
1הגאון רבי חיים בלעיש זצ”ל נולד בשנת תרכ”ד, שנה אחת לפני שנפטר המשמרות 

כהונה. והוא חי שמונים ושלוש שנים )נפטר בכ’ בסיון תש”ז(. כל שנה בכ’ בסיוון אבא 
היה אומר לנו תקראו כמה פרקי משניות לעילוי נשמתו, כי הוא השאיר אחריו בן יחיד, 
והבן הזה נפטר בתשכ”ו ולא השאיר כלום אחריו. והוא היה גאון בתורה וגאון בחסד. 
גאון בתורה - פעם אחת אבא למד עם תלמידיו טור אבן העזר )סי’ קי”ט(, והיתה שם 
תשובה של רבנו שמשון בן אברהם, והתשובה חתומה וסגורה, אי אפשר להבין אותה. 
היו בה כמה פירושים, ואבא טרח עליה ומצא בה הסבר, וכתב אותו בתשובותיו )עיין 
בשו”ת איש מצליח ח”ב חאה”ע סי’ ד’-ז’(. וכתב שם )סי’ ה’(: אמרתי את ההסבר הזה 
לפני הרב הראשי רבי חיים בלעיש בפורים תש”ד -כשהיה הרב בן שמונים שנה, והקשיב 
ושמע והסכים. זה חידוש שאדם בגיל שמונים ביום פורים מקשיב לכל מלה ומתבונן, 
וזו לא תשובה פשוטה, אלא תשובה מסובכת. צריך לעשות בה הגהות. ואחר כך 
התווכח אתו הרב מוסה חדאד ע”ה ועשה לו פירוש אחר, ואבא התווכח אתו. וזה דברים 
ברורים כשמש, מי שילמד בהם יראה שהפירוש של אבא הוא הפשט והאמת והישר. 

גאון בחסד. היה דואג לעניים בחורף שיביאו להם שמיכות, ויקנו  אבל הוא היה גם 
להם בגדים טובים שיוכלו לעמוד בחורף. אמנם חורף תוניסאי הוא לא כמו החורף של 
אירופה או של רוסיה, אבל היה גם כן חורף מיוחד, ולכן היה קונה להם ומעניק להם. 

והיה לו עוד דבר. שמעתי ממר אבא שפעם אחת בברית מילה שלי )או של רבי צמח, 
אינני זוכר( אבא רצה להביא יין לברית מילה, והוא אמר לו: לא, יש הרבה מחללי שבת. 
אמר לו אבא: נעשה אותו יין מבושל שאין בו שום בעיה. והרב אמר לו: בשום פנים, 
אתה תעשה מבושל, ואחרים לא יעשו מבושל, יביאו יין רגיל. לכן מביאים רק עראק. כל 
השמחות וכל השבע ברכות וכדומה כולם עושים אותם רק עראק. זה אמר לנו בשמו. 

ועוד דבר. היה הולך לבתי הכנסת, ורובם בתונס אחרי ההשפעה הצרפתית לא היו כולם 
מדקדקים בטלית צמר, אלא היו לוקחים טלית משי, מה נעשה להם. אבל הציציות 
היו גם כן ממשי, והמצווה היא בציציות של צמר )עיין בבא”ח ש”א פרשת נח אות א’(. 

אז הרב היה מתיר את הציציות כולם ועושה אותם של צמר. 

אין לנו הרבה ממה שכתב, אולי מכתבים מבית דין אפשר לאסוף אותם ולהדפיס 
אותם, ולראות שם את היחס ואת ההערכה שיש לו לכל אדם בעולם. ויש לו הקדמה 
לספר מעדני מלך של ר’ אשר מזרחי חתם שם: “עבד השם חיים בלעיש, הרב הראשי 
לתוניסיה”. )איני יודע אם הוא כתב את ההקדמה בכתב ידו, או שמישהו ערך אותה, 
אבל היא כתובה על שמו(. הוא זכה להכיר את חכמי תונס הראשונים כשהיה עיון 
מיוחד בתונס, אי אפשר לבלבל אותם. זה לא ככה הפשט, הפשט כמו שאמרתי. והיו 

מתווכחים עד שמגיעים לנקודת האמת. 

והוא עשה תיקון גדול בתונס. כשבאה ההשפעה הצרפתית והחריבה את העולם, אז 
היו בחורים שהיו עושים בר מצווה ולא יודעים כלום. היו עולים לתורה ולא יודעים 
)יש לי אפילו דפוסים של ג’רבא שבעמוד  לברך. לוקחים את הברכות בצרפתית. 
האחרון בכריכה יש שם קדיש דרבנן בצרפתית, “יתגדל ויתקדש” והם קוראים משם, 

1. דברי הספד מרבנו מרן ראש הישיבה שליט”א על הגאון רבי חיים בלעיש זצ”ל הרב הראשי לתוניסיה כאשר 
העלו את עצמותיו הקדושות לארץ ישראל ביום י”ב בכסלו תשפ”ב.. המערכת

לא יודעים מה זה יתגדל ומה זה יתקדש, שום דבר לא יודעים(. והוא תיקן שאין אף 
אחד שיתנו לו בבית הכנסת לקרא בבר מצוה, עד שיבחן שהוא יודע לקרוא2. וככה הוא 
הציל כמה וכמה אנשים שלא יודעים לקרוא מלה אחת בעברית, כי תונס הדרדרה עד 
הסוף. עד שבאו האשכנזים בדמות רבי ניסן פינסון ע”ה ובדמות הרב פנחס באנון )הוא 
ספרדי, אבל הוא למד אצל האשכנזים(, ועשו הכל בשביל להמשיך תורה בישראל. 

היום בתונס יש תלמידי חכמים ויש הכל.

עכשיו אנחנו מברכים את כל אלה שטרחו בממונם ובגופם להביא את הרב אחרי 
שבעים וחמש שנים -  נפטר בתש”ז והשנה תשפ”ב - לארץ ישראל. שבעים וחמש 
שנים זה שני דורות. יהי רצון שהזכות שלו תעמוד לכל אלה שעשו את המצווה הזאת 
ולכל אלה שבאים לכבודו. ובכן, קודם כל מר פנחס חורי שבמשך ארבע עשרה שנה 
עזר וסייע בהבאת המטה של הרב חיים בלעיש, ארבע עשרה שנה והוא עושה הכל 
)ואביו רבי כמייס חורי ע”ה היה רב בית הכנסת על שם רבי חיים בלעיש(3. והאחים 
היקרים רבי עמרם ויהונתן פנש שהשתדלו בתונס להביא את הארון. והכומיתה של 
רבי חיים ביתאן שיחיה הרב הראשי לתוניסיה. וגם האנשים  תונס עם הרב הראשי 
)שעומד על  פיליפ בלעיש, רמי שמילה, מאיר פיטוסי, שמואל טרבלסי  היקרים מר 
ידי( ויעקב סייאדה. ה’ יברך את כולם בחיים ארוכים, בני סמיכי ומזוני רוויחי, וברכת 
הצדיק הזה תחול עליכם, ועל כל אלה שבאו להשתתף בהלוויה של הצדיק, ונזכה 

כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 

והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה, אשרי אדם מצא חכמה ובן אדם יפיק תבונה, 
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, מה יקר חסדך אלקים 
ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירווין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם. א-ל מלא ברחמים 
הוא יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת הגאון החסיד הצדיק המפורסם, “פיזר נתן 
לאביונים צדקתו עומדת לעד”, הרב הראשי לתוניסיה רבי חיים בלעיש זכרונו לברכה 
)אני לא יודע שם אמו(. רוח ה’ תניחנו בגן עדן, ותהיה נפשו צרורה בצרור החיים, וזכותו 
תגן עליכם ועל כל המשתתפים בכבודו, ברכה והצלחה ואריכות ימים ושנים טובות 

עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן ואמן. 

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא 
תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. א-ל מלא רחמים הוא יתמלא 
ברחמים על נפש רוח ונשמת הרבנית נושה בלעיש, אשתו של הגאון רבי חיים בלעיש. 
והבן שלה רבי חי בלעיש מכפר שמריהו. רוח ה’ תניחם בגן עדן ותהיה נפשם צרורה 

בצרור החיים. אמן כן יהי רצון. 

2.  אני זוכר אישה אחת מבוגרת אמרה למורי ורבי: ברוך ה’ הילד שלנו יודע לקרוא, והוא עשה בר מצווה כמו 
שצריך. אבל עכשיו הוא צריך ללמוד הרבה צרפתית, יש בה הרבה מה ללמוד... לכן שלשה חודשים הוא למד 
עברית ועכשיו ילמד צרפתית... אמר לה כן כן, מה יגיד לה? שבעברית יש עוד כהנה וכהנה?! היא לא מבינה 

כלום. זה מה שהיא יודעת.
3.  אני זוכר שהיה בית הכנסת שם על שמו רחוב דיזלי, הוא לא היה גדול כל כך. והיינו לומדים בו עם רבי סוסו 
כהן ע”ה ועם מורי ורבי רבי יצחק בוחניּך. הייתה שם ספרייה ענקית. ופעם התבטא רבי יום טוב כלפון שהיה 
הרב של בית הכנסת, אמר כי הבאנו חמישה עשר ארגזים מבית הכנסת הזה לארץ ישראל לגבעת אולגה. 
יש בית הכנסת בגבעת אולגה מתלמידיו של רבי חיים בלעיש שהביאו את כל הספרים שלו. ושם גם הייתה 

תמונה שלו. תמונה יפה מאד.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א
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 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  

בשעה 20:00 
י”ב בכסלו תשפ”ב 

הספד על הגאון רבי חיים בלעיש זצ"ל רבה הראשי של תוניסיה

השבוע השיעור נמסר על ידי הגאון רבי יעקב כהן שליט”א ראש כולל ‘פקודת אלעזר’ אלעד ורב קהילת ‘תולדות יצחק’ רעננה
שבוע טוב ומבורך וחנוכה שמח. ברשות מרן ראש הישיבה שיחיה ויאריך ימים א. 

טובים, אף על פי שאינו כאן כבודו כאן, נדבר היום קצת מהלכות רבית. הרבה אנשים 
חושבים שהלכות רבית זה שייך רק לאנשים שהם עסקנים ועובדים וכדו’. אבל באמת 
כשלומדים רואים שזה שייך לכל אחד ואחד. מרן כותב בשלחן ערוך ביורה דעה4 
4.  דיני רבית נמצאים ביורה דעה, לא בחושן משפט. זה לא כמו דיני ממונות. דיני ממונות נמצאים בחושן 
משפט, אבל דיני רבית נמצאים ביורה דעה. למה? זה לא נחשב לדיני ממונות זה נחשב לאיסור והיתר. זה 

לא דבר של ממון, זה דבר שאסור. ממון זה אם יש ויכוח בין איש לחבירו, טוענים: אתה חייב לי, אתה לא חייב 
לי. רבית זה לא ויכוח בין אחד לשני, אלא התורה אסרה לתת רבית. לכן אפילו שזה שייך 

לכסף, אבל זה לא דיני ממונות אלא זה דיני איסור והיתר. גם 
ידוע הכלל שרב ושמואל, הלכה כרב באיסורי כשמואל בדיני 
)בכורות דף מ"ט ע"ב(, אז בהלכות רבית הלכה כמו רב נגד שמואל, 

לא כמו בחושן משפט שהלכה כשמואל נגד רב. לכן מרן כתב 

גליון מס': 287 | פרשת ויגש
ז בטבת תשפ"ב )11/12/21(   

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
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17:47   17:14  16:04 חיפה: 
17:52  17:18  16:19 ב"ש: 



