äëìä ïéð÷
2

1 'ñî
ç"òùú ïåùç ùãåç
úéáø úåëìä ç"åà
æè-à íéôéòñ ñ÷ ïîéñå ,èð÷ ïîéñ

"åùøã"î áúëá øåùéà úìá÷ àìì 'ãëå íìöì ,÷éúòäì ïéà .áø ìîò ò÷ùåä åìà úåîå÷î éàøîá :íëáì úîåùúì
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zenewn i`xn
èð÷ ïîéñ úéáø úåëìä
à óéòñ
íëç ãéîìúã ïåéëå .àò óã ãò 'åëå êùðá åðåä äáøî íù 'îâáå .áùåú øâá ïëå úéáøá ïúåà ïéåìîå ïäî ïéåì :ò óã î"á äðùî
.ìàøùéî áéúë åúàî íù ãò 'åëå àéä éàî úéáø ïéðòì øåîàä áùåú øâ ãåîòä óåñáå .åéùòîî ãåîìé àì àåä
úéáøá éøëðì úååìäì àáä ìàøùé
éúù íéðåùàøá äæá àáåäå ,[ïî÷ìãëå ,úàæ åøñà ïðáøãî íðîà] úéáøá éøëðì úåìäì øúåî äøåúä ïîù øàåáî [:ò óã] äðùîá
:äì ïðéôìé ïëéäî úåòã
1.øúåî íìåòä øàùìå øåñà êéçàì ,êéçàì êéùú àì ÷åñôä úà àéáä [à"ä äåìîî ä"ô] í"áîøä .à
.åúåéçäì äåöî ïéàù ,éøëð ìò äæ øåñéà øîàð àì êëì ,êîò êéçà éçå øîàð úéáø øåñéàáù ïåéëã áúë øåèä .á
úéáøá éøëðì úååìäì äåöîä
:íéøáãä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .äùòú àì úåöî åæ êéùú àì êéçàìå ,äùò úåöî åæ êéùú éøëðì àúéà äàø úùøô éøôñá
.äùò úåöî åæù åãîì äòåîùä éôî ,êéùú éøëðì øîàðù éåâì êéùäì äùò úåöî áúë [à"ä äåìî ä"ô] í"áîøä .à
:í"áîøä úòãá íéðåøçàä å÷ìçðå
.úéáåéç äåöî éåäã áúë äðùîä úáëøî øôñá [à
úéáøá àìà íðéçá åðååìé àìù äøåúä äúåéö éøëðì úååìäì àá íàù àìà úéáåéç ò"î åæ ïéàã åáúë æ"øâäå ç"áä [á
äåìð æàå éøëðä ïî úéáø ù÷áì åðåéöù ì"æå áúëù úååöîä øôñá í"áîøä ïåùìî òîùî ïëå .[íðçú àìã åàì ïéòëå]
2.ì"ëò åì øåæòð àìå åäìéòåð àìù ãò ,åì
éøëðì úååìäì ò"î ïéàã åáúë [:ò óã î"á] à"áèéøäå à"áùøäå ,[å ùøåù] úååöîä øôñá ï"áîøäå úåâùäá ã"áàøä .á
.úéáøá ìàøùéì úååìäì àìù ,äùò ììëî àáä åàì àìà äæ ïéàå ,úéáøá
úéáøá éøëðì úååìäì ïðáøã øåñéàä ïéðòá
.åéùòîî ãîìé àìù éãë àåä íòèäå ,úéáøá éøëðì úååìäì àìù åøñà ïðáøù ä"ø øîà [.àò óã] 'îâá àúéà
ãîìé àìù ,íëç ãéîìúì øéúä àðéáøå ,äåìîä ìù åééç éãëá àåä íà úååìäì øéúä ä"øã äéøá àééç áøã 'îâá øàáúð ãåò
.åéùòîî
.ù"ééò ,øçà ïéã øîà àìà úéáøá éøëðì úååìäì åøñà ïðáøù ä"ø øîà àìù ,àðéøçà àðùéì äàáåäù 'îâá ù"ééòå
:äëìää ÷ñôá íéðåùàøä å÷ìçðå
.ïðáøãî óà éøëðì úååìäì øåñéà ïéàù àøúá àðùéìë ì"éé÷ äëìäìã áúë ú"øù åáúë [êéùú ä"ã :ò óã] 'ñåú .à
.ó"éøá íâ òîùî ïëã áúë ï"áîøäå
äéâäì î"ìîä áúë êëìå ,éøëðì äåìîä ìàøùé ìò àìå ,øúåî æ"äã ,éøëðä ïî äåìä ìàøùé ìò éà÷ àø÷ éàä àäã î"ìîä äù÷äå .1
.éøëðì äåìîä ìò éà÷ äæ ÷åñôã ,êéùú àì êéçàìå êéùú éøëðì ë"çàù ÷åñôäî ïðéôìéã í"áîøä éøáãá
àéáä äæ ïéòëå ,í"áîøä úòãì úéáøá åúååìäì ò"î íâ ïéà ,åîò áéèéäì øúåîå íðçú àìã åàì åá ïéàù åøéëîä éøëðáù æ"øâä áúëå .2
.êùðá ïúð àì åôñë ÷åñôä ìò [å"èô] íéìäúá ÷"ãøäî à"ùøäî ïåéìâá
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zenewn i`xn
åì÷ä íà íéàøåîàä ïéá ú÷åìçîä ïéðòìå ,úéáøá éøëðì úååìäì øåñéà ùéã äëìäì è÷ð [ï"áîøá àáåä] ìàððç åðéáø
.åééç éãëáå ç"úì ,àúåáéèì éúøúá àìà ì÷äì ïéàù è÷ð ïëìå ,øéîçäì áúë íëç ãéîìúì åì÷äù åà åééç éãëá
.ç"úá ïéáå åééç éãëá ïéá ,'îâá úåòãä éúùë ì÷äì åè÷ð ò"åùäå øåèäå ï"áîøäå [á"ä ä"ô] í"áîøä

.á
.â

ïðáøã úéáøá éøëðì äàåìä
øôñá áúë ïéãä íòèá .ò"åùä ÷ñô ïëå ,éøëðì úååìäì øúåî [ïðáøã úéáøá ùåøéô] úéáø ÷áàáù [íù] í"áîøä áúë ãåò
.äøéæâì äøéæâ ïðéøæâ àìã íåùî àåäã úåîåøúä
äæä ïîæá úéáøá éøëðì äàåìä
úååìäì íéîëç åøñàù øåñéàä íòèù ïåéëã ,äìáâä éìá úéáøá éøëðì úååìäì åâäð àðãéàäã [êéùú ä"ã :ò óã] 'ñåúä åáúë
,[åéùòîî ãåîììå åéìà áø÷úäì ìåìò íéøù÷ íäéðéá äéäéå úéáøá åðååìé íàù åðééäå] åéùòîî ãåîìé àìù éãë àåä éåâì úéáøá
.úéáøá íäì äåìð íâ íà î"÷ôð ïéà ,íäîò íéøåù÷å íäîò íéðúåðå íéàùåð åðà éëä åàìáù àðãéàä
.úéáøá éøëðì úååìäìî òðîäì åì øùôàù éîì éåàø î"îã áúëù [å"ñ ì÷ ììë] íãà úîëç ïééòå
åðà ïéà àäã ,øúéäì 'ñåúä åáúëù íòèä ìèá ,íéøëð íò î"åîä ø÷éò ïéàù ìàøùé õøàá àðãéàäã àúéáøã àììë øôñá áúëå
úéáøá äàåìä ïéðòù ,é"àá íéé÷ åðéà åðééç éãëá àåä ìëä àðãéàäù íéðåùàøä åáúëù éðùä íòèä íâå ,íäîò íéðúåðå íéàùåð
.úéáøá éåâì úååìäì àìù ïðáøã øåñéàä ø÷éòì øåæçð íà ïééòì ùé ë"àå ,áåùç ë"ë äñðëä øå÷î åðéà éøëðì
éøëðî úååìì àáä ìàøùé
àîù ùåçì ïéà äæáù ,úéáøá åðîî úååìì øúåî êà ,úéáøá éøëðì úååìäì àìù àìà íéîëç åøæâ àìã [á"ä ä"ô] í"áîøä áúë
.åéùòîî ãîìéù ùùç ïéàå ,åìöà ìéâø åðéàå äåìîä ïî èîùðå çøåá úåéäì äåìä ìù åëøãã ,åéùòîî ãîìé

á óéòñ
ììëá àåäã ïåáàéúì úåìéáð ìëåà øîåîá åðééäã 'îâá åùøéôå ,øîåîä úà úåáøì êéçà úãéáà ìëì àúéà [:åë óã] æ"ò 'îâá
.ïéìòî àìå ïéãéøåîã åá åøîàå ,êéçà ììëá åðéà ñéòëäì úåìéáð ìëåà øîåî ìáà ,êéçà
äæá åøîàå ,úéáøá úååìäì øúåî [àéñäøôá úáù ììçî åà æ"ò ãáåòä øåîâ øîåî øàùì ïëå] ñéòëäì øîåîìã íéðåùàøä åáúëå
:íé÷åìç íéîòè
,øîåîä ìù åôåâ úà ãáàì øúåîù ïåéëã àåä øúéää íòèã áúë [:àò óã î"á é"ðáå ï"áîøá àáåä] äáåùúá ú"ø .à
3.åðåîî úà ãáàì øúåîù ù"ë ,ïéìòî àìå ïéãéøåîã
úéáø øåñéàáù ïåéë úéáøá åúååìäì øúåî ïëì ,êéçà ììëî åðéà øîåîã [ì"ðä æ"ò] 'îâá øàåáîù ïåéëã áúë ï"áîøä .á
4.êéùú àì êéçàìå øîàðù ,êéçà øîàð
äéðéî ÷éôð àîìã íåùî ,ïéìòî àìå ïéãéøåî ïéã øîàð åá íâù óà ,øåñî ìù åðåîî ãáàì øåñàã ã"î àëéà [.èé÷ óã ÷"á] 'îâáù óàå .3
æ"éôìã ç"áä íùá [ã ÷"ñ] ê"ùä áúëå .íäá ÷åáã àäé åòøæ íâ íúñä ïî íéøëðä ïéá òîèðù äæ øîåîã ú"ø áúë î"î ,àéìòî àòøæ
.àéìòî àòøæ äéðéî ÷éôð àîìéã úéáøá åúååìäì øåñà ,íéìàøùéä ïéá øàùð àìà íééåâá ÷áãð àì êà àéñäøôá úáù ììçî øîåî àäé íà
íðîà ,øîåîì úååìäì øéúäì øå÷î åðéöî àì æ"éôìå ,äåìä ìò éà÷ êéùú àì êéçàìåã àø÷ éàäã ÷éñî [:àò óã] ï"áîøä éùåãéçá .4
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zenewn i`xn
,øîåîì úéáøá úååìäì øúåîã íòèäã åáúë øåèäå [áð 'éñ êùð åäæéà ÷øô] ù"àøäå [éðà ä"ã :åë óã æ"ò] 'ñåú .â
5.åúåéçäì ïéååöî ïéà øîåîå ,êîò êéçà éçå øîàð úéáø øåñéàáù íåùî àåä
:øåèäå ù"àøäå 'ñåú ïéáì ï"áîøä ïéá î"÷ôð éúù áúëù [â ÷"ñ] ê"ùä ìò à"òø úäâäá ïééòå
äåìä ìò øåñéàä íâ åäá øîàð àì ,êéçà ììëá åðéà øîåîäù êåúî ï"áîøä éôì ,øîåîä ïî úéáøá úååìì àáä ìàøùéá .à
ììëá àåäã 'ñåú éôì ë"àùî ,úéáø úçé÷ìá øîåîä úà ìéùëîù ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå íåùî ÷ø øñàéå ,êéùú àì êéçàìå
÷"ñ] ê"ùä áúëù åîëå ,ò"åùáå ù"àøáå 'ñåúá ùøåôî êëå ,øîåîì úéáø ïúéì øéúî äæ ïéà ,åúåéçäì ïéååöî ïéàù àìå êéçà
.[ìåùëî ïúú àì øåò éðôì íåùî íâå] êéùú àìã åàì íåùî øîåîî úååìì øåñàã [â
éôì ïëìå ,åúåéçäì äåöî ïéà êà êéçà ììëá àåä øåñîã ,øåñîì äàåìä ïéðòì 'ñåú ïéáì ï"áîøä ïéá î"÷ôð à"òø áúë ãåò .á
.øúåî æ"ä ù"àøå 'ñåú éôìå ,úéáøá åúååìäì øåñà ï"áîøä

â óéòñ
úéáø ïéðòì íéúåëä ïéã
:íéúåëá å÷ìçð íé÷ñåôä
.úéáøá ïäî úååìì àìå úéáøá ïúååìäì ÷ø øúåî æ"éôìå ,ò"åùá àåä ïëå ,íéøîåîë íðéãù áúë é"áä .à
íéðåùàøäî àéáäå ,íéøåîâ íééåâë íåàùòå ìàøùé ììëî íéúåëä úà åàéöåä íéîëçù çéëåäì êéøàä [ä ÷"ñ] ê"ùä .á
.úéáøá ïäî úååìì íâ øúåî àìéîîå ,ì÷äì óà äæù òîùîã
äæ íòèî í"áîøä ì÷éäå] ì÷äì óà íééåâë íéúåëä úà åùòù è÷ðù í"áîøä ìò äîú [ã"îå â"î æ"ô äãð úåéðùî] è"éåúä
.ïäî úååìì øåñà åéøáã éôìå ,åìàä è"éåúä éøáãì ïééö ò"åùá à"òøå .øéîçäì àìà íééåâë íåàùò àìã åúòãå ,[íéúåëä éîúëá
ñçééúäì íéìåëé åðàù ïãéãì à÷åã åðééä ,àìå÷ì óà íééåâë íåàùòã ì"úà óàã åè÷ð äòã øòù øôñá ïëå [ä ÷"ñ] äáåùú éçúôä
.øåò éðôì íåùî úéáøá ïäî úååìì ïéà àìéîîå ,úååöîä ìëá íéáééåçî åøàùð íîöò íä ìáà ,íééåâë íäéìà
ç ÷"ñå å ÷"ñ ê"ù - íéøîåîä éðáå íéàø÷ä ïéã
.úéáøá íäì úååìäì øåñà ïëìå ,íéåâä ïéáì äáùðù ÷åðéúë íðéãù íåùî íéøîåîë íðéà íéàø÷äù øàåáî í"áîøáù é"áä áúë
íúåáàù íåùî åîòèù í"áîøá ù"ééòå ,[â"ä â"ô] íéøîî 'ìäá í"áîøä éøáãì äðååëäù [å ÷"ñ ê"ùä ìò] óñëä úåãå÷ðá ïééòå
éøä ,íúã úàå íéãåäéä úà äàøå éãåäé àåäù ë"çà òîùù óàã í"áîøä óéñåäå .úåðéîá åëðçúðå úåðéîá åãìåðå íúåà åçéãä
.ñåðàë àåä

.êéçà ììëá åðéàù øîåîì úååìäì øúåîù øàåáî æ"éôìå ,äåìîä ìò éà÷ ì"ðä ÷åñôäù ã"áàøì íéëñä [å ùøåù ö"îäñ] ï"áîøá
,ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå íåùî ïë úåùòì øñàé éúëàã ú"äò ï"áîøä äù÷ä úéáøá øîåîì úååìäì íéðåùàøä åøéúäã àä ø÷éòá .5
,øåñéàá úéáø ç÷éì äåìîì íåøâé àìù éãë àåä äåìîì úéáø ïúéì äåìä ìù åøåñéà ìë àîìòáã õøéúå .úéáø úðéúðá øîåîä úà ìéùëîù
.[áð ïîéñ] ù"àøä áúë ïëå ,øåñéà ïéà äåìä ìò íâ ììë øåñéà øáåò äåìîä ïéàù øîåîá êà
õåøéúá úåòî ä"ã .ò óã] 'ñåúá íâ äæ ãåñé ùøôúðå ,øåñéà úåùòì äåìîì òééñì àìù àåä äåìä ìù åøåñéà øãâã ùåãéç äæá øàáúðå
.[øîà ä"ã íù] à"áùøá ïëå ,[éðùä
.[íéøäæåî íðéà íä íâ øäæåî åððéà àåäù ìëå ,äåìîä ìù øåñéàá éåìú íéãòäå áøòä ìù øåñéàä íâù óéñåä à"áèéøäå]
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zenewn i`xn
ïåùîù åðéáø úáåùúì ïééö ïëå ,äùéøôá åéøáã åàáåäå ,íéøîåîë íðéã íéàø÷äù áúëù ì"ùøäîä éøáã úà àéáä [å ÷"ñ] ê"ùä
.íäá ïúçúäìå íúåéçäì øåñàå íéøîåîë íðéãã áúëù
ïîæáù åìàî äáøä íéòåøâ íéøçåàîä úåøåãáù íéàø÷äã øîåì êéøàäù [â 'éñ] éæðëùà ìàìöá 'ø úáåùúá ë"ùîì ïééö ïëå
.úåáåè úåìòî äîë íäá åéäù í"áîøä
.ò"ö øáãäù ë"äå÷ðá áúë àðéã ïéðòì î"îå ,úéáøá íäì úååìäì øúåîå íéøîåî ïéã íäì ùéã ê"ùä è÷ð ïéãä ø÷éòîù òîùîå
í"áîøì ùåçìå äøåú ìùá øéîçäì ùé î"îå ,íéøîåî ïéã íäì ùéù é"ðäë äàøð ïéãä ø÷éòîù ê"ùä éøáã àéáä [ô 'éñ] æ"øâä íâ
6.úéáøá øîåîä ïáì úååìäì äøåúä ïî åøñàù à"îøìå é"áìå

ñ÷ ïîéñ
à óéòñ
.êùð åéìò ïåîéùú àì íåùî àìà íéøáåò ïéà íéãòäå áøò 'îâá ãò ,'åëå äùòú àìá íéøáåò åìàå :äò óã äðùî
äåìîä øáåòù íéøåñéàä
úéáøîáå 8,êùðá åì ïúú àì êôñë úà 7,äùåðë åì äéäú àì ,ïéåàì äùù ìò øáåò úéáøá äåìîä [á"ä äåìî ã"ô] í"áîøä áúë
.ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå ,êùð åéìò ïåîéùú àì 9,úéáøúå êùð åúàî ç÷ú ìà ,êìëà ïúú àì

úã äàøå éãåäé àåäù òãé ë"çàù óà åìáé÷ù êåðéçä úîçî íéñåðàë éáéùç íà àåä øîåîä ïááå íéàø÷ä éðáá ïåãéðä ø÷éò äøåàëì .6
ë"ùî ò"ö æ"éôì êà ,øîåîå òùø áùçð åîöò àåä ïëì íéåâä úå÷åçá ÷áãúîå êìåä ë"ôòàå ìàøùé ïéá ãîåò àåäù ïåéë åà ,íéãåäéä
íâ íä íéñåðà í"áîøä éôì ñ"åñ êëá äîã ,ìàøùé úà íéôãåø åéäå øúåéá íäéùòî åì÷ì÷ íéðåøçàä úåøåãáù íéàø÷ù éæðëùà á"ø
ñåðàë áùçð àåäù ìëã ì"é ,"êéçà" àø÷ð àìã íåùî íòèä íàã ,úéáøá øîåîì úååìäì øúéää íòèá éåìú øáãäù ì"é éìåàå .äæá
,øîåîä ïá ìò íâ øîàð äæù øáúñî åúåéçäì ïéååöî åðà ïéàã íåùî íòèä íà êà ,íéì÷ìå÷î åéùòî äîë î"÷ôð ïéàå êéçà éø÷éî
éáéùç íà óà íúåéçäì ïéàù øúåéá íäéùòî åì÷ì÷ù íéàø÷á ä"äå ,äøæ äãåáòì ïá ìãâì àìù åúåéçäì øåñàù [íù] æ"øâä ë"ùîëå
.íéñåðàë
é"ùø [à :úéáøá äàåìäì äæä åàìä ìù úåëééùä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå ,[:äò óã] äðùîá íâ àáåî äùåðë åì äéäú àìã äæ åàì .7
åàìã ùøôî [á"ä ã"ô] î"îä [á .úéáøì ãçåéî åàì äæ ïéà æ"éôìå ,å÷çåãå äåìä úà òáåú íà äæá øáåò äåìîäã áúë [äåìî ä"ã íù]
øáë úéáøá äåìäù éî ìë æ"éôìå ,úéáøá àìà íðéçá íðåîî íéåìî ïéàù ïåâë ,úåùòì íéùåðä êøãù øáã ìë ììåë äùåðë åì äéäú àìã
.å÷çã àìå äåìä úà òáú àì íà óà äæ åàìá øáòå ,íéùåðä êøãë âäð
åôñë ïúð ñ"åñã ,úéáøä úà äáâ àì óåñáì íà íâ 'êùðá åì ïúú àì êôñë úàå'ã äæ åàìá øáåò äåìîäù áúë ïåùù à"øäî ú"åùá .8
åúèéùìù øáúñîå ,äàåìää íöòì òâåðä äæä åàìä úà ï÷éú äøéæçäå úéáø äáâù äåìîã áúë [.áñ óã] ï"áîøä éùåãéçá êà .êùðá
.åàìä úà ï÷éúã úéáøä úà ììë äáâ àìå åá øæç íàã ù"ë
äæ åàì ìò ïé÷åì äåìäå äåìîä ïéàù [â"ä ã"ô] í"áîøä áúë äæ íòèîå ,íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáøã [ä"ñ àñ÷ 'éñ] ïìäì ïééò .9
é"ùø úòãá åáúë (íù) à"áèéøäå ï"áîøäå] .äùòì ÷úéðä åàì éåäã åè÷ð [íù] à"áùøáå [àì ä"ã áñ óã] 'ñåúáå .ïåáùäì ïúéðã íåùî
úìéèð äùòî ìò äãéô÷ä äøåúäã ,úéáøä úçé÷ì ìù åàìä úà ï÷úî äæ ïéà î"î ,íéðééãá äàöåé ÷"øã ì"éé÷ã óàã ïðéè÷ð àð÷ñîìã
äùòðù åàìä úà úø÷åò äðéà úéáøä úáùä ïëìå ,åðåöøî äæ ïåîî ïúð äåìä éøäù ,äåìä ìù åðåîî åãéá ùéù äæ ìò àìå äåìäî ïåîîä
.[úéáøä úìéèðá
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zenewn i`xn
äåìä øáåòù íéøåñéàä
.ìåùëî ïúú àì øåò éðôìã åàìáå êéçàì êéùú àìã åàìá øáåò äåìäù í"áîøä áúë
àáåî] ç"ðìøäî áúë ïëå ,êùð åéìò ïåîéùú àì ìù åàìá øáåò åðéà äåìäù [:äò óã àøîâä úèäéø àåä ïëå] í"áîøá øàåáîå
.[â"î â"ô ïéøãäðñ] úåéðùîá à"òøå [à"ä äåìî ã"ô î"ìîá
éøäù ,àåä òùøã íåùî åúåãò ìåñôì åðãå íééåñî íãàî úéáøá äåìù ãéòä ñåúéðéá øáã àúéà [.äë óã] ïéøãäðñ 'îâá íðîà
àìù éøééîã ä"éáàøä íùá éëãøîä áúëå .[åîöò ìò ïîàð åðéàù óà äåìîä ìò ïîàð ïëìå àøåáéã ïðéâìôã åøîàå] úéáøá äåì
øàåáî ë"àå .[úéáøä úà øéæçäì áééç äåìîäù] úåãòá òâåð àåä éøä ïúðù ãéòä íàã ,úéáøá äåìù àìà úéáø ïúðù ãéòä
øáò äàåìä úòùîã [àî ÷"ñ çñ÷ 'éñ] à"øâä ùøéôå ,úéáø ïúð àì ïééãòù óà òùø äåìä äùòð àãéøâ äàåìäá íâù äæî
.úéáøã àîåùá äåìä
äåìå äåìîá éùðéàì òîùî ïåîéùú àìã åàìã åáúëù [ç 'éñ â"ô ÷"á] ù"àøä ïåùìå [íéîëçå ä"ã :ì óã ÷"á] 'ñåú ïåùì ò"òå
åàìá øäæåî äåìä íâù ì"ñã äæî ãîìå ,íù úåéðùîá à"òø åéøáã àéáäå (â"î ïéøãäðñ â"ô) è"éåúä ïåùì ïëå] .íéãòá àìå
10.[ïåîéùú àìã
íéãòä ìù íøåñéà
íä éìåìù ,åæ äàåìäá íéôúúùîå íéòééñî íéãòäù øáãä øåàéáå .êùð åéìò ïåîéùú àìá íéøáåò íéãòäã àúéà [:äò óã] 'îâá
åà ,äåìîä êîñ íäéìò ñ"åñã ,ô"ò äåìîá íâ øîàð íéãòä ìù íøåñéà íà íé÷ñåôä å÷ìçðå .úååìäì íéëñî äåìîä äéä àì
:åùéçëäì ìëåé àì äåìäå øèù ïàë ùé íéãòä çëîù ,øèùá äåìîá ÷ø øîàðù
,ô"ò äåìîá íâ íéøáåò íéãòäù àúéà [êùð åäæéà ÷øô ùéø] íéøåáâä éèìùáã àéáäù [á ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééò .à
.[äðäå ä"ã å"ä äåìî ã"ô î"ìîá àáåä] â"äðë øôñá áúë êëå
11.ô"ò äåìîá àìå ,ïåîéùú àì øåñéà ùé øèùá äåìîá ÷øã [îú 'éñ] éëãøî úäâä éøáãî ãîì [íù] î"ìùîä .á
áøòä ìù åøåñéà
.êùð åéìò ïåîéùú àìá øáåò áøòäã àúéà [:äò óã] 'îâá
úà ïéøèåô é"áàøå ð"øã àúééøá äàáåä [.áñ óã] 'îâáã ,íéàðú å÷ìçð úéáøä úà äáâ àì óåñáìù íå÷îá ïåîéùú àìã åàì ïéðòá .10
øáåñä øæòìà 'øã 'îâá åøîàå ,úå÷ìî áøòä úàå äåìîä úà áééçî àìà éëä ì"ñ àì ÷"úå ,äùò íå÷á íäù éðôî áøòä úàå äåìîä
äàöåé éøäù ä÷åì åðéà ò"åëìã ì"ñ äæáã ,äåìîì äðúéð øáëù úéáø ïéðòì ì"ðä ú÷åìçîä úà ùøôî åðéà íéðééãá äàöåé äöåö÷ úéáøã
úà åáâé àìå øèùä úà åòø÷é íà íâ äæ åàìá íéøáåòù øáñ ÷"úã ,ïåîéùú àìã åàì ìòå äðúéð àì ïééãòù úéáø ìò éà÷ àìà ,íéðééãá
.øåñéàá øåáòé àì øèùä úà òø÷é äåìîä íà ïëìå ,éåáéâ éãéì àéúàã àîåù ìò àìà àðîçø ãéô÷ àìã íéøáåñ é"áàøå ð"øå ,úéáøä
:íéðåøçàä å÷ìçð äëìä ïéðòìå
÷"ñ èð÷ 'éñ] äòã øòùá åéøáã åàáåäå ,éåáéâ éãéì àéúàã àîåùá àìà øåñéà ïéàã äëìäì è÷ð í"áîøäù áúë [â"ä ã"ô] î"çìä [à
,ì"ðë íòèä ,êùð åéìò ïåîéùú àìã åàì àéáä àì ,íäéìò ïé÷åìù ïéåàìä ìë àéáäùë [ïéøãäðñ è"éô] î"øäã àä øàáúî æ"éôìå ,[à
.åàìä ï÷åúéå éåáéâä ìèáúé úéáøä úà áéùé íàã ,ïåáùéäì ïúéð éåäã ïðéøîà äæ ïéðòì íâã ð"à ,øèùä úà òåø÷ì äùò íå÷ ùéã
.åàìá åøáò î"î åáâ àì íà óàå éåáéâá éåìú åðéà ïåîéùú àì øåñéàã ÷"úë ì"éé÷ã ÷éñî ïåùù à"øäî ú"åùá [á
àåáé àì äæ øèùù íåùî ïåîéùú àìá íéøáåò íéãòä ïéà ,úéáø àåä åá áåúëä áåçä êñù øèùá ùøåôî íàù áúëù ø"îâäá ùééò .11
.øèùä úà ã"éá åáâé íçëîù äæá éåìú íéãòä ìù íøåñéàù äæî øàåáîå ,åá åáâé àì ã"éá éøäù éåáâ éãéì
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zenewn i`xn
äðååëäù ïéúòã à÷ìñå ,äùò íå÷á íäù éðôî áøòä úàå äåìîä úà ïéøèåô é"áàøå ð"øã àúéà [.áñ óã] 'îâáã íéðåùàøä åù÷äå
äùò íå÷á àåäù íåùî ä÷åì åðéàù àìà ,áøòä ìò íâ úéáøä úçé÷ì ìò øåñéà ùéù òîùîå ,úéáøä úà áéùäì äùò úåöîì
øáåò àåäã ,äåìîì äøéáòäå äåìäî úéáøä úà ìèðù áøòá éøééîã åáúëù [àì ä"ãåñ .áñ óã] 'ñåú ïééòå .úéáøä úà áéùäì
.úéáøúå êùð åúàî ç÷ú ìàã åàìá íâ
ìàã åàìá øåáòé äîìå ,àîìòá çéìù àìà åðéàå äåìîì äúåà øéáòî àìà åîöòì úéáøä úà ìèåð åðéà àäã íéðåøçàä åù÷äå
éåä ïìá÷ áøòã [:àò óã] íéøáåñä íéðåùàøäëå ,ïìá÷ áøòá éøééîã [à ÷"ñ ò÷ 'éñ] øéàî úéáä ïëå [íù] à"òø áúëå .ç÷ú
áøòá (.áñ óã) àøîâä úà ãéîòä (:èò óã) à"áùøä éùåãéçá íâ] .äåìì äúåà äåìäå äåìîäî äàåìää úà ìáé÷ àåä åìéàë
12.[ïìá÷ áøòá úéáø øåñéà ùéã ì"ñã ïàîë àìæà àøîâäã áúëå ,ïìá÷
äæ øåñéàã øáåñù àìà ,áøòä ìù ïåîéùú àì øåñéàá ïðé÷ñò .áñ óãá íâã áúë [âëø 'éñ ï"áîøì úåñçåéîä ú"åùá] à"áùøäå
áøòä øéæçé íàã 'îâá åøáñ ïëå ,áøòä ìù ïåîéùú àì ìù øåñéàä èìçåä úéáøä úà äåìîä äáâùë ÷øã ,úéáøä úééáâá éåìú
.úéáøä ìù éåáéâä úà ø÷òã ,ïåîéùú àì ìù øåñéàä úà äæá ï÷éú äåìäî äáâù úéáøä úà
øôåñäå íéðééãä ìù íøåñéà
íä øùàë åðééäã øàåú äôéá ùøéôå .ïåîéùú àìã åàìá íéøáåò íéðééãä íâù àúéà [àì äùøô íéèôùî úùøô] äáø ùøãîá
.úéáøä úééáâá íéòééñî åà øèùä úà íéîéé÷î
.[á"ä ã"ô] í"áîøä ÷ñô ïëå ,åàìá øáåò øèùä úà áúëù øôåñä íâù íéøîåà íéîëçã àúéà [:äò óã] äðùîá
øéùò äåìäùë íâ úéáø øåñéà
àåä éðò ùéà íàå ø"ú [:ãé÷ óã î"á] 'îâá äæì øå÷î ùéå ,øéùò åà éðò äåìä íà ïéá úéáø øåñéàá ÷åìéç ïéàù à"îøä áúë
úéáø àåä éøäå ,åúéìè ìò áëùì åøéúä øéùò àåäù ìéáùá éëå ùøéôå ,øîà÷ éàî [äéîúá] áéëù øéùò àä ,åèåáòá áëùú àì
.[á"ä äåìî ã"ô] î"îä íâ áúë ïëå .íðéç åðåëùîá ùîúùéù åìöà
ïðáøã úéáøá äåìä ìù åøåñéà
úðéúð íåùî àìå ,øåò éðôì íåùî àìà øáåò åðéà ïðáøã úéáøá ìáà ,àúééøåàã úéáøá ÷ø àåä øáåò äåìäã àäã à"îøä áúë
.úéáø
úàæ å÷ééãù [ñ÷ ïîéñ óåñá é"áá àáåäå çì÷úú 'éñ] à"áùøä ú"åùá àéáä ïëå ,[:çñ óã] é"ðáå à"áùøá àåä íéøáãä øå÷î
áúëð àìå ãñôäá àâìô øâàá åá áåúë äéäå ,ùéìéò áø äéä äåìäù ,ùéìéò áø éðá ìò àöéù à÷ñéò øèù ïéðòá 'îâä ïåùìî
ïúåð ùéìéò áø äéä íàù 'îâäî ÷ééåãîå .'åëå ,éôñ éåä àì éùðéàì àøåñéàå àåä àáø àøáâ ùéìéò áø àáø øîàå ,àçøè øëù
.ùéìéò áø ìò éîöò øåñéà àìå ,[øåò éðôì åðééäå] äåìîì øåñéà úééôñ øãâá ÷ø äéä ,ïðáøã úéáøä úà
íåùî äåìä ìò éîöò øåñéà ïéà ùéìéò áø ìù øåéöá ÷øå ,äåìä ìò íâ øåñéà ïðáøã úéáøá ùé àîìòáã áúë [áî 'éñ] ù"àøä
åìéàë åúåà íéðã ïéàã 'ç÷ú ìà'á øáåò åðéà úéáøá ìàøùéì éåâ äåìäù äàåìäì ïìá÷ áøòã ïðéè÷ð àðéãìã øáåñ åîöò à"áùøäå .12
.äåìì äåìäå äåìîäî äåì
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zenewn i`xn
.øåñéà åð÷éú àì äæáå ,àçøè øëù ìèð ÷øå úåòî åñéëî àéöåä àìù
à"éã áúë à"îøäå ,ïðáøãî òùø éåäã ,úåãòì äåìä ìñôð ïðáøã úéáøá íâù åáúë [é óéòñ ãì ïîéñ î"åç] ò"åùáå øåèá äðäå
13.ìñôð äåìä ïéà ïðáøã úéáøáù
.øäæåî åðéà à"îøä úòãìå ïðáøãá íâ øäæåî äåìä ò"åùä úòãìã ,à"îøäå ò"åùä äæá å÷ìçð ïëå íéðåùàøä äæá å÷ìçðù àöîðå
ïðáøã úéáøá íéãòä ìù íøåñéà
ïëå íéøáåò íðéàã çéëåäì äèðù ù"ééòå ,ïðáøã úéáøá ïåîéùú àìã åàìá íéøáåò íéãòä íà ÷ôúñðù [à ÷"ñ] úòã úååçá ïééò
.[á ÷"ñ] åéùåãéçá áúë
ïðáøãáã 'ñåúì ì"ñã ,úåãòì íéìñôð íðéàã åáúë ÷øå] íéãòä íéøäæåî ïðáøã úéáøá íâù åáúë [øèù ä"ã .áò óã] 'ñåúá íðîà
14.[øáãá çéåøî íà àìà úåãòì ìñôð åðéà

