קניה שאותה הוא קונה כדי לקבל אשראי על הדברים האחרים שקונהנמצא ש, אשראי

מ שכל מלאכה "ובזה יש לדון יותר שתלוי בדין של ע, ל הקניה הראשונהעההלואה  שהקניה השניה הוא כדי לקבל 

וכן לפי , כי קיבל תמורה, אינו נחשב שמקבל ממנו ריבית, ז שכשמקבל מעות בין כך"ובזה אפילו לדעת הט, תתן לי

ך שצרי, מ כשכל מהותו הוא חנות שמוכרת סחורה"מ, ד"כ החו"ולפי מש, כ שנשאר לו בידו"תירוצו של הנקוה

, לו חפץ מסויים בידו בין כךולא סתם שיש , א כל הרויח והעסק שלומכירה והקניה עצמה הווה, למכור ולקנות

א להחשיב שלא הרויח במה שקנה אצלו כי בין כך היה בידו "כי א, נ"ע נחשבת הקניה כטוה"אפשר שבזה לכו

שתי החלקים אם , ה עוד מוצריםוכשמסכים לתת לו אשראי על דברים שאינם רגילים לתת רק אם יקנ-. החפץ

אבל אם נחשיבו כקניה אחת גדולה שכך דרך המכירה שבתוך , לכאורה ודאי אסור ,לשתי דברים נפרדים יםנחשב

מאחר ואת כל הקניה נחשב שהלוקח , ים אשראי גם על דברים שכשקונים אותם לבד לא נותניםקניה גדולה נותנ

וכן כשמשלם בציק דחוי גדול כי רוצה לקבל עודף  -. נחשב כריביתאינו , עושה לעצמו לא בגלל האשראי שקיבל

א "א ,ש אם הרגילות שלו לקנות כאן שאינו מוכח שלכן קונה כאן"וכ, בסכום כזה שאינו מוכח וכך הרגילות, מזומן

אם אבל , שמותר] ד ועוד"ס ס"ק[ובדרך מכר כשאינו ניכר שנותן ריבית מבואר  ,להחשיב שקונה כאן בגלל ההלואה

וכן קבלן  –. תבר שאסורחמיר טפי ויותר מס, רק בגלל הקניה' מתנה להדיא שיתן לו אשראי או על פריטת ציק וכדו

אפילו באופנים שברור , ב לתקופה"שעשה עבודה ואחרי העבודה נשאר סכום גדול ומשאיר אצל הבעה' וכדו

מאחר והריבית הוא דרך מכר כל שלא אמר לו , או כדי שיתן לו פעם אחרת, שמשאיר רק בגלל שנתן לו את העבודה

ם מסויים נותנים להדיא אשראי צדדי שלא אבל במקומות שמי שקונה מסכו - . בפירוש שזה בגלל העבודה מותר

  .בכל האופנים הוא ריבית, נראה כעודף על הקניהנו כציק דחוי שואי, לצורך הקניה

 

 ....כשצריך לבעל מקצועכשצריך לבעל מקצועכשצריך לבעל מקצועכשצריך לבעל מקצוע  ....יגיגיגיג

 .האם מותר לו להזמין בעל מקצוע מסויים ולומר לו כי מזמין דוקא אותו כי הוא הלוה לו ....1111

או שרק בפועל , לו להדיא שעושה לו הנחה כי הלוה לוואומר , והאם שונה כאשר עושה לו הנחה על העבודה ....2222

 .לוקח ממנו פחות

כאשר בליבו יודע שמעדיפו כהכרת טובה על , והאם מותר לו לקחת דוקא אותו לעבודה מבלי לומר לו סיבה ....3333

והאם יש חילוק אם זה עבודה בבית או  -. והאם יש חילוק אם בעבר כבר לקח אותו למלאכות כאלו  -. ההלואה

 .ם שרואיםבמקו

 .ואם לוקח אותו כי המליצו עליו כבעל מלאכה טוב .4

סיים את העבודה , או התנה עמו, ואפילו פירש לו, לא ידע שאסור ולקח דוקא אותו לעבודה בגלל ההלואה .5

 .לשלם קצת פחות מהמחיר שקבעו, או סיבה, האם יש חובה, ועדיין לא שילם לו

כ "ואח, מוכן להלוות אותם לצורך הפדיון רק למי שפודה אצלו ,וכן כהן שיש לו מטבעות של כסף לפדיון הבן ....6666

