
 

 

הֵׁׁישׁ  יַׁׁהְרב ֵ ֵ ת  ֹותׁׁב ָּ ש  לֶׁדִׁׁמְדרָּ י ֶׁ ֶׁ ֹוֵמדׁׁש  ל  ֶׁ ךְׁׁׁש  ֶׁ ש  מֶׁ תׁׁיֹוםׁׁב ְ ב ָּ ַ ַׁׁהש   תב ְׁ, רֶׁ בֹות'ִׁׁמְסג ֶׁ ִניםׁׁאָּ ׁׁו בָּ ל' ֵאיְׁׁמַקב ֵ מֹוצָּ תׁׁב ְ ב ָּ ַ ו ןׁׁש  בֹוׁת'ֵׁׁמִאְרג  ׁׁאָּ
ִנים קֹותׁׁ'ְוֶצֱאָצֵאינוּ ֲּאַנְחנוּ ''ׁו בָּ ׁ.ַמְדב ֵ

ֵאי מֹוצָּ תׁׁב ְ ב ָּ ַ ַברׁׁש  עָּ ֶׁ ת]ׁׁש  ש ַ רָּ ָּ ֹוְלדֹותׁׁפ  לוׁ ְׁׁלַאַחר[ׁׁת  ב ְ ק ִ ֶׁ ִדיםׁׁש  לָּ קֹותַׁׁהי ְ יוׁ ,ַׁׁמְדב ֵ ֵניׁׁהָּ ח,ַׁׁאִחיםׁׁש ְ הׁׁו ְלאָּ ָּ ת  ה'ׁׁגִׁׁמכ ִ יָּ הׁׁהָּ פָּ ׁה]ַׁׁהְחלָּ קָּ ַׁׁמְדב ֵ
ֹא ל  ֶׁ ׁהׁׁש  יָּ ִריךְׁׁׁהָּ וׁׁצָּ ִחיו[,ַׁׁעְכש ָּ הְׁׁואָּ ָּ ת  שׁ 'ׁׁוִׁׁמכ ִ ק ֵ וׁ ׁׁב ִ נ  ֶׁ ןִׁׁממ  ֵ ת  י ִ ֶׁ בו עַׁׁׁלוֹׁׁׁש  ָּ תַׁׁהש   הׁׁאֶׁ קָּ ְדב ֵ ַ וַֹׁׁׁהמ  ל  ֶׁ ה]ׁׁש  פָּ בו עַׁ[,ַׁׁהַהְחלָּ אׁׁו ְבש ָּ ׁׁלוַֹׁׁׁיֲחִזירַׁׁהב ָּ

ה קָּ בו עַׁ,ַׁמְדב ֵ אׁו ְבש ָּ הַׁהב ָּ הׁלוְֹׁׁלַהֲחִזירׁרֹוצֶׁ קָּ ֹוֵאל,ַׁמְדב ֵ רַׁמהְׁוש  ֹׁאַׁיֲחִזירׁלֹאׁו ַמה,ְׁלַהֲחִזירׁלוֹֻׁׁמת ָּ ל  ֶׁ ׁהׁש  זֶׁהִׁיְהיֶׁ ו רׁב ָּ יתִׁׁאס  ׁ.ִרב ִ
ָבה ׁשו  ׁת ְ