“צריך להיזהר באיסור רבית”. ככה מרן מקדים את ההלכות – “צריך  )סימן ק”ס ס”א( 
להיזהר באיסור רבית”. והטור הוסיף “מאד מאד צריך להיזהר באיסור רבית”. למה היה 
צריך להתחיל בלשון “להיזהר”? כל הלכה צריך להיזהר בה. אלא היות שזה עניין של 
ממון שנפשו של האדם מחמדת אותו )חגיגה דף י”א ע”ב(, ואדם גם מורה היתר לעצמו בזה, 
הוא מרגיש שרבית זה דבר הגיוני שמגיע לי, הוא אומר נתתי כסף שיכולתי להרוויח 
בו, ועכשיו לא הרווחתי בו, לפחות שיפצה אותי על מה שיכולתי להרוויח, לכן כתבו 
שצריך להיזהר מזה. והטור אומר “מאד מאד”. כדי שאדם לא יתפתה. וגם התורה כפלה 
את הלאווים של רבית שש פעמים, הרמב”ם )פ”ד מהלכות מלוה ולוה ה”ב( מנה אותם אחת 
לאחת. שש לאווין נאמרו באיסור של רבית. למה? היות והדבר הזה הוא קשה לפרוש 
ממנו כמו שאמרנו, לכן הקב”ה חזר על הלאו הזה כמה וכמה פעמים, להראות שכמה 

צריך להתחזק בדבר. 
כל מי שמסייע עובר עבירה

ואפילו אם הלווה יתן את הרבית מעצמו בלי שהמלווה יבקש ממנו, זה גם כן אסור. ב. 
הלווה גם כן עושה עבירה כשהוא נותן רבית. זה לא כמו למשל איסור גזל, שהגזלן 
עושה עבירה והנגזל אין לו עבירה. אם בא מישהו לגזול אם ירצה הנגזל יגיד לו, תקח, 
בשביל מה תגזול? תקח. אין גם לגזלן איסור, מותר לו לתת לגזלן שיקח. הוא נותן לו 
מתנה. אין בעיה בזה. זה לגבי דברים של ממון. אבל בדברים של רבית זה לא ככה. כמו 
שאסרה התורה רבית למלווה, אסרה גם ללווה. יש שני פסוקים בתורה, יש “את כספך 
לא תתן לו בנשך” )ויקרא כ”ה, ל”ז( זה מדבר על המלווה, “אל תקח מאתו נשך ותרבית” 
)ויקרא שם פס’ ל”ו( גם מדבר על המלווה. ויש פסוק אחר “לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך 
אוכל” )דברים כ”ג, כ’( זה נאמר על הלווה. מה זה תשיך? תגרום למלווה לנשוך. זה פועל 
יוצא, לא כתוב לא תישוך, אם היה כתוב ככה זה היה חוזר על המלווה, הוא נושך. אבל 
כתוב “לא תשיך” בניין הפעיל - הוא גורם פעולה לשני לנשוך, גורם למלווה לנשוך. 
כמו שאסרה התורה על המלווה לקחת את הנשך, ככה אסרה גם על הלווה לתת את 
הנשך )את הרבית(. וגם לא רק הלווה והמלווה עוברים באיסור. אלא גם כל אלה שמסביב 
להלוואה - כל מי שמסייע – עובר עבירה. למשל הסופר שכותב את השטר ועושה חוזה 
בין המלווה ללווה, הוא עורך את השטר וכותב אותו, גם הוא עובר על איסור – “לא 
תשימון עליו נשך” )שמות כ”ב, כ”ד(. וגם כל מי שמסייע בהלוואה של הרבית עובר משום 
ר” וזה מדאורייתא,  ִעּוֵ לפעמים יש “לפני  )ויקרא י”ט, י”ד(.  ר לא תתן מכשול”  ִעּוֵ “ולפני 

ולפעמים זה מסייע מדרבנן. 
מה ההבדל בין “לפני ִעֵוּר” לבין מסייע?

ר לא תתן מכשול”. ג.  ר” לבין מסייע? התורה אומרת “לפני ִעֵוּ מה ההבדל בין “לפני ִעֵוּ
וזה לא דווקא באיסור רבית, אלא בכל איסור שבעולם אסור להכשיל מישהו בעבירה 
ר” גם על גוים5, קל וחומר אצל יהודי. זה נקרא  ִעֵוּ ואפילו גוי. אנחנו מצווים ב”לפני 
ר לא תתן מכשול”. אדם שבא לעשות עבירה, היצר הרע מסמא לו את העיניים,  “לפני ִעֵוּ
ר בדבר. ואתה אל תסייע, אל  מראה לו כאילו העבירה היא מתוקה וטובה וטעימה. הוא ִעֵוּ
ר המסכן הזה להפיל אותו עוד. אבל לפעמים גם בלעדיך הוא יכול לעשות את  תעזור לִעֵוּ
ר” לא  העבירה, אם אתה לא תתן לו, הוא יסתדר בלעדיך. אז ככה אין איסור של “לפני ִעֵוּ
תתן מכשול, כי הוא יכול להסתדר בלעדיך, אבל יש בזה איסור דרבנן של מסייע בידי 
עוברי עבירה. אנחנו מצווים “הוכח תוכח את עמיתך ולא תשא עליו חטא” )ויקרא י”ט, 
י”ז(. אם אתה רואה יהודי שעושה דבר איסור, ובידך להפריש אותו מהאיסור, יש לך מצווה 
מן התורה – “הוכח תוכיח את עמיתך”, אם אתה יכול להוכיח אותו כמו שצריך, תוכיח 
אותו, תסביר לו כמה הדבר לא כדאי לו, אלא כדאי לו ללכת בדרך התורה והמצוות. 
וקל וחומר לא לסייע בידו לעשות עבירה. גם אם הוא יסתדר בלעדיך ויוכל לעשות את 
העבירה בלעדיך, בכל זאת אסור לנו לסייע בידי עוברי עבירה. גם בעניין של רבית, מי 
שעוזר בזה עושה איסור. למשל אחד צריך הלוואה, והוא מביא ללווה איזה מלווה, אבל 
הוא יודע שהמלווה הזה רוצה רבית - בעוונות הרבים הוא לא שומר הלכות רבית והוא 
לוקח רבית - אתה חושב שאתה עושה חסד עם הלווה ואתה לא עושה חסד, אלא אתה 
עושה כאן עבירה. אתה עכשיו מכשיל את שניהם  )את המלווה ואת הלווה(, את המלווה 
ר לא תתן  שהוא יקח רבית, ואת הלווה שהוא יתן רבית. זה נקרא ‘מסייע’ או “לפני ִעֵוּ
במקומות עבודה שהם עוסקים  מכשול”. וזה גם יכול להיות )מישהו אמר לי שזה מצוי( 
בהלוואות של רבית. והפקיד שעובד שם הוא לא מלווה, זה לא כסף שלו, אבל הוא 
מסדר את הניירת ואת החוזה ואת השטר של ההלוואה, וכתוב בשטר רבית מפורשת, 
ולפעמים זה גם רבית קצוצה, אין היתר עיסקא ואין שום דבר. זה דבר שאסור. אסור 
לעבוד בעבודה כזאת. כמו שכתוב שגם הסרסור וכל מי שמסייע עושים איסור )הרמב”ם 
פ”ד מהלכות מלוה ולוה ה”ב כתב את זה(. כל מי שמסייע בידי המלווה והלווה ברבית הם 

גם כן בכלל האיסור הזה. 

את זה ביורה דעה. הרמב"ם לעומת זה כיון שבאמת דיני רבית קשורים להלוואה, הכניס אותם בהלכות הלואה.
5.  במשנה במסכת עבודה זרה )דף כ"ב ע"א( כתוב "אין מעמידין בהמה בפונדקאות של נכרים". ויש כמה דברים 
שאסור לתת להם, דברים של עבודה זרה. כל מה שאסור לגויים לעשות, אסור לנו לתת להם לעשות את זה, 

שלא להכשיל אותם.

אם קרה לאדם איזה דבר, ֵידע ויאמין באמונה שלמה  שהכל בידי שמים
בגמרא בפרק איזהו נשך )ב”מ דף ע”א ע”א( הביאו את הפסוק בתהלים )ט”ו, ה’( “כספו ד. 

לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם”, כלומר מי שעושה את 
הדברים האלה שכתובים שם לא ימוט. ואחד מהדברים שכתוב שם זה “כספו לא נתן 
בנשך”, אז מי שלא נותן בנשך, נכסיו לא מתמוטטים – “לא ימוט לעולם”. הגמרא אומרת 
שמשמע מכאן שאחד שמלווה ברבית נכסיו מתמוטטים, זאת אומרת בסוף הוא יגיע 
להפסיד את כל כספו. והגמרא שואלת הנה אנחנו רואים לפעמים צדיקים שנכסיהם 
מתמוטטים והם לא מלווים ברבית? אז הגמרא מיישבת “הללו מתמוטטים ועולים 
והללו מתמוטטים ואינם עולים”. כלומר נכון שלפעמים יש צדיק שנכסיו מתמוטטים 
ואם קרה  בגלל סיבה מסויימת, בודאי שהקב”ה “הצור תמים פעלו” )דברים ל”ב, ד’(, 
לאדם איזה דבר, ֵידע ויאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמים. אבל יש הבדל בין אחד 
שנכסיו מתמוטטים בגלל איסור רבית לבין אחד שנכסיו מתמוטטים בגלל דבר אחר. 
אם נכסיו מתמוטטים לא בגלל איסור רבית, אז הוא יחזור לאיתנו ולמצב הקודם שלו. 
יחזור להתעשר. אבל אם זה בגלל איסור רבית – גמרנו. ברגע שהוא מתמוטט בגלל 
איסור רבית הוא מתמוטט ולא עולה. היו כמה וכמה מקרים ידועים שאנשים שהיו 

מלווים ברבית, ונכסיהם התמוטטו הם וכל מי שנלווה אתם.
אם מותר להשכיר מעותיו?

יש בגמרא )ב”מ דף ס”ט ע”ב( סיפור על רב חמא )היה מהאמוראים הקדושים( שהוא היה ה. 
משכיר את מעותיו. מה זה משכיר מעותיו? אנחנו יודעים שמשכירים כלי, בית וכדו’, 
אדם משכיר דירה והשוכר שגר בדירה משלם כסף. אדם משכיר מכונית זה ששוכר את 
המכונית לוקח אותה ומשלם שכירות והכל טוב. אז רב חמא היה משכיר את הכסף שלו. 
מה זה משכיר כסף? זה בעצם מלווה ברבית. נותן את הכסף ומבקש תביא לי שכירות 
על הכסף. אני משכיר לך את הכסף שלי, תביא לי כך וכך דמי שכירות. הגמרא מספרת 
“כלו זוזי דרב חמא” - התמוטטו נכסיו. כלומר באמת הדבר הזה אסור. להשכיר כסף זה 
דבר של רבית, אסור לך להשכיר כסף. אתה יכול להשכיר כלי, לא להשכיר כסף, זו רבית. 
אז הגמרא אומרת - אפילו שרב חמא זה שוגג אצלו, אבל הקב”ה מדקדק עם החכמים - 
“כלו זוזי דרב חמא”. והתוספות )ד”ה אוגר( שואלים מה באמת עלה על דעתו של רב חמא? 
וכי כאשר אני אקרא להלוואה ברבית “שכירות” זה יהפך להיות מותר?! אם עושים שינוי 
השם זה נהיה מותר?! אם זו הלוואה ברבית, זו הלוואה ברבית. וכי אם אני עכשיו אקרא 
לה שכירות זה יעזור? איך יכול להיות דבר כזה?! אז תוספות מסבירים שזה לא שהוא 
הלווה את הכסף בהלוואה פשוטה כמו שאנחנו מבינים, ודאי רב חמא לא היה טועה 
בדבר כזה. אלא רב חמא היה משכיר את הכסף שלו כשהוא אחראי על הכסף, כלומר אם 
יהיה איזה אונס בכסף, הוא אחראי עליו6. היה אומר ללוה אם יהיה איזה אונס אתה לא 
צריך להחזיר את הכסף, אלא האחריות עלי. אז ממילא חשב רב חמא שזה לא יחשב 
לו הלוואה, זה לא נקרא שהלוויתי את הכסף, כי הוא קיבל עליו אחריות של אונס. אז 
רב חמא ע”ה היה בסדר, זה לא הלוואה, אם כן למה באמת כלו נכסיו של רב חמא? הרי 
הוא צודק. אלא הדבר הזה אסור מדרבנן. לא היתה לרב חמא טעות באיסור תורה, הוא 
לא טעה בדבר גדול כזה, זה דבר פשוט שאי אפשר לקרוא להלוואה שכירות ולהתיר 
את ההלוואה, אלא הוא טעה בענין דרבנן. יש כאן איסור דרבנן שחכמים אסרו את זה 
בגלל שברגע שהבן אדם מוציא את הכסף ומשתמש בו זה נראה כהלוואה, אז נכון שהוא 