 .או סתם  להזמין לפדיון הבן כהן מסויים בגלל שהלוה לו -, יומשלמים לו את השו

כשבעבר , האם מותר לתת אותם לנצרך כזה שהלוה לו כסף, קבוע לתת מעשר כספיםבאופן וכן מי שמקפיד  ....7777

 .כ"כבר נתן לו או שמעולם לא נתן לו מע

 . ומה הדין כשמתנה להדיא כן בשעת ההלואה ....8888



 .או לפחות חלק ממנו, האם צריך להחזיר את מה שהוא קיבל, ל אם כבר נתן לו"בכל האופנים הנ ....9999

  ]ו"ד קמ"ס יור"כת, ז"א קס"רע', א כ"מחנ, ד"ע הרב סי"שו, ו"נ–ה "א סקנ"ביאור הגר, כ"נקוה, ז"ך סקל"ש, ב"ז סקכ"ט, ב"סכ[

א כתב "ובביאור הגר, בפשטות גם כשלא מתנה וגם עושה אצלו מלאכה בשויו אסור, א"והגר, ך"לדעת המחבר הש

וכל מה שהיה , ז והינו שרק טובה כזו שלפני ההלואה לא היה עושה עמו אסור"שהטעם לאסור הוא כמבואר בס

רק כי באמת מעדיפו אם כאן האיסור וגם כאשר לוקח אותו . ה כאן"כ ה"עושה עמו בין כך מותר אבל רק בצנעה וא

לענין ריבית מאוחרת כי תלינן שכונתו מחמת ] י"סק[ך לעיל "ז וכל אינו רגיל הטעם כמבואר בש"כדלעיל בס

ו מבואר שהלוה לא ישכור "אבל בסימן קס, אבל בפרהסיא בכל אופן יאסר, ההלואה באופן שהסיבה ברורה מותר

ובהכרח שרק להשתמש חינם כשהוא , לו ששם הוא חצר שבפרהסיאמבואר שבשויו מותר ואפי, ממנו בפחות

אבל לקנות שהוא דרך העולם אינו נראה ולכן ברגיל , בפהרסיא אפילו שרגיל לקבל בחינם נראה יותר מחמת ההלואה

אבל לדעת . }א שבמה שהיה רגיל בפרהסיא תחלה מותר גם עכשיו"ך שם סק"כ הש"וכעין מש, {גם בפרהסיא מותר

, וללא תנאי אסור, ק"מ כתב שרק אם טובת הנאה ממון כשמתנה בשעת ההלואה הוי ר"אבל במל. ויו מותרז בש"הט

כ לקחתו ובשער דעה הקשה עליו מה "נ אינה ממון ולא התנה בשעת הלואה אפילו אינו רגיל מותר אח"אבל אם טוה

ברים ורק באופן שעושה בדרך אבל בשארית חיים כתב שלא כל שאילת שלום נחשב לריבית ד. גרע משאילת שלום

א שאסור כמו כל מה שלא היה רגיל לתת "כ הגר"ז אולי יש לחלק שכל מש"ולפי', הכנעה שמקדים לו שלום וכדו

מ כאן שמקבל עבור זה תשלום כל האיסור הוא רק כשהתנה שאפילו שאינה ממון אבל עצם הסכמם קבלת התנאי "מ

אבל ללא התנה ואינה ממון אינו דומה לדברים , גיל וכהקדמת שלוםז כלתת לו דברים שאינו ר"הוא ההכנעה והרי

ואפילו כשמתנה עמו להדיא שיוזיל גביה מאחר ואין הונאה  . שמקבל בפועל ללא תשלום ולא היה רגיל לקבל

 ,ורק אם יאמר לו להדיא שהמחיר יותר יקר, נ אינה ממון אינו נחשב לקצוצה"א שאם טוה"מבואר במחנ, בפועלים

 .אסור, נמצא שגם אצלו בעבודה זו עצמה ובמקום זה המחיר הוא יקר אלא שמוזיל להדיא ,עושה לו הנחהאלא ש

ד "ובכתב סופר כתב שאם התנה על פדיון הבן למ -. מוזיל יותר מחצי כי יש בזה הונאהה אם "א כתב שה"וברע

דדינו שוה  א כתב"במחנ,יל בכךולענין לתת צדקה למי שאינו רג .ואפשר שאין בנו פדוי, ק"נ ממון הוה ר"טוה