ם ׁןֵׁׁישׁ ׁׁקֹדֶׁ ׁדְׁׁלַצי ֵ לֶׁ ַהי ֶׁ ֶׁ ַתׁןׁׁש  נ ָּ ֶׁ ִחיוׁׁש  ׁהְׁׁלאָּ קָּ ְדב ֵ ַ וַׁׁהמ  ָּ ׁהִׁׁמְצַוותִׁׁקי ֵםַׁׁעְכש  ׁאֲׁׁעש ֵ אֹוַריתֶׁ לׁׁד ְ ֶׁ הׁׁש  אָּ ל,ׁ]ַהְלוָּ םִׁׁויַקב ֵ עֹולָּ אׁׁב ָּ ַכׁרַׁׁהב ָּ [ׁזֶׁהַׁׁעלׁׁש ְ
ֵכן הְׁׁלַבדׁׁזֶׁהְׁׁולָּ ֵכןִׁׁסב ָּ ָּ ל  ֶׁ הׁׁש  וֶׁ ָּ ןׁׁלוֹׁׁׁש  ֵ ִחיו[ְׁׁלַהְלוֹות]ִׁׁלת  קֹותְׁׁלאָּ ִחיו,ַׁׁמְדב ֵ ךְַׁׁׁאַחרׁׁלוַֹׁׁׁיֲחִזירְׁׁואָּ ָּ ֵהר,ׁׁכ  ֲחִזירְׁׁוִיז ָּ י ַ ֶׁ ִחיוׁׁש  הְׁׁלאָּ קָּ מוַֹׁׁׁמְדב ֵ ׁכ ְ

ה וָּ ָּ ל  ֶׁ הׁלוְֹׁׁוַיֲחִזיר,ׁש  קָּ הַׁׁמְדב ֵ ׁהׁלוַֹׁׁיֲחִזירְׁולֹא,ְׁרִגילָּ קָּ ׁהַׁמְדב ֵ וָּ ָּ ש   ֶׁ י ֹוֵתר,ׁ]יֹוֵתרׁש  ֶׁ ִדיׁרׁש   [ׁ.נָּ

 

ָנתֹוַּוי ֹאֶמרּ'כתובׁׁׁׁבפרשתׁהשבוע ְ ׁש  יַקץַּיֲעֹקבּמִּ ַוי ִּ
יּּ'הָּּאֵכןֵּישּׁ יּלֹאָּיָדְעת ִּ קֹוםַּהז ֶהְּוָאֹנכִּ ָ מ  ַ ׁ:ב 

אבינוׁע"הׁאמרׁׁׁׁׁבשמעתיׁפירושׁעלׁהפסוק,ׁשיעק
ׁׁ שאפשר ידעׁ עכשיוׁ עלׁׁׁלשעדׁ השי"תׁ אתׁ עבודׁ

הׁי"דׁׁכמוׁשעדׁעכשיוׁלמדׁתורׁׁידיׁתורהׁותפילה,
ׁע בביתׁ ההשגהׁׁוׁׁבר,שנהׁ שאתׁ סיבבׁ הקב"הׁ

השיגׁדוקאׁעלׁידיׁשינהׁשהיהׁׁשלׁהחלוםׁׁהגדולהׁׁ
ֵּישּׁמיי'ׁׁבׁת  נׁויעקבׁאביׁישן,ׁולזהׁאמר קֹוםּּּּ'ּּהָּּאֵכן ָ מ  ַ ב 

במקוםׁשלׁשינהַׁׁהז ֶּה האםׁאפשרׁלעבודׁולהשיגׁאתׁהׁ' ,ׁ
ּישזהׁעבודהׁגשמית,ׁׁ יּלֹאָּיָדְעת ִּ אתׁזהׁעדייןׁלאּׁׁׁׁ,ְוָאֹנכִּ

עדׁעכשיוׁ. ׁזהׁׁבׁׁהשגתׁי העתיקׁפירוש ׁ[ּׁ'אוצרּאפריּםּ']וכׁן

כמהׁׁ השיגׁ ע"הׁ אבינׁו שיעקבׁ הכנהׁ זהׁ היהׁ ובאמתׁ
ידיׁׁ עלׁ גשמיתׁ בעבודהׁ גםׁ השי"תׁ אתׁ לעבודׁ שייךׁ

ׁמיםׁ.שהכלׁעושיםׁלשםׁׁש

עלׁפיׁׁ ללמודׁמזהׁכשאדםׁזוכהׁלהתנהגׁכלׁחייׁו וישׁלנׁו
שלאׁלהכשלׁחלילהׁבשוםׁאיסור,ׁׁ ונזהרׁבממונׁו התורהׁ,

ׁש בס"דׁ ּוזוכהׁ שמים,ּ לשםּ הכלּ עמוּּיעשהּ הּ' יהיהּ
 וישמרנוּתמידּבכלּדרכיוּ.

 

   

 

 

 

 

 

 מחזיר את ההלואה בחפצים שונים בענין  
 בהלואה יש להחזיר בדיוק את מה שלוה א. 

יותר, ואין   בכל הלואה יש להחזיר בדיוק את הסכום שלוה, ואין להחזיר 
את ההלואה בין אם מחזיר את ההלואה על ידי  חילוק באיזה אופן מחזיר  

אופן   בכל  פירות  לו  שמחזיר  ידי  על  ההלואה  את  מחזיר  אם  ובין  כסף, 
 יחזיר כפי הסכום שלוה.  

 ת אחר   של מטבע   לדוגמא בהלואה של כסף ומחזיר בכסף  ב.

₪, ואם לבסוף רוצה    ₪1000, חייב להחזיר לו    1,000מי שלוה מחבירו סך  
יחזיר לו כפי מה ]והמלוה מסכים[  בדולרים,    ה את החובומלל  להחזירהלוה  

היום   פרעון[  ₪,   1,000ששוה  ]]בשעת  מראש   ובאופן ,  סיכמו  לו    שלא  שיחזיר 
 . [הדין שונה  ובסיכמו מראש,  במטבע של דולר

 [ בהסכמת המלוה ] בדברי מאכל  של כסף ומחזיר    בהלואה נוספת  דוגמא  ג. 
₪, ואחר כך היה ]הלוה[ בחנות וראה שיש    100לדוגמא, מי שלוה מאחיו  

שם מבצע היום ומוכרים שם בשר מאוד בזול, ומתקשר לאחיו לשאול אם  
 ., ועם זה יחזיר לו את החוברוצה שיקנה לו שם בשר

של  הדין   הסכום  כפי  רק  אבל  בבשר,  החוב  את  להחזיר  לו  שמותר 
בשר    ההלואה,  קנה  זה  ואם  על  י  103סכום  ושילם  אחיו    חזיר ₪,  לו 
₪, ואין לו    ₪100, יש לו להחזיר    100סך    שהלוה לו ₪, שמכיון    3]המלוה[  

 אף שאינו ניכר כל כך שמחזיר יותר. ולהוסיף יותר, 
לציין ] אחיו,    ויש  בשביל  גם  בשר  שקונה  הטובה  יהיה שעצם  בזה  שגם  שייך 

, לאחיו  מכיון שהוא רגיל לעשות טובה זו  אין בזה איסור,  ,בציור זהריבית, אבל  
 אינו טורח במיוחד בשביל אחיו, ולכן אינו נחשב שמחזיר יותר בשעת פרעון[.ו]

 

 
 

 ברכת מזל טוב  

 שליט"א אהרן שטארק הרה"ג ר'מו"ר  ל

 ראש כולל עיון דחסידי בעלזא אשדוד  

 נ"י   ישכר דוב הבה"ח  בנולרגל נישואי  

 

 ז " פ ליון  ג 

 ויצא ת  פרש 
 נושא השבוע 

 הלואה של כסף  
 ומחזיר לו חפץ על ההלואה 

 ת לעילוי נשמ

 ברנדוויין נחום דוד משה ר' צהרה"

 זצ"ל יחיאל מיכל   בן הרה"ק ר'

 ח' כסלו  נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.

