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        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' גגגג    ובוובוובוובו, , , , ברביתברביתברביתברבית    לגוי ולמומרלגוי ולמומרלגוי ולמומרלגוי ולמומר    להלוותלהלוותלהלוותלהלוות    שמותרשמותרשמותרשמותר    טטטט""""קנקנקנקנ' ' ' ' סיסיסיסי
à .àøáã äøåú øúåî úååìäì úéáøá éåâì1, áíéîëçå åäåøñà ,íà àì éãë åééç åà úì"ç âåà 

úéáøá ïðáøã2 .ãàðãéàäå øúåî )ìëá ïéðò(.  

 וגוי אין, "וחי אחיך עמך) "ו"ה ל"ויקרא כ('  שנא-דבר תורה מותר להלוות לגוי בריבית  •
 ).ז"ט (3אתה מצווה להחיותו

ד "חוו(וגם אתה מצווה להחיותו , "אחיך"שהרי הוא בכלל ,  אך לעבד כנעני אסור- לגוי  •
 ).ש"פתב

 והיינו כשמלוה ).ך"ש (4 של הגויילמד ממעשיוהישראל  גזירה שמא - וחכמים אסרוהו  •
 ).ברכי יוסף (5אך מותר ללוות מהגוי ברבית, לגוי ברבית

 ).ך"ש( מותר אפילו יותר מכדי חייו  ולכן,חשוש שמא ילמד ממעשיו שאין ל-ח "או לת •

,  משום שאיננו יכולים להשתכר אם לא נישא וניתן עם הגוים-והאידנא מותר בכל ענין  •
, ז"ט (6אם כן לא שייך לחשוש שמא ילמוד ממעשיו דוקא ברבית יותר מבשאר משא ומתן

 ויבואו ישראלאסור לעשות עם ובזמן הגמרא גזרו דוקא על רבית לפי שזה ). ך"ש
כ שאר משא ומתן שאפשר לעשות גם עם "משא, להתעסק עם הגוי וללמוד ממעשיו

  ).ז"ט( לא אסרו לעשות עם גוי ישראל
á. äøîåî øúåî åúååìäì úéáøá ,øåñàå úååìì åðîî úéáøá .äâä :åùéå ïéøéîçî óà øîåîá 

åúååìäì, áåèå øéîçäì íà øùôà èîùäì åðîî.  

אבל אם לא יצא מן הכלל אלא , דוקא מומר שיצא מן הכלל וכפר בעיקר מותר -מומר  •
 .)א"רע ( יש מחלוקתולהלוות למוסר). ך"ש(שאוכל נבילות להכעיס אסור 

 דמכיון שאין איסור למלוה להלוות לו ברבית אף ללווה אין -מותר להלוותו ברבית  •
 ).ז"ט(איסור לתת רבית 

                                                           
לוה לו ואם מ, "לנכרי תשיך) "א"ג כ"דברים כ(א שיש מצוה להלוות לגוי ברבית שנאמר "י 1

והיינו אם יש לו , )ה"ע הרב ס"שו(אולם אם הוא מכיר את הגוי מותר , "לא תחנם"בחינם עובר ב
או אם הגוי עשה טובה לישראל מצוה , )'ש אלישיב ד"פסקי הגרי(תועלת ממה שמלוה לו בחינם 

  ).א"גליון מהרש(להלוות לו בחינם 
  ).א"גר (לגזירה גזירה גוזרים דאין 2
א דאף "י). א"א ע"מ ע"ב(ה להלוות ליהודי בחינם מאשר להלוות לגוי ברבית ומכל מקום מצו 3

א דאינו צריך "אולם י, )'מגילת אסתר שורש ו(אם יפסיד ריוח רב צריך להלוות לישראל בחינם 
אהבת (' והעיקר כדעה ב, )א"ז סק"צ' שער משפט סי(להפסיד ריוח רב ורק ריוח מועט צריך להפסיד 

  ).ג"צ' ג סי"ד ח"אגרות משה יוה ו"ה ס"א פ"חסד ח
  ).ג"ב סק"חוט שני פ(מ אם יש סיבה שחייב להלוות לו ילוה לו ברבית "ומ 4
מחמירים אם יש ליהודים  יש, והם שותפים בו מניות ליהודים יש בו שגם מבנק ולענין ללוות 5

 מקילים ויש ,)'א' ג סי"י ח"ת מנח"שו] (זכות הצבעה[זכות להשתתף בהחלטות על נכסי החברה 
מ "אגרו(כ שאר בעלי המניות לא נחשבים כבעלים "א, שאם יש לאדם אחד את רוב מניות החברה

 כשרובם להתיר פשוט המנהג וכן, )ד"קכ' ג סי"ש אלישיב ח"קובץ תשובות להגרי', ח' א סי"ז ח"אהע
וכן בחברה , )ב"א ס"קיצור דיני ריבית המצויים פ( שמו על כדי שיקרא חשוב חלק לישראל ואין גוים

אך אם עיקר החברה של יהודים , עם מניות של יהודים יש להקל אם עיקר החברה היא של גוים
יש מתירים , לענין בנק של יהודים). ג"שם ס(צ לחוש שהחברה של יהודים "ובסתמא אי, אסור

אבל לא , ]אלא רק על נכסי החברה, שאין שיעבוד הגוף על שום אדם[מ "להלוות לכל חברה בע
פסקי , י שם"ת מנח"שו(אך יש אוסרים אף להלוות להם , )ג"ס' ב סי"ד ח"מ יו"אגרו(ות מהם ללו

  ).ד"ז סעיף ל"פברית יהודה עיקרי דינים , ה"ש אלישיב אות ע"הגרי
מ כיון שעוסקים עם מחללי "מ, ואף בזמנינו בארץ ישראל שרוב המשא ומתן הוא עם יהודים 6

  ).א"חוט שני שם סק(שבת לא השתנה הדין 
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מ אף למחמירים אם הלווה לו ולקח ממנו רבית " ומ- ויש מחמירין אף במומר להלוותו  •
ע אם צריך להחזיר לו "כ המיר דתו צ"ואם לקח רבית מישראל ואח. צ להחזיר"אי

 .7)ש"פת(

אבל אם ,  דהיינו אם יכול שלא להלוות לו כלל-  ממנו להשמט אפשר אם להחמיר וטוב •
  ).ש"פת (ילוה לו ברבית, אינו יכול להמנע מהלוות לו

â. æíéúåë ùé íäì ïéã øîåî .çíéàø÷ä ïéà íäì ïéã íéøîåî øåñàå íúååìäì úéáøá ,ïéàå 
êéøö øîåì øåñàù úååìì íäî úéáøá .äâä :òå"ì ïîéñ ð÷"æ ë÷å"ã ïéã ïéñåðà .è÷åðéú äáùðù 

ïéáì íéåâä åðéàå òãåé úøåúî ìàøùé ììë8 ,åðéã íéàø÷ë øåñàå úååìäì åì úéáøá .éïëìå úøîåî ùéù 

äì ïá ïî äéøëð ïáäù éøä àåä äåîë àø÷ðå øîåî ,øåñà úååìäì åì úéáøá ,éåäã ÷åðéúë äáùðù ïéáì 

íéåâä.  

א דדינם כגוים לכל "אך י,  משמע שאסור ללוות מהם ברבית- מומר דין להם יש כותים •
, מ הם חייבים במצות"א דמ"וי). ך"ש(כ מותר ללוות מהם ברבית "וא, דבריהם אף להקל

ד "חוו(ולכן אסור ללוות מהם ברבית , פני עור שמכשיל אותםוהלווה מהם עובר בל
 ).ד"שע, ש"פתב

אך הקראים , ם" היינו דוקא הקראים שבזמן הרמב- מומרים דין להם אין הקראים •
ד "חוו(מ אסור ללוות מהם ברבית "ומ). ך"ש(שבזמנינו דינם כגוים לכל דבריהם 

 ).ש"בפת

ובספק אם הוא בן ). ך"ש(גויה דינו כגוי  אבל מומר שיש לו בן מה-'  וכומומרת ולכן •
 ).ש"פת(מומרת או בן גויה מותר להלוות לו ברבית 

 ).ך"ש(ע "וצ,  ויש מתירים- ברבית לו להלוות אסור •
        

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים    גגגג""""ככככ    ובוובוובוובו, , , , ממנוממנוממנוממנו    ליזהרליזהרליזהרליזהר    צריךצריךצריךצריך    היכןהיכןהיכןהיכן    ועדועדועדועד    הרביתהרביתהרביתהרבית    איסוראיסוראיסוראיסור    גודלגודלגודלגודל    סססס""""קקקק' ' ' ' סיסיסיסי
à .àéêéøö øäæéì úéáøá ,áéäîëå ïéåàì åøîàð åá9, éôàååì äåìä äåðúåð10 áøòäå íéãòäå 

íéøáåò .äâä :âéïéàå ÷åìéç ïéá íà äåìî éðòì åà øéùòì .ãéàäå äåìã øáåò à÷åã úéáøá àúééøåàã, 

ìáà úéáøá ïðáøã åðéà øáåò11 àìà íåùî éðôì øåò åâå'12 )àø÷éå é"è é"ã.(  

                                                           

אם הלוה לישראל ברבית קצוצה א שאף " וי.)ה"א סק"קס' ד סי"חוו(צ להחזיר לו "ולמעשה אי 7
שער (ע לדינא "וצ, ת ממנו את הרביתגבו מותר ל,דתואת  הלוה המיר וקודם זמן הפרעוןבאיסור 

 ).דעה
גוים ה בין שגדל כיון כאנוס הוא מ"מ ,את היהדות והכיר יהודי שהוא שמע כך שאחר ואפילו 8

קיצור דיני ריבית (וכן הדין לענין יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות שבזמנינו , )ט"ע הרב סע"שו(
לכאורה דינו כמומר ומותר להלוותו , אך מי שהתחנך בדרך התורה ופירש). ד"א ס"המצויים פ

חוט (ובספק יש להחמיר ואסור להלוות לו ברבית , ויש לדון על כל אחד ואחד בפני עצמו, ברבית
 ).ו"סק' ד א"א יו"פ חזו"ע', ב פרק מ"שני שבת ח

לא ', ג). שם(ובמרבית ', ב). ויקרא כה לז(את כסף לא תתן לו בנשך ', א: לאוין' המלוה עובר בו 9
). שמות שם(ולא תשימון ', ה). ויקרא כה לו(אל תקח מאתו נשך ', ד). שמות כב כד(תהיה לו כנושה 

דברים כג (ולאחיך לא תשיך ', ב. לפני עור', א: לאוין'  והלווה עובר בב).ויקרא יט יד(לפני עור ', ו
ת "שו(א דעוברים בלא תשימון מיד בשעת ההלואה אף אם בסוף לא גבה את הרבית "י). א"רע) (כא

ל דאם לא גבה אינו עובר "א דקיי"וי, )ו"ט סק"ג הגה"בכנה, ב"קס' א ששון סי"תורת אמת למהר
  ).א"ט סק"קנ' שער דעה סי(

כגון בעל , כ נודע לו מהאיסור"ואח, מי שלווה ברבית בזמן שלא ידע כלל שיש בזה איסור 10
אם ימצא , וישנה אפשרות להציל עצמו מאיסור רבית, אסור לו לשלם את הרבית שהתחייב, תשובה

אם זה לא על מנת שהוא , )ג"ע סי"ראה לקמן בשו(אדם אחר שמוכן לשלם בשבילו את הרבית 
  ).ו"ש אלישיב כ"פסקי הגרי(כ "אחיחזיר לו 

והנהג הסכים להמתין עם התשלום עד , מי שנסע עם מונית סמוך לשבת ולא היה לו כסף לשלם
, אסור להוסיף לו יותר ממחיר הנסיעה, אך ביקש שיוסיף לו בגלל שהוא דחוק בפרנסה, אחרי שבת

נם אם אפשר שאדם אחר ישלח אמ. שיאמר שיהודי חרדי אינו עומד בדיבורו' ואין לחשוש לחילול ה
  ).ה"שם כ(ראוי לעשות כן , )ג"ע סי"ראה לקמן בשו(לו תוספת 
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 נתינה משעת או הלואה משעת עובר הלווה אם הסתפקל יש - הנותנו הלוה ואפילו •
 ).א"רע(

 14וכן המתווך והמסייע עוברים בלפני עור, 13 וגם הסופר עובר- עוברים והעדים ערבוה •
 ).ך"ש(

פ "אם דוקא במלוה בשטר העדים עוברים או אף במלוה עלהסתפק  יש - עוברים והעדים •
 ).ש"פת(פ העדים עוברים "ויש שכתב בפשיטות דאף במלוה ע, עוברים

העדים ברבית דרבנן אינם עוברים אלא  וכן -'  וכואלא עובר אינו דרבנן ברבית אבל •
 ).ש"ד בפת"חוו(משום לפני עור 

א דאין "י, רוצה להלוות מעות אלו לישראל אחר  ובמקום דהמלוה-  'וגו עור לפני משום •
, מ יהיה כאן איסור עובר הלווה בלפני עור"א דכיון שמ"וי, הלווה עובר בלפני עור

ואם . מ במומר שאינו חייב להפרישו"הנאך , ע אסור מדרבנן שהרי חייב להפרישו"ולכו
אחר אדם ע "לכו,  שאין בזה איסור15אחד רוצה ללוות לצורך פיקוח נפש או דבר מצוה

מ יש לאסור כדי שלא יבטל את "אך מ, אינו עובר בלפני עורכסף זה לצורך עצמו  הלוה
  ).ש"פת( צורך פיקוח נפש וצורך מצוה

á .åèìë ïúåðä úéáøá åéñëð íéèèåîúî ,æèååìàë øôë úàéöéá íéøöî æééäìàáå ìàøùé.  
â .çéäìåúä åéúåòî øîåì íäù ìù éåâ äåìîå íúåà úéáøá ,ùåã÷ä êåøá àåä òøôé åðîî.  
ã .èéåìéôà íà äåìä ïúåð åì øúåé åúòãî úòùá ïåòøôä àìù äðúä åîò åðéàå øîåà åðúåðù 

åì øúåé ìéáùá úéáø øåñà .)ëàåìä êøã åãéá úåòîä åéä àì íà åäéîå øúåî øëî êøã ÷ø ä

äëá"â.(  

ו דרבית מוקדמת ומאוחרת אסור רק "א לקמן ס" ואף לדעת הרמ-'  וכועמו התנה שלא •
 ).ך"ש, ז"ט(דבשעת פרעון חמור יותר , כאן אסור אפילו בסתם, במפרש

א דוקא אם הקונה "וי, )ך"ש (16 בכל גווני שהוא דרך מכר מותר- מותר מכר דרך רק •
אבל אם קנה , 17 קבלת החפץ המוכר מוסיף לו יותר מותרכ בשעת" ואח,הקדים לשלם

 ).בית מאיר, א"רע(חפץ בהקפה והקונה מוסיף לשלם אסור 

  ).ך"ש (18אבל אם מפרש שהוא בשכר מעותיו אסור,  דוקא כשנותן לו סתם-  ג"בכה מותר •

                                                                                                                                                                         

