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 איסור ריבית  –  בחוקותי בהרפרשת 

ר ְותֹוָשב ָוַחי ִעָמְך: ְוִכי ָימּוְךריבית שנאמר " לקיחת וה על איסוריצ ה' יתברך תֹו  ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו גֵּ ַקח ֵמאִּ ַאל תִּ
ית ֱאֹל ֶנֶשְך ְוַתְרבִּ אָת מֵּ י ָאִחיָך ִעָמְך:ֶק ְוָירֵּ ֵתן ָאְכֶלָך יָך ְוחֵּ ית לֹא תִּ ֵתן לֹו ְבֶנֶשְך ּוְבַמְרבִּ הוסיף . ועוד לח( – )ויקרא כה, לה "ֶאת ַכְסְפָך לֹא תִּ

בפסוק מוזכרים חמש לשונות של נשך כאשר  )דברים כג, כ( "ִיָשְךָכל ָדָבר ֲאֶשר  ֶנֶשְךֹאֶכל  ֶנֶשְךֶכֶסף  ֶנֶשְךְלָאִחיָך  ַתִשיְךלֹא " לצוות
גמ' )'ספר חסידים' בסוף סימן תקלב. ראה  על ההלוואה בריבית שכולם נענשים – המלוה הלווה הערב ושני העדים – כל המעורבים כנגד

 .עה ע"ב(דף בבא מציעא 

 עובר על איסור זה?ו של אדם העונשומה  ?כסף בעבור הלוואתריבית  לקחתעל עם ישראל אסר הקב"ה מדוע  ,הביןלויש 

 שהלקיחת ריבית בעולם הזה גורמת לנחש הרוחני להיכנס בגבול הקדּו

מעט מעט  'ונושך' אותומשום שכאשר אדם לוקח מהעני ריבית הוא הולך  )ויקרא כה, לו( "ֶנֶשְךבתורה בלשון " תהריבית נקרא
נשיכת נחש ארס כפי ש ,דברים כג פרשת כי תצא ד"ה לא תשיך לאחיך(תלמיד חבר לרמח"ל  )הרמ"ד( וואליר' משה דוד ) עד שמכלה את ממונו של העני

לשון טעם וזה גם . )'טעמי המצות' לרבינו מנחם הבבלי מצות לא תעשה אות מ( עד שמגיע ללבו רוקח' פרשת כי תצא דברים כג, כ(פירוש ה)' מתרבה בגוף האדם
יְך"הצווי  התורה קראה ועוד . ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער ששה ושמונים ד"ה ועל דרך האמת()שך כמו נחש הנֹו שהוא )דברים כג, כ( "לֹא ַתשִּ

שכת א דרגת טומאה הנֹוישה הרוחני 'הנחש'תופס את אומנותו של  אדםהז כי ורמלעל מנת  )ויקרא כה, לו( "ֶנֶשְך" בשםלריבית 
 . פרשת כי תצא ד"ה לא תשיך לאחיך(' הרמ"ד וואלי')ומכלה 

עיקרו מקבלת את לשפע בעולמות העליונים ש מיםה או שפורעים חוב, גורווהלוואה בין המלוה לל כאשר מקיימים מצות
וה נותן תוספת אך אם הלֹו. 'הרעים'כוחות ל ת בצמצום גדול מגיעמעט חיּורק ו ,ן את הטהורים והקדושיםלזּועל מנת השכינה 
החיים' 'אוצר ) יונקים גם מעיקר השפע 'החיצונים'בש גדול בשפע הזה וגורם ש, הוא גורם ליֹובעת פריעת חובו אהועל ההלו

עם  כי הס"מ ואשתו הלילי' בשמם המלא , הואלחיצוניםבזה תן ניכך שהשפע לורמז  .אדמו"ר מקומרנא מצוה שד"מ ד"ה ואזהרות המלוה(ל
להחיד"א פרשת בהר בחקתי אות  'פני דוד'עפ"י )כוח לו ולאשתו  ניתןבית יעל ידי איסור רש ללמד – ית'ּבִ 'ִר  של התיבה גמטריא יוצא הכולל

 .ד"ה ויראה במ"ש הגיע( ט

בהרוחני שהיה תחת  'הנחש' הגשמית על ידי הריבית שה ומכניס את גוף הקדּו "נושך"שה נשמט מתחת העקב ויוצא והקדּו ָעקֵּ
וואלי ספר הליקוטים א' בחלק 'ליקוטים מקבילים' בנושא  )הרמ"דמתפשט מן העקב לכל הגוף הארס של נחש גשמי בדומה לבו את ארסו הרוחני, 

בתוך גבול ' הכופרים'באלוקי ישראל לפי שמכניס את  ככפירהלוקח הריבית לנחשב  דבר זה .'סוד הענין שהריבית נקרא נשך'(
הרמ"ד וואלי ספר ) העדים ,הערב ,המלוה שהםכל מי שנטפל לעבירה החמורה הזאת  ובעבור זה חייבים באיסור זה גם .שההקדּו

 .םהוה עמהלֹוגם ו הליקוטים א' בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'סוד איסור נשך'(

 .כהו, ונשמתו רעבה וחשאיזה פגם שתלוי בהבעבור  מהנשמה שלוחסר  הרוחני אם הלווה הוא עני הרי זה סימן שהשפע
לתת לה מן השפע בני ישראל חבריו , צריכים סוד הסטרא אחראבועל מנת שאותה נשמה לא תיפול לגמרי ביד העניות שהוא 

דֹו ִעָמְך ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה יָ שנאמר "וכפי  ,נשמותאילן האה שהרי כל ישראל ערבים זה לזה גם למעלה בושלהם בתורת הלו
שהרי  חושבים לתקןיותר ממה ש, אזי אדרבא מקלקלים נשךגם אה וההלועם לוקחים אבל כאשר  .)ויקרא כה, לה( "ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו

וה לֹואותו הבאופן זה, נוח לעד ש .של העני הנושך וממית, ובזה למעשה מוסיפים טומאה לטומאתו הנשך הוא סוד 'הנחש'
)הרמ"ד וואלי ספר הליקוטים א' בחלק 'נושאים שונים'  טמא את גבול הקדושה בסוד הנשךל מאשרהתפרנס מן הצדקה לת וליפול בידי העניּו

 .('סוד איסור נשך'ושא בנ

 עולם הבאה בריבית לא יחיה בלא מתרפא לעתיד לבוא כך גם המלו כשם שהנחש

שמות ') לא יחיה לעולם הבאוהוא  )'שמות רבה' לא, יד(שמלמד עליו זכות  בשמים אין מלאך אחד מי שחי בעולם הזה ולקח ריבית

שכשם שהנחש לא יתרפא לעתיד ללמד  התיבות 'זה נחש', לכן 'נשך' הוא גמטריא (סוטה דף ה ע"א ד"ה כל אדםגמ' , תוס' ו לא אות 'רבה
)'בעל  כך גם לוקח הריבית לא יחיה (כ, ה 'רבה בראשית')ראה  )ישעיה סה, כה(" ָנָחש ָעָפר ַלְחמֹווְ שנאמר " ימשיך להיות לחמווהעפר  לבוא

 הדבר ן נרמז. וכ)יחזקאל יח, יג( "לֹא ִיְחֶיהַּבֶנֶשְך ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח ָוָחי "הנביא  כפי שאמרו (, 'פירוש הרוקח' ויקרא כה, לולוכה פסוק הטורים' ויקרא 
ִאתֹו ִעָמְך ָוַחיפסוקים "בסמיכות הגם    .)'פירוש הרוקח' ויקרא כה, לו( לו( –)ויקרא כה, לה  "ְוַתְרִּבית ֶנֶשְך: ַאל ִתַקח מֵּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)תהלים " ִמי ִיְשֹכן ְּבַהר ָקְדֶשָך ִמְזמֹור ְלָדִוד ה' ִמי ָיגּור ְּבָאֳהֶלָך" בו שנאמר על מנת לזכות לעולם הבא, שאמר דוד המלך כךועל 

א יקום בתחיית המתים וממילא לא שאם לא כן הוא ל )תהלים טו, ה(" ַכְסּפֹו לֹא ָנַתן ְּבֶנֶשְך" בעולם הזה צריך לקיים קודם טו, א(
ן ָאְכֶלָךבפסוק "הדבר גם רמז נוכן  .טו ד"ה הנה אמרתי שמי( )'חוזה דוד' על התהלים מזמוריזכה לעולם הבא  כי , )ויקרא כה, לז(" ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתתֵּ

ית"  מראזי הוא מכניס את ה ם אדם נותן לאחר את אוכלו ב'מרבית' כלומר בריבית,שאללמד בית', -הוא אותיות 'מר "ַמְרבִּ
  .'ובמרבית לא תתן אכלך'( עה"פ)הרמ"ד וואלי ויקרא כה  בו אחיזה עולמית יאחוזות ווהמחייה לעולם תנגזר עליו שאין לו כי  וביתממות ב

את חברו כנחש על ידי שלקח ממנו  'נשך'וה בריבית המלש לפי ,עונש זה שלא לקום בתחיית המתים הוא מדה כנגד מדה
 )'סמוכים לעד' פרשת בהר ד"ה עוד נראה לפרש מה כתיב(תפשט בכל ממונו הש מצוה(חלק ב' פרשת בהר ד"ה הנה באמת בכל למחבר 'שבט מוסר' )'מגלה צפונות'  ריבית

 מתפשטוכמו נחש שנושך באבר אחד , ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער ששה ושמונים ד"ה ועל דרך האמת() תובעניּו עד "שהמית" אותו
ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער ששה ושמונים ד"ה ועל דרך ) ממית אותו מנשיכתוו )'סמוכים לעד' פרשת בהר ד"ה עוד נראה לפרש( בכל האברים ארסו

ְוָנָחש לחמו של הנחש שנאמר "זהו ש ,יהיה 'עפר' גופותחיית המתים ולעולם עת ב לא יחיההמלוה בריבית גם  לכן האמת(
 .ב' פרשת בהר ד"ה הנה באמת(חלק )'מגלה צפונות'  )ישעיה סה, כה( "ָעָפר ַלְחמֹו

שכאשר  משום לכך. והטעם נוגע לכבוד אלהותו יתברך שזהאחרות לפי ת ומצוהריבית יותר ממצות והתרבו האזהרות על 
דעו שאלו ימתו על מנת שיכירום אחרים ויהיו להם בשעה שש הגופניים יגיע עת תחיית המתים כל המתים יקומו עם המומים

שלא קם לתחייה,  שקמו כולם למעט אחד וכראות אותו הדור. ' יתברך, ואחר כך ירפאם הלתחייה קמוו שבו ועתה הם שמתו
 יתברך בית אלא יחשבו מחשבות חס וחלילה כאילו יש שתי רשויות, וכביכול חלילה אין לויון הרודעו שהוא בעילא יהם 

. לכן הוכפלו אזהרות איסור הריבית כדי שיזהרו בה מאוד מאוד כי 'אחר'של  והוא מרשות האיששאותו לפי  כוח להחיותו
 .(עיי"שו' הנה באמת בכל מצוה'חלק ב' פרשת בהר ד"ה למחבר 'שבט מוסר' )'מגלה צפונות'  יוולד מזה כפירהעתיד להש בעבורה נעשהפגם גדול 

 שמקיימורוחני ת המתים כי כלה ממנו חלק ים בתחיוקיה בריבית לא המלו

 תונקרא יובתוך עצמֹותשורה היא ו שער יח פרק א ד"ה ואל תתמה(להאר"י ז"ל )'עץ חיים'  עם הגוף מהנפש שלונשאר חלק  ,כאשר אדם נפטר
)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת משפטים יח ע"ב( דף ברכות גמ' )ראה  המתים מדברים ומספרים זה עם זה ידי חלק רוחני זהעל  .'הבלא דגרמי'

 לתחייה קוםל גםו ,פרק א ד"ה והנה כמו שגוף( )'עץ חיים' שער יחיש למת חיּות להתקיים עד לעת תחיית המתים ו סימן כב על הפסוק 'לא תשיך לאחיך'(
חית חלּואת לַ לאדם אם אין ו. (, 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת משפטים סימן כב על הפסוק 'לא תשיך לאחיך')'עץ חיים' שער יח פרק א ד"ה ואל תתמהעל ידה 

ְוָנֲחָך ה' ָתִמיד ְוִהְשִּביַע נאמר "ועל זה  ,(ביקייאם בערכי הכינויים אות ה'גולל אור' לר' מאיר )לא יוכל לקום בתחיית המתים הוא ת הזאת החיּו
יָמיו ַנְפֶשָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ ְּבַצְחָצחֹות לחלוחית אשר השעל ידי כלומר  )ישעיה נח, יא(" ְוָהִייָת ְכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר לֹא ְיַכְזבּו מֵּ

יָמיו"בעצמות  הנכנס תחיית המתים ראה מאמרינו  )להרחבה בענין .)'עץ חיים' שער יח פרק א ד"ה ואל תתמה(בתחיית המתים  האדם ויקום" לֹא ְיַכְזבּו מֵּ

 .'תחיית המתים'( –לפרשת האזינו 

)עפ"י 'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב' דרוש ה' ד"ה אבל יובן וד"ה  עת שהאדם נקברממשיך לקבל שפע רוחני מה 'הבלא דגרמישל ה'חלק ה

רוחני הנקרא 'דומה', שהוא ממונה על שוכני עפר ובידו פנקסי ר ׂשהם נמסרים בידי  לפי שכאשר בני אדם מתים, אם כן זה(
בידו  שהמתים . ובעתקכד ע"א ד"ה 'אמר רבי ייסא' מדרש הנעלם(דף חיי שרה פרשת )זוהר  בעפרכל הצדיקים והחבורות של החסידים השוכנים 

הנפש חלקי שיהיה להם חיבור עם על מנת יתברך, אל אותו 'הבלא דגרמי' שלהם  כפי מה שקיבל מה' ,הוא נותן מהשפע שלו
הוא ת המתים. ועתיד הקב"ה לפרוע לשר דומה בעבור מה שילחיות ולקום בעת תחי 'הרוח'ועל ידי כן יש בהם את  ,והרוח

 אינו מלוה לו שפע השר דומהאף הרי ש בחינם, בעולם הזהאך אותו האיש שלא רצה להלוות  .לוה לגופות 'בהבלא דגרמי'מ
ד"ה אם כן ו)'יערות דבש' חלק ב' דרוש ה' ד"ה אבל יובן  ת המתיםיתחיאין לאותו האיש קימה בעת ו ,וכלה ָגֹוֵועַ מת ' שלו 'הבלא דגרמיהואז 

)'עץ חיים' שער  ל לקום בתחיית המתיםוכילא הוא  'הבלא דגרמי'חית רוחנית הנקראת חלּולַ  האות במתאם לא נשאר הרי ש זה(

 .יח פרק א ד"ה והנה כמו שגוף(

סתלק רוחניות המתים, כי אותו העוון שלהם גרם שמבריבית אינם קמים לעתיד לבוא בעת תחיית  לכן בני אדם שהלוּו
, 'ערכי הכינויים' )'עץ חיים' שער יח פרק א ד"ה והנה כמו שגוף יכולים לחיות ם, ושוב אינת יבשותעצמותיהם בקבר והן נשארות המלחלח א

וגם זה מדה כנגד מדה  .()'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת משפטים סימן כב על הפסוק 'לא תשיך לאחיך' בעת תחיית המתים( להרמ"ז סימן קט תחילת אות ה
כך מכלים ממנו את אותו 'הבלא דגרמי' שנשאר בבית הקברות  ,כילה את חברו מנכסיווה בריבית הלושאותו המת  כמוממש, 

 יהודי מומרמגם  אסור לקחת הלוואה בריביתלכן  .דברים כג פרשת כי תצא ד"ה לנכרי תשיך( וואלי )הרמ"ד למת ושעל ידו יש את קשר התחייה
 .פרק ב סימן ד ד"ה וגם מטעם(לר' בצלאל הדרשן )'קרבן שבת' תחיית המתים בקום ל יוכלהוא  יחזור בתשובהאם שכדי  )ראה שו"ע יו"ד קנט, ב(

 בריבית שהיה מלוהכיון הנביא  יחזקאל שלבתחית המתים איש אחד לא קם 

שיקומו  יהןהתנבא על, הוא פרק לג ד"ה רבי פנחס( 'פרקי דרבי אליעזר') כאשר יחזקאל הנביא יצא לבקעת דורא וראה שם עצמות יבשות
ִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם:" ואמר לתחייה ה ֲאִני מֵּ ֶלה ִהנֵּ יֶכם ָּבָשר ְוָנַתִתי  ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ה' ָלֲעָצמֹות ָהאֵּ ִתי ֲעלֵּ יֶכם ִגִדים ְוַהֲעלֵּ ֲעלֵּ

יֶכם עֹור ְוָנַתִתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה' וכך באמצעות . פרק לג ד"ה רבי פנחס( 'פרקי דרבי אליעזר') ו( –)יחזקאל לז, ה " ְוָקַרְמִתי ֲעלֵּ

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20366/Temp/his_temp_14_0.htm%23E310,0,תהילים%20פרק-טו%5e%5e13074!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20366/Temp/his_temp_14_0.htm%23E310,0,תהילים%20פרק-טו%5e%5e13074!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20366/Temp/his_temp_18_0.htm%23E184,0,ישעיה%20פרק-סה%5e%5e151831!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20366/Temp/his_temp_20_0.htm%23E184,0,ישעיה%20פרק-נח%5e%5e135960!


 

 ~3 ~ 
 

)הרמ"ד וואלי ספר יחזקאל  שבעצמות המתים שהיו בבקעה 'הבלא דגרמי'אל ה הרוחניים יחזקאל נמשכו הכוחות הנבואה שהתנבא

ל ָגדֹול ְמֹאד ְמֹאד"שבבקעה  המתיםכל  ועמדו שם פרק לז, ד(  מת אחד. אמנם בוא אנשיםיששים ר )יחזקאל לז, י( "ַעל ַרְגֵליֶהם ַחיִּ

)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לג ד"ה רבי  בחייו בריבית והוכששאל הנביא מה טיבו של אדם זה ענה לו ה' כי הוא היה מל ,לא קם לתחיה

 .'תחיית המתים'( –יחזקאל הנביא ראה מאמרינו לפרשת האזינו  בימיו שלית המתים י)להרחבה בנושא תח (, 'ילקוט שמעוני' ספר יחזקאל רמז שעהפנחס

ֹ  שחטא בחייו ושגרם 'הנשך'עון  גופו היו יבשות בלי לחלוחית מחמתת אותו האיש לא קם לתחיה לפי שעצמֹו אבד ממנו כי י
ַּבֶנֶשְך ָנַתן " מה שאמר ה' ליחזקאל בנבואה וזה .חיּות כדי לקום בתחיית המתיםשום היה לו לא  וממילא ,'הבלא דגרמי'ה

שער יח פרק א ד"ה ואל תתמה, 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת משפטים סימן כב על הפסוק 'לא להאר"י ז"ל )'עץ חיים'  )יחזקאל יח, יג( "לֹא ִיְחֶיהְוַתְרִּבית ָלַקח ָוָחי 

לעתיד לבוא הוא גם  כןו, בבקעת דוראיחזקאל  שעשהבתחיה  שלא קםהאיש אותו  הוא" לֹא ִיְחֶיה ָוָחי" כלומר, תשיך לאחיך'(
ודבר זה הוא . פרשת כי תצא ד"ה ובפרק איזהו נשך(ל "י ז"לר' מרדכי הכהן מתלמידי תלמידיו של האר)'שפתי כהן על התורה'  תחיית המתיםבעת " לֹא ִיְחֶיה"

ֵים כנגד מדה, שלוקח הריבית לא  מדה ית ְוָיֵראָת ֵמֱאֹל"קִּ תֹו ֶנֶשְך ְוַתְרבִּ ַקח ֵמאִּ יָךיָך ֶק ַאל תִּ ָמְך ְוֵחי ָאחִּ לכן גם  )ויקרא כה, לו( "עִּ
מאמר א'  , 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינאד"ה מ"ש ז"ל שאחד מאותם ההרוגים בא חלק הפטרת פרשתלמחבר שו"ת בית דוד )'צמח דוד'  בתחיית המתים הוא לא יחיה

י ָאִחיָך שנאמר " הוא היה חיזהר בזה נ אך אם היה. (החיד"אפרק צז דף רסח ד"ה 'ויפה א'' בשם   הפטרת פרשת למחבר שו"ת בית דוד 'צמח דוד')" ִעָמְךְוחֵּ

 .ד"ה מ"ש ז"ל שאחד מאותם ההרוגים( בא

 אך .בר זה היה נחשב לו כ'תחית המתים'דוחשוב כמת והיה בידו של זה להלוותו בחינם,  'עני'ועוד הוא מדה כנגד מדה, כי ה
המקרה של . ()'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א' פרק צז דף רסח ד"ה 'ויפה א''הוא לא יקום בתחיית המתים האמיתית היות שלא רצה לכן 

)'לב לא לקחת ריבית וזהירים מאוד  יה סימן לבני ישראל להיותה של יחזקאל הנביא, האיש שלא קם בתחייה המתיםאותו 

אותם ן יבשהרי בתורה, שזה חמור יותר מכל העבירות האיסור כי ה הזהמהמקרה למדו . ועוד אריה' פרשת בהר אות יז ד"ה ושמא תאמר(
את  חיפּויה בידם עוון שהעוד אלא  היה בהם אפילו לחלוחית של מצוה ולא לאבני אדם שגם המתים שהחיה יחזקאל היו 

ת יבעת תחי ואף על פי כן הם חיו, צב ע"ב ורש"י שם ד"ה שחיפו להיכל(דף סנהדרין גמ' )ראה  היכל במקדש בציורים של שקצים ורמשיםה
 דרוש )'כסא דוד' להחיד"א גרוע מן הכליותר הוא לכן  ,בית לא חייבר כסף אותו אחד שנתןלעומתם אבל  המתים של יחזקאל הנביא.