ã óéòñ
åøñà ïðáøãî íðîà ,ïø÷ä ìò úôñåú åì ïúéù äåìä íò äåìîä õö÷ äìéçúîù åðééäå ,äöåö÷ úéáø àéä àúééøåàã úéáø ø÷éò
ïéá íé÷ñåôä äæá å÷ìéçå .øåñà æ"ä äðúð åîöòî äåìä àìà äåìäî äòáú àì äåìîä íà åìéôàå ,ùàøî äöö÷ð àìù úéáø íâ
15.[å óéòñ] ïìäì ä"òá äðéã øàáúéù ,ïåòøéôä øçà úðúéðä úéáø ïéáå ,äæ óéòñ ÷ñåò äæáå ,ïø÷ä ïåòøéô úòùá úðúéðä úéáø
ïåòøéôä úòùá úðúéðä úôñåú
íúòãî åì åôéñåä ïééä úà åì åðúðù äòùáå ,ïéé ìù úîééåñî úåîë øåáò úåòî íéã÷ä àðéáøã :âò óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
ùøéôå 16.àîìòá äðúîë àìà øèð øâà úøåúá úðúéð úôñåúä ïéàù íåùî ,øúéä äæá ùéù éùà áø åì øîàå ,úèòåî úåîë
[æñ 'éñ] ù"àøäå .íìöà úåìéèá åéäù åéúåòî øëùá úôñåúä úà åì íéðúåðù åì åøîà àìù íåùî àåä øúéää íòèù é"ùø
äàøð ïë ïåòøéôä úòùá ìáà ,êéúåòî øëùá åì øîåà íà ÷ø åøñà ïåòøéôä øçà úôñåú åì çìåùùë ÷øã äàøð øúåéã æ"ò áúë
úéáøë
éðôì íåùî àåä øáåò î"î ,úéáø úðéúð ìù éîöò øåñéàá øäæåî äåìä ïéàã éäðã [é"ñ ãì 'éñ íù] î"åçá à"îøä ìò ìåàùì ùéå .13
ìñôð àì äæá ïåîî çéåøä àì íàã áúëù åãé úçúî äôéøè àéöåäù çáè éáâì [æè ÷"ñ íù] ò"îñ ïééòå .êë íåùî ìñôé àì äîìå ,øåò
øáåñ êë éìåàå ,[è"ä úåãò á"éô] î"ëä áúë ïëù ïééöå ,ø÷ù ãéòäì ãùçð àì êë íåùîå øåò éðôì ìù åàì ìò ÷ø øáòù ïåéë ,úåãòì
àéáäù (å ÷"ñ) ù"úô ò"òå] .úå÷ìî åá ïéàù åàì ìò øáò éøäù ,ïðáøãî ìñôé î"îã ò"îñä ìò äîú [ã ÷"ñ íù] î"äúðäå .à"îøä íâ
.[ïðáøãî úåãòì ìñôð ,øåò éðôì ìò äæá øáòå áåðâì åøéáç úà úéñäù éîù á÷òé úåáù úáåùú
éôëå ïðáøãá íâ øäæåî äåìäù ù"àøäë 'ñåú íéøáåñ éìåàå .ïðáøãá øäæåî åðéàù åîöò äåìäî íéãòä éòéøâ 'ñåú éôì åèàã ò"ö÷å .14
.ìéòì àáåäù
óã] äðùîá øàåáîëå ïåòøéôä øçà úðúéðä úéáøì à÷åãá úñçééúî àéäù íéîòô íéðåùàøáå àøîâá úøëæðä úøçåàî úéáø ïåùì .15
à"áùø ïééò] úøçåàî úéáø íéúòì úàø÷ð àéä íâã ,äìéçúî äöö÷ð àìù úéáø ìëì úñçééúî àéäù íéîòô êà ,[åñ÷ 'éñ] øåèáå [:äò
.[:ãñ î"á à"áèéøå :çì÷ óã á"á
äàåìää ìò áåèä úøëäë úðúéðä äðúî ìáà ,ììë äàåìäì øù÷ éìá úðúéðä äðúîì äðååëäã äàøð úøúåî àîìòá äðúîã åøîàùë .16
åîò äùòù íåùî ïåòøéôä øçà äçðî åì çìù íàù [ä 'éñ] ù"àøä ìò à"âäá øàåáîë ,äàåìää ìò øëùë äúåà ïúð àìù óà äøåñà
.øåñàå úøçåàî úéáø ììëá æ"ä ,åéúåòî åì äåìäå ãñç
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zenewn i`xn
.àøîâá øúéää íòè úà øàáî ù"àøä ïéàå ,àîúñá íâ
ùøôì éìá åì óéñåî øùàëå ,øëîá àìà äàåìäá øáåãî ïéàù ïåéë éðàù 'îâáã é"ðä íùáå à"áùøä éãéîìú íùá é"áä áúëå
àìà åøéúä àì é"ùø íâù äàøðã úéáä ÷ãáá é"áä áúëå .äàåìäá ë"àùî ,àîìòá äìæåäë äàøð æ"ä åéúåòî øëùá úàæ äùòù
äàåìäáù ,äæ óéòñá à"îøäå ò"åùä éøáã íéøàåáî æ"éôòå .í"áîøä úòãá [âé ÷"ñ ïìäì] æ"èä áúë ïëå ,äàåìäá àìå øëîá
.à"îøä øéúä øëîáå ,ä÷éúùá åì ïúð åìéôà ò"åùä øñà
øëî êøãá àåäùë ïåòøôä ïîæá úôñåú
,äðúîäá äøéëî ìù ïôåàá óà àåä ,øëî êøãá àåäùë úôñåú ïúéì éôè åì÷äù äîã åðîî øàåáîù [ã ÷"ñ] ê"ù ïééò [à
àìå÷ä íòèã áúëù ,[âé ÷"ñ ïìäì] æ"èä úòã äøåàëì äàøð êëå .éøù äæ íâã ,åì óéñåä úåòîä íåìùú ïîæáå ,úåòî åì áééçù
.äðúîäá äøéëîá íâ êééù äæ íòèå ,ïðáøã úéáø àìà ïàë ïéàù íåùî àåä øëî êøãá
ïåâë ,úåøéôá àåä ïåòøéôä øùàë ÷ø àåä øëî êøãá øúéääù íéøáåñ øéàî úéáäå [ì"ðä ã ÷"ñ ê"ùä ìù åúäâäá] à"òø [á
äðúîäá äøéëîá ìáà .ç÷îá äìæåä êøã äæù ,èòî åì óéñåî úåøéôä úà åì ÷ôñîù äòùáå ä÷éñô êøãá úåòî åì íéã÷äù
.øúåä àìå úéáøë éôè äàøð æ"ä ,úåòî åì óéñåäì àá íåìùúä ïîæáå úåòî åì áééçù
úôñåú ïúåð íà êà ,úèòåî úôñåú ïúåðùë ÷ø àåä ç÷î êøãá øúéääã íäøáà ãé úäâäá áúë ïëå [ç óéòñ] æ"øâä áúë
.ïë äùò úåòîä úðúîä íåùîù åì ùøôîë éåäã íåùî ,øåñà æ"ä äáåøî
:âñ óã 'îâäî íéðåøçàä úéùå÷
éãëá íà [úôñåú àöîå åøéáçî äåì ùåøéô] àðéôåè äéá çëùàå äéøáçî éèéùô óéæåàã ïàî éàä ð"ø øîà àúéà [:âñ óã] 'îâá
íâ åæä 'îâä úà àéáä [é"ä äåìî ã"ô] í"áîøäå .äéì áéäéã àåä àîìòá äðúî åàì éàå ,äéì éøåãäàì áééçéî äòåè úòãäù
.úôñåú àöî äåìîäå äåìîì áåç øéæçä äåìäù ïôåàá
æ"èä õøéúå .úéáø íòèî äøñàì ùéå ïåòøôä úòùá úðúéðä úôñåú åæ éøäå ,àîìòá äðúî íòèî ïðéøù äîì íé÷ñåôä åù÷äå
äæ éøä åì óéñåä ë"çàå ïåòøôä êñ úà åì äðî íà [à :íéðôåà éðù ïéá ïéçáäì ùé ïåòøôä úòùá úðúéðä úôñåúáã [á ÷"ñ]
åì óéñåäù àöîðå óñëä ìë úà àîúñá åì ïúðù ,ïåòøôä êåúá úôñåúä úà òéìáä íà êà [á .äæ óéòñá éøééà äæáå ,øåñà
úøçåàî úéáø ïúåðä äåì ììë êøãáù æ"èä éøáã øàáì øéàî úéáä áúëå .äéì áéäé àîìòá äðúîã ïðéøîà äæáã ,øúåî æ"ä
äðúåð àìà úôñåúä úà òéìáî àåä ïéà ïëìå ,[úøçà íòôá úåòî åì äåìé íâ êë íåùî éìåàå] êëá ùéâøé äåìîäù ïéðåòî
.àîìòá äðúî àìà äðéà äòìáäá úðúéðä úôñåúä êà ,ùâøåî ïôåàá
ìù ïåòøôá àìå ,øëî éîã ìù ïåòøôá àìà ïåòøôá úòìáåîä úôñåú øåèäå í"áîøä åøéúä àìù ùøôì ÷çãð [ã ÷"ñ] ê"ùäå
17.úåîå÷î ãåòáå æñ÷ 'éñá øàåáîä ïåâëå úéáø øåñéà äá ïéàù äàåìäá éøééîã úàæ áùééì ê"ùä áúë øçà ïôåàá .äàåìä
éðù åéäéù ãò åøåáò ïäá ÷ñòúé äåìäå ,äåìîä úåéøçàá úåòîä åéäé ïåùàø áìùáù äðî åì äåìäù ïôåàá éøééàã æñ÷ 'éñá ïééò .17
éàùø åæë äàåìä âåñáù ùåãéç ê"ùá øàåáî äøåàëìå .åîöò øåáò úåòîá ÷ñòúî àåäå äåìä úåéøçàá àåäù äåìîì êåôäé æàå ,íéðî
íåùî äåìîì íéçååøä äìéçúîù éäðã ò"ö äøåàëìå .úéáø ùùç äá ïéàù äàåìä åæù ïåéë ,ïåòøôä úòùá úôñåú äåìîì ïúéì äåìä
íâ î"÷ôð äæá ùéå] .äàåìää íåùî åì óéñåîã àîéð ,óéñåäì éàùø äîìå ,øåîâ äåìîì úåòîä åùòð ë"çà î"î ,åúåéøçàá åéä úåòîäù
íåùî óéñåî åðéàã àîéðå ,àîúñá äæä íåëñä ìò óéñåäì éàùø íà ,íééåñî úåøùôúä êñ äìéçúî åòá÷ùë ,à÷ñéò øúéäá àîìòá
.[úåøùôúää ìò óéñåî àìà äàåìää
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zenewn i`xn
ä óéòñ
ìçåîä äåì ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðù ù"àøáå í"áîøá øàåáîå .á 'éñ ù"àøáå â"éä ã"ô í"áîøá àåä äæ óéòñáù ïéãä øå÷î
.úéáøä ìò äåìîì
íà ïéáå [äøåîâ äðúîáå íìù áìá ïúåð äåìäù] úéáøä úðéúð ïîæá úéùòð àéä íà ïéá ,åæ äìéçî åøñà íéðåàâä .à
íéðåàâä åøîàå .äæä ïåîîä ìò ìçåî àåä íà óà äåìì äáéùäì äåöî äåìîäù ,úéáøä úðéúð éøçà úéùòð àéä
äìéçî äøñàå äìçî àì äøåúä ìáà ,[åðåöøî äðúåð äåìäù ùåøéô] àéä äìéçî íìåòáù úéáø ìëù íåùî íòèä
.äìéòåî äåìä úìéçî ïéà úéáøä úà äåìîä ìèðù éøçà óàå ,äìéòåî äìéçîä ïéà ïðáøã úéáøá åìéôàå .åæ
ìù åéúåòî íåùî åðééäã ,øèð øâà íåùî ìçåî äåìäù ìéâøä ïôåàá ïéá ,éðååâ ìëá íéøñåà íéðåàâäù íéøáãä úîéúñî òîùîå
íéðåàâä íéøáåñå ,ä÷ìéç àìå éðååâ ìëá úéáø äøñà äøåúäã ,äøåîâ äðúî úøåúá ìçåî àåä íà ïéáå ,åìöà úåìéèá åéäù äåìîä
.ìçåî äåìä íà óà ,éðååâ ìëá äøåúä äáééç úéáøä úáùä éáâì íâù
äöø íà ,åðîî ìåèéì åì ùéùå äùò øåñà øáãù äåìä òãéå åì øæçä äåìîì íéøîåàù øçàî ì"æå áúë í"áîøä .á
.ìæâä ìçåîù êøãë ìçåî ìåçîì
:í"áîøä éøáã øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå
äåìîä íéòãåéù] äæ ïôåàá äìéçúëì úéáøä úà ïúéì íâ øéúä í"áîøäù ïéáäù òîùî [âö÷ ïéåàì â"îñä úåâùäá] ã"áàøá [à
.[äðúî úøåúá úôñåúä úà äåìä åì ïúåðù àìà äøåñà úéáø úðéúðù äåìäå
,äúáùä ìò ìçåî äåìäå ,äðúéð øáë úéáøäù øçàì ÷ø íéðåàâä ìò ÷ìçð í"áîøäù åáúë é"áäå [æé ùøåù] ÷"éøäîäå î"îä [á
.[á 'éñ] ù"àøä è÷ð ïëå .éðååâ ìëá äðúéì åì øåñà äðúéðù íãå÷ êà
åðéà ìáà ,äåìîä åì äðáéùé àìù ,äðúéð øáëù øçàì úéáøä ìò ìåçîì ìåëé äåìäù ù"àøäå í"áîøäë ò"åùä ÷ñô :äëìäì
.äåìîì äìéçúî äúåà ïúéì éàùø
:äðúéð øáëù úéáøä úìéçî ìù äæ øúéäá íé÷ñåôä å÷ìçðå
íåùî åðééäã ,øèð øâà íåùî ìçåî äåìä íà óà ,åæ äìéçî äìéòåî éðååâ ìëáù òîùî ò"åùäå øåèäå ù"àøä éøáã úîéúñî [à
.åìöà úåìéèá åéä äåìîä ìù åéúåòîù
ïéà áåùå äìéçî æ"ä ,åì äáéùäì äåìîä úà òáú àìå ïîæ ääùå úéáø ïúðù äåìù áúëù [è 'éñ] èôùîä úåáéúðá òîùî ïëå
,úéáøä äðúéð åúîçîù íòèä åúåàî åðééäã ,øèð øâà úîçî àìà äðéà åæ äìéçî àîúñá éøäå .úéáøä úà áéùäì êéøö äåìîä
18.àîìòá äðúî úîçî àìå
äøåñà äúéä úéáøä úðéúðù òãåé äåìä íâå úéáøä úà øéæçäì äåìîì íéøîåàù ïôåàá äìéòåî äìéçîäù áúë í"áîøä íðîà [á
íéøôà äðçîä áúë ïëå ,äðúî úøåúá ìçåî æàù äìéçîä úøúåî äæ ïôåàá ÷øã òîùîå ,äåìîäî äìá÷ì úåëæ åì ùéùå
.í"áîøä úòã øåàéáá [é 'éñ úéáø úåëìä]

ïëìå ,äàåìäì êøöð äéäù ,çøëä úîçî àåäù éåöî äàåìää ïîæá äåìä áééçúðù äîã íåùî ì"é ,úøúåî åæ äìéçîã àä íòèáå .18
,äáéùäìî äåìîä úà øèåôå úéáøä úðéúð éøçà ìçåî äåìäù äî ìáà .íìù áìá äðúåð äåìäùë óà éðååâ ìëá åæ úéáø äøåúä äøñà
.øåñéà êøñ äæá ïéàù äìéæâä ìò ïìæâì ìçåîä ìæâðë éåäå íìù áìá äùòð äæ
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zenewn i`xn
úéáøä úáùä ìò ìçî äåìäùë äåìîä ìù åàìä ïå÷éú
ïôåàá ïåãì ùéå ,åàìä ìù åðå÷éú àéä úéáøä úáùäã ,äùòì ÷úéðä åàì àéä úéáøù åáúëù íéðåùàø ùéù [à"ñ] ìéòì øàáúð
.äåìîä ìù åàìä ï÷úð íàä úéáøä ìò ìçî äåìäù
ì"úàå ,ììë äåìîì úòøåâ äðéà åæä äìéçîäù òîùîã ù"ééò] .åàìä ïå÷éú äæá ùéù òîùî [ã"ñ á"ç çî øòù] úåîåøúä øôñá
.[åì ä÷éæä äìéçîä ë"à ïå÷éú åìù åàìì ïéà äúòîã
.åàìä úà ï÷úî äåìîä ïéà äìéçîáã áúë [ç ÷"ñ ñ÷ 'éñ] äùéøôáå
éðéøä øîà äåìä íàù ,äìéçî ìù íéðôåà éðù ïéá äæá å÷ìéçù íéðåøçà äîë íùá àéáä [èì 'éñ á"ç] ÷çöé úçðî ú"åùáå
.àîìòá ÷åìéñ êøã úéùòðä äìéçîá ë"àùî ,åàìä úà ï÷éúå úéáøä úà øéæçä ïëà äåìîä åìéàë íéðã åðà éøä ,éúìá÷úä åìéàë

å óéòñ
.ïðáøãî ÷ø äøåñà åæ úéáøù òîùîå ,'åëå úøçåàî úéáø ùéå úîã÷åî úéáø ùé øîåà â"ø [:äò óã] äðùîá àåä ïéãä øå÷î
úîã÷åî úéáø
íà óàå ,éàðú éìá äðúåðù ïôåàá åðééä ïðáøãî ÷ø äøåñà úîã÷åî úéáøã àäã ,[â ÷"ñ] úòã úååçäå [ò"åùä ìò] à"òø åáúë
åäåìé àì íàå ,åðåìéù î"ò úéáøä úà åì ïúðù ïôåàá ìáà ,àîìòá ãçåùë àìà äðéàå ,äðúîä äèìçð ë"â óåñáì åäååìé àì
äèìçð äàåìää ïîæá ÷øå úãîåòå äéåìú àéäù ïåéë úîã÷åî úéáø åæ ïéàã ,äöåö÷ úéáø åæ éøä ì"ðä úéáøä úà øéæçäì êøèöé
19.äåìîì úéáøä
úøçåàî úéáø
:úøçåàî úéáø ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
äøåñà úøçåàî úéáøù åáúë [æñ 'éñ] ù"àøäå [íù] à"áùøäå ,[éëôùå ä"ã íù] 'ñåú ïëå [éëôùå ä"ã :âò óã] é"ùø .à
åéäù êéúåòî ìéáùá øîåàå çìùî àåäù [:äò óã] äðùîä ïåùì ïëå 20.éìöà úåìéèá åéäù êéúåòî øëùá øîàå ùøéô íà ÷ø
.éìöà úåìéèá
ùøéô àìù óà äæù òîùîå ,øåñà æ"ä åìöà úåìéèá åéäù åéúåòî ìéáùá åì çìéùù ìëã áúë [à"éä ä"ô] í"áîøä .á
.[:âò óã] à"áèéøäå ï"áîøä åáúë ïëå ,åéôá
,äàåìää ìò øëù åì ïúéì ïéåëúîù ìë ,åéôá ùøôî åðéàá íâ øåñéàäù í"áîøäë è÷ð ò"åùä ,à"îøäå ò"åùä äæá å÷ìçð :äëìäì
.ùøôîá àìà øñà àì à"îøäå
21.úéáø íåùî ïë äùåòù ùøôî åðéàùë óà ,úøçåàî úéáø çåìùì àìå åîöòì øéîçäì éåàøã æ"øâä áúëå
íåùî íòèäù íäéøáãë áúë àì êà ,÷"ø åæ éøä äàåìäá úåðúåî úéáøä úðúî íàù ã"ååçäå à"òø éøáãë áúë äòã øòù øôñá íâ .19
óà äøåúäî øåñàå ,øèð øâà äæ éøä åäåìéù éàðúá úéáøä úà ïúðù ìëã àìà ,äðúîä äèìçð æà ÷øù ,äàåìää úòùá úðúéðä úéáø åæù
.äàåìää íãå÷ ïúéðù
.[ã óéòñ] ìéòì øàåáîëå ,ïåòøéôä ïîæá úðúéðá ë"àùî ,ïë ùøôì êéøö ïåòøéôä øçà úðúéðä úéáøá ÷øù áúë ù"àøäå .20
ê"ùä ÷ñô ïëù íåùî åîòèù äàøð êà ,åéøáã ùøôî åðéàù óà úéáø íùì ïéåëúî äååìäùë øñà [ç"ñ àì÷ ììë] à"îëçä íâ .21
.à"òø íùá íù ë"ùî ïééòå ,êåîñá ïìäì àáåîä
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ìéæà à"îøä àäã åéìò äù÷ä à"òøå .øåñà íúñá åìéôà úéáø íùì ïéåëúî äåìä íàù òîùîã áúëù (é ÷"ñ) ê"ù ïééòå]
22.[úéáø íùì ïéåëúð ïëàù óà äæù àéãäì òîùîå ,øåñéà ïéà åéôá ùøéô àìù ìëã ì"ñã ù"àøä úèéùá
.â"îñá åøå÷îå ,åäåìäù íåùî ïúåðù ùøôî åðéàùë óà øåñà æ"ä äáåøî äðúî äåìîì ïúéì äåìä àá íàù à"îøä áúë
ùøôî åìéàëå äáåøî äðúîë æ"ä äàåìää éìåì äåìîì ïúåð äåìä äéä àìù òåãéù äî ìëã ì"ùøä íùá [é ÷"ñ] ê"ùä áúëå
.äàåìää éìåì ììë úàæ äùåò äéä àìù ìëì òåãéùë à÷åã äæù áúë [æ óéòñ] æ"øâäå .äàåìää íåùî ïúðù

æ óéòñ
åøöçá øåãì äåìîä ìò [:ãñ óã] äðùîá åøñà äîì åù÷äù ù"ééò ,æè 'éñ ù"àøáå ìáà ä"ã :ãñ óã 'ñåúá àåä ïéãä øå÷î
ïéàù ,éðàù àéñäøôã éãéî [à :íéöåøéú éðù åöøéúå .äàåìää éìåì íâ åæ äàðä úáåè åì äùåò äåìä äéä íà íðçá äåìä ìù
çëåî æàù ,éðàù äåìäî úåùø ù÷áì éìá øåãì ñðëð äåìîäù àëéä [á .äàåìää éìá íâ åøéöç åì ìéàùî äéäù íéòãåé ìëä
.åì äåìäù äàåìää íåùî êë âäåðù éôè
.àøîåçì íéöåøéúä éðùë ò"ùåèä å÷ñô :äëìäì
àéñäøôã éãéî åðéàùë] éëä åàìá äùåò äéäù ð"äåè ïúéì øúéääã [æ"èñ àì÷ ììë] íãà úîëçäå [àé óéòñ] æ"øâä åáúëå
.øåñà æ"ä úéáø íùì ïéåëîá ìáà ,úéáø íùì ïéåëî åðéà äåìäùë ÷ø àåä ,[åúòãî äðúåðùëå
äæì äæ íéáäåàä äåìå äåìîá àéñäøôáù äàðä úáåè
íà àéñäøôáù ð"äåè íâ ïúéì åì÷äù íäéøáãá ùøéôå ,[æè 'éñ] ù"àøáù î"éä éøáã úà àéáäù [à ÷"ñ åñ÷ 'éñ] ê"ù ïééò
23.íðéç øöç äæì äæ íéìéàùî åéäå ,äæì äæ íéáäåà åéä äàåìää íãå÷ù òåãé
.íéáäåàá óà àéñäøôã éãéîá ì÷éä àìù äàøð [è 'éñ ÷"á è"ô] ù"ùéá ì"ùøäîä éøáãîù ê"ùä àéáä ë"çàå
äåìîì ïúéì ìéâø äéä äåìäù ïôåàá ì÷äì áúëù [:ãì óã ÷"á è"ô] é"ðä éøáã úà àéáä [è é"ñåñ íù] åîöò ì"ùøä äðäå
åì ïúð äàåìää íãå÷ íâ éøäù àúìéî àùååà àì àéñäøôá óà äæáù íåùî íòèä ì"ùøä ùøéôå ,äàåìää íãå÷ íâ åæ ð"äåè
ìåàùì êøèöé íàù éãë ãò äæì äæ íéáäåà íäù ïôåàá àéä ì"ùøäå ê"ùä ú÷åìçîù àöîðå .äæá ìéâø äéäå åæ ð"äåè ìòåôá
ì"ùøäå ,ù"àøá î"éä éøáãá ïë ùøéôå ,øéúä ê"ùäù ,äàåìää íãå÷ ìòåôá ïë úåùòì íéìéâø åéä àì êà ,íðéçá åðìéàùé øöç
.ð"äåèä úà ïúéì ìòåôá íéìéâø åéä ïëà íà àìà øñà

ìéâø äåìä íà óà øåñà æ"ä àéñäøôã àúìéî àåä íàù ,[æ óéòñ] ïìäì ïééò úéáø íùì ïéåëúð àìå äðúî äåìîì ïúðù äåì ïéðòáå .22
,úéáø íùì àìù íúåà åì ïúð åéùëò êà ,åìàë úåðúî äåìîì ïúéì ìéâø åðéà äåìäå àéñäøôã àúìéî åðéà íàå ,åìàë úåðúî äåìîì ïúéì
ìéáùá ,úéáø íùì ïéåëúîá àìà úøçåàî úéáø äøñàð àìù òîùî í"áîøä éøáãîå ,úàæ øñàù ú"äñ éøáãá ÷ééãù à"òø úäâäá ïééò
ïéåëî åðéàá øåñàì áúëù [æ óéòñ] æ"øâ ò"òå .úéáø íùì ïéåëúîá ÷ø øåñàì ú"äñ éøáãî àéáä ê"ùäå ,åìöà úåìéèá åéäù åéúåòî
.ïåòøéôä øçà úðúéðä äðúîá àìå ,úéáøë éôè éæçéî äæã ,ïåòøéôä úòùá úðúéðä äðúîá ÷ø úéáø íùì
÷ø àìà ,àéñäøôá óà øéúäì î"éä åðååëúð àìù ùøôì íå÷î äéä íäéøáã éìåì íðîà .ê"ùäë ùøéô [á"éä äåìî ä"ô] î"ìîä íâ .23
êùîäá ù"ééò ,åúòãî åì ïúåð íà àìà øéúäì ïéà éëä åàìá äåìîì äùåò äéä äåìäù øáãá íâù ,'ñåú ìù éðùä õåøéúä úà åáúë
.íäéøáãá [êåîñá ïìäì àáåîä] ì"ùøäîä ùøéô ïëù äàøðå ,íéøáãä
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zenewn i`xn
éåä ú"ñ úìéìâ åøåáò úåð÷ì åà äøåúì äåìîä úà úåø÷ì íâù [àé 'éñ ÷"á è"ô] ù"ùéä íùá [à ÷"ñåñ åñ÷ 'éñ] ê"ùä áúë
íéøáãá ì÷éä ì"ùøäîäù è÷ð ê"ùäù òîùîå .äàåìää úîçî úàæ äùåò åðéàù ìëì òåãéù àì íà øåñàå àéñäøôã éãéî
ììë] íãà úîëçá íâ àåä ïëå .äøåúì äéìòá ë"àùî ,íéáäåàá ì÷éä àì äá øåãì øöçáù ,äá øåãì øöç úìàùäáî éôè åìà
éôè àùååà äá øåãì øöç úìàùäù íåùî éìåàå .øöç úìàùäá ú÷åìçî àéáäå ,ìëì òåãéá äøåúì äàéø÷á øéúäù [æ"èñ àì÷
àäéù éôè ì"çëùîå ,ë"ë àúìéî àùååà àìã äøåúì äéìòá ë"àùî ,íðéçá øöç ìéàùäì éãë ãò íéáäåà íäù íìåëì òåãé ïéàå
24.äàåìää éìá íâ äæ øáã åì äùåò äéäù ìëì òåãé

ç óéòñ
úéáø íòè ïîéòèäì éãë úéáøá åúéá éðáå åéðá úååìäì íãàì åì øúåî áø øîà äãåäé áø øîà .äò óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
.øëùä íáì ãåîçéù ìéâøäì é"ùøéôå ,êøñéîì éúà àîìã àéä àúìéî àìå ïðé÷ñîå ,[åðúåðä øöéîå øòèöî äîë åòãéù é"ùøéôå]
ì"æå [åéðá ä"ã] é"ùøéô íùå ,åæ àøîéî äàáåäù [:èî÷ óã] úáù 'îâá ïééòå .úéáø øåñéà äæá ïéà ïéãä ø÷éòî äîì ùøôúð àìå
íéòøåô íðéà åì íéòøåô åúéá éðá øùàëå ,úçà äôå÷ íä åúéá éðáå áàäã åúðååë äàøðå .ì"ëò úéáø ïàë ïéà åìùî ìëäù ïåéëã
.úéáø ïàë ïéà ïëìå ,íäì ïúð áàäù äîî àìà íäìùî
øåñà æ"ä ,íäì ïúåðù àåä äðúîå ,ãéô÷î åðéàù ô"òà úéáøá á"áå åéðá úååìäì íãàì øåñà ì"æå áúë [ç"ä ã"ô] í"áîøäå
.ì"ëò äæ øáãá íìéâøé àîù
:åéøáã øåàéáá íéðåøçàä å÷ìçðå
íà íâ ïëìå ,äðúî àìà äðéà äàåìää ø÷éòù í"áîøä úðååëù åøàéá [ò"åùì úåäâäá] ñ"úçäå î"ìîäå î"çìä .à
.ò"ôá äðúî àìà åæ ïéàã úéáø åæ ïéà øúåé ë"çà åì åòøôé
íåùî ïúåð åðéà úéáøä úåòî úàå ,äåìä àåä áàäù åùøéô [á"ñ â"ç åî øòù] äîåøú éìåãéâäå [ã ÷"ñ] æ"èä .á
.äðúîá àìà ììë äàåìää
ééçá ñôãðù ò"åùä ñåôãá àåä ïëå ,íäî úååììå åéðáì úåìäì øåñàã ,íéðéã éðù ò"åùá ñøâ [óñëä úãå÷ð] ê"ùäå
.ê"ùä