' מ סי"ע חו"ג ובדעת השו"א לקמן סי"ו בדעת הי"ד סק"חוו(א דאף ברבית דרבנן הלוה עובר "וי 11
  ).ך כאן"וכן נראה בש, י"ד ס"ל

מ לא "א דמ"וי, )א"רשבת ה"שו(א דהשבועה חלה וצריך לתת "אם הלווה נשבע לתת אבק רבית י
ע למלוה אסור לקבל את "א דלכו"וי, )ן"ת הר"שו(מתירים לו לעבור על איסור דרבנן בקום ועשה 

ומותר למלוה לקבלו דהוי ספק , ובספק אבק רבית ודאי הלווה חייב לתת מכח השבועה, הרבית
 ).א"רע(דרבנן 

מ "מל, נחלת צבי( ובמומר מותר ,א דהיינו לפני עור מדרבנן משום דחייב להפרישו מאיסור"י 12
' מ סי"י חו"ת פנ"שו(א דעובר בלפני עור מדאורייתא "וי, )ד"ב סק"ח מצוה רל"ב במנח"ד ממלוה ה"פ
  ).ח שם"מנח', ט

ולכן אסור לעורך דין לסדר חוזה או שטר של כל עיסקא אם לא נעשתה כדין היתר עיסקא  13
', ש אלישיב ג"פסקי הגרי(י אחרים "ת זאת עאף אם אפשר לעשו" לא תשימון"משום שעובר ב, כשר

וישנם , אמנם לענין פקיד בבנק שמציע הלוואות בהיתר עיסקא). 'קיצור דיני ריבית המצויים מבוא י
יש מקילים כיון שהפקיד מציע לקחת בהיתר עיסקא והלקוח , שלוקחים ואינם עושים בזה עסקים

ואף לענין לא תשימון יש להקל דהרי , ר בספקואין איסור לפני עו, משנה ואינו עושה בזה עסקים
  ).צ"ק' ח סי"ל ח"ת שבה"שו(ל לאיסור בסופר "יש מהאחרונים שסוברים דלא קיי

ג "כנה(ומכל מקום אסור מדרבנן ,  אך אם גם בלאו הכי היה מלוה לו אינם עוברים בלפני עור14
  ).ב"ל ס"א כלל ק"חכמ, א"ט סקי"הגה

ש "ודעת הפת, נים אם מותר ללוות רבית דרבנן לצורך מצוהח דנחלקו האחרו"ראה לקמן סי 15
 .כאן ושם להתיר

  ).ו"ג סק"קס' ד סי"חוו(כגון למכור לו חפץ בפחות מותר , ואפילו שאר טובות הנאה 16
ורק אם לא , ותן יותרויש מחמירים אף בזה אם בתחילה פירש לו כמה פירות יתן ולבסוף נ 17

 ).א"ה שם ברמ"ט ד"ס' וסי, ה"ס ס"ב סו"ל ח"ת שבה"שו(פירש בתחילה כמה פירות יתן מותר 
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ä. àëåìéôà íà øîà äéì úòùá úçé÷ì úéáøä éðà åðúåð êì äðúîá øåñà åìá÷ì åðîî, 
ìáà íà ç÷ì åðîî úéáø êéøöå åøéæçäì åì úìòåî äìéçî åøèôì19 åîë ìëá ìæâ .)áëäðúî 

ìò úðî øéæçäì úéáøá20 øåñà.(  

אבל , והיינו דלכתחילה אסור לקבל ממנו). ך"ש( אפילו ברבית דרבנן - ממנו לקבלו אסור •
ד "חוו(ב "א ס"קס' דהוי כרבית מאוחרת לקמן סי, צ להחזיר לו"אם כבר קיבל ממנו אי

 ).ד"שע, ש"בפת

יום יחזור ' מ שלאחר ל"זהובים במתנה ע'  אם נותן לחבירו ק-  במתנה לך נותנו אני •
תשובה (דהלשון אינו גורם היתר , הוי רבית קצוצה, כ זהובים במתנה"המקבל ויתן לו ק

מ שמקבל המתנה יפרנס את הנותן "אך בנותן מתנה לחבירו ע). ד"שע, ש"מאהבה בפת
ולרווחא דמילתא , א שמותר"י,  הנותן מיד יהיו כל הנכסים למקבלואם ימות, כל ימי חייו

כ יתנה עמו שיפרנס אותו כל ימי חייו "קודם יתן את הנכסים במתנה גמורה ורק אח
ויש שמפקפקים בזה דאם בסוף נותן יותר מהקרן הוי רבית או לכל , )ש"ג בפת"כנה(

 ).ש"ץ בפת"שאילת יעב(הפחות הערמת רבית 

, ודוקא מחילה בפירוש מועילה). ך"ש( אפילו ברבית דאורייתא - פטרול מחילה מועלת •
 ).בית לחם יהודה, ש"פת (21אבל שתיקה לא מועילה

å .âëøåñà íéã÷äì úéáøä åà øçàì åúåà22, ãöéë ïúð åéðéò úååìì åðîî äéäå øâùî åì ïåøåã 
)ãëùøéôå ìéáùá åäåìéù ,äëåà àåäù äðúî äáåøî23 àîúñîã éåä åìéàë ùøéô åì( ìéáùá åäåìéù24, 

åæ àéä úéáø úîã÷åî .äåì åðîî øéæçäå åì åéúåòî äéäå øâùî åì ïåøåã ìéáùá åéúåòî åéäù 
úåìèá åìöà ,åæ àéä úéáø úøçåàî25. íàå øáò äùòå ïë ä éøæä ÷áà úéáø.  

 26אלא אבק רבית ואינה יוצאת בדיינים, ז רבית קצוצה"מ אי" ומ- שילוהו בשביל ופירש •
אך , דוקא אם נתן לו את הדורון במתנה גמורה ומבקש שבגלל זה ילוה לווהיינו ). ך"ש(

שהרי אם , כ הוי רבית קצוצה"א, אם התנה עמו בשעת נתינת המתנה דנותן רק אם ילוה לו
 אם ).ד"שע, ש"ד בפת"ז כתבו חוו"וכעי, א"רע (27לא ילוה לו יצטרך להחזיר את המתנה

                                                                                                                                                                         

 ).יד אברהם, ז"ג סכ"ו ח"ת שמ"גידו(וכן מתנה מרובה אסור דהוי כמפרש  18
 ).ה"ע הרב ס"שו(צ להחזירה "ואפילו לצאת ידי שמים אי 19
 ).שער דעה(כ "אח לו יחזיר המלוהש מ"ע הרבית את לו נותן דהלוה היינו 20
כגון שבשעת ההלואה המלוה משביע את הלווה שימחל לו לאחר , וכן מחילה מחמת אונס 21

וכן אם הלווה ). א"גליון מהרש, בית לחם יהודה(לא מהני כיון שמוחל מחמת אונס השבועה , הפרעון
  ).בית לחם יהודה(חייב לאחרים לא מועילה מחילתו 

, אך אם המלוה אינו יודע שהלוה הוא הנותן מותר,  יודע שהלוה נתן אסורדוקא אם המלוה 22
וכיון שאין איסור על המלוה , ולא חשיב שהמלוה שגג בעבירה, פ שהלוה עושה כן בגלל שהלוהו"אע

  ).'א אות ה"ע' ב סי"ש ח"ת מנח"שו(אף ללוה אין איסור בזה 
 שאצל המלוה היא מתנה מרובה פ"אבל אם אצל הלווה היא מתנה מועטת אע, אצל הלווה 23

  ).יד אברהם(מותר 
דאפילו מתנה מועטת בסתם אסור אם מכוין בשביל , ע"ויש להחמיר לעצמו כדעת השו 24

  ).ז"ע הרב ס"שו(ההלואה 
כ הלווה מתחרט "ואח, מלוה שמחל ללווה על חלק מהחוב והלווה הסכים וקיבל את המחילה 25

כ "אלא אם יתן לאחר זמן וכמש, שזה רבית מאוחרתאסור לו משום , ורוצה לשלם את כל החוב
פסקי (אבל אם בתחילה לא הסכים למחילה מותר לו לשלם הכל , ה והחזיר לו"ך הובא בד"הש

  ).'ש אלישיב י"הגרי
צ להחזיר לצאת ידי "דאי, ב מבואר דאף יותר קל מאבק רבית"א ס"א ברמ"קס' ולקמן סי 26

  ).ס"חת(שמים 
יתכן דאינה רבית קצוצה ואינה , ת המעות מרשותו קודם ההלואהמ אם המלוה הוציא א"ומ 27

  ).ד"שע(ע לדינא "וצ, יוצאה בדיינים
מותר לשלם אף שזה רבית , כ"ח שצריך לשלם דמי חבר בכל חודש בשביל לקבל הלואה אח"גמ

ז אסור אלא מדרבנן ומותר לכתחילה לתת רבית דרבנן לצורך צדקה כדלקמן "משום שאי, מוקדמת
וכן , אך זה דוקא אם אינם מתחייבים להלוות בעד תרומה זו, ח דינה כצדקה"ואף קופת הגמ, ח"סי
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א דהאומרים כן סוברים כדעת "אך י, )ך"ש(הלוה מתכוין לשם רבית אפילו בסתם אסור 
, א דרק אם מפרש אסור"אך לדעת הרמ, ע דאף באינו מפרש אסור אם מתכוין לכך"השו

 .28)א"רע(אין לאסור אם הלוה מכוין לכך 

 ואפילו אם רגיל לתת לו מתנות כאלו אסור דהוי דבר - מרובה מתנה שהוא או •
אפילו מתנה , ואה לא היה נותן לוואם ידוע שלולי ההל. ז"וכדלקמן ס, שבפרהסיא

 ).ך"ש(והכל לפי הענין ולפי מה שניכר בדעת הלווה , מועטת היא כמתנה מרובה ואסור

 29אבל לאחר זמן רב,  דוקא סמוך קצת להלואה- דורון לו משגר והיה מעותיו לו והחזיר •
אבל אם מפרש אפילו מתנה מרובה אסור , 30מותר אפילו מתנה מרובה אם אינו מפרש

 ).ך"ש(פילו לאחר זמן רב א

 לקמןכד ו,שמים ידי לצאת להחזיר צ"דאי, רבית מאבק יותר קל אף ו- רבית אבק זה הרי •
  ).א"רע( א"ברמ ב"ס א"קס' סי

æ .åëêéøö äåìîä øäæéì úåðäéìî äåìäî àìù åúòãî ìë ïîæ åéúåòîù åãéá ,åìéôà øáãá 
äéäù äùåò åì óà íà àì åäååìä .ìáà íà äðäð åðîî úòãîå ,øúåî31 øáãá äéäù äùåò 

åì óà íà àì åäååìä32, ãáìáå àìù àäé øáã ìù àéñäøô33 ,ïåâë øåãì åøöçá34 ùîúùäìå 
åéãáòá35.  

                                                                                                                                                                         

משום שזה הוי רבית דאורייתא שלא הותר בכספי צדקה , שלא יתרום בשעת קבלת ההלואה עצמה
 ).ז"ב סל"רבית הלכה למעשה פ(

את הלוה כל ההיתר הוא למלוה שאין צריך להחזיק משום ש ,א שלכל הדעות אסור"י אך 28
א "חכמ(אך ללוה אסור אם דעתו לתת משום ההלואה , ולכן מותר לו לקבל דבר מועט בסתם, ברשע
כל ההיתר ברבית מוקדמת ומאוחרת הוא רק אם אינו נותן את משום שויש שביארו ). ח"ל ס"כלל ק

אלא רק כדי לשחדו שיתן הלואה או מתנה על מה שנתן לו כבר , המתנה עבור המתנת המעות
אך אם נותן את המתנה עבור המתנת המעות ומה שהיו , א אם אינו מפרש"ובזה התיר הרמ, אההלו

  ).ד"נ' ז עמ"חוט שני פ(המעות בטלות אצלו בזה אסור אף אם הוא רק מכוין 
א דוקא אם "וי, )ז בשם מרבה תורה"ת סקל"דרכ(א דהוא יום לאחר הפרעון "בשיעור זמן זה י 29

ת "שו(אך בלא זה דוקא מופלג זמן רב מהפרעון , כ שלח לו מתנה"היה עסק אחר ביניהם ורק אח
 ).י"ך סק"ה ש"ט ד"ס' ב סי"ל ח"שבה

ח המלוה כסף לאותם שעוזרים "ולכן גמ, ה לענין רבית מוקדמת זמן רב לפני ההלואה"וה 30
אלא עושה כך , מ שילווהו"שהרי אינו עושה את זה ע, ח אין בזה איסור"לאסוף כסף לקופת הגמ

 ).א"קע' ט סי"ל ח"ת שבה"שו(ח "יל המצוה של הקמת הגמבשב
דכל מה שנותן בשעת , אך בשעת הפרעון אסור אפילו אם רגיל לתת לו מתנות קודם ההלואה 31

 ).ז"ע הרב ס"שו(הפרעון יותר מהחוב נראה כרבית 
ג "כנה( אסור "הלויני וקח את סוסי או את כלי"אבל אם הלוה אמר ,  והיינו דוקא בסתם32

א "א כלל קל"חכמ, א"ע הרב סי"שו(דוקא אם אינו מכוין בגלל ההלואה וכן , )ד"ו סק"קס'  סית"רכבד
  ).ז"סט

שהרי , מותר, ורק אחרי ההלואה נעשו מכירים זה את זה, ואף אם קודם ההלואה לא היו מכירים
  ).ה"ז סק"חוט שני פ(אינו נותן לו מחמת ההלואה אלא מחמת שעכשיו הם מכירים 

נמצא , ח להשאלת מכשירים רפואיים שדורשים כסף לערבון ובינתיים משתמשים בכסף"ולכן גמ
, הוי רבית גמורה, ומשום כך נותנים לו להשתמש במכשיר הרפואי, שהשואל מלוה להם כסף זה

קיצור דיני רבית  (ויכתבו כן בתוך טופס ההשאלה, היתר עיסקא וצריך להתנות שהכסף ניתן על פי
 ).'ע' א עמ"י סק" חוט שני פ,ב"א ס"המצויים פי

אלא , ולכן אסור ללווה לכבד את המלוה בעליה לתורה וכדומה משום שזה דבר של פרהסיא 33
 והיינו אם הלוה כבר היה ).א"ו סק"קס' ך סי"ש(אם ידוע לכולם שאינו עושה כן מחמת ההלואה 

והיינו אם עשה , )א"סיע הרב "שו(ולכן אין לאסור אף בדברים של פרהסיא , רגיל לעשות כך למלוה
  ).ד"ו סק"קס' ת סי"דרכ(פעמים ' לו כן יותר מב

ע אם "וצ, כיון שכבר קיבל את האבק רבית, צ לירד"אי, ואם כבר קראוהו לתורה ועלה לבימה
ע אות "ק' ט סי"ל ח"ת שבה"שו(צריך להחזיר אבק רבית זה לצאת ידי שמים כיון דהוי דבר מצוה 

 ).'א

משום שהרואים יחשדו שעושה כן , מתכוין כלל בשביל ההלואה אסוראפילו אם הלווה אינו 
ש "פסקי הגרי(@ ה וכגון "וכדלקמן בדאלא אם ידוע לכל שבלאו הכי היה עושה כן , בשביל ההלואה

  ).ז"אלישיב ל
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  ).ך"ש (36 דבזה נראה שסומך שלא יקפיד עליו מחמת שעדיין חייב לו- מדעתו שלא •
ç .æëåìéôà åéðáì éðáå åúéá øåñà úååìäì úéáøá37 à óò ìéô åðéàù ãéô÷î íäéìò ãåáåéà 

åðúåð íäì äðúîá.  