א כאן "א הביאו הגר"אמנם להלכה דעת הרמ. ד לענין צדקה"ז סי"כ הגר"וכ, נ ממון ומתנה הוה קצוצה"ד טוה"שלמ

אבל איסורא מיהא איכא , נ אינו ממון וממילא אינו קצוצה"שטוה] מ שם שהביא חולקים בזה"ך בחו"דלא כהש[

א "כמבואר בביאור הגר, ש אינו צריך להחזיר לו"אפילו לצי ,כבר נתן לומ אם "ומ, א"כמבואר בפשטות דברי הרמ

ולכן אחרי שכבר עבד , עצם הלקיחה לעבודה היא הריבית, ולכאורה אם הטעם ככל איסור ליהנות ממנו .ה"סקנ

 .   א אסור הוא רק לכתחילה לקחתו"כ הרמ"ומש, אין ענין ולא יועיל שישלם לו פחות, אפילו אם לא שילם לו

  

        אאאא""""סימן קססימן קססימן קססימן קס

 ....ואין לו כיסויואין לו כיסויואין לו כיסויואין לו כיסוי, , , , מי שאמור לצאת לו היום כסף מהבנקמי שאמור לצאת לו היום כסף מהבנקמי שאמור לצאת לו היום כסף מהבנקמי שאמור לצאת לו היום כסף מהבנק  ....אאאא

 .האם מועיל מה שבסוף היום אמור להפקיד כסף בחשבון וירשם לאותו יום .1

 .האם שונה כאשר מבצע העברה מחשבון אחר שירשם רק למחרת אבל לפי ערך של היום .2

, ק ישירה לתשלומים שוטפים"ירידת הורי "ונוצר ע, וקטן מאוד אם הסכום שאמור להווצר לחובה הוא נמוך .3

 .או לקחת מונית כדי להספיק להפקיד באותו יום, האם צריך לצאת באמצע הלימוד

האם עליו להשאיר , נודע לו אחרי תקופה שאין היתר עיסקא, השקיע סכום קטן על ביסיס יומי בקרן השקעות .4

 .את הסכום שהצטבר שם

האם יכול , כרגע אין לו כסף, כרגע שליח שיגיע לשם בעוד כמה ימיםיש לו . ל"צריך להעביר סכום גדול לחו .5

 .קצת יותר מהסכום שמעביר ועד אז כבר יפקיד לו בחשבון, לבקש ממנו שכשיגיע לשם יתן מכספו

 ]י"ב סק"י פ"בר. ב"ד ביאורים סק"חו, ג"א סק"ביאור הגר, א"ס[



הוא רק במקום אגר נטר במקום שהתחייבות לפרוע מאחר וכל ריבית ו. א כללא דריבית אגר נטר אסור"לשון הרמ

 .להחשיבו כהלואה עם פרעון ותוספת א"י בשם החקרי לב שא"כתב בבר, תתבצעהלואה הוא על זמן שעוד לפני ש

, היוםערך של הלפי מחר שלא נרשם עדיין ומחשבים אותו  ביצע העברה מחשבון אחרויש לדון גם בבנקים אם 

נחשב שבפועל לא  חשבים את הפעולה רק למחרתלמרות שמהאם , נוצר המשיכהה באופן שרק אחריביצוע העבר

באותו הפקיד ובאופןש. או שבשעה שהוציא הממון עדיין לא עמד לרשותו ונחשב כהלואה ופרעון, קיבל הלואה

הכל נרשם ונחשב לפי סוף היום לא נחשב לשם בהפקדה במקום יש לדון האם מאחר ו ,מקום אלא אחרי המשיכה

  .או שלמעשה בפועל לקח כסף כשעדיין לא היה לו בחשבון, ואההל

רק ד אלא ילא יספיק להפק כ באופן"וא, פ יש איסור ריבית אבל אין מוציאין בדיינין"ע שבפחות משו"מבואר בשוו

אם כל , פ"ייב להשתדל שלא יתחייב בריבית בסכום קטןשהוא פחות משועד כמה חיש לדון , אחרי סגירת הבנק

כ "ך שאפילו אם הדיינים כבר יושבים הוא רק מיעוט בחיוב השבה הוא כמש"כ בש"ינה יוצאה וכמשהטעם שא

כ "פ אבל האיסור הוא מצד חצי שיעור וכמש"ד שכאשר הוא מצד כפיה על מצוה אינם כופין על פחות משו"החו

פן שהשקיע אצל חבירו ובאו. כ מחוייב לעשות מה שיכול להמנע מאיסור תורה"ת א"וחצי שיעור אסור מה, א"הגר