קיבל עליו אחריות, אבל לעין זה נראה הלוואה, וחכמים אסרו את זה. 
ההבדל בדין בין רבית קצוצה לאבק רבית

שהדין שנכסיו מתמוטטים שייך גם ברבית דרבנן. יש רבית ו.  מכאן למדו הפוסקים 
דאורייתא ויש רבית דרבנן, רבית דאורייתא נקראת “רבית קצוצה”, ורבית דרבנן נקראת 
“אבק רבית”. מה זה אבק? כאילו זה לא עצם האיסור הגמור של התורה. דבר שאסור 
מדרבנן נקרא אבק7. שניהם אסורים ושניהם הקב”ה שונא אותם. והנה ראיה מרב חמא, 
שאפילו שהוא רק בשוגג טעה באיסור דרבנן של רבית, כלו נכסיו. רק שיש הבדל בדין בין 
רבית קצוצה לאבק רבית, לכן תמיד חשוב לדעת אם זה רבית קצוצה או זה אבק רבית. 
מה ההבדל? הרי שניהם אסורים. אלא ההבדל הוא, אם אדם בטעות )או לא בטעות( עבר 
ועשה איסור רבית, אם הוא עשה איסור רבית קצוצה שזה רבית דאורייתא, אז בית דין 
מחייבים אותו להחזיר את הרבית ללווה, כופים אותו להחזיר את הרבית ללווה8. ואילו 

אדם שמשכיר למשל מכונית, מה הדין אם החפץ נגנב או נאבד? השוכר חייב בגניבה  הרי מה זו שכירות?    .6
ובאבדה. אבל אם זה אונס וקל וחומר אם זה מתה מחמת מלאכה הוא פטור. נגיד הוא נסע במכונית כרגיל בצורה 
נכונה, והנה תוך כדי הנסיעה קרה איזה קלקול לרכב. הוא הרי נסע רגיל, לא עשה איזו פעולה שהיא לא בסדר, 
הדין שהוא פטור, הוא לא צריך לשלם. אפילו שואל פטור במתה מחמת מלאכה, הוא עוסק בדבר כהרגלו, ודאי 
שהוא פטור. אבל הלווה חייב בכל. ברגע שאדם לווה כסף, אין לא אונסים ולא מתה מחמת מלאכה, שום דבר, 
ברגע שקבלת את ההלוואה לידיים שלך התחייבת להחזיר את הכסף במלואו בתום הזמן, זה לא משנה מה קרה. 
אפילו מיד כשהוא יצא מהמקום באו שודדים עם נשק והתנפלו עליו )באונס גמור( ולקחו לו את כל הכסף שהוא 
לווה, וכי הוא יכול אחר כך לחזור למלווה ולהגיד לו אדוני המלווה, תשמע, יש כאן אונס, אני לא צריך להחזיר 
לך את הכסף? אין דבר כזה. הלווה חייב בכל, ברגע שלווית כסף אתה חייב להחזיר את הכל, וזה לא משנה אם 

היה אונס או לא היה אונס. 
7.  כמו שאנחנו גם מכירים בלשון הרע, יש "לשון הרע" ויש "אבק לשון הרע" )ב"ב דף קס"ה ע"א(. לשון הרע הוא 

איסור תורה, ואבק זה דרבנן. אז גם ברבית יש רבית קצוצה ויש אבק רבית.
8.  כמובן מדובר בזמן שהיה כח בית דין יפה. היום בעוונות הרבים איזה בית דין יכול לחייב את המלווה שיחזיר 



ברבית דרבנן )אבק רבית( בית דין לא מחייבים אותו. עבר - עבר. יש לו עוון )כשאדם עשה 
איסור דרבנן ודאי שיש לו עוון(, אבל בית דין לא מתערבים ולא מחייבים אותו להחזיר את 
הכסף. אלא שיש לשאול אם מצד עצמו הוא חייב להחזיר לצאת ידי שמים או שהוא 
לא חייב? נחלקו בזה הראשונים. מרן בשלחן ערוך )סי’ קס”א ס”ב( פסק שחייב להחזיר 

את הרבית לצאת ידי שמים.
אם מותר לתת בשעת הפירעון תוספת בתור מתנה

אמרנו שהאיסור של רבית זה חוזר גם על הלווה, ולכן אם המלווה הלווה הלוואת ז. 
חינם - הלוואת חסד9 בלי רבית ובלי כלום, הלווה קיבל את ההלוואה והשתמש בכסף 
וברוך ה’ חזר לאיתנו, או שהרוויח בכסף כהנה וכהנה. עכשיו הוא מרגיש שהוא רוצה 
להודות למלווה )הוא עזר לו, ובפרט אם הוא הרוויח בכסף הרבה(, והוא רוצה לתת לו איזה 
הדין שאסור לו לתת אפילו משהו קטן. אפילו שלא  משהו, חלק ממה שהוא הרוויח, 
דברו על רבית בשעה שהוא נתן לו את ההלוואה. אלא תחזיר לו את ההלוואה כמו שהיא, 
בלי שום רבית. אסור ללווה להגיד לו תשמע ידידי, אני הרווחתי הרבה בכסף שנתת 
לי, תקח חלק ממה שהרווחתי, אפילו שהוא לא מוציא כסף מכיסו, הוא מוציא ממה 
שהוא הרויח, אסור לו לעשות את זה. מה שהרווחת זה שייך לך, לא שייך למלווה. רק 
אם עשו מראש היתר עיסקא, זה משהו אחר. )נסביר בהמשך מה זה בדיוק היתר עסקא(. אבל 
בלי שום היתר עסקא, סתם הלוואה, אסור ללווה בשעה שהוא בא לפרוע את החוב לבוא 
ולתת לו איזו מתנה, אפילו שזה חלק ממה שהוא הרוויח. מרן כתב בשולחן ערוך )סי’ 
ק”ס ס”ה( שאפילו אם אמר הלווה למלווה תשמע, זו מתנה, זה לא רבית, תקח מתנה, זה 
גם אסור. כל רבית זו מתנה. הרי מה זו רבית? אדם שלוקח הלוואה, והוא מוכן לתת 
רבית בשביל שהמלווה יתן לו. לפעמים משתלם ללווה לקחת הלוואה ברבית. למה? 
כי בלי ההלוואה הוא לא יכול לעשות את העסק המסוים שהוא רוצה, ועם ההלוואה 
הוא יוכל לעשות ולהרוויח כהנה וכהנה. בכל זאת אסור לתת לו רבית בלי היתר עסקא. 
אני אסביר תיכף איך היתר עסקא עובד, אבל בלי היתר עסקא זה לא יעזור אפילו שהוא 

ירוויח מזה וזה לטובתו, וכמו שאמרנו בהתחלה. 

רבית? אנחנו מתפללים על זה כל יום: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה". 
ברגע שתחזור לנו הסנהדרין, ויהיו דיינים שלנו אמתיים שיוכלו לדון דין תורה כמו שצריך, אז תגיע הגאולה. אז 

כשהיה כח בית דין יפה, כשיש רבית קצוצה מחייבים את המלווה להחזיר את הרבית.
מצווה מן התורה להלוות, אדם שמלווה לאדם בפרט שהוא דחוק - "אם כסף תלווה את עמי את העני  יש    .9
לפעמים ההלוואה המצווה שלה היא יותר  עמך" )שמות כ"ב, כ"ד( בפרט אם הוא עני זו מצווה גדולה להלוות. 
מהצדקה. ככה הרמב"ם כותב )פ"י מהלכות מתנות עניים ה"ז(. יש מעלות של הצדקה. וגם מרן בשלחן ערוך )יו"ד 
סי' רמ"ט ס"ו( מביא את זה בהלכות צדקה, יש שמונה מדרגות שהוא עשה בהלכות צדקה. המעלה הגדולה ביותר 

היא שלפני שאתה נותן צדקה, אתה עוזר לבן אדם שהוא לא יתמוטט. הוא עומד ליפול והוא עוד לא נפל ואתה 
עוזר לו, אתה מלווה לו ומסייע בידו כדי שהוא יעמוד על הרגלים. אז ההלוואה היא מצווה חשובה מאד, רק 

שתהיה בלי רבית כמו שאמרנו.

התורה אסרה רבית!
בהקדמה של הוראה ברורה כתבנו שאיסור רבית זה לא איסור הגיוני, יש בתורה ח. 

דברים שהם דברים הגיוניים ושכליים, שגם אם התורה לא הייתה מצווה אותם היה 
השכל מבין, כמו איסור גזל, גם אומות העולם מבינים שגזל זה דבר לא טוב. יש דברים 
שכל אחד מבין. כל בר דעת מבין שזה דבר לא טוב. אבל יש בתורה דברים שהם בגדר 
חוק, זאת אומרת שזה לא דבר שהוא מובן בשכל, אבל ה’ אסר אותו. זה חוק. רבית 
זה כאחד מהם. ]אמנם מרן רה”י שליט”א בהסכמה לס’ הוראה ברורה כתב שאם כי 
לכאורה איסור רבית הוא נגד ההגיון הפשוט, הנה הצילה בזה התורה מאות אלפי ישראל 
מקריסה והתמוטטות, והביא כמה דוגמאות לדבר[. בעולם כולו רבית זה דבר הגיוני, 
זה לא דבר של גזל. כמו שאמרנו בהתחלה אדם בכסף שלו יכול להתעסק להרוויח, 
ואני נותן לך אותו, אז בוא ותשתף אותי ברווחים, בפרט אם אתה אדם לא עני. אדם 
עשיר שלוקח הלוואה מה הוא עושה בכסף? הוא עובד בו ומרוויח בו, אז המלווה אומר 
רגע, למה שרק אתה תרוויח? בוא תשתף אותי גם כן. לכן הרמ”א )סי’ ק”ס ס”א( כתב 
בהגהה שאיסור רבית שייך בין בעשיר בין בעני. הוצרך לכתוב את זה שלא יבוא אדם 
ויטעה בדבר. יחשוב שמה שאסרה התורה רבית זה רק לעניים. לא נכון, איסור רבית 
זה לא רק לעניים, זה גם לאדם עשיר שלוקח את הכסף ומרוויח בו. אם הוא לא עושה 
היתר עסקא אסור לו לקחת רבית. אסור ללווה אפילו לתת מעצמו רבית, ואפילו אומר 
לו שזו מתנה. כי כל רבית כמו שאמרנו זו מתנה, אדם רוצה לתת רבית כדי לקבל את 

ההלוואה ולהרוויח בה, והתורה אסרה את המתנה. 
עבר ולקח רבית, חייב להחזיר, האם הלווה יכול למחול על זה?

אבל אם הלווה עבר ונתן רבית למלווה והוא לקח את הרבית, אמרנו שצריך המלווה ט. 
להחזיר את הרבית ללווה, אם זו רבית קצוצה, הוא צריך להחזיר את זה אפילו בדיינים, 
ואם זה אבק רבית אפילו שזה איסור רבית דרבנן, הוא צריך להחזיר את זה כדי לצאת 
ידי שמים. וברגע שהמלווה חוזר בתשובה ובא להחזיר את הרבית ללווה, אך הלווה 
אומר לו אני מוחל לך על הרבית שלקחת )ואתה צריך להחזיר לי(, תשאיר את זה אצלך, 
מה הדין? הרמב”ם כותב )פ”ד מהלכות מלוה ולוה הי”ג( שזה מותר. היו כאלה שאסרו את 
)סי’ ק”ס ס”ה(. למה?  וככה מרן פסק בשלחן ערוך  זה, אבל הרמב”ם אומר שזה מותר. 
מה זה שונה? הרי ברבית עצמה אמרנו שגם אם הוא יתן לו מתנה גמורה זה אסור. אז 
מה קרה עכשיו שנהיה מותר? יש הבדל. הרבית עצמה אסורה אפילו שהוא נותן מתנה, 
כי כל רבית זו מתנה. אבל כאן האיסור כבר נעשה, מה שנעשה נעשה. אלא שהתורה 
ציוותה למלווה תחזיר. אז זה כבר נהיה כמו חוב, כמו שאדם גזל - “והשיב את הגזלה 
אשר גזל” )ויקרא ה’, כ”ג(. ואם ברגע שהוא בא להחזיר את החוב שלו, ההוא מוחל לו 
על החוב, זה בסדר. הרי אין כאן עכשיו איסור רבית, זו רק מחילה על החוב שהתורה 
חייבה אותו להחזיר. ואם אתה הלווה מוחל על החוב שהוא חייב לך - זכותך למחול. 
כמובן כל זה בדיעבד אחרי שכבר האיסור נעשה, אבל מעיקרא אסור לקחת את הרבית 
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ואפילו שהוא נותן לו את זה בשם מתנה. 
כשאתה משלם על מה שקנו לך אל תוסיף על המחיר

שאדם שולח מישהו: לך תקנה לי ספר או כיוצא בזה, ואני אחזיר י.  קורה לפעמים 
לך אחר כך. השליח ההוא הולך וקונה מכספו, ואחר כך אתה מחזיר לו את הכסף. צריך 
לשים לב כשאתה מחזיר לו אל תחזיר יותר ממה שהוא שילם. למה? כי כשהוא קנה, 
בעצם הוא הלווה לך כסף, כי מה הוא עשה? הוא שילם בשבילך. כיון שאתה שלחת 
אותו והוא שליח שלך, ולא הבאת לו כסף ביד שיקנה לך. אם הבאת לו כסף אז זה בסדר. 
הוא לא הלווה לך. אבל אם אתה אומר לו: תקנה לי ואני אחר כך אשלם לך, אז כשהוא 
קונה לך ושילם בשבילך, בעצם הוא הלווה לך כסף. אז נגיד שהוא קנה את המוצר במאה 
שקלים, ואתה נותן לו מאה ועשרים. למה אתה נותן לו מאה עשרים או מאה ועשר? 
למה אתה נותן לו יותר? אפילו שהוא טרח בשבילך אסור ליתן לו כיון שהוא הילוה 

לך, ואין רגילות לשלם שכר טירחא עבור זה.
שכר טרחה על פעולה כשקושר את זה עם ההלוואה

בסימן קע”ז )סעיף י”ג( מרן הביא מקרה שאפשר ללמוד ממנו כמה דברים למקרים יא. 
האלה. מרן כותב ככה: “המלווה מעות לבעל הבית, וגם חוזר ההלכה עם בנו של בעל 
גם אם תתן שכר טרחה על  הבית, ובעל הבית נותן לו הוצאה אסור”10. זאת אומרת 
פעולה, אם אתה קושר את זה עם ההלוואה זה אסור ]וע”ע בספר מלוה ה’ פ”ג הערה 32 
ובהור”ב בבה”ל הארוך סי’ קע”ג ס”ד[. ואותו דבר גם כאן, אדם שולח מישהו תקנה לי 
משהו, והוא קנה לך. בעצם הוא הלווה לך, ואתה עכשיו בא לשלם לו - לפרוע לו את 
החוב שאתה חייב לו, אל תוסיף. אל תגיד: זו התוספת זה שכר טרחה, אל תקשור את 
זה עם ההלוואה, אלא אם כן האדם הזה היה רגיל לתת לו גם בלי ההלוואה. כגון הורים 
שמבקשים מילדיהם )נשואים( שיקנו להם כך וכך מכספם ואח”כ ההורים מחזירים להם 
מה ששילמו ומוסיפים קצת יותר, אם ההורים רגילים מדי פעם לתת להם סכום כסף 
בתור מתנה אז זה מותר. אמנם זה לא מוסכם. רבנו זלמן11 )הלכות רבית סעיף ז’( כותב 
שגם אם אדם רגיל לתת מתנה למישהו בלי קשר להלוואה, ועכשיו הוא לוה ממנו, 
אם בשעת הפירעון הוא נותן לו את המתנה זה אסור, כיון שבשעת הפירעון זה נראה 
רבית, אפילו שבדרך כלל אתה רגיל לתת לו מתנה. אבל הדברים לא מוסכמים, יש מי 
שכנגדו חלוק עליו – מהרא”ל צינץ )סי’ ק”ס סק”ב( כתב שזה מותר גם בשעת הפירעון. 
אם אתה רגיל לתת לו מתנה בלאו הכי בלי קשר להלוואה, אז זה מותר. ונפקא מינא 
במחלוקת הזאת לכמה ענינים. אם בשעת הפרעון אתה רוצה לתת יותר למי שאתה 
רגיל לתת לו בלאו הכי מתנה. וגם במקרה הזה שאמרנו קודם, שמצוי מאד ששולחים 
מישהו “לך תקנה לי”, ואח”כ אתה רוצה לתת לו קצת יותר, אז אם זה אחד שאתה רגיל 
לתת לו בלאו הכי יותר, זה מותר. כי זו מחלוקת בדבר דרבנן ואין כאן איסור תורה, כי 
זה לא רבית קצוצה זה רק אבק רבית )גם לפי רבנו זלמן זה לא איסור רבית, זה איסור דרבנן(. 
אז אפשר להקל. ומי שרוצה להחמיר כמו רבנו זלמן תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר 
הדין כיון שהמחלוקת היא מדרבנן, וגם מסתברים דברי המתירים, כי זה בדרך מתנה 
שהוא רגיל לתת אותה, וכמובן מדובר שלא דברו על זה מראש, לכן אפשר להקל בזה.

להחזיר 100 ₪ כשחייב 98 ₪ 
לפעמים כאשר בא הלווה לפרוע את חובו הוא מביא סכום לא מדוייק, ונביא יב. 

דוגמא כמו המקרה שהזכרנו קודם, ששלחנו אותו לקנות משהו, והמוצר עלה לו 98 
₪, וכאשר הלווה - דהיינו זה ששלח אותו רוצה לשלם לו, הוא מחפש בכיס ומוצא שיש 
לו רק שטר של 100 ₪ , מאיפה הוא יביא עכשיו תשעים ושמונה, לך תפרוט... אז כתבו 
הפוסקים שאפשר להקל, ככה כתב בספר חוט שני )עמ’ נ”ב( שאפשר להקל בזה שיביא 
לו מאה שקל ויאמר לו שהשני שקלים זו מתנה גמורה, ואין בזה שום חשש רבית. 
ולמה? הרי אמרנו שאסור לתת רבית במתנה גמורה? כי כאן זה ניכר להדיא שהוא 
לא נותן את זה בתור רבית, אלא בגלל שאין לו כח לטרוח לפרוט את הכסף, וזה דומה 
קצת לאדם שרגיל לתת מתנה לחבירו שזה מותר כמו שאמרנו. ואפילו שכאן הוא לא 
רגיל, זה אותו רעיון, שבודאי אין כאן כוונה של רבית. וזה בסכומים קטנים שיש טורח 

לפרוט, שמותר לתת סכום עגול, ויאמר לו שזו מתנה גמורה.
כשהמלווה והלווה לא זוכרים מה סכום ההלואה

יש שאלה נוספת. אם אדם לא יודע איזה סכום הוא לווה, כגון שאדם הלווה לחבירו יג. 

10.  מה המקרה שם? בעל הבית הוא הלֹווה כאן, וזה שהלווה הוא יודע ללמד, הוא מלמד ילדים. אז בעל הבית 
שהוא הלווה אומר לו תחזור עם הילד על הלימודים שהוא לומד בתלמוד תורה, ואני אשלם לך, אומר מרן שזה 
אסור. למה? כי הייתה כאן הלוואה, הוא קשר את זה עם ההלוואה, וזה אסור. אלא אם כן היה רגיל כבר לפני כן 
לשלם לו על הלימוד הזה, אז זה מותר. הבאנו כאן בספר הוראה ברורה את החילוק הזה שאם הוא היה רגיל 
כבר קודם לכן לשלם לו על הלימוד שהוא מלמד את הבן שלו, אז גם אחרי שהוא מלווה זה מותר, אבל אם הוא 

לא היה רגיל מעיקרא, אז זה אסור.
11.  לרבנו זלמן יש הלכות רבית בשלחן ערוך שלו.

כסף, ואין שטר ולא עדים12. מה הדין בזה? לפני שנדון מה הדין בזה משום איסור רבית, 
נאמר מה הדין מצד דיני ממונות. אדם שלווה כסף והמלווה והלווה שניהם לא זוכרים 
איזה סכום הייתה ההלוואה, הוא מסתפק, לויתי מאה ₪ או מאתים ₪, בחושן משפט 
מרן כתב בסתם שמחמת ששניהם לא זוכרים ואין זה ברי ושמא,  )סימן ע”ה סעיף י”ח( 
אלא שמא ושמא, הלווה אינו חייב לשלם אלא מה שהוא בטוח שהוא חייב, והשאר 
אינו צריך לשלם, ויוצא בזה אף ידי שמים. וסיים שיש אומרים שכדי לצאת ידי שמים 
ייתן מה שהוא מסתפק עד שיצא הספק מלבו. ויש לנו כלל, סתם ויש אומרים הלכה 
כסתם, א”כ מעיקר הדין במקרה שהמלווה והלווה לא זוכרים, הלוה אינו צריך לשלם 
אלא רק מה שבטוח שהוא חייב. עכשיו בוא נראה מה הדין לעניין רבית, כגון שהלווה 
הזה הוא אדם חסיד ועושה לפנים משורת הדין, אמנם אמרנו שהוא חייב להחזיר רק 
מה שהוא בטוח, אבל הוא לא רוצה ליהנות מממון שהוא לא שלו אפילו על ספק, או 
השאלה היא האם מותר לו להחמיר? כי  שהוא רוצה לצאת ידי דעת היש אומרים13. 
כאשר הוא מחמיר הוא נכנס לשאלה אם יש כאן רבית או לא, שהרי אם הוא הלווה לך 
מאה ואתה מחזיר לו מאתים אתה נותן לו רבית, א”כ איזו חומרא זו, אולי נגיד שזו חומרא 
המביאה לידי קולא? אלא שהראב”ד בספר תמים דעים )סי’ ס’(, כתב את המקרה הזה 
ופסק שאין בזה איסור רבית. אלא אמר שהמלווה והלווה ימחלו זה לזה, ויאמר הלווה 
למלווה: אם אני חייב לך מאתיים הנה מה טוב, ואם אני חייב לך מאה, זו מתנה גמורה 
שלא לשם רבית. ואף על פי שאמרנו שבעלמא אסור לתת מתנה, כאן זה שונה, כי הוא 
לא נותן לו מתנה בשביל רבית, אלא נותן לו את המתנה בשביל עצמו שלא יהיה לו 
עוון של גזל. ואפילו שאמרנו שמעיקר הדין אין כאן איסור, דבר ראשון יש כאן את 
דעת היש אומרים, וחוץ מזה יתכן שהוא לא רוצה ליהנות מממון של אחרים, ובמקרה 
הזה זה בסדר. וככה יוכל להחזיר לו עד שיצא הספק מלבו, שיודע שיותר מזה ודאי 

לא לוה, אבל יותר מזה אסור.
כשעושים היתר עיסקא צריך להבין מה זה היתר עיסקא

עכשיו נסביר קצת מהו “היתר עיסקא” כי הוא דבר מאד נפוץ, והרבה אנשים לא יד. 
מבינים מה זה. וכולם רק יודעים שאם אדם רוצה הלוואה ברבית שזה אסור, עושים 
היתר עיסקא. אז נסביר בקצרה מהו ההיתר עיסקא הזה. כי כתבו הפוסקים כשעושים 
היתר עיסקא צריך להבין מה זה היתר עיסקא. אמנם בדיעבד אם לא הבין והוא חתם 
על השטר, אנחנו פוסקים שכיון שחתם על השטר זה תופס אפילו שהוא לא הבין, וככה 
פסק בספר מלווה ה’ )ח”ב פרק י”ג סעיף ט’(. אבל אם אין שטר הוא החמיר יותר שחייב 

להבין. אבל לכתחילה ודאי שצריך להבין אפילו אם יש שטר. 
מה כתוב בהיתר עיסקא?