  ).ך"ש(מכל מקום אסור ,  היינו שלא מחמת ההלואה- במתנה להם נותנו ובודאי •
è .çëàì äùòé äëàìî åøéáçì38 ìò úðî39 åøéáçù äùòé åîò çà"ë äëàìî àéäù øúåé 

äãáë40, åìéôàå úåùòì åîò äúåà äëàìî äîöò ,øåñà íà àåä ïîæá àéäù øúåé äãáë ,
ïåâë äæù ëðîù )éô 'ìåúíéáåèä êåúî íéòøä íéáùòä ù( åîò ãéøâá äæå ùëðî åîò äòéáøá41 .
äâä :íàå ãçà äåìî úåòî åøéáçì ìò ïîæ äî éãë øåæçéù åäåìéå42 íòô úøçà ïîæë ïåùàøä ,èëùé 

íéøîåà øåñàù, àìå éîã äùåòì åîò äëàìî øæåçå äùåòå åîò ,éáâã äàååìä øëù äàååìä àåä 

ìèåð .ìéå"à øúåîã43 íà åðéà ìîäå åì ïîæì êåøà øúåé äîî åäåìäù44) .ïééòå ïî÷ì ïîéñ )ò÷"æ (

]ò÷"å[.(  

                                                                                                                                                                         

שאם , אך אם ידוע שגם לפני ההלואה היו אוהבים כל כך, א דהיינו דוקא בסתם בני אדם"י 34
ג מותר רק דברים "א דאף בכה"אך י, מותר אף לאחר ההלואה, תנים זה לזה חצרהיו צריכים היו נו

 ).ך שם"ש(אך דברים של פרהסיא אסור , שאינם של פרהסיא כגון בהמה וכלים
טובה כשרואים שעושה לו משום ש, מ אסור"מ, ואף אם ההלואה לא היתה בפרהסיא 35

זה בשכר או את אם הוא עושה לו וה,  יבואו לחקור למה הוא עושה לו דבר זהמפורסמת וניכרת
ד ו אם הלוה לו ויבואו לחשזהוממילא יתברר על ידי ,  עשה לו טובה גם המלוהאוליש או, בחינם

  ).' ס'א סי"ת קנה בשם ח"שו( הוא עושה לו טובה זו ההלואה שמחמת
אם אבל , ועכשיו עושה כך שלא מדעתו, היינו דוקא אם היה רגיל ליהנות ממנו בזה מדעתו 36

שהרי אינו סומך בזה על , מותר להמשיך כן אף לאחר ההלואה, היה רגיל ליהנות ממנו שלא מדעתו
 ).ב"ע הרב סי"שו(ההלואה שהרי אף קודם לכן עשה כך 

ז "משום שעי, אך מותר להלוות להם ברביתשאסור ללוות מהם ברבית ע "א שכוונת השו"י 37
אמנם , )ד"ז סק"ב מ"שכ' ח סי"ג או"פמ(ע לדינא "וצ, הוא מפרישם בעתיד מרבית ועושה מצוה בזה

' ב סי"ל ח"ת שבה"שו(וצריך להחמיר כדעת האוסרים אף ברבית דרבנן , ז להקל"לדינא אין לסמוך ע
 ).ח"ה מחבר ס"ט ד"ס

). ה"קל' ד סי"ס יו"חת(אף אם המלאכה שניה קשה יותר , אבל שותפים מותרים להתנות כן 38
מותר להם להחליף ביניהם אף אם זה ,  תורנות לנקות את הבניןולכן דיירי בנין שיש ביניהם

רבית הלכה (שהרי הם שותפים בדבר , שמילאו את מקומו ינקה בשבוע שיש בו יותר לכלוך וכדומה
  ).ז"למעשה שם סכ

ד "א לעיל ס"כ הרמ"כמש, כ פורע לו במלאכה יותר קשה מותר"אלא שאח, ואם לא התנו כן 39
  ).ה רק דרך"ד ד"לעיל ס' ועי, ד"ג סכ"ו ח"ת שמ"גידו(

ולבסוף התייקרה , אך אם התנה שיעשה עמו מלאכה השווה למלאכה שהראשון עשה 40
' ועי, ז"ה ס"ו ח"א ובספר התרומות שמ"ה ע"מ ע"ק ב"ד הובא בשטמ"ראב(מותר , המלאכה השניה

 ).א"ק י"ב ס"קס' ד סי"חוו
 מלאכה אחר בשבוע עמך אעשה ניוא, דינר ששוה היום מלאכה עמי עשה לו יאמר לא וכן 41
דכיון דהוי בדרך מכר ושכירות , מ לא הוי רבית קצוצה"ומ, )ז"ס ו"קע' סי לקמן (דינרים שני השוה

  ).א"א סק"קס' ד סי"חוו(ולא בדרך הלואה לא הוי אלא מדרבנן 
 צריך להזהר שלא ידרוש שהשני יתן לו יותר ממה שהוא, כגון בקיץ, מי שמחליף דירה עם חבירו

אם זה דבר שדרך , או יותר זמן, וכגון אם השני מחזיר דירה יותר גדולה, ]אם זה לא באותו זמן[נתן 
ומחמת כך הסכימה , וכן אשה ששמרו על הילד שלה). 'ש אלישיב ל"פסקי הגרי(העולם להקפיד עליו 

 של ולכן צריך לשלם את ההפרש, אסור, או לזמן יותר ארוך, לשמור על יותר ילדים של שכנתה
וכן שני עובדים המחליפים את זמן ). ח"פ' א עמ"חוט שני פי(התוספת על המלאכה הקשה יותר 

וכגון מלמדים שהחליפו והשני , והשני יעשה עבורו מלאכה קשה יותר או זמן ארוך יותר, העבודה
 ).ג" כ- א "ג סכ"רבית הלכה למעשה פי(ילמד יותר תלמידים או בתנאים יותר קשים אסור 

או אף לדעה השניה אם מלוה לו , אף בלי תנאי אסור לדעה הראשונה לחזור ולהלוות לוא ד"י 42
ואסור מדרבנן כרבית , אם עושה כך בגלל שהשני הלוה לו בתחילה, יותר כסף או ליותר זמן

  ).חדרי דעה(ויש מתירים , )ג"ע דרך קצרה אות י"קונטרס הסמ' ועי, ו"ע הרב ס"שו(מאוחרת 
 סכום זה לחודש לו שיחזור וילוה מ"ע השנה ימות בשאר סך כסף לחודש לו הלוה מ אם"ומ 43
דאסור  ברביעה עמך ואנכש בגריד עמי כאומר נכש דהרי זה, אסור, להרויח יותר קל שאז היריד בזמן

  ).א"ט ברמ"ה ס"ט ד"ס 'סי ב"ח הלוי שבט ת"שו(
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 ולדעה זו אם חזר והלוה לו ואמר שמלוה לו משום שקצץ כן - נוטל הוא הלוואה שכר •
ויחזיר כפי השומא כמה , צריך להחזירה'  והלוה הב45כ הוי רבית קצוצה"א, בתחילה

, תן את זה ממה שהרויח במעות אלווי, שמים ששוה להחזיק מעות אלו בידו לזמן זה
  ).א"רע(ע לדינא "וצ

é .àìøåñà ãîìì úà äåìîä áìåà úà åðá àø÷î åà àøîâ ,ìë ïîæ åéúåòîù åãéá ,íà àì äéä 
ìéâø äæá íãå÷î.  

והמנהג לתת שכר אף על תורה שבעל ,  דכיון שהאב חייב ללמד בנו בשכר- בנו את או •
  ).ך"ש (46 השכרחשב שהאב נהנה כשאינו פורע אתנכ "א, פה

àé .âìíà àì äéä ìéâø íéã÷äì åì íåìù ,øåñà íéã÷äì åì47.  
áé. ãìàì øîàé åì éðòéãåä íà àá ùéà éðåìô íå÷îî éðåìô .äâä :äìïëå øàù úéáø íéøáã 

àîìòá øåñà48, åìéôàå úáåèì äàðä àîìòá49 ,åîë øàáúéù óåñá ïîéñä .åìøåñà ùã÷ì äùà 

úàðäá äåìî ,ïåâë àéäù úáééç åì øîåçéå äì ïîæä éãë ùã÷úúù åì.  

                                                                                                                                                                         
 קונטרס (חרונהבא המקילים דעת הביא שהרי בזה להקל א"הרמ דעת א דנראה"י, ולהלכה 44
 מכון מהדורת ע"בשו, ט"סי ש"למהריק לחם ערך(להחמיר  דיש א"וי ,)'ה אות ארוכה דרך ע"הסמ

אך , היינו אם התנו כן מתחילה ,בדאורייתא להחמיר דיש א"וי) ז"ט ק"ס א"גר, ט"בס נדפס ירושלים
 ע"שו קיצור, מ המחמיר תבוא עליו ברכה"שם וסיים דמ ע הרב"שו(בלא התנו מתחילה יש להקל 

  .)ד"סי א"קל כלל א"בחכמ משמע וכן ,ז"ס ה"ס' סי
מפקיד את כספו וכנגד זה יש לו זכות לקבל הלואה ' דהיינו שכל א, חברים ח"גמ לענין קופת

 האנשים על חיוב שום שאין משום ואין בזה איסור מדין הלויני ואלוך, א שמותר"י, ח"מהגמ
 מכסף ללוות שיוכל זו למטרה מסוים סכום קיעמש אחד שכל שותפות אלא זה ואין ,להלוות

ורק אם לא , א דאסור"אך י, )'א אות ד"ע 'סי תניינא שלמה מנחת ת"שו(, הצורך לעת השותפות
  ).ש בהערה"ועיי, ה"ש אלישיב ס"פסקי הגרי(מתחייבים להלוות להם יותר מלאחרים מותר 

אלא רק היתר עיסקא ,  פקדוןבכל גווני שאסור לא מועיל היתר עיסקא של פלגא מלוה ופלגא
 ).ו"ס' סי ז"ח יצחק מנחת ת"שו(של כולו פקדון 

כ "וא, ש שם למד זה מדין רבית דברים"ת הרא"אך בשו, כן הוא בדעה האוסרת במרדכי שם 45
 .לכאורה הוי רק מדרבנן

, )ד"חוו(פ שבמודר הנאה מותר "אע, ז אף אסור ללווה לפרוע את חוב המלוה לאדם אחר"ולפי 46
מ אם פרע לו חובו "ומ, )ד"קל' י סי"ל ח"ת שבה"שו(ן שאר טובות שהם בגדר מבריח ארי אסור וכ

א "קס' ז ביד אפרים סי"רדב(שהרי אבק רבית אין יוצאה בדיינים , אין מנכים לו ממה שחייב לו
 ).ב"ס

דלא אסרו רבית דברים , אבל לאחר הפרעון מותר, היינו דוקא קודם שפרע לו את החוב 47
  ).י"אהלי יעקב בברכ, ערך לחם( מאוחרת או מוקדמת ברבית

מותר ללווה , אך אם המלוה הקדים לו שלום, אף אם אינו משכים לפתחו אלא פגשו בדרך אסור
  ).'וב' ג פרטי דינים ז"ב ס"ס' ט עמ"חוט שני פ(להשיב לו שלום 

שהלוה  על ,בפניו לברכו או ,טובה לו לו ולהחזיק להודות או ,בפניו וכן אסור לקלסו ולשבחו 48
אך מותר לבקש ממנו הלואה או הרחבת זמן בדברי תחנונים , את זמן ההלואה לו שהרחיב על או לו
א שאף שאסור לומר "י). 'ז אות א"כ' א סי"ש ח"ת מנח"שו(ש שאסור לברכו "וכ). ט"ס הרב ע"שו(
ו שנוהגים לומר בבית למי שנולד לו ילד כמ" מזל טוב"אך מותר לומר , למלוה" יישר כח"או " תודה"

א "אך י, )'וו' חוט שני שם ג(משום שאין זה מחמת ההלואה , הכנסת לשאר אנשים שנולד להם ילד
משום שהיום אין לזה חשיבות , "תזכה למצוות"או " תודה רבה"שכיום מותר לו לומר למלוה 

הם מופקד אם אין ממון של[ח "אך לגבאים של גמ). ב"ש אלישיב ל"פסקי הגרי(כהקדמת שלום 
אך יש לאסור לתת להם מתנה משום , דהיינו דברי שבח וברכה, מותר לתת רבית דברים, ]ח"בגמ

, אין לכתוב דברי שבח ותודה בספר). 'וח' חוט שני שם ג, ד"שם ל(חשש שיקפחו אחרים מחמת זה 
ש "פסקי הגרי, ש עוד"עיי, ח בשם ערך שי"ק פ"ת ס"דרכ(למי שהלוה לו מעות להוצאת הספר 

ד "מ יו"אגרו(ויש מקילים אם רק כותב שהלוהו ויבורך מן השמים , )'חוט שני שם ג, ה"אלישיב ל
 ).ש אלישיב שם"פסקי הגרי(בתנאי שלא יזכיר שהלוה לו , אך אחרי שפרע לו יש להתיר, )'פ' א סי"ח

 שנחשב משום, מהמלוה מתנה לקבל לו אסור, אדם משום מתנות מקבל שאינו חשוב אדם 49
 פ"לכה אסור התנה ובלא, קצוצה רבית הוי התנה ואם, הנאה בכזו מתקדשת אשה ואפילו, הנאה
, א שאף באדם שאינו חשוב אסור"וי, )ש"בפת ץ"יעב שאילת, ו"ט סעיף לקמן ז"ט (דברים רבית כדין

שער דעה שם שנחלקו ' ועי, ז שם"א בט"רע(וברבית אסור , ז שוה פרוטה"כיון דיש הנאה אף שאי
 ).יםבזה הראשונ
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לומר לו  עליו מצוההמלוה ש שבזהדהיינו  - פלוני איש בא אם הודיעני לו יאמר לא •
שאם לא כן , ודאי הוא סומך על שהוא לוה שלוש משום, דברים רבית יהו ,לו נכנע הולוה

  ).ז"ט (למה מצוה אותו על כך
âé .æìøúåî øîåì åøéáçì êìéä æåæ äåìäå äøùò íéøðéã ìéðåìô50 ,çìàåäå àìù øåæçé åðç÷éå 

äåìäî51 èìíâå àì øîàé äåìä äåìîì éðåìô ïúé éìéáùá52, îùéå íéøîåà êéøöù íâ ïë àìù 
åðñééôé äåìä úúì äåìîì ìéáùá åäåìéù.  

אך אסור לומר לו שכל חודש שחבירו לא יפרע את ,  דוקא כך מותר לומר- זוז הילך •
 ).ז"ט (53ההלואה הוא יתן לו זוז

כדי  שכירות דרך מתנה לנותן הלוה לו יקדים שלא כל שכןו -' כו ויקחנו וריחז שלא •
  אפילו קצתאו ההיא המתנהאת  למלוה ונותן חוזר הואאז ו ,מלוההמ הלואה לו יגשיש

 ).ז"ט (54הוא גמור דרבית ,יותרקצת  או פחות

 .)א"רע(ולומר כל הנותן אינו מפסיד יש אוסרים ויש מתירים  -פלוני יתן בשבילי  •

ת "גידו(' א דאסור מדאו" לדעה זו י-  הלוה יפייסנו שלא כן גם שצריך אומריםויש  •
אך יש חולקים ). ש"מ בפת"שעה(א דאינו אלא הערמת רבית "אך י, )ש"ם בפת"ומהרשד

ולשיטתם מותר אף ללוה לומר למלוה ). ך"ש (55דמותר ללווה לפייסו כדי שיתן למלוה
  ).ד"חוו, ש"תמ בפ"מ ושעה"מל (56פלוני יתן בשבילי

ãé .àîøåñà øîåì êåìà äðî ìò úðî ïúúù æåæ éðåìôì )áîåà ùã÷äì57( ,âîåìéôà íà åúåà 
éðåìô àåä éåâ ,åóà ìò éô åðéàù áééç åì ,ãîúéáøå äöåö÷ )שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל ' פי

 äîïéàå ÷åìéç ïéá øîà äåìîä êë åà øîàù äåìä åîöòî êë àåäå äåìî åì ùîíå(. äéà )58שמלוהו

äæ(.  

 ואם המלוה רוצה שיעשה את פלוני ערב והערב רוצה שכר על - לפלוני זוז שתתן •
צ ערב "אך אם אי, אם המלוה רוצה ערב בכדי שיהיה בטוח בהלואה מותר, 59ערבותו

חות (אסור והוי רבית קצוצה , לבטחון ההלואה אלא כוונתו ליהנות את הערב שיטול שכר
 ).ש"יאיר בפת

                                                           

יד (אלא הלוה יקבלם מהמלוה , אך הנותן לא יקח בעצמו את מעות ההלואה ויתן ללוה 50
ב "א כלל קל"חכמ(יש בזה הערמת רבית , ואם הלוה חוזר ומלוה את המעות לנותן המתנה). אברהם

 ).ה ויש"ד' א ג"בינ
שהוא מותר לו לתת לאחר מכן לאותו אדם את מה , מ אם הלוה כבר קיבל את ההלואה"ומ 51

 ).ד"חוו(נתן למלוה 
' סי' עי, ב"ב ס"א כלל קל"חכמ(ולא רבית גמורה , ואם אמר כך למלוה הוי רק הערמת רבית 52

  ).א"גר(הוי כהילך מנה והתקדשי לפלוני . מ בזה"ג הנ"ג ס"קס
אם , מותר לאדם אחר לתת זוז למלוה בשביל שירויח זמן ללווה, מ גם לאחר ההלואה"אך מ 53

  ).יד אברהם(ותר עד זמן הפרעון אינו נותן לו י
מ "ג הנ"ג ס"קס' סי' עי, )יד אברהם, ד"חוו(ולא ריבית גמור , א דחשיב רק הערמת רבית"אך י 54

  .בזה
  ).א"ב ס"א כלל קל"חכמ, ד"חוו', ע הרב סעיף ס"שו(וכן פסקו האחרונים  55
 שהרי הלוה ,ומותר גם לומר למלוה תלוה לי מנה ותקח מראובן את הדינר שאמר שיתן לי 56

  ).ד"א בחוו"מ בשם הרשב"מל(עדיין לא זכה בדינר זה 
ואמר למתרים שאם , ואמר שאין לו, וביקש מאחד תרומה, מי שאוסף כסף למטרות צדקה 57

שהוא המלוה במקרה (אולם אם המתרים . מותר, הוא יהיה מוכן להלוות לו אזי יתן את זה לצדקה
  ).'ש אלישיב כ"פסקי הגרי(סור א, הציע שילווה לו בכדי שיתן תרומה) זה

מ שיקיים מצוה "או שמלוהו ע, "מ שלא תחלל שבת"אני מלוה לך ע"אבל מותר לומר ללוה 
  ).ט"ש אלישיב י"פסקי הגרי(משום שמצוות לאו ליהנות ניתנו , מסויימת

, אחרים לתת רבית בפני והתחייב המלוה בפני של המלוה שלא מעות לקח הלוה אפילו אם 58
 זה כרבית ואין, בלאו אם יקח את הרבית ואף המלוה עובר, ת קצוצה ואסור מדאורייתאחשוב רבי

 .)י"ד סק"חוו(שהתחייב כן בתחילה  בגלל רק הוא הלוה שנתינת כיון ,מאוחרת דאסור רק מדרבנן
  .מותר ליטול שכרלאיזה ערב , אבל אינו צריךה "בדא "ע ס"ק' לקמן סי' עי 59
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 ).א"רע( אם אומר שיתן להקדש את הקרן והרבית אסור  ואפילו-  להקדש או •

אך , )ך"ש( ומוציאים מהמלוה כל מה שהלוה נתן לאותו פלוני - היא קצוצה ורבית •
כ מתחילה כשהלוה "אא, צ להחזיר את זה למלוה שהרי קיבל במתנה"המקבל מתנה אי

  ).ש"תפארת צבי בפת(נתן לו אמר שהוא נותן את זה בשביל רבית למלוה 
åè .åîùé íéøîåà øåñàù øîåì åì øåîà éðåìôì ïúéù êì ã 'ïéøðéã äåìàå êì úåòî.  

 למלוהאומר לפלוני ליתן הלוה ורק אם , ג מותר"א דבכה" י-  לך שיתן לפלוני אמור •
משום שבזה שהלוה אמר כן לאותו פלוני , א דאף כשנותן ללוה אסור"אך י, 60אסור

 מקבל שאינו חשוב אדם .61)ך"ש(תו מהנה את המלוה שעשה שליחו, בשליחות המלוה
 אשה ואפילו, הנאה שנחשב משום, מהמלוה מתנה לקבל לו אסור, אדם משום מתנות

אך אם אינו אדם חשוב אין בזה איסור , קצוצה רבית הוי התנה ואם, הנאה בכזו מתקדשת
  .62)ז"ט(

æè. æîøúåî øîåì åøéáçì êìéä æåæ øåîàå éðåìôì éðåìéù, åìéôàå ïáì äåìîä îøúå øîåì ïë ,
çîàåäå àäéù ìåãâ åðéàå êîåñ ìò ïçìù åéáà .äâä :èîé"à øåñàã äåìîì ç÷éì ìá÷îî äæ æåæä ,

àìù åàåáé íéøòäì .ðé"à øúåîù ìàøùéì øîåì åøéáçì ìàøùé êì äåìäå éì úåòî éðåìôî ìàøùé 

úéáøá63 øúåîå úúì øçà êë úéáøä çéìùì åàéáäì åì ,àìã äøñà äøåú àìà úéáø àáä éîã äåì 

äåìîì, çéìùäå åðéà äùåò íåù øåñéà éàäã úéáø åàì äéãéã àåä ,éàå íåùî åçåìùù ìù íãà åúåîë 

ïéà çéìù øáãì äøéáò .ïéàå íñøôì øáãä éðôá íò õøàä .ïëå ø÷éò ,óà ìò áâ àðùéã ïé÷ô÷ôî 

øúéäá äæ íéøéîçîå åøñàì ,ùé êåîñì åéìò úòì êøåöä .áðîå"î íà äåìä ìá÷ úåòîä åîöòá ïî 

äåìîä ,÷ø çìåùù åì úéáøä ,øåñà .âðìáà íà çéìù äåìîä äåìä äåìì úéáøá äùòå øèù ìò íù 

äåìîä64 ,äåä åìéàë äåìä åì äåìîä åîöò øåñàå åìéôà äùò çéìùä àìá úòã åçìùî ,øèùäã 

ãéáò äì ø÷éò äàåìä àåäå áúëð ìò íù äåìîä.  

 שיאמר לאשתו להלוות מנכסי מלוג  אך אם נותן לחבירו ואומר לו- שילוני לפלוני ואמור •
או אבק  רבית קצוצה  אם הויא שזה ספק"וי, )ש"לחם רב בפת (65הוי רבית קצוצה, שלה

 ).א"רע(רבית 

,  אך אם הגדול סמוך על שולחן אביו אסור- אביו שלחן על סומך ואינו גדול שיהא והוא •
 ).ך"ש, ז"ט( 66וכן קטן אף אם אינו סמוך על שולחן אביו אסור

 בסוף אם רק הזוז את לו נתן הלוה אם דוקא היינו -הזוז  זה ממקבל ליקח למלוה ורדאס •
, ההלואה את להשיג השתדלותו בעד מקרה בכל הזוז את נותן אם אך, לו ילוה המלוה

                                                           

זכרון משה (ז המלוה נפטר מחיובו לתת לו "שעי, רובו של המלוהא דוקא אם המקבל הוא ק"וי 60
  ).י"בברכ
ולכן אסור ). ד"שע, א"גר(פ ציוויו "ויש שפירשו שהמלוה נהנה במה שהלוה קיבל את הממון ע 61

 ללכת מתבייש והלוה, ופלוני למלוה להתנות את ההלואה אם הלוה יבקש הלואה גם מפלוני
 ).'ב ז"קיצור דיני רבית המצויים פ(להלואה  כתנאי שהתחייב ועושה כך רק מפני אלו לאנשים

  .עוד בענין זה 49וראה לעיל בהערה  62
 וכגון, הרבית על ולא הקרן רק על הלוה את שם מזכיר השליח הוא רק אם א דההיתר"י 63

 הקרן על הלוה את שם אם מזכיר אבל, רבית ןאת ואני לפלוני הלוה כסף שהשליח אומר למלוה
את  להלוות שליח עושה אם המלוה אבל, שליח עושה אם הלוה ודוקא. דרבנן רבית הוי והרבית
א דההיתר הוא רק אם הלוה מרויח עם המעות ומחיה " י.)ד"חוו(קצוצה  הוי רבית ,ברבית מעותיו

  ליח שהרי המלוה עובר עלי ש"אך אם הלוה אינו מרויח במעות אסור אף ע, את עצמו
אך , )ע מהדורת מכון ירושלים"ס בשו"חת(ולא מועיל שליחות לזה , "וחי אחיך עמך) "ו"ה ל"ויקרא כ(

  ).ז"ה סט"ט ד"ס' ב סי"ל ח"ת שבה"שו(יש שתמהו על חילוק זה 
אסור  ,והרבית הקרן א דהוא הדין אף אם לא עשה שטר אלא הזכיר את שם הלוה על"י 64

 ).ד"חוו(
 ).שלחן גבוה(אסור , מ שתאמר לבעלה שילוה לו"שנותן לאשה ע, כן להיפךו 65
  ).ב"ע הרב סעיף ס"שו, פרישה(ויש חולקים דאף בקטן אם אינו סמוך על שולחן אביו מותר  66



úéáéø  

10 

 הזוז את למלוה לתת לו מותר, ללוה להחזיר יצטרך לא לו ילוה לא המלוה אם ואף
 ).ש" בפתד"חוו (הולל שילוה בשביל

אבל בשליח גוי , אך היינו דוקא בשליח ישראל, וכן עיקר - '  וכולישראל שמותר א"י •
, כ כיון שהשליח אינו חייב יש שליח לדבר עבירה"א, לסוברים דיש שליחות לגוי לחומרא

א דאף לאוסרים אינו רבית "וי, )ז"ט, לבוש(יש חולקים דאין להקל בזה ו, )ך"ש(ואסור 
 .)ש"חינוך בית יהודה בפת(קצוצה 

אבל , א דקולא זו היא רק ברבית דאורייתא" י- ברבית ישראל מפלוני מעות לי והלוה •
, )ש"מ בפת"מל(ברבית דרבנן יש לאסור משום שבאיסור דרבנן יש שליח לדבר עבירה 

ג לא יבוא לידי איסור דאורייתא לא "שמכיון שבכה, א דאף ברבית דרבנן יש להקל"אך י
 ).ש"מ בפת"שעה(גזרו כלל 

א דאם המשלח אנס את השליח והכריחו לעשות כך יש שליח " י- עבירה לדבר ליחש אין •
  ).ש"מ בפת"שעה(ויש חולקים , )ש"ם די בוטון בפת"מהר(לדבר עבירה 

æé .ãðéãéîìú íéîëç ååìäù äæ úà äæ äðíéøáã ìù ìëàî ïúðå åì øúåé ìò äî äåìù åðîî ãò 
ùîåç ,éøä äæ øúåî øáãäù òåãé àìù ïúð åì àìà úîäð .äâä :åðùéå ïéøéúî åìéôà åðúäá 

äìçúî êë ,ãáìáå øáãá èòåî .æðìëîå íå÷î àì åìéâøé éãéîìú íéîëç íîöò êëá ,éðôî ïåîä íòä 

àìù åãîìé íäî.  

 ).ך"ש( תלמידי חכמים , הלוה והמלוה, דוקא אם שניהם- חכמים תלמידי •

  ).ך"ש(כגון מאה במאה ועשרים ,  מלגיו-  חומש עד •
çé.çðìë úéáø áøãïð67 ,øúåî úåòîá ìù íéîåúé68 ,èðåà ìù ùã÷ä íééðò69 ,åà ãåîìú 

äøåú ,åà êøåö úéá úñðëä .äâä :ïëå ïéâäåð ì÷äì ,óà ìò áâ ñùéã ïéøéîçî åðéàã øúåî ÷ø 

úéáá ïéã .àñùé úåîå÷î íéâäåðù ñåôåøèåôàù äåìî úåòî íéîåúé úéáéøá äöåö÷ ,âäðîå úåòè àåä 

ïéàå êìéì åéøçà70, ìëå åôåøèåôàñ äùåòù ïë ,ïééò ïùåçá èôùîä éñ 'ì"ã íà ìñôð .áñìáà úéáøá 

                                                           

 שאינה אך רבית, דוקא רבית המתוכננת מראש א דהיינו"אך י, מותרת דרבנן רבית שכל משמע 67
 ד"חוו (מעותיהם יכלו שלא בשביל ההיתר כל שהרי, אסור רתמאוח רבית כגון מראש מתוכננת

ויש שחולקים ומתירים אף רבית , )ד"נ' וסי פ"עכ אך ה"ד ג"נ' סי ק"מהדו א"רע ת"שו ,בחידושים
  ).א שם"ת רע"בשו מאיר בית( מאוחרת

ג "ש וכנה"ערך לחם למהריק(אך יתומים מהאם אין להם קולא בזה , דוקא יתומים מהאב 68
 ).ם"ת מהרשד"ב בשם שו"ק מ"ט ס"הגה

' הג(אסור להלוות ברבית דרבנן , אך הקדש לעניים מיוחדים וקצבו לכל אחד את חלקו 69
ש שהעני עצמו אסור להלוות ברבית דרבנן "וכ, )י"ן בב"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"מיימוניות ושו

  ).ד"ב סל"רבית הלכה למעשה פ, ד"ז הערה מ"ברית יהודה עיקרי דינים פ(
, לעניים יתנו את הפירות ורק לעולם קיימת תהיה בתנאי שהקרן לעניים שהוקדשו א שמעות"י

 להלוותם ברבית א שאסור"אך י, )ה"מ' ד סי"ב יו"ט ח"ת מהרי"שו(מותר להלוותם ברבית קצוצה 
אסור להלוות ברבית קצוצה , ח שהממון קיים לעולם"ולכן אף בקופת גמ, )ד"מ בחוו"מל(קצוצה 

 לאחר תהיה שהקרן דהיינו ,מיתה ולאחר מהיום מעות הקדיש אם. )ד"ס' ב סי"ל ח"ת שבה"שו(
 התנה אך אם ,רבית באבק אפילו להלוותם אסור, שלו יהיו הפירות חייו ימי ובכל לעניים מותו

 אבל, דרבנן ברבית להלוותם מותר, חייו ימי למשך כל יותר או שש אחוז מהפירות לו יתן שהגזבר
  ).ד"חוו(אסור  לשליש או שלו למחצה פירותה שיהיה התנה אם

פ שהוא איסור "אע, מ להחזיר דולרים"ח ציבורי בארץ ישראל להלוות דולרים ע"ולכן מותר לגמ
כיון שזה מעות צדקה ומותר כדי שלא , )א"ב ס"קס' וכדלקמן סי(דרבנן של הלואת סאה בסאה 

 אם הקרן הוא מפקדונות של אנשים אך, )א"א ס"קיצור דיני רבית המצויים פי(יפסידו מעותיהם 
וכן ). 131לקמן הערה ' עי, ו"ב סל"רבית הלכה למעשה פ(אסור להלוות ברבית דרבנן , פרטיים

כיון שאין , המפריש מעשר כספים והמעות עדיין בביתו מותר לו ללוות מזה דולרים בארץ ישראל
' א עמ"חוט שני פי(וכן מותר לתת רבית דרבנן שהרי זה לצורך מצוה , בעלים מסויימיםלממון זה 

  ).ט"פ
ואסור , הוי רבית קצוצה, מ שיתנו לו מיד פחות כסף מזומן"ק מאוחר לצדקה ע'ולכן הנותן צ 70

  ).ב"ע' י עמ"חוט שני פ(אף במעות של צדקה 
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ïðáøã71 éøù ìë ïîæ àìù ìéãâä íåúéä ÷åñòì åéúåòîá êøãë øàù íéùðà ,óà ìò éô øáëù àåä ïá 

é"â äðù ìéàåä àìå òéâä ììëì úòã éø÷î íåúé ïéðòì äæ. âñéî áééçù íéîåúéì àáùëå òåøôì ïòåè 

ïúðù íäì úéáø äöåøå úåëðì îåáåç íåúéäå ïòåè àìù ìá÷ ,íåúéä ïîàð àìá äòåáù.  

 בשלה מתעסקת שהיא כיון ,יתומים קולא זו של לה אין אלמנהאך  - יתומים של במעות •
 .72)ך"ש, ז"ט (נשים שארמו כ

ש אם אביהם לוה באבק "וכ, ה שמותר להלוות ליתומים אחרים באבק רבית" וה- שם •
מ אם האב "אך מ). א"ש ורע"ט בפת"ת מהרי"שו(רבית מיתומים אחרים דמוציאים מהם 

, )א"ש ורע"מ בפת"ך ומל"ת מהרש"שו(הלוה באבק רבית אסור ליתומים לגבות זאת 
אם ). א"ש ברע"מהריק(א דמותר להם לגבות את הרבית שעלתה אחרי שאביהם מת "וי

והאפוטרופוס הלוה מעותיהם חלק באבק רבית וחלק בדרך , אדם אחר השתתף עמם
, ל השותף לקחת את הריוח שבדרך היתר נגד מה שהיתומים הרויחו באבק רביתיכו, היתר

 ).א"ט ברע"מהרי(שהרי בדרבנן יש ברירה 

 ).א"רע(ו חרש אה שוטה " וה- יתומים •

אלא מלוים מעות יתומים בדרך ,  אך יש מקומות שהיום לא נוהגים כך- להקל נוהגין וכן •
 לנהוג לכתחילה להלוות ברבית דרבנן אך יש שכתבו דיש, )ך"ש(היתר כמו שאר מעות 

 .73)ש"י בפת"נוב(

מ אם המקבל טוען שקיבל כדרך כל עיסקא שהיא למחצית " ומ- שרי דרבנן ברבית אבל •
 או לא היו דברים מעולםהמקבל נאמן בשבועה מיגו שהיה טוען , שכר ולא קרוב לשכר

אם האפוטרופוס טוען , אך אם היתום הוא מוחזק וכגון שיש לו משכון בידו, החזרתיו לך
ואם אינו נמצא כאן אנו טוענים כך ליתום עד כדי דמי , שהיה קרוב לשכר נאמן

 ).ך"ש(המשכונות 

 74לצורך סעודת שבת או סעודת מצוהדרבנן ברבית ות ווכן מותר לל - שרי דרבנן ברבית •
 ).ש"באר יעקב בפת(

והוא לא יודע להתעסק  וכן גדול שמת אביו -  במעותיו לעסוק היתום הגדיל שלא זמן כל •
אך מי שיש לו אב אלא שאביו אינו רוצה לפרנסו אין לו , )ך"ש(במעותיו דינו כיתום 

 ).ך"ש, ז"ט(קולא זו של יתומים 

,  ואם נשארו המעות כן אף לאחר שהגדיל- במעותיו לעסוק היתום הגדיל שלא זמן כל •
כיון , כל הריוחאם הלוו אותם בדרך קרוב לשכר ורחוק להפסד מותר ליתום לקחת 

אך אם הלוו בשאר רבית דרבנן אסור לו לקחת את הריוח שהיה , שהתנאי היה בזמן היתר
 ).א"ש ורע"מ בפת"מל(שהרי בשעה זו אסור לו רבית דרבנן , לאחר שהגדיל

                                                           

כיון , א יפרע בזמן ישלם בדרך קנסולכן מותר להלוות מעות יתומים ולהתנות שאם הלוה ל 71
  ).ד"ז סי"קע' א סי"וברע, ט"ם ביד אברהם סי"הרא(דהוי רק הערמת רבית 

אך יש שכתבו דבמקום , )י"ברכ(ויש שכתבו לבטל המנהג להלוות מעות אלמנה ברבית דרבנן  72
  ).ת משאת משה ביד אפרים"שו(שיש מנהג זה אין מוחים בידם 

א שלכן אין להלוות מעות של יתומים או "י, )י"ל ס"א כלל ק"חכמ(ך "ויש מקומות שנהגו כש 73
ש בהערה כיון "עיי, ג"ש אלישיב ס"פסקי הגרי(י היתר עיסקא "של צדקה אפילו ברבית דרבנן אלא ע

א דמותר להלוות "א דהעיקר כרמ"אך י). שהתפשט תקנת היתר עיסקא ואין בזה הפסד ולא טורח
קיצור דיני רבית המצויים , ח"א וי"ז ס"ברית יהודה פ, ו"ס' י עמ"י פחוט שנ, ת"דרכ(בכל רבית דרבנן 

  ).א"א ס"פי
 המלוה דאפשר שאף א"וי, )ט"ב ס"רמ' ח סי"ע הרב או"שו(אם אי אפשר ללוות בלא רבית  74
מנחת , ה"א סק"ע הרב שם קו"שו(משום שחכמים לא גזרו כלל במקום מצוה , איסור עובר אינו

חוט ' ועי, ח"שער דעה סק', ה' י הלוי סי"ת מהר"שו(מ המלוה עובר איסור "א דמ"אך י, )פתים כאן
דכל מה דאמרינן דלווין ברבית לצורך סעודת שבת או , ויש חולקים על כל זה). ב"ע' י עמ"שני פ

ב "רמ' ב סי"משנ(אך אסור ללוות ברבית דרבנן לצורך זה , סעודת מצוה היינו דוקא בדרך היתר
  ).ע הרב שם שהתיר"דלא כשו,  אחרוניםג ועוד"ד בשם הפמ"סק



úéáéø  

12 

 יש שאמרו דאינו נאמן בלי שבועה אלא אם האפוטרופוס - שבועה בלא נאמן היתום •
משום שאין מחזיקים אותו כרשע , שכל אדם נאמן על כךויש שאמרו , )ז"ט(ז "מעיד לו ע

  ).ך"ש(שלקח רבית 
èé. ãññåôåøèåôà äåìäù úåòî íéîåúéä75 úéáøá äöåö÷ ,íà äåìä ìèð å÷ìçì ìë êë çåéø 

åîë äðúäù úúì íäì ,áééç ïúéì íäì76.  

 היינו שהרויח פי שנים מהרבית שהתחייב לתת -'  וכוריוח כך כל לחלקו נטל הלוה אם •
אך לעולם הם אינם נוטלים , דחשיב כמו שלא התנה ולכך הם נוטלים חצי שכר, ומיםלית

נו איא ש"י, אם הרויח יותר מפי שנים ממה שהתחייב לתתו, )ך"ש(יותר מחצי מהריוח 
א דלעולם הם נוטלים " אך י,)א"רע, ך"שז ו"טלבוש ב( לתת יותר ממה שהתחייב ריךצ

א דלעולם צריך לתת כמו "אך י). ז"ט (77רחואך צריך לתת ללוה שכר ט, חצי מהריוח
פ "אע, צריך לתת כן, ואף אם הרויח רק כפי מה שהתחייב לתת ליתומים, שהתנה עמו

אמונת שמואל בשם רבי יעקב מלובלין , ך"א ששון בש"מהר(שלא ישאר בידו שום ריוח 
 ).ש"בפת

א "וי, )ז"ט(ל "וכנ,  ואף אם לא התנה כלל נותן כמו בהתנה- להם לתת שהתנה כמו •
  ).ע"וצ א"ך ברע"מהרש (צ לתת כלל מהריוח"דאי

ë. äñíà øáò ñåôåøèåôàä äåìäå úåòî íéîåúé úéáøá äöåö÷ ìéëàäå íéîåúéä78 ,íéøåèô 
íìùìî åìéôà åìãâéùëì79 .äâä :åñíâå ñåôåøèåôàä øåèô åøéæçäìî, æñäå"ä úåòî ìù ùã÷ä 

íééðò åà øàù úåöî80. çñåäéîå ïéà äåìîä ïîàð øîåì îãúåò ìù ùã÷ä åéä àìà äéàøá81. ïééòå 

ïî÷ì ïîéñ ñ÷"è íà ñåôåøèåôà øúåî úååìì íééåâî êøåöì íéîåúé.  

 אך יש חולקים שמוציאים מיד האפוטרופוס והוא מוציא מהיתומים - מלשלם פטורים •
 .82)ך"ש(

א דלגבי הלוה אינו " י- בראיה אלא היו הקדש של דמעות לומר נאמן המלוה אין ומיהו •
אך אם החזיר את הרבית , ומר שמעות אלו הם של יתומים אלא אם מביא ראיהנאמן ל

הוא נאמן בשבועה לגבי היתומים לומר שהרבית באה , והוא מוחזק עדיין בממון היתומים
א דאם ידוע שהוא אפוטרופוס של "אך י, )ז"ט(לידם כבר ועכשיו הוא מחזירה מממונם 

ורק אם לא ידוע , מעות אלו הם של יתומיםלומר ש יתומים נאמן בשבועה אף לגבי הלוה
וכן לענין מעות של הקדש אם ידוע , שהוא אפוטרופוס של יתומים צריך ראיה לדבריו

דוקא אם היינו , שהיה בידו מעות של הקדש נאמן בשבועה לומר שהם מעות של הקדש
                                                           

  ).ט"ד חידושים י"חוו(והוא הדין במעות של צדקה  75
אך אם לא , והיינו דוקא אם האפוטרופוס הודיע ללוה בשעת ההלואה שהם מעות של יתומים 76

אך אם יש עדים על כך שזה , הודיע לו כן אין הלוה צריך להאמין לו ואינו צריך לתת מה שהרויח
  ).ד"חוו(יתומים צריך לתת מה שהרויח מעות של 

דהא רק מדרבנן , צ לתת לו שכר טרחו"א שאי"אך י',  ד- ' ז סעיפים ב"כמבואר לקמן בסימן קע 77
 ).יד אברהם, א"רע, ד"חוו(ואבק רבית מותר במעות של יתומים , צריך לתת זה

בית עדיין ביד אך אם הר, צ להחזיר"א דאף אם הרבית בעין אלא שנתן כבר ליתומים אי"וי 78
ד "חוו(להחזיר  חייב אם הפוסקים בין א שהוא מחלוקת"אך י, )א"רע(האפוטרופוס צריך להחזיר 

  ).ט"חידושים י
פטורים , ואפילו במעות של יתומים גדולים שהלוה האפוטרופוס והאכילום את הרבית 79

 ).א"רע(מלהחזיר 
דיש מתירים משום , ת קצוצהכיון שנחלקו הראשונים אם מותר להלוות מעות עניים ברבי 80

 לי קים לומר העניים יכולים את הרבית קיבל כבר הגזבר אם לכן ,שאין להם בעלים ידועים
א דוקא אם חילק את הרבית לעניים "אך י, )א"ד חידושים כ"חוו(להחזיר  חייבים ואינם כהמתירים

 .)ש"ערך לחם למהריק(צ להחזיר "אי
,  אך אם אמר בשעת ההלואה דהם מעות של יתומים נאמן.ואם אינו מביא ראיה חייב להחזיר 81

 ).ד"חוו(נאמן אף לאחר שקיבל הרבית , ואם יש לו מיגו שלא היו דברים מעולם
אך ביתומים קטנים מודים דאין מוציאים מהם , א דהם נחלקו רק ביתומים גדולים"אך י 82

והאפוטרופוס יוציא , וטרופוסא דאף ביתומים קטנים נחלקו שמוציאים הרבית מיד האפ"וי, )ד"חוו(
  ).מקור מים חיים(מהם כשיגדלו 
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 שמא אינם אם הלוה טועןאבל , הלוה טוען טענת ודאי שזה מעות פרטיות של המלוה
אך אם אין ידוע שהיה בידו מעות של הקדש צריך ראיה , צ שבועה"מעות של הקדש אי

  ).ך"ש(לדבריו 
àë. èñéà óéæåà ÷ '÷á"ë ,àø÷éòî ÷ 'à÷ðãá óåñáìå ÷"ë ,øåñà àúééøåàãî83 .éàå óéæåà 

äàî äàîá ø÷ééàå ,øåñà ïðáøãî.  

וכן , מדאורייתאמ אסור "מ,  ואפילו אם זה נעשה מחמת שהפרוטות הוזלו- כ"ק ולבסוף •
ובסוף הוזלו החטים ושלש סאים שוים , מ שיחזיר לו שלש"אם הלוה לו סאתיים חטים ע

 ).ז"ט (84אסור מדאורייתא, כסאתיים שהלוה לו

' כ פרוטות היו יותר מהק"ואז הק,  כיון שהולכים אחר שעת ההלואה- מדאורייתא אסור •
 ).ך"ש(פרוטות שהלוהו 

áë. òøúåî úååìì úéáøá éðôî ôçå÷ ùôð .äâä :ïî÷ì ïééòå éñ 'ñ÷"è éñáå 'ò÷"â øåñàã úååìì 

úéáøá êøåöì ìä÷ åìéôàå åðéà úéáø äöåö÷ ,ìë ïëù úéáøá äöåö÷ øåñàã ,àìå åîë åìà åâäðù ì÷äì 

úö÷á úåîå÷î úååìäì úååììå êøåöì ìä÷ úéáøá äöåö÷ ïéàå íäì ìò äî åëåîñéù ,íà àì øîàðù 

íéáùçîù éëøö ìä÷ çå÷ôì ùôð åà êøåöì äåöî åîë øàáúéù ïî÷ì ïîéñ ò÷"á, ìáà ïéà êåîñì ìò 

äæ éë íà êøåöì ìåãâ.  

דמותר ,  היינו כשאין אדם כשר ללוות ממנו בחינם- נפש פקוח מפני ברבית ללוות מותר •
 .85)ז"ט(אך המלוה ודאי עובר איסור בזה , ללוות מהרשע ברבית

ומיירי ,  המלוה ברבית עובר באיסורמ" ומ-  גדול לצורך אם כי זה על לסמוך אין אבל •
  ).ז"ט(שאין אדם כשר ללוות ממנו 

âë. àòäåìîä úåòî ìò úðî ìëù äëàìî àáúù åãéì ïúé äúåà äåìîì äúåùòì ,øåñà .
äâä :áòïàîìå øîàã úáåè äàðä éåä ïåîî éø÷éî úéáø äöåö÷, øçàî åðúäù äìçúî åá êë86 .

åìéôàå àì åðúä äìçúî ,íà åðéà ìéâø úåùòì åàìá éëä øåñà87, ïëå ìë úáåè äàðä88 .âòìáà íà 

ìë ãçà ÷éæçî äáåè åøéáçì ,íéîòôì äåìä äåìîì íéîòôå êôéäì ,éøù.  

 היינו שהמלוה הוא פועל והתנה עם הלוה שבזמן - '  וכולידו שתבא מלאכה שכל מנת על •
אך אם הלוה הוא פועל והמלוה , שיצטרך לשכור פועל עבור מלאכה זו יקח דוקא אותו

ויש חולקים דדוקא , )ך"ש (89ע"התנה עמו שיעשה לו מלאכה בזול הוי רבית קצוצה לכו
כיון , אם המלוה כהן והתנה עם הלוה לתת לו תרומות ומעשרות תלוי בדין טובת הנאה

אך אם התנה עם הלוה שישכור אותו לעשות לו , שהלוה נותן לו את המתנות בחינם

                                                           

 ).שער דעה(ויוצאה בדיינים  83
 .ומחזיר רק סאתיים חטים 84
מ שאף אם הלוה יכול ללוות מגוי אלא שממהר ללוות מישראל ברבית כדי שיהיה בטוח "ונ 85
  ).בית לחם יהודה(דאין בזה איסור משום לפני עור , בודאי

שהרי תשלום הרבית הוא גם איסור ובזה כבר אין , כ לפרוע את הרבית"ונראה שאסור אח
  ).ב"מ' ג עמ"חוט שני פ(נ להבא לו או לאחרים "אלא אם הדבר נוגע לפיקו, נ"פיקו

', ג א"ר' סי', ז ט"ל' מ סי"א חו"רמ(דכן דעת רוב הפוסקים [ד טובת הנאה אינה ממון "אך למ 86
ע הרב "שו, א ושער דעה כאן"הגר' בי, ז"ק מ"א ס"ס' ד סי" יוח"פר, נ"ש' מ סי"ך חו"ש', ו ו"רע' סי
א "מחנ, א"הגר' בי(צ להחזיר אף לצאת ידי שמים "מ אם עשה אי"מ, פ שאסור לעשות כן"אע)] ד"סי
 ).ג"ע הרב סי"שו' ועי', כ' סי

פ "מ אם אינו רגיל לתת לו את המלאכה אסור אע"מ, ד טובת הנאה אינה ממון"ואפילו למ 87
  ).שער דעה(נה על כך שלא הת

ע הרב "שו(אם לולי שהיה לווה ממנו לא היה נותן לו , אסור לתת צדקה למלוה אם הוא עני 88
אולם אם אין עני או כהן אחר יש להתיר לתת . וכן הדין בתרומות ומעשרות ופדיון הבן, )ד"סעיף י

  ).ט"ש אלישיב ל"פסקי הגרי(שאז הנתינה היא הכרחית ולא בגלל ההלואה , להם
 מלבד תשלום כסף עבורם יאסוף הלואה שהמקבל לדרוש ציבורי ח"גמ ולכן אסור לקופת 89
כיון שאין , מבטיח לעשות כך מותר לא והלוה מבקשים רק אך אם, רבית קצוצה שהרי יש זה, החוב

 ).ד"א ס"קיצור דיני רבית המצויים פי(זה רבית קצוצה אלא רק אבק רבית ומותר במעות של צדקה 
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א לאסור "ע והרמ"אך הרבה הסכימו עם השו, )ז"ט(מלאכה לא חשיב טובת הנאה ומותר 
 .90)ד"חוו, כ"ך בנקוה"ש(

 
            סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים    אאאא""""יייי    ובוובוובוובו, , , , דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    רביתרביתרביתרבית    נקראנקראנקראנקרא    ואיזוואיזוואיזוואיזו    רביתרביתרביתרבית    אבקאבקאבקאבק    דיןדיןדיןדין    אאאא""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

à. ãòìë øáã øåñà úååìì91 úôñåúá )äòåìéôàå( úåçôá äåùî äèåøô ùé øåñéà úéáø92 ìáà 
ïéà ïéàéöåî åúåà ïéðééãá .äâä :åòàììë úéáøã ìëã àåäù àøâ øèð93 øåñà ,æòïéá àåäù êøã ç÷î 

ïéá àåäù êøã äàåìä ,àìà êøãáù ç÷î åðéà ÷ø ÷áà úéáø àåäù ïðáøãî.  

 95ויש להחמיר, 94 נחלקו הפוסקים אם יש איסור רבית בהלואת קרקע- דבר כל •
, ש בשטרות שיש בו רבית"וכ, 96פ מדרבנן"ע אסור לכה"וכן בעבדים לכו). ך"ש(

, 97והוי רבית גמור, א מלוה את הממון שיש בושהרי כשמלוה לו את השטר הו
 ).ז"ט( בקרקע ועבדים כןו

א משום שבית דין אינם נזקקים לפחות משוה " י- בדיינין אותו מוציאין אין אבל •
או שהתחילו את הדין ביותר משוה פרוטה , א דאף אם רוצים להזקק"וי, פרוטה

מוציאים פחות משוה מ לענין רבית אין "מ, שאז גומרים אף בפחות משוה פרוטה
 ).ך"ש (98פרוטה

, )ז"ט( פירוש שמחמת המתנת המעות נותן לו שכר -  אסור נטר אגר שהוא דכל •
או שהתבטלה , או שזכה בחובו וגובה יותר, ואפילו אם הוא מחמת שכר פעולה

                                                           

  ).י"ב ס"קיצור דיני רבית המצויים פ, בית לחם יהודה( דאם לא התנה עמו מותר א"וי 90
ע אות "הסמ' קונ', א' כ בתי"ך בנקוה"ש(יש אוסרים , אם המלוה התנה עמו שימכור לו את דירתו

אך אם המלוה הוא בעל חנות ומתנה עם הלוה שיקנה , )'הב' ך שם בתי"ש(ויש מתירים , )ד"חוו, ט"כ
אך בלי תנאי מותר לקנות אצל המלוה אפילו , )ו"א הערה נ"ברית יהודה פי(ע אסור "כודוקא אצלו ל

ויש מתירים רק אם עושה כך לא מחמת ) ה"ברית יהודה שם נ, בית לחם יהודה(אם אינו רגיל 
 ).ח"ד סי"רבית הלכה למעשה פ(שהלוהו 

, מ להחזיר סאתיים"ים עכגון אם לווה סאה חט, הלואה היינו דוקא אם לווה ומחזיר אותו מין 91
, או שישלם לו לאחר זמן סאתיים של דוחן, מ לשלם לאחר זמן כסף"אבל אם לווה סאה חטים ע

שאם אמרו בלשון מכירה הוי , א שתלוי בלשון שדיברו ביניהם"וי, ואין זה רבית קצוצה, ז הלואה"אי
דכל דבר שהדרך להוציאו א "אך י). ד"חוו(אך אם אמרו בלשון הלואה הוי רבית קצוצה , אבק רבית

מ "ולכן אף אם לווה סאה חטים ע, יש בזה רבית קצוצה, ולא להחזיר את אותו דבר שקיבל מחבירו
אך בדבר שאין דרך , כיון שהדרך להוציאם, להחזיר לאחר זמן סאתיים דוחן הוי רבית קצוצה

, חזיר עבד אחרמ לה"אף אם קיבל ע, כמו בעבדים, להוציאו אלא להחזיר את מה שקיבל מחבירו
 ).מקור מים חיים(והוי רק אבק רבית , ז הלואה אלא מכירה"אי

  ).א"גליון מהרש, ד"חוו(דאורייתא  92
אך המלוה לא יוכל , אף אם הותנה שכל זמן שהמעות יהיו ביד הלוה יתן לו סכום קצוב לשנה 93

  ).חם יהודהבית ל(מכל מקום הוי רבית קצוצה , לתבוע את הלוה על הקרן אלא רק על הרבית
ויש מפרשים שנתן לו קרקע . 'מ שיחזיר לו ו"גפנים טעונות בפירות ע' דהיינו שהלווה לו ה 94

אך יש הסוברים , או שיתן לו קרקע אחרת בשיעור זה, ויכול להחזיר אותה קרקע עם תוספת קרקע
  ).א"רע(דזה לא נחשב כהלואה אלא שכירות 

  ).א"רע(דינו כקרקע , וכן תלוש ולבסוף חיברו כבית
א שאם הלוה כסף "וי, )יד אברהם(א דאינו אלא אבק רבית "וי, )ד"חוו(א דהוי רבית קצוצה "וי 95

  ).מקור מים חיים(מ להחזיר רבית בקרקע הוי רבית קצוצה "ע
וכן הדין בכל דבר , ז הלואה אלא מכירה"אי, אך לא מדאורייתא כיון שצריך לשום את העבד 96

אך אם , שאם אמרו בלשון מכירה הוי אבק רבית, שון שדיברו ביניהםא דתלוי בל"וי, שצריך לשומו
  ).ד"חוו(אמרו בלשון הלואה הוי רבית קצוצה 

וכן , שזה רבית קצוצה, מ שיחזיר לו מאה ועשרים במזומן"והיינו כשמלוה לו שטר של מאה ע 97
ה יותר של מ שיחזיר לו שטר בסכום גבו"ע, אם הלוה לו שטר של אדם אחר וקיבל עליו אחריות

ז רבית קצוצה אלא אבק "אך אם אינם מקבלים על עצמם אחריות אי, אדם אחר ויקבל עליו אחריות
, מ להחזיר לו אותו סכום במזומן אין זה רבית קצוצה"ומשמע שאם מלוה לו שטר ע). [ד"חוו(רבית 

 ].א"ג סק"קע' ד סי"חוו' עי, פ ששטר שוה פחות ממזומן"אע
שוב , והחזיר לו פחות משוה פרוטה, החזיר לו שוה פרוטה של רביתואפילו אם היה חייב ל 98

 ).ד"חוו(אין מוציאים ממנו בדיינים את הפחות משוה פרוטה שעדיין חייב 
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אסור והוי אבק רבית , ומוסיף לו מחמת המתנת המעות, המכירה וחוזר על המוכר
ם המלוה התרה בו שיפרע את חובו שהרי יכול להרויח א). 99ש"חות יאיר בפת(

א שאסור משום "אך י, )ש"ע בפת"סמ(יש אומרים שצריך לשלם , במעות אלו
  ).ש"שבות יעקב בפת(רבית להוסיף לו את מה שהמלוה יכל להרויח 

á .çò÷áà úéáø äðéà äàöåé íéðééãá100, èòíàå àá úàöì éãé íéîù áééç øéæçäì .)ôãáìî 

úéáø úîã÷åî úøçåàîå101 åìéôà úàöì éãé íéîù åðéà áééç øéæçäì102.(  

,  אך אם לא נתן את האבק רבית למלוה עצמו אלא לשלוחו- בדיינים יוצאה אינה •
ש "ט בפת"מהרי(משום שאין שליח לדבר עבירה , צריך להחזיר אותה ללוה

 ).א"ורע

חושש  אך אם סובר שהוא חייב בדיני אדם ואינו - '  וכושמים ידי לצאת בא ואם •
ואפילו אם מחזיר בסתמא צריך להודיע לו , אסור לקבל ממנו, לצאת ידי שמים

 ).ש"בית יעקב בפת(שהוא פטור בדיני אדם 

א "ז וגר"רדב(א שאף לצאת ידי שמים אינו חייב להחזיר " אך י- להחזיר חייב •
  ).ש"בפת

â. àô÷áà úéáø íà ñôú äåì ìùî äåìî ïðé÷ôî äéðéî.  

בין הפוסקים אם הוי אבק רבית או רבית קצוצה '  יש מח אך אם-'  וכורבית אבק •
  ).ך"ש(תפס לא מוציאים מידו  אם הלוה

ã. áôàì åøîà ÷áàã úéáø äðéà äàöåé íéðééãá àìà ìëàùë äåìîä úòãî äåìä ,ìáà íà 
íãå÷ ìëàù ïòè åéìò àìù ìëàé àåäå àéöåä åðîî ìò åçøë éðéãá úåîåàä åà ïééãá ìàøùé 

äòèù103 åçéøëäå ùìíì àöåé íéðééãá104.  

ואסור ,  אבק רבית הכתוב בשטר אין דינו כגבוי כבר-'  וכורבית דאבק אמרו לא •
 ).ך"ש(לגבותו 

כ הביא " וכן אם פסקו לו כך משום שלא היה ראיה ואח- שטעה ישראל בדיין או •
  ).א"ש ברע"מהרח(ויש חולקים , )ך"ש(ראיה דזה רבית 

ä. âôúéáø àúééøåàã àåäù êøãá äàåìä ãáøá áåö÷ äàöåé íéðééãá105 ãôïéôåëù  åúåà
ïéëîå åúåà ãò àöúù åùôð ìáà ïéà úéá ïéã ïéãøåé åéñëðì106 .ïëå åäåìäá ìò åøöç107 øîàå 

åì ìò úðî øåãéù åá íðç åà ëùéùéøäå åì úåçôá àöåéëå åá.  

                                                           

  .כ עוד בזה"ב מש"ו ס"קס' לקמן סי' ועי 99
צריך המלוה להחזיר את המשכון ,  אך אם הלוה נתן למלוה משכון על החוב של אבק רבית100
  ).ה"ח סק"קס' שער דעה סי(פ דין אין חוב של אבק רבית לא זכה המלוה במשכון "דכיון שע, ללוה

צ להחזיר "ומשמע שאפילו אם נותן לו את הרבית בשעת פרעון דינה כרבית מאוחרת שאי 101
ורק אם נותן לו רבית בזמן שהוא עדיין חייב לו צריך להחזיר לצאת ידי שמים , לצאת ידי שמים

שער (צ להחזיר "ואף בהערמת רבית אי). א"ד שם ביאורים סק"חוו, א" סקס"ק' שער דעה ולעיל סי(
 ).אף לסוברים דאסור לגבותה, ז"ג סק"קס' דעה סי

 ).א"גר(שהרי הוא נותן לו במתנה  102
 ).ד"חוו(אבל אם טעה בשיקול הדעת מה שעשה עשוי , היינו אם טעה בדבר משנה 103
  ).ר דעה שםשע(ג אין מוציאים ממנו "אך בהערמת רבית בכה 104
אך אם , שיש בה אבק רבית חשיב שירד אף מדעת היתומים משכנתא אם אביהם נתן לו מ"ומ

 נתן שהאב לא כיון ,ממנו מוציאים רבית האבק והיתומים נתנו לו את ומת רבית אבק התחייב רק
 מותו לפני אם האב ציוה  אך.ואף הם לא נתנו את האבק רבית מידיעתם ,בחייו רבית את האבק

 ניחא שמסתמא אמרינן היתומים ידיעת בלי רבית אבק המלוה ליד בא אם ,רבית האבק ת אתלת
אך אם ציוה לפני מותו לתת רבית , בפירוש מיחו היתומים אם אלא, דברי אביהם לקיים להם

  .)דעה שער(מאוחרת וקנו מידו יתכן דמועיל תפיסת המלוה 
דע לו שאסור ורוצה שיחזיר לו מעותיו ולבסוף נו, ד שיטול ממנו רבית קצוצה"אם הלוה ע 105

 ד"יו בית יצחק ת"שו, ד"מ בחוו"אבקת רוכל במל(א שאין הלוה צריך להחזיר לו המעות מיד "י, מיד
א דאם המלוה רוצה "וי). ז"ל' א סי"מחנ, ד"מ בחוו"מל(ויש אומרים שצריך להחזיר מיד , )'ג 'סי ב"ח
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אם הלוה אינו ולכן , 108א דוקא אם הלוה תבע את המלוה" י-  בדיינים יוצאה •
 לאדם אחר ואין לו לשלם אלא מה שהמלוה גבה ממנו תובע אלא שהוא חייב

ג ופנים מאירות "כנה (109ויש חולקים, )ז"ט(אין מוציאים מהמלוה , ברבית
, ויש שמחלקים שאם מחל לו או שמעשיו מוכיחים שפעם מחל לו, )ש"בפת

א לגבותו מהמלוה אם אין "א, אפילו אם אין עדים או הוכחה גמורה על המחילה
אך אם קודם לוה מאדם אחר , 110מקום קנוניא צריך להחרימווב, חשש קנוניא

אפשר , או שמעולם לא מחל לו על הרבית, כ נתן את הרבית למלוה זה"ואח
רוצה לגבות את חובו  של המלוה] לוה ללא רביתשִה[המלוה אם . לגבות מהמלוה

הלוה שנתן את  משום שמסתמא ממנה יכול לגבות ,מהרבית שהלוה שלו גבה
תבע את הרבית אם נותן  כ הלוה"ואם אח, ה שלו על הרביתומל למחלהרבית 

אך אם לא נתן אמתלא משביעים , אמתלא למה בתחילה לא תבע מחזירים לו
רוצה לעשות תשובה שגבה רבית על חובו ואם המלוה , אותו שלא מחל בתחילה

אלא , יכול לעשות כן ולהפקיע אותה משעבוד המלוה שלו, ולהחזיר את הרבית
ץ "שאילת יעב(ה יצטרך שבועה כדי לגבותה משום שמוציא ממשועבדים שהלו
 ).ש וביד אפרים"בפת

שהרי גם כאן מצווה ,  כמו בכל מצות עשה-'  וכואותו ומכין אותו שכופין •
כ "וע, 111)ך"ש, ז"י בט"נימוק" (וחי אחיך עמך) "ו"ה ל"ויקרא כ(' להחזיר שנא

אין , וה גבה ממנו ברביתאם חייב לאדם אחר ואין לו לשלם אלא מה שהמל
 ).ז"ט (112שהרי המלוה לא יבוא בזה להחיות את הלוה, מוציאים מהמלוה

כ חזר "מ אם בתחילה החזיר את הרבית ואח" ומ- לנכסיו יורדין דין בית אין אבל •
וכן אם בתחילה לקח . שהרי זה גזל, ותפס מהלוה בשביל הרבית יורדים לנכסיו

ה באבק "א דה"וי, )ך"ש (113ם לנכסיו כדין גזליורדי, כ של הלוה"רבית קצוצה בע
  .114)א"רע(' כדלעיל סעיף ד, רבית

                                                                                                                                                                         

קיצור (ות היתר עיסקא או להחזיר את הכסף מיד ע חייב הלוה לעש"לכו, לעשות עמו בהיתר עיסקא
  ).'א הערה ט"דיני רבית המצויים פ

  ).ט"ח סי"ברית יהודה פ', ג' א רבית סי"מחנ(ואם הלוה תפס מהמלוה אין מוציאים ממנו  106
תפארת (ואף אין בזה מצוה הבאה בעבירה , ולכן אם גבה אתרוג ברבית יכול לצאת בו דהוי שלו

א "מחנ, ו"ק כ"ח ס"כ' ז סי"בית שמואל אהע(יש הסוברים דנחלקו בזה הראשונים ו, )צבי ביד אפרים
  ).ג"י' ז סי"ם ח"ת מהרש"שו, א"ח סק"ר' מ סי"נתה', ב' רבית סי

אך אם לקח את הבית במשכון על ההלואה אף אם , היינו שהלוהו בתנאי שידור בחצירו חינם 107
  ).ד"חוו(ז רבית קצוצה "דר בו בחינם אי

 ).ד"חוו(ם הלוה מת ובניו תובעים את המלוה ה א"וה 108
ג "כנה(ח מצוה כופים אותו לתבוע את המלוה שלו שיחזיר לו את הרבית "דכיון דפריעת בע 109

כ מה ששתק ולא תבעו חשיב "א, א דכיון שקודם שתבעו אינו חייב לו כלום"אך י, )ח שם"קצוה, שם
בית (ז "א לכפותו ע"ועיל שיתבע אותו ואושוב לא י, כמחילה ומהני מחילה לאחר שנתן את הרבית

  ).מאיר
, ג"סק' ט' מ סי"ע חו"סמ, בית לחם יהודה, ט"ט י"ג הגה"כנה(צ תביעה כלל "ויש חולקים דאי

  ).א"ח שם סק"קצוה
בפרטי ' ח' א סעיפים ז"ע' מ סי"חו' עי, היינו שמקללים את מי שהרבית נמצאת ברשותו 110
 .הדינים
כ בצדקה "משא, ן שכבר עבר על הלאו ועכשיו אין כאן אלא עשהאך לא יורדים לנכסיו כיו 111

 ).ד"חוו(שיורדים לנכסיו כיון שעדיין עובר בלאו 
, כ גבו ממנו את הרבית אין המלוה צריך להחזיר"ולטעם זה אף אם קודם לוה מאחר ואח 112

 ).א"סק' ט' שער משפט סי(שהרי אינו מחיה בזה את הלוה 
  ).יהודהבית לחם (ויש שפקפקו בזה  113
, בין רבית קצוצה ובין אבק רבית, והוא הדין אם הלוה או המלוה לא ידעו שיש בזה איסור 114

  ).ג"ח הערה צ"ח סכ"ברית יהודה פ, ד"סקי' א' ת אמרי בינה סי"שו(ד יורדים לנכסיו כדין גזל "בי
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å. äôç÷ì úéáø äöåö÷ úîå ïéà íéðáä íéëéøö øéæçäì115, àìà íà ïë äéä øáã íééåñî ïåâë 
äøô úéìèå äùòå íäéáà äáåùú àìå ÷éôñä øéæçäì ãò úîù116.  

אל תקח מאתו נשך ) "ו"ה ל"ויקרא כ('  משום שנא- להחזיר צריכים הבנים אין •
ואם הלוה תבע את המלוה ). ז"ט(והתורה הזהירה אותו ולא את בניו , "ותרבית

ויש , )ש"שער דעה בפת(ע לדינא "וצ, א דאף הבנים חייבים להחזיר"י, ומת
אם נתן למלוה רבית קצוצה אך עדיין לא פרע לו ). ש"בית יהודה בפת(חולקים 
דכיון שאצל האב היה , לם ליתומיםיכול לנכות את הרבית ממה שמש, את הקרן

). ש ויד אפרים"תפארת צבי בפת(מנכה כך אין ביד האב להוריש ממון זה לבנים 
שהרי לא יקיים , יש להסתפק אם הלוה מת אם המלוה חייב להחזיר הרבית לבניו

ד אינם כופים "ונראה דאם רוצה לשוב צריך להחזיר אך בי, "וחי אחיך עמך"בזה 
 ).ש"ול מרבבה בפתדג (117אותו על זה

 שבזה חייבים להחזיר משום כבוד אביהם -'  וכומסויים דבר היה כן אם אלא •
 או בשרהאת  ואכלו אותה ושחטו וטלית פרה הניחיש שהסתפקו אם ). ך"ש(

 מסויים דבראת ה היורשים מכרו אם וכן ,לשלם חייבים אם ,טליתאת ה קרעו
 שני אםוכן  , תמורתובלושקאת הכסף  ללוה לתת חייבים אם ,אביהם שהניח
 והחזירו רבית שהוא נודע כ"ואח המסויים דברה  אתבחלקו לקח' וא ירשו אחים

  ).ש"הר הכרמל בפת (השני מאחיו חלקואת  לגבות יכול אם ,דיןכ
æ. åôíà àá úåùòì äáåùú åîöòî øéæçäì úéáøä ,íà àåä øáã íééåñî íéìá÷î åðîî, íàå 

åðéà øáã íééåñî íà áåø å÷ñò îååúééç úéáøá ïéà ïéìá÷î åðîî éãë çåúôì åì êøã 
äáåùúì, ìëå ìá÷îä åðîî ïéà çåø íéîëç äçåð åðîéä.  

 ).ך"ש(מוציאים ממנו בעל כרחו ,  אך אם הוא עומד במרדו- מעצמו •

אלא כל דבר שהוא בעין כעין שקיבל , א דלאו דוקא" י- מסויים דבר הוא אם •
ך "ש(דרק בדבר מסויים מקבלים ממנו ויש חולקים , )ך"ש(ברבית מקבלים ממנו 

 ).כ"בנקוה

  .119)ך"ש (118מ הם חייבים להחזיר לצאת ידי שמים" ומ-  ממנו מקבלין אין •
ç .æôéî äéäù äùåð åøéáçá øðéã ìù úéáø ïúðå åì åìéáùá ä 'úåãî ìù íéèç åéäå íéøëîð 
ã 'øðéãá, êéøö øéæçäì åì ä 'úåãî120, çôíàå äöø øéæçäì åì íäéîã øðéã òéáøå éàùø ,

ç÷îäù íéé÷ óà ìò éô äùòðù øåñéàá) .ïééòå ïî÷ì óåñ ïîéñ ò÷"ä.(  

 דוקא אם התנה לתת לו דמים והלוה נתן לו חפץ תמורתם המקח - קיים שהמקח •
אך אם . וכדין גזל, ובזה אם התייקר או הוזל צריך לשלם כשעה שנתן לו, קיים

צריך המלוה ,  נתן לוהתנה עמו לתת לו חפץ אפילו שאינו מסויים ברבית והלוה
 121שבזה המלוה לא קנאו כלל, להחזיר דוקא את החפץ עצמו ולא את דמיו

                                                           

ו ולאחר מות, אך אם האב לא התכוין לעבור על איסור רבית משום שחשב שאין בזה איסור 115
 ).ס"שארית יוסף בחת(חייבים היתומים להחזיר אפילו דבר שאינו מסויים , נודע שיש בזה איסור

  ).א במקור מים חיים"ריטב(ג אף באבק רבית צריכים להחזיר "ובכה 116
כופים אותו להחזיר , ]לסוברים דצריך תביעה[א דאם יורשי הלוה תבעו את המלוה "אך י 117

 להחזיר חייב, רבית מאביהם גבה ידעו שהמלוה שלא גדולים או קטנים וביורשים). ד"ד סק"חוו(
  ).ד"כ א הערה"קס' הערות לסי ג"ד ח"יו מ"אגרו(תביעה  בלא אפילו

ואז מותר לקבל , כ רוצה להחזיר"יאמר שאעפ, דהיינו שאחרי שהחזיר ולא רצו לקבל ממנו 118
 ).עצי לבונה(ממנו 

  ).שער דעה(צ להחזיר אף לענין לצאת ידי שמים "א דאי"וי 119
מדות כדי שלא יהנה מהעבירה ' מ צריך להחזיר כל הה"מ, פ שהמקח קיים וכדלקמן"דאע 120

  ).ד"ק בחוו"שטמ(שקיבל רבית 
 ).ב"סק' ע' א סי"חזו(צ לשומו "מחזיר לו את החפץ ואי, ואם החפץ הוזל 121
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מ "שעה(אך יש חולקים שלעולם יכול להחזיר את הדמים , )ש"מ בפת"מל(
  ).122י"ד סק"חוו, ש"בפת

è .èôäéä áééç åì øðéã ìù úéáø ïúðå åì åá àîéìâ åà éìë êéøö øéæçäì åì )ìéàåä àåäå øáã 

íéåñî.(  

כדי שלא יאמרו , )ך"ש( את החפץ עצמו ולא רק את שוויו -  לו להחזיר צריך •
, אם השתמש בחפץ ונפחתו דמיו). ך"ש, ז"ט(שהוא משתמש בחפץ של רבית 

צריך להחזיר את החפץ ולהוסיף לו דמים כפי שהיה שווה בשעה שקיבלו 
 ,יש להסתפק אם הלוה מחל על החפץ אם מועילה מחילתו). ש"ת בפת"גידו(

א "וי, )ש"ת בפת"גידו() ד" כ'משלי ד(דיתכן דעדיין אסור משום לזות שפתים 
אך אם מחל לו או התרצה לקבל , כ יש לזות שפתים"דרק אם לוקח החפץ בע

  ).ש"מ בפת"מל(דמים שוב אין לזות שפתים 
é .öíà äåìîä øëù äåìäî õôç123 åúåàá øðéã ìù úéáø àìå äéä éåàø åøëùì àìà éöçá 

øðéã ,öåîïéàé åðîî ìë øðéãä.  