è óéòñ
:úåëìä äîë íù åøàáúðå ,[.äò óã] äðùîá àåä ïéãä øå÷î
åøñàã äàñá äàñ úàåìä ïéòî øåñéà äæá ïéà éàîàã ,øåàéá êéøö äæ øúéä .êîò ùëðàå éîò ùëð åøéáçì øîåì íãà éàùø [à
äãåáòä øëù ø÷ééúé àîù ùåçéð àì éàîà ð"äå ,øúåé åì òøåô àöîðå ïåòøéôä ïîæ òéâéù ãò äàñä ø÷ééúú àîù ,íéîëç
25.ïåùàøä ùåëéðä ìò åéååùá äìåò ïåòøéôä ïîæáù ùåëéðä àöîðå
úååìäì øúåîå ,"åì ùé"ë ïåãéð äæë íëñäã òîùî [æ"ñ ä"ç åî øòù úåîåøúä øôñáå äò óã] ÷"îèùá àáåîä ã"áàøä ïåùìîå
.ïëì íãå÷ ìéàùäì ìéâø äéäù éîá [è 'éñ] ìéòì àéáäù é"ðä éøáãî "ìëì òåãé" ìù øúéää úà ãîì [àé 'éñ] ì"ùøä .24
ïéáå ,[äò óã ÷"îèùá àáåä] ã"áàøä úàæ äîéãù éôëå ,äàñá äàñ ìù äàåìäì êîò ùëðàå éîò ùëð ìù äæ øåéö äîãð íà ïéáå .25
,ïîæ øçà ïáåàøì ïåòîù ùëðéù ùåëéðá äéäé ïåòîùì ïáåàø ùëðîù ùåëéðä ìù øëùäù íäéðéá åðúäã ,ìòåô ìù úåøéëùë úàæ ïåãð íà
.íéìòåôä øëù ø÷ééúé àîù øñàééã ò"ö
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zenewn i`xn
ùéë áéùçã àäå .ïîæ øçà ùåëéðá êì òøôàå íåéä éîò ùëð øîåì øúåî ð"äå 26,[áñ÷ 'éñ] ïìäì øàåáîë åì ùéá äàñá äàñ
27.åúåùøá åôåâå ,ìòåô úåéäì åôåâ úà øéëùî àåä äæë íëñäá éøäù [àé ÷"ñ áñ÷ 'éñ] úòã úååçä áúë ,åì
íåéù óà êîò ùëðàå éîò ùëð øîåì øúåîã åðééäå ,"ãçà äòéáø éîé ìëå ãçà ãéøâ éîé ìë" àåä äðùîá ùøôúðù óñåð ïéã [á
íéîëç úàæ åðã ïëìå ,êåøàäå øö÷ä íåéì äåù äãåáòä øëùù ïôåàá éøééîã øáúñîå .êåøà øúåé íåé àäé åì òøôéù äãåáòä
.åøåáò äùòù äîì äååù äëàìîá åì òøåô åìéàë
ïîæá ùåëéðî øúåé äù÷ äçì ò÷ø÷äù ïîæá ùåëéðù íåùî íòèä .äòéáøá êîò ùëðàå ãéøâá éîò ùëð åì øîàé àì ìáà [â
28.úéáøë úàæ åðã ïëìå ,äùáé ò÷ø÷äù
.[ò"åùá äæ óéòñá àáåîä éðùä àåä äæ ïéã]
:íéùøôîä å÷ìçð øåñéàä íòèá .êîò ùëðàå éîò øåãò ,êîò øåãòàå éîò ùëð åøéáçì íãà øîàé àì [ã
øãâ íéîëç åùò ïëìù òîùî àèäéø íåôìå .åæî äù÷ åæ äãåáòù íéîòôã íåùî øåñéàä íòèã åáúë øåèäå é"ùø .à
ïéã ÷éúòä ò"åùä íðîà .äúøáçî äãéáë åæ äëàìî ïéà íà óà ,úøçà äëàìî úøåîú äëàìî úééùò ìë åøñàå
29.äãéáë øúåé äëàìî åì úåùòì áééçúîù ïôåàá ÷ø äæ
äëàìîä ø÷ééúú ïåòøôä ãò àîù åøñà î"î ,úååù úåëàìîä éúùù ïôåàá óàã áúë [äò óã ÷"îèùá] ã"áàøä .á
óàå ,åéùëò äåù ïäéúù ìù øéçîäùë óà ïçåã äàñá íéèç äàñ úååìäì ïéà ð"äã äæî ãîìå ,äá òåøôì áééçúðù
.íéðéî éðùá íéîëç åì÷ä àìã ,åúéáá ïçåã åì ùéùá
êåìàå éðéåìä
øåñéà äæá ùé íà ,ãçà ùãåçì äðî êì äåìà éðà íâ ïîæ øçàå ãçà ùãåçì äðî éðéåìä åøéáçì øîåàä ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
.úéáø
åúåùøáù äàñä úà åðã íéîëçù íåùî àåä ,'åì ùé'á äàñá äàñ úååìäì éøùã àäã øàåáî [:ãî óã] é"ðáå é"ùøáã ò"ö äøåàëìå .26
úåáééçúäá êééù äæ ïéà äøåàëìå ,ø÷ééà åúåùøáã ïðéøîà ë"çà äø÷ééúð íà óà ïëìå ,äàåìää ïîæá äåìîì äúð÷ð åìéàë äåìä ìù
áúëã (ã"ñ åò÷ 'éñ) à"îøá åðéöîãëå] .äëàìî úåùòì åîöò úà ãáòéùù åôåâá ïéð÷ ìç ìòåôá íâù øáåñ ã"áàøäù ì"é éìåàå .ùëðì
ã"áàøá ò"òå .äëàìî úåùòì åøéáçì åùôð ãçà ìë ãáòéùù ,íôåâ ìò ìç ïéð÷äù íåùî úåôúåù ïéð÷ íäá ùé íéðîåàù ã"áàøä íùá
.[ïäéùåòì äéãé ùéã÷äì äùà äìåëéù äæî úàæ ãîìå ,íéãáòä ïéãë ïéð÷á åøéáçì åîöò úà úåð÷äì ìåëé íãàù áúëù (á"ä ïéôúåù ã"ô)
à"áùøäå äðåé åðéáø åáúëå ,äìæåäá ãåáòéù åîò ÷åñôìå ìòåôì úåòî íéã÷äì åøñàã [æô óã á"á] 'îâäî äù÷äù [íù] ã"ååçá ïééòå .27
.íåéä éöçá åìéôà åá øåæçì ìåëé ìòåôù íåùî [æ"ñ-å"ñ âò÷ 'éñ ïî÷ìãëå ,äìæåäá óà éøù äæã] åì ùéá ä÷éñôë äéì ïðéáùç àìã íù
ð"à .êîò ùëðàå éîò ùëðá ë"àùî ,äìæåäá äãåáò åì òøåôå úåòî åì ïúåðù úéáøë øúåé äàøðù ïåéë ìòåôá éôè åøéîçäã ì"é éìåàå
,íäî ãçà ìò ãáò úøåú ïéà äæì äæ íéãáåò íäéðùù ïåéë åá øåæçì ìåëé ìòåôã ïéã ïéà ïéôúåùáã [ãî ÷"ñ åò÷ 'éñ] ò"îñä ù"îë ì"é
.'åì ùé'ë éåä àìéîîå ,åá øåæçì ìëåé àìå íäî ãçà ìò ãáò úøåú ïéà ùåëéð úøåîú ùåëéð àåä íåëéñäù ïåéë ð"äå
ïåùì ïë] ,çååèá ìåãâ ùøôä ùéù ÷ø äåùå òåá÷ äãåáò íåéì øëùä íà ïéáå ,øúåé äåáâ äòéáøá ùåëéð ìò äãåáòä øëù íà ïéá .28
.úéáøë áùçð æ"ä ïëìå [á"éä æ"ô í"áîøä
éîò ùëð øîåì øåñà ùåëéðäî äù÷ øåãéòä øùàë ïëìå ,åæî äù÷ åæù íéîòôã ,øåèäå é"ùø ïåùì úà ïë ùøéô ò"åùäù øùôàå .29
.êîò ùëðàå éîò øåãò øîåì øåñà øåãéòäî äù÷ ùåëéðä øùàëå ,êîò ãåáòàå
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zenewn i`xn
éøä äàåìää úà òåøôì êéøö äåìäã àä ãáìî éøäù ,äöåö÷ úéáø øåñéà äæá ùéã úøáåñä äòéã àéáä [îù é"ñåñ] éëãøîä [à
.éðåîî éååù äì ùé åæ äàåìäå ,ùãåçì äðî úååìäì íâ áééçúî àåä
äøåàëì äæ íòè éôìå ,ì"ëò äúò åì äåìîù ìò åøëù åðééä úøçà íòô åì äåìîù ïåéë ì"æå áúë [ã"éñ ç÷ 'éñ ú"åù] ù"àøä íâ
.äöåö÷ úéáø éåä
30.ïåîî åì úååìäì áééçúî øùàë ù"ë äøñàð íéøáã úéáø åìéôàã ,øåñéàì óñåð íòè óéñåä ù"àøä íðîàå
øúéää íòèå ,[îù 'éñ éëãøîá í"øäîä éøáã åàáåäå] äæá åøéúä âøáðèåøî í"øäîäå [ð 'éñ ã"ç åî øòù] úåîåøúä øôñ [á
é"ò úðúéð úéáøä íà ìáà ,åðåîî øñçúîå ,äèåìç äðúîá äðúåð äåìäùë àìà àúééøåàã úéáø øåñéà ïéàã ì"ñã íåùî
åðååìé äåìä íâù î"ò ùãåçì úåòî äåìî øùàë äúòîå 31.äøåúä ïî úéáø øåñéà äæá ïéà ,åéìà øåæçì ïåîîä óåñù ,äàåìä
32.äåìì äåìîä íâ ïúð äåìîì äåìä ïúðù äî ìëã ,äååù øáãäù ïåéë íéîëç åøæâ àì ,ääæ äàåìä úøçà íòôá
:íéðåøçàä ïéá úåòã 'â äæá åðéöî
.éëä ì"ñã òîùî äðåøçàá äìé÷îä äòéãä úà àéáä à"îøáù äæîã áúë [å-ä úåà äëåøàá] ò"îñä ñøèðå÷á
øåñéà éåäã äøåàëì òîùî ,íéøáã úéáøî òøâ àìã íåùî íòèä áúëå ,øåñàì ùé äëìäìã è÷ð [æè ÷"ñ] à"øâä
.ïðáøã
33.[ã"éñ àì÷ ììë] íãà úîëçä è÷ðù òîùî ïëå ,àúééøåàãá øéîçäì ùéã áúë [å óéòñ] æ"øâä

:äëìäì
.à
.á
.â

äøåú øåñéà äæá ïéàù ÷ñôù çëåî äøåàëìå .äøñàð íéøáã úéáø åìéôà éøäù ,ø÷éò íéøñåàä úòãã áúëù [æè ÷"ñ] à"øâäá ïééò .30
.íéøáã úéáøá åîë ,ïðáøã øåñéà ÷ø àìà
ø÷ù åãéòäå íéîîåæ íéãò åàáå ,íéðù øùò øçà åáåç òåøôì áééçù äåì äéä íàù [.â óã úåëî] äðùîäî äù÷ä [ë 'éñ] à"ðçîäå .31
åãéá úåòîä åéäéå ïúéì äöåø íãà äîë ïéãîåàå ,íéðù øùòì äàåìä ìù éååùä úà íìùì íéãòä íéáééç ,åîæåäå ,ãéî òåøôì áééç àåäù
.úéáø éåäéð ð"ä ë"àå ,óñë äåùë ïîæì íãà ãéá àöîðä ïåîî íéðã åðàù øàåáîå .äæ ïîæì
.óñë äåù äàåìääù óà ,äàåìäá àìå äèåìç äðéúðá àìà äøåúäî úéáø øåñéà åðéöî àì î"îã í"øäîäå ú"äñä íéøáåñã ì"öå
éîò ùëð éáâã ,äéàø íùî ïéàã éëãøîä äù÷äå .êîò ùëðàå éîò ùëð øîåì äøéúäù äðùîäî øúéää úà åãîì í"øäîäå ú"äñä .32
ãáìîù ,êååìàå éðéåìäá ë"àùî ,ììë úôñåú ïàë ïéàå ,ùåëéðá åì òøåô éðùäå ,íåìùú áééçîä ùåëéð àìà ïàë ïéàã ,ììë úéáø êøñ ïéà
.ò"öå ,ïåòøéôä ìò úôñåú àéä åæ äàåìäå ,úåòî úååìäì áééçúî íâ àåä äàåìää úà òåøôì êéøö äåìäù
éàùøå ,øúåé íéëåøà íéîéå íéøö÷ íéîé ãéøâä éîéá ùéù óà ,ãçà ãéøâ éîé ìë åøîàù äîî úàæ ãîìù øàáúð í"øäîä éøáãá íðîà
éðùá äãåáòä øëùù íåùî àåäã øáúñî] .äæá åøæâ àì î"îã ,êåøà íåéá ïîæ øçà êîò ùëðà éðàå ,øö÷ íåé àåäù ,íåéä éîò ùëð øîåì
.[éúåòîùî ùøôä ïàë ïéàù êåøàå øö÷ íåéá åøæâ àìå ,ïðáøã úéáø àìà ïàë ïéàå ïåîî øéñçî åðéàå äåù íéîéä
ïééãò äåìî àâìô äá ùéù à÷ñéòá åðúðé úåàååìää éúù íà íâ àäã ,êååìàå éðéåìä ìù äæ ïåãéðì à÷ñéò øúéä éðäî íà ïééòì ùé .33
äéöçù] à÷ñéòá úåòî ïîæ øçà êì ïúà éðàå [äåìî àåä äðîî éöçù] à÷ñéòá úåòî éì ïú åì øîåàã ,êååìàå éðéåìä ìù áöî ïàë ùé
æ"äå ,øëù úøåúá äàåìä ïúåðã ,øåñéà äæá ùé íé÷ôåñîä íéçååøä ìò úåøùôúä úøåúá äééðùä à÷ñéòä úà åì ïúåðùë íâå .[äåìî
äìåëù à÷ñéò ïîæ øçà åì ïúéù î"ò ïåã÷ô åìåëù à÷ñéò åì ïúåðù ,ïåøñç äæá ïéà ïåã÷ô åìåëù ãö à÷ñéò øúéäá äéäé íàå .úéáø
.äàåìä ãö ïàë ïéàå ïåã÷ô
ïðáøãáù ì"é ë"à ,(æò÷ 'éñáå) à÷ñéò éðéãá íéðåùàøá øàåáîë ïðáøãî àìà åðéà à÷ñéòã äåìî àâìô êäá úéáø øåñéàù ïåéëã ì"é ãåò]
.[àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéãëå ì÷éî äéä æ"øâä íâ
÷ðáäî úååìì ìëåé ,úåëæ úøúéá çå÷ì åá àäéù íåëñ ìë úøåîúù úåçå÷ìä íò øãñä åùòù íäî ùéù ,íé÷ðáá íåéä äæ ïåãéð éåöîå
.ïåã÷ô åìåëã à÷ñéò øúéä àìà äæá éðäî àì íéøñåàä úòãì äøåàëìù ,êåìàå éðéåìä éåäå ,äæ íåëñá äáåç úøúéì ñðëäìå
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zenewn i`xn
êåìàå éðéåìä ìù éàðúá äåìäå øáò
øæç ïëà äåìäå äæ éàðúá äåìäå øáò íà ,êåìàå éðéåìäá äöåö÷ úéáø øåñéà ùéã ì"ñã ïàîìã áúëù ò"åùì à"òø éùåãéçá ïééò
íà ïãéã ïåãéðá ë"àå .íéðééãá äåìîä ïî ÷"øä úà ïéàéöåîå äåìîì ÷"ø ïúðù äåì øàùë åðéã ,äåìîì äæä íåëñä úà äåìäå
éååùä úà ïáåàøî ïéàéöåî ,ïáåàøì äðî äåìäå ïë äùò ïåòîùå ,äðî ïîæ øçà åðååìé ïåòîù íâù î"ò äðî ïåòîùì äåìä ïáåàø
éååùä úà åì óéñåé äðîä ïåòøô ãáìîã ,åðîî äåìù äîî øúåé ïåòîùì øéæçé ïáåàøù àöîðå .ïåòîùì íéðúåðå åæë äàåìä ìù
34.ùãåçì äðî úàåìä äåùù
äúùòð àì ïáåàøì ïåòîù úàåìä ø÷éòã íåùî àåä ,ïåòîùì ïáåàø óéñåîù åæ úôñåúá úéáø øåñéà ïéàã àäã à"òø óéñåäå
åìöà ãé÷ôäù úåòîá ãé çìåùäù î"ìîä ë"ùîì éîã â"äë ìëå ,äìéçúî ïáåàø åîò äðúäù éàðúä úîçî àìà øåîâ ïåöøî
úåòîä ð"äå ,äàåìäá åì åðúéð àì åìà úåòîù ïåéë ,úåòîä úáùä ãáìî úôñåú úåòîä ìòáì ïúéì úéáø øåñéà ïéà ,åøéáç
35.äàåìä úðéúð é"ò úéáø ïúéì áééçúäì åúåà åôëù ,äééôë é"ò åðúéð

é óéòñ
ãåîìú åà àø÷î äåìîä úà ãîìì øåñéàä
.á"éä ä"ô í"áîøá àåä ïéãä øå÷î
íéøáã åìéôà ,øáã ìë êùð ÷åñôá øå÷îä úà àéáäå ,íåìù åì íéã÷é àìù ïåâë ,íéøáã úéáø ïéã éøçà äæ ïéã àéáä í"áîøä
íãå÷î äæá ìéâø äéä àì íà ,åãéá åéúåòîù æ"ë ãåîìú åà àø÷î äåìîä úà ãîìì åì øåñà ïëå" í"áîøä áúë ë"çàå ,íéøåñà
36.íéøáã úéáø ììëî àåä äøåú åãîìì øåñéàä íâù òîùîå .ì"ëò "øáã ìë êùð øîàðù
äåìîä ìù åðá úà ãîìì øåñéàä
øëùá åìéôà äøåú åðá úà ãîìì áàä ìò ìèåîù ïåéëã ,àøáñî ïë áúëù [á"éñ â"ç åî øòù] úåîåøúä øôñá àåä ïéãä øå÷î
äøåú àìà øëùá åðá ãîìì áééç áàä ïéàù óàã é"áä óéñåäå] .äåìîì ïåîî äéì éùøúùî íðéçá ãîìî äåìä øùàëù àöîð
äéä áàä íà ,ô"òáù äøåú íâ åãîìì øåñà ,ô"òáù äøåú ìò íâ øëù íéðúåðù åðâäðî éôì î"î ,ô"òáù äøåú àìå áúëáù
.[åãîìîì øëù ïúåð
úòãìù àöîð æ"éôìù áúëå ,äàðä øãåîä ìù åðáì äøåú ãîìì øúåîù [:äì óã] íéøãð 'îâäî àéáä [ä ÷"ñ] úòã úååçä
ïúåð ïëéäî äæá î"ð éàî ò"ö äøåàëìå .ïåòîù ìù åéúåòîá çéåøäù äî êåúî äàåìää ìù äæä éååùä úà ïáåàø ïúéù à"òø áúëå .34
.äàååìää ìù éååùä úà åãéî åàéöåé àì ïåòîù ìù åéúåòîá ïáåàø çéåøä àì íà åèàå ,úåòîä úà
,äéìò åäåñðà àìå åðåöøî áééçúä éøäù ìæâ øãâá äðéà äàåìä êä î"î ,úåìåæâ úåòîá úéáø øåñéà ïéàù éäðã ,íéùãåçî åìà íéøáã .35
.äåìîä äàð÷å åãéá ìæâ äðéàù äåìîì äåìä ïúåðù úéáø ìë åîëå
úéáø ïéãî äæ øåñéà ãåîìì í"áîøä êøöåäù äîã åáúë [á"éñ â"ç åî øòù] äîåøú éìåãéâá ïëå [à ÷"ñ èî÷ 'éñ] øæð éðáà ú"åùá .36
ãåîéì ïéðòì êà ,øëù åéìò ìåèéì øåñàù íåùîå [:äì óã íéøãð] äðùîá øàåáîë äàðä øãåîá øúåîù ,ãåîìú ãåîéì ïéðòì àåä íéøáã
ìù øåñéà äæá ùé úéáø ïéðòì ð"ä ,ïåîî úàðä åì ïúåð àöîðå ,øëù åéìò ìåèéì øúåîù íåùî äàðä øãåîá øåñàã íù øàåáîù àø÷î
.øáã ìë êùð ìù àúåôìéì ö"àå ,íðéçá åãîìîù äæá ïåîî úéáø
ìéòì øàáúðù éôëå ïåòøôä éøçà óà úøçåàî úéáø åøñà ïåîî úéáøáå ,åãéá åéúåòîù ïîæ ìë ÷ø åãîìì øñà í"áîøäã ,ò"ö äøåàëìå
.úøçåàî úéáø ïéã äæá åøæâ àì ,øñçúî äåìä ïéà íâå àåä äåöî øáãù ïåéë éìåàå ,ïåòøôä éøçà óà àø÷î ãåîìì øñàéé ë"àå ,å"ñ
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zenewn i`xn
éðéãù øáåñå ú"äñ ìò ÷ìåç [èöùú 'éñ] à"áùøä ú"åùáù úòã úååçä áúëå .äàðä øãåîá øùàî øúåé úéáøá åøéîçä ú"äñä
àäî úàæ ãîìå ,ïåîî åì ïúåðë áùçð åðéàå äåìîä ìù åáåç òåøôì äåìì øúåîù à"áùøä áúëã ,íéååù äàðä øãåî éðéãå úéáø
37.äàðä øãåî éðéãì úéáø éðéã äåùä à"áùøäù äæî øàåáîå ,äàðä øãåîä ìù åáåç òåøôì øúåîã
äåìîä åîò õö÷ àìùá àìà à"áùøä øéúä àìù áúëù (íù) ã"ååçá ïééò ,äåìîä ìù åáåç òøåôä äåì ìù äæ ïéã óåâáå]
åøæâ àì ïðáøãáå ,úéáøú éìá êùð ì"åäå ,äáøúî äåìîä ìù åðåîî ïéàù ïåéë ú"ã úéáø ùùç ïàë ïéàã ,ïë úåùòì äìéçúî
.úéáøá ïéáå äàðä øãåîá ïéá øåñà æ"ä åáåç òøôéù äìéçú åîò õö÷ íà ìáà ,äæá
éåä íâå ,úéáø ÷áà íåùî úàæ øñàù ('ñ óìà 'éñ) æ"áãøä úáåùú úà é"ëøáä àéáä äåìîä ìù åáåç òøåôä äåì ïéã ø÷éòáå
.[äøñàðù íéøáã úéáøî å"÷

àé óéòñ
íéøáã úéáø
íåìù åì íéã÷äì øåñàù íåìù åì íéã÷äì ìéâø åðéàå äðî åøéáçá äùåðì ïéðî øîåà é"áùø àéðú ,:äò óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
.íéøáã úéáø øåñéàì øå÷îä åäæå .øåñà øåáéã åìéôà ,êùé øùà øáã ìë êùð ì"ú
íéøáã úéáø ìù øåñéàä
:ïðáøãî åà äøåúä ïî àåä íà íéøáã úéáø øåñéàá å÷ìçð íéðåùàøä
ïëå ,ïðáøãî àìà åðéà íéøáã úéáø øåñéàã åáúë [à"ç çð íéøùéî] íçåøé åðáøå [ó"éøä éôãá :æè óã ã ÷øô úåáåúë] ï"øä [à
.[à"ñ àì÷ ììë] íãà úîëçä áúë
ïá ìàððç åðéáø éùåãéçá íéàáåîä ù"âéî é"øä éøáãá øàåáî ïëå ,íéøáã úéáøá äøåú øåñéà ùéù òîùî [æî÷ 'éñ] ù"áéøá [á
38.äåìîá ùã÷îã àéâåñá [:å óã ïéùåãé÷] ìàåîù
íéøáã úéáø ìù íéðåù íéðôåà
.äæ óéòñá øàåáîë íåìù úîã÷ä .à
.[åøåàéá àáä óéòñá ïééò] ,éðåìô íå÷îî éðåìô ùéà àá éë òã øîàé àì àúéà [:äò óã] äðùîá .á
.éãîò úéùòù ãñç êì íìùé 'ä äåìîì øîåì äåìì øåñàã áúë [êìî úéø÷ øôñá àáåä ã"ìñ] àáø åäéìà úôåç øôñá .â
øùàî øúåé úéáøá åøéîçäù íåùî åðéà ,äøåú äåìîä ìù åðá úà ãîìì øñàù úåîåøúä øôñã ì"éã áúë [èî÷ 'éñ] øæð éðáà ú"åùá .37
øåñéà ïéà ïëìå ,ãéáò÷ äåöîã íåùî àìà åéáàì ïåîî úàðä ïúéì éãë åðéà äøåú ïáä úà ãîìîù äîù ïðéìú àîìòáã àìà ,äàðä øãåîá
à"áùøäù çøëä ïéà æ"éôìå .øåñà äæ ,äàðä úáåè äåìîì ïúéì äöåøù ,äàåìää íåùî ïë äùåòù ïðéìúã úéáø ïéðòì ë"àùî ,äàðä øãåîá
øãåîá éøùãîå ,åáåç òøåô éøäù ,äåìì úñçééúîä äðéúð ïàë ùé éðååâ ìëá àäã ,äæ ÷åìéçì íå÷î ïéà åáåç òøåô ïéðòáù ,ú"äñ ìò ÷ìåç
ïéàù íåùî (ç÷ óã úåáåúë) à"áèéøäå 'ñåúìå ,éì ìçåî äéäå åñééôî éúééä øîåì ìåëé äåìäù íåùî (å"ä äåìî å"ëô) í"áîøäì] ,äàðä
.úéáøá éøù ð"ä [úéáåéç ïåîî úðéúð ïàë
äæî àåä ,ä÷ãö äéäú êìå øîàðù äîî ïåëùî äðå÷ ç"òáã 'îâá åãîìù äîã åáúëù [ä÷ãö ä"ã :ç óã] ïéùåãé÷ 'ñåúá ò"òå .38
éìåìù äæî øàåáîå ,íéøáã úéáøì åùùç àìå êëøáå åúîìùá áëùå øîàðù ,ïåëùîä úáùä ìò äåìîä úà êøáì äåìì äøéúä äøåúäù
.äåìîä úà êøáì äåìä ìò äøåú øåñéà ùé ïåëùîä ïéð÷
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zenewn i`xn
.íéøáã úéáøá äåìîä úà êøáîä äåìä øáåò ä"ìàã ïåëùî äðå÷ ç"òáã 'îâá åøàéá [:å óã] ïéùåãé÷ 'ñåúá .ã
÷øé åì ç÷éì åì øîàù éøä ,úéáø äáåèä åìéôàù úéáøä äù÷ øîåà ò"ø [êùð åäæéà ô"ñ] éîìùåøé àéáä [âë ÷"ñ] à"øâä .ä
.úéáø æ"ä åéúåòî åì ïúðù ô"òà ÷åùäî
.øáã ìë êùð øîàðù ãåîìú ,äåìîä úà ãîìì äåìì øåñà [é óéòñ ìéòì àáåä á"éä ä"ô] í"áîøä áúë å
.äáåè åì øéæçäìå úåãåäì åà åéðôá åñì÷ì øîåì ö"àå ,øåñà äàåìää ìéáùá áåè øåáéã øáãì åìéôàå [è"ñ] æ"øâä áúë .æ
ïðáøãî ÷ø äøåñéàù óà íéøáã úéáøá øäæåî äåìä
÷øå] ,äåìä àìå øäæåî äåìîä ÷ø ïðáøã úéáøáù íéøáåñä íéðåùàøäì óàã éåìä úéá ìòá íùá [ì 'éñ] á÷òé úåàð øôñá áúë
äø÷éòù ïåéë ,äåìä ìò åøñà íéøáã úéáø î"î ,[à óéòñ ìéòì] à"îøä ÷ñô ïëå [äåìîä úà ìéùëîù äåìä øñàð øåò éðôì íåùî
.àúééøåàãá åìùëé àîù äæá øåæâì åöøå ,äåìá àéä íéøáã úéáø ìù
ïåòøôä øçà íéøáã úéáø
ìéòì] ò"åùä áúë ïëå ,åãéá åéúåòîù ïîæ ìë ÷ø àåä ãåîìú åà àø÷î äåìîä úà ãîìì øåñéàäã øàåáî [á"éä ä"ô] í"áîøá
.[îù 'éñ] éëãøîä áúë ïëå ,ïåòøôä øçà äøñàð àìù íéøáã úéáø ìëì äøåàëì ãåîìì ùé äæîå ,[é"ñ

áé óéòñ
íå÷îî éðåìô ùéà àá íà éðòéãåä äåìì øîåì äåìîì øåñàù áúë øåèäå ,úåðåù úåàñøéâ äá ùéå :áò óã äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.íéøáã úéáø íåùî äøåñà åæ äòãåäù íåùî ,éðåìô
úéáø éåä äæã äîúù é"á ïééòå .åìéëàúå åãáëúù øîåìë éðåìô ùéà àá íà òã äåìì äåìîä øîàé àì áúë [â"éä ä"ô] í"áîøáå
íâ íãà åúåà éôìë êë âäðúî íúñä ïî äéä äåìäù ïôåàá éøééîã áùééî [ä ÷"ñ] æ"èäå .éðåìôì ìéëàäì åéìò äåöîù ,ïåîî
.íéøáã úéáø íåùî äæá ùé åì òðëð àåäå åéìò äåöî äåìîäù ïåéë î"îå ,äåìîä ìù åéååéö éìá
äåìî úàðäá äùà ùã÷ì øåñàã à"îøä éøáãá
äåìî úàðäá ,úùãå÷î äðéà äåìîá ùã÷îä ééáà øîà ,:å óã ïéùåãé÷ 'îâá àåä äåìî úàðäá äùà ùã÷ì øåñàã ïéãä øå÷î
ïéùåãé÷ä ïéðò íöò úà äìéçú øàáðå .àðîéæ äì çååøàá éøééàã àøîâá åøàéáå ,úéáø úîøòä íåùî ïë úåùòì øåñàå úùãå÷î
.äæá ùéù úéáø øåñéà úà øàáð ïëî øçàìå äåìî úàðäá
."äåìî úàðä" ïéðò øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçð
àåäå ,ïåòøéôä ïîæ òéâäå úåòî åì úáééç äùàäã éøééîã àéä ï"øäå à"áèéøäå à"áùøäå ï"áîøäå ó"éøäå é"ùø úèéù .à
åðñééôéù íãàì äèåøô íìùì äðëåî äúéäù ïåéëã ,ïîæ êì éúçååøäù åæ äàðäá éì éùã÷úä äì øîåàå ïîæ äì çéåøî
ï"áîøä åáúëå] .ïåîî äåùä äàðä äì ïúåðë àåä éøä ïîæ äì çéåøî åà äì ìçåî øùàëù àöîð ,ïîæä úà äì çéåøäì
äåùä äàðä úðéúð àìà ïåîî úðéúð ïéà íù íâã êì ùã÷úàå éðôì ãå÷ø éðôì ÷åçù åì úøîåàì éîãã à"áèéøäå
.[ïåîî
íéøáã äåìî úàðäá éúåáø åùøéôå ì"æå ,äéìò ÷ìçå ó"éøäå é"ùø ìù åæ äèéùì æîø [å"èä úåùéà ä"ô] í"áîøäå
ïåîî äðéà äåìîä úìéçîù ïåéëù àéä í"áîøä úòãù [ïéùåãé÷á] ï"øäå î"îä åáúëå .ì"ëò ïòîåùì éåàø ïéàù
.åæ äìéçîî äùàì äàáä äàðäá äùà ùã÷ì à"à ð"ä ,äùàä úà åá ùã÷ì øùôàù
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zenewn i`xn
åðééäã ,äæá äùã÷îå äàåìäá úåòî åéùëò äì ïúåðù åðééðò äåìî úàðäá ùã÷îù øàáî [å"èä úåùéà ä"ô] í"áîøä
íéðåùàøä øàù íâå èåùô äæ ïéã äøåàëìå .óñë äåù àéäå äì úðúéðä úùãåçî äàðä àéäå ,ïîæì äãéá ùéù úåòîá
.åì íéîéëñî
äèåøô åì ïúðå ùã÷îä àáå ,øçà íãàì úåòî úáééç äúéä àéäù åðééä äåìî úàðäã íéùøôî [:å óã ïéùåãé÷] 'ñåú
.êì éúúðù äæ ïîæ úçååøäá éì éùã÷úä äì øîåàå ,ïîæ äì çéåøéù

.á

.â

àîúñá ò"åùä àéáä é óéòñáå .äàåìä úðéúðá äùã÷îù ,í"áîøä ìù øåéöä úà àéáä [è"ñ çë 'éñ ò"äà] ò"åùä :äëìäì
à"îøä áúëå .í"áîøä úèéù àéäå ,úùãå÷î äðéàù íéøîåà ùéã àéáäå ,ïîæ úçååøä úàðäá äùã÷îù ó"éøäå é"ùø úèéù úà
ùåçì ùé ,øçàî ïéùåãé÷ äìáé÷å äãé äèùô ë"çàå ,ïîæ úçååøä úàðäá äùãé÷ íàù ,úåèéùä éúùì àøîåçì ùåçì ùé àðéãìã
.íäéðù éùåãé÷ì
:úéáø úîøòä éðôî ïë úåùòì øåñàù 'îâá åøîàù äî äúò øàáðå
äúåà äðå÷ àåä ïîæä úçååøä úøåîúù íåùî úéáø øåñéà äæá ùé ,ïîæ úçååøäá äùã÷îù éøééîã íúòéñå ó"éøäå é"ùø úèéùì
åðééäå ,"äðéî ìé÷ù éãéî åàìå äì õ÷ éãéî åàì"ã íåùî àåäã é"ùø áúë ,úéáø úîøòä ÷øå äöåö÷ úéáø éåä àìã àäå ,äùàì
ïëå ,úåáåçå úåéåëæ íäî ãçà ìë ìò äìéèîä íäéðéá ïéùåãé÷ ú÷éæ ïàë ùé àìà ,ïåîî ïéð÷ë åðéà åì úùãå÷î äùàäù äæ ïéð÷ù
39.åîöòì ïåãà äðå÷ë éåä äùà äðå÷äã äæá óéñåä à"áèéøäå .ì"ëò úéáø éåä àì äéì éð÷ àì ùîî äôåâã ïåéë ì"æå à"áùøä áúë
ñëð úééð÷ ïàë ïéàù íåùî àåä äøåîâ úéáø éåä àìã àäã ì"ö ,äàåìä äì ïúåðù äæ íöòá äùã÷îù ùøéôù í"áîøä éôì íâ
40.ì"ðëå äùà éùåãé÷ úééð÷ àìà éðåîî

âé óéòñ
àìù íåùî íòèäå ,éæåæ éðåìôì äéôæåàå éæåæ 'ã êìéä äéøáçì äéì øîéîì ùéðéàì äéì éøù àáø øîà :èñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
ìáé÷ äåìä åì òøôéù ïø÷ä ïåòøô ãáìîù ,åúàååìäá øëùð äåìîäù óàã åðééäå ,äåìîì äåìî äàáä úéáø àìà äøåú äøñà
ïôåàá àìå ,äåìîì äðúåðä àåä äåìäù ïôåàá ÷ø úéáø äøñà äøåúäù íåùî ,úéáø åæ ïéà î"î ,éæåæ 'ã ìù óñåð íåëñ äúò
41.äðúåð øçà íãàù
,ïîæä úçååøä äòùá ÷ø äàåìää úòùá íåìë õö÷ àìù äðååëä ,"äì õ÷ éãéî åàìå" é"ùø áúëù äîã áúë [æ ÷"ñ åñ÷ 'éñ] à"øâäå .39
éðù é"ùø áúë à"øâä éøáã éôìå .[â"ä äåìî å"ô] í"áîøä ìù åéúåáø úèéùë ,÷"ø åæ ïéà ïîæ úçååøä ïîæá úéáø õöå÷äù é"ùø øáåñå
.ïéùåãé÷ ïéð÷ ÷ø ,ïåîî úðéúð ïàë ïéàù ,äðéî ìé÷ù éãéî åàì .á ,äàåìää úòùá õö÷ àì .à :÷"ø éåä àì äîì íé÷åìç íéîòè
äøñçð àì àéä î"î ,äùàä úà äð÷ã úéáø ìáé÷ àåäù éäðã åðééä ,äðéî ìé÷ù éãéî åàìã é"ùø ë"ùî ùøéô [è 'éñ] íéøôà äðçî øôñáå
àì àåä íâù åðééäå ,íåìë åãéì àèî àìã é"ùøá ùøéô [åë ÷"ñ çë 'éñ] ù"áä íðîà .÷"ø åðéàù é"ùø øáåñå ,êùð éìá úéáøú ì"åäå
.äøñçð àì àéäù ÷ø àìå ,úéáø ìáé÷
øåñéàã åáúëå ,ïîæ äì çéåøéù íãàì äèåøô ïúåð àåäù ïôåàá éøééà äåìî úàðäá ùã÷îã 'îâäù åøàéá [:å óã] ïéùåãé÷ 'ñåúá .40
äåìä åìéàë äàøð æàã ,äåìäî äæ ïåîî ìèåðå øæåç íàå ,ïîæ çéåøé åà äàåìä ïúéù î"ò äåìîì ïåîî ïúéì øúåä àìã íåùî àåä úéáøä
åìéàë æ"ä ,ïéùåãé÷ä óñë úà äæá êñåç àåäå åì úùã÷úî äùàäù ïåéë ïàë ð"äå ,÷"ø åðéà î"î ,úéáøë éæçéîå óñëä úà ïúéì åçìù
.úéáøë éæçéîå ïåîî åì äðúð
íä ïéàù äàöîðå ,ïúåðì íøéæçäì êøèöé äåìì úåòîä úà äåìé àì íàù ,äàåìäá úéðúåî äåìîì íéæåæä 'ã úðéúðù ïôåàá óàå .41
.íé÷ñåôä úîéúñî òîùî ïë ,äåìîì äåìî äàáä úéáø åæ ïéà ñ"åñã ,øåñéà äæá ïéà î"î ,äàåìää ïîæá àìà åì íéèìçð
êà ,íéøéúî ùéë åàéáä [à"ñ áì÷ ììë] à"îëçäå ,äåìäî éæåæ 'ãä úà ç÷éì øéúäå ì"ðä íéðåùàøä ìò ÷ìçð à"áèéøä éùåãéçáå .42
.ò"åùåèä ÷ñôëå íéðåùàøä áåøë äæá øåñàì ø÷éòä äëìäì
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,äåìîì úéáøä úà ïúéì øçà íãà àáå ,úéáøä úà ïúéìå øåñéà øåáòì äöåø åðéà äåìäå ,úéáøá äåìä øáëù íãàù äø÷î ïéðòìå
.óéòñä êùîäá ïìäì äàø
:äìàä íéàðúä úà øàáðå ,íéøîåà ùé íùá àéáä éùéìù éàðúå ,åæ äàååìä øúéäá íéàðú éðù ò"åùá åøîàðå
,äåìäî éæåæ 'ãä úà ìèåðå øåæç ïúåðä ïéàù éàðúá ÷ø øîàð äåìì úåòî äåìéù î"ò éæåæ 'ã äåìîì ïúéì äæ øúéä .à
óã ïéùåãé÷] 'ñåúá øàåáî ïëå ,ã"áàøä íùá [æî 'éñ] ù"àøá àáåä äæ ïéã .øåñà æ"ä åðîî ïìèåðå øæåç àåä íà êà
42.à"áùøä úáåùúáå [çååøàã ä"ã :ð
43.úéáøë äàøð æ"äå äåìîì óñëä úà øéáòäì äåìä ìù åçåìùë ïúåðä äàøð â"äëáù íåùî àåä øåñéàä íòè
éàùø äàåìää éøçà ìáà ,äàåìää ãò ÷ø øîàð úåòîä úà äåìäî ç÷éå øåæçé àìù äæ øåñéàã áúëù [å ÷"ñ] úòã úååç ïééòå
äåìäî úåòîä úà ìåèé íàù ïðéøîà ïéðò ìëáã ,òîùî ò"ùåèäå íéðåùàøä úîéúñî íðîà 44.äåìîäî úåòîä úà ç÷éì ïúåðä
.äåìä úåçéìùá äðéúðë òøôîì åúðéúð äàøéú
ãéñôî åðéà ïúåðä ìë øîàù äåì
éøäù ,äåìä ìù åçåìùë ïúåðä éðåìô äàøð åæ äøéîàáã ,ãéñôî åðéà ïúåðä ìë øîåì äåìì øåñàù é"ðäå à"áùøäå ï"áîøä åáúë
äåìä úà úáééçî åæ äøéîà ïéàù [øéãîä ô"ø] ï"øäå ä"àøäå ïééâåñá à"áèéøä åáúë ïéãä ïîù óàå ,ãéñôé àìù åçéèáä äåìä
.ìëàé äî åì ïéàùë àìà äàðä øãåîá úàæ åøéúä àì î"î ,ïéãä ïî
æ"ä åì ïúð íàã ,éðåìô åúåàì úåòî äåìä ïúð àì óåñáì íà óà àåä øåñéàäù à"áùøä íùá áúëù [ã"éä ä"ô] î"ìî ïééòå
.äåìäî úåòîä ìåèéìå øåæçì ïúåðä éðåìôì øåñàã ,íéðåùàøá øàåáîë éëä åàìá øåñà
íâå .ã"áàøä íùá [æî 'éñ] ù"àøá ë"â åøå÷î ,éøåáò ïúé éðåìô äåìîì äåìä øîàé àìù ò"åùä áúëù éðù éàðú .á
.øåñàå åçåìù àåä éðåìô åúåàù äàøð æ"ä ,äåìîì ïë øîà äåìä íàù íåùî íòèäù ù"àøä áúë äæá
éàðúá àìà å÷ìçð àìå ,íéðåùàøä ìò àåä íëñåî éìéáùá ïúé éðåìô äåìîì äåìä øîàé àìù ,äæ øåñéàù øàáî ò"åùä äðäå
ïåùìîã áúë [å"èä úåùéà ä"ô] êìîä øòùá íðîà .[äåìîì éæåæ 'ãä úà ïúéì ïúåðä úà äåìä ñééôé àìù] ïìäì øàåáéù éùéìùä
íâ øàåáî ïëå ,ïúåðä éðåìôì äåìä ìù åñåéôî éôè àìé÷ äåìîì äåìä úøéîàã àéãäì òîùî [ã"ç åî øòù] úåîåøúä øôñ
øîåì äåìì åøéúéù ù"ë ,ïúåðä úà ñééôì äåìì åøéúäå éùéìùä éàðúä ìò å÷ìçù íéðåùàøäù èåùô ë"àå ,à"áùøä éùåãéçá
.[è ÷"ñ] ù"úôá î"äòùä éøáã åàáåäå .éìéáùá ïúé éðåìô

àò 'éñ] à"åæçä áúë ,êì òøôà éðàå éðååìéù î"ò éæåæ 'ã äåìîì ïú åì øîàù ïåâë ,éæåæ 'ãä úà ïúåðì íìùì áééçúä äåìäù äø÷îá .43
,äåìîì íðúðå ïúåðäî éæåæ 'ãä úà äååì äåìä åìéàëå äåìäî äðéúðë ïúåðä úðéúð úà ïðéðééã â"äëáã ,äøåúäî úéáø øåñéà ùéù [á ÷"ñ
åìéàë æ"ä åòøåôì áééçúäù íãà ìù åéååéö éô ìò úåòî àéöåîäù íù øàåáîã ,[.æ óã] ïéùåãé÷á øàåáîä áøò ïéãî åúðååë äøåàëìå
.[ãé óéòñ] ïìäì íâ øàåáîëå ,íãà åúåàì úåòîä åðúéð
,äåìîä àìå øäæåî äåìä ÷øù ïðéè÷ð ïðáøã úéáøáå ,ïðáøã úéáøá ÷ø àúééøåàã úéáøá ïàë íé÷ñåò ïéàã íåùî àåä ã"ååçä ìù åîòè .44
÷øå ,ììë äååâá êééù åðéàå ,äìåòô íåù äùåò àåä ïéà áåù äàåìää úà ïúð äåìîäù äòùî ,äúòîå .[à óéòñ ìéòì] à"îøá øàåáîëå
.ïðáøã úéáøá øäæåî åðéà äåìäå ,äìåòô äùåò ïúåðä éðåìôì éæåæä ã úà ïúåðù äåìä
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äùàì øîåàäã [.æ óã ïéùåãé÷] 'îâá øàåáîã àäë éåäã íåùî àåä éìéáùá ïúé éðåìô øîåì øåñéàä íòèã áúë [äë ÷"ñ] à"øâä
úéáø øåñéà äæá ùé à"øâä úòãìã ùøéôù [á ÷"ñ àò 'éñ] à"åæçá ïééòå .éðòðë ãáò ïéãî úùãå÷î éðåìôì åùã÷úäå äðî êìéä
éåä â"äëáù à"øâä øáåñå ,åìéáùá ïúéù éðåìô åúåàì íâ øîà ,åìéáùá ïúé éðåìôù äåìîì øîà äåìäù ãáìîã åðééäå ,äøåúäî
ïúåðä ìù åðåöøù êåúî ,äåìì úñçééúî äðéúðä åìéàë éåä éðòðë ãáò ïéãîù ïåéë ,åìùî éæåæ 'ãä úà ïúåð ïúåðäù óà ÷"ø
äøåú øåñéà ïàë ïéàù òîùî ù"àøä ïåùìáù à"åæçä ïééö ë"çàå .åéìà åæ äðéúð ñçééúúù äåìä ìù åðåöø ïëå ,äåìì äñçééì
.ïðáøã øåñéà àìà
ò"åùä éøáã íéáùééúî ,éðòðë ãáò ïéãë äàøðù ,ïðáøã øåñéàì àìà äøåú øåñéàì ïéåëúð àìù à"øâä éøáãá øàáð íà óà ô"ëòå
ïúéì äåìîä úà äåìä ñééôé àìù] éùéìùä éàðúá øùàî [éìéáùá ïúé éðåìô äåìîì äåìä øîàé àìù] éðùä éàðúá øúåé øéîçäù
øîåà äåìäùë ë"àùî ,åçåìùë éæçéî ÷øå ,åîöò ãöî ïúåð ïúåðä àìà åìéáùá äðéúð åæ ïéà ïúéì åñééôî ÷ø äåìäùëã ,[éæåæ 'ã
ïúéì éðåìôì øîà àì äåìä íà óà] åìéáùá ïúåð àåä éøä ,úàæ äøéîà ìò òãåé éðåìô åúåà íâå ,éìéáùá ïúé éðåìô äåìîì
45.[åìéáùá
ù"àøá åøå÷îå ,äåìîì úåòî ïúéì éðåìô åúåà úà äåìä ñééôé àìù íéøîåà ùéù àåä ò"åùä àéáäù éùéìùä éàðúä .â
46.äåìîì úåòîä úà ïúéì äåìä ìù åçåìùë éðåìô äàøðã íåùî åîòèå ,ã"áàøä íùá
ïëå ,ì÷äì øùôà íéøéúîä åáøù ïåéëã é"áä áúëå .åçåìùë äàøðã éøáñ àìã úàæ åøéúä é"ðäå à"áùøäå ï"áîøäå
.åäééîòè øáúñîå àåä ïðáøã øåñéàù ïåéë ,íéøéúîä ìò êåîñì ìåëé ì÷äì äöåøäã [çé ÷"ñ] ê"ùä áúë
àì ïééãòå ,äðúî éæåæ 'ã åì ïúéì ïåòîùì çéèáä ïáåàø íàù à"áùøä íùá î"ìîä éøáã úà àéáäù [å ÷"ñ] úòã úååç ïééòå
,äðúî éì íðúéì éðçéèáäù ïáåàøî éæåæ 'ã ìåèå äðî éðéåìä éåìì øîåì ïåòîù éàùø ,éåìî äðî úååìì äöåø ïåòîùå ,åì äðúð
.äåìîì äåìî äðéàù úéáø øãâá æ"ä éæåæ 'ãá äëæ àì ïééãò äåìä ïåòîùù ïåéëã
[ã úåà] íãà úðéáä áúë ,åîùá äåìîì ïúéì çéìù åàùòå äåìì íðúð àìà åîöòá äåìîì éæåæ 'ãä úà ïúð àì éðåìôù äø÷îá
.úéáø úîøòäì äæá ùåçì ùé êà ,øåñéà äæá ïéà ïéãä ïîù
äåìîì äåìî äàá äðéàù úéáø ïéãá
:ïéðò ìëá øîàð äæ ïéàù óéñåäì ùé äåìîì äåìî äàáä úéáø àìà äøåú äøñà àìù äæ ïéã ø÷éòá
,åìéáùá ïúé àåäù äåìîì øîà äåìäù òãé àì éðåìô åúåà íà óàã øùôàå ,éðòðë ãáò ïéãë éæçéî ô"ëòå ,åìéáùá ïúåðë äàøðã åà .45
øåñà äæá íâù øùôà ,éìéáùá ïúé éðåìô äåìîì øîà ïëìå äæî òãé äåìäå ,äåìì äåìéù î"ò äåìîì éæåæ 'ã ïúéì äöø åîöòîù àìà
.äåìä ìéáùá ïúéð äæù ììë åøîà àì êà éæåæ 'ã ïúéì åñééô äåìäù äø÷îî éôè øåîç äæ óàå ,éðòðë ãáò ïéãë éæçéîã ïðáøãî
äæá ùé äåìîì éæåæ 'ã ïúéì éðåìô úà ñééô äåìä íàù åè÷ð í"ùøäî ú"åùáå äîåøú éìåãéâ øôñáã àéáäù [è ÷"ñ] ù"úô ïééò .46
.ïðáøãî ÷ø øåñéàäù ùøåôî ù"àøáã íäéìò äîú êìîä øòù øôñáå .äøåú øåñéà
äùòî àåä éæåæ 'ã äåìîì ïúéì éðåìô úà ñééôì äåìä ìù åäùòî íöòù íåùî àåä ,ñééôì íéøñåàä íòèã áúëù [å ÷"ñ] úòã úååç ïééòå
äàøðã íåùî íòèä àìà ,øåñéàä íòè äæù òîùî àì ã"áàøä íùá ù"àøä ïåùìî íðîà .ïåèìùì êéìò øáãà åîëå ,äåìîì äàðä ïúåðä
àò 'éñ] à"åæçá áúë ,ã"ååçä ìù åîòè úîçî åøñà àìã àä íòèáå .äåìîì éæåæ 'ãä úà ïúð åîöò äåìä åìéàë äàøðã åðééäå ,åçåìùë
,úåòîá åéðéò ïúðù àöîð ,éæåæ 'ã ìá÷à íà äðî êåìà äåìì øîàå ,éæåæ 'ãá ïééðåòî äåìîä íàù ,íéøáãä úøåöá éåìú øáãäù [á ÷"ñ
äðî êì äåìî éðéøä äåìì øîåà äéä äåìîä íà ë"àùî .äàåìää úà ìá÷ì éãë ,åîöò êøåöì éðåìô úà ñééôî äåìäå ,ñåéôä äùòîá àìå
.ïðáøã úéáø ô"ëò åà ÷"ø äá ùéå ,äåìäî òáåú àåäù äìåòôä åæå ,ñåéôá åéðéò ïúð äæá ,éæåæ 'ã éì ïúéì éðåìô úà ñééôúù î"ò
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àáä úéáø åæ ïéàù äæá ïðéøîà àìå øåñà æ"äã [æñ óã] ï"áîøá øàåáî ,åéùøåéî úéáøä úà äáåâ äåìîäå úî äåìäù äø÷îá [à
.äåì íäéáà ÷øå äåìîäî íîöòá ååì àì äåìä éùøåé àäã ,äåìîì äåìî
òîùî ïëå ,äåìäî úéáøä úà úåáâì äåìîä éùøåéì øåñàã [èë 'éñ] ï"øä úáåùúá øàåáî úî äåìîäù äø÷îá ,àëôéà ïëå [á
.[:áé÷ óã ÷"á] à"áùøä éùåãéçá
ç"èùä øëîå úéáøá ìàøùéì äåìäù éøëð íâå] ,úéáøä úà úåáâì øçàä øåñà ,øçàì úéáø åá ùéù áåç øèù øëåîä ïëå [â
òîùî êë ,äåìîì äåìî äðéàù úéáø éåäã ïðéøîà àìå ,êìéàå äééð÷ä ïîæî äúáøúðù úéáøä úà úåáâì äðå÷ì øåñà ìàøùéì
.[(é óéòñ çñ÷ 'éñ) à"îøá úàáåî äúö÷îù ,(ãñùú 'éñ) à"áùøä úáåùúá àéãäì
ìëì øåñà úéáø ìù àåä áåçäù ìëã ,ìàøùé ìë ìò ìèåä úéáø øåñéàã ,ùãåçî ãåñé [ã ÷øô ä øòù] øùåé éøòù øôñá áúëå
ìù áåçë ïéðòä øãâåä àì äìéçúîù äø÷î ìò ÷ø ,äåìîì äåìî äðéàù úéáø ìù øúéää øîàð äæ ïôåà ìò àìå ,åîìùì ìàøùé
ìëã ùãçúð àì íà óàã ,øçà ïôåàá ì"é äøåàëìå .úéáø ïúéì íìåòî áééçúä àì äåìäå ,äåìîì úåòî ïúð øçà íãàù ,úéáø
åðîî äð÷ù éî åà äåìîä éùøåéù ïåâë ,äåìä åà äåìîä çëî àá íåìùúäù ìë î"î ,úéáø ìù áåç òåøôì àìù íéøäæåî ìàøùé
47.äåìîì äåìî äàáä úéáø ììëá éåäå ,äåìä çëî æ"ä íéîìùî äåìä éùøåé øùàë ïëå ,äåìîä çëî äæ éøä íéáåâ øèùä úà

ãé óéòñ
ï"øä ú"åùáå ,ï"áîøä íùá [:èñ óã] à"áèéøáå ,í"øäî íùá æëù 'éñ éëãøîáå åàöî ä"ã :àò óã î"á 'ñåúá àåä ïéãä øå÷î
éðåìôì äðî ïú äøîà íàã [.æ óã] ïéùåãé÷ 'îâá åðéöîù íùëã ,áøò ïéãî àåä äöåö÷ úéáø éåäã àä íòèã 'ñåú åáúëå .[èë 'éñ]
î"î ,áøòä ãéì åàá àì úåòîäù óàå ,áøò éðàå éðåìôì úåòî ïú äåìîì øîåà áøò íâã] .áøò ïéãî úùãå÷î êì éðà ùã÷àå
ã"ðá ä"äå ,úùã÷úîå äùàì ïúðù åîë éåä éðåìôì ïúðù ïåéëå ,áøòì ïðúð åìéàë éåä áøòä ìù åéô ìò ïàéöåä äåìîäù ïåéë
.[åîöò äåìîì íúðúð åìéàë éåä ,äåìîì òøôù ïø÷ä ãáìî éðåìôì øðéã 'ë ïúð äåìäù êåúî
éðåìôì íéøùòå äàî òøôúù î"ò äàî êì äåìî éðéøä äåìì äåìîä øîà íà ä"äã åáúëù [÷ôñì ä"ã :æð óã î"á] 'ñåú ïééòå
48.äöåö÷ úéáø ë"â æ"ä ,ùã÷äì åà
íãà àáå ,úéáøá áééåçå á"öåéëå æâå íéî øåáò íéîåìùú áåç ïîæá íìéù àìù ïåâë ,úéáøá áééçúðù åà úéáøá äåìù íãà éáâìå .47
øåáñð àì íà íâå .úéáø ìù áåç íìùì àìù íéøäæåî ìàøùé ìëã ,øåñéà äæá ùéã èåùô ì"ðä øùåé éøòùä úòã éôì ,åøåáò íìùì øçà
ãáò ïéãîå ,äåìä øåáò íìùîë éåäå ,úéáøä áåç íåìùú úøåúá åìá÷î íåìùúä úà ìá÷îä ãé÷ôäù íåùî øåñàì íå÷î ùé î"î åäåîë
÷ø ,äåìä ìù úéáøä áåç úà íìùî åðéàù óñëä úà ìá÷îä ãé÷ôì øîàé íà óàå .úéáø øåñéà äæá ùéå ,íìéù äåìä åìéàë éåä éðòðë
éåäå ïë úåùòì êîñåî ãé÷ôä ïéàù ,àîìòá éìéî éîåèéô àìà äæ ïéà ,úéáøä áåç úà åìçîéù î"ò æâä åà íéîä úøáçì äðúî ïúåð
.íéøáã íðéàù áìáù íéøáãë
éðåìôì íúðéúð é"ò úéáøäå ïø÷ä úà åì òøôéù åéìò äåéö äåìîäù àìà ,úéáøäå ïø÷ä úà äåìîì áééåçî äåìäù àåä øáãä øãâå .48
øãð äæá ùéù øùôà ùã÷ä ïéðòìå ,áåçä úà ìåçîì àåä ìåëé ïëå ,éðåìôì àìå åì òåøôì åì øîåìå åá øåæçì äåìîä ìåëéå] .ùã÷äì åà
øçàì éðåìôì ë"÷ ïúéì äúòî áééçúúù î"ò êì íðúåð éðéøä åì øîàéå øðéã '÷ åì ïúéù ,øçà ïôåà ì"çëùîå .[åá øåæçì øñàéå ùã÷äì
ìåçîì ïúåðä ìëåé àì äæ ïôåàáå ,[âé óéòñá øàáúéù] éðòðë ãáò ïéãî ,éðåìô ïéáì äåìä ïéá äìéçúî äàåìää ú÷éæ äøöåð äæ ïôåàáå ,ïîæ
ïåéëã øùôà êà ,[åì åëéæù åìà úåòîá ïééðåòî éðåìô åúåà íà] äöåö÷ úéáø øåñéà ùé äæ ïôåàá íâ äøåàëìå .éðåìô åúåà ÷ø ,áåçä úà
ãáò ïéã åá ïéà éøëð àåä ïúåðä íàù áúë ïëìå ,úåçéìù éðéãá êééù êùéî éðòðë ãáò ïéãù [äåìî ä"ô] í"áîøä ìò éåìä ç"øâä áúëù
éðåìô ïéá úéáøá äàåìä ú÷éæ ìåçú àìå äøéáò øáãì çéìù ïéàã äæá øîàðù øùôà ïãéã ïåãéðá ð"ä ë"à ,éøëðì úåçéìù ïéàã ,éðòðë
.äåìä ïéáì

23

zenewn i`xn
åàéöåé ,íéðééãá äàöåéä äöåö÷ úéáø ïéãëå äàéöåäì ã"éá íéàáå úéáøä úà äåìä ïúð íàã í"øäîä íùá [èé ÷"ñ] ê"ùä áúëå
÷"ñ] ù"úôäå 49.åîöò äåìîì åðúéð åìéàë åìàä úåòîä úà ïðéðééã áøò ïéãîã ,íìáé÷ù éðåìôî àìå äåìîäî úéáøä êñ úà
æ"ò áúëù äî ù"úôá ù"ééòå ,éðåìôî åà äåìîäî ïéàéöåî íà ,äæá ÷ôúñð à"òø ïåàâäù àéáä éáö úøàôú ú"åùáù àéáä [àé
.éáö úøàôúä ìòá
úáåùúá åøå÷î ,éðåìôì ë"åë ïúàå éðéåìä åîöòî øîà äåìä íà ïéáì êë øîà äåìîä íà ïéá ÷åìéç ïéàù à"îøä áúëù äîå
íãà äðúîù éàðúã [.åñ óã î"á] 'îâá øàáúð â"äëáå ,úàæ øîà äåìä ÷øå íåìë äðúä àì äåìîäù óàù åðééäå ,à"áùøä
úéáø ìù äöéö÷ ïéàã àîéð ð"äå ,øåîâ éàðú àìå àîìòá äçèáä àìà åðéàù åðééäå ,àîìòá éìéî éîåèéô àìà åðéà åîöò úáåçì
ïðéøîà ,äåìîä íò î"åîä úìéçúá úàæ øîà äåìäù ïåéë î"î ,ïë øîà äåìäùë àìå ,åúáåèì éàðúäù ,ïë äðúä äåìîäùë àìà
.àøîâá íù øàåáîë ,éàðúä úà åéôá àéöåä àì äåìîäù óà åäåìä ïë úòã ìòã

åè óéòñ
äàåìää ìù ïø÷ä ãáìî úåòî êñ ìá÷î äåìäù àöîðã ùãåçî ïéã àåäå ,íéøùéîá íçåøé åðéáø íùá é"áá àåä ïéãä øå÷î
:íé÷ñåôá íéøåàéá äîë äæá åøîàðå .úéáø íåùî úàæ íéøñåà åðàå ,øéæçäì åéìòù
úùãå÷î êì éðà ùã÷àå éðåìôì äðî ïú äøîàù äùàã [.æ óã ïéùåãé÷] 'îâá øàåáîä ïéãì äîåã äæã íéøàáî à"øâäå é"áä [à
ïúð åìéàë éðåìôì ïúåðä úðéúð úà ïðéðééã áøò ïéãîã åðééäå ,[éðòðë ãáò ïéã íò áøò ïéã úáëøä çëî åðééäå] íäéðù ïéãî
äðùã÷ú äùàì ïúåðä ìù åæ äðéúðã ïðéøîà éðòðë ãáò ïéãîå ,[úùãå÷î êì éðà ùã÷àå éðåìôì äðî ïú ïðéøîàãëå] äùàä ãéì
ìù äéååö çëî úåòî ìáé÷ íãàù ùãåçî ïéã àöîðå ,[éðòðë ãáò ïéãî úùãå÷î éðåìôì éùã÷úäå äðî êìéä ïðéøîàãëå] ,éðåìôì
äæ éøä áøò ïéãîã ïðéøîà ,úåòî åì ïúéì äåìîä úåçéìùá éðåìôì øîåà äåìäùë äàåìä ïéðòì ð"äå ,åì äùã÷úð äæá ,äùàä
,åìàä úåòîä úà åøåáò ïúéì åñééô àåäù ,äåìä øåáò íðúð éðåìô åúåàù êåúîå ,äåìîì úåòîä úà ïúð éðåìô åúåà åìéàë
àöîðå ,åðúð äåìä åìéàë äæ éøäå ,äåìä éðåìô øåáò úåòî êìéä äåìîì øîà éðåìô åúåà åìéàë äæ éøä éðòðë ãáò ïéãîã ïðéøîà
50.øåñà æ"äå äàåìää øåáò äåìîì äåìä ïúðù úåòîë úåðåãéð äåìîä ìù åéååéö çëî äåìä ìáé÷ù åìà úåòîù
äæ ïéãå ,úåòî êì äåìà éðàå éæåæ 'ã éì ïúéù éðåìôì øåîà äåìì øîà äåìîäù ì"öå ,íçåøé åðéáø éøáãá ñ"è ùéã áúë ç"áä [á
åäåöî äåìîäù àëä ù"ëå ,äåìîì úåòî ïúéì øçà íãàì ñééôì äåìä ìò øñàù åîöò íçåøé åðéáø éøáãá øåñéàì èåùô ïëà
.êë ìò

ïðéðééãã àåä áøò ïéã øãâã íéøáåñä ,ì"ðä éëãøîäå 'ñåú úèéùì íéàúî ì"ðä ìëã áúëù [àé 'éñ úéáø éðéã] íéøôà äðçî øôñá ïééòå .49
éðòì äðî ïú úøîåàáã éîìùåøéä íùá àéáäù (:ç óã ïéùåãé÷) à"áùø ïééòå] .åîöò äåìîì åðúéð åìéàë äåìîä éååöá åðúéðù úåòîì
äëåæ åàìã à"áùøä óéñåäå ,åîöòì äëåæå øæåçå äùàì äëåæ éðòäã ð"à ,éðòì úåëæì äùàä ìù äçåìù ìòáä äùòð êì éðà ùã÷úàå
óã ïéùåãé÷] é"ùø ïåùìîù à"ðçîä áúë êà .[áøòä úà áééçì åúìá÷á äëåæù äåì ïéãë ,äùàì äëåæë åäåàùò àìà åøîà äùàì ùîî
à"áèéøä áúë ïëå ,äðåöøå äéååö äùòðù ,äàðä äì ïúðù àìà ,äùàì åðúð åìéàë éðåìôì ïúðù óñëä úà íéðã ïéàù òîùî [àçéð ä"ã .æñ
äøåáéãá éðåìôì äðî áéäéã äèåøô àéåùã äàðä àéääá àùôð àéð÷î ,åîöò äðîä úàðä äùàä ãéì àéèî àìã â"òàã ì"æå [íù ïéùåãé÷]
áúëå .ì"ëò äììâá éðåìô äðäðå äùòðù äðåöøá úéðäð éøä íåìë äì òéâä àìù ô"òà [à"ëä úåùéà ä"ô] í"áîøä ïåùì ïëå .ì"ëò
äàðää éååù úà ÷ø àìà ,éðåìô åúåàì äåìä ïúðù íåëñä ìë úà äöåö÷ úéáø ïéãî äåìîäî åàéöåé àì í"áîøäå é"ùø éôìù à"ðçîä
.äæá å÷ìéç àìå åîúñ íé÷ñåôäù ò"ö íðîà .éðåìô åúåàì úåòî ïúð äåìäù äæá äåìîì ùéù
øîåàá] áøò ïéãî úéáø ïéã ø÷éò úà àéáäù íãå÷ äæ ïéã áúë íçåøé åðéáø éøäù ,÷çåãä ïî åá ùé íçåøé åðéáø éøáãá äæ øåàéá .50
.áøò ïéã ø÷éò úà áåúëéù íãå÷ [éðòðë ãáòå áøò] íäéðù ïéã ìò ññåáîä ïéã áåúëé êéàå ,[éðåìôì éæåæ 'ã ïúå úåòî êì äåìà
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úáùçð áåùç íãà ìù úåòî úìá÷ã [.æ óã ïéùåãé÷] 'îâá åðéöîù íùëã ,øçà ïôåàá íçåøé åðéáø éøáã øàáì áúë æ"èä [â
íãà äåìä àäé íà ð"ä ,[êì ùã÷úàå úåòî êìéä áåùç íãàì äøîà íà] äùàä úà äæá ùã÷ì øùôàå ïúåðì äàðä úðéúðë
æ"èä óéñåäå .úéáø íåùî øåñà æ"ä ,[äàðä äæá éì ïúúå] äðúî éðîî ìá÷úù éàðúá úåòî êì äåìà åì øîàé äåìîäå áåùç
ïåîî åñéëî àéöåäì êøöåä ïúåðäù íåùî ïåîî úáùçð åæ äàðä ïéàù àìà ,äàðä ïúåðì ùé äðúî ìá÷îù íãà ìëá úîàáã
åì ïúéì éðåìôì øîåì äåìä ìò äåéö äåìîäå ,øçà íãà àåä ïúåðäùë êà ,ïåîîä úàöåäá äìá÷ä úàðä äìèáå ,äðúîá åðúéìå
åðéàù äåìá óà äèåøô äåùä äàðä æ"ä ,äðúî äåìä ìáé÷ åçëîù äàðä äåìîì íøåâå äæä éååöä úà äùåò äåìäå úåòî [äåìì]
.úåòî åñéëî àéöåäì êøöåä àì äåìîä éøäù ,áåùç íãà
úðéúðë àáéùç åúåçéìù úà äùåòå äåìîä ìù åéååéöá çøåè äåìäù àçøéèä íöòã íåùî ,øåñéàä íòè øàáì áúë ê"ùä [ã
.äåìîì äàðä
åøéáçî ìá÷îä íãà ìëáù áúëù [ó"éøä éôãá .â óã] ïéùåãé÷á ó"éøä ìò ï"øä éøáã úà àéáäù ò"åùì à"òø úäâäá ïééò
åæ äàðä äåù áåùç íãàá ÷øå ,äèåøô äåù åæ äàðä ïéàù àìà ,áåùç íãà åðéà ìá÷îäùë óà ,äæá äàðä ïúåðì ùé äðúî
äåìäùë óà úéáø íåùî øåñà æ"ä ,äðúî éðîî ìá÷úù éàðúá úåòî êì äåìà äåìì äåìîä øîàé íàù à"òø áúë æ"éôìå ,äèåøô
51.[à"ñ àñ÷ 'éñ] ïìäì øàåáîëå ,ïðáøãî ô"ëò úéáø øåñéà ùé ô"åùî úåçôá íâ éøäù ,áåùç íãà åðéà