היתר עיסקא פירושו של דבר, שהמלווה שותף עם הלווה בעסק של הלווה. הלווה טו. 
ומה  לוקח כסף מן המלווה ומתעסק בכסף ומרוויח בו והוא משתתף עם המלווה. 
ההבדל בין שותף לבין לווה? הרי אמרנו מקודם שזה לא עניין של משחק מלים, אתה 
לא יכול לומר אני הופך את ה”הלואה” ל”שותפות” וזהו14, א”כ מה זה היתר עיסקא? 
אלא שיש הבדל בין הלואה לשותפות, שכאשר אדם שותף עם חבירו, אם יש רווחים הוא 
שותף ברווחים, ואם יש הפסדים הוא שותף גם בהפסדים. ועל זה בנוי ההיתר עיסקא, 
שהמלווה שותף עם הלווה גם בהפסדים, וזה בעצם “עיסקא”, ועיסקא כבר מוזכרת 
בגמרא )ב”מ דף ק”ד ע”ב(. אלא מה עשו ב”היתר עיסקא”? כדי לבטח את המלווה, שהלווה 
לא יבוא לו לאחר זמן ויאמר לו הכסף שהלווית לי הלך בעניין רע, ואנשים לא ירצו יותר 
לתת הלוואות בעיסקא, אז הגבילו את הלווה שלא יוכל לאמר הפסדתי את הכסף רק אם 
)לדוגמא( יביא שני עדים כשרים שהם לא נוגעים בדבר שיעידו שבאמת הוא הפסיד, ולא 
בגלל רשלנות וכיוצא בזה. אם באמת תביא לי שני עדים אני יהיה שותף אתך בהפסדים, 
אבל אם לא תביא שני עדים אני לא חייב להאמין לך. וזה בסדר מבחינת הלכה, כי הוא 
לא חייב להאמין לו, שהרי הוא לא יודע, ואם הוא באמת היה יודע זה עניין אחר, כי אם 

12.  ולא טוב לעשות כך, כי מובא בגמרא )ב”מ דף ע”ה ע”ב( וכן נפסק בשלחן ערוך חו”מ )סי’ ע’ ס”א(, שאדם שמלווה 
לחבירו חייב להלוות לו בשטר או בעדים שלא להכשילו, שיבוא לטעון שלא היו דברים מעולם. ומספרים על הרב 
יהודה צדקה ע”ה שפעם באו אליו שני אברכים להבחן על חושן משפט ונכנסו אליו, ולפני שהתחיל לבחון אותם, 
שאל אותם אם יש להם איזו הלוואה קטנה להלוות לו כי הוא צריך סכום מסויים, אמרו לו: בודאי כבוד הרב. ואחד 
מהם הוציא את הכסף מהכיס והלווה לו. אמר להם הרב: אתם יכולים ללכת הביתה, תחזרו על חושן משפט עוד 
קצת או עוד הרבה... אח”כ תבואו להבחן. התפלאו: מה קרה? אמר להם, זה סעיף מפורש בשלחן ערוך שאסור 
להלוות לחבירו בלי עדים, ואני ביקשתי הלוואה והלוויתם לי בלי עדים. אלא א”כ אדם מלווה על דעת שגם אם 

הוא לא יחזיר הוא מוחל לו. אבל כנראה הוא ביקש מהם סכום שלא מוחלים עליו סתם ככה.
13.  כאשר יש בשלחן ערוך סתם ויש אומרים, מי שעושה כדעת היש אומרים תבוא עליו ברכה. וככה כל מחלוקת 
שיש בשלחן ערוך, אם אדם רוצה להחמיר כדעת היש אומרים אפילו שהוא לא חייב, תבוא עליו ברכה. כי זה 
לא נקרא שהוא עושה נגד מרן, כי הוא לא היקל נגד מרן. וכל זמן שהוא לא מורה את זה לאחרים אלא הוא מחמיר 

על עצמו תבוא עליו ברכה.
14.  כי הריב”ש כותב בתשובה )סי’ ש”ה( שהעניינים של רבית לא הלשון גורם אלא העניין גורם. לא הלשון גורם 

לאיסור או להיתר, אלא רק העניין יכול לאסור או להתיר. 
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המלווה היה יודע בפירוש שהוא הפסיד, כגון שהוא מעורב בעסק, הלוה לא היה צריך 
להביא עדים. אבל אם הוא לא יודע, אפילו שהאדם הזה צדיק וכדומה, הוא לא חייב 
להאמין לו, קבענו שתביא עדים, ורק אז אני שותף בהפסדים. זה אם היו הפסדים, אבל 
אם הלווה בא וטוען: אדוני המלווה, לא הרווחתי כסף. ולכאורה היה צריך להיות הדין 
שיחזיר לו את הקרן בלי רבית, שהרי אמרנו שזה רק שותפות בריוח, ואם אין ריוח, הוא 
לא חייב להביא לו כלום. אבל בכזה אופן אמרו שלא נצריך אותו להביא עדים שלא 
הרוויח, כי זה יותר מדאי “הערמה”. לכן אמרו שהלווה ישבע שבועה חמורה שהוא לא 
הרוויח ויהיה פטור מלהביא רווחים למלווה. ובמידה ולא יהיה מוכן להישבע, מאיזו סיבה 
שהיא, למשל שהוא מפחד להשבע שאולי הוא לא מדייק והיה קצת ריוח והוא לא שם 
לב, או שהוא אדם חסיד ולא רוצה להישבע גם על אמת, יהיה חייב לשלם את הרבית 
שקבעו ביניהם. א”כ בעצם הוא נותן את הרבית כדי לפטור את עצמו מן השבועה, ולא 
בגלל ההלוואה. על זה בנוי ההיתר עיסקא, ככה הסביר אותו הרב חכמת אדם )כלל קמ”ג(.

מה הם האחוזים שמסכמים בהיתר עיסקא לכאורה מגיע 'חצי חצי'
בעצם יוצא שאדם שעושה היתר עיסקא המלווה שותף עם הלווה. אבל לכאורה טז. 

קשה מה זה האחוזים שמסכמים בהיתר עיסקא שהלווה צריך לתת למלווה על ההלואה, 
הרי אם אתה שותף ברווחים זה אמור להיות חצי חצי? אלא שכאשר הלווה רוצה אחוז 
מסויים, כותבים בהיתר עיסקא בצורה כזאת: אני שותף איתך ברווחים חצי חצי15, אבל 
במידה ותשלם לי אחוז מסויים )שזה בעצם הרבית שהוא רוצה לקחת(, אתה פטור מלשלם 
לי את שאר הרווחים, שתהיה חייב לי, ואתה יכול לקחת את זה לעצמך, ואכן הלווה יכול 
לקחת את זה לעצמו, וא”כ אין בעיה שהרי יכול המלווה לוותר על חלק מהרווחים שלו. 

נמצא שבעצם היתר עיסקא זה לא רבית. 
רבית “זו מלה שאני סולד ממנה”

לכן לא כדאי להשתמש במלה “רבית” בהיתר עסקא. גם בספר מלוה ה’ )ח”ב פרק יז. 
י”ג הערה 23( כתב שבשטרות של ההיתר עיסקא עדיף שלא לרשום את המלה רבית, 
וגם מרן ראש הישיבה שליט”א כתב את זה )בהסכמה להוראה ברורה הלכות רבית, ובהקדמה 
לארים נסי ב”מ עמ’ 8( שהוא נזהר תמיד לא לכתוב את המלה רבית “זו מלה שאני סולד 

15.  ואני גם צריך לשלם לך שכר על העבודה שלך שאתה עובד בעסק ואני לא, שהרי אסור לך לעבוד בחינם. ולכן 
הוא נותן לו על זה שכר כלשהו, וכותבים את זה בהיתר עיסקא.

ממנה”, כי זה איסור, לכן יכתוב “רווחים”. ואמנם בדיעבד אם רשמו “רבית” זה לא אסור 
אם עשו היתר עיסקא, אבל לכתחילה עדיף לא להשתמש במלה הזאת.

לא להיכנס למינוס בבנק
ואם אדם לוקח הלוואה והוא לא מתעסק בכסף, א”כ לא יעזור היתר עיסקא, כי על יח. 

מה אתה נותן לו רווחים?! הרי לא הרווחת כלום. לדוגמא אתה לוקח הלוואה מהבנק 
כדי לסגור חוב שיש לך, כגון שאתה חייב כסף לאנשים, אם כן אתה לא עשית שום ריוח 
בדבר. לכן תמיד מרן ראש הישיבה שליט”א )באו”ת שבט תשמ”ח סי’ ע”ט אות ד’ ובהקדמת 
ספר לא תשיך עמ’ 7( מתריע על הדבר הזה שלא להיכנס למינוס בבנק, אפילו שהבנק יש 

לו היתר עיסקא16, אבל צריך שתעשה עסק באמת 
לקחת 'משכנתא' לדירה

ואם אדם לוקח משכנתא כדי לקנות דירה, זה עסק יפה. כי הדירה בארץ ישראל יט. 
מתייקרת, אמנם רבנו זלמן )סעיף מ”ב( אסר לקחת הלוואה בהיתר עיסקא לצורך רכישת 
דירה, אבל כנראה שם ברוסיה הדירות לא היו מתייקרות, אולי היו גם יורדות, אבל 
כאן בארץ ישראל זה עסק טוב מאד, כי אדם קונה דירה ובמשך השנים מחירה עולה, 
ובמיוחד אם אתה משפץ אותה הריוח עולה כהנה וכהנה, ובזה בודאי ניתן לסמוך על 
היתר עיסקא. אבל סתם להיות במינוס בבנק, זו בעיה. ולא רק מרן ראש הישיבה סובר 
ככה, גם הרב הגאון רבי בן ציון אבא שאול ע”ה )כ”כ בשמו בס’ רבית לאור ההלכה פרק כ”ו 
הערה ט’( היה מזהיר על זה, וגם הרב הגאון רבי משה לוי ע”ה כתב את זה בס’ מלווה 
ה’ )ח”ב פרק י”ג סעיף י’(, והביא גם את דברי ראש הישיבה שלא להיות במינוס בבנק. כי 

כאשר אתה לוקח את הכסף ולא מרויח בו, לא יעזור היתר עיסקא.
להיות במינוס כשיש לך עסק מניב רווחים

אבל יש מקרה שאפשר להיות במינוס, במקרה שיש לך עסק מניב רווחים. כגון כ. 
16.  הרבנות הראשית בזמנו סדרה שיהיה לבנקים היתר עיסקא. אמנם היו שני רבנים שסברו שבנק לא צריך 
היתר עיסקא, הרב צפנת פענח - הרגוצ'ובי )שו"ת צפנת פענח סי' קפ"ד(, ומהרי"א הלוי )ח"ב סי' נ"ד(, והרב עובדיה 
ע"ה מביא אותם בהליכות עולם )ח"ח עמ' מ'(. כי אין כאן אדם שהכסף שייך לו, אלא רק גוף שהכסף שייך לו. זו 
חברה בעירבון מוגבל )בע"מ( שאם יש רווחים החברה מרוויחה, ואם יש הפסדים החברה מפסידה. ונכון שבעלי 
החברה מתפרנסים מהחברה, אבל כאילו החברה זה דבר בפני עצמו, ]הלשון של הרב צפנת פענח היא "שהבנק 
לא נקרא דבר מסויים רק דבר של צורה ולא חומר"[. אבל רוב הפוסקים לא הסכימו עם הסברא הזאת, והרב עובדיה 
הביא את זה רק בתור "צירוף", אבל לא לסמוך על הסברא הזאת לבדה, לכן היום לכל הבנקים יש היתר עיסקא.



שיש לך חנות שאתה עובד בה ויש בה סחורות ועניינים, ואתה ַמקנה לבנק את הסחורות 
שבחנות כנגד המינוס, באופן כזה אפילו שהשימוש בכסף הוא לא לצורך רווחים, מכל מקום 
הסחורות שהקנית לבנק זה השייכות שלו ברווחים שלך. ולכתחילה צריך לעשות קניין 
סודר, אמנם יש כאלה מקלים גם בלי קניין סודר, אלא די שירשום לכתחילה בהיתר עיסקא 
עצמו שהוא מקנה לבנק את הנכסים שיש לו בעסק ]עיין בקונטרס היתר עיסקא שבסוף 
הור”ב סי’ ד’[. אבל זה מדובר באחד שבאמת יש לו עסק מניב רווחים, אבל רוב האנשים 
אין להם את זה, ולכן אדם שהוא פקיד שכיר או אברך, אין לו את ההיתר הזה. ולכן בכזה 
מצב זו בעיה להיות במינוס, ולכן צריך לשים לב שאדם לא יכנס למינוס. גם החיים של 
אדם בלא מינוס הם יותר מיושבים ושקטים. וזה גם עניין פסיכולוגי שלא להיות במינוס 
בבנק, שהרי בסופו של דבר נקודה מסוימת אתה לא תעבור, כי הבנק לא ירשה לך לקחת 
כמה שאתה רוצה, יש מסגרת ואתה לא תעבור אותה, א”כ תעשה את נקודת האפס שזו 

המסגרת שלך, א”כ זה עניין פסיכולוגי איך אתה חי ומחנך את עצמך.
לקחת בהיתר עיסקא שלא לצורך עסק 

יש כאלה שאומרים שמרן הרב עובדיה ע”ה מיקל לקחת היתר עיסקא גם לא לצורך העסק. כא. 
אבל זה לא מדויק, כי מי שיסתכל בהליכות עולם )ח”ח עמ’ ל”ט( יראה שבהלכה למעלה כתוב 
שמותר לקחת הלוואה מהבנק רק לצורך עסק. ובהערה למטה הביא את דברי הרב שואל 
ומשיב )קמא ח”ג סי’ ק”ס( שסובר שאם אתה לוקח הלוואה בהיתר עיסקא, ובלי הלוואה היית 
צריך למכור את הדירה שלך או את החנות שלך וכדומה, אפילו שאתה לא מתעסק בכסף 
זה נחשב עסק, כי עצם זה שלא הפסדת את הדירה או החנות זה הריווח. אבל קודם כל, גם 
לפי דבריו, הרי רוב האנשים שנמצאים במינוס בבנק לא נמצאים במצב הזה. הם לא לוקחים 
הלוואה שאם לא היו לוקחים אותה הם היו מוכרים את הדירה. כי הרי לפעמים הם לוקחים 
הלוואה לצורך דברים פשוטים, ואם היית אומר לו ‘אל תקח הלוואה’, הוא לא היה מוכר את 
הדירה בשביל הכסף הזה. אם כן ברוב ככל המקרים הסברא הזאת לא שייכת. וחוץ מזה בס’ 
מלוה ה’ )שם הערה 33( כתב שהסברא הזאת שמניעת הפסד נחשבת כמו ריוח היא לא מובנת 
בכלל, שהרי העניין של היתר עיסקא הוא שהוא שותף אתך ברווחים, ובאופן שלא הרווחת 
והוא רק מנע ממך את ההפסד זה לא שייך. כי על מה אתה נותן לו רבית? הרי הוא לא נתן 
לך כלום! תודה רבה שלא הפסדתי, אבל הרבית שאני נותן לך, על מה היא? הרי אני צריך 
להרוויח בכסף, ומהרווחים לתת לך חלק. לכן למעשה אדם תמיד יזהר ויזהיר שלא להיות 
במינוס. ומי שהוא כבר במינוס ישתדל לאט לאט לצמצם את המינוס עד שיסגור אותו לגמרי. 

יעשה חשבון כמה יש לו הוצאות וכמה הכנסות ויסתלק מהמינוס הזה. 
“קץ שם לחושך”

נאמר איזה דבר על חנוכה. בפרשה נאמר )בראשית מ”א, א’( “ויהי מקץ שנתיים ימים”. כב. 
והמדרש )בראשית רבה פרשה פ”ט פ”א( אומר על זה: זהו שכתוב )איוב כ”ח, ג’(: “קץ שם לחושך”. 
ומסביר המדרש שהקב”ה שם קץ לכל האפילה של עולם הזה, שכל זמן שיצר הרע בעולם 
- אפילה יש בעולם. וגם קץ שם ליוסף הצדיק שישב זמן רב בבית האסורים בחושך. כלומר 
כל דבר של חושך יש לו קץ. לכן אדם לא יתייאש כשרואה כמה שנים אנחנו בגלות, כי יש 
קץ לחושך. כמו יוסף שישב בבור, ומיד כשהגיע הזמן שלו לצאת נאמר: “ויריצוהו מן הבור 
ככה גם עם ישראל,  ויגלח ויחלף שמלותיו ויבא אל פרעה” )בראשית מ”א י”ד( ונהיה מלך, 
ברגע שיגיע הקץ של החושך יגאלו, כי הגאולה היא מוכנה, ואין דבר שיעכב בפני הקב”ה.

“כי הנני מביא את עבדי צמח”
חנוכה בדרך כלל באה בפרשת מקץ. מרן ראש הישיבה שליט”א כתב בספר בית נאמן כג. 

)על התורה ח”ב עמ’ תנ”ט, וגם בעלון הוא אמר את זה בקיצור( שרוב ככל השנים חנוכה באה עם 
פרשת מקץ17, וזה רומז למה שאומר המדרש ש”ויהי מקץ שנתיים ימים” רומז ל”קץ שם 
לחושך”, כי נר החנוכה רומז לאור של הגאולה ולאור של התורה. הבן איש חי כותב )ש”א 
פרשת וישב הלכות חנוכה ה”ד( שבחנוכה אדם נכנס עם ציצית דרך הפתח, והמזוזה בצד 
ימין ונר חנוכה בצד שמאל והוא עובר באמצע18. וכשאדם נכנס עם הציצית יש ראשי 
תיבות ‘צמח’ - ציצית מזוזה חנוכה. והמשיח גם נקרא “צמח” כמו שקראנו היום בהפטרה 
)זו הפטרה שמיוחדת לחנוכה( “כי הנני מביא את עבדי צמח” )זכריה ג’, ח’(. ורמוז במלה צמח 
העניין של חנוכה. אמנם הרמז העיקרי של חנוכה נאמר על המנורה, אבל יש כאן גם את 
הרמז של הבן איש חי. שנאמר “כי הנני מביא את עבדי צמח” והכוונה שבזכות נר החנוכה 

יבא צמח – המשיח. 
“והיה לך ה’ לאור עולם”

בספר בני יששכר )מאמרי חדשי כסלו וטבת מאמר ב’( מביא בשם הרוקח )סי’ רכ”ה( שיש בכל כד. 
ימי החנוכה 36 נרות )לא כולל השמש(, והם כנגד אור הגנוז שהיה בששת ימי בראשית. והוא 
מביא שם מדברי הפסיקתא )רבתי פרק א’( שה’ ברא ביום הראשון את האור הגנוז, והוא אחר 
כך נסתם, וביום הששי שנברא אדם הראשון, הוא גילה אותו. ועד מתי שימש האור הגנוז? 
הוא היה אמור להיעלם מיד אחרי שחטא בעץ הדעת. אבל הקב”ה השאיר אותו עוד עשרים 

17.  חוץ משנה שהסימן שלה זח"א או זח"ג. מה הפירוש? זה סימנים של השנה, ז' זה היום שבו יחול ראש השנה. ח' 
פירושו שהשנה חסרה, דהיינו שחשון וכסלו שניהם חסרים )29 ימים כל אחד(. וא' או ג' זה היום שבו יחול פסח, שהוא 
יבוא ביום ראשון או שלישי. ואם תשאלו איך יכול להיות שראש השנה חל בשתי השנים באותו יום – יום שבת, והשנה 
חסרה, ובכל זאת שנה אחת יחול פסח ביום ראשון ושנה אחת ביום שלישי? התשובה היא שבשנה פשוטה יחול פסח 
ביום ראשון, ובשנה מעוברת כיון שנוסף אדר א' שהוא תמיד מלא )30 יום(, הוא דוחה את פסח ביומיים והוא יחול 
ביום שלישי. ובסיכום כשראש השנה חל בשבת והשנה חסרה, בין אם השנה מעוברת ובין אם היא פשוטה, יחול היום 

הראשון של חנוכה ביום ששי של פרשת וישב, ופרשת מקץ תבוא אחרי חנוכה.
18.  אם היה אפשר לשים את נר החנוכה בפתח הבית כמו שחכמים תיקנו )עי’ שבת דף כ”א ע”ב( זה היה הכי טוב. אבל 
ויש כאלה שהחלונות שלהם אינם פונים לרשות  אנחנו שמים בחלונות כי שם יש פרסום הנס מה שאין כן בפתח. 

המשך בעמוד 8 הרבים אז אה”נ ישימו בפתח הבית.
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: בראש המנצחים נרמזו גזירות המנוצחים. האותיות הראשונות 
ב"חשמונאים", רמזות לגזירות היונים על עם ישראל )חודש, שבת ומילה(. 

פתרון התמונה: הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה זצ"ל, מגדולי הפוסקים, בעל 
ה"ישכיל עבדי", בשיעור עם בנו הגאון מקובל רבי שלום הדאיה זצ"ל וחכמים נוספים.  

הזוכים בגליון הקודם: יעקב סביליה - חיפה,  ומרדכי עבאדי - אשדוד.
הזוכים השבוע בחידה: מרדכי עבאדי - אשדוד.ובתמונה: עובדיה יוסף 

בוהינה - באר שבע
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

א. ָהעֹוָלם ֹלא יֹוֵדַע ֶאת ִמְבָטא ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה ]ְלֹלא ָדֵגׁש. 

ְוִהיא ַאַחת ִמֵּׁשֶׁשת ָהאֹוִתּיֹות )ֶׁשֵהם ֶּבֶגד ֶּכֶפת(, ֶׁשָהאֹות ָהְרפּוָיה 

ׁשֹוָנה ְבִמְבָטָאּה ֵמַהְּדגּוָׁשה, ְוֶחְלָקן ִנְׁשְּכחּו[. ַּפַעם ָיְדעּו אֹוָתּה, 

ֵיׁש הֹוָכחֹות ֵמַרִׁש"י )עיין ברכות דף נ"ד ע"ב רש"י ד"ה בגדתאה( 

יֹוְדִעים,  ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה. ֲאָבל ַהּיֹום ּבֹוְדִדים  ֶׁשָּיַדע ֶאת 

ַהֵּתיָמִנים עֹוד ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה, ֲאַנְחנּו ְוַהַּתְלִמיִדים יֹוְדִעים 

ֶאת ֶזה, ֲאָבל ִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה ָכל ָּכְך ְּפׁשּוָטה, ֵרי"ׁש - ַּתִּגיד 

ֵרי"ׁש, ֶזה ַהּכֹל, ְיָלִדים אֹוְמִרים ֵרי"ׁש ]ֵמַהֵחְך ְוֹלא ְכִמְבָטא 

ְּכַהֵרי"ׁש ַההּוְנָּגִרית[.  ֵמַהִּׁשַּנִים,  ָהֲאִמִּתית ֶׁשִהיא  ָהֵרי"ׁש 

ִלְפָעִמים ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ְיכֹוִלים ְלַבֵּטא ֵרי"ׁש ְלַיד ִּגיֶמ"ל 

ְרפּוָיה, ְלָמָׁשל "ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּו" אֹוְמִרים ְוָהְררּו, ֵאיְך 

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָּכָכה? טֹוב, ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ַּתִּגיד ְוָהְרגּו ְּבִגיֶמ"ל 

ְּדגּוָׁשה, ֲאָבל ְּבִמְקִרים ְרִגיִלים ִּתְלַמד ֶאת ַהִּגיֶמ"ל ָהְרפּוָיה. 

ַּפַעם ָהַרב וֹוְזֶנר ָזָצ"ל ָאַמר ִלי, ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבִגיל ָקָטן ְּבִויְלָנא 

)הּוא ָּבא ִמִּויְלָנא( ָּבא ְמַלֵּמד ְסָפַרִּדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת ַהִּגיֶמ"ל 

ָהְרפּוָיה ְוַהָּדֶל"ת ָהְרפּוָיה, ְוֹלא ָיכְֹלִּתי ִלְלמֹד, ָאַמְרִּתי לֹו: 

ָלָמה ָהַרב, ִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה ָכל ָּכְך ְּפׁשּוָטה, ָּכל ֶיֶלד, ָּכל ִּתינֹוק, 

ְלָך  ַיִּגיד  ֵריׁש,  ַּתִּגיד  ַּתִּגיד לֹו:  ְוֶאְתיֹוִּפי,  ּוְסָפַרִּדי  ַאְׁשְּכַנִּזי 

ֵגיש )ְּבִגיֶמ"ל ְרפּוָיה(, ֶזה ַהִּגיֶמ"ל ְרפּוָיה. )גליון 42 והערה 42, 

וגליון 240 אות י"ט(.

ב. ִמי ֶזה ַהַּמִּבי“ט? ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן יֹוֵסף ֵטַראִני, ֹלא ּכֹוְתִבים 

ִמֵּטַראִני ּכֹוְתִבים ֵטַראִני. ּוַמה ֶּזה ֵטַראִני? ִעיר ְּבִאיַטְלָיה 

ְׁשָמּה ֵטַראִני, ּוִמָּׁשם ָּבאּו ַהֲחָכִמים ָהֵאֶּלה. )ָּכָכה ֲאִני חֹוֵׁשב(. 

ְוֵיׁש ַמֲהִריָמ“ט – ֶזה ַהֵּבן ֶׁשל ַהַּמִּבי“ט – מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי 

יֹוֵסף ִמֵּטַראִני, ְוָאִביו ִנְקָרא ַהַּמִּבי“ט, ָהָיה חֹוֵתם ַהַּמִּבי“ט. 

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֵטַראִני ְּבִלי ֵמ“ם, ָלֵכן ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא אֹוְמִרים 

ַמֲהִריָמ“ט, ֶאָּלא אֹוְמִרים ַמֲהִרי“ט: מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי יֹוֵסף 

ֵטַראִני. )גליון 242 הערה 11(. 

ג. ְּבט’ ְּבֵטֵבת ִלְפֵני ֵמָאה ֲחִמִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים )ִּבְׁשַנת תר”ך(, 

ִנְפַטר מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיׁשּוָעה ְּבִסיס ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה 

ַרב ָּגדֹול ְּבתּוֶנס ּוְמֻפְרָסם ְמאֹד, ְוָכל ַחְכֵמי ְצפֹון ַאְפִריָקה 

ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו ְבַהֲעָרָצה ַרָּבה. ֵיׁש ֵסֶפר ֶׁשָּכַתב ָחָכם 

ִמָּמרֹוקֹו ְוָאַמר ָעָליו: “ֵאין ָּכמֹוהּו ְבָכל ַחְכֵמי ְצפֹון ַאְפִריָקה” 

)ראה בספר מגדולי ישראל חלק א’ עמוד שע”ב(. ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום 

ֶׁשהּוא ִנְפַטר, ְיהּוֵדי תּוֶנס ָצמּו )ְוָאְכלּו ַרק ָּבֶעֶרב(, ּוְלָמֳחָרת 

ָצמּו ַגם צֹום ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת. )גליון 45 אות י”ג(.

  “ֶּבן ָאָדם ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום 
ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה”

ַּתֲעִנית ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת ִהיא ַהַּתֲעִנית ָהִראׁשֹוָנה ִמָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות, 

ִּכי ַבְּתִחָּלה ָעׂשּו ָמצֹור ְוַאַחר ָּכְך ִנְבְקָעה ָהִעיר ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר 

)ְוֵיׁש  ְבָאב  ְּבִתְׁשָעה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִנְׂשַרף  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבַתּמּוז, 

ְּגַדְלָיה,  ְוַאַחר ָּכְך צֹום  ְּבָאב(,  ִנְׂשַרף ְּבא’  ֶׁשַּבִית ִראׁשֹון  אֹוְמִרים 

ְוַאַחר ָּכְך ַּתֲעִנית ֶאְסֵּתר. ֶזה ַהֵּסֶדר ֶׁשָּלֶהם. ְוָלֵכן ִהיא ֲחמּוָרה 

ִמָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות, ָמה ַהחּוְמָרא ֶׁשָּלּה? ָּכַתב ַרֵּבנּו ַאּבּוַדְרָהם )דף 

ס”ט עמוד א’( ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ִהיא ָהְיָתה ָחָלה ְביֹום ַׁשָּבת ָהִיינּו 

ָצִמים. ֵאיְך הּוא ִהִּגיַע ָלֶזה? ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל )פרק כ”ד 

פסוק ב’( ְלַגֵּבי ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת: “ֶּבן ָאָדם ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום 

ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה”, ּוַבּיֹום ַהִּכּפּוִרים ַּגם ֵּכן ָּכתּוב “ְּבֶעֶצם” 

ַהִּכּפּוִרים ּדֹוֶחה  ָאז ְּכמֹו ֶׁשּיֹום  )ויקרא פרק כ”ג פסוק כ”ח(, 

ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה  ַוֲאִפּלּו  ְבֵטֵבת.  ַּבֲעָׂשָרה  ַהִּדין  ָּכָכה  ַהַּׁשָּבת  ֶאת 

ֲעָׂשָרה ְבֵטֵבת ְלעֹוָלם ֹלא ָיחּול ְּבַׁשָּבת )ֶׁשֲהֵרי רֹאׁש חֶֹדׁש ֵטֵבת 

ִּביֵמי אבגד”ו )כמו שכתב  ָיִמים ֵמַהָּׁשבּוַע  ַּבֲחִמָּׁשה  ָיכֹול ָלחּול ַרק 

ֶזה  ְבֵטֵבת  ְוֵכיָון ֶׁשֲעָׂשָרה  מרן בשלחן ערוך סימן תכ”ח סעיף ב’(, 

ֶהְפֵרׁש ֶׁשל יֹוַמִים ֵמַהּיֹום ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחל ּבֹו רֹאׁש חֶֹדׁש, ִאם ֵּכן ְלעֹוָלם 

הּוא ֹלא ָיחּול ְּבַׁשָּבת(. ֶאָּלא ַכָּוַנת ָהַאּבּוַדְרָהם “ִאּלּו” הּוא ָהָיה 

ֶׁשֵאין  ָדָבר  ָמָצאנּו ּבֹו  ֲאָבל  ָצִמים אֹותֹו.  ָהִיינּו  ְּבַׁשָּבת  ָחל 

ְּבָכל ַהַּתֲעִנּיֹות, ֶׁשִּלְפָעִמים הּוא ָחל ְּביֹום ִׁשִּׁשי ְוָצִמים, ּוָמַתי 

אֹוְכִלים? ַאֲחֵרי ְתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשְּכָבר ָיְצאּו ַהּכֹוָכִבים, ְוִאם 

ֵּכן יֹוֵצא ֶׁשָּצִמים ְמַעט ְּבַׁשָּבת, ְוֶזה ַמְרֶאה ָלנּו ֶׁשַהּיֹום ַהֶּזה 

הּוא ָחמּור. )גליון 45 אות ג’(.

ָהְיָתה ְלָמָרן זצ"ל ְנָׁשָמה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשה' ִהְׁשִאיר 
אֹוָתּה ַלּדֹור ַהָּיתֹום ֶׁשָּלנּו

”ַוֹּיאְמרּו  ָּכתּוב:  ַהָּפָרָׁשה  ְּבסֹוף 

ֲאֹדִני  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִנְמָצא  ֶהֱחִיָתנּו 

ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה“ )בראשית 

מ“ז כ“ה(. ְוֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה ָרַמְזִּתי 

ַפַעם ַעל ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה. ֵאיְך 

ָהִיינּו  ָלָאֶרץ  ְּכֶׁשָעִלינּו  ָרַמְזִּתי? 

ְתקּוָפה ְבַפְרֵּדס ַּכץ, ְוַאף ַּפַעם ֹלא 

ֵמָהַרב עֹוַבְדָיה,  ְדָרָׁשה  ָׁשַמְעִּתי 

ָאְמָנם ָׁשַמְעִּתי ָעָליו, ְוָרִאיִתי ֶאת ְסָפָריו, ֲאָבל ֶאת ַהְּדָרׁשֹות 

ַהְּמֻתּקֹות ֶׁשּלֹו ֹלא ָׁשַמְעִּתי. ּוָבא ַאְׁשְּכַנִּזי ֶאָחד ָּגבֹוַּה ַוֲעָנק – 

”ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה“ )אסתר ה‘ י“ד(... ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ִּבְבֵני 

ְבַרק, ְוָאַמר ִלי: ַאָּתה יֹוֵדַע, ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

ּדֹוֵרׁש ]ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת[ ַמְׁשַהד, ּוַמְזִּכיר ֶאת ָּכל ַהְּמקֹורֹות ְּבַעל 

ֶּפה! ָאַמְרִּתי, ֲאִני ַחָּיב ִלְׁשמַֹע. ָאַמְרִּתי ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִעיָדאן, ּבֹוא 

ֵנֵלְך. )ֶזה ָהָיה ֵליל ט‘ ְּבִאָּיר תשל“ב – ָּפחֹות ִמָּׁשָנה ִמֶּׁשָעִליִתי ָלָאֶרץ. 

ָעִליִתי ְבִסיָון תשל“א ּוְבט‘ ְּבִאָּיר תשל“ב ָהַלְכנּו ִלְׁשמַֹע(. ָהַלְכנּו, ַאף 

ַּפַעם ֹלא ָׁשַמְעִּתי ָאָדם ֶׁשהּוא זֹוֵרק ָּכָכה פֹוְסִקים ּוְמָפְרִׁשים 

ַעל ָיִמין ְוַעל ְׂשמֹאל, ִעם ְּבִדיחֹות ְוִעם ִסּפּוִרים ָׁשלֹוׁש ָוֵחִצי 

ָׁשעֹות. ּוְכֶׁשָּיָצאנּו ִמָּׁשם ָהָיה ַאַחת ָוֵחִצי ַבַּלְיָלה, ַוֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי 

ֶׁשִאם ָהַרב ָהָיה ַמְמִׁשיְך ִלְדרֹׁש ַעד ָחֵמׁש ַּבּבֶֹקר ָהִייִתי ִנְׁשָאר 

ִלְׁשמַֹע! ִּכי ָהַרב ָהָיה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ָהְיָתה לֹו ְנָׁשָמה 

ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְׁשִאיר אֹוָתּה ַלּדֹור ַהָּיתֹום ֶׁשָּלנּו. 

ְוָאז ָרִאיִתי ַבָּפָרָׁשה ֶׁשָּכתּוב: ”ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני 

ֲאדִֹני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה“. ְוַהִּמָּלה ”ַוּיֹאְמרּו“ ְּבִלי ַהּיֹו“ד – 

"ְוָאְמרּו" ֶזה ִגיַמְטִרָּיא ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרב, עֹוַבְדָיה יֹוֵסף – 253, ְוֶאת 

ַהּיֹו“ד ָׁשל ”ַוּיֹאְמרּו“ ַנֲעִביר אֹוָתּה ְל"ֶהֱחִיָתנּו", ְּכִאּלּו ָכתּוב: 

”ֶהֱחִייָתנּו“ )ִּכי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶהֱחִייָתנּו ִּבְׁשֵני יֹוִדי“ן( ֶזה ִגיַמְטִרָּיא 

"ִאיׁש ַמְצִליַח". ִּכי ְבאֹותֹו ַהְּזַמן ָהִייִתי ָעסּוק ְּבַהָּגַהת ׁשּו“ת 

ִאיׁש ַמְצִליַח ֶׁשל ַאָּבא, ְוֵיׁש ְּתׁשּוָבה ֲאֻרָּכה ְמאֹד ְּבִעְנַין "ֵאין 

ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצוֹות" )שו“ת איש מצליח ח“א חאו“ח סי‘ ט“ו 

הסעיף הששי( ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ַדֵּפי פֹוְליֹו! ּוִבְׁשִביל ְלַסֵּכם ֶאת 

ַהְּדָבִרים ָהִייִתי ָצִריְך ִלְקרֹא ֶאת ַהּכֹל. ַוֲאִני ָהִייִתי קֹוֵרא ְקָצת 

ּוַמְפִסיק, קֹוֵרא ְקָצת ּוַמְפִסיק, ַעד ֶׁשִהְתָיַאְׁשִּתי, ַמה ַּנֲעֶׂשה? 

ָּבֲעוֹונֹות  ֵאיְך  ָהִייִתי זֹוֵכר  ֶאָּלא  ְוֹלא ַרק ֶׁשִהְפַסְקִּתי ְסָתם, 

ְיֵדי ְמַחֵּבל[, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָהַרב ָנַתן  ָהַרִּבים ַאָּבא ִנְרַצח ]ַעל 

ְּדָרָׁשה ֶזה ָנַתן ִלי ּכַֹח. ”ַוּיֹאְמרּו ֶהֱחִיָתנּו“ – ֶהֱחֵייָת אֹוָתנּו. ְוַגם 

ְּבַמה ֶּׁשָּכתּוב ַאַחר ָּכְך: ”ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני“ ָמָצאִתי ֶרֶמז, 

”ִנְמָצא ֵחן“ ֶזה ְבִגיַמְטִרָּיא ַהֵּׁשם ֶׁשל ַאָּבא: ”ַמְצִליַח ָמאזּוז“ 

)239( "ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני, ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה“. ַהּתֹוָרה 

ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ָכל ָּכְך ְמֻתָּקה. ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ֹלא יֹוְדִעים ְלַדֵּבר 

ִּבְמִתיקּות ְּכמֹו ָהַרב. ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְמׁשְֹך 

ֶאת ָהָעם. ָהַרב עֹוַבְדָיה ָהָיה ְמַדֵּבר ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת. )גליון 242 

אותיות כ"א כ"ב והערה 26, וגליון 46 הערה 23(.

ִמי ֶׁשָּׁשַכח ְוָטַעם ְּביֹום ַּתֲעִנית ִצּבּור, ַהִאם ָיכֹול לֹוַמר ”ֲעֵננּו“ 

]ַהֻּנָּסח ֶׁשּמֹוִסיִפים ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְביֹום ַהַּתֲעִנית[ אֹו 

ֹלא ָיכֹול לֹוַמר ”ֲעֵננּו“? ֵיׁש ַמֲחֹלֶקת ַּבָּדָבר ַהֶּזה, ְוַהֲהָלָכה ִהיא 

ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ”ֲעֵננּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲעִנית ַהֶּזה“ ִּכי ֶזה יֹום צֹום 

)מועדים עמוד  יֹוֵסף  ְּבַיְלקּוט  ְוָאַכל.  ָׁשַכח  ַרק  ְוהּוא  ַּתֲעִנית, 

תקל“ה( ָּפַסק ַאֶחֶרת, ֲאָבל ַּבִּמְׁשָנה ְברּוָרה ַּבַּמֲהדּוָרא ֶׁשָּלנּו )סי‘ 

תקס“ח סק“ג( ָּכְתבּו ֶׁשַרֵּבנּו ַהְּמִאיִרי )תענית דף י“א ע“ב( אֹוֵמר 

ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ֲעֵננּו. ְוָלָּמה? ִּכי ַאָּתה ֹלא ְמַׁשֵּקר ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 

”ְּביֹום צֹום ַהַּתֲעִנית ַהֶּזה“, ִּכי ֶזה יֹום צֹום ַּתֲעִנית, ַרק ֶׁשהּוא 

ִנְכַׁשל – ָמַעד ְוָאַכל. ֲאָבל ָּכל ֶזה ָמַתי? ַּדְוָקא ַכֲאֶׁשר הּוא ָאַכל 

ְּבָטעּות. ֲאָבל ִאם הּוא ֹלא ִמְתַעֶּנה )ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ִמְתַעִּנים ִמָּכל 

ִמיֵני ִסּבֹות, ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיִׁשים טֹוב ְוַכּדֹוֶמה(, ִאם ֵּכן ָמה ַאָּתה אֹוֵמר 

”ְּביֹום צֹום ַהַּתֲעִנית ַהֶּזה“? ְוִכי ַאָּתה ְמַׂשֵחק!? ְּביֹום ֲעָׂשָרה 

ְבֵטֵבת ִמיֶׁשהּו ִהְתַקֵּׁשר ְוָאַמר ֶׁשהּוא ָׁשָתה ְבָטעּות ִּכי ָׁשַכח 

ֶׁשֶּזה יֹום צֹום, ַהִאם ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ַחָּזן אֹו ֹלא? ְוָאַמְרִּתי לֹו 

ִּכי סֹוְמִכים ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָיכֹול  ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשָתה ְבָטעּות 

ִּדְבֵרי ַהְּמִאיִרי. ֲאָבל ִאם הּוא ְבַכָּוָנה ֹלא ָצם, ֹלא יֹאַמר ֲעֵננּו 

ְוֹלא ַיֲעֶלה ַלּתֹוָרה ְוַכּדֹוֶמה )גליון 242 אות כ'(.
התמונה בגליון הקודם באדיבות "כל העלונים"



וארבע שעות לכבוד שבת, וככה לא היה לאדם חושך בשבת, כי היה לו את האור הגנוז 
הזה. מתי נהיה לו חושך? במוצאי שבת. לכן הוא הקיש באבנים והוציא את האש רק 
במוצאי שבת )פסחים דף נ”ד ע”א. ולכן אנחנו מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת, כי בליל 
שבת לא היה לו חושך, כי היה לו את האור הגנוז ששימש עדיין(. אם כן כמה שעות שימש האור 
הגנוז? 36 שעות. ביום שישי 12 שעות )כי האדם נברא בבוקר(,  ו-24 שעות של שבת. 
ובמוצאי שבת, בגלל החטא של אדם, נעלם האור הגנוז. ולאיפה הוא נעלם? ה’ גנז אותו 
לצדיקים לעתיד לבוא. ובמדרש )שמו”ר פרשה ל”ה סי’ א’( מובא שהוא נמצא בגן עדן, 
ולעתיד לבא כשיחיה ה’ את הצדיקים הוא יתגלה. וזה מה שכתוב בפסוק לעניין הגאולה 

“לא יהיה  העתידה: 
לך עוד השמש לאור 
יומם ולנוגה הירח לא 
יאיר לך והיה לך ה’ 
)ישעיה  לאור עולם” 
ס’, י”ט(. מה זה “והיה 
לך ה’ לאור עולם”? 
זה האור הגנוז שהוא 
יאיר לעתיד לבא. וזה 
נר חנוכה, שחנוכה 
באה בפרשת מקץ 
שם  “קץ  שהכוונה 
על  וזה  לחושך”, 
ידי האור של התורה 
שהוא מביא את האור 
שעתיד  הזה  הגנוז 
ה  ר ה מ ב ע  י ג ה ל

בימינו.

"בן אדם עלה 
למעלה עלה"

יש כמה דברים כה. 
ללמוד  שאפשר 
מהנר של החנוכה, 
כי האדם נמשל לנר 
כמו שכתוב “נר ה’ 
נשמת אדם” )משלי 
כ’, כ”ז(. יש כאן כמה 
רמזים לעבודת ה’. 
שלו?  הרמזים  מה 
תסתכל על הנר תמיד 
הוא עולה למעלה. זה 
רומז לאדם שתמיד 
לשאוף  צריך  הוא 
ה  ל ע מ ל ת  ו ל ע ל
פעם  אף  למעלה. 
אדם לא יאמר למדתי 
מספיק תורה, עשיתי 
מספיק מצוות, אני 
על  לשקוט  יכול 
שמרי. לא! צדיקים 
לא מתנהגים ככה. 
ן  מ ז ה ל  כ א  ל א
 ” ף י ס ו מ ו ך  ל ו ה “
חנוכה  בנר  כמו 
ומוסיף,  שהולך 
כל  הצדיקים  ככה 
יום מוסיפים בעבודת 
גם  עצמו  והנר  ה’. 
כן מראה לך תמיד 
תעלה ואף פעם אל 
דבר  ועוד  תפסיק! 
מהנר,  לומד  אתה 
שנר מדליקים אחד 
מהשני, והנר הראשון 
לא חסר כלום. ככה 
גם אדם שלומד תורה 
גם  להשפיע  צריך 
לשני, כמו שאנחנו 

אומרים באהבת עולם “ללמוד וללמד”. וכשאדם מלמד הוא לא גורע מעצמו כלום, 
אדרבא, כמו שבנרות יש נר אחד שאתה מדליק ממנו את הנר השני, ולא רק שהנר 
הראשון לא חסר אלא הפוך, נהיה אור יותר גדול - שתי נרות! ואם תדליק עוד נר יהיו 
שלש נרות. ואינו דומה אור של נר אחד לאור של כמה נרות. אמרו חכמים: “ומתלמידי 
יותר מכולם” )תענית דף ז’ ע”א(. כשאדם מלמד או כשלומד עם חברותא ואחד מלמד את 
השני נהיה אור יותר גדול. זה לא רק שלך. ואת כל זה אתה לומד מהאור של הנרות. 
יהי רצון שה’ יעשה אתנו  נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו, ונזכה לגאולה שלימה 

במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.   