א דוקא בשכירות שאינו יכול להחזיר לו את מה " י-'  וכוחפץ מהלוה שכר •
אך אם קנה ממנו חפץ יכול להחזיר לו את , שהשתמש משלם כפי מה שקצץ עמו

והשמיעו , 124א דאף בקנה הדין כן דמשלם לו כפי מה שקצץ"אך י, החפץ עצמו
מפני , ך לשלם כפי מה שקצץמ צרי"כ מ"שאף בשכירות שאין קניינו חזק כ

 ).ז"ט(שסבר וקיבל את זה עבור כל הקציצה 

 אך אם מתחילה כשהתנה לתת לו דינר התנה שיקבל - הדינר כל ממנו מוציאין •
אין מוציאים ממנו אלא כפי מה , עבור זה שכירות בית השווה פחות מדינר

  .)ך"ש(שהרי כך התנה מתחילה ולא היה יכול לקבל יותר , שבאמת שווה
àé. àöøèù ùéù åá úéáø áöïéá ìù äøåú ïéá ìù íäéøáã äáåâ úà ïø÷ä åãáì àåäå àäéù 

øëéð àåäù úéáø .äâä :âöïåâë àåäù ùøåôî øèùá ïø÷ä éðôá åîöò ,ãöåà àìù äéä áúëð øèùá ÷ø 

ïø÷ä íéãòå íéãéòî ìò úéáøä .äöìëå éî àáù åãéì òø÷é øèùä ïðéùééçã àîù äáâé åá úéáøä. 
åöìáà íà ðéàå ùøåôî àìà ììåëù ïø÷ä íò úéáøä åðéà äáåâ åá åìéôà ïø÷ä125 .)ïééòå 

ïùåçá èôùîä ïîéñ ð"á.(  

מ "ומ, וגובה מנכסים משועבדים,  וכן הרבית בפני עצמו- עצמו בפני הקרן •
לא תשימון "כיון שהם סברו שאיסור , ברבית דאורייתא' העדים לא נפסלים אפי

אך , )ך"ש(ל הלוה והמלוה ולא על העדים הוא רק ע) ד"ב כ"שמות כ" (עליו נשך
כיון שחתמו על , אם כלל את הקרן והרבית והעדים יודעים מזה הם נפסלים

פ עצי לבונה "ע, ז"הגהות הט, ז"ט(ז יבואו לגבות אף את הרבית "איסור שהרי עי
 ).ד"וחוו

אלא ,  יש מפרשים שָכלל את הקרן עם הרבית- הקרן רק בשטר נכתב היה שלא •
אלא עדים , 126 הכל בתורת קרן והעדים לא ידעו שכלול בזה אף רביתשכתב את

ויש , )ז"ט(א שצריך לקרוע את השטר "ולכן סיים הרמ, אחרים מעידים על כך

                                                           
  .)ד"חוו(צריך להחזיר לו אף דמים כפי שהיה שווה בשעה שנתן לו , ואם החפץ הוזל 122
אבל בשכר מטלטלין משלם רק כפי מה שהם , א דוקא אם שכר קרקע או בית הדין כן"י 123
 ).ד"י' א רבית סי"מחנ(שווים 
וצריך להחזיר כפי מה , מ היינו דוקא בגבה ממנו חפץ שאינו מסויים דמחזיר לו דמים"ומ 124

צ להוסיף "אי, אבל אם גבה ממנו חפץ מסויים שצריך להחזיר דוקא את החפץ עצמו, שקצץ בתחילה
 ).ת במקור מים חיים"גידו(ולהחזיר לו עוד דמים שישווה כפי מה שקצץ 

). ש"ערך לחם למהריק(כיון שזקף באיסור , ז נחשב כגבוי"פ שזקף את הרבית במלוה אי"ואע 125
  ).יד אברהם(דכיון שקנסו את המלוה זכה בו הלוה , ואפילו בנו של המלוה אינו גובה

מיירי שידעו , ע בסוף הסעיף דכתב שאינו גובה אף את הקרן" ואילו השו,ולכן גובה את הקרן 126
 ).ד"עצי לבונה וחוו(מ חתמו באיסור "העדים שכלול בו אף רבית ומ



úéáéø  

19 

ועדים אחרים מעידים על הרבית , מפרשים שכתבו בשטר רק את הקרן שהלוהו
 ).כ"ך בנקוה"ש(

ני עצמו והרבית  מיירי בגוונא דרישא שמפורש בשטר הקרן בפ-יקרע השטר  •
דחוששים לבית , ואפילו אם מפורש בו רבית דאורייתא צריך לקורעו, בפני עצמו
והטעם , )ך"ש(אך אם נכתב בו רק הקרן פשוט שאין צריך לקורעו , דין טועים

 ).ז"ט(שצריך לקורעו משום שהוא עובר כל זמן שהשטר קיים 

 127רבית בתורת קרן משום שגזרו שמא יגבה את ה- הקרן אפילו בו גובה אינו •
מ הלוה "ומ). ך"ש, ז"ט(אך אם הלוה מודה בקרן חייב לשלם את הקרן , )ך"ש(

אלא שראוי לקונסו לתת מהריוח , לא צריך לתת למלוה ממה שהרויח במעותיו
  .128)ך"משאת בנימין בש(לעניי העיר 

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' הההה    ובוובוובוובו, , , , בסאהבסאהבסאהבסאה    סאהסאהסאהסאה    להלוותלהלוותלהלוותלהלוות    שלאשלאשלאשלא    בבבב""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי
à. æöøåñà úååìì129 äàñ äàñá ,çöéôàåì àì áö÷ åì ïîæ ïåòøôì130, ïëå ìë øáã èöõåç 

òáèîî óñë ÷àöåéäæà  äàöåäá131 ,àîùã åø÷ééúé àöîðå ïúåðù åì øúåé äîî åäåìäù ,
à÷íà àì åðùòéù íéîã íàù åø÷ééúé ïúé åì íúåà íéîãä132, íàå àì åäùò íéîã åø÷ééúðå ,

ïúåð åì íéîãä åéäù íéåù úòùá äàååìä ,íàå åìæåä ïúåð åì äàñä äùåäåì .äâä :á÷ùé éî 

áúëù ïîæáã äæä òáèî ìù áäæ åðéã óñëë ïéåìå áåäæ áåäæá ,ïëå ïéâäåð ì÷äì ïéàå úåçîì íãéá ,éë 

ùé íäì ìò éî åëåîñéù .â÷ùé éî øîåàù øúåîã úååìì øëë íçì øëëá íçì133 ,òáèîë ìù óñë ,

øçàîã øáãã èòåî àåä134 àì éãô÷ éðá íãà éããäì äæá, ïëå ïéâäåð ì÷äì135.  

                                                           

ע "א דמשמע בשו"אך י) א"ב סק"נ' מ סי"ך חו"ת בש"גידו(א דברבית דרבנן גובה את הקרן "י 127
 ).מ שם"א בחו"רע, ב"ר משפט שם סקשע, שער דעה(שאפילו ברבית דרבנן אינו גובה את הקרן 

ד "יו מ"אגרו(ג "וצע, ז"עי כפרה לו שיש יחשוב שלא, לקונסו שלא טפי עדיף א דלכאורה"וי 128
 ).ו"כ א הערה"קס' הערות לסי ג"ח

א דהאיסור הוא רק "אך י, )ג"ק י"ך ס"ש(ע "א דאסור בשעת ההלואה כמשמעות לשון השו"י 129
  ).ד"ט סק"ג הגה"נהא ששון בכ"ת מהר"שו(בעת הפרעון 

  ).ב"ע הרב סעיף ל"שו(ואפילו לזמן מועט  130
ב "ע' א סי"חזו(דדינו כפירות , ומשום כך אסור להלוות מטבע זר שאינו המטבע של המדינה 131

ולדעת , )ג"ז ס"רבית הלכה למעשה פט, ט"ש אלישיב ס"פסקי הגרי, ה"ח ס"ברית יהודה פי, ט"סק
א "חוט שני פי(ושייך בהם איסור הלואת סאה בסאה ,  כפירותי דינם"רוב הפוסקים אף דולרים באר

ויש , )ז"רבית הלכה למעשה שם ס, ברית יהודה שם, ב"ג ס"קיצור דיני רבית המצויים פ, ט"ע' עמ
 חייבו שחוקי המדינה ולמרות ,הלירה שירד מאד ערך שדנו את הדולר כמטבע בזמן אינפלציה

לכך , רשמי הלא הדולר היה המטבע אלא, כלל אותה החשיב לא כיון שהעם, הלירה עם להתעסק
ויש , )'ג אות ג"מ' סי ה"ח ח"או, ז"ל' סי ג"ח ד"מ יו"ת אגרו"שו(נחשב רק הדולר כמטבע ולא הלירה 

ע לקמן "בשו' שמבו, משום שנחשב כיצא השער, שהתירו בזמן שהיה לדולר שער קבוע ליום שלם
פסקי (שהחשיבו דולר כמטבע כיון שהוא עובר לסוחר ויש , )ט"ק' ג סי"ל ח"ת שבה"שו(ג שמותר "ס

 אלא רק מחמת החלטת עצמימטבע שווי שאין לכיון , בזמנינוא ש"וי, )ש אלישיב שם ובהערה"הגרי
 במקום אף ,דבר שאין בו שינוי של יוקר וזולחשב כהוא נבמקומו שכיון כ בכל מטבע "א ,המדינה

] ט"מהדורת תשנ[ב "ע ח"וע', ז ג"כ' א סי"חת שלמה חת מנ"שו(ע " והניח בצ, אין דינו כפירותאחר
 ).א"י אות ח"ס' סי

שהרי חשיב כאילו , פ מה שהיה שווה בשעת ההלואה"ע, ואם הוזלו ישלם כפי הדמים שקצץ 132
פ שיצטרך לשלם לו יותר "אע, א דמותר לקצוץ שאם יוזל ישלם לו בחטים"וי, )ד"חוו(הלווהו מעות 

מ אם לא "ומ, )ג"ע הרב סעיף ל"שו(אך יש אוסרים , )ז"כ' רבית סיא "מחנ(חטים ממה שהלווהו 
] כפי השווי שהיה בשעת ההלואה[והלוה רוצה לפרוע לו בחטים יותר ממה שלוה , קצצו כך מתחילה

  ).א"ד ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(ע מותר "לכו
 אם הוא דבר אך, משום שאין הדרך להקפיד בכך, ואפילו אם מחזיר לו מעט יותר מותר 133

קיצור דיני רבית  (1 אסור להחזיר מידה 3ולכן אם לוה ביצים מידה , מוגדר ומקפידים על כך אסור
יש להקל משום , א שאם קשה ללוה להשיג אותו מידה של ביצים כפי שלוה"וי, )ב"המצויים שם ס

  ).ג"ש אלישיב מ"פסקי הגרי(שאינו מקפיד אף בזה 
ואפילו אם ידוע ). ז"ו סכ"רבית הלכה למעשה פט(הלוה  של עושרו לפי ושיעורו נקבע 134

א "חוט שני פי(וכן אף אם בסוף התייקר הרבה מותר , )ד"צ סק"נ שעה"ת' ב סי"משנ(שיתייקר מותר 
 ).ו"פ' עמ
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א דבדרך "י). ך"ש(ולכן אינה יוצאה בדיינים ,  מדרבנן- בסאה סאה ללוות סורא •
מ שישלם בסאה אחרת בזמן "דהיינו שמוכר לו סאה חטים ע, מקח וממכר

ג שהוא "ואף בכה, דכיון שדרך מקח וממכר אינו אסור מדאורייתא, מותר, מאוחר
טים תתייקר י שהסאה ח"פ שיתכן שירויח ע"דהיינו שאע, קרוב לשכר ולהפסד

בהלואה אינו אסור ' ג אפי"ובכה, י שהסאה תוזל"אך גם יתכן שיפסיד ע
 .136)ז"ט(לכן בצירוף שניהם מותר אפילו מדרבנן , מדאורייתא

, פ שקודם היה יוצא"אע,  אך אם עכשיו אינו יוצא בהוצאה-  בהוצאה אז היוצא •
 ).ך"ש(אסור להלוותו , וכגון מטבע שנפסל עכשיו

יתן לו ] אם יוקרו החטים[ אך אם התנה שאם המלוה ירצה -  יםדמ שיעשנו לא אם •
בית (אסור והוי רבית קצוצה , יתן לו מעות] אם יוזלו החטים[חטים ואם ירצה 

 .137)ש"אפרים בפת

ג מותר לו לשלם את " יש שהסתפקו אם בכה-  שהלוהו הסאה לו נותן הוזלו ואם •
ויש הסוברים , )ש"א בפת"מחנ(דמי החטים כפי שהיו שווים בשעת ההלואה 

אלא מחזיר לו סאה חטים כפי , דאסור לשלם לו את דמי החטים שבשעת ההלואה
 .138)ש"בית אפרים בפת(ששוים עכשיו 

המטבע כסף '  יש שפירשו משום שרק בזמן הגמ-'  וכוזהב של מטבע הזה דבזמן •
אך בזמנינו אף במטבע כסף רובם , היה חשוב ולכן מטבע זהב היה נחשב כפירות

א יש מטלטלין בשווי "ויש שפירשו משום שבזמנינו לרוב בנ, )ך"ש(ת נחוש
ולכך נחשב כאילו יש לו , ואם רוצים יכולים למכור אותם בזול, מטבע זהב

  ).ז"ט (139]ב דמותר"כמבואר בס[

                                                                                                                                                                         
ואף , )'אות א עקב 'פר 'ב שנה חי איש בן(ויש חולקים , )א"הגר(ע אסור "א דלדעת השו"וי 135

חוט שני (עיקר החוב ואינם מקפידים אף אם לא יחזיר כלל מותר לאוסרים אם הם מוחלים אף על 
 ).א שם"פי

שעכשיו שניהם באותו , מ לשלם בסאה שעורים בזמן מאוחר"ואף אם מוכר לו סאה חטים ע 136
, על הסאה שעורים] במה שנותן לו סאה חטים[ז נחשב כהקדמת תשלום "משום שאי, מותר, מחיר

, כ אפילו בדרך הלואה מותר כיון שיצא השער"דאל[, וריםדאסור משום שלא יצא השער של השע
ובזה אין , אלא נחשב שקונה את החטים בהקפה ומשלם עליהם בשעורים, