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1. THE MITZVAH TO LEND MONEY

There is a mandatory Biblical commandment to lend 
money to one in need of it. Some acharonim suggest that 
this obligation is the rationale for the prohibition against 
charging interest for loans of money.

Precedence  The Gemara and the poskim establish various 
rules of precedence, both between various potential 
borrowers of limited funds, as well as between the lender’s 
own need for his money and the need of the potential 
borrower.

Scope  The poskim discuss whether the mitzvah extends to 
loans of property other than money; to profit-generating 
loans (made according to a heter iska); and to a vendor 
extending credit to a customer.

2. ARVUS (CO-SIGNING)

Guaranteeing a loan is a binding commitment, despite its 
involving an element of asmachta (conditional obligation). In 
certain circumstances a kinyan (act of formal solemnization 
of a transaction) is required, while in others it is not.

Agency  Some poskim maintain that the liability of a guarantor 
derives from the fact that the lender is considered his agent 
in making the loan, and they therefore limit this liability to 
where the rules of agency are satisfied, and the language of 
agency is used; others disagree.

Third-Party Purchase Guarantees  The poskim discuss 
whether a third-party guarantee of a purchase is binding 
under the law of arvus.

Indemnification Priority An ordinary guarantor is generally 
an indemnitor of last resort, although in certain cases, he is 
an indemnitor of first resort.

3. COLLECTIONS

“Do Not Act Toward Him As A Creditor”  It is a Biblical 

prohibition for a creditor to demand repayment of a loan 
if he knows that the debtor does not have the wherewithal 
to do so. The poskim discuss whether he is required to be 
stringent when he is not sure whether he does. The creditor 
is even prohibited from merely crossing paths with the 
debtor without demanding repayment, since this will cause 
the debtor anguish over his inability to repay the debt.

Accepting Employment In Order To Repay A Debt The court 
cannot compel an insolvent debtor to accept employment 
in order to repay a debt. The debtor is permitted to do so 
of his own volition, and the poskim discuss whether he is 
personally obligated to do so (despite the fact that the court 
cannot compel him to do so).

Retention Of Personal and Professional Property When a 
debtor cannot repay a loan, the court seizes all his assets 
and transfers them to the creditor, with the exception of 
certain personal necessities, such as a limited supply of food 
and clothing, and certain professional equipment.

4. LOAN FORGIVENESS, BANKRUPTCY, AND RELATED 
ISSUES

Loan Forgiveness and Yeush  In general, a mere verbal 
declaration of loan forgiveness (mechilah) is sufficient to 
erase a debt, and poskim debate whether even a mental, 
unverbalized one is effective. They also debate whether 
giving up hope (yeush) of ever collecting a debt erases it.

Statutes of Limitations  Aside from the cancellation of debts 
by the Sabbatical Year (Shemitah), which is of limited practical 
significance in contemporary times, halachah has no native 
statute of limitations with regard to debt collection (or 
almost anything else). Poskim consider the question of the 
halachic relevance of secular statutes of limitation.

Bankruptcy Halachah has no native concept of bankruptcy. 
Poskim debate whether secular bankruptcy laws and customs 
may be incorporated into halachah via the mechanisms of 
minhag (custom) and dina de-malchusa dina (the law of the 
government is the law).

Sugya Introduction
Concepts that will be discussed in this series of shiurim
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Does one fulfill the obligation to lend money by lending under the 
terms of a heter iska (an arrangement that allows for the de facto 
charging of interest by technically restructuring the transaction as 
(part) equity investment rather than an outright loan)?

Is there ever a problem with demanding payment of a loan that has 
come due? What about simply crossing paths with the debtor, which 
may remind him of his outstanding obligation? Do these prohibitions 
apply only if one knows that the debtor has no money, or even if the 
lender is unsure whether he does?

How does the obligation to 
lend money apply in the event 
of opportunity costs – what 
if one can earn interest if he 
deposits the money in the bank, 
or invests in the stock market (or 
cryptocurrency), or engages in 
real estate speculation?

Would halachah 
consider a 
generally accepted 
commercial custom 
of bankruptcy 
binding as a 
minhag?
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8 L O A N S  &  C O L L E C T I O N S  -  P A R T  I

“If one lends money to a Jew,” the Torah uses the expression of “if” when it 
refers to the scenario of a lender/borrower. This would seem to imply that 
extending a loan is not an obligation; however, when the Torah discusses 
the absolvement of loans during Shemitah, the Torah states clearly that 
one must lend money to a Jew in need even if he may incur a loss should 
Shemitah occur during the loan.

שמות כב:כד, דברים טו:ז – יא
וגו' לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך. קצת משמע מלשון  "אם כסף תלוה את עמי 
הפסוק "אם" שעיקר ההלואה היא רשות ולא מצוה. אמנם בפרשת ראה בענין שמיטת כספים 

מבואר בקרא שמחויב להלוות, ואפילו יאבד החוב מחמת השמיטה אסור להימנע מלהלוותו. 

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    212חמשה חומשי תורה עם פירושי רבינו יהונתן - ב אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    152חמשה חומשי תורה עם פירושי רבינו יהונתן - ה אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע עמוד מס  



10 L O A N S  &  C O L L E C T I O N S  -  P A R T  I

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    228מכילתא <הר אפרים> גרבוז, אפרים זאב בן צבי אריה עמוד מס  

Mechilta explains that specifically here the expression “If you shall lend” 
does not mean it is optional.

מכילתא אות קפב
במכילתא כתוב בהדיא כנ"ל, שהלואת מעות לישראל היא חובה גמורה. וע' בדרש משה סוף 

פרשת יתרו מש"כ בזה.
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In both of his Halachic works, Rambam counts lending as a Torah obligation, 
considering it an even greater mitzvah than charity, because through 
extending a loan to a person in need he can avoid the need to accept 
charity. Although Rambam specifies lending to the poor, the Tur adds that 
the mitzvah applies even to a wealthy person who is in a temporary need 
of a loan, and this is the consensus of the Poskim.

רמב"ם ספר המצוות עשה קצ"ז, הלכות מלוה ולוה א:א
מן  היא מצות עשה  וכן בריש הלכות הלואה, שמצות הלואה  הרמב"ם פסק בספר המצוות, 
התורה, ונמנית בכלל התרי"ג מצוות, והיא גדולה ממצות צדקה, שעי"ז מחזיק את מי שעדיין 
לא הגיע למצב שצריך  לקחת צדקה ממש. ודע שהרמב”ם נקט בלשונו כמה פעמים "עני", אבל 
הטור הוסיף שאפילו עשיר שצריך ללוות מצוה להלוותו לפי שעה, וכן הסכימו כל הפוסקים. 

וע"ע באהבת חסד ח"א א:א.
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    210משנה תורה <מהדורה חדשה> - (ספר המצוות) משה בן מימון (רמב"ם) עמוד מס  



12 L O A N S  &  C O L L E C T I O N S  -  P A R T  I

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    143משנה תורה - מפרשי יד החזקה - יט (משפטים) מפרשי היד החזקה עמוד מס  
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בריתקכו

נג סימן

יעקבדעה יורה

׳ במיל■ הביי פ ) r v p( א א ספו׳ הני  בהא נ1שכי הרפנ׳
מ דאמריגן נ' ה) (דף נ לי ניר! לו מכר .ס׳ כי  שדה מ

ר לי המזירס מעור! לי לכשיהיה ואסר פ ן לו אין דכה׳ג א  ד
ר הפירור!. לאטל ללוקח אסור כלואכ/ע*כ רק מכר פכ ה ד  כיון
כ ללוקח המפוס להחזיר יכול  הממני! נשכר אוכל הוא א'

ר מנהג שהוא דהיכי הרשניא וכחנ . המעוס  שקונה פ שכל נעי
ס ולהחזיר לפדוח כשירלה למוכר להחזיר צריך  דלא אע׳ג המעו

 והניאו פירות. לאכול ללוקח ואסור שהמנה כמו הוי המנה
סי׳ להלכה הרמ׳ה הלי. דין לכאורה .א׳) סעי' קעיד (נ ההמו  ז

א דקיייל נשומא דא'כ כ למים כשיהי׳ לעולם דהדי  .ללוה אח'
כל כאו ס. פירות המלוה א׳ י נ רי מא נ דיי  מכירה הוי דאפ׳נסדאו

 מכל השומא. דהדרא הוא חכמים תקנח משום ורק מעליא
כ למהדר דנעי כיון מקום ע' ח מכוס נ  לא הלוה שירצה אימה הק׳

 נשומא ועוד .פירוה לאכול ללוקח דאסיר דהכא ממנהג נרע
שח משום מעיקרא דהמס מהכא יומר גרוע דהדרא  הלואס מ

כ .הוא מכירה דרך הכא אנל .הכומא לידו נא ר כמב וע' פ  ה
 אלא הלוה מחזיר אינו השומא נמייקרה אם ק״נ) (סי׳ מ’נחו
 הלוה פניד המעוס הרי לעילם הדרא דהשומא כיון .מונו נדי

ח אומו דמי המלוה יכייל והם כהלואה  כנופל הוי דממילא. הכנ
: פירוה לאכול למטה שרי ואפ״ה מעויזיו. המחנה נפכר רינית

 הרמכ״ן כדעת סיל דהרשניא לומר לכאורה נראה הי' לס
מ שהביא י ה׳ הכ' מ כינ פ  שהניא והריטנ׳א ט״ז) ה׳ מלוה (
 ללוה דהדרא דשומא י״א) ס״ק ק״ג (סי׳ נחו״מ הש׳ף
 מהמלוה חדש שטר או להלוה מהמלוה אמ״כ הדש קרן בעינן
ח רק מעליא מכירה הוי מדאורייחא כיו; ה״כ .ללוה  שומא מתק׳

 הוי מעליא מכירה כ’א להלוה מהמלוה קנין אח'כ ובעי הדרא
 ללוה המעוח כשיהי׳ חדש נקנין לו ולמכור למזור מחיייב רק

כ לה דקזנין הוא דמרישא .ריביה איסור נזה ליכא  שרי ע'
ה לו כשמכר דהמנה הכא אבל .הפיריח לאכול המלוה  ושדה ני
א כשהמוכר ואח״כ לי תמזירס מעות לי כשיהי׳  א'צ לפדוח נ

 החונ לסילוק רק הוי דהמעוח להמוכר מהלוקח חדש קנין
 שהקונה כך הוא דמנהנא היכי מיירי וכן .והב־מ השלה ופדייה

 ושטר חדש קנין שוס נלי מעות לו כשיהן להמוכר לההזיר צריך
כ .החונ לפרעון רק הוי והמעוה . מכר  כלל מכר מקרי לא ע'

ת דהוי פירוח לאכול ללוקח אסור ע*כ הלואה רק  .קצוצה ריני
 משכנתא האי ד׳ה ס׳׳ז) (דף נ״מ החום׳ מדברי משמע וכן

 כמטלטלי דהוי המוס׳ וכתבו הימנה נובה ב׳ח אין דמסלקי באמרא
 קרקע שגנו ליתומים דמי ולא לב״ח. משתעבדי דלה, דיהמי
ק אותם וגובה מוזר דב״ח אביהן במובת  הדרא דשומא אעיג מ
 היא ומרישא והטוב הישר ועשית משוס אלא הדרא דלא .לעולם
 והטעם .עכ״ל נכייתא בלא הפירות אוכלין ולהכי לה דקזבין
 מכירה שס הוי ע׳׳כ מדש קנין בעי הדרא שומא גבי דההס

כ .ע״ז  שנותן דהמעות דמסלקי נאתרא למשכנתא דמי לא ע'
עי ולא חוב לפרעון רק הוא :חדש קנין אח'כ נ

ז י י פ ל  דלכר׳ן שנוי׳ במחלוקת והחמיא דרשב׳א דינא האי (
ני דסיל יוסף והנימוקי אפי׳ ללוה דהדרא שומא ג

 להמלוה המעות סילוק עיי רק .הדרא שומא הדש קנין בלא
כ .השומא הדרא מ נאומר לדהכא דומה א'  מעות לי שיהי׳ ע'
 וע'כ .הפירות לאכול שרי שומא גבי ואפיה .המכר לי תחזיר

 לי תחזיר מעות לי כשיהי׳ שדה לו במכר דשאני לומר צריך
 התנה דלא היכי אבל .טפי נרע עיז מעיקרא עמו שהתנה

הלוקח מחזיר מעות מביא כשהמוכר כך הוא דמנהגא אע׳ג
למלוה xדמו ללוקח דהדרא משומא גרע לא מ־מ . המקח

: פירות לאכול
ד שאני לומר דיש .דהכא נדינא מודי דכ׳ע לומר אפשר ,

השומא להחזיר דצריך אעיג הפירות לאכול דשרי שומא
 לזנינא טפי מחשב דשומא משום .להמלוה מעות הלוה כשיתן

 יהנא או ואורתא זננא אס בשומא דקיייל מהכא. ומכירה
 שלא לעשות המלוה של וTנ כ’א השומא. חוזר איט במתנה

כ .להלוה כלל השומא לחזור ק מכר דלא אעיג ע' נ המלוה ו

אך

 אבל .בידו הלואה המעות מקרי לא תו מקום מכל לאחר
 למפטרי׳ טצדקי וליכא המכר לו להחזיר צריך דלעולס הכא
כ .מזה  לאכול ואסור גבי׳ כהלואה המפות . עדיק חשבינן ע'

 מעות לי לכשיהי' נאמר נמי דהכא למימני וליכא .הפירות
כ המכר שיתקיים אפשר לי תחזירם ע'  התום׳ כמ״ש המוכר של נ

מ נ' ה) (דף נ  כיון ממום דמכל .לשדות יכול אינו דיורשיו ס׳
ד הברירה דאין  המוכר .של בע־כ המכירה לקיים הלוקח ני
 מזה נפשי׳ למיפטר ליכא המכירה לו להחזיר שהתנה מי ועס

כ המכירה לו להחזיר לעולם דצריך ה מכירה מקרי לא ע'  רק גני
 ביד דהנרירה בשומא אבל .למוכר שנתן המעות הוי כהלואה
 לאחר. וליתן למכור ללוה לי׳ להדר דלא השומא לקיים המלוה

כ : כפירות לאכול ושרי כהלואה המעות מקרי לא ע'

בית באס לנו יצא ולפמיש  כל המוכר לו ואמר כדה או מכר'
ק  מעות לי כשיהי׳ לי תחזירם בידך זו כשדה ז

ף כדאמרינן זכותו פקע לאחר מכר אם דכהיג ב(ד  .סיג) בבי
p ראשון שהמעשר מכת על לו ואמר שדה לישראל שמכר לוי 

 מכרה בידך זו ששדה זמן כל לו אמר ואם שלו. ראשון מעשר שלו
 .זכותו פקע לאחר דכשמכרה . כלום לו נותן אינו ולקחה וחזר
 חחזירס מעות לי לכשיהי׳ בידך זו ששדה זמן כל התנה אם א־כ

 לו להחזיר מביא המוכר הי׳ ואס הלוקח מכר שלא אעיג לי
 הלוקח ניד בעודה זמן כל מ”מ .לו להחזיר מחוייב הי׳ המכר

ת לאכול להלוקח שרי ח  כיון להלואה המעוח כה׳ג מחשב דלא פי
 לשומא דמי א'כ לאחר למוכרו למוכר ולדחות המקח לקיים שיכול

ס פירוח לאכול להמלוה שמותר  . כמיש עעמא החי מכו
נ שכתב עיה) סי׳ ״ד1י (חלק תנינא גיהודא נודע נחשו׳ מצאתי [שוב  נ'
 וימסור שיחזור מנת על מנר אס לבין הדרא שומא בין לחלק זה כעין

 ואורתא דזבני׳ השומא לקיים המלוה ביד הברירה בשומא משוס לו
 לו לנשיהי' שיחזיר ע*מ נמכר משאיב הדרא לא במתנה ויהבא

:עי׳ש] מעות

נד סימן
 התורה שאסרה למה טעם ליתן בידי יש אם נשאלתי

 אבל אסור הלואה בדרך ודוקא .ריבית איסור
 דהוי לומר צריך כרחך על ולכאורה .מדאוריתא שרי מכירה דרך

 נות שמכירו דמה כולה. התורה בכל דוגמתו מציגו ולא גזה״כ
:אסור יהי׳ מדעתו לו

ח נ  לחו רחמנא דכתב לי למה רנא אמר סיא) (דף נב״מ ה
 רחמנא כתב דאי צריכי .באונאה לאו בגזל לאו בריבית

 רחמנא. אסרה בלוה דאפילו הוא דחידוש משוס בריבית לאו
 משוס רב״י כמ׳ש חידוש ליכא עובר דמלוה הא משמע ח״כ

כ חברו. ממון מחסר דהוי  הוי דריביח כיון בעי טעמא א'
 ותיתי בריבית לאו רמזנא לכתוב לא (שם) שאמרו כמו .מדעתי׳

 .דמדעתי׳ בריבית תאמר מדעת שלא בכן להנך מה .מהנך
א. אסרה למה טעמא בעיק א״כ  הרב לרבינו ומצאתי רחמנ
 ריבית שכתב תקליב) (סי׳ חסידים בס׳ חסיד יהודא רני

 ריבית הי׳ שאלו ועוד .הסר אינו וזה נהנה שזה תורה אסרה
 היי שכרי .חבריו עם חסדים גמילת עושה אדם הי׳ לא מותר

 התורה התירה הסר אינו וזה נהנה שזה במקום ומה אומרים
 יהי׳ בלא הכר וזה נהנה שזה במקום וכיש ריבית כמו ניקח
 גדולת, נודע וכבר .עייש שם האריך ועוד להכירו מהנה אחד
 .להלכה דבריו קבעו והאחרונים .התוס' מנעלי שהי' ז׳ל הרב

כ .מספיקין איק דבריו אכתי בזה אך  מכירה נדרך אמאי דא'
ק במוכר כמו התורה מן xמו  ידוע ששומתו בזה לחברו ח
 לו ואמר משתות יותר הרבה משתכר והוא ידוע שהשער או

ד מעכשיו אס  רק הוי לא .ויותר בייב זמן לאחר ואס ניו׳
ד כמבואר דרבנן ריבית  כיון אעיג .א׳) סעי׳ קעיג (סי׳ ניוי
 דזה .כלואה למעות דמי א'כ כתפז באשראי למכור דרוצה
 אינו וזה נכנה זה לומר שייך דלא ועוד .מסר אינו חה נהנה
 הנאתו בעד לשלם רוצה אינו הנאה המקבל אם רק חסר

ס מדת הוי מדעתי' ח  לשלם רוצה הנאה כמקבל אס אבל .ס
 ק אסור אינו אמאי לדבריו ועוד . אסור יהי׳ אמאי מרצונו
 בשעת. קצן לא אס אבל .הלואה בשעת בקציצה רק התורה
ר להיות הי׳ לעולם ולפיז דרבנן איסור רק ליכא הלואה סו אי

תורה

קכזיעקבדעה יורהברית
רה. ה ועוד חו  יכול והא ססר לא וזה נהנה זה מקרי לא ח
 היכי וכל י׳ב) (דף בנ״ב ברא׳ש ועי׳ . כמעוחיו להרויח
ה ליה דמבייא א  סדום מדח משוס בזה ליכא זכוח ואיזה מ

קי וכ״כ .סהר לא וזה נהנה וזה מו  כ') (דף בביק יוסף מי
:ו') סעי' שסיג (שי' במו׳מ הרמ׳א והביאו והמרדני

* ן י נ ע ל .כ׳נו) (דף בבכורוח דאמרינן טעם ליחן נראה ו
ח ושיח והוראה השורה מדיני מלוש דעל ו מ  ו

 אשה אף בסנס אני מה משוס עיז בכר ליקס אסור עדיה
 וטעינה אבידה הבבש גבי וכן .דאוריישא איסור והוא .בסנס

 בחורה ומבואר .טעמא מאי משוס בשנס המלוה נעשוש ממוייב
 אם אומר ישמעאל דרבי ובמכילשא .כמי אש חלוה כסף ר.ס
 הרמב״ם ישראל,כמ׳׳ב לעניי להלוש עשה מצוש דהוי שובה זה

 להלושו מנוה ללוש נריך עשיר ואשילו ולוה) מלוה ה' ערק (ריש
 יוכל ואשילו .צ׳ז) (סי׳ מ”נשו כטור כמ״ש לזה צריך אס

 לחברו למלוח מצוה אש״ה זו מלואה של במעוחיו לכרויח
 .קולע עמי בריניש לעכי״ס אסילו עיא) (דף בב״מ כדאמרינן

 דמשוייב כיון .קצוצה בריביש להלוש שורה אסרה זה מכעס כ”וע
כ בשנה לחברו להלוש מצוה לעשוש  .פ״ז שכר ליקח אסור א'

 בשנס. אני מה משום השורה מצוש מכל בכר ליקש לאסור כמו
ר בזה השורה והשמירה  ג״כ עובר והוא לאוין כמה על שטג

ן אבל .בשנס אני מס משום י  בהדיא דמנרש אשיג מכירה ד
 ולאשר ביו״ד מעכשיו לאס .נסר אגר משוס יוהד לו שישן

 השורה מן משוייב דאינו .השורה מן מושר אפ״ה בי״•: זמן
 ריב־ש ל־קש שורה אשרה לא ע״כ לשכרו. מפצו למסר

 הרשב״א למ״ש ודמי .בשנס אני מה משוס כאן דליכא במכירה
סי' הובא מ( שי׳ ד ב  להעיד. שכר ליקח דאסור הא י״ש) סעי' נ׳
 .להעיד שיוב עציו דהוי מכבר העדוש דיודע היכא דיקא הוא
ה עלי' שיובא דליכא להעיד כדי הענץ לראוש לילך אבל  מושר נז
:בעזסיי משודד טעם והוא .להעיד נראוש לילך שכד ניקח

, ד ז מ  בריביש לסלוח ועכו״ם במומר להשיר רנה טעמא איכא ן
 במצ״ע דמשויב משוס שכשכנו הטעם שייך לא דבזה

ם בכר ליקח אסור ע"נ לשברו להלוח ט  .בשנם אני מס מ
 ריביש. ממנו ליר,ש מותר ע"כ להלושס מצוה ליכא דבהכי

 בריביש לשברו להלוש דמשירין פוסקים נהגי סמך איכא ולפמ׳ש
ם והקדש בה״כ של מנוה מעוח קצוצה ענ״  ביויד בבי׳ כר,בואר ו

 אלו ממעוש להלוש דמצ״ע שיובא ליכא דבהגי .ק״ס) (סי׳
נ להלזאה. הצריך לישראל  ליקש דאסור טעמא האי ליכא כ'
;כמיש בהשירה מכירה לדרך ודמי בשנס. אני מה משוס ריניש

ז ״ פ ל  מן שכר לקבל דאסור ועדוש ודין בח׳ש דגם לומר ים ו
 דמשנס היכי דוקא זהו .בשנס אני מס משום השורה

 חנאי משום רק עדוסו ומעיר ודין דלומד השכר על מעיקרא
 שברו חצה ואשיב סשס הדבר שעשה היכי אבל סשכירוס.

ר או הלימוד עבור משנס לישן ט  ליכא בזה .וסעדוש סדין ע
 דלאו ריביש גבי סכא כמו דרבק איסורא רק דאוריישא איסור

 ברשיש ועי' .דרבנן איסורא רק שורה איסור ליבא בקצוצס
 דכולי לכרגא דקביל .שמא דבר בעובדא כ׳ז) (דף בסנהדרין

כ ממס רבנן פכיורי דבלא׳ס טון שכחב .ספי דרב שניה  לא ע'
 ריביש כמו דרבנן איסור רק דהוי משמע מאושר כשושד כוי

 אין כי .להקל לסמוך שלילה אבל .לכאורה נראה כן מאושרש
 ומשפטי קאמינא בעלמא טעמא רק דקרא סעמא אשרי לשקור

:ישרים ד'
י ת י א ר מ בשוס' ריש לשיטש צי דקשה מה פה להעיר ל  ב'

ב) (דף  דלמסקנאצא .ביד ונחן שסא כגון ד״ס ע׳
ס לשומראומיירי לעכו״ס שלישות יש כלל אמרינן אעט׳ ש ריי  כב

 אחר ישראל מצאו .לו להשזירס וביקש בריביש מישראל שלוה
 ואס מוסר לו מעלה שאשס כדרך לך אעלה ואני צי חנס ואמר

ד ונשן דנעל כיינו אסור ישראל אצל העמידו  הישראל שקיבל ט
ס מיו המעוש  אדעשא אמרינן דלא וקמיל .לשברו ונשנם העכו׳
 לענוים שלישוש אק בלאיס אבל .ליה ומקני גמיר דעכויס

 ישראל אצל דספמידו אעיג לישראל סמעוש נשן העכו׳׳ס אם
ק .ריביש לישי מושר ט (סי' ניויד כרמיא הביא ו  ו') סעי' קס׳
 ק״׳ל הא מוחר דאמאי .אצלו בהעמידו אפילו להקל ר׳ש דעש

ג (ח׳א) 33 ל

 כמו .שבוח לעכו״ס אמירה הוי לאו באיסור אפילו איסורין בכל
) סעי' רצ״ז (סי' טו״ד כמבואר שבת באיסור  לישראל דאסור ד'

 אמירה כל וכן הרמיא שס וכתב .להרביעה לעכו״ס בהמחו נישן
 לומר לישראל אסור וכן .אסורה לאו באיסור אפילו, לעכו״ס
 .י׳ד) סעי' ה' (סי' באע׳ז כמבואר בהמתו שיסרס לעכו׳ם

ה מיג) (רף בעיז התום' וכ'כ  .<ו עשו דאשריס ר״ג שאני וי
 ושמירה משוס האסורות צורות לעשות לעכויס לומר ואסור
ש. לעטים מ  השיך והביאו שבשעי׳׳ש. של שאינו בדבר אפילו כ

 השיך וכ״כ כ״ג) וסיק י״ז ס״ק קמ״א (בסי' להלכה ק ביו״ד
 דאין דנימא אע״ג בריבית הכא גס וח״כ .ז') ס״ק ש"צ (בסי'

 איסור משוס ליתכר מקום מכל לשומרא אפילו לעכו״ס שלישות
 להרביע לעכו״ם לומר ליבראל דאסור כמו לעכו״ס שמירה

 ואע״ג .האסורות צורות נעשות או בהמתו לסרס או בהמתו.
 כיון מקוס מכל מעצמו. כעושה והוי לעכו׳ס שלישות ואין

 דרבנן איסורא איכא וישראל אדעתא עכו״ס של עשייתו ועיקר
 מקום מכל לעט״ס שלישות דאין אע״ג וכוותי' ה״נ .שבות משוס

 הלוה הישדאל גס ישראל בשביל נעשה הלואה ועיקר כיון
:שבות לעכו״ס אמירה משום אסור יהי' א״כ .הריבית נותן

) י א  בישראל מה העבירה דנעשה ההס דשאני בזה לומר ו
 נרבעה או בהמתו גסדסה מקום ומכל .זה על מצווה י

 לעכו״ם שלישות דאין כיון בריביח משא׳כ .מכלאים בהמתו
 הלוה והעכו״ס ישדאל של הלוה עדין העכו״ם כאלו הוי

ס דהא .אינו דזה כלל. העבירה נעשה לא א"כ לישראל.  באיסור ג
 העכו״ם עשה כאלו והו׳ לעכו״ס שלימות דאין אע״ג שבש

 שעכו״ם בשבת בישל שכעכו״ם מה כלל עבירה נעשה ולא מעצמו
 ציכא בשבת שנתבשל מה בשבת אוכל שישראל ומה .לבשל מותר

 דמתעביד לי בשל לעכו״ם לומר אסרינן ואפ״ה .תורה איסור בזה
 גופא דהלוואה העבירה נעשה דלא אע׳ג ה״נ א״כ מששבתו.

 עבירה זה אין ריבית לו נותן דישראל ומה העכו״ם על שייל
 משכבשו נתקיים מקום דמכל .דשבת דומיא ליססר מקום מכל

 נ עכו״ס ע״י לישראל בריבית בהלואשו
QJ1 דהתס משוס . בשבת רק אסור אינו דכהיג לומר אין 

 בשבת טפי רבנן גזרו ע״כ .תורה אסדה מששבש מלאכת
 שיכורי בשאר אבל .רצונו ונעשית משכבשו דנשקייס משוס
 דאישעבד היכי רק לעכו״ס אמירה איסור ליכא בכה״ג • לאוין

 צי) (דף מ“•:ב דא'כ אינו דזה .ע״ז מצווה שישראל מה עבירה
 פרתי הסוס לעכו״ם שיאמר מהו להו דאבעי' דינא האי מקור
 מילי הני שבות לעכו״ם אמידה אמרינן כי אמרינן מי . בה ודוש

 דצמא או לא לאו דאיסור חסימה אבל כקינה דאיסור שבס לענין
 איסורים. לשארי שבת איסור בין לשלק אמרו לא אמאי .שנא צא

 רבנן גזרו כ’ע תורה אסרה מחשבת מלאכת דהתס שבש דשאני
 שבש דשאני לומר לי ולמה .רצונו ונעשית מששבשו דנתקייס טפי
 ברא״ש הובא כהראב״ד ס״ל דר״ת ואפשר .סקילה אישור דהוי
 וס״ל .לקולא ואזלינן איפשטא לא דשסימה דתאבעי׳ דס״ל שס

נ לעכו״ס לומר מושר לאוין איסורי בכל

ם נ מ ) סןגי' קעזעי (סי' ביו׳ד דהביא קשה הרמ״א על א  ו'
 ישראל אלל בהעמידו אטלו להקל להלכה ריש דעת

 ואין להקל הנזהגין סמכו דעליהס וכתב .ישראל מדעת לו ונתן
 איסור דבכל בפשיעיות כתב ד') סעי' רציז (ובסי׳ .בידם למשות

 המגיה הרב לפמ״ש אך לעכו״ס. אמירה איסור שייך לאוין
ט מה' (פיא במלימ  כרת איסור לי מה אמרינן דלא י״ז) ה' יו׳

 באיסורי אבל .מלקוש בו שים בלאוין אלא לשו איסור לי מה
 לי ומה כרת איסור לי מה אמרינן לא מלקות בו שאין לאוין

 ליכא בריביש דגס והרמיא הר״ש דברי ליישב יש א״כ לאו. איסור
כ מלקות  ביו׳׳ד הרמ׳א דהא דושק זהו אך .משבת גמרינן לא ע'

 לעשות מסור אבל המרדכי בשס כתב ה׳) סעי' ש׳ס (סי'
 הש״ך גם .לעשות אסור עכו׳׳ס עיי אפילו מחרים ע״י מלאכתו

 ליטול דאסוי דקיייל אבילות בימי כתב ד') ס״ק (סי׳ש״צ ניו״ד
ה בכלי צפרגיס  משוסדאמירה . ליטלו לעכו״ס לומר דאסור הי
 גבי רצ׳ז בסי' כמבואר כבש כל שאינו בדבר אפי' שבוש לעכו׳ס
כ .הרבעה  לעשות דאסזר דרבנן דהוי אבילות כאיסור אטלו א'
 דהוי בריבית וכיש . לפשות לעיכו״ם לומר אסור בעצמו.

וסירוס דשבת דומיא עכויס ע״י ג*כ אשור תורה איסור
וכלאים

Bris Yaakov proposes that the obligation of lending is also the basis for 
the prohibition against charging interest for a loan – just as we find many 
other mitzvos that must be done for free, so too, the mitzvah of lending 
cannot be done for personal gain.

שו"ת ברית יעקב, יו"ד סימן נד
כתב לחדש שעצם איסור לקיחת ריבית נובע מהמצוה להלוות, דכיון שיש חיוב להלוות, שוב אסור 
ליקח שכר על זה מדין 'מה אני בחנם' – שהוא דין כללי לא ליטול שכר על קיום מצוות )אלא 

שהתורה הוסיפה כמה אזהרות פרטיות בענין ריבית(. וע"ע ספר ברית יהודה פרק א' סק"י.
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    186אבני נזר המפואר - ב (יו"ד) בורנשטיין, אברהם בן זאב נחום עמוד מס  

ליתר עיון

Further Iyun: The Ritva suggests that young orphans might be permitted 
to accept interest for a loan. Similar to the abovementioned Bris Yaakov, 
Avnei Nezer explains this to be because they are exempt from lending due 
to their young age, they may be allowed to accept interest should they 
decide to lend.

יתר עיון: שו"ת אבני נזר יו"ד סימן קנט
איסור  שגם  לומר  מקום  יש  הלואה  ממצות  שפטורים  שליתמי  הריטב"א  בדעת  לפרש  כתב 

רבית ליכא.
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There is an order of preference when lending to others: one should first 
lend their relatives before lending others. The Gemara adds that a Jew 
must be given precedence to a non-Jew even if the non-Jew would be 
paying interest and the Jew will not [because of Ribbis].

בבא מציעא עא. ופירש"י שם 
הגמרא דורשת שיש סדר קדימה במצות הלואה, שיש להלוות לקרובים קודם שמלוה לאחרים. 

ובסוף חידשה הגמרא שהלואה לישראל בחינם קודמת להלוואה לנכרי בשכר.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    153תלמוד בבלי  <עוז והדר> - כג בבא מציעא תלמוד בבלי עמוד מס  
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ùå"ú äøî"à àéñøìù, îùä áï éùøàì (øî"à) òîåã îñ 121   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

ùå"ú äøî"à àéñøìù, îùä áï éùøàì (øî"à) òîåã îñ 122   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä

If one is able to buy a product from a Jewish seller, Rema ruled that he 
must do so even if the non-Jew is offering it for cheaper. The Chofetz 
Chaim (in his sefer Ahavas Chessed) understands this Rema to be referring 
to instances where the price difference is small. However, other Achronim 
point out that in the actual case of the Rema the price difference was 
significant, as the Rema himself mentions earlier in the Teshuva.

שו"ת הרמ"א סימן י'
הרמ"א פסק שכשיש לפני הקונה אפשרות לקנות מישראל ומגוי, חייב לקנות מישראל ולא מגוי, 
החפץ חיים בספר אהבת חסד  וראיה מהגמרא בבא מציעא הנ"ל.  אפילו כשהגוי מוזיל טפי, 
]ח"א פ"ה ה"ה, ע"ש בנתיב החסד[ דייק מדברי הרמ"א שחיוב זה הוא דוקא בריוח מועט, אבל 
אינו חייב לוותר על ריוח מרובה. אולם כבר העירו שבציור הרמ"א שם מוכח שאיירי בריוח 

מרובה ואעפ"כ כתב לחייב לקנות מהיהודי, וצ"ע.
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The sefer Megillas Esther infers from the abovementioned Gemara that a 
Jewish borrower must be given precedence even if the lender would gain 
a substantial benefit by lending to a non-Jew.

מגילת אסתר שורש ו’
דעת המגילת אסתר שדין זה שחייב להלוות לישראל ולא לנכרי ברבית בא ללמד שאפילו כשיש 

ריוח גדול בהלואת הגוי ברבית מ"מ חייב להלוות לישראל בחינם.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    113משנה תורה <מהדורה חדשה> - (ספר המצוות) משה בן מימון (רמב"ם) עמוד מס  
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Shaar Mishpat rejects the opinion of the Megillas Esther, and rules that one 
may forgo lending to a Jew if he will benefit substantially by lending to a 
non-Jew. Although the Shaar Mishpat was discussing lending to a wealthy 
Jew for free, later Poskim understood his opinion that one may even forgo 
lending to a poor Jewish borrower in order to gain a substantial benefit.

שער משפט סימן צז
השער משפט חולק על המגילת אסתר וסובר דבריוח גדול אין צריך להקדים הישראל. והנה, 
אף שהשער משפט הדגיש כמה פעמים בלשונו שהנדון הוא אם צריך להקדים עשיר ישראל 
לגוי במקום ריוח גדול, אולם מהאחרונים משמע שהבינו שאפילו להלוות לעני אין צריך לוותר 

על ריוח גדול.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    6שער משפט <מהדורה חדשה> - ב ישראל איסר בן זאב וולף עמוד מס  

<<
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If the loan to the Jewish borrower will not be as secure as the non-Jew, 
one may lend to the non-Jew instead. Additionally, if the Jew is not 
borrowing for his personal needs, rather he intends to invest the monies 
for himself, he does not have to be given precedence. This is especially 
true if the lender’s livelihood is from loans to non-Jews. On the other hand, 
if the Jewish borrower needs the money for his daily bread then he must 
be given precedence even if the lender’s livelihood is from lending.

ספר האגודה, בבא מציעא סימן צט
אם ההלואה לישראל אינה בטוחה כמו ההלואה להנכרי, אי"צ להקדים להלוות לישראל. וכן 
אם הישראל אינו צריך את הכסף לפרנסת עצמו אלא רוצה את ההלואה כדי להלוות לאחרים, 
אין חייב להקדימו, דהא חייו קודמין וגם הוא רוצה להלוותו, וכ"ש למי שכל פרנסתו היא ע"י 
הלואה לעכו"ם. אך מ"מ אם העני צריך הלואה לקנות לחם חייב להקדימו, וכן פסק באהבת 
ימות העני  זה  ב'[, דאטו "משום דהוא צריך המעות לפרנסתו בשביל  חסד ]ח"א פ"ה סעיף 

ברעב?" ועיין שם עוד.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    201ספר האגודה <הגהות וביאורים> - ב"ק, ב"מ אלכסנדר זוסלין הכהן עמוד מס  
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According to the Erech Shai, the obligation to forgo profiting from a non-
Jewish borrower is only where the lender does not need the profit for his 
own livelihood. As a rule, the need of the borrower must outweigh that of 
the lender. This may be a reason why common practice is not to give a Jew 
precedence, because lenders often need the profit for themselves. This is 
similar to the opinion of the Agudah mentioned above.

ערך ש"י, חו"מ סימן צז סעיף א’
דעת הערך ש"י דאינו מחוייב להקדים ישראל בחינם לגוי בשכר אלא ביותר מכדי חייו, אבל כל 
שצרכי המלוה והלוה שקולים, שלו קודם משום הכלל של 'חייך קודמים'. ובזה לימד זכות על אלו 
שאין נזהרים להקדים לישראל בחינם על פני הנכרי ברבית, דבזמן הזה הכל נחשב כדי חייו. וזה 

כעין דברי האגודה. וע"ש בהמשך מה שהקשה על דברי השער משפט הנ"ל.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    155ערך ש"י - חו"מ טאבאק, שלמה יהודה בן פסח צבי עמוד מס  
הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    156ערך ש"י - חו"מ טאבאק, שלמה יהודה בן פסח צבי עמוד מס  
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Rav Moshe Feinstein implies that one would not have to forgo the profit 
from the non-Jew if it is either a substantial amount or if the lender needs 
it for his livelihood.

שו"ת אגרות משה, יו"ד חלק ג' סימן צג
נראה שדעת האגרות משה היא שאינו חייב לוותר על הרבית מהגוי כשהוא סך גדול או כשזוהי 

פרנסתו.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    338אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיינשטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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The Chofetz Chaim cautions those who lend with a “Heter Iska” [a Halachic 
method of turning a loan into an investment] to ensure that it is properly 
written to avoid the prohibition of Ribbis. In addition, they must also set 
aside money to provide interest-free loans in order to fulfill their obligation 
of lending. Clearly, the Chofetz Chaim’s opinion is that an Iska loan is not a 
fulfillment of the mitzvah.

אהבת חסד חלק ב’ פרק טו
מי שמלוה מעות ע"י היתר עיסקא, ראשית כל צריך להיזהר שנכתב כדין. וגם ידע שהוא נשאר 
בחיובו להלוות לאחרים כפי כוחו, ע"כ יש לו לצמצם מעט מהמעות כדי להלוותם לאחרים. ואם 
קשה לו לעשות כן בכל עת, יראה להפריש סכום מעות שיהיו אצלו בתורת גמ"ח להלוותם בכל 

עת. מבואר בדבריו שע"י מה שמלוה בעיסקא אינו יוצא בזה ידי מצות הלואה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    187אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    188אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    189אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    190אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    188אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    189אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    190אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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Here, the Chofetz Chaim clarifies that an Iska loan to a recipient who 
will be able to support himself thereby is a fulfillment of the mitzvah of 
“v’hechezakta bo” – supporting a Jew in his livelihood. However, one 
should take heed that the borrower should be profiting at least as much as 
the lender. The implication is that otherwise it would not even be a mitzvah 
of Chessed.

אהבת חסד פרק כא סעיף א’ בהגה"ה
המלוה לחבירו בעיסקא, הגם שאינו יוצא בזה מצות הלואה כנ"ל, מ"מ אם המקבל צריך לה 
הרי"ז בכלל מצות 'והחזקת בו'. אבל יש ליזהר שיעשנה באופן שהלוה ישתכר בזה עכ"פ באותו 

סכום כמו שהמלוה משתכר. משמע דבלא"ה אין בזה אפילו מצות גמילת חסד.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    229אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    230אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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The Peleh Yoaitz writes that one should give precedence to lending to a 
poor person interest-free over lending to a wealthy person with an Iska. 
This would indicate that lending with an Iska is in fact a fulfillment of the 
mitzvah of lending, just not as great as lending interest-free.

פלא יועץ, ערך הלואה
עיסקא אפשר  עיסקא, שבהלואת  ע"י היתר  לעני בחנם מלהלוות לעשיר  יש להקדים הלואה 
דליכא מצוה כל כך כשנותן ההלואה להנאתו. מדבריו משמע שיש מצוה גם בהלוואה בהיתר 

עסקא, ורק שאינו כל כך מצווה כמו בהלוואה בחינם.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    140פלא יועץ <מהדורה חדשה> פאפו, אליעזר בן יצחק עמוד מס  
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A merchant is not obligated to sell on credit as part of the mitzvah of 
lending, practically, because this is his livelihood and, technically, because 
we find in the laws of Shemitah that a credit-sale is not considered a loan. 
If the buyer is poor and needs the extension of credit, then to do so is a 
fulfillment of “v’hechezakta bo”.

אהבת חסד ח"א, פרק ב’ סעיף ה’
נראה שאין חיוב הלואה כולל שחנוני ימכור סחורתו בהקפה, כיון שזוהי עיקר פרנסתו, ועוד 
שלגבי שמיטה מצינו שאי"ז בכלל הלואה. אך אם הקונה עני וצריך לזה הרי הוא בכלל מצות 

והחזקת בו.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    70אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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Although lending utensils and other items is a fulfillment of the mitzvah of 
Chessed, it is not a fulfillment of the mitzvah of lending.

אהבת חסד ח"א, פרק א’ סעיף ב’
לגבי השאלת כלים, כתב החפץ חיים שאינו נכלל במצות הלואה, אבל ודאי הוא כלול במצות 

גמילת חסד.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    59אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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One may refrain from lending utensils for free in order to rent them out 
for profit, even to a non-Jew, because there is no direct obligation to 
lend objects and they often get devalued through usage. However, if 
the borrower is poor and needs it for his livelihood then it is a mitzvah of 
“v’hechezakta bo”.

אהבת חסד ח"א, פרק ה’ סעיף ח’, נתיב החסד סקי"ג
מותר להימנע מלהשאיל כליו בחינם לישראל כדי להשכירם לעכו"ם בשכר, כיון שאינו כלול 
בחיוב של הלואה בחינם, ועוד שכלים רגילים להיפחת ע"י תשמישן. אך אם השואל עני וצריך 

להם בשביל חיותו הרי"ז חייב ליתן לו מדין 'והחזקת בו'.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    79אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  
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Peleh Yoaitz offers several practical points regarding the mitzvah of 
lending:
• Precedence should be given to the one who needs it most, not 

necessarily to the one who is most impoverished.
• If the lender needs to make a profit for his own livelihood, he is not 

obligated to lend the money interest-free. However, one should not 
overestimate his true needs.

• One should lend even if there is a possibility of loss, but not if there 
is an unreasonable risk. This should be weighed carefully. See 
Ahavas Chessed [1:1 Nesiv Hachessed 13] that a lender may insist on 
receiving a collateral or some other security if there is a chance of 
default or loss.

• It is proper to have funds available for lending to those in need. 

פלא יועץ, ערך הלואה
כמה פרטים מעשיים בענין ההלואה: 

יש להקדים להלוות למי שצריך לו יותר, ולאו דוקא למי שהוא עני. 	 
אם צריך את הכסף לכדי חייו, אינו חייב להלוותו בחינם. אבל יש להיזהר בזה שלא להגזים 	 

מה שבאמת נצרך לו. 
ויש 	  אפילו יש איזה חשש הפסד אין להמנע מלהלוות, אבל דוקא אם הוא חשש רחוק, 

לשקול את הדבר בשיקול הדעת הנכון. וכבר כתב באהבת חסד ]ח"א פ"א נתיב החסד 
יג[ שאם יש חשש שיופסדו המעות מותר לכתחילה שלא להלוות עד שהלווה יבטיח החוב 

באיזה אופן כגון שיתן משכון וכדו'.
נכון להפריש מעות שיהיו קיימים אצלו כדי להלוותם לנצרכים, וגם אחר מותו ישאירם לכך.	 

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    140פלא יועץ <מהדורה חדשה> פאפו, אליעזר בן יצחק עמוד מס  
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Further Iyun: One who cannot afford to put aside enough money to lend 
to others, should join a group of others in his position to establish a joint 
fund available to the public. Bylaws should be drafted to ensure the funds 
will not be depleted, with the rules being applied to everyone equally. It is 
a great mitzvah to take part in encouraging others to support this fund.

יתר עיון: אהבת חסד ח"ב פרק טז
בענין ייסוד גמ"ח לרבים: הגם שיש להפריש מעות להיות קיימים אצלו להלוות, מי שאינו יכול 
יש לתקן  לו להצטרף עם עוד אנשים כדי שיהי' גמ"ח קבוע בעד הרבים. אבל  יש  כן  לעשות 
תקנות כדי שלא יבואו המעות להפסד, כגון להקפיד שלא להלוות עד שיהי' בטוח במשכונות, 

והתקנות יהיו שוות לכל. והיא מצוה גדולה להשתדל בעד אחרים שיצטרפו לגמ"ח כזה.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    193אהבת חסד כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס  

ליתר עיון
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It is impossible to quantify the exact amount one is obligated to lend. As a 
rule, one should endeavor to extend himself as much as possible without 
putting his own livelihood at risk.

פניני הלכה, פרק ה’ אות ב’
עד כמה חייב להלוות על פי דין, כ' הפניני הלכה שאי אפשר לקבוע בהלכה זו שיעורים ברורים. 
והכלל, שישתדל לעזור לחבירו כפי האפשר אך בלי לפגוע במה שצריך לפרנסת עצמו. ועיין עוד 

באהבת חסד ח"ב פ"ח.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    115פניני הלכה - בין אדם לחבירו ושמירת החיים מלמד, אליעזר בן זלמן עמוד מס  
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THE MITZVAH TO LEND:

There is a positive commandment in the Torah for a Jew to lend money 
to another Jew in need. According to the Rambam, this is one of the 
613 mitzvos d’ohraysa. 

There are two verses in the Torah that refer to this mitzvah. One is in 
Parshas Mishpatim, where it is stated: “Im kesef tilveh es ami es ha’aani 
imach.”   If you lend money to My people, to the poor person who is 
with you.

Chazal explain that in this instance, the word “im”, which usually 
translates as “if”, should be translated as “when”, so that the verse is 
saying that you have a mitzva to lend money. They learn this from the 
verse in Parshas Re’eh, where it states: “Pasoach tiftach es yadecha…” 
You shall open your hand to him, and you shall lend him as is sufficient 
for his needs, which he is lacking. From this verse, we see that lending 
money to those in need is an obligation. 

THE BASIS FOR RIBBIS:

Some Acharonim suggest that the obligation to lend out money is the 
basis for the prohibition to lend money with interest. 

We know that the Torah prohibits lending with ribbis, but the Acharonim 
struggle to explain the rationale behind this prohibition. They note 
that the Torah allows us to rent our possessions for a fee. If so, why 
aren’t we allowed to “rent” our money for a price? The deal would 
be consensual, with the borrower agreeing to pay a certain amount 
of interest in exchange for the loan. Why would the Torah prohibit a 
consensual monetary transaction? 

Furthermore, the Gemara in Bava Metziah implies that ribbis is a form 
of theft. How can a mutually agreed-upon transaction be considered 
theft?

Some Acharonim answer by citing the drasha of “mah hu b’chinam af 
ata b’chinam”, which is interpreted to mean that whenever a person 
has an obligation to do a mitzvah, he should do it for free. They posit 
that since lending money is a mandatory obligation, one may not make 
money off it by charging interest. 

This is somewhat hard to understand because we know there are 
some dispensations to the rule of mah hu b’chinam af ata b’chinam. 
For example, while it is forbidden under this rule to charge money to 
teach Torah, there are several ways that one is permitted to accept 
payment. The most well-known of these is to charge for one’s time and 
for the loss of income he could otherwise have earned during this time, 
rather than for the job itself. Accordingly, if this is the source for the 
prohibition of ribbis, it would seem that one should be able to charge 
interest if he could have used this money for a profitable business 
venture and instead chose to lose this gain by lending it out – yet we 
know that ribbis is prohibited even in such a case.   

It would seem that the Acharonim are merely giving a rationale for the 
probation of ribbis, but it must be said that we do see that the Torah 

forbids charging interest no matter the circumstances. 

WHO IS ONE OBLIGATED TO LEND MONEY TO? 

The Gemara in Bava Metziah discusses the above-mentioned pasuk 
in Mishpatim and discerns a number of halachos regarding who takes 
precedence when one is lending out money. 

The verse says: “Im kesef tilveh es ami es ha’ani imach.” From the word 
“ami”, your nation, the Gemara learns that lending to a fellow Jew takes 
precedence over lending to a non-Jew. 

From the word “ha’ani”, the Gemara learns that a poor person takes 
precedence over a rich person. The Rambam says that the mitzvah to 
lend money applies to a poor person, but the Tur clarifies and says that 
there is also a mitzvah to lend to a rich person if he needs the money. 
Here, we see from the verse that a poor person takes precedence over 
a rich person. However, the Peleh Yoetz stipulates that this is only true 
if the poor man needs the money for pressing expenses. If he wants it 
for luxuries, and a rich man needs a loan to pay a debt that he currently 
owes, the rich man would take precedence, as he is considered the 
“poor one” in this instance. 

From the word “imach”, with you, the Gemara learns that those closest 
to you take precedence over others. Accordingly, one’s family members 
take precedence over other residents of their town, while the residents 
of one’s town take precedence over non-locals. 

TAKING A LOSS TO GIVE A LOAN: 

Regarding the halacha that a Jew takes precedence over a non-Jew, the 
Gemara says that one must lend money to a Jew even if he could have 
lent it with interest to a non-Jew, and thereby made a profit with the 
money. We see that one must perform the mitzvah of lending money 
even if it means that he will miss out on an opportunity to earn money. 

The Acharonim debate how much profit one must be willing to forgo 
to fulfill this mitzvah. Sefer Megilas Esther on the Rambam’s Sefer 
Hamitzvos says that one must even be willing to forgo a large amount 
of ribbis in order to lend his money to a Jew. The Shaar Mishpat and 
others disagree and say that one only must forgo a small gain, but if 
he stands to lose a large profit, he doesn’t have to lend the money to a 
Jew over a non-Jew who will pay significant interest.  

The exact parameters of a “small loss” versus a “large loss” are not 
entirely clear, but it is clear that one must be willing to sacrifice some 
amount of profit to fulfill this mitzvah. 

CHAYECHA KODMIN: 

The Sefer Agudah – a Rishon – says that there is a general rule that one 
only needs to forgo a profit and lend his money to a poor person if that 

A  T R A N S C R I P T I O N  O F  T H E  Y O R U C H A  C U R R I C U L U M  W E E K L Y  S H I U R  V I D E O
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person’s need is greater than one’s own. If the poor person needs the 
money right now and you want to lend it to a non-Jew with interest in 
order to put some money away in the bank, you are obligated to forgo 
the profit and lend the money to the poor man. But, he says, if the poor 
man also wants the money to put it away for later, and he doesn’t really 
need it now, then you do not need to forgo a profit in order to lend it 
to him. In such a case, the rule of “chayecha kodmin”, your life comes 
first, comes into play.  

Moreover, the Agudah says that if one makes his livelihood by lending 
out money to non-Jews with interest, he does not need to forgo his 
entire business in order to lend money to poor people. He does add 
that if the poor man is starving and needs money to buy bread to 
eat, then one should lend him the money even at the expense of his 
business. 

The Erech Shai takes it a step further and says that the halacha of 
the Gemara is almost inapplicable today. He confirms that one is not 
obligated to forgo profits of lending to non-Jews on interest if that is 
his form of livelihood and adds that, in contemporary times, everyone 
is struggling to earn a living and, therefore, everyone needs the money 
they could make by lending with interest. With this in mind, he says 
that the obligation to forgo this profit and lend to a Jew rather than 
to a non-Jew with interest rarely applies today. [Obviously, he wrote 
for his generation; this would have to be reassessed in every time and 
place.] 

The Peleh Yoetz urges people not to be so quick to assume that they 
have no obligation to forgo a potential profit and basically says that 
everyone has to seriously assess each individual situation. He says that 
everyone must be honest with themselves to determine if they really 
need the potential profit they could make by lending with interest, 
rather than lending to a fellow Jew, or if they are just being greedy even 
though they don’t necessarily need the money right now. 

LENDING WITH A HETER ISKA: 

We’ve learned from the pasuk of im kesef talveh that one must lend 
money to a fellow Jew. Does one also get the mitzvah if he lends with 
a heter iska?

Technically, a heter iska transforms a loan into a half loan/half business 
transaction. This permits the lender to make a profit off of the borrower, 
without it being considered ribbis. Is this enough of a loan to fall under 
the mitzvah of im kesef talveh?

The Chofetz Chaim (Ahavas Chesed) seems to assume that one only 
receives the mitzvah of im kesef talveh if he makes no profit off of the 
loan, and not in the case of a heter iska. He does, however, say that the 
lender has fulfilled another mitzvah known as “vihechzakta bo”, which is 
a more general commandment to support one’s fellow Jew in any way. 
He adds that in order to fulfill this mitzvah, one should make sure that 
the terms of the heter iska are favorable to the borrower so that he is 
being helped and supported by the transaction. 

On the other hand, the Peleh Yoetz implies that one does fulfill the 
mitzvah of im kesef talveh even when lending with a heter iska. When 
discussing the halacha that a poor person takes precedence to receive 
a loan over a rich person, he questions whether this applies even 
where the rich person would be borrowing with a heter iska, thus also 
providing some profit to the lender? He concludes by saying that in 
fact the lender is not obligated to forgo the potential profit andlend to 
the poor person over the rich person, but he is still inclined to say that 
it is a greater mitzvah to give the loan to the poor man.

From his statement that it is a “greater mitzvah” to give the loan to the 
poor man, it seems that it is also a mitzvah of im kesef talveh to lend 
to someone with a heter iska, albeit possibly a smaller mitzvah than 

lending without one.  

STORE CREDIT: 

Is extending store credit part of the mitzvah of im kesef talveh? 

The Chofetz Chaim says that a store owner is not obligated to extend 
credit as part of this mitzvah. He explains that a store may not be able 
to operate if it doesn’t have revenue coming in and out constantly, 
which means that the owner cannot be obligated to provide products 
without being paid on the spot. He further says that store credit is not 
technically a loan, so one is not obligated to provide it to customers. 

He does say that although one would not fulfill the mitzvah of im kesef 
talveh by providing store credit, he would get the broader mitzvah of 
vihechzakta bo. 

NON-MONEY ITEMS:

The Chofetz Chaim also says that the mitzvah im kesef talveh only 
applies to lending where the item is consumed and an equivalent is 
returned. Whereas, if one lends out any other item, he does not fulfill 
this mitzvah, but he does get the mitzvah of doing an act of chesed for 
a fellow Jew.

He adds that for the general mitzvah of chesed, one is not obligated 
to forgo any profit; therefore, if a non-Jew wants to rent his item and 
a Jew wants to borrow it for free, there is no obligation to take a loss 
to lend it to the Jew. If one does lend it to the Jew, however, he has 
fulfilled a mitzvah of chesed and vihechzakta bo.  

GEMACHS AND ADVICE FOR LENDERS: 

The Sefer Agudah says that one doesn’t have to lend out money if 
the borrower has no plan regarding how he will pay back the loan. He 
only must lend  if the borrower has some form of security and plan for 
repayment. 

The Chofetz Chaim says that instead of taking money out of one’s 
personal account every time he is asked for a loan, it makes more sense 
to create a Gemach by putting some money in a separate account and 
constantly lending out that money. He proposes that while it is not 
plausible for every individual to have enough time or money to create 
his own Gemach; instead, every community should have a community-
wide Gemach fund, in which individuals deposit money to be lent out 
interest-free. 

He recommends that the community Gemachs institute clear rules 
for their governance, such as only lending money to borrowers with 
a mashkon [collateral], and says that the rules should be enforced with 
no exceptions to ensure that the money is returned on schedule and 
the Gemach remains sustainable. He adds that those running and 
operating the Gemach will receive a special mitzvah. 

To watch the video or listen to the shiur given by the Dayan, visit: 
www.baishavaad.org/yorucha-topics  
Or signup to receive them via whatsapp:   732.232.1412
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 	 Using a Purchased Item When the Sale was Reversed
 	 Selling Conditional on Reversing the Sale
 	 Ribbis Responsibilities of Lawyers, Brokers, and Witnesses
 	 Review of Ribbis Fundamentals
 	 Hard Money Loans & Heter Iska - Kulo Pikadon; Chatzi Milve
 	 Heter Iska- The Approach of Reb Moshe Feinstein
 	 Heter Iska Klali and Loans Specified to be Al Pi Heter Iska
 	 Ribbis Mukdemes - Ribbis MeUcheres
 	 Ribbis Devarim
 	 Defining Ribbis: Gifts, Favours and Charitable Donations

P A R T  I V

Industry-Specific & In-Depth 
Supplemental Tracks



As participants amass a broad and deep knowledge on an academic level directly from the source — coupled with real life 
scenarios presented by experienced Dayanim — they will acquire the clarity to determine not only what is a שאלה, but, more 
important - why. 

Only through עמלות בתורה — understanding the fundamentals of the subject — can one truly appreciate and internalize what 
defines right and wrong.

Similar to a sofer who, with his intensive knowledge of  hilchos safrus, is confident and secure in the propriety of his profession; 
so, too, businessmen will gain the peace of mind knowing with conviction that they ply their trade be’emunah uveyosher. 

This ambitious project will harness the 
collective expertise of a team comprised 
of advanced talmidei chachamim, 
experienced, seasoned Dayanim, 
that are well versed in corporate 
practice and common business norms. 
Collaborating with a talented group of 
editors and writers, they have created 
a syllabus and curriculum of study, with 
accompanying shiurim and personal 
guidance.

What How

Why

The core curriculum is segmented in modules, and can be 
learned as an individual self paced; or, participants can join 
chaburos coordinated by the Bais HaVaad for those that 
desire group study. Page by page, step by step, the learning 
will be facilitated with a daily audio “Blatt shiur” guiding the 
participant through the sources as well as a weekly video 
shiur presented on each topic by Dayanim that will share 
fundamental and practical applications of the sugya covered.