יש לדון האם הוא , פ אין מוציאין הוא כי אין דין השבה"אם הסיבה שפחות משו,  ולא היה כדין וניתווסף מעט מאוד

ח "פ[י "ובבר, או שאינו פטור לגמרי, ש מיהת"מופקע מהשבה לגמרי וגם על המלוה אין דין להחזיר אפילו לצי

כאשר הפקדון מתחדש על בסיס יומי , וד אי נימא שאין חיוב השבה כללוע. כתב שנראה שיש עליו חוב] ב"הערה כ

פ מכח כמה הלואות כן מתחייב "ואם כן האם הצטברות של פחות משו, יש לדון האם נחשב כל יום הלואה מחודשת

א להחשיב ממש כהלואה חדשה והכל אחד רק לפי  חישוב "או שגם על בסיס יומי א, או שאינם מצטרפים, בהשבה

  . י שם נקט שנחלקו בזה הפוסקים"ובבר, ייומ
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 .האם בעלי חובתיו יכולים לתבוע את הריבית מאלו שקבלו ממנו ....1111

 .האם יכול הלוה לחזור ולתבוע ממנו את הריבית בחזרה, החזיר להם מבלי לשאול את הלוה ....2222

 .האם יועיל שיקדים ולומר לכל אלו שכבר קיבלו שמוחל להם על הריבית שקיבלו, מעונין שיגבו מהםכשאינו  ....3333

או שיכול לתבוע מהם . וכן אם ידע שאסור לתת. האם יש הבדל כמה זמן כבר עבר ממתי שקיבלו את הריבית ....4444

 . חזרה

  ]תפארת למשה, ב"ת שם סק"פ, תמשובב נתיבו, מ שם"נתיה', ח סימן ט"קצוה, ה"ת סק"פ, ג"ז סק"א ט"סימן קס[

לכן אין מכח זה הוציא עוד דין שו. אינו חייב לתת לו, ריבית קצוצה כל שהלוה לא תבע ממונו חזרה ,ז"לדעת הט

פרע להם מבלי לשאול את מי שקיבל את הריבית וממילא אם , מהמקבלאת הריבית בעלי חובותיו יכולים לתבוע 

ת הביא "וכן בפ. ע חולק עליו"בסמו .נחשב שסתם פרע חובו של חבירו, רימאחר ולא נתחייב עדיין להחז, הלוה

מ ביאר שכל שלא היתה תביעה אמרינן "בנתיה, ז נחלקו האחרונים בטעם הדבר"וגם הסוברים כדעת הט.חולקים בזה

ם ח שכאשר חייב לאחרים מחייבים אותו לתבוע מהם כדי לקיי"כ הקצוה"ולכן חולק על מש, שמחל לו על הריבית

מ "אמנם בשעה. ש אינו צריך"וכן אפילו לצי, דמאחר ובסתמא אמרינן שמחל לא שייך לכופו, ח"מצות פריעת בע

מ שכל "מ כתב השעה"ומ. וכתב שמיירי שהחוב נוצר אחרי נתינת הריבית, נ"הקשה שלא מהני מחילה בשיעבודא דר

ינן שמחל לו הוא רק בסתמא כשאינו טוען שלא מחל להדיא יכול לתבוע את הריבית אפילו לאחר זמן וכל מה שאמר

או שאינו טוען שכל מה שלא תבע כי לא ידע שאסור ליתן או שבידו לתבוע ממנו וממילא הוי מחילה  , שלא מחל

ח שלדעת "יתירא מכך כתב בקצוה, ז שאין כלל חיוב השבה כל עוד שלא תבע"ח ביאר דברי הט"אבל בקצוה. בטעות

מ "ומ, נחשב שנתן לו מתנה, המלוה החזיר מדעתוממילא אם ו, אין מצוה כלליבית ז אם הלוה לא תבע את הר"הט

ח באופן שאחרי שהחזיר את "ע לדעת הקצוה"ויל.ר"החזיר גם בלי תביעה דלא גרע מאלצאת ידי שמים צריך ל

או , האם יכול לתבוע חזרה בטענה שלא נתן על דעת כן, ש"הריבית נודע לו שלא היה מחוייב להחזיר אלא לצי



וכשחייב , מ כתב שכל מה שאינו חייב ללא תביעה הוא שמא ימחל לו"ובתפל. ז כתפס ואין מוציאים ממנו"שהרי

  .לאחרים אפשר שאין בידו למחול

  

  

  

רואה שחסר לו סכום לתשלום לא רוצה להפסיד את התור מבקש ממי שנמצא שם רואה שחסר לו סכום לתשלום לא רוצה להפסיד את התור מבקש ממי שנמצא שם רואה שחסר לו סכום לתשלום לא רוצה להפסיד את התור מבקש ממי שנמצא שם רואה שחסר לו סכום לתשלום לא רוצה להפסיד את התור מבקש ממי שנמצא שם ' ' ' ' מי שמחכה בתור בחנות וכדומי שמחכה בתור בחנות וכדומי שמחכה בתור בחנות וכדומי שמחכה בתור בחנות וכדו  ....גגגג

 ....ויביא לו מהרכב או מהבית ממולויביא לו מהרכב או מהבית ממולויביא לו מהרכב או מהבית ממולויביא לו מהרכב או מהבית ממולשילוה לו עד שיגמור את התשלום שילוה לו עד שיגמור את התשלום שילוה לו עד שיגמור את התשלום שילוה לו עד שיגמור את התשלום 

 .או כל תוספת תמורת זה ,האם מותר לו לתת לו גם כוס שתיה ,כשמביא לו מהרכב  .1

האם מותר , ואין מספיק ממתקיםשל ילדים הגיעו כמות יותר גדולה ', אבות ובנים וכדו, ילדים בחברת תהילים .2

 .יותר גדולאו עד שבוע הבא יקבל ממתק , לומר שמי שיחכה עד שיביאו עוד

יק מיידי בסכום קצת 'מגיע לבנק להוציא כסף ויש תור ארוך מבקש ממי שממתין שם שיתן לו מזומן תמורת צ .3

 . האם מותר כשיש לו כסף בחשבון, יותר גדול

  ]ו"ב ס"קס, ב"ס[

א "וכן מבואר גם ברמ ,מ גם כשאין המתנה בהלואה אסור להוסיף"מ,למרות שהגדרת ריבית הוא כל שהוא אגר נטר

וכן בציק . ובילדים יש לדון האם אפשר להגדירו לתשלום וחוב או נתינת מתנה שאינו מתחייב ומותר להוסיף, לקמן

  . ורק אם יפרש בצורת מכר יהיה מותר,  למרות שיכול מיד לפדותו נחשב כהלואה

  

 ....ש לשלם ריביותש לשלם ריביותש לשלם ריביותש לשלם ריביות""""מי שחויב בביהממי שחויב בביהממי שחויב בביהממי שחויב בביהמ  ....דדדד

 .ובנתיים יעלה הריבית, חאו שצריך להמתין עד שיקחו ממנו בכ, האם מותר לו לשלם ....1111

וכן חברת חשמל שאם לא  -', ש ויהיה לו הוצאות משפט וכדו"אם התובע מאיים עליו שיתבעו אותו לביהמ ....2222

 .האם מותר לו לשלם את הריבית, ישלם את הריבית ינתקו לו את החשמל

העיסקה יפסיד את אם יבטל את , נודע לו שהיא עיסקה פסולה, דוןחתם על עיסקא ונתן ציק או סכום כסף כפק ....3333

 .האם חייב לבטל את העיסקא למרות שיפסיד את הפקדון, הפקדון

לתת את  הולהאם מותר ל, רוצה לתבוע אותו לדיןהלוה מכחיש המלוה , מלוה שטוען שהחוב היה יותר גדול ....4444

 .התוספת כדי להמנע מללכת לדיונים

לפני הפרעון , או יעשה לו טובה מסויימת, הסכים לתת לו בתנאי שיסדר לו ענין מסויים, ביקש הלואה מחבירו ....5555

וכן האם אחרי החזרת ההלואה יכול . האם זכותו לעכב חלק מההלואה תמורת זה, נודע ללוה שנחשב ריבית

 .לתבוע מהמלוה תשלום עבור עשיית הפעולה

 ]י"א סק"ביאור הגר, ה"ס, ד"ס[

כ אינו "שלקח בעכלומר שכל , ר נחשב לגזל ומפקינן מיניה"ע שאם טען עליו שלא יקח ולקח אפילו בא"מבואר בשו

כ אפילו שכדי שלא לעבור "וא, וכן כל מה שמתחייב בערכאות לשלם אינו נחשב לריבית אלא לגזל .מוגדר לריבית

, ומאחר ולבסוף יגבו ממנו, נוטלים הוא גזלריבית דרבנן דמה שכאן אינו , על איסור דרבנן צריך להפסיד ממון

 - . ממילא יכול לשלם כבר עכשיו את מה שכבר חויב כדי שלא יחוייב יותר שאינו עושה אלא להציל ממונו מגזילה

, שאלה של ריבית כ נודע לו שיש בעיסקא"ואח, ביטולופן שחתם על עיסקא והפקיד סכום כבטחון במקרה אבל בא

  הוא על מה שלא ישלם את הריבית ומאחר ותשלום הביטול, כ"אינו נחשב בעגלל העיסקא הריבית שאמורה להיות ב

נחשב שמקיים את אלא  כדי לא להפסיד את הפקדון כ"בעשמשלם שלם בפועל את הריבית אינו נחשב כלל אם י

שלא גבו וד ולכן כשנתן ציק פקדון כל ע ,המשכוןאת למרות שבעצם המטרה שלו הוא כדי להציל , העסיקא האסורה

ואפילו כסף פקדון , בניתנה של הרייבת עצמה וממילא צריך לדאוג שלא להכשל אותו נחשב עדיין שלא נתן כלום

, ה שבנתן משכון אינו נחשב עדיין כגבוי"ט סק"ד בסימן קס"מבואר בשער כ"א להחשיבו כאילו כבר נתן את הא"א



את הריבית כדי שלא יתבעו אותו או שלא ינתקו לו  את  וכשמשלם. כ כי זה רק בגלל האיסור"א לומר שנותן בע"וא

האם להציל מנזק או כפורע חוב ריבית עצמה אלא שהמטרה כדי שלא ינזק באי עמידה , הגז יש לדון למה הוא דומה

. ובערך שי כתב שכאשר משלם כדי שלא יתחייב שבועה אינו נחשב לריבית. כ"או כמוציאין ממנו בע, בתשלום

עמו בדין נחשב א עוד שאפילו נותן יותר כדי לא לריב "משמיה דהחזו] ח"סימן נ[בנחלת אליהו  יתירה מכך כתב

  .לשווי ממון מסויים

ה כאשר קבעו שיעשה לו עבודה מסויימת "ז ה"ולפי, ק שיוצאה בדינים"ובמחבר כתב שוכן הלוהו על חצירו נחשב ר

ש להם מחיר על הפעולה עצמה ומשלמים עליו אמנם מה היוצא וכמה תלוי לכאורה שדברים שי, תורת ההלואה

אחרי , אבל דברים שאין להם מחיר אלא ביקש ממנו שיעשה לו, וזה הריבית, ז כדור בחצירי בעביד למיגר"הרי

 .שעשה כבר אין מה להוציא ממנו

  

 ....מי שהתחייב ריבית על פיגורי קנית חפץ ולא הבחין שגבו ממנומי שהתחייב ריבית על פיגורי קנית חפץ ולא הבחין שגבו ממנומי שהתחייב ריבית על פיגורי קנית חפץ ולא הבחין שגבו ממנומי שהתחייב ריבית על פיגורי קנית חפץ ולא הבחין שגבו ממנו  ....הההה

 .האם יכול לתבוע את זה חזרה ....1111

או שאיימו עליו שיפנו , ם ובית משפט חייב אותולהתחמק מלשאו ש, בין אם רק לא ידע שגבו הבדלהאם יש  .2

 .לתביעה משפטית

או שלא ידע שיש לו אפשרות , או שלא ידע שכזו עיסקא אסורה, ידע שגובים אלא חשב שיש להם היתר עיסקא ....3333

 . האם יכול לתבוע בחזרה את התוספת, להפטר מהתשלום

אחרי תקופה שכבר נרשם לזכותו סכומי רוחים מסויימים נודע שההיתר , חבירו או בבנקהשקיע בעסק של  .4

 .האם יכול לקבל את מה שכבר נרשם לזכותו, או שלא מועיל לכאלו עסקים, עיסקא נעשה שלא כראוי

הודיע לבעל החנות , בתשלומיםבצקים דחויים ולם יותר ישהלוקח , חנות שמכר בשתי אפשרויות תשלוםוכן  .5

 .האם יכול לתבוע ממנו חזרה את התוספת, בעל החנות גבה את הצקים, תנגד לתוספתשמ

בעל החנות מוכן להחזיר לו את התוספת האם יכול לכתחילה לקחת , וגבו, ולא מיחו, וכן אם לא ידעו מהאיסור .6