 ברכת מזל טוב  

 שליט"א   משה הרשקוביץ ר'  חהרה"ל

 ב במזל טו לידת הבתשמחת לרגל 

 שים טובים פה ולמעשיזכה לגדלה לתורה ולחו
 



 

ּיותּרּקיבלּיותרּכסףּבמשכורת,ּומחזירּבעבודהּששוה
קצת    מוסד,  שאלה  מהעובדים  לאחד  משלמים  שהם  הוא  הסדר  שונות  שמסיבות  אחד, 

הוא מחזיר את הכסף למנהל של המוסד. לאחר שבוע או שבועיים  יותר כסף במשכורת, ו
וב  5,000  מקבל  ,לחודש  המשכורת]לדוגמא   ₪    500  נכנס לחשבון הבנק שלו כל חודש  ₪, 

 .[₪ למנהל המוסד 500ואחר כך הוא מחזיר את ה  ₪[, 5,500] יותר
שי  המוסד  מנהל  ממנו  ביקש  אחד  בחודש  עבודה איזה    עבוד והנה  מוסד, ה  עבור  תוספת 

י שהוא  המנהל  ממנו  וביקש  התלמידים,  לכלל  טיול  לארגן  צריכים  היו  את  לדוגמא  ארגן 
ל כל שעה  על זה, לדוגמא ע  תוספת  סע עם התלמידים לטיול השנתי וישלמו לוהטיול וי

 ₪.  50ישלמו לו  
שעות, ובאמת יצא שמגיע לו    11כאן נתעורר לשאול שבאמת יצא שהוא עבד בשביל זה  

שהוא    550סך   אלא  ור₪,  המנהל  עם  טוב  לו חי  הצה  בסך  שלו  העבודה  את  ₪    500קזז 
 . לשאול אם זה ריביתבלי לבקש מהמנהל תוספת תשלום, והוא בא  שחייב להחזיר למוסד, 

לברר   ע1ויש  יש  האם  הלואה,.  שם  זה  כש2,  ₪  500קיבל  ש   מה  ל  האם  למוסד .  מחזיר 
או שיש לומר שכיון שאינו ניכר שמחזיר   אסור משום ריבית,  ₪,   500עבודה ששוה יותר מ
 . יותר אין בזה איסור

   תשובה

 כסף זה נחשב כהלואה האם    מתחילה יש לכתוב  . א
ּאופניםּכמההתשובהּלישּלחלקּאתּ

אינו צריך את הכסף עכשיו, ואינו משתמש    עובדאם ה  .א
 שאין על זה שם הלואה.   ומרבינתיים עם הכסף, יש ל

בזה לעיין  שיש  לחשבון    , ]הגם  שנכנס  אחר  אופן  שבכל 
במציאות   זה  הרי  שלו  את מ  שהעובדהבנק  לבנק  לוה 

 [. , מכל מקום באופן זה י"ל שאין זה כהלואההכסף
כגון שיוצא לו  .  1  נהנה מהכסף בינתיים,באופן שהעובד    .ב

[   500או שמכסה לו עוד    .2ביום הזה איזה הוצאה בבנק, 
נותנים לו כמה פרוטות    .₪3 מהמינוס,    –]ריבית  או שבבנק 

זה    זכות[ באופעל  בבנק[,  כסף  לו  אלו,שיש  שהוא   נים  אף 
מכיון מקום  מכל  כהלואה,  הכסף  את  לקבל  ביקש    לא 

בהלואה,  כסף  לו  שיש  ונהנה  הכסף,  עם  משתמש  שהוא 
הרי הכסף נידון כהלואה. ]כן מצינו כמה פעמים שאף מי  
את  מחזיר  ולבסוף  כסף  קיבל  אם  הלואה  ביקש  שלא 

בבית    "ג סט"ובסי' קע  ויעויין ]  [זה נידון כהלואה   הכסף, הרי
 . [יוסף שם

 יותר האם בהלואה יכול להחזיר בעבודה ששוה   .ב
בפוסקים מה    מצינו  את  דוקא  להחזיר  צריך  שבהלואה 

או   בשלוה,  להחזיר  ששוה  שיכול  מה  לפי  אחר  דבר 
ההלואה, אבל אין להחזיר יותר, ואפילו מדבר אחר שאינו  

 גם כן אין להחזיר יותר.  ,ניכר כל כך שמחזיר יותר

להחזיר   עליו  זה  בדוגמא  עבודה    למוסד,  ₪  500ולכן  או 
חזיר עבודה שהיה מבקש על זה  לא י₪, אבל    500ששוה  
 ₪ אם לא היו משלמים לו קודם. 500יותר מ

 יעשה את העבודה ביותר זול לא  ולכן   . ג 
עליו לגשת למנהל   ,ולכן כדי שלא להכשל באיסור ריבית

לכן אינו יכול להחזיר   ,ולומר לו שבגלל שהיה כאן הלואה
ו שיותר,  לו  מכיון  מגיע  החשבון  לכן    550לפי   ,₪500   ₪

ועוד   למוסד,  להחזיר  שחייב  ממה  המוסד   50מקזז   ₪
לו לשלם  ב,  חייבת  הבא  בחודש  זה  את  שיחשב  ₪    500]או 

 .ש"ח[  450שמוסיפים לו, ויחזיר בחודש הבא רק  
 במוסד צדקה יש להקל שיחזיר יותר  .ד

זה מוסד, שהם הלוו    המלוהשאולם יש לציין שבציור הזה 
לכן   לעובד,  הכסף  תורה, ש  באופןאת  של  במוסד  מדובר 

וכדומה,   לבנות,  חינוך  בית  ישיבה,  תורה,  תלמוד  כגון 
]כמבואר בשו"ע סי' ק"ס סי"ח[,   שהם נחשבין כצורכי מצוה,

שיכול להחזיר יותר ממה   יש להתיר לכתחילהבאופן כזה  
שקיבל   כגון  עב  500שקיבל,  שיחזיר  מותר  ודה ששוה  ₪, 

בריבית   500יותר מ בזה איסור, שמכיון שמדובר  ואין   ,₪
]מכיון שאין זה ריבית קצוצה, שהרי לא  שאסור רק מדרבנן,  

יותר,[   שיחזיר  מראש  של סיכמו  למוסד  ריוח  זה  אם  לכן 
יותר, שבריבית דרבנן   מצוה, מותר להחזיר עבודה ששוה 

מצוה,  של  ]שה  במקום  מהריביתמוסד  מרויח    כמו  , מצוה 
 , לא גזרו רבנן.  [בציור זה

ּהעולהּלהלכּה

ּומחזירּאתּהכסףּלמנהּלּּעובדּשקיבלּיותרּבמשכורת
 בודאיׁאםׁהעובדׁמשתמשׁעםׁהכסףׁבינתייםׁׁ:ּּהאםּהכסףּנחשבּכהלואה .1

 ּ.]כגוןׁשזהׁמכסהׁלוׁהוצאותׁבבנק[ׁהריׁזהׁנידוןׁכהלואה

 ובאופןׁזהׁאיןׁאיסורׁשיחזירׁיותׁרׁ–ישׁלומרׁשאיןׁזהׁכללׁהלואהּּּׁ:ואםּאינוּנהנהּכללּמהכסף .2

 ישּאיסורּ.500ׁ₪ּּואפילוׁלהחזירׁבעבודהׁששוהׁיותרׁמלאּיחזירּיותר,ּּּּ–נידוןּכהלואהּּשבאופןּּ .3

]שבאופןׁשמוסדׁשלׁצדקהׁמלוהׁמותרּלהחזירּבעבודהּששוהּיותר,ּּּּ–כגוןּתלמודּתורהּּּּ–אבלּבמוסדּשלּצדקהּּ .4
ּכסף,ׁמותרׁללוהׁלהחזירׁלמוסדׁיותר,ׁאםׁלאׁסיכמוׁמראשׁשיחזירׁיותר[
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