æè óéòñ
øúéää íòè .éæåæ ïôæåìã éðåìôì øåîàå éæåæ 'ã ìå÷ù äéøáçì äéì øîéîì ùéðéàì äéì éøù àáø øîà :èñ óã 'îâ àåä ïéãä øå÷î
52.ìé÷ù à÷ äøéîà øëùù íåùî àåäã 'îâá øàáúð
äåìîä ìù åðá àåä ìá÷îäù äø÷îá
åéáà ïçìåù ìò êåîñ ïáä íàù ù"àøäå à"áùøäå ï"áîøä åáúë íðîà ,äåìîä ìù åðáì óà úåòî ïúéì øúéää øàáúð 'îâá
,äæ ïôåàá úåòî úååìäì åîéøòéù ïðéùééçã äðååëä äøåàëìå] .äîøòäì ïðéùééçã íåùî íòèä åáúëå ,ìåãâ ïáá åìéôà ,øåñà æ"ä
53.[åéáàì úåòîä úà ïúé åéáà ïçìåù ìò êåîñä ïáä ë"çàå
øùàë àìà åæ äëøá äøîàð àìù óà ,áéèîäå áåèä êøáî äðúî ìá÷îä íãàù ù"àøä ìù åðéã àáåä [ä"ñ âëø 'éñ ç"åà] ò"åùá .51
àìà äàðä áùçéú äðúî úìá÷ù åðéöî àì àäã äù÷ä íù à"âîäå .ïúéì çîùå äðäð ïúåðä íâã íåùî íòèäå ,äðîî ïéðäð íãà éðá éðù
äæá éâñå ,ïúåðì úèòåî äàðä ùé äðúî ìá÷îä íãà ìëáã ,ò"åùä éøáã ù"à [ì"ðä ïéùåãé÷á] ï"øä éôìå ,íãà íúñá àìå áåùç íãàá
.áéèîäå áåèä úëøá ïéðòì
øåñàì åáúë àì íéðåùàøäù äæî øàåáîå ,úéáø åúéá éðáì ïúéì éãë åéúåòî äåìéå íéøòäì àåáé ãçà ìëù áúë [æî 'éñ] ù"àøä .52
úèéù ïëå .ïè÷ åäæ åéáà ïçìåù ìò êåîñå ìåãâã ì"éé÷å ,ïè÷ä åðá úàéöîá äëåæ áàäù ì"éé÷ã ,äàéöî ïéãëå ïáäî äëåæ áàäù íåùî
øò 'éñ î"åç] à"îøä íðîà ,åðçìåù ìò êåîñ àåä íà óà ,ìåãâä åðáì äðúéðù äðúîá äëåæ áàä ïéàù [.áé óã î"á] à"áèéøäå ï"áîøä
åà äøåîâ úéáø áéùç â"äë íà ïééòì ùéå .äëàìî øëùë éåä äøéîà øëù ð"äå ,áàä åá äëåæ äëàìîî åðáì éúàã çåéøã áúë [á"ñ
.äøåîâ úéáøì úàæ äùåò äæ ïéà åðîî äëåæù áàäù óàå ,äøéîà øëù úøåúá ïáì úåòîä úà ïúåð äåìäù ïðéøîàã
äàáä úéáø àìà äøñàð àìã êåîñá ìéòìãë åøîà àìå ,ìé÷ù à÷ äøéîà øëùã äæ íòèì 'îâá åëøöåä äîì äù÷äù à"áèéø ïééò .53
:íéöåøéú éðù õøéúå ,úåòîä úà ìá÷î äåìîä ïéà àëäå ,äåìîì äåìî
åúåàì äåìäî åðúéðù úåòîäù àöîð â"äëáã ,äåìì äåìé éðåìô åúåàùå ,éðåìôì àìà äåìì úååìäì íéëñä àì äåìîäù äø÷îá î"÷ôð [à
øèð øâà úøåúá àìå äøéîà øëù äøåúá åðúéð úåòîäù ïåéë éøù ä"ôàå ,äåìîä àåä éðåìô óåñáì éøäù ,äåìîì äåìî åðúéð ïëà éðåìô
éæçéîù åäåìäù øçàì éðåìôì ïðúéì åì øåñà åìàä úåòîä úà åì ïúð àì ïééãò äåìä íà î"îã à"áèéøä óéñåäå] .äàåìää íöò ìò
.[úéáøë
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åéáà ïçìåù ìò êåîñ åðéàù ïè÷
:åéáà ïçìåù ìò êåîñ åðéàù ïè÷ì äøéîà øëù ïúéì øúåî íà å÷ìçð íé÷ñåôä
[:áé óã î"á] 'îâá ïçëùàãëå ,ìåãâë åðéã åéáà ïçìåù ìò êåîñ åðéàù ïè÷ã ,åøéúä é"ðäå [:èñ óã î"á] ù"àøä .à
.äàéöî ïéðòì
æ"èä åè÷ð ïëå ,åéáà ïçìåù ìò êåîñ åðéàù ìåãâá àìà ì÷äì ïéàã è÷ðã ,äæá øåñàì øåèä úòã àîù ÷ôúñð é"áä .á
,ä÷ãö ïéãî åñðøôì åéáà ìò ìèåî ïè÷ä úà ñðøôéù éî ïéà íàù ïåéëã íòèä é"áä áúëå .[àë ÷"ñ] ê"ùäå [é ÷"ñ]
úàæ äîéãù (âì ÷"ñ) à"øâäá ïééòå] .áàì ïúåðë æ"ä ïåîî ïáì ïúåð àåäùë ïëì ,[:èî óã úåáåúë] 'îâá øàåáîë
åì øåëùì áàä ìò ìèåîù íåùî ãåîìú åà àø÷î äåìîä ìù åðá úà ãîìì øåñàù (é óéòñ) ìéòì àáåîä ïéãì
.[åãîììå ãîìî
ìá÷îäî åìàä úåòîä úà ç÷éì äåìîì øåñàù à"îøä éøáãá
øëù éðåìôì ïúåð äåìäù äæ ïôåàáã íîòèå ,[äåìî ä"ô] î"îáå [çååøàã ä"ã :å óã ïéùåãé÷] 'ñåúá àåä à"îøä éøáã øå÷î
.úéáø úîøòä íåùî øåñàå ,åçåìùë äàøð æ"ä úåòî äåìîì ïúåð éðåìôå äøéîà
54.éøùå åçåìùë äàøð åðéà ïëìå ,äøéîà øëùë úøãâåî éðåìôì äåìä úðéúðù íåùî åîòèå ,äæá ì÷äì áúë [:èñ óãá] à"áèéøäå
55.úåòéãä éúù úà àéáä [ä"ñ áì÷ ììë] íãà úîëçäå
à"îøá íéàáåîä é"ùø úáåùú éøáãá
,øçà ìàøùéî úéáøá úåòî úåììå ìàøùé çåìùì ìàøùéì øúåî ïéãä ïîã áúëù é"ùø úáåùú úà àéáä [çìù 'éñ] éëãøîä
åçåìùù êåúîã øîåì ïéàå ,äåìîì äåìî äàáä úéáø åæ ïéàù íåùî àåä é"ùø ìù åîòèå ,çéìù é"ò úéáøä úà òåøôì øúåî íâå
.äøéáò øáãì çéìù ïéà éøäù ,äåìîì äåìî äàáä úéáøë äæ éøä åúåîë íãà ìù
øàåáéù éôëå ,äëìäî äúåà åçãù ùéå ,äëìäì äúåà åìá÷ù ùé ,åæä é"ùø úáåùú éøáãá åðúðå åàùð íé÷ñåô øàùå î"ãäå é"áäå
56.ïìäì

,úååìäì åìãùì éãë äåìîì åìàä úåòîä úà ïúéì éðåìô åúåà éàùø äúòîã äøéîà øëù ìù äæ íòèá î"÷ôðã à"áèéøá õøéú ãåò [á
äåìä ìù åçåìùë äàøðã íåùî äåìîì óñë øéáòäì øåñà äæáã ,äåìîì äåìî äàáä úéáø åæ ïéàù íåùî øúéää íòè äéä íà ë"àùî
.[ïìäì äàøå ,óñëä úà äåìîì ïúéì øåñàù à"éã àéáî à"îøäå]
äøéîà øëù ììë ìèð àìù àöîð â"äëáã ,øéúä àì à"áèéøä íâ äåìîì úåòîä úà ïúé éðåìôù åðååëúð ùàøî íàù øáúñî íðîà .54
.åçåìùë äàøð æ"äå
àéä éðåìôì úåòîä úðéúðù ïôåàá ÷ø àåä ,äåìîì úåòîä úà ïúéì î"îäå 'ñåú åøñàù äîã ùãçì áúëù [å ÷"ñ] úòã úååç ïééò .55
äåìîì úåòîä úà ïúåð éðåìô åúåà øùàëã àöîð â"äëáã ,äåìì úåòîä åøæçé äåìé àì íàå ,äåìì äàåìää úà äåìé äåìîä ïëàù éàðúá
íà óàå ,úèìçåî éðåìôì äåìä úðéúð íà êà .åì åèìçåä àì ïééãò åìà úåòî éøäù ,äåìä ìù úåòî ïúåðë àåä éøä ,úååìäì åìãùì éãë
ìëáã ì"ñã òîùî íé÷ñåô øàùå à"îøäå íéðåùàøä éøáã úîéúñ íðîà .øúåî æ"ä ,äåìì åìà úåòî åøæçé àì äàåìää úà ïúé àì äåìîä
.ã"ååçäë àìã æ"èä éøáãî ÷ééãù á÷òéî ùøåù øôñî àéáäù [æè÷ úåà] äáåùú éëøã ïééòå ,åçåìùë äàøð ñ"åñã ,øåñà ïéðò
ïä úåéùå÷äî ÷ìç êà ,úéáéøë éæçîã ,ïðáøãî øåñàì àìà ïðéà é"ùø úáåùú ìò íé÷ñåôä åù÷äù úåéùå÷äî ÷ìçù ïìäì øàáúéå .56
.äøåúä ïî äæá øåñàì êéøöã ,ïéãä ø÷éò ãöî
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:úåéùå÷ éúù é"ùø úáåùú ìò äù÷ä é"áä äðäå
äåìäî úéáøä úåòî úà ìèåð çéìùä éøäù ïàë øéúäì ïéà äåìîì äåìî äàáä úéáø åæ ïéàù íåùî àåä øúéää ãåñé íà [à
õøéúù [æ ÷"ñ] î"ã ïééòå .äåìäî ïìèéìå øåæçì äåìîì úåòî ïúåðä éðåìôì øîåì øåñàù øàáúð [âé óéòñ] ìéòìå ,äåìîì ïéøéáòîå
.çéìùä é"ò äúùòð äàåìääù àëä ë"àùî ,øéùé ïôåàá äåìì äåìîî äúùòð äàåìää [âé óéòñá] íúäã ,åæ àéùå÷
ùøéôù äàøð î"ãä ìù åúáåùú ïëåúîå .äæá øåñàì äàøð éåâ é"ò úéáøá äåìä ìàøùé éáâ çñ÷ ïîéñá àäã î"ãä äù÷ä ãåò [á
î"î éåâì úåçéìù ïéàù óàã øàåáîå ,éåâ çéìù é"ò øçà ìàøùéì úåòî úååìäì ìàøùéì øåñàù òîùî çñ÷ 'éñáù ,é"áä úðååë
57.éåâ çéìùî óéãò àì î"î äøéáò øáãì çéìù ïéàù óàã ,ìàøùé çéìù é"ò úååìäì øñàé ð"äå ,øåñéà äæá ùé
,éåâ çéìù é"ò úåòî úååìäì åøñà ïëìå àøîåçì éåâì úåçéìù ùéã ïðéøîà ïðáøãîã ,éôè øéîç éåâ çéìù ïëàã õøéú î"ãäå
58.äæá úåçéìù ïéà ïðáøãî óàå ,äøéáò øáãì çéìù ïéà ïðéøîàã ìàøùé çéìùá ë"àùî
øá åðéà éåâä çéìùäù íåùî àåäã î"ãä áúë ,äøéáò øáãì çéìù ïéà ïéãî ììë úåçéìù àäú àìù åøîà àì éåâ çéìùáã àäå]
çéìùäù êåúîã óéñåä (ã"éä ä"ô) î"ìîäå .(é óã î"á 'îâä úééâåñá ïééò) äøéáò øáãì çéìù ùé â"äëáå ,úéáø øåñéàá àáåéç
øáãì çéìù ïéà úðòè äæá ïéà ò"åëìã äá áéúåî ë"òáù øöçì éîãå ,ââåù çéìùî óéãò æ"øä úéáøä øåñéàî ììë òãåé åðéà éåâä
.[äøéáò
íéøåàéá éðù äæá åðàöîå ,äøéáò øáãì çéìù ïéàù ììëä äæá øîàðù øçàì äàåìää úåìç øãñ äî áèéä ùøéô àì î"ãä äðäå
:íé÷ñåôá íééø÷éò
çéìù ïéàã àä çëîã ,àåä íéøáãä øãñù øàåáî [ã"éä ä"ô] î"ìîá ïëå [àé ÷"ñ æ"èä ìò óñëä úåãå÷ð] ê"ùä éøáãá [à
äåìäù àìà ,úéáø éìá äåìì äåìî çéìùäå úéáø éìá çéìùì äåìî äåìîä ,úéáø éìá úåàåìä éúù ïàë ùéù ïðéøîà äøéáò øáãì
,çéìùä àåä äåìä ìù äåìîäã ,äåìîì äåìî äàáä úéáø ïàë ïéàù àöîðå ,äåìîä ìà øéùé ïôåàá åîöòî úéáøä úà áééçúî
59.äåìîì ÷ø úéáø åì ïúð àì äåìäå
,úéáø éìá äåìä øåáò úåòîä úà äåì çéìùäù ïðéøîà äøéáò øáãì çéìù ïéàã àä úîçîù ùøôî [ç ÷"ñ] úòã úååçä [á
úåòî äåìä äåìîì øîåàë çéìùäã ,äåìîì äåìî äàáä úéáø ïàë ïéàù àöîðå .äåìîì ïúéì åîöò çéìùä áééçúä úéáøä úàå
60.úéáø êì ïúàå éðåìôì
ääâäá] à"òøå [ç ÷"ñ] ã"ååçäå [ã"éä ä"ô] î"ìîä úééùå÷ëå ,äøåúä ïî äæá øåñàì ùéã äá äðååëäù äùøôì ïúéð åæ àéùå÷ .57
íöòå ,äåìì äåìîäî úåòîä úà øéáòäì ,àîìòá óå÷ äùòîë çéìùä äùòî úà úåàøì øùôàã [é"î ìù ò"åùä úàöåäá ùãçî úñôãðä
'éñ] æ"èá àáåîä [äù 'éñ] ù"áéøäî à"òø àéáäù åîëå ,äøåú øåñéà äæá ùéå ,äåìì äåìîä ïéá øéùé ïôåàá äùòð äàåìää úåìç íëñä
.[áì ÷"ñ èñ÷
úåìç äæá êéøöù øáñ àìà ,óå÷ äùòîá éâñå úåçéìù ììë ö"à àëäã ,úîãå÷ä äøòäá ì"ðä äðòèì ùùç àìã î"ãäî øàåáî .58
.äåìì äåìîä ïéá äàåìää úåìç úà ìòåô çéìùäù åðééäå ,úåçéìù
äåìîì úéáø ïúúù î"ò êì äåìî éðéøä åì øîàé çéìùä íà éøäù] ,äåìîì äåìäî úéáøä úåáééçúä äìç ïôåà äæéàá ùøôúä àìå .59
çìåù äåìäå äæá úåáééçúä äìç àì ïëàã [çë é"ñåñ î"åç ÷ìç] äîìù úéá ú"åùá áúëå .[(ãé óéòñ) ìéòì øàåáîë äøåúäî øåñà æ"ä
éôìã óéñåäì ùé ãåò .[úàæ äøñà äøåúäù àìà úéáø úåáééçî äàåìää úåòî íöòã úéáøá äàåìä øàùá ë"àùî] åðåöøî úéáøä úà
ïééòå .øéùé ïôåàá íâ äåìîì äðúéì ìåëé äéäå ,çéìùä é"ò úéáøä úà øéáòäì à÷åãá êéøö äåìä äéä àì äøåàëì ê"ùäå î"ìîä øåàéá
é"ò àìå ïë úåùòì éôè óéãò óàå ,øéùé ïôåàá ïåùàøä äåìîì úéáøä úà ïúéì ìåëé äåìäã ð"äàã áúëù [åë 'éñ å"ç] ñ"úç ú"åù
.úéáøë éôè éæçéîå äåìì úåòîä úà äåìîä àåäù çéìùä
éøçàù áúëù [å ÷"ñ] ìéòì åúèéùì ã"ååçäù ì"ö ,øåñà äæù øàáúä [âé óéòñá] ìéòìå äåìäî úéáøä úà ìèåð çéìùäù óàå .60
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zenewn i`xn
åéúåòî äåìî äåìîäù äàåìää ïîæá åùøôéù åðééäå] ê"ùäå î"ìîäë ïéá ì÷äì øùôà äùòî ïéðòìù [ã 'éñ] íãà úðéáä áúë
éìá äåìì äåìî äåìîäù åùøôéù] úòã úååçäë ïéáå 61,[äåìîì áééçúî äåìäå ,úéáø éìá äåìì äåìî çéìùäå ,úéáø éìá çéìùì
.[úéáøä úà åì áééçúî çéìùäå úéáø
ïðáøã úéáøá
ìù åæ àìå÷ ì÷äì ïéà ç÷î êøãá ïåâë ïðáøã úéáøáù áúëù [ã"éä ä"ô] î"ìîä éøáã úà àéáäù [ãé ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééò
î"äòù øôñáù àéáäå ,àìå÷ä ø÷éò ìë äìèá àìéîîå äøéáò øáãì çéìù ùéã ïðéøîà ïðáøãá éìåà ÷ôåñî è"éøäîäù ïåéë ,é"ùø
ïéà çéìù é"ò äùòðù àëä ,àúéééøåàã úéáø éãéì àåáé àìù àåä ç÷î êøã úéáøá åøæâã àä ìëù ïåéëã ,ùãçìå äæá ì÷äì ïã
.äæ ïôåàá ç÷î êøãá úéáø øåñéà åøæâ àìù ì"é ,é"ùøã àìå÷ øîàéúå äøéáò øáãì çéìù àäé àì æàã ,àúééøåàãì àåáéù ùùç
äåìîä íù ìò øèù çéìùä áåúëé àìù à"îøä éøáãá
àìù äæá äðååëä ø÷éòå ,[é"áá àáåîä æé ùøåù] ÷"éøäîä éøáãá åøå÷î ,äåìîä ù"ò øèù çéìùä áåúëé àìù à"îøä áúëù äî
î"ìîä øåàéá éôìã åðééäå] .é"ùø úáåùú ìù øúéää ìèá æàã ,äåìä ïéáì äåìîä ïéá àéä äàåìääù åá ùøåôîù øèù àäé
,äåìì çéìùä ïéáå çéìùì äåìîä ïéá ÷ø äåìì äåìîä ïéá äàåìä ú÷éæ ïéàù äæá àåä é"ùø ìù øúéää ùøåù (ë"äå÷ð) ê"ùäå
÷"éøäîä ìù øåñéàäù ì"ö ìéòì àáåäù ã"ååçä éôìå .øúéää ø÷éò ìë ìèá äåìîì áééçúî äåìäù åá ùøåôîù øèù ùé øùàëå
áééçúî çéìùäù äæá åðééðò ã"ååçä éôìù ,é"ùøã øúéä ìèá æàã ,äåìîì úéáøä úà áééçúî äåìäù øèùá ùøåôîù ïôåàá àåä
.[äåìä àìå äåìîì
é"ùø úáåùú ìò íé÷ìåçä
áúëå íäéøáãë è÷ð à"øâä íâ .ïë äëìää ïéàù åáúëå é"ùø úáåùú ìò úåù÷äì åáøä [àé ÷"ñ] æ"èäå [ê"ùá àáåä] ùåáìä
[:àò óã] åúèéùl ìéæà é"ùøã áúë 62à"òø íâ .àåä øåîâ úåòèã íééñå ,àøéäð àì é"ùø éøáã íéé÷ì ê"ùäå î"ãä åáúëù äîã
çéìù é"ò äåìîäã ù"áéøäë ì"éé÷ ïðà êà ,àøîåçì éøëðì úåçéìù ùéã ïðéøîàã àä çëî ÷ø äìç í"åëò çéìù é"ò äàåìäã
63.äøåú øåñéà äæá ùé úéáøá éåâ

.øåñéà äæá ùé äàåìää íãå÷ ÷øå ,äåìäî úéáøä úà ìåèéì øúåî äàåìää
.î"ìîäå ê"ùäë úåèéùôá ì÷äì ùéù áúë [øîåàå ä"ã å"ëñ å"ç] ñ"úçä íâ .61
.57 äøòäá ìéòì åéøáã åàáåä ,é"î úàöåä ò"åùá ùãçî úñôãðä ääâäá .62
.äúåèùô éôì àéäù äîî øçà ïôåàá äàåìää úà ïðéùøôî àîúñáã ì"ñ àìã íåùî åðééä é"ùø ìò íé÷ñåô êðä éâéìôã äî äðäå .63
,øéúäù íãà úðéáä éøáã ìéòì åàáåä äæá ,çìùîì úéáøä ú'à áééçúî äåìäå ,äåìì çéìùäå çéìùì äåìî äåìîäù àéãäì åùøôé íà êà
.ìéòì àáåäù úòã úååçä ìù ïôåàá øéúä ïëå
.úéáøá úååìäì ïåùì åè÷ð àìå úéáøá úååìì ïéøúåî ç"úã 'îâá åè÷ðù äîî úàæ ÷ééã í"áîøäù î"îä áúëå .64

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש חשון תשע"ח
יו"ד הלכות ריבית מסי' קנט עד סי' קס סט"ז
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה
---------------------------------------סימן קנט סעיף א
א .מהו טעם איסור ריבית?
ב .להלוות לגוי בריבית;
 (1מה דינו מן התורה ,ומה הטעם?
 (2מה דינו מדרבנן ,ומה הטעם?
 (3מה הדין בתלמיד חכם ,ומה הטעם?
 (4מה הדין בריבית דרבנן ,ומה הטעם?
 (5ומה הדין האידנא ,ומה הטעם?
ג (1 .מה הטעם לא גזרו על משא ומתן עם עכו"ם כדי שלא ילמוד ממעשיו?
 (2האם מותר להלוות בריבית לעבד כנעני?
סעיף ב
ד .מומר ,הכופר בעיקר או שהוא עושה רק להכעיס;
 (1האם מותר להלוותו בריבית?
 (2מה הטעם לשיטתייהו?
 (3האם המומר עושה איסור בנתינת הריבית?
 (4האם מותר להלוותו בלא ריבית?
 (5ומה הדין לגביו באבק ריבית ,ומה הטעם?
ה .להמחמירים להלוות למומר בריבית ,מה הדין בדיעבד כשכבר לקח ממנו ריבית ,האם מחוייב להחזירו,
בכופר בעיקר או במומר להכעיס ,ומה הטעם?
ו (1 .האם מותר ללוות ממומר בריבית?
 (2הנותן ריבית למומר ,על מה הוא עובר?
 (3האם מותר להלוות למסור בריבית?
סעיף ג
ז (1 .האם מותר להלוות לכותי או ללוות ממנו בריבית ,ומה הטעם?
 (2האם מותר להלוות לקראי או ללוות ממנו בריבית ,ומה הטעם?
 (3תינוק שנשבה בין עובדי כוכבים ואינו יודע מתורת ישראל ,האם מותר להלוות לו בריבית?
 (4מומרת לעבודת כוכבים שיש לה בן מהעכו"ם ,האם הבן כמוה או כמוהו?
 (5מומר שיש לו בן מן העובדת כוכבים ,האם הבן כמוה או כמוהו?
סימן קס סעיף א
ח (1 .בכמה לאוין ואלו עובר המלוה בריבית?
 (2בכמה לאוין ואלו עובר הלוה  -בריבית דאורייתא ובריבית דרבנן?
 (3על מה עוברים הערב ,הסופר והמתווך?
 (4על מה עוברים העדים  -במלוה בשטר ובמלוה על פה ,בריבית דאורייתא ובריבית דרבנן?
ט (1 .פרט פלוגתת האחרונים באופן שהמלוה מלוה הדמים בריבית במילא ,האם עובר הלוה על לפני עור?
 (2באר האם דומה ענין זה למושיט כוס יין לנזיר בדקאי בחד עברא דנהרא?
 (2אף אם דומה ענין זה לנזיר ,האם לכתחילה יש לאסור ,ומה הטעם?
 (3ומה הדין במומר כה"ג?
 (4ומה הדין באופן שזה שרוצה ללוות צריך המעות לצורך פיקוח נפש או לצורך מצוה ,האם יש איסור לפני
עור לשני ,והאם מותר לו ללוות ממנו?
י (1 .מי שנשבע ליתן ריבית ,האם השבועה חל ,והאם צריך ליתן הריבית  -בריבית דאורייתא ובריבית דרבנן?
 (2האם מותר להמלוה לקחת הריבית?
 (3ומה הדין בספק איסור דרבנן?

סעיף ד
יא (1 .מה הדין אם הלוה משלם יותר בשעת הפרעון מדעת עצמו בלא שהתנה ,וגם אינו אומר לו שנותן לו
משום ריבית?
 (2ומה הדין אם היה זה דרך מכר?
 (3במאי קא מיירי בדרך מכר ,כשמשלם פירות או מעות?
יב .אלו נפק"מ מצינו בין מה שפסק המחבר כאן לבין מה שפסק בחו"מ גבי מי שלקח מעות מחבירו ומצא בו
יתרון בכדי שאין הדעת נוטה?
סעיף ה
יג (1 .אמר הלוה למלוה בשעת לקיחת הריבית ,אני מוחל לך הריבית ונותנו לך במתנה ,האם המחילה מועלת -
בריבית דאורייתא ודרבנן?
 (2אם כבר לקח ממנו הריבית וצריך להחזיר לו ,האם מועיל מחילה  -בריבית דאורייתא ודרבנן?
 (3שתיקה לחוד האם הוי מחילה או צריך מחילה בפירוש?
 (4לדעת הרמב"ם האם מחילה באונס הוי מחילה?
 (5מה הדין מתנה על מנת להחזיר בריבית?
יד .באר מילתא בטעמא האם יכול לתת לחבירו מעות במתנה ,וחבירו יתחייב ליתן לו כך וכך מעות כל ימי
חייו?
סעיף ו
טו.
טז.
יז.
יח.

יט.

 (1האם מותר לתת ריבית מוקדמת או מאוחרת כשמפרש שזה בשביל ההלוואה שהלוהו או שילוה לו?
 (2ומה הדין בנותן לו סתם ואינו מפרש שזה בשביל ההלוואה  -בדבר מועט ובדבר מרובה ,ומה הטעם?
 (3ומה הדין אם היה רגיל לשלוח לו דורון דבר מועט או מרובה?
 (1עד כמה זמן לפני ההלוואה או אחריה אסרו ריבית מוקדמת או מאוחרת  -כשנותן בסתם?
 (2וכשמותר ,האם מותר רק דבר מועט או גם דבר מרובה?
מה הטעם לדעת הרמב"ם ,שהתיר ללווה להוסיף מעות מדעתו בסתם בשעת הפרעון ,וריבית מוקדמת או
מאוחרת אסר אפילו בסתם?
 (1כל שלא קצץ הריבית בשעת הלוואה ,האם הוי איסור ריבית או אבק ריבית?
 (2ריבית מוקדמת או מאוחרת ,כשמפרש שהוא בשביל ההלוואה ,הוי ריבית קצוצה או אבק ריבית -
להאוסרים אפילו בסתם ולהמתירים בסתם?
 (3וכשאינו מפרש ונותן סתם ,האם הוי איסור ריבית או אבק ריבית?
 (4והאם חייב להחזיר לצאת ידי שמים?
ריבית מוקדמת בתנאי שילוונו ,ואם לא ילוונו יתחייב להחזיר לו המתנה ,מה דינו?

סעיף ז
כ .כל זמן שמעותיו של מלוה ביד הלוה ,האם מותר למלוה להנות מהלוה בדבר שהיה עושה לו אף אם לא
הלוהו ,ומה הטעם;
 (1מדעתו?
 (2שלא מדעתו?
 (3ובדבר של פרהסיא?
סעיף ח
כא (1 .במאי קא מיירי השו"ע שכתב אפילו לבניו ובני ביתו אסור להלוות בריבית .להלוות להם או ללוות
מהם?
 (2מה הפי' מה שאמרו בגמרא :מותר לאדם להלוות לבניו בריבית כדי להטעימן טעם ריבית ,ולאו מילתא
היא דלמא אתי למסרך?
 (3איזה פירוש נראה יותר להט"ז ומאלו טעמים?
סעיף ט
כב .במלאכה;
 (1מה הדין לעשות עם חבירו מלאכה על מנת שיעשה הוא עמו אותה מלאכה?
 (2ומה הדין לעשות עם חבירו מלאכה על מנת שיעשה הוא עמו מלאכה יותר כבדה או אותה מלאכה בזמן
שיותר כבדה?
כג .במעות;
 (1מה הדין לומר לחבירו הלוני מנה חודש זה ואני אלוה לך מנה חודש אחר?
 (2ומה הדין לומר לחבירו הלוני מנה חודש זה ואני אלוה לך מאתיים חודש אחר או מנה לחודשיים?

 (3ומה הדין לומר לחבירו אלוה לך מנה כדי שתרויח כדי שגם אתה תלוני פעם אחרת?
 (4ומאי שנא מעות ממלאכה?
סעיף י-יא
כד (1 .האם מותר ללמד את המלוה או את בנו תורה  -שבכתב או שבעל פה?
 (2לוה המבריח ארי מנכסי המלוה ,האם צריך לשלם לו?
 (3האם מותר ללוה להקדים שלום למלוה?
סעיף יב
כה (1 .אלו פירושים למדנו בפירוש המשנה :דע אם בא איש פלוני ,מי אומר למי ,ובאיזה ריבית מיירי ,ריבית
ממון או ריבית דברים?
 (2האם מותר לקדש אשה בהנאת מלוה?
 (3אדם חשוב האם מותר לו לקבל מתנה ממי שהלוה לו בעודו בעל חובו ,ומה הטעם?
סעיף יג
כו .ריבית שאינה מיד לוה למלוה;
 (1מה הדין לומר לחבירו :הילך זוז והלוה עשרה דינרים לפלוני?
 (2והאם מותר לנותן לחזור אח"כ ולקחת הממון מהלוה?
 (3ומה הדין אם אומר לו :כל זמן שפלוני אינו משלם לך המעות אני נותן לך דינר כל חודש?
כז (1 .האם מותר ללוה ליתן מתנה להנותן דרך שכירות כדי שישתדל עבורו אצל המלוה והוא נותן למלוה
מהמתנה ההיא?
 (2האם מותר ללוה לומר למלוה :פלוני יתן בשבילי?
 (3והאם מותר ללוה לומר :כל הנותן אינו מפסיד?
כח (1 .מה הדין שיפייס הלוה את הנותן לתת למלוה בשביל שילוהו?
 (2מה הנידון שדנו הפוסקים להיתר או לאיסור?
 (3מה הדין אם פייס הלוה לנותן או אמר למלוה פלוני יתן בשבילי ולא נתן כלום?
סעיף יד
כט (1 .האם מותר למלוה לומר ללוה אלוך מנה על מנת שתתן זוז לפלוני?
 (2ומה הדין אם אותו פלוני הוא גוי?
 (3ואם נתן האם מפקינן ,וממי?
 (4והאם יש נפק"מ אם המלוה אומר כך או הלוה מעצמו?
ל (1 .האם מותר בשעת ההלוואה לשלם לאחד סך מסויים כל חודש כדי שיהיה ערב עבורו למלוה?
 (2כשהגיע זמן הפרעון ואין לו לשלם והמלוה מבקש ממנו ערב ,האם מות רלשלם לערב סך מסויים כל
חודש?
סעיף טו
לא (1 .מה כתב רבינו ירוחם בדין 'אמור לפלוני שיתן לך ד' דינרים ואלוה לך מעות' ,ומה הביאור בזה?
 (2מה הקשה הב"ח על דבריו ,ומה הוא סובר בדין זה ,ואיך הוא גורס?
 (3איך ביאר הט"ז דברי רבינו ירוחם?
 (4ואיך ביאר הש"ך דברי רבינו ירוחם?
סעיף טז
לב (1 .האם מותר לומר לחבירו הילך זוז ואמור לפלוני שילוני?
 (2והאם מותר למקבל לתת אח"כ הזוז למלוה ,ומה הטעם?
 (3ובאלו תנאים מותר ליתן גם לבן המלוה זוז שיאמר לאביו שילוה לו?
לג (1 .האומר לחבירו הילך זוז ואמור לאשתך שתלוה לי מעות מנכסי מלוג שלה ,האם הוי ריבית קצוצה או
אבק ריבית?
 (2ומה הדין אם אומר לו הילך זוז בכדי שתסלק עצמך מפירות שלך ויהיו בידה להלוות לי מנכסי מלוג
שלה?
לד (1 .האם מותר שיאמר ישראל לחבירו לוה לי מעות מפלוני ישראל בריבית ואתה תביא לו הריבית ,ומה
הטעם?
 (2אלו ראיות הביא הב"י לדעתו?
 (3איך דחה הדרכי משה דברי הב"י?
 (4אלו ראיות הביא הט"ז לדעת הלבוש והב"י ,ואיך הכריע?
 (5מה השיב הנקודות על קושיות הט"ז?

 (6מה כתב הש"ך בביאור דעת רש"י ,ואיך הכריע?
 (7לדעות האוסרים האם הוי ריבית קצוצה שיוצאה בדיינים?
לה (1 .מה הדין אם הלוה לוה בעצמו מהמלוה ושולח לו הריבית על ידי שליח?
 (2ומה הדין אם שליח המלוה  -שלא מדעת המלוה  -הלוה לשמעון ,וקצץ עמו ריבית ונשתעבד שמעון
לראובן בכתב ידו?
לו (1 .האם באיסור דרבנן אמרינן יש שליח לדבר עבירה?
 (2ולפי"ז בריבית דרבנן האם מותר לעשותו ע"י שליח?

שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש חשון תשע"ח
יו"ד הלכות ריבית מסי' קנט עד סי' קס סט"ז
---------------------------------------סימן קנ"ט
א .בזמנינו בארץ ישראל ובחו"ל.
 .1האם מותר להלוות לגוי בריבית ,וכן לעשות עמו עיסקאות שבהם מתבצע הלואות לשתי הצדדים הכרוכים באיסורי ריבית.
 .2כשהגוי מבקש ממנו סתם הלואה ללא ריבית  ,האם מותר לתת לו.
 .3האם יש חילוק בזה בין גוי שעובד אצלו או שכן שלו וכדו' ,לבין גוי שאין לו כל היכרות עמו.
 .4האם יש חילוק בין אם מלוה לו כסף ע"מ להחזיר לו כסף  ,או שיחזיר לו פירות וכדו'.
 .5בכל הנ"ל האם שונה הדין ליהודי בעל תשובה.
 .6ואם הוא מארץ העמים ומסתפק עליו האם הוא יהודי או גוי.
 .7והאם מותר להשקיע בחו"ל בבנקים של גוים שאין להם היתר עיסקא ,וכשיש גם משקיעים ישראלים ,רבים או מעטים.
]קנ"ט ס"א ,ש"ך סק"א-ג .חכמ"א כלל ק"ל ס"ו ,שו"ע הרב סע"ה ,גליון מהרש"א סק"א ,פ"ת סק"ז ,קיצור שו"ע סימן ס"ד
סכ"ח ,שו"מ ח"ג קמ"א ,מהרש"ם ח"א סימן כ' ,עיין בברית יהודה פרק ל' הערה מ"ג[.
במחבר שחכמים אסרו להלות לעכו"ם שמא ילמד ממנו והאידנא מותר ,וברמ"א בכל ענין ,ובטור כתב שטעם ההיתר הוא כי עיקר עסקנו בין כך
עמהם וא"א להשתכר ללא משא ומתן עמהם ,ולפי"ז יש שדנו ]בר"י פ"ל הערה ג[ האם יש לחלק בזה בין אר"י לחו"ל .אלא שיש גם את
ההיתר של כדי חייו ,ובניתה"מ סימן ל"ד סק"ד כתב שלדידן הכל נחשב כדי חייו ,וזהו כטעם השני שבתוס' להתיר - .ובריבית דרבנן בין כך
מותר - .וללות מהעכו"ם בריבית מותר בכל ענין וכמבואר בר"מ - .ולדעת הר"מ מצווה להלוותו בריבית והרמב"ן ועוד חולקים שאין בזה
מצווה .ולהלוותו ללא ריבית מבואר בר"מ בסה"מ ]עשין קצ"ח[ שאסור ומשום לא תחנם ולכן אם הוא נכרי המכירו ואין בזה משום לא תחנם
מבואר בגר"ז שגם לדעת הר"מ מותר] ,ואפשר שתלוי בגירסאות בסה"מ[ .ובגליון מהרש"א כתב שאם הגוי עושה חסד עם ישראל ,מצוה
להלוותו גם ללא ריבית .וכשמסתפק האם הלוה הוא הוא יהודי או גוי כתב בפ"ת ]סק"ז[ שמאחר וגם אם הוא ישראל הרי הוא בדרגה של בני
המומרים ,ממילא אפשר לצרף דעת המתירים לס"ס להתיר להלוותו .לצרף להתיר את דעת הסוברים שמומר מותר .ובחו"מ סימן ל"ט סכ"ט
מבואר שמי שהיה מלווה בריבית כשחוזר בתשובה אסור לו להלוות לעכו"ם ,ובסמ"ע שם מסתפק האם הכונה שמספיק קבלה אפילו רק על
יותר מכדי חייו שבין כך אסור ,אבל עצם קבלתו שלא להלוות היא חזרתו או שצריך קבלה על כדי חייו ובנתיה"מ כתב שכיום הכל כדי חייו ויש
להקל ויל"ע מה כונתו במש"כ שיש להקל .ואם היה רגיל ללות בריבית כתב בסמ"ע שם שדרך חזרתו שיקבל על עצמו שלא ללוות אפילו
מעכו"ם.
ב .נכנס לחנות של חילוני ,או שנה ופירש.
.1

יש מחיר למזומן ויותר יקר בתשלומים ,האם מותר לקנות בתשלומים.

.2

והאם שונה כשהחילוני מוכר בין כך לכל הלקוחות בהקפה ,וכן אם הוא מלוה בקביעות לכולם בריבית.

.3

ולהיפך בעל חנות שחילוני מבקש ממנו לקנות בהקפה ,האם מותר לבקש יותר עבור מכירה בתשלומים.

.4

וכן שכן חילוני ,או שנה ופירש ,מבקש ממנו הלואה ,האם צריך ,והאם מותר להלוות לו בלי ריבית ,ואם ריבית.

.5

וכן חילוני שכן או מכר שלו שאינו יכול לדחותו ,האם עדיף שילוה לו בריבית או שילוה לו סתם.

.6

כשיש לחילוני ילדים כשרים ,האם מותר להלוות לו בריבית ,ואם כבר הלוה לו ולא מוכן לשלם האם יכול לגבות ממנו
באמצעות חברת גביה וכדו'.

.7

ואם באמצע זמן התשלומים חזר בתשובה.

]ס"ב -ג .ש"ך סק"ג-ד וסק"ח ,פ"ת סק"ג-ד .רע"א סק"א ,רמ"א סימן ק"ס סק"א ,ורע"א שם סק"ב ,פ"ת שם סק"א ,גר"ז
סע"ז ,וסע"ט ,וס"פ[
בשו"ע מבואר שלמומר מותר להלוות בריבית ,אבל אסור ללות ממנו בריבית .ובש"ך כתב שהטעם שאסור ללוות ממנו הוא משום לפני עור,
ומשום לא תשיך .אבל ברע"א כתב שהאיסור ללוות ממנו תלוי במחלוקת הראשונים בהיתר להלותו ,לדעת הטור שההיתר להלוותו בריבית הוא
מפני שאין מצוה להחיותו ,ללוות ממנו אסור ,אבל לדעת הרמב"ן שההיתר להלותו הוא כי אינו אחיך ,האיסור ללוות ממנו אינו אלא משום
לפני עור .ולדבריו באופן שהלואה אינה בצורה שעובר על לפני עיור אלא על מסייע ,כגון שיש לו חנות וציבור לקוחות גדול ,קיל טפי .וכאשר
ההלואה הוא בצורה של דרך מקח וכדו' שאיסורו הוא רק מדרבנן מבואר ברמ"א לקמן שהכל הלואה בריבית הלוה עובר רק על לפני עיור,
וממילא כשזה רק מסייע תלוי במחלוקת האם יש מסייע באיסור דרבנן ,אלא שמבואר במשל"מ הביאו הפ"ת ]ק"ס סק"א[ שכאשר כל
האפשרות של האיסור להעשות הוא רק ע"י אחר וממילא השני יעבור על לפני עיוור ,מוגדר כלפני עיוור ולא כמסייע ,ועוד שזה רק לדעת
הש"ך שבמומר אין חיוב להפרישו דאל"כ אסור גם מצד זה .אבל בגר"ז מחלק שאינו נחשב כאח אצלינו ולכן מותר להלותו בריבית אבל אנו
נחשבים כאח אצלו וממילא לכו"ע אסור ללות ממנו בריבית גם משום לא תשיך.
ולענין להלוותו בריבית בב"ח כתב שכשיש לו בנים כשרים אסור להלוותו בריבית וכמסור שאסור בכה"ג לאבד ממונו ,ובערך שי חולק עליו
דבריבית שכר מעותיו הוא נוטל ,אלא שאסור מפני שמצווין להחיותו אבל אינו נחשב למאבד ממונו ,ובח"צ חולק מטעם אחר כשנותן מדעתו
אינו נחשב שמאבד ממונו והנפק"מ ביניהם הוא האם אחרי שכבר התחייב ריבית מותר ליקח ממנו בע"כ - .וברמ"א כתב שיש מחמירין שלא
להלוותו בריבית ,וטוב להחמיר שלא להלותו בריבית אם אפשר להשמט ממנו ,ובפ"ת כתב שלהשמט הכונה שלא להלוות כלל ,אבל אם אינו
יכול ודאי צריך להלוותו בריבית דוקא ולא בחנם.
עוד דן שם האם מה שכתב הרמ"א ויש להחמיר שלא להלוותו בריבית הוא גם בא"ר ,וזה נפק"מ למכירה בחנות בהקפה.
אמנם בכל הנ"ל תלוי מה דרגתו ומהותו דלדעת הב"י כל שהוא מומר להכעיס לדבר אחד כבר נחשב למומר ,אבל לדעת הב"ח וכ"כ בש"ך
לחוש להחמיר שכל שלא יצא מהכלל אינו נחשב עדיין לענין זה למומר ,ועיין בגר"ז שאם אינו מומר לעכו"ם אפילו שעובר כל העבירות
ולהכעיס מ"מ אין ממונו מופקר ,אלא שכתב שמא יצא ממנו טוב וירשנו ויל"ע אם רק משום זה האם שונה באופן שכבר אין צד שיהיה לו זרע,
ומלבד זה כדי להתיר עדיין צריך להגדירו כתינוק שנשבה כמובאר ברמ"א שגם במומר לעכו"ם בתינוק שנשה מוגדר כשוגג ואסור להלוות לו.
ואם הלוה לו בריבית בעודו מומר ואח"כ חזר כתב בדרכ"ת סימן קע"א סק"א שאסור ליקח ממנו מעכשיו הריבית.
סימן ק"ס
א .הלואה מותנית ,שאם יחזיר מתאריך מסויים ישלם ריבית.
.1

כשלא חושב לאחר את מועד התשלום ,האם יכול לקחת את ההלואה.

.2

וכן כל אשראי שמותנה שמיום מסויים ישלם ריבית ,האם כשחושב להחזיר לפני התאריך מותר לקחת.

.3

וכן מי שאינו סומך על היתר עיסקא של הבנק ,האם מותר לו לפתוח חשבון שבהסכם הרגיל כתוב שאם יקח מינוס יתחייב
בריבית .וכן לחתום על מסגרת אשראי.

.4

והאם מותר לחתום חוזה שכתוב בתוכו שאי תשלום מתאריך מסויים יחוייב כל יום בריבית ,כאשר הלוקח לא חושב לאחר כלל
את מועד התשלום.

.5

וכן מי שלא מוכן לקחת הלואה ,האם מותר לומר לו שיחזיר ביחד עם חלק מהרוחים] ,כי יש לו היתר עיסקה[ ובדעתו שבפועל
לא יקח ממנו את הריבית.

.6

והאם יש איסור להיות מתווך ,או לשמש כעו"ד ,לביצוע הלואות ,חוזים ,והסכמים כאלו שמוכר בהם ריבית ,וכן להיות מזכירה
במשרד שמבצעים כאלו חוזים ,או לתת צ'ק בטחון לאחד מהצדדים בעיסקה.

.7

וכן האם יש איסור להיות רואה חשבון של מפעלים או עסקים שמתנהלים שלא כדין ,או להיות סוכן מכירות שלהם ,או להיות
יועץ השקעות או משכנתאות כאלו ,או לעבוד במשרד פרסום שמפרסם עיסקאות כאלו ,או לעבוד בחנויות שאין להם היתר
עיסקה כדין.

.8

והאם על כל פקידה בבנק כשמוציאה משיכת חובה לברר האם לוקח כדין או סתם לצורך מחיה וכדו'.

]סימן ק"ס ס"א ,ש"ך סק"א ,פ"ת סק"ג ,ס"ו ,חוו"ד סק"ג ,שער דעה קנ"ט סק"א ,נקוה"כ סימן ק"ע[.
בלאו של לא תשימון בנקוה"כ בסימן ק"ע כתב שאין איסור לומר לחבירו שיתן לו ריבית אם אינו נותן לו לבסוף ,ובפשטות זה דלא כהט"ז שם,
ובבית מאיר שם השיג עליו שכל שאסור לבסוף אסור גם בתחלה ואפילו להיות ערב לכך אסור ,אבל בט"ז סימן ק"ס סקי"א כתב שאין איסור
אם יאמר בשעת ההלואה שילווה לו בריבית אם אין נותן לו אח"כ הריבית ,ובגליון מהרש"א שם השיג עליו שמשמע שעובר משעת ההלואה,
ובמהרש"ם ]ח"ד צ"ה ד"ה ומש"כ ע"ד[ ג"כ הקשה ומצדד לחלק שלדעת הנקוה"כ רק במלוה בשטר יש איסור משעת ההלואה ולא בע"פ
והביא כמה פוסקים שחולקים על זה .ובפ"ת כאן סק"ב הביא ג"כ לדון בזה ושבש"ג מבואר שגם במלוה ע"פ עובר על לא תשימון .אבל בשער
דעה ]קע"ז סקי"א[ כתב שכל האיסור הוא שיבוא לידי גיבוי ובמקום שאין בדעתו להביאו לידי גביה מותר אפילו לכתחילה להלות בצורה של
ריבית .ובחו"ד כתב שהמלוה עובר על לא תשימון משעת ההלואה אבל הלוה אינו עובר אלא בשעת פרעון ,אמנם גם בדוגמאות עצמם יש
לחלק שיש בהם שאפילו ההלואה לא התחילה כלל ,וגם בזה יש כמה דרגות כגון כשפותח חשבון בנק וכדו' בשעה שחותם שעל הצד שיקח
הלואהיתחייב אין כאן כל חוב ,ובחתימת חוזה וכדו' שכבר מתחייב לשלם בזמנים מסויימים וחותם שאם יאחרישלם ריבית והצמדה בחלק
מהאופנים עד הזמן בכלל לא חל חיוב ,משא"כ כאלו שכבר לקח את ההלואה אלא שהריבית יהיה רק אם יאחר מתאריך פלוני ,שיותר דומה
לצד אחד בריבית ,אלא שבחלק מהאופנים גם אם יהיה ריבית לבסוף הוא רק דרבנן ,ובפ"ת הביא מהחו"ד שבריבית דרבנן העדים עוברים רק
על לפני עור .אמנם גם בזה יש לדון שתלוי אם המלוה עובר על לא תשימון ממילא העדים עוברים על לפני עוור של לא תשימון.
ומבואר ברמ"א שגם הערב עובר ,ולכן אם נותן ציק בטחון שעל סמך זה מלווים לשני ,או שעל סמך זה מוכנים לערוך איתו הסכם ,לא מיבעיא
להסוברים שבאופנים מסויימים ערב קבלן הרי הוא כלוה ]נתבאר להלן סימן ק"ע[ ואפילו אם אינו כלווה או שמותנה להדיא שיכול לגבות רק
אם הלקוח לא ישלם ,מ"מ עובר מדין ערב ,וכ"ש כל הלואות בנקים וכדו' שנדרש לכך ערבים .ומבואר בש"ך שגם הסופר עובר וכל מי שיהיה
סרסור ביניהם או מסייע לזה עובר על לפני עוור ,וממילא גם כל המסייעים בכלל.
אלא שברמ"א מבואר שבריבית דרבנן הלוה עובר רק על לפני עיור ולא על לא תשימון ,ובחו"ד דן לפי"ז האם גם שאר המסייעים כך או שהם
עוברים דומים למלוה ,וממילא ברוב העיסקאות שהם דרך מקח וכדו' שהם רק דרבנן יהיה רק לפני עיוור וממילר באופן שיוכל לקבל בין כך
את ההלואה ,או שימצא מי שיערוך לו את ההסכם ,אינו עובר על לפני עיור ,ואפילו לדעת המשל"מ שכאשר האחר ג"כ יעבור איסור לא אמרינן
הכי ,כאן אפשר שיוכל להשיג גויים המתעסקים בדברים אלו ,אין לפני עיוור אלא מסייע וכל מסייע באיסור דרבנן תלוי במחלוקת .אמנם כל זה
לדעת הרמ"א אבל בדעת המחבר בחו"מ ]סל"ד ס"י[ מבואר שגם בריבית דרבנן הלוה נפסל לעדות ,ובהכרח שסובר שעובר גם על לא תשימון,
וברמ"א חולק שם ובביאור הגר"א שם ציין לזה מחלוקת תוס' והרא"ש וא"כ יש לדון בזה גם על כל המסייעים .ועיין בשבה"ל ח"ח סימן ק"צ
שדן לענין הפקיד שאין מחובותו לברר האם הלווה ישתמש במעות בדרך היתר ,וגם מצד לפני עיוור אין כאן יותר מספק במה ישתמש.
ב .חייב לחבירו ממש קרוב למאה  ₪ומחזיר לו שטר של מאה ואין לו עודף.
.1

האם מותר לוותר על העודף המועט.

.2

האם יש חילוק בין אם החוב נוצר מחמת הלואה או חוב במכולת וכדו'.

.3

והאם יש חילוק אם לולא ההלואה באמת לא היה משאיר סכום זה בידו.

.4

וכן שכנים וכדו' שלווים מאכלים וכדו' בחצאי שקיות חלב ,קופסאות שימורים וכדו' ולא יודע מדוייק כמה לוה ,או שקשה לו
לדייק בכמות ,האם יכול להחזיר קצת יותר מספק.

.5

אם נודע לו שקיבל יותר האם יש ענין להחזיר את התוספת.

.6

וכן מי שלא זוכר בדיוק כמה החוב שלו ,האם מותר להחזיר יותר עד כדי הספק ,כשזה באמת כונתו ומטרתו.

.7

וכן כשיש ויכוח על סכום החוב והלווה מוכן להוסיף את הסכום כדי שהמלוה לא יקפיד עליו ,האם מותר.

.8

וכן מי שקנה רהיטים וכדו' לקח זמן רב עד ששילם ,רוצה לפצות את המוכר ומוסיף לו סכום בתשלום - ,או להיפך ששילם
מראש על הרהיטים והתאחר המון זמן והנגר רוצה להוסיף לו מחמת כך מדפים ,או תוספות ושיפורים אחרים ברהיטים.

.9

וכן מי ששכר דירה מחבירו חלק מהחפצים ניזוקו שם ,לקח זמן רב עד ששילם לו האם מותר לו לפצות אותו ולשלם לו יותר.

]ס"ה רמ"א ,וס"ט רמ"א ,ש"ך סקי"ג ,ט"ז סק"ה ,רע"א על הרמ"א ס"ד[
בשעת פרעון עצמו מבואר במחבר שאסור להוסיף כלל ,וברמ"א כתב שרק בהלואה אבל בדרך מכר מותר .אלא שבתנאיו נחלקו הפוסקים,
לדעת הט"ז ]סק"ב[ רק כשנותן לו את התוספת בנפרד אסור ,ובכה"ג אסור אפילו בריבית שמחמת מכר ,אבל לדעת הש"ך בהלואה כל שאפשר
לפרש בתורת מתנה ובתורת ריבית אסור אפילו אם נותנם ביחד דמחזי כריבית ,ואפילו אם אינו מזכיר לו שנותן לו יותר ,ודלא כהפרישה שסובר
שכשאינו מזכיר לו התוספת מותר .אמנם עדיין אפשר שבסכום נמוך נחשב שמוכח להדיא שהוא בתורת מתנה .ובמכר בסתמא שאינו אומר לו
בשכר מעותיו לא מחזי כריבית ומותר .אבל בגר"ז כתב שהלואה בשעת פרעון אסור אפילו דבר מועט יותר מחובו בין מעות בין דבר אחר
ואפילו בסתם ,ואפילו אינו מכווין בשביל ההלואה ,ואפילו רגיל ליתן לו מתנות שכל שנותן לו בשעת פרעון מיחזי כריבית .אבל במחנ"א כתב
שכל שאומר לו להדיא שנותן לו בתורת מתנה בכל גוני מותר .אמנם אם כבר נתן לו כתב בחו"ד שקיל מאבק ריבית ואינו צריך להחזיר לו ,אבל
בשע"ד כתב שכאשר נתן לו שלא מדעתו ולא ידע מאחר ויש איסור לקבל לא זכה בו דלא אסיק אדעתיה וממילא כשנודע לו מתחייב להחזיר לו
כי אל"כ נחשב עכשיו כמקבלו ולא כאינו מחזירו ואסור ,אלא שמ"מ מאחר וכל האיסור הוא רק משום מחזי כריבית בזה האיסור הוא רק
הנתינה בעצמה אבל אם כבר נמצא ביד המלוה אין כאן מחזי כריבית ומותר.
וברע"א כתב שכל ההיתר של דרך מכר הוא משום שאוזולי הוא קמוזיל גביה כלומר רק שנתן לו תחלה כסף ואח"כ נותן לו יותר פירות ,אבל
לשלם יותר עבור מה שכבר קיבל אסור ,אבל כתב שמלשון הש"ך לא משמע כן ,ובגר"ז כתב כהרע"א דכל שאינו ניכר שהוא ריבית לא גזרו
בדרך מקח וממכר ולכן רק מתנה מועטת מותר ,והוסיף שבכה"ג שמותר זה אפילו שכונתו בשביל שהמתין לו אלא שאינו אומר לו בהדיא.
ובחכמ"א כתב שאם נתן הסחורה בהקפה ואיחר התשלום ולא שילם בזמנו אסור להוסיף בשעת פרעון ואפילו אינו מזכיר לו כלום ,כי לא שייך
אוזולי ,ועוד שמאחר וזקפן עליו במלוה הרי זה ככל חוב של הלואה ,וכדבריהם נראה בחוו"ד קס"ג סק"ו .והנפק"מ בזה כאשר הוא איחר את
התשלום למוכר שלדעת הרע"א והגר"ז אסור להוסיף ,ורק כשהמוכר איחר להביא ורוצה להוסיף דברים גם בזמן ההרכבה מותר ,אפיל שכונתו
לפצות על האיחור.
ובבר"י ]פ"ה הל"י[ הביא מהראב"ד שבמקום שאפשר שחייב לו ורוצה לצאת ידי שמים מותר ליתן לו .ובערך שי כתב שכל שעושים פשרה
כדי להנצל מהשבועה מותר ולא נחשב שמשלם ריבית .ובאבני נזר )חחו"מ סי' כ"ג( כ' ,שאם הדיין יודע שהוא רבית אסור לעשות פשרה משום
לא תשימון ,אבל אם עדיין אין ההלכה מבוררת לו ועל כן עושה פשרה שפיר דמי ,כי איסור נתינת רבית הוא כשנותן לפרעון הרבית ,אבל לא
כשנותנו מחמת ספק שמא חייב שאינו חשוב רבית .ובנחלת אליהו ]פ"ד[ משמיה דהחזו"א שכאשר המלוה תובע יותר כי סבור שמגיע לו יותר,
נחשב שמשלם יותר כדי שלא לריב והוא דבר ששוה כסף ולא מחמת ההלואה ומותר .ובמנח"ש ]ח"א כ"ז[ כתב שכל האיסור הוא כאשר משלם
על ההלואה שהסכים להמתין לו אבל אם לא פרע לו בזמנו שלא כדין ורוצה לפייסו שלא יקפיד עליו אין זה בכלל ריבית ומותר אפילו לשלם
בצורת חישוב לפי אחוזי ריבית וצ"ע.
ג.

מחזיר חוב לחבירו.

.1

האם מותר ביחד עם זה להביא לו מתנה לחתונה של בנו.

.2

האם שונה כשזה אח וכדו' שודאי היה נותן מתנה.

.3

וכאשר מגיע לפרוע את החוב האם מותר לומר לו שמחר יביא לו את המתנה.

.4

האם יש חילוק בין אם מישהו רואה ויודע שנותן או שאינו ידוע לאדם.

.5

וכן שכן שחייב כוס חלב ,כשבא להחזיר לו אמור לנסוע מביתו לשבוע ,ונשאר לו חצי שקית חלב ,ואין לו מקום לשפוך את
השאר ,או שחבל לו שישאר ויתקלקל ,האם יכול לתת את כל הנשאר לשכן כשזה שבין כך היה נותן.

.6

והאם יכול לסכם איתו בשעת הפרעון ,או מיד אחרי שכבר פרע לו ,שמחר יכנס לדירה שלו ויקח את השאר שלא יזרק.

.7

וכן לוה סכום כסף מחזיר לו את זה בתוך גומיה ,שמביא תועלת למלווה ,או מחזיר כמות קפה בתוך הקופסא ,או חלב בתוך כוס
חד פעמית כשבאמת צריך או מועיל.

]ס"ו ,ש"ך סק"ד וסק"ט ,וסק"י ,וסקי"ג ,שו"ע הגר"ז ס"ז ,חכמ"א קל"א ס"ח[
בשעת פרעון עצמו בחוב של הלואה בין למחבר ובין לדעת הרמ"א אסור .ובש"ך ]סק"ד[ מבואר שכל שאפשר לפרשו לשם ריבית בשעת פרעון
אסור מפני שמחזי כריבית ,אמנם בש"ך ]סקי"ג[ מבואר שסיבת הדבר הוא רק כי נקטינן שנותן לו בתורת ריבית ולא שעצם הדבר שאפשר
לפרשו בתורת ריבית מיחזי כריבית ,וממילא באופנים קיל טפי ,וכ"ש לדעת הט"ז שכשנותן לו בב"א שרי ,ויש לעיין אם לא נותן אלא אומר לו

שיקח מחר שחמיר טפי כי בכה"ג האמירה נחשבת כנתינה נפרדת וניכרת בפני עצמה ,או שלהיפך האמירה עצמה אין לה חשיבות וממילא
להיפך הרי"ז כתוספת שאחרי ההלואה שבמתנה מועטת ואינו אומר לו שמחמת ההלואה ואינו ניכר להדיא מותר כמבואר במחבר והרמ"א.
ובש"ך ]סק"ט[ מבואר שכל דבר שהוא בפרהסיא אסור אפילו כשבין כך היה נותן לו ,אלא שבגדר בפרהסיא יש לדון האם צריך שהרואה ידע
גם מההלואה וגם יראה את התוספת ,או שעצם הפעולה שנעשית בפהרסיא במהותה היא יותר נראית לנתינת ריבית .ובשו"ת קנה בושם ביאר
שעצם נתינה בפרהסיא של דבר שאינו רגיל ,או אפילו רגיל אבל אוושא טובא הוא סיבה לחשש שיחקרו לסבית הנתינה ויחשבו שמחמת
ההלואה נתן לו .שאינו ובשו"ע הגר"ז ]ס"ז[ כתב אא"כ ידוע לכל ,עוד כתב שם שבשעת הפרעון עצמו אסור לתת לו כל תוספת אפילו באופן
שאינו מתכוין בשביל ההלואה ,ואפילו היה נותן לו בין כך ,וגם היה רגיל בכך ,אבל במחנ"א ]י"ז[ כתב שכשמפרש להדיא שנותן לשם מתנה
מותר.
ד .נצרך שאינו רוצה ליטול צדקה.
.1

בשעה שמחזיר לו חוב והמלוה לא זוכר כמה החוב ,האם יכול לצרף לו סכום כסף יותר גדול.

.2

האם יש חילוק בין אם חשב וכן אם רצה בין כך לתת לו את התרומה ורק מנצל את ההזדמנות.

.3

האם יש הבדל בין אם נותן לו את זה בשתי מעטפות או במעטפה אחת.

.4

אם חייב לו שקלים ופורע לו בדולרים האם יכול להערים עליו לתת לו יותר כשהמלוה שאינו יודע את השער של הדולר ,או
כשאינו זוכר כמה היה החוב ולתת לו יותר.

 .5מלוה שצריך לחפץ או ספר מסויים ,האם יכול לבקש מהלוה שכאשר יגיע אליו לפרוע את החוב יביא איתו גם את החפץ
הנדרש.
.6

כאשר המלוה מגיע ללוה לקחת את החוב האם מותר למלווה להביא לו כוס מים ,או כוס שתיה אחר.

]ס"ד ,ט"ז סק"ב ,ש"ך סק"ד וסק"י ,רע"א ,חו"ד סק"א ,שער דעה סק"א ,מחנ"א סי"ז ,גר"ז ס"ז ,וס"ח ,ויד אברהם[.
לדעת הט"ז כל שנותנו בבת אחת מותר ,לדעת הש"ך אסור ,וכל שאפשר לפרשו בתורת ריבית אסור ,ובש"ך ]סק"ט[ מבואר שכל דבר שהוא
בפרהסיא אסור אפילו כשבין כך היה נותן לו ,אמנם כאשר נותן לו שתיה או הבאת ספר דבר שהוא רגיל בדרך בני אדם אפשר שכלול במש"כ
הגר"ז ]ס"ז[ אא"כ ידוע לכל ,ואפשר שגם לפי מש"כ שם שבשעת הפרעון עצמו אסור לתת לו כל תוספת אפילו באופן שאינו מתכוין בשביל
ההלואה ,ואפילו היה נותן לו בין כך ,וגם היה רגיל בכך ,בדבר שברור שאינו קשור כלל אינו נחשב כתוספת להלואה.

ה .כל פותח חשבון בנק מקבל מתנה.
.1

האם מותר לקבל את המתנה.

.2

וכן בנקים שנותנים מתנות מידי פעם לאלו שבדרך כלל החשבון שלהם ביתרת זכות.

.3

וכן בנק שלוקח מראש עמלת הקצאת אשראי האם מותר לעשות כך.

.4

וכן אם המלוה עושה שמחה וספק אם היה משתתף ,אלא שמחר יבוא לקחת או לפרוע את ההלואה ולא יהיה לו נעים שלא הגיע -.או
שהולך כי מרגיש הכרת הטוב על ההלואה שנתן לו.

 .5עבר זמן מההלואה או שיודע שאמור לבקש ממנו הלואה והמלווה עושה שמחה האם מותר לו לשלוח לו מתנה יפה גדולה או קטנה.
]ס"ו .ש"ך סק"י ,חו"ד סק"ג ,רע"א על הש"ך סק"י[
ריבית מוקדמת ומאוחרת אסורה ,ולדעת הרמ"א כשמפרש שזה עבור ההלואה או במתנה מרובה ,ולדעת הש"ך כאשר מתכוין אסור אפילו
כשאינו אומר ,ואפילו לזמן מרובה כאשר זה באמת כונתו ,אבל לדעת הרע"א והחו"ד זה רק לדעת המחבר אבל לדעת הרמ"א שרק במפרש
אסור ,כל שאינו בשעת הלואה ואינו אומר מפורש מותר אפילו אם כונתו לכך ,אבל בפתיחת חשבון זה עבור ההפקדה ,וביותר שיש אומרים
שלא מועיל היתר עיסקא כי לא שייך לקבוע סכום התפשרות מראש ,וגם לא בודקים האם לקח הלואה או לא ,והתשלום של ההקצאת אשראי
הוא על עצם הזכות קבלת ההלואה ,וכן בקבלת מתנה קבועה יש אומרים שלא שייך מחמת כך היתר עיסקא ,והרי זה מאוחרת ,או מוקדמת.
עוד יש לדון שמבואר ברע"א ובחו"ד שאם נתן מראש עבור ההלואה ויכול אח"כ לתבוע את ההלואה או קבלת מעותיו חזרה הרי"ז כרבית
קצוצה ,אלא שמ"מ שונה מהרע"א שמיירי שיכול לתבוע מעותיו חזרה ,אבל בבנק אם לא יקבל את ההלואה אפשר שלא יוכל לתבוע מעותיו
חזרה אלא שיכול לתבוע זכות ההלואה שיש לו ,אמנם אינו טעם להתיר לגמרי אלא ככל מוקדמת.

ובמתנה מרובה גם ברגיל אם ניכר אסור כ"כ הש"ך בשם הב"י ,אמנם יש לדון מה גדר ניכר כאשר ידוע לרואה או לא ידוע לו שחייב לו ,אבל
בגדול"ת מתיר בזה.
ו.

שכן שלוה מהשני.

.1

האם יכול לסייע לו לבנות סוכה - .וכן אם נפגשו במדרגות האם יכול לסייע בידו להעלות דברים -.או לקחת אותו טרמפ ברכבו.

.2

והאם יכול להכניס מוצרים למחסן של הלוה שבחצר .או להשתמש בעגלה שלו הנמצאת בחצר ,באופן שהרגילות בין השכנים לעשות כך או
שאין רגילות.

.3

האם יש חילוק אם מבקש רשות ,או שלא מבקש רשות - ,והאם שונה כאשר הרגילות של השכנים להשתמש בלי לבקש רשות.

.4

וכן מי שלוה כסף מהיושב בסמוך אליו בביהמ"ד ,האם מותר לו להשתמש בספריו ,או בעט שלו בלי רשות.

.5

בכל הנ"ל האם יש חילוק בין אם ידוע לרואים שהוא חייב לו כסף ,או שלא ידוע.

.6

וכן בחור שהלוה כסף לאברך שלומד עמו בישיבה ,האם מותר לו להזמין אותו לסעודת שבת- ,והאם יש הבדל אם רגיל להזמין מידי פעם
בחורים אבל אותו לא יצא לו מעולם להזמין  -וכן אם גם אותו כבר הזמין פעם.
]ס"ז ,ש"ך סקי"א ,חכמ"א קל"א ט"ז ,גר"ז סי"א -י"ב ,קס"ו ש"ך סק"א[
בשו"ע מבואר שאסור להנות מהלוה שלא מדעתו בזמן ההלואה אפילו בדבר שהיה בין כך עושה ,וכמבואר בש"ך כי נראה שסומך שמחמת
ההלואה ירשהו .אבל ברשות מותר בדבר שרגיל .אמנם בפרהסיא גם ברשות אסור .אמנם בגר"ז כתב שאם זה דבר שרגיל תמיד להשתמש שלא
מדעתו ,מותר גם עכשיו ,אבל בפרישה סק"ב נראה שאסור .ומ"מ מבואר בש"ך קס"ו סק"א ,שלענין דברים שבפרהסיא אפילו שחמיר טפי,
דברים שרגיל גם קודם ההלואה לעשות עמו בפרהסיא מותר ,אבל הגר"ז כתב שפרהסיא מותר רק אם ידוע לכל שהיה עושה עמו גם ללא
ההלואה .ויל"ע האם נמדד כל דבר בפני עצמו או שכללית מאחר ושכנים אלו ידוע שהם ברמת קשר כזה שרגילים להשתמש בכל דבר ממילא
יכול גם לקחת עגלה וכדו' למרות שאת הדבר הזה לא יוצא לו כמעט לקחת ,ובגר"ז נראה קצת שנמדד ומתחלק לפי דרגת הטובה שמקבל .וכן
עדיין צל"ע שלא הזכירו הפוסקים בכל מידי שבפרהסיא האם שונה כשלא יודעים שהלוה לו ,והאם תלוי גם ביחס גודל ההלואה והטובה
שעושה .ואפשר שלענין להשתמש בספר שלו אפילו לפי מש"כ הרמ"א ]קע"ב ס"א[ שמותר להלות על מקומות וספרים דהוי צורך מצוה ,שם
קבלת הריבית נחשב צורך מצוה ,אבל כאן האיסור אינו הקבלה עצמה אלא עצם השימוש שלא ברשות כי בודאי יסכים מחמת ההלואה הוא עוד
צורה של ריבית וזה הוי ריבית.
ז.

האם מותר לעשות תורנות.

 .1בין שכנים ,שיום מסויים אחד יבצע קניה עבור שניהם במכולת ויום אחר השני (1 ,כאשר היום השני הוא ער"ש וכדו' שצריך לקנות יותר
מוצרים  (2או באופן שתמיד אחד מהם צריך יותר מוצרים (3 .שכל יום שכן אחד שומר בצהרים על כל הילדים ,ומספר הילדים של אחד יותר
גדול (4 .לנקות את החצר ,ויש ימי חופש שהילדים נמצאים בחצר כל היום ויש יותר נקיון.
.2

וכן מלמדים האם יכולים להחליף ביניהם ימי חופש (1 ,כשלאחד מהם יש יותר ילדים בכיתה (2 ,או כיתה יותר קשה (3 .וכן כאשר מספר
הילדים שוה אבל אחד מהם מלמד אצל חבירו ביום ו' והשני משלימו ביום רגיל (4 .או שתי הימים שוים ממש ,אלא שלאחד מהם יש ותק
וכדו' ,ולכן מקבל יותר שכר על כל שעה האם מותר להם להחליף.

.3

וכן פקיד ,או מוכר בחנות ,שרוצה להחליף עם חבירו  (1כאשר מספר שעות שונה (2 .לאותם מספר שעות ,אבל הימים שונים והשני פחות נוח,
כי ישנם יותר לקוחות כגון שהשני בער"ש ,או חוה"מ ,או יום שיש לילדים חופש ,או יום צום (3 .והאם יש חילוק בזה בין פקידים או ששתיהם
בעלים ושותפים בעסק (4 .והאם הפקיד יכול להחליף עם המוכר ,וכן מזכיר עם מלמד.

.4

וכן כמה גיסים שיש תורנות ביניהם מי עושה שבע ברכות מטעם המשפחה ,ומספר המוזמנים תמיד שונה ,וממילא ההוצאות שונים ,והטירחה
שונה.

.5

וכן שני שכנים שצריכים לבנות סוכה ,של אחד יותר גדול משל השני (1 ,האם מותר להם לסכם שיעזרו אחד לשני לבנות את הסוכה (2 .או
אברכים בכולל שלכל אחד יש זמן לאסוף את הספרים ,האם מותר להם להחליף כאשר בסוף אחד מהסדרים כמות הספרים הרבה יותר מהסדר
השני.

.6

וכן האם מותר לשני חברים לסכם  (1שיום אחד יקח רכב של השני למקום מסויים ,ולמחרת השני יקח את רכבו למקום אחר (2 .ששבת זו
ישתמש אחד מהם לצורך אורחים וכדו' בדירה של השני ,ושבת אח"כ להיפך ,ומספר נפשות האורחים אינו שוה (3 .שישתמש השבת בדירה
שלו והוא ישאיל לו אח"כ את הדירה שלו לכל החג.

 .7בכל הנ"ל האם שונה כאשר סיכמו תחלה רק עקרונית שיכולים להחליף ימי עבודה ,וכן שיעשו תורנות ולא קבעו כלל מי ראשון ,ובפועל יצא
שמי שיותר קטן או קל היה ראשון – .וכן האם יש חילוק בין אופן שאפשר שיבנו את הסוכה השניה מיד כשיסיימו לבנות את הקטנה יותר ,או
שאת השניה א"א לבנות רק ממש בערב סוכות.
.8

האם יועיל שיסכמו שבמידה ויהיה כמות יותר גדולה ,או יום יותר קשה ,ישומו את זה אח"כ בכסף וישלם לו עבור זה ,ובפועל בסוף השני ימחל
לו על זה.

.9

ואם לא סיכמו כלל שאח"כ יסייע לו בבנית סוכה שלו ,או שימלא מקומו כשיצטרך להחסיר ,ועכשיו בא לסייע בידו בבניית סוכה שלו שקצת
יותר קשה או הרבה ,וכן למלאות את מקומו בכיתה בגלל שמילא את מקומו והכיתה השניה יותר גדולה.
]ס"ט ,פרישה סקי"ד ,שו"ע הרב סק"ו ,גדול"ת ח"ג כ"ד ,ושער מ"ו ח"ה ז ,חת"ס יור"ד קל"ה ,אבנ"ז יור"ד קמ"ח[
בשו"ע מבואר שלסכם ע"מ שיעשה עמו אח"כ מלאכה יותר כבידה או אפילו אותה מלאכה אבל ביום שהעבודה קשה יותר אסור .ובטור כתב על
מלאכה אחרת 1שפעמים שאחרת שעושה כבידה יותר ,ובפרישה עמד על זה שגם באופן שבשעה שמתנה עמו אינו ודאי שהמלאכה השניה תהיה
כבידה יותר ואפשר שאפילו תהיה קלה יותר מ"מ כיון שלפעמים שתהיה כבידה יותר אסור ,אמנם בשו"ע לא הזכיר שפעמים .ובביאור הגר"א
]סקט"ז[ הביא המשנה שכל ימי גריד אחד אע"ג דאיכא יום קצר ויום ארוך ומתבאר בדבריו שמותר ,אמנם לכאורה כונתו רק בשינויים כאלו
שלא משלמים עבורם תוספת שכר ,ובגר"ז מבואר שה"ה כאשר יום אחד הוא יותר ארוך אסור ,ואפשר שמיירי בכה"ג שמשלמים עבורו יותר.
ובביאור הגר"א ביאר טעמו כמש"כ במרדכי דבדרבנן כשאין נשך ותרבית מותר ,והשוה לדין זה דין הלויני ואלוך ,וסיים לבסוף אבל סברא
ראשונה עיקר ,שהרי אפילו ריבית דברים אסור ,ובלבד שלא היה עושה בלאו הכי ,ולכאורה ההסבר והטעם שכתב לאסור מצד ריבית דברים הוא
גם על עבודה קשה יותר ,אלא שהתנה רק באופן שלולא ההלואה לא היה עושה עמו ,ולכאורה כונתו הוא לא שלולא שעשה עמו לא היה עושה
עמו אלא לולא ההלואה כלומר שבשכנים וכדו' גם באופן שברור שלא היה מסייע לו או לא היה מחליף עמו יום עבודה לא היה בא למלא את
מקומו ,אבל זה רק על עצם המילוי מקום ,אבל לא על התוספת קושי וטירחה שזה כלול בעצם עשיתו כגמול על מה שהוא מילא מקומו וממילא
הרי"ז בכלל שהיה עושה עמו .אבל כאשר השכר שהמבקש הראשון מקבל הוא גבוה משל השני ,נמצא שהוא לוה יום עבודה זול לפי השכר
שאותו פועל מקבל ,ומחזיר לו יום עבודה יקר ,ויש כאן נשך בלא תרבית ויל"ע האם יאסר.2
אלא שלמרות שבכל הלואה אפילו שמחזיר מיד יותר הוה ריבית ,אבל כאן כתב רש"י ואנכש עמך למחר ,נראה קצת שאם זה מיד אינו נחשב
להלואה וצ"ע .ובלשון הטור ואעשה עמך לאחר זמן ,ובפרישה כתב לאפוקי אם עושה מלאכה אחרת מיד דליכא אגר נטר אפילו במלאכה שהיא
יותר כבידה .וממילא יש לדון שבחלק מהאופנים שאינו מוכרח שיהיה לאחר זמן כלומר כשקיימת אפשרות שמיד אחרי שיגמרו את בניית
הסוכה הקלה יבנו את הסוכה הקשה ואפלו אם א"א מיד אבל רק מחמת סיבה צדדית שא"א לחסום את המעבר וכדו' חסר כאן בשם הלואה כלל
ואין איסור גם כשיצא בפועל לאחר זמן .עוד יש לדון שאפילו באופן שהיום העבודה של השני מחמת כמות השעות או הקושי שבבנית הסוכה
של השני מוערך בשווי ממוני גדול יותר ,ואין כאן סברה של לא נשך ולא תרבית אם סתם סיכמו ביניהם על אפשרויות החלפה או שסייעו אחד
לשני ולא סיכמו מי הראשון ,ממילא מוכח שהתוספת מאמץ הוא לא בגלל שהמתין לו,
ודעת הראב"ד הוא ,שהסכם זה מוגדר כהלואת סאה בסאה אלא שנחשב כיצא השער ויש לו ,משא"כ מלאכה אחרת לא מהני על סמך יש לו,
אבל לדעת החו"ד והגידול"ת נחשב כמכירה ולא כהלואה כלל ,והנפק"מ ביניהם שלדעתם מאחר וחשיב כמכר אם לא סיכמו על יום מסויים או
זמן מסויים של החזרה ואפשר שיחזיר לו יום עבודה רגיל ,גם אם בפועל לבסוף החזיר לו יום עבודה יותר ארוך או יותר קשה שמשלמים עבורו
יותר הרי"ז כמרבין על המכר שבשעת תשלום עצמו מותר ,ועוד שבדרך מכר מותר להוסיף אפילו בשעת פרעון עצמו ,אבל לדעת הראב"ד
שמוגדר כהלואת סב"ס אסור להרבות בשעת תשלום .וממילא העצה היא רק שיתנו שאם יהיה אח"כ טירחה מרובה ישלם לו על התוספת,
ובפועל מותר לו אח"כ למחול לו על התשלום של התוספת .ויש לדון כאשר מבקש ממנו עכשיו שיסייע לו ולא מסכמים על שום דבר מוגדר
שיעזור לו בעתיד אלא רק אומר לו כשצטרך אסייע לך ,דלכאורה ג"כ תלוי בהנ"ל ,ובלשון השו"ע שכל האיסור הוא רק במתנה עמו.
1

אבל מלאכה שונה שהיא באותה רמת קושי דנו הפוסקים האם אסור מטעם אחר שהרי זה כהלואת סאה חיטים תמורת סאה דוחן עיין בזה בחו"ד קס"ב

סקי"א ואכ"מ.
2

בבר"י פי"א הערה ו' דן בזה ,אמנם מצדד שאם נעשה בהסכמת בעל העסק נחשב כהלואה מהעובד לבעל המפעל וממנו לעבוד השני,

אמנם כל זה בסתם אנשים אבל שותפים בחנות ועסק וכדו' מבואר בחת"ס שמאחר ועל על אחד מוטל הכל בכל האופנים יכולים להחליף זה עם
זה.
ובמרבה תורה הביא מהתוספתא שמבואר שגם לענין חפצים אסור כשהשני הוא יותר יקר ,והנפק"מ לגבי רכב או דירה וכדו' והקשה למה
השמיטו הפוסקים ועיין מש"כ בזה בבר"י פי"א הערה ב' ובעיקרי דינים פ"י י"ח .כיוצא בזה דן באבני נזר כאשר לוקח מחבירו בית לחודש
ומתנה עמו שיתן לו אח"כ לב' חודשים כבר עכשיו נקנה לו לב' חדשים ולא נחשב שיש כאן כלל הלואה ,או שמ"מ מוגדר כשכר המתנה ,אלא
א"כ יקבעו להדיא בתחלה שמוגדר כתשלום וקנין על העתיד.
ח .חייב כסף לחבירו רוצה לדחות את מועד הפרעון.
.1

האם יכול לפני זמן הפירעון לפרוע לו חלק מהחוב כדי שמחמת כך יסכים לדחות לו את מועד יתרת החוב.

.2

וכן מי שחבירו חייב לו והגיע זמן הפרעון ,האם מותר למלוה להתעלם מלתובעו כדי שהלוה לא יתבע ממנו את מה שהוא חייב לו  -או אפילו
לומר למלוה מפורש שלא תובע אותו כדי שיאריך לו את זמן הפרעון שלו - ,או כדי שיתן לו עוד הלואה אחרת.

.3

וכן להיפך מי שמבקש הלואה מחבירו ,ולמבקש יש חוב ישן ,או שלמלוה יש כל ויכוח או תביעה ממונית על המבקש ,האם יכול להתנות שיתן
לו את ההלואה בתנאי שיחזיר לו את התביעה הישנה.

.4

והאם בזמנינו ששערי האשראי והריביות משתנים יש צד היתר להתנות שילוה לו אח"כ אותו סכום לאותו תקופה.

.5

וכן מי שחייב שקלים לחבירו ,המלוה זקוק לדולרים ולכן תובע את החוב של השקלים ,ללוה יש דולרים אלא שלא מעונין לפרוט אותם ,האם
מותר לו להלוות את הדולרים למלוה כדי שיאריך לו את מועד פרעון השקלים.

.6

וכן מי שיש לו דולרים אבל זקוק לשקלים ואינו רוצה לפרוט את הדולרים ,לחבירו יש שקלים אבל צריך דולרים ,ומוכן להלוות את השקלים אם
הוא ילוה לו את הדולרים.
]ס"ט רמ"א ,סמ"ע קצרה י"ג ב' גרסאות ,וארוכה ה' ,ריטב"א ע"ה ע"א והוי יודע ,חכמ"א קמ"ג ט"ו ,רע"א סק"ח ,ביאור
הגר"א סקט"ז ,שערי דעה סימן קע"ג סק"ה ,שו"ת חת"ס סימן קל"ה ,בר"י פי"א ו' ,והערה י"ג[.
בהלויני ואלוך ,לזמן ושיעור שוה הביא הרמ"א ב' דעות ,ובסמ"ע כתב שמדהביא הרמ"א את המתירים לבסוף ש"מ דהכי ס"ל .ובגר"ז כתב שיש
להחמיר בדאורייתא ,אבל בביאור הגר"א כתב העיקר לאסור דאפילו דיבור אסור .אבל להחזיר חלק מחוב קדום לפני זמנו כדי שעי"ז יסכים
לדחות לו את מועד הפרעון וכל נתינת ריבית בשעת הרווחת זמן תלוי במחלוקת האם הוי ריבית קצוצה ,כתב בשעה"ד שמותר ובבר"י הביא
חולקים ע"ז ,וכתב שאפשר שתלוי האם הפרעון המוקדם מוגדר כפרעון או כהלואה עד לזמן הפרעון וממילא לפי"ז כאשר בזמן ההלואה עצמה
מתנה עמו שאם יחזיר לו חלק מההלואה לפני הזמן שקבעו יוכל לדחות את השאר לזמן מאוחר יותר ,מאחר ועדיין לא זכה הלווה בכלום ודאי
מוגדר הכל לתנאי פרעון ומותר .ולהיפך כאשר המלוה חייב לו ואינו תובעו כדי שיסכים להלוות לו סכום גדול ,בחת"ס ]יור"ד קל"ה[ כתב
שכששנים חייבים זה לזה ,ואחד ירא לתבוע את השני שמא הוא ג"כ יתבענו ,אינו עובר כלל במה שאינו תובעו ,ואינו נחשב לריבית כלל ,ויש
לדון האם רק בכה"ג שכבר חייבים ואינו תובעו או גם כשבא ללות ממנו ולא מזכיר לו כלום .ובריטב"א כתב שכאשר מתנה על דבר שמגיע
וחייב לו אינו ריבית ,אלא שהיה שייך לדון האם זה רק על דבר שברור שיכול לתובעו ולקבלו אבל בדבר שיש ויכוח ודיון ביניהם למרות שהוא
סבור בודאי שחייב לו אבל למעשה מקבל דבר שלא יוכל להשיגו ,אבל בריטב"א מבואר להדיא או חוב שאינו בטוח ,וטעמו דמאי דמוסיף ליה
לווה מדידה הוא דיהיב ליה.
אלא שבלבוש כתב שבאופן שמלוה לו בחודש שהמסחר פחות ע"מ שילוה לו לחודש בזמן שהמסחר יותר טוב הרי"ז כמלאכה קלה ויעשה עמו
מלאכה כבידה שאסור ,וכ"כ בגידול"ת שאם בזמן שחוזר ומלווהו יותר קל להרויח אסור ,ולפי"ז י"א שבזמנינו מאחר וגם על אותו סכום ואותם
מספר ימים הריביות והאשראי משתנים וממילא יוכל להרויח בזה יותר ,אין כל היתר להלוני ואלוך ,אמנם עדיין יש לדון גם האם דוקא כלשונו
שנותן לו או מתנה עמו להדיא בחודש שקל יותר אבל כאשר הדבר משתנה כל הזמן לפי יומו א"א להגדיר שנותן לו דוק בזמן שיותר ,עוד יש
לדון כאשר מדובר באנשים שאין להם כל ענין והתעסקות בהשקעות וכדו' האם גם ביחס אליהם נחשב שימים אלו שוים יותר ,ועוד שאם קבע
עמו שיחזור וילוהו בזמן מסויים שצריך לו מחמת כל סיבה מודרת עכשיו עדיין לא ידוע האם בזמנו יהיה יותר גובה או פחות ,ולא יאסר.
ובאופן שמלוה לו את הדולרים כדי שישאיר אצלו את השקלים ,או שמלוה לו את הדולרים כדי לקבל את ההלואה של השקלים מצד אחד לא רק
בשעת הלואה עצמה אלא גם כשבא לתבוע ממנו ומאריך לו זמן נחלקו האם הוה ר"ק ,וממילא הוה הלויני ואלוך של חשש דאורייתא ,ובזה גם
אם בערך הממוני הסכון יהיה שווה ,מאחר וזה מטבע אחר ושווי אחר הרי זה כנכש עמי ואעדור עמך שאפילו באותו שוי אסור ,וכמבואר
בלשונו של הטור וכפי שכתב בפרישה סקט"ו] .אמנם יש לדון כאן מצד אחר שאם בעצם המלוה בא לקחת את השקלים ואין לו כל ענין ללות

דולרים ,נמצא שכל מה שהלוה מפסיד בעצם הפעולה של הלואת הדולרים הוא רק כדי שהשני ישאיר לו את ההלואה שלו ,או יתן לו את
ההלואה שלו ,וללוה בעצם אין בזה כל ענין כי מצידו יש לו דולרים ,ובזה מבואר בקס"ו ס"ג ,שכאשר רק לצורכו אינו נחשב לריבית ואכ"מ[
ובבר"י הביא משו"ת מנחת יהודה לאסור בזה.
ט .שכנים וכדו' שלוים מאכלים אחד מהשני.
.1

האם כל זמן שלא החזיר את המאכל אסור לשכן השני ללות מאכל אחר ששוה יותר ,או כמות גדולה יותר מההלואה הראשונה ,או סכום כסף.

.2

האם שונה כאשר הסכום של ההלואה שניה הוא הרבה פחות מהסכום שחייב לו.

.3

וכן בנקים שמי שמפקיד סכום מסויים למשך תקופה בתכניות חיסכון ,זכאי לקבל אח"כ בגלל זה אשראי - ,או בנקים שמי שבתחלת החודש
ביתרת סכום מסויים יכול לקבל מאמצע החודש מינוס עד סכום יותר גבוה ,האם מותר להשתמש בדברים ומבצעים אלו.

.4

וכן מכולת שמי שמפקיד אצלו סכום בתחלת החודש ,רשאי לשלם על הקניות רק בסוף החודש האם מותר להתנות כך - ,או להיפך שמשלם
למכולת באמצע החודש בציק יותר גדול ומשאיר לו את זה על חשבון מה שיקנה בהמשך -וכן חברות חשמל ,וכדו' שמי שמכניס מקדמה מקבל
אח"כ אשראי לשלם יותר מאוחר ,האם מותר לעשות כך.
]ס"ט רמ"א ,סמ"ע קצרה י"ג ב' גרסאות ,וארוכה ה' ,ריטב"א ע"ה ע"א והוי יודע ,חכמ"א קמ"ג ט"ו ,רע"א סק"ח ,ביאור
הגר"א סקט"ז ,שערי דעה סימן קע"ג סק"ה ,שו"ת חת"ס סימן קל"ה[
ברמ"א כתב ב' דעות האם הלויני ואלוך בהלואה של שוה בשוה מותר או אסור .ובאופן שההלואה השניה קטנה מההלואה הראשונה ,כתב
בסמ"ע שלדעת האוסרים שוה בשוה גם בכה"ג אסור ,כי עצם ההלואה עצמה אסורה ,וביותר שבכה"ג שההלואה השניה היא הקטנה ומלוה לו
את זה כדי שיאריך לו את ההלואה הגדולה ,נמצא שההלואה הקטנה אינה ההלואה אלא כולה מוגדרת לפעולה של נתינת ריבית תמורת ההלואה
הגדולה ,ואסור .וממילא גם כשמלוה לו בסתמא אם נחשב כריבית השניה אסורה גם אם היא קצרה יורת או קטנה יותר .וכן גם לדעת הסוברים
שזה רק ריבית דרבנן אסור .אמנם בביאור הגר"א כתב שלהלכה בשוה בשוה כל האיסור הוא רק מצד ריבית דברים ,ואם בין כך היה מלוהו
מותר .וממילא לפי"ז בשכנים וכדו' מותר ,יתירא מכך לדעת הגר"א שכל האיסור הוא רק מצד ריבית דברים ,זה רק בזמן ההלואה אבל אם כבר
פרע לו את ההלואה יש אומרים שאין איסור ריבית דברים ,אלא שא"כ צ"ב שכל האיסור כאן הוא רק בזמן שעודו חייב לו ואינו נראה כלל,
אמנם יש אומרים שבאופן שאומר לו להדיא שהריבית דברים הוא בעבור ההלואה אסור גם אחרי ההלואה וכאן באופן שהתנה להדיא ,הרי"ז
כאומר לו בשעת ההלואה השניה שזה עבור ההלואה הראשונה ,משא"כ באופן שלא התנה .אלא שלכאורה גם אם נימא שלדעת הגר"א מותר זה
רק כשסכום ההלואה שוה ולא יותר ,דביותר ההלואה עצמה היא הריבית ולא רק כריבית דברים ,וכן נראה ברמ"א שמתיר רק בשוה בשוה ,אבל
בסמ"ע ]אות י"ג[ נראה שלדעת המתירים הלויני ואלוך  ,אפילו להלוות לו יותר מותר] ,תלוי בב' גירסאות שם עיין בדברי סופרים הערה קמ"ח[,
ובחכמ"א כתב שאם התנה ע"מ שיחזור וילווהו נחלקו רק בשוה בשוה אבל ביותר לכו"ע הוי ר"ק ,אבל אם לא התנו ואין מקפידין והברירה ביד
ההלוה האם להלות כמה להלוות ולכמה זמן להלוות ,למאן דמתיר שוה בשוה ה"ה ביותר מותר .וממילא גם לדעת האוסרים אבל אם האיסור
אינו ההלואה עצמה אלא האיסור הוא רק משום ריבית דברים ,באופנים שאין ריבית דברים גם ביותר יהיה מותר.
ובאינו רגיל לכאורה לדברי הגר"א גם בפחות אסור ,כי עצם ההסכמה היא ריבית דברים .אבל בגר"ז כתב שאם קצץ לדעת האוסרים הוא ר"ק,
וכן מבואר ברע"א ,אבל כשלא התנה אינו אלא דרבנן ובשל תורה הלך אחר המחמיר ,ובדרבנן אחר המיקל .אלא דכל זה רק כאשר התנו על כך
להדיא ,וכשלא התנו ,בגר"ז הנ"ל מבואר שאם עושה כן בגלל שהלוהו הרי"ז ריבית מאוחרת ואסור ,וממילא שכנים וכדו' שמלוים סתם מחמת
הרגילות ולא מפני שהלוהו לכו"ע מותר .ועדיין יש לעיין שהרי מסתברא שלפחות דברים מסויימים לשכן כזה שאף פעם לא מוכן להלוות לא
ילוו.
וכשמפקיד מראש בבנק סכום כסף ליתרת זכות ומחמת זה יכול למשוך בהמשך החודש חובה ,או שמפריש קבוע לתכנית חיסכון ולכן מקבל
זכות ליצירת חובה ,כשההיתר עיסקא הוא פלגא מלוה ופלגא פקדון ,לא יועיל ההיתר לאופנים אלו כי את הזכות לפלגא מלוה הוא מקבל תמורת
כל סכום ההפקדה הראשונה ,כלומר גם כנגד החלק של המלוה שהכניס בבנק מראש.3
אלא שלדעת הסוברים שהלוינו ואלוך אסור רק מדרבנן ,י"א ]עיין בר"י עק"ד פ"י הערה ל"ח[ שבריבית דרך מכר מותר ,ולפי"ז בחלק מהאופנים
שהוזכרו שבשאלה שהם דרך מכר ,או עבור מכר ,מאחר והוא רק דרך מכר וגם ההלויני הוא רק דרבנן ,מותר ,וכעין המבואר בגר"ז שכשזה
3

בהרבה מקרים במציאות הבנק מחשב וגובה את הריבית עבור המינוס אלא שלבסוף החודש הוא מתחשבן ממול הריבית שיש לו זכות מחמת ההפקדה

והרי"ז כריבית ע"מ להחזיר ואינו שייך כלל לעניננו.

דרבנן הלך אחר המיקל .עוד יש לדון שגם לדעת האוסרים ,וכשלא התנה שלכל היותר אסור רק מדרבנן ,אבל לכאורה תלוי בגדרים של ריבית
מאוחרת שמבואר לעיל שנחלקו המחבר והרמ"א באופנים שנותן אחר פרעון ההלואה ואינו אומר להדיא שזה מחמת ההלואה ,וגם אינו מוכח
להדיא שנותן לו מחמת ההלואה שבכה"ג גם הרמ"א מודה להתיר ,וכן כשנותן לו בזמן שעדיין חייב לו אבל אינו מתכוין כלל מחמת ותמורת
ההלואה ,שמותר ,ואל"כ לעולם יאסר ללוות כאשר חייב לשכינו מאכל וכדו' ,אבל אם מתכוין וכ"ש אם אומר להדיא ועדיין חייב לו יאסר.
י.

אדם שלוה מחבירו.
.1

האם יכול לבקש מהלוה לקבוע עמו חברותא ,כשבין כך המלוה מחפש חברותא ,או שלא מחפש.

.2

והאם מותר לו לבוא מהיום לשמוע שיעורים מהלוה.

.3

ואם זה מכבד את הלוה תוספת האנשים ,או של אנשים כאלו.

.4

האם מותר לו לסדר דבר שהמלוה נצרך לו כשברור שלא יוודע הדבר למלוה.

.5

והאם יכול לסיייע לו בעקיפין בדברים שידוע ללוה שהמלוה זקוק להם.

.6

והאם שונה כשעושה את הדברים האלו מחמת תחושת הכרת הטוב שהלוה לו.
]ס"ו ,וסי"ב ,חו"ד ביאורים סק"ו ,ס"י וסי"א ,ט"ז סק"ח ,ביאור הגר"א סקי"ח ,ברכי יוסף[

אסור ללמד את בן חבירו ומקורו הוא מסה"ת ומבואר שם טעמו כיון שהאב חייב ללמד את בנו בשכר ,כלומר שהאיסור הוא רק כי משתרשי
ליה ,ולכן גם לימוד כזה שאינו חייב לשלם עליו מ"מ תלוי האם הרגילות לשלם עליו או לא וכמבואר בב"י ובש"ך ,אבל עצם הלימוד אפילו
שיש בזה תועלת ללוה מותר .ובבר"י בוכיח מזה שבריבית דברים לא אסרו הנאה דממילא .אמנם כל זה רק לגבי בנו אבל לגבי הוא עצמו כתב
הר"מ שאסור ללמוד עמו משום נשך כל דבר ,ודייק מזה הגידול"ת שהאיסור הוא משום ריבית דברים שמהנהו ,ואע"פ שהרי גם מרויח ממון
כתב בגידול"ת שבהכרח שאפילו באופן שהמלוה מלמד בחינם וגם הלוה היה מוצא מי שילמדנו בחינם ,אסור .אבל בהיה רגיל קודם ללמוד
ממנו מותר ,ובמל"מ הקשה מזה לדעת המחבר שסובר שבהיה רגיל אסור בפרהסיא ,וא"כ גם ללמוד יאסר אפילו ברגיל ,ותירץ שללמוד אינו
נחשב בפרהסיא ,ויל"ע שלפי"ז במקום נראה וכדו' יאסר ללומד עמו ,אמנם בחברותא כזו שהתועלת לשתיהם אפשר שלעולם אינו נחשב כלל
לנותן כי גם מקבל] ,ויל"ע שגם בתלמיד כן מצד ומתלמידי ,שו"ר במרבה תורה שכבר העיר בזה[ .אבל לשמוע ממנו שיעור למרות שהוא
בפרהסיא מאחר ולא משלמים ומלמד בין כך לאחרים אינו נחשב שנותן לו עצמו ,אבל אם זה מכבדו הרי"ז בכלל ריבית דברים.
ובמנח"ש כתב שודאי שמותר וצריך להכיר טובה למלווה ,אלא שאיסור ריבית דברים הוא רק בברכה וכדו' והמלוה יודע מזה ,אבל כל שאינו
יודע ואינו מצוהו שאין כאן את החיסרון של הודיעני ,מותר אפילו לתת מתנה ,ולכאורה בגר"ז מבואר שאסור אפילו להכיר טובה .אמנם אחרי
שעת הפרעון מבואר בברכ"י שריבית דברים מותר .ובחו"ד כתב שבריבית דרבנן להסוברים שאיסורו של הלווה אינו אלא משום לפני עור ,אם
המלוה אינו יודע מותר.
יא .אדם המתרשל בתפלה ,לימוד ,או כל חיוב מצוה אחר.
 .1האם מותר להלוות לו בתנאי שיתחייב באותו תקופה לקיימו כראוי.
 .2והאם יש חילוק בין אם זה קרוב ידיד שהאי קיום כראוי מפריע מאוד למלוה.
 .3אם המלוה היה מוכן לעשות לו מבצע עם נתינת פרס כספי עבור החיזוק בלימוד וכדו'.
]ס"ט רמ"א ,באר הגולה סקי"ד ,ביאור הגר"א סקט"ז ,ט"ז סק"ח[
בחידושי ר' מאיר שמחה הקשה על האוסרים הלויני ואלוך שהרי יש עליו חיוב גמור להלותו ולקיים מצוות חסד ,ולכן חילק שרק כשזה
להרווחה אסור] .יתירא מכך כתב שם שגם אם מתנה עם הלוה שאת הפרוטה שחייב בין כך לתת לצדקה יתנהו לו מותר ,וצ"ע מסי"ט[ .אמנם
בפוסקים לא נזכר כלל תנאי זה ,אלא שיש לדון האם גם דבר שהוא חוב גמור ומצוה גמורה אם בפועל נותנה לחבירו בגלל הלואה נחשב
לריבית ,וממילא זה רק כאשר נותנה לחבירו ,אבל אם רק מקיימה לעצמו ואינו נותנה למלוה מותר ,או שהטעם הוא כי כל שיש לו אפשרות
לעשותה ע"י נתינה לאחר ומקיימה ע"י נתינתה למלוה זהו הריבית ,אבל סתם קיום לא שייך כל זה .אלא שיש לדון שאם נכנע לו ומחמת כן
עושה תלוי בביאור של הט"ז על הודיעני אם בא פלוני שכתב שעצם זה שהלוה נכנע לו גם על דבר שבין כך היה עושה הכניעה וההתחייבות
הוא הריבית ,אמנם בזה אפשר שפיר כמש"כ ר' מאיר שמחה והרי מחוייב מחמת ציווי הבורא ,אלא שלפי"ז יש חילוק בין תפלה וכדו' שחייב
ממש לבין מצוות וחיובים כאלו שאינו מרגיש בהם ואינו נחשב כחיוב גמור .ומ"מ בדבר שהמלוה היה מוכן לשלם ,ורגיל לשלם כדי שהלוה

יעשה כגון בנו וכדו' ,יש לדון לאסור כמבואר לענין ללמד את בנו גמרא שמבואר בב"י שאפילו שאינו חייב לשלם ,מאחר ורגילים לשלם ע"ז,
אסור מדין משתרשי ליה.
יב .לוה מעות מחבירו.
.1

כאשר מחמת שלווה ממנו נוצר קשר ,או התחיל להכירו ,האם מותר לומר מהיום שלום ,או לשאול בשלומו.

.2

ואם הכירו ותמיד או מידי פעם היה מתענין בשלומו.

.3

והאם מותר לספר למלוה כמה סייע לו ההלואה ,כשמטרתו שמחמת כן ילוה לו פעם נוספת ,או רק כדי לשמח אותו.

.4

האם יש הבדל בין אם מדבר על תועלת ההלואה או שמדבר על מעלת הנותן.

.5

האם יכול לומר לו אחרי ההלואה או הפרעון ,תזכה למצות.

.6

וכן כשלא מכירו ומגיע לקחת ההלואה ושומע שעשה שמחה האם מותר לברך אותו.

.7

אם בירך אותו האם יש צורך ותועלת שהמלוה יענה לו וכן אתה וכדו'.

.8

ואם עוד לפני שלקח את ההלואה הודה לו על שנותן ,האם מותר לו להלות לו.

.9

האם בכל הנ"ל יש חילוק אם כבר פרע לו את ההלואה או עדיין לא פרע.
]סי"א ,ביאור הגר"א סקי"ד ,ברכי יוסף ,שו"ע הגר"ז ס"ט ,ברכי יוסף ,אגרו"מ יור"ד ח"א סימן פ' ,מנח"ש סימן כ"ז[.
במחבר מבואר שאם לא היה רגיל לומר להקדים שלום אסור להקדים ,ובב"י מבואר שאפילו אם אינו אומר לו בשכר מעותיך דלא כהגהות
מרדכי .עוד כתב בב"י שגם אם המלוה מחזיר לו דברים אסור ,דלא כהגהות מרדכי ,וממילא לא יועיל מה שאח"כ עונה לו .ובברכי יוסף הביא
חולקים ע"ז וממילא אם בשעת פרעון הלוה הודה לו יענה לו הלוה דברי ברכה ויצילו לדעות אלו מאיסור .ויל"ע גם כאשר כל ההיכרות היא
מחמת ההלואה ,אבל אחרי כזו הכרות הרגילות היא לומר שלום מותר כי אינו נחשב עבור ההלואה אלא הרי זה כהיה רגיל ,או שכל ההיתר של
רגיל כי צריך שיהיה מוכח שאינו מחמת ההלואה וזה רק כשהיה רגיל קודם ,וא"כ כשלפני ההלואה לא תמיד היה אומר לו ג"כ יאסר ,אבל
בלשון התוספתא שהביא הביאור הגר"א הוא שלא שאל בשלומו מימיו .ובדברים האסורים כתב בגר"ז לחלק בין קילוס ,ולהודות לו ,ולברכו
בפניו ,וכן להחזיק לו טובה שאסור ,אבל לבקש בצורת תחנונים מותר .ובאגרו"מ כתב שלא בפניו מותר לפרסם עליו דברי שבח ,וכן רק להודות
לו אסור אבל לכתוב שיבורך מהשמים מותר כי אינו נותן לו כלום כי באמת יבורך מהשמים .וכעין זה כתב במנח"ש לחלק בין שלום וכדו'
שהוא ברכה לבין תודה שאינו ברכה אבל בגר"ז מבואר שגם להודות לו אסור .ובברכי יוסף ועוד הביאו מהמרדכי שריבית דברים אסור רק כל
זמן שמעותיו בידו ,ולפי"ז אחרי החזרת ההלואה הכל יהיה מותר .ובדרכ"ת הביא שאם רצונו להודות ימתין אחרי הפרעון שיעור כדי דיבור
ואח"כ יודה לו .ויל"ע מה הוסיף בזה שהרי כל ריבית מאוחרת כשאינו מוכח שזה עבור ההלואה מותר ,והאם כונתו שאפילו באופן שבסתם
מאוחרת אסור כלומר שמוכח שזה מחמת ההלואה מנלן לחלק בזה ,וכן אם הודה לו לפני ההלואה יוכל להלות לו אח"כ ולא יהיה חיסרון של
ריבית מוקדמת.
יג .כשאחד מלוה לחבירו ,האם יכול באותה שעה ,או אח"כ לבקש ממנו דברים שבין כך היה עושה.

.1

כגון שיודיע לו כשיהיה בחנות הסמוך לביתו מכירה מוזלת - .או שאם ידע שמתקיים נסיעה למקום מסויים ,שיודיע לו - .או שאם יראה ברחוב
מודעה על דירה למכירה וכדו' ,שיודיע לו.

.2

והאם מותר ללוה לומר למלוה שמעתי שאתה זקוק לאחד מכל אלו כשאדע אודיעך.

.3

וכן מי שעמד בתחנת אוטובוס ביקש מחבירו שילוה לו כסף ,ואח"כ ראה שהלוה לוקח מונית ,האם מותר למלוה לבקש ממנו להצטרף - ,ואם
הלוה מציע לו מעצמו להצטרף.

.4

וכן אדם שמבקש מחבירו שילוה לו את תשלום הנסיעה ,האם בדרך לאוטובוס מותר למבקש לסייע לחבירו לסחוב את התיק שלו – .והאם יש
חילוק בזה בין אופן שהמלוה מקדים או משנה את זמן הנסיעה שלו כדי שיוכל לשלם עבור חבירו ,או שבין כך חשב לנסוע כעת.

 .5בכל הנ"ל האם יש חילוק בין אם בין כך היה עושה לו את הטובה הזו - ,וכן אם לולא ההלואה גם היה המלוה מבקש ממנו כזה טובה.
]סי"ב ,ט"ז סק"ה ,וסק"ח ,ביאור הגר"א סקכ"א ,שו"ע הרב ס"י[
בשו"ע אסר לומר לו הודיעני אם בא איש ממקום פלוני ,ובט"ז כתב בזה ב' ביאורים ,ואחד שעצם זה שהלוה נכנע לעשות כך ,או שהמלוה
מצוהו לעשות כן ,למרות שבין כך היה עושה ,ג"כ אסור ,אמנם בדברי הט"ז נראה שרק בלשון ציווי שייך נכנע ולא בלשון בקשה ,וא"כ לכאורה

ה"ה כאשר הלוה אומר לו מעצמו לא שייך איסור זה .אבל בביאור הגר"א הביא גירסא אחרת שהוא דברי הלוה שאומר שעושה כן או שיעשה
בגלל ההלואה והרי"ז ככל מוקדמת ומאוחרת ,וממילא גם ללא ציווי אלא עצם שעושה כך אסור אבל בזה הדבר מוגבל ותלוי בתנאים שהוזכרו
שם לחלק בזה בין שעת ההלואה והפרעון ,ובין כשאומר או מתכוין לכך או שעושה סתם ובין כך היה עושה .אמנם ישנם אופנים שרק בגלל
שלא נח לו לסרב מסכים ובזה כבר אינו רק בגלל ציויו של המלוה אלא הדבר עצמו הרי"ז ככל ריבית עבור ההלואה .ומ"מ נראה שס"ל להגר"א
גם לדינו של הט"ז ,מדברי הירושלמי שהביא שאף הטובה אסור הרי שאמר לו ליקח לו ירק מהשוק אפילו נתן לו מעותיו הרי זה ריבית ,אמנם
לא הזכיר בזה כלל ענין הצויוי ויל"ע האם סובר שבכל אופן אסור או שכוונת הירושלמי רק באופן שלולא כך לא היה מבקש וממילא הרי"ז
כציוי .ובגר"ז כתב שאפילו שאינו מטריחו אלא באמירה אם לא היה רגיל בכך ועכשיו סומך על הלואתו לצוות עליו מפני שהוא נכנע לו .ויש
לעיין האם כוונתו שהאיסור הוא הציווי או שסומך שיעשה .ומ"מ פעולה כזו שאפשר או מקובל לבקש ע"כ תשלום ,יש עוד טעם לאסור על
הלוה לעשותו בחינם כמבואר בט"ז סק"ח שנחשב שנותן לו שוי כסף בחינם.
יד .מי שיש לו פיגור תשלומים בגז חשמל בנקים וכדו'.
.1

האם יכול לבקש מחבר שישלם עבורו.

.2

האם יכול להראות את ההודעה לחבר ,או לספר את זה לחבר ,ומחמת כן הוא ישלם עבורו.

.3

האם יכול אח"כ לשלם לחברו את הנזק.

.4

האם יכול לחסוך לפחות מחבירו את הטירחה ,ולקחת ממנו את הכסף וללכת לשלם בעצמו.

.5

והאם זוג צעיר יכול לקחת משכנתא גם ללא היתר עיסקא ,כשהתשלום יורד מהחשבון של ההורים .

.6

האם יש חילוק בין אם ההורים מתחיייבים לשלם את כל הסכום ,או שמתחייבים להשתתף רק חלקי בתשלום החודשי.

.7

וכן מי שיש לו הטבות מיוחדות בבנקים האם יכול לקחת הלואה על שמו ,כשמורה לבנק שכסף ההלואה וכן הפרעון יגיע ישירות לחשבון של

4

השני - .או שהכל יעבור דרך החשבון שלו - .או שרק ההלואה יגיע לחשבון של השני והפרעון עם הריביות יעברו דרכו– .או להיפך.
.8

האם יש חילוק אם לוקח את ההלואה מהבנק לצורך מחיה יומית וכדו' או לצורך עסקים.
]סי"ג ,ש"ך סקי"ח ,חו"ד סק"ו ,חזו"א סימן ע"א סק"ב ,ביאור הגר"א סקל"ה ,סט"ז ,ט"ז סקי"א ,ש"ך סקכ"ב ,נקוה"כ ,חו"ד
סק"ח[
ריבית שאינו מהלוה למלוה מותר ,אבל בשו"ע כתב שי"א שצריך ג"כ שלא יפייסנו שיתן למלוה בשבילו ,וגם לא יאמר למלוה שפלוני יתן
עבורי הריבית .ובש"ך הביא מהב"י שמאחר והנותן משלם משלו אינו נעשה שלוחו ,ואפשר להקל .ובסט"ז כתב הרמ"א שגם צריך שהנותן לא
יחזור ויקחנו מהלוה כדי שלא יבואו להערים .וכשההורים חתמו הור"ק רק יחסית על הריבית ,הרי זה כריבית ע"י אחר ,אלא שמאחר ולוקחי
ההלואה כתבו שהריבית ירד מההור"ק של ההורים ,הרי"ז כאומרים להדיא שפלוני יתן עבורי הריבית שאסור ,ובט"ז מבואר שכאשר אומר
למלוה שהוא שכל עוד שהלוה לא יפרע את ההלואה יתן לו ריבית אינו בכלל נידון זה אלא הרי"ז ריבית גמורה כי נחשב שהמתחייב לתת
הריבית הוא נעשה גם אחראי על הקרן ודינו כלוה עצמו וא"כ באופן שההורים חתמו על כל החוב ,מאחר והם אחראים גם על הקרן למרות
שההלואה עצמה לא על שמם הרי"ז ריבית גמורה.
ובאופן שמי שלווה מהבנק ובעצם זה עבור חבירו לדעת הט"ז והגר"א לא מועיל כלום שהכל עובר באמצעות שליח ,אבל לדעת הרמ"א והש"ך
מהני אם הריבית וההלואה לא מגיע מהלווה השני ישירות לראשון אלא דרך המלוה ,ובפ"ת כתב שכל ההיתר הוא בריבית דאורייתא אבל
בדרבנן יש שליח לד"ע ואסור ,וממילא כשלוקח להדיא להוצאות שוטפות קיל טפי כי האיסור חמיר טפי ,אמנם לכאורה כל זה לא שייך בבנק
כי אין להם כל ענין עם השני וסומכים רק על הראשון שלוקח את ההלואה.
טו .נערך מגבית בכולל אחד מתחמק בטענה שהכסף לא אצלו.

.1

האם יכול חבר להלוות לו רק כדי שיתרום ,או להלוות לו סכום גדול יותר ,חלק לצרכיו ,אבל בתנאי שחלק יתרום.

.2

או כאשר רוצה לדרבן את חבירו שיתרום מלוה לו סכום שיתן אותו כרגע למגבית ,ומסכם עמו שאח"כ במקום להחזיר לו את ההלואה יתן גם
את כסף ההלואה עצמה למגבית.
4

גם כשיש היתר עיסקא וההורים משלמים צריך התי"ע ביניהם ואכ"מ.

.3

ואם הלווה לו ,האם הלוה צריך לפרוע את ההלואה למלוה ,ואם צריך לפרוע ,כמה צריך להחזיר למלוה.

.4

והאם הצדקה חייבת להחזיר את התרומה למלוה ,או ללוה.

.5

וכן קופת צדקה המפרסמת שמי שיתרום גם בצקים ואשראי מאוחר ,ילוו ויתנו עבורו בפורים סכום נגדי לאביונים.

.6

וכן כשיש לאדם ציק גדול דחוי ,האם כדי שיהיה לו מזומן מותר לתת את הציק למתרים ,ושפריש ממנו לצדקה חלק מהסכום ,והשאר יתן לו
מזומן מיידי.

.7

וכן גמ"ח שמתנה את הלואה בנתינת תרומה ,או חתימת הור"ק ,וכדו'.

.8

וכן מי שמבקש הלואה מחבירו ,האם מותר למלוה לנצל את הבקשה ולהתנות עמו שיזרוק לאיבוד את כל המכשירים שאינם כשרים.

.9

ומה הדין בזה אם הלוה מחמת האי נעימות הציע למלוה שאם ילוה לו יתרום את הכסף ,או יזרוק את המכשירים ,ולכן הלווה לו.
]סי"ד ,ש"ך סקי"ט ,פ"ת סקי"א ,יד אפרים ,גידול"ת ח"ב ד' ,מחנ"א ריבית י"א ,משל"מ פ"ה הי"ד ד"ה ואם ,חכמ"א קל"ב ד',
ברכי יוסף סוף קס"א[.
בשו"ע כתב שאסור להלוות ע"מ שיתן מעות להקדש והוה ר"ק ,ובגידו"ת כתב שה"ה לצדקה ,וממילא גם כאשר מתנה עמו שיתן את הכסף
לצדקה ואח"כ יחזיר לו את ההלואה עצמה ,נחשב שהנתינה לצדקה היא ריבית .וברע"א כתב שאפילו אם מתנה עמו שגם את הקרן וגם הריבית
יתן לצדקה אסור .אבל בברכי יוסף הביא מהרידב"ז שמותר ,ובעונג יו"ט מחלק בין לתת לקופה של צדקה שמותר כי נהנה מעצם קיום מצוה של
הלוה ומצוות לאו ליהנות נתנו ,לבין מתנה לתת לעני מסויים שאסור מפני שנהנה מקבלת פלוני .וכן לומר ללוה אם יבוא פלוני עני תאכילהו
ותשקהו מאחר ויחד לו על מישהו מסויים נחשב שקיבל הנאה ואסור .אמנם אפשר שגם בלתת לקופה של צדקה יש לדון האם תלוי עד כמה
הלוה מחוייב במצווה ,או שמ"מ מאחר ואינו מתנה על קופה מסויימת אלא שיתן לקופה של צדקה ,בפועל כל ההנאה כאן הוא בקיום המצווה
אינו נחשב הנאה .אמנם אפשר שיש לחלק בין כשמתנה שהכל יתן לצדקה שא"א להגדירו להלואה וריבית ,לבין בתנאי שחלק יתן לצדקה וכן
דוגמאות האחרות שהוזכרו .וממילא כשהמתרים מוכן להחזיר עודף על צ'יק דחוי וברור שרק בגלל שמשאיר אצלו קצת מוכן ,וגם רק בגלל זה
מוכן לתרום ,אסור.
וממילא ה"ה לענין שאר מצוות וכדו' שאם מתנה עמו על דבר שהוא חיוב גמור ,או אסור גמור ,הרי"ז בכלל לאו להנות ניתנו ,והמלוה לא קיבל
הנאה ,ואפילו שמחמתו עושה אינו נחשב שנעשה רצונו ,ועדיף מדבר שאינו מחוייב וגם היה עושה בין כך ומ"מ אמרינן שעצם זה שנכנע לו ,וכן
שהמלוה סומך עליו בעשייתו זהו הריבית .אבל אם אינו איסור גמור ,למרות שהוא רק מאבדו מהעולם מבואר בחכמ"א שגם בזרוק מנה לים
נחשב כקיבל והוי ר"ק ,אבל במשל"מ נשאר בצ"ע האם לענין ריבית בכה"ג תלוי במחלקות לענין זרוק מנה לים ואקדש לך האם מקודשת מדין
ערב ,או שאינו דומה לשם .ובביאור הגר"א כתב שטעם האיסור כאן הוא מדין ערב ,ובחו"מ ש"פ ס"א הביא ב' דעות האם בכה"ג שאינו נהנה
מכך יש דין ערב וא"כ ה"ה הכא.
ובש"ך מבואר שהמלוה הוא זה שצריך להחזיר את הריבית ,ובפ"ת כתב שהרע"א מסתפק האם גם המקבל צריך להחזיר ,ומחלק בין אם אמר
למקבל להדיא שנותן לו בגלל ההלואה ,ובשיעור הסכום שצריך להחזיר ,במחנ"א כתב שאם צריך להחזיר את כל מה שנתן או כמה ששווה
ההנאה ששמע בקולו הוא מחלוקת ראשונים האם הקבלת מעות של השני נחשב כאילו קייבלו המלוה בעמו ,או שהמלוה קיבל רק הנאה שנעשה
על פיו וממילא אינו אלא שוי של טובת הנאה.
וגם אם הלוה אומר כן מעצמו מבואר ברמ"א שאסור ,ובחכמ"א הוסיף ומשום זה הלוה לו ,כלומר שהמלוה גילה דעתו שבגלל זה מוכן להלוות
לו ,אבל במל"מ מסתפק האם גם בלי גילה דעתו אסור ,ומחנ"א מצדד שגם כאשר המלוה אומר להדיא תן מנה מתנה לפלוני ואלוה לך לא חשיב
ריבית קצוצה .ולכל היותר יש כאן ריבית של הנאה שעושה על פיו.
טז .אדם נזקק המסובך בחובות ,ורוצים לשקמו.

.1

האם אפשר לתת לו הלואה בתנאי שיצא לאסוף לעצמו כסף.

.2

או להתנות עמו שיסכים לקבל צדקה.

.3

או להתנות עמו שישיג לעצמו עוד הלואות.

.4

או להתנות עמו שיסדר לעצמו עוד מקורות הכנסה מסודרים.

.5

או להתנות עמו על צמצום והגבלת רמת חיים.

.6

וכשחברים מגיעים לבקש עבורו הלואה האם יכול המלוה להתנות ,שהמבקשים יחתמו עבורו הור"ק.

]סט"ו ,ט"ז סק"ח ,ש"ך סק"כ ,רע"א על הט"ז שם ,ביאור הגר"א סקל"א ,חו"ד חידו' סקי"ד ,לבוש ,מל"מ פ"ה
סופי"ד[.
בשו"ע כתב שאסור לומר ללוה שיבקש מפלוני כסף לעצמו ,ותמורת זה ילוהו .בט"ז ביאר שטעם האיסור הוא כי עושה פעולה כזו ששוה ממון,
בחינם .ובש"ך כתב שהטעם הוא מפני שהמלוה נהנה מזה .ובחו"ד כתב בשם שתיהם שנהנה מכך .ובביאור הגר"א כתב שזה מדין ערב ועבד
כנעני ,וממילא נחשב כאילו המלוה קיבל וכ"כ המל"מ .אבל בב"ח חולק שאין איסור בדבר .ולכאורה בזה תלוי חלק מהדוגמאות שהוזכרו
בשאלה ,שאם האיסור הוא שהלוה שעושה חינם דברים השוים ממון ,יש מהם שעצם הפעולה הוא דבר השוה ממון כגון להשיג כסף או הלואות,
אבל חלקם א"א להגדיר את הפעולה עצמה שמחייבת ממון ועושהו חינם ,כגון שיצא לעבוד יותר זמן וכדו' שמקבל לעצמו תמורה עבוד
העבודה ,וכן כשמתחייב לצמצם בהוצאתיו .וכן לפי ביאור הגר"א שקבלת הלוה נחשב מדין ערב ועבד כנעני כקבלת המלוה זה רק כאשר הלוה
קיבל דבר השוה ממון ,אבל להצטמצם וכדו' אינו בכלל זה . .אבל אם טעם האיסור הוא כי המלוה נהנה מכך גם באופנים אלו יאסר ,אמנם
אפשר שכאשר הוא מצטמצם אינו נחשב הנאה שהמלוה מקבל משהו ,מאידך לביאור הט"ז של הודיעני שעצם זה שהלוה מתחייב לעשות
פעולה רק מחמת שמרגיש שמשועבד לשמוע למלוה מחמת שהלוהו זה עצמו ריבית ,א"כ בכל האופנים אסור .ובלבוש כתב שגם להתנות את
ההלואה עבורו עם אדם אחר שיתן לו כסף נכלל בדין של סט"ו .ובמל"מ שם הקשה עליו ,וברע"א כתב שלהתנות שיקבל מתנה מאחר ,היות
וי"א שריבית אסור בפחות משו"פ ,אסור ,כי נחשב שהמלוה קיבל הנאה זו.
יז .אדם הזקוק להרבה הלואות.
.1

האם יכול לשלם לאדם שיחפש לו הלואות.

.2

והאם מותר לאותו אחד לתת חלק מהכסף לאנשים כדי שיסכימו להלוות לו.

.3

והאם יש חילוק אם יאמר להם שמקור הכסף הוא מהלוה או שיחשבו שהוא משלם להם מכספו.

.4

והאם יכול אח"כ לספר ללוה ששילם חלק מהכסף למלוים.

.5

אם עשה כך ,האם יכול הלוה לתבוע אח"כ חזרה מהמלוה את הכסף שקיבל עבור ההלואה.

.6

אם אותו אחד יש לו בעצמו כסף להלוות ,האם יכול לקחת לעצמו את התשלום שקיבל עבור השגת הלואות ,ולהלוות כסף משלו.

.7

האם מותר למתווך ,וכן למי ששילם למלווה כדי שיתן לאחר את ההלואה ,גם להביא בפועל את ההלואה ללוה.
]סט"ז ,ביאור הגר"א סקל"ד ,חו"ד ביאורים סק"ז ,סי"ג ,ט"ז סק"ז ,יד אברהם שם ,ש"ך סקי"ח ,ביאור הגר"א סקכ"ד -כ"ה,
חו"ד ביאורים סק"ו ,פ"ת סק"ט ,וסקי"ג ,בינת אדם סימן ד' ,מנח"א ז'[.
בשו"ע מבואר שלאחר מותר לתת למלוה כסף תמורת ההלואה ,אבל שלא יחזור ויקחנו מהלוה ,אמנם י"א שגם אסור שהלוה יפייס שיתן למלוה
כסף בשביל ההלואה ,ובחו"ד כתב שרק אם נותן לו המעות לפני ההלואה אסור ,אבל אם אחרי שכבר קיבל את ההלואה נתן הלוה למשתדל את
המעות מותר .ובש"ך כתב שאפשר לסמוך על המקילין לבקש מהשליח שיתן למלוה .וביד אברהם כתב שכאשר האדם עצמו משלם למלוה
עבור ההלואה לא יביא בעצמו את ההלואה ללוה .אבל לתת מעות לאדם על עצם הפעולה שישכנע אחרים להלוות או להשיג הלואות מבואר
בסעיף ט"ז שמותר .ומ"מ כתב הרמ"א שאסור למלוה לקבל מהשתדלן כסף עבור ההלואה .אבל בחו"ד כתב ]הביאו גם הפ"ת סקי"ג[ שבאופן
שמשלם עבור השגת הלואות וגם אם לא יצליח לא יצטרך להחזיר ללווה מותר לתת למלוה .אמנם בי"א שבט"ז סק"ז לכאורה נראה שאסור,
דאם כונתו שנותן לו המעות כדי ליתן למלוה פשיטא ,ובמחנ"א פקפק על המהרי"ט שמתיר אח"כ למשתדל להביא בעצמו את ההלואה ללוה.
יח .אדם שתורם או מתרים קבוע לגמ"ח או מוסד.
 .1האם יכול לבקש מהגמ"ח שתמורת כך ילוו למכר שלו.
 .2וכן מי שיש לו הפקדה בגמ"ח פרטי ,או שבנוי על הפקדות של אנשים ,האם יכול לבקש שילוו למכר שלו.
 .3וכן האם יכול לבקש שיקדימו לו עצמו את התור ,או שיתנו לו הלואה יותר גדולה מאשר נותנים לכולם.
 .4וכן מי שבני משפחה רוצים לשקמו אשתו וילדיו מארגנים הור"ק לגמ"ח מסויים אבל מבקשים שילוו לנצרך סכום גבוה יותר.
 .5וכן מי שמארגן הלואות לקרוב משפחתו ולא רוצה שידע מכך ,האם מותר לו להפקיד את זה בגמ"ח בתנאי שגם ילוו לו את זה.
]ס"ט ,וט"ז ,רע"א על סט"ז[.

תרומה אינו מלוה למלווה ,ומ"מ מאשתו מבואר ברע"א שאסור לבעל לקבל אפילו כדי שאשתו תלווה מנכסי מלוג ,ובניו צריך ב' תנאים גם
גדול וגם שאינו סמוך על שולחנו וכפי שביארו הט"ז והש"ך ,אבל כשמפקיד או מלוה הרי"ז הלוני ואלוך ,וכשהתנאי הוא שילוה הרי זה כאילו
שהלוה יתן ריבית לאחר שאסור לאחר ,וגם עצם הקדמת תור הוא דבר ששוה ממון ,אלא שתלוי גם בהגדרת הגמ"ח האם הוא רק מקבל ומעביר
מאנשים או שלוקח אחריות על ההפקדות וממילא נהיה לוה.
יט .פורטי צ'קים עתידיים ,שלוקחים אחוזים מסויימים עבור נתינת מזומן מיידי.
.1

האם יכול להשתמש בהם כאשר הפורט מבצע את הפעולה ע"י עובד שלו ,או ששולח אליו חברת שליחויות לקחת את הציק ולתת לו
מזומנים -או שיפקיד את הכסף בבנק עבור בעל הציק  -וכן להיפך שבעל הציק ישלח חבר לפרוט את הציק.

.2

וכן מי שרוצה לקנות חפץ בתשלומים בחנות שמעמידה שתי תנאי תשלום ללא הית"ע ,האם יועיל שישלח אדם זר שיקנה עבורו ,ירשום
את הקניה על שם המשלח והשליח ישלם בכרטיס אשראי שלו ,או של הקונה עצמו.

.3

וכן האם יכול להזמין את הקניה דרך הטלפון שזה עובר ע"י שרות חיצוני שמקבלים את ההזמנות ומעבירים לחברה ,והמוצר גם יגיע ע"י
המוביל ,ולהם הוא יתן את התשלום ,או שאפילו משלם דרך הטלפון אבל מוזמן בטלפון וגם המוצר עצמו מגיע ע"י מוביל.

.4

והאם יש חילוק אם זה מוביל של החברה או סתם חברת שליחויות.

.5

וכן האם יכול לסמוך על זה שהמוכרים בחנות הם רק פועלים ולא הבעלים.

.6

וכן אם נקלע לכזה מקום ומשלם בתשלומים ע"י צקים דחויים של אדם אחר ,ורוצה להנצל מהריבית ,האם יועיל שרק יניח והמוכר יקח,
או שיתן לילד קטן שלו שיתן למוכר או שכדי להנצל מהאיסור יניח את הצקים סמוך למוכר ויפקירנו בפני ילדיו שנמצאים עמו בחנות.

.7

וכן בכל בנק שלא מתנהל ע"פ דין האם יכול לסמוך על כך שכל מבצעי הפעולות הם רק פקידים.

.8

האם יש חילוק בין אם שולח ע"י אדם מבוגר או ילד ,או ע"י עובד זר שלו.

.9

וכן בכל לקיחת מינוס בבנק לצורך דברים שוטפים ,האם יותר קל כאשר לוקח את זה במשיכה עצמית מהכספומט מאשר לקבל מפקיד או
לבצע העברה.

]סט"ז ,ט"ז סקי"א ,ש"ך סקכ"א וסכ"ב ,קונטרס סמ"ע ארוכה כ"ד ,משל"מ פ"ה י"ד ,חת"ס ח"ו כ"ו ,חו"ד ביאורים סק"ה,
פ"ת קס"ט סק"ב ,ביאור הגר"א סקל"ה ,רע"א ,חכמ"א קל"ב ס"ו ,בינת אדם ד'[
דעת הרמ"א שכאשר ההלואה מגיעה מהמלוה ע"י שליח ,מותר לתת לו הריבית ,כי נחשב כאילו השליח הוא הלוה ]ועיין איך ביארו המשל"מ[
אבל אם ההלואה מגיעה ע"י המלוה והריבית ע"י שליח ,או אפילו אם הלוה נותן רשות לקחת ממקום מסויים ,הוי ריבית ,ויש שדנו מה הדין אם
יפקיר והמלוה יקח הריבית .וכן אם השליח של המוכר הוא לא יהודי שאין סברת אשלד"ע ,אבל מ"מ לדעת רש"י שליחות לחומרא יש לו אסור,
ובפ"ת הביא מהמשל"מ שמסתפק האם זה מועיל גם לריבית דרבנן כי בזה אשלד"ע וממילא כל צורת מכירה נופל ההיתר ,ולדעת החו"ד מותר
רק כאשר השליח אומר למלוה שאת ההלואה יתן למשלח והוא יתן לו את הריבית ,אמנם לדעת החו"ד כל ההיתר הוא בשליח של הלוה אבל
בשליח של המלוה אסור דלא גרע ממניח מעותיו ואומר שכל הרוצה ללות בריבית יכול ללות דהוי קצוצה ,אבל ברמ"א מבואר להדיא שגם
שליח של המלוה מהני ,והאחרונים פירשו ששונה ממניח מעותיו שהקציצה קיימת משא"כ ע"י שליח שמחמת שאשלד"ע הקציצה בטילה ,וכן
לפי ביאורו של החו"ד ההיתר הוא רק כאשר גם הריבית מגיעה אח"כ ע"י שליח ,והנפק"מ הוא כאשר מגיע מוביל ,אבל את הצקים הלוקח
עצמו מעביר ,אבל במשל"מ מבואר שלדעת הרמ"א בין הוא עצמו ובין השליח יכולים להעביר ,וברמ"א כתב שאסור לפרסם ההיתר ,אבל
בחת"ס כתב שעכשיו שהמון העם נכשלים עדיף לפרסם מאשר שיכשלו באיסור ,וא"כ אם נימא שזה מהני גם על דרבנן כמכשול הנפוץ
במכירות צ"ע מה עדיף ,וכן כאשר השליח קטן מאחר ואינו בר שליחות דן בפ"ת להתיר כל הלואת ריבית ,ודעת הרבה אחרונים 5שלא מועיל
היתר זה כאשר מי שמבצע את ההלואה הוא ממונה מטעם המלוה לפעולות אלו ,וממילא חלוק פועל ,וכן פקיד בנק לסתם שליח ,ועוד שמבואר
ברמ"א שכאשר השטר הוא על שם הלוה לא מהני שליחות וממילא חלק מהאופנים יורדים ,יתירא מכך לדעת החו"ד אפילו כשאין שטר על
המלוה אלא שמזכיר שם הלוה ג"כ אסור ,אמנם הלבוש והט"ז חולקים על כל ההיתר הנ"ל ובביאור הגר"א כתב שהוא טעות גמור ,וכן ברע"א
חולק ע"ז.

5

דנו בזה בשו"מ מהדו"ק ח"ג ל"א ,ובגינת ורדים יור"ד כלל ו' סימן ב' ועוד עיין בבר"י פ"ו הערה מ"ה.