 .יג ד"ה ומן האמור את שגלוי(

 המלוה בריבית מתמוטטים ואינם עולים לעולםנכסיו של 

ו )'רבינ עונש האיסור נכנס בממונו של מלוה הריבית כך גם, נשוךאל איבריו וגידיו של השארס הנחש נכנס מהנושך  כנגד מה

המלוה של ממונו ש ,)'ספר חסידים' סימן תתרעה( לעולם לא יצליחולכן כל אותם שיש בידם מממונו של לוקח הריבית  .בחיי' דברים כג, כ(
ידים )'פירוש קדמון' על ספר חס מנכסיו ֵיֵרדובסוף  ,טוביהיה אף אם תחילתו טוב הרי שסופו לא ו .)'ספר חסידים' סימן תתרעה( כלהבריבית 

מדה כנגד מדה, שהוא גם זה . ו(, 'ילקוט שמעוני' תהלים טו בסוף תרסה)בבא מציעא דף עא ע"א יעלולא ושוב  יתמוטטוסיו נכש על ידי סימן תתרעו(
מכלה אף ובאחריתו הריבית  .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יג ד"ה ואפשר לומר הטעם( ותמוטטייח לו להרבות הונו לפיכך נכסיו יג ושכי ש חשב

 .)'אלה המצוות' לר' משה חאגיז דף מ סימן סח(אותו את כל עציו ואבניו 

וכל המחזיר ומבקש צדדים ליטול ריבית מישראל,  .ין שיש בו הערמת ריביתלכן ראוי לבעל נפש להתרחק בכל כוחו מכל ענ
)'עיר מקלט'  אבד כמה אוצרות של ממוןל ול תגרוםהיא  בידו של ריביתאם יש לאדם רק פרוטה אחת  וגםהרי שסופו להתרושש. 

מביא לכך ממון זה ו. )'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת ר' אות ה( במשפט ועשהובזיעת אפו  את ממונו רוויחהאם  אפילו, פרשת בהר אות שלט(
פתאום באו כמה בתים מלאים עושר וכבוד שעל זן שומעת ועין רואה וא בעוונותו .מזומן לברכהשל אדם זה אין ביתו ש

מאנו הם ש מחמתוכל זה  –הטבע שלא כדרך  שהתמוטטוממש ניכר בחוש הראות עד שלמקרה ופגע והיו לשמה כרגע, 
ועל כולם שאינו קם בתחיית המתים  ,עולם הבאב עונשהבעולם הזה מלבד  העונשוזה  .ריביתולקחו  לדעת ולהאמין בתורה

 .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יג ד"ה ולפ"ז מלוה ברביות(

 ה בריבית וולהוא בחייו ל הברכה כי יכלה לחּובביתו של עובדיה לא 

ת ַוְיִהי ְּבַהְכִרישנאמר " החביא מאה נביאים במערותהוא עובדיה היה ירא ה' מאוד ובשעה שראה כי הורגים את נביאי ה' 
ם ֲחִמִשים ִאיש ַּבְמָעָרה ְוכִ  ָאה ְנִבִאים ַוַיְחִּביאֵּ י ה' ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו מֵּ ת ְנִביאֵּ ועל מנת לפרנסם . ח, ד()מלכים א' י" ְלְכָלם ֶלֶחם ָוָמִיםִאיֶזֶבל אֵּ

כאשר נפטר ו .משפטים אות ט(פרשת  'תנחומא'מדרש לא אות ד, פרק  'שמות רבה')בנו של אחאב  מלך ישראלאלץ להלוות בריבית מיהורם נהוא 
י בניה של אשת עובדיה בעבור החוב. אשת עובדיה עובדיה נשאר חוב גדול ליהורם, ואז שלח יהורם שליחים לקחת את שנ

אמֹ שנאמר " שיושיע אותה הנביא לאלישע צעקה י ַהְנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל ֱאִליָשע לֵּ י ְבנֵּ ת ְוַאָתה ְוִאָשה ַאַחת ִמְנשֵּ ר ַעְבְדָך ִאיִשי מֵּ
י ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים א ֶאת ה' ְוַהֹנֶשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת ְשנֵּ  . מלכים ב' ד, א( )רש"י א(כים ב' ד, )מל "ָיַדְעָת ִכי ַעְבְדָך ָהָיה ָירֵּ

. שכשם שנכסי עובדיה הציל נפשות מכל מקום נכסיו אינם מקבלים ברכה לפי שלוה בריביתכי אלישע צפה וידע שאף 
לשם  של עובדיה היתה כוונתו כיאף כלומר ש )מלכים ב' ד, ב(" ָמה ֶאֱעֶשה ָלְךלה " ענהוה. לכן והמלוה מתמוטטים כן גם נכסי הל
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כלומר  )מלכים ב' ד, ב( "ַּבָּבִית ָלְךַהִגיִדי ִלי ַמה ֶיש הוסיף ואמר לה " עם זאתאבל נכסיו וביתו לא ראויים לברכה. הרי ששמים 
שמן  והוא כלי עם כי יש לה דבר משלהלו ממעשי ידיה שעליו תחול הברכה. וענתה שאל אם יש לה משהו משלה בבית ש

ין שנאמר " בתוכו י תשמישה הקטנים ברשותה לפי שכלֵּ נחשב . והיה )מלכים ב' ד, ב( "ְלִשְפָחְתָך ֹכל ַּבַּבִית ִכי ִאם ָאסּוְך ָשֶמןַותֹאֶמר אֵּ
ת " אותה אלישעואז ציוה  .ועל כן היה ראוי לברכה עח ע"א( דף גיטיןגמ' )ראה של האשה הם ברשותה  אֵּ ִלים ִמן ַהחּוץ מֵּ ְלִכי ַשֲאִלי ָלְך כֵּ

ִקים ַאל ַתְמִעיִטי ִלים רֵּ ָנִיְך כֵּ לא תשתמש בהם כלל, אלא דווקא ש לה כלים וחביות בביתיש  אםשאף  כלומר )מלכים ב' ד, ג(" ָכל ְשכֵּ
 .(בנו של המבי"ט מהרימ"ט)'ראש דוד' להחיד"א פרשת חיי שרה ד"ה 'ומהר"ימט פירש בהמשך' בשם  בכלים מחוץ לבית

לא תניח את הכלים המתמלאים מהברכה של השמן היא ש ,ך השמןשכאשר יתמלאו הכלים מאסּו ועוד ציוה אותה אלישע
ישיהיו הכלים קולטים את השמן באויר ואז "אלא על קרקע הבית  יעִּ וא לפי שאין הבית הזה שה )מלכים ב' ד, ד(" ְוַהָמֵלא ַתסִּ

 התמלאו הכלים,שכבר אחרי אמנם  .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת חיי שרה ד"ה 'ומהר"ימט פירש בהמשך' בשם מהר"ימט( לברכהבעלה ראוי רשות מקום 
היא ו ,ן לנותןיאותו השמן, שהרי איסור הריבית חל בין ללוקח ובחששה לשלם את חוב הריבית ליהורם מאשת עובדיה 

ד ְלִאיש ָהֱאֹלַוָת " עליה נאמרש כפיאת אלישע הנביא על כך באה לשאול  לבעל 'שבט מוסר' הפטרת  )'חוט של חסד' )מלכים ב' ד, ז( "יםִק בֹא ַוַתגֵּ

  .וירא ד"ה אמנם נראה לי(

ּוָבַנִיְך ַויֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאת ַהֶשֶמן ְוַשְלִמי ֶאת ִנְשיְֵּך ְוַאְת שנאמר " הריביתהשיב לה שתשלם את החוב מכל וכל ואף את אלישע 
)'חוט של חסד' לדבר מצוה להחיות עם רב  לה לקח אותווגם בע הכסףלא היא לקחה את שסוף סוף לפי , )מלכים ב' ד, ז(" ִתְחִיי ַּבנֹוָתר

א לעובדיה, ה' שלח לו את יהּוריבית ביהורם וה על מה שהלוכעונש  .הפטרת וירא ד"ה אמנם נראה לי(על התורה לר' אליהו הכהן מחבר ספר 'שבט מוסר' 
שפשט את ידיו לקבל את על מה  – אחר כך פגע בלבורק ו זרועות ידיו עבר קודם דרךכאשר החץ  מקשת חץשהרג אותו ב

א ָידֹו ַבֶקֶשת ַוַיְך ֶאת ְיהֹוָרם וזהו מה שנאמר " .מעובדיה הריבית ין ְזֹרָעיוְויֵּהּוא ִמלֵּ ִצי ִמִלּבֹו ַוִיְכַרע ְּבִרְכּבֹו ּבֵּ א ַהחֵּ )מלכים ב' ט,  "ַויֵּצֵּ

 משפטים אות ט(פרשת  'תנחומא'מדרש לא אות ד, פרק  'שמות רבה') )יחזקאל יח, יג( "לֹא ִיְחֶיהָוָחי ַּבֶנֶשְך ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח " יהורםב תקיים. ובזה הכד(
 .גם בעולם הזה

 ירחיק האדם ככל יכולתו מאיסור הריבית על ידי שילמד את דיניו

יו ולא ילווה מעות וואלי ספר הליקוטים א' בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'סוד איסור נשך'( )הרמ"ד רחק מן הכיעור ומן הדומה לותהחכם עיניו בראשו וי
בית, קב"ה ברילץ ֵחפֶ מאחר שאין  )הרמ"ד וואלי תהלים טו אות ה( הדבר שהותרעל אף לגוי  לאאפילו  בריבית לשום אדם שבעולם

והגוי הוא רק  ישראלייש חשש שמא הממון הזה ישמש עוד ו .ד"ה רצון הוא עיקר( )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יג ון ריבית חמור מאודועשהרי 
 מלויםנמצאים בגלות וה ישראליםכל אותם ש ועוד. )הרמ"ד וואלי תהלים טו אות ה( ריבית מישראל ונוטלשהוא נכשל שליח ונמצא 

)'ספר פליאה' אין לקחת ממנו דבר  םכריוהנשל  הרוחני שבזמן שישראל כפופים לשרלפי אינם מצליחים,  לבסוףריבית לגוים ב

 .('ועשה להדביק בדרכיהם הטובים'ד"ה 

על ידי 'שטר ריבית ב הלוואהכיון שהתירו חכמים מ. ומר האיסוררבים עמי הארץ מלוים בריבית ולא יודעים חֹוהובעוונות 
כהיתר. וכמה רבו הם פרטי דיני הריבית  ועושים לעצמם הכל ,ובלי שטר אחת הוא שטר יש בני אדם הסוברים שעם עסקה'

ואף  ערך רבית ד"ה ידוע( ')'פלא יועץ 'ריבית קצוצה' ו'אבק ריבית' ביניהםו ם.עוברים עליהם ונענשיובקיאים בהם  והאנשים אינם
. וראה ה הלכה ח)גמי' ירושלמי בבא מציעא פרק  בית ואסורירל נחשבש –עשיית טובה למלוה או שאילת שלום אם לא שאל למלוה מעולם 

אם עושים בדרכים שהתירו אלא חזרת אותה סחורה, הלוואה של סחורה תמורת האסורה וכן  .(קעז -שאר דינים בשו"ע יו"ד סימנים קנט 
 אסור הוא ואוי לאדם ולנפשו אם אינו נזהר באיסור הגדול הזה איסור הריבית, בין אם .(ראה שו"ע יורה דעה סימן קסב)חכמים 

 .)'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר בנתיב כז גזל ורבית דף נד ע"א סוף אות ב( מדברי חכמים מהתורה או

עד  טן של ריביתת עיניו וכל עצמותיו יאחזמו רעד ולא יעשה שום דבר עסק שיש בו ספק קוסמיּו תֹובעל נפש יכיר שטּוכל ו
כל אדם ונכון ש .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יג ד"ה ובעל נפש יכיר(ן חרוץ יֹולְ ודם זרעו ויאבד נפשו כִ  ב בדמוולא יחֹו ,הוראהאשר ישאל למורה 

)'פלא יועץ' ערך רבית ד"ה  ון ריבית חס ושלוםוירא על ממונו ילך אצל חכם וידרוש לדעת כל דיני הריבית לבל יכשל בער שאירא ה' 

יגע ריבית תוילפת לבל  ויחרד למהרי"ל פורחוביצר פרק ששה עשר ד"ה ועתה נבאר גודל()'דעת חכמה' מאוד באיסור ריבית  מאודיזהר ו. 'ודין גרמא' עיי"ש(
ועל  (' עיי"שודין גרמא'ערך רבית ד"ה  ')'פלא יועץ יותר החמור שהריביתלפי  –יותר מאשר יחרד לבל יגע בשר חזיר ודם במאכלו  בממונו

 ידי כן ה' יצילו שלא יכשל לעולם ועד, אמן.

 

 העלון גם לעילוי נשמת: 

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 ת:ונשמ

בת גרשון רחל 

  "לז ושרה

  אשת דוד

 "לז דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 נ. צ. ב. ה.ת. 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

 לבריאותההעלון גם 

 שלימה של הילדהה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

יזכה אותה שה' יתברך 
מתוך בריאות  לגדול

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה

 הפצת העלון גם להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 להצלחתה בכל מכל כל!

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

 השבוע לזווג הגון בקרוב של ידידיהפצת העלון 

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עליזה בת יפה

העלון השבוע גם לעילוי נשמת האיש הענו 

 והצנוע אוהב ישראל:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עזרא בן שמחה ַכתּון ר'

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר 

במשך כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה 

 לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

 הפצת העלון גם לרפואת

 בת מוריה שירה
 הי"ו
 

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה 
. וכן 052-7675933או לעילוי נשמת בטל'  

ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את 
 tora.haim@gmail.com  העלון במייל
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