Daily practical Q&A applications of the subject matter will be 
offered alongside through the Business Halacha Daily series.

I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

M I S S I N  To facilitate and provide a framework for the frum businessman to gain the 
in-depth halachic knowledge he needs for contemporary business dealings. 

V I S I O N  Through increased knowledge and guidance,  Yorucha will elevate the frum 
public’s adherence to halacha as it pertains to choshen mishpat and standard business practices.



I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

BELLE HARBOR
Congregation Bais Yehuda 
R' Dovid Semel

BROOKLYN
Bais Aharon (Felder's) 
Rabbi Heshy Wolf 

Flatbush Park Jewish Center 
Rabbi Eli Moskovitz 
Rabbi Yisroel Perelson 

Magen Avraham
Rabbi Duvi Bensoussan
Rabbi Eliezer Elbaz

Yad Yosef Torah Center
Rabbi Eddie Kassin

CATSKILL REGION 
Tamarack Hills - Ellenville  
Rav Dovid Grossman

CHICAGO
Agudas Yisroel of West Rogers Park 
Rabbi Moshe Scheinberg

CINCINNATI
Cincinnati Community Kollel
Rav Meir Minster

CLEVELAND
Beis Doniel 
Rabbi Dovid Aron Gross

DALLAS
Congregation Toras Chaim
Rabbi Yaakov Rich

DETROIT
Lakewood Kollel
Rabbi Boruch Miller

FAIRLAWN
Rabbi David Pardo

FAR ROCKAWAY
Khal Zichron Moshe Dov 
Rabbi Ahron Stein

Sulitzer Bais Medrash 
Rabbi Avrohom Hartman

GATESHEAD, UK
Rabbi Dov Oppenheimer

GIBRALTAR
Massias Hall 
Rabbi Rafi Bitan

JACKSON
Khal East Veterans  
Rabbi Baruch Issac

LAKEWOOD
Bais HaVaad 
Rav Dovid Grossman

Bais Medrash Ohev Yisroel 
Dayan Shmuel Honigwachs 
Reb Shaya Ellinson

Bais Medrash of Chestnut 
Rabbi Yosef Greenfeld 

Bernath and Rosenberg
Rav Baruch Fried 
R' Yossi Schuck 
R' Yehoshua Wolf 

Bitbean 
Rabbi Aryeh Caplan 
R' Ephraim Arnstein

Clearstream Chabura 
Rabbi Yosef Fund 
R' Yitzy Rosenbaum

Kehal Nachlas Yaakov  
Rabbi Mayer Boruch Turin
R' Moshe Netzer 

Madison Executive Offices 
Rabbi Doniel Dombroff

Minyan Avreichim Sefaradi 
Rav Ariel Ovadia

LAWRENCE
Heichal Dovid (W) 
Reb Yakov Lowinger 
Rabbi Mattisyahu Blumenthal

Yeshiva Gedolah Ateres Yaakov 
Rabbi Yisroel Gold

LOS ANGELES
Bait Aaron Torah Outreach Center 
Rabbi Moshe Nourollah 
R' Avraham Hirshberg 

Kollel of LA 
Rabbi Zalmen Frager

LIDO BEACH
Lido Beach Synagogue 
Reb Yakov Lowinger

MARGATE
Young Isreal of Margate NJ
Rabbi Yankey Orimland

MINNEAPOLIS
Minneapolis Kollel
Rabbi Maeier Kutoff 
Rabbi Binyomin Stoll 

MONSEY
Brisker Kollel 
Rabbi Michoel Illes 

Congregation Torah Utfila
Rabbi Moshe Langer

Haverstraw Community Chabura 
Rabbi Tzvi Rubin

Khal Chaye Avraham 
Rav Yecheskel Spitzer 
Rabbi Eli Moskovitz

Monsey Night Kollel
Rabbi Yisroel Sapirstein 
Reb Shimon Marlin

Zichron Yakov 
Rabbi Yehuda Russack 
R' Simcha Levi

PASSAIC 
Rabbi Yaakov Pascal

PHILADELPHIA
Philadelphia Community Kollel
Rabbi Yosef Prupas 
Rabbi Yaakov Baum

QUEENS
Cong. Ohr Bechor Halevi 
Rabbi Chaim Schwartz

ST. LOUIS
St. Louis Chabura 
Rabbi Eliyahu Chaim Goldstone  
Reb Yaakov Klein

STATEN ISLAND
Kehilas Niles 
Rabbi Dovid Waldman

TORONTO
Ateres Mordechai, Thornhill Kollel 
Rabbi Yosef Rothbart

WATERBURY
Yeshiva Ateres Shmuel 
Rabbi Bernstein

WEST HEMPSTEAD
Eitz Chayim of Dogwood Park 
Rabbi Dov Greer 

Young Israel of W. Hempstead
Reb David Felt 
Reb Aaron Gershonowitz

WOODMERE
Aish Kodesh 
Rabbi Yoni Levin 

Kehillas Bnai Hayeshivos
Rabbi Shmuel Witkin

CURRENT YORUCHA CHABUROS

TO CREATE OR JOIN CHABURA CONTACT US 
  732.232.1412     888.485.VAAD(8223) #302      yorucha@baishavaad.org     baishavaad.org/yorucha 



As participants amass a broad and deep knowledge on an academic level directly from the source — coupled with real life 
scenarios presented by experienced Dayanim — they will acquire the clarity to determine not only what is a שאלה, but, more 
important - why. 

Only through עמלות בתורה — understanding the fundamentals of the subject — can one truly appreciate and internalize what 
defines right and wrong.

Similar to a sofer who, with his intensive knowledge of  hilchos safrus, is confident and secure in the propriety of his profession; 
so, too, businessmen will gain the peace of mind knowing with conviction that they ply their trade be’emunah uveyosher. 

This ambitious project will harness the 
collective expertise of a team comprised 
of advanced talmidei chachamim, 
experienced, seasoned Dayanim, 
that are well versed in corporate 
practice and common business norms. 
Collaborating with a talented group of 
editors and writers, they have created 
a syllabus and curriculum of study, with 
accompanying shiurim and personal 
guidance.

What How

Why

The core curriculum is segmented in modules, and can be 
learned as an individual self paced; or, participants can join 
chaburos coordinated by the Bais HaVaad for those that 
desire group study. Page by page, step by step, the learning 
will be facilitated with a daily audio “Blatt shiur” guiding the 
participant through the sources as well as a weekly video 
shiur presented on each topic by Dayanim that will share 
fundamental and practical applications of the sugya covered.

Daily practical Q&A applications of the subject matter will be 
offered alongside through the Business Halacha Daily series.

I N - D E P T H  B U S I N E S S  H A L A C H A  C U R R I C U L U M

M I S S I N  To facilitate and provide a framework for the frum businessman to gain the 
in-depth halachic knowledge he needs for contemporary business dealings. 

V I S I O N  Through increased knowledge and guidance,  Yorucha will elevate the frum 
public’s adherence to halacha as it pertains to choshen mishpat and standard business practices.

  888.485.VAAD(8223) #303

  yorucha@baishavaad.org
  baishavaad.org/yorucha 

JOIN THE  
YORUCHA INITIATIVE!

3 WAYS TO JOIN:
AS AN INDIVIDUAL

AS A COMMUNITY

AS A BUSINESS

Join the national Yorucha chabura together!

Tap into the physical or digital resources via 
hard copies, web, email and/or whatsapp.

Connect with Bais HaVaad Dayanim and 
Poskim for any questions you may have, as 
well as arranging study sessions with a Dayan, 
setting up a chavrusa, and more.

Reach out to organize a choshen mishpat 
chabura in your own shul.

Set up or join a community or shul chabura

Set up a Board Room Bais Medrash in your business

Mincha Learning In just 5 minutes a day, 
before or after Mincha, you can learn short, 
practical and insightful Business Halachos.

Weekly Lunch & Learn Join a deeper dive 
into the background of the halachos by 
understanding the sugya behind the halachos 
as well.

Baltimore  •  Belle Harbor  •  Brooklyn  •  Catskills  •  Chicago  •  Cincinnati  •  Cleveland  •  Dallas  •  Detroit  •  Fairlawn  •  Far Rockaway  
Gateshead, UK  •  Gibraltar  •  Jackson  •  Lakewood  •  Lawrence  •  Los Angeles   •  Lido Beach  •  Margate  •  Minneapolis  •  Monsey   
Passaic  •  Philadelphia  •  Queens  •  St. Louis  •  Staten Island  •  Toronto  •  Waterbury  •  W. Hempstead   •  Woodmere

C U R R E N T 
C H A B U R O S