 .ממנו חזרה

למחול ולוותר להם על  האם יש לו איסור, אלא העיקר שלא להכשל ולהכשיל, אין לו ענין דוקא לקבל את הכסף ....7777

 .התוספת

האם הלוה יכול , והמלוה מוכן לקיים את אותם תנאים בהיתר חדש שתקף, נודע שההיתר עיסקא אינו תקף

 .לתבוע לבטל את כל העיסקה

או , והאם יכול סתם לתבוע לבטל הלואה או עיסקא שנודע לו שהצורה שנעשתה יש בה איסור ריבית דאורייתא ....8888

 . דרבנן

  ]א"ח סק"מ ר"נתיה, ז"א סימן ט"מחנ. ג"ת סק"פ, ד"ע הרב ס"שו, ח"ת סקמ"דרכ, ה"ד סק"חו, ד"ס[  

אפילו אם מעכב מלקחת רק שומשמע , ר ולקח יכול לגבות ממנו"ע מבואר שאם טען עליו שלא יקח את הא"בשו

יסור ריבית אינו שיש בזה אג כתב שאם רק אומר למלוה שידע "י סקי"ג הגהות ב"אבל בכנה, בגלל האיסור ריבית

ו שיכול לגבות "י לקמן קס"כתב בב ,ואם הלוה לא ידע שלוקח ממנו הריבית ולכן לא מיחה -. נחשב כמעכב עליו

א כתב שכל זה "אבל במחנ, מ"ויש לעיין האם מועיל תביעה כזו גם אצל אנשים הידועים כאינם שומרים תרו, חזרה

בשעת פרעון ואין ללוה מזה כל תועלת שייך לומר שאילו ידע שיש בזה  רק בריבית מאוחרת כלומר שלקחו תוספת

ודאי , שהיה ללוה ריוח מהעיסקא ,'אבל במקח שנעשה באיסור וכדו, וממילא יכול להוציאו ,איסור לא היה מוחל

מו כי הריבית מצד עצ דע שזה ריבית אינו יוצא בדייניםשנתן לא יכאם מ כתב שגם "ובנתיה. שנחשב שנתן מדעתו

מ "והנפק. ע הרב שאם טעה ולקח אינו חייב להחזיר"כ בשו"וכ, וגם חייבה להשיבה, הוי נתינה אלא שהתורה אסרתה

וגם אם . כי בשעת המחילה נחשב שנותן לו את הריבית ,השני אסור לו למחול ,גם שאם נחשב שעדיין לא זכה בזה

וכן , א ששטר לא מועיל להחשב כגבוי לענין זה"ה וכדמוכח בסעיף י"ך סק"כ הש"נתן לו כבר ציק לא עדיף ממש



הביא ] ו"ח הערה צ"פ[י "אבל בבר. שאפילו נתן משכון על התשלום אינו נחשב כגבוי] ה"ט סק"קס[ד "כ בשע"מש

וממילא יש לדון שאם אחרי הקניה כל התשלומים , מחלוקת האם זקף במלוה כן נחשב לענין אבק ריבית כגבוי

ה אם כבר נרשם לזכותו לפחות "עוד דן שם שה. לא יוכל לעכב בעדו לגבות אותם, וההתעידים מוגדרים כבר כמל

בבנקים ועסקים רשמיים שיש תוקף חוקי לרישום יחשב כאילו כבר קיבלו או לפחות כאילו קיבל זכות לגבות ממון 

שחייב להחזיר כתב ש בסתם אדם רגיל שמחזיר כי סבור "ר חייב רק לצי"ומאחר וא - . ועדיף מזקף עליו במלוה, זה

  . ת שאפילו בסתמא אסור ליקח ממנו"בפ

, המלוה יכול לתבוע את החוב באמצע הזמן כי נתן לו הלואה רק על דעת להרויח מ לדון האם"ד הביא מהמל"ובחו 

י מכר אם "א מבואר שגם בריבית דרבנן שע"ובמחנ, ד שיכול לתבוע להחזיר את ההלואה"מ והחו"ודעת המשל

ומקח הנעשה האיסור . חייב הלוקח ליתן לו, כי הסכים לקבל לאחר זמן רק בגלל התוספת, ותיו מידהמוכר תובע מע

את הבית ת הביא "בדרכאבל . שקיים זה רק בבא בסוף הזמן ותובע לבטל המקח בגלל שאינו מקבל את התוספת

עות יעקב לחלק שרק ודעת הישו. החזיר את ההלואהיכול לחייב את הלוה לאינו המלוה יצחק ועוד שחולקים ש

יכול המלוה לתבוע לבטל , נמצא שגם הוא אינו יכול לקיים תנאו, בריבית דאורייתא שהיאסור הוא גם על הלוה

אבל בריבית דרבנן שהאיסור רק על המלוה יכול הלוה לטעון הא אנא קאימנא ואינו יכול לתבוע מעותיו , ההלואה

ודאי יכול , ההלואה אב על צד היתר ואם לא שיחזיר לו מעותיוומהמרבה חיים שאם המלוה תובע לקיים את . מיד

ודאי שניהם יכולו , ולכאורה כאשר מתחלה נעשה בהיתר עיסקא אלא שההי בו חיסרון שמחמתו אסור. לתבוע כן

מ "ואם מ –.ובין המלוה, ד כן אלא שלא היה כראוי"מאחר והיה ע בין הלוה, עם היתר עיסקא כראוי לתבוע להמשיך

ועיין . [ז שבמחילה נחשב שיצא ידי שמים"ס סק"א ק"המלוה לצאת ידי שמים והלוה מוחל מבואר בביאור הגררוצה 

ט שהביא עוד חבל אחרונים שכתבו כן דהמחילה כאן הוי מצד כאליתו התקבלתי וממילא מתקיים "ב ע"י ח"במנח

  ].גם הוחי עמך

  

ם בכמה חודשיים מעבירים את הרוחים לחשבון ם בכמה חודשיים מעבירים את הרוחים לחשבון ם בכמה חודשיים מעבירים את הרוחים לחשבון ם בכמה חודשיים מעבירים את הרוחים לחשבון שפעשפעשפעשפע, , , , ת שאביו נפטר השאיר כספים בהשקעות שוניםת שאביו נפטר השאיר כספים בהשקעות שוניםת שאביו נפטר השאיר כספים בהשקעות שוניםת שאביו נפטר השאיר כספים בהשקעות שונים""""יהודי בעיהודי בעיהודי בעיהודי בע  ....וווו

 ....של המשקיעשל המשקיעשל המשקיעשל המשקיע

 .האם צריך להחזיר את הכספים של הרוחים שכבר עברו לחשבון של אביו .1

 .האם מותר לו לקבל את הרוחים שכבר נרשמו כזכות אלא עדיין לא העבירו לחשבון של אביו .2

 .האם צריך להחזיר אותם, אם העבירו לחשבון אחרי מיתת אביו .3

או שמותר לו להמשיך לקבל רווחים מאותם , ולבטל את כל העסקים, לשבור את כל התוכניות האם צריך .4

 .ש אביו"כל עוד לא הוציא צו ירושה והם עדיין רשומים ע, עסקים

  ]'א קמא פ"רע, א"ח סק"מ ר"נתיה', אמרי בינה סימן ב, מקור מים חיים, א"ב ע"ק קי"ק ב"שיטמ, ו"ס[

ה שגם מה "ק כתב בשם הרמ"ובשיטמ, הבנים צריכים להחזיר מה שכבר קיבל כל שלא עשה תשובה ודאי שאין

מ מה שעלה לאחר המיתה פשיטא שנחשב "ובמקור מים חיים כתב שמ, שגבה אחר מות אביו אינו צריך להחזיר

ז אם "ובאמרי בינה כתב שלפי ,לה לפני המיתה וקיבלו לאחר מיתהומסתפק שם על מה שע, שקיבלו ריבית קצוצה

א "וברע. לקחת כדי שלא יתקיים הלא תשימוןתשימון מתקיים רק כאשר בפועל נתן את הריבית יאסר על הבנים  הלא

מ אם לא נתן את הקרן ורק את הריבית פטור מליתן ליתומים "ק אפילו שמהיתומים אין מוציאין מ"דן שאפשר שבר

ר שמיד שקיבל אינו מחוייב "זה רק בא ר נאמר שסלוקי בלא זוזי אפוקי הוא"ואפילו שבא, מהקרן כנגד הריבית

ק מאחר וכשקיבל חייב להחזיר אינו נחשבה שנהיה "להחזיר וממילא נחשב שנהיה ממונו ואין מוציאין אבל בר

  .ב שדן בדבריו"ז קנ"ועיין באבנ, ממונו וכל שלא קיבל גם את הקרן מוציאין מיד היתומים

 

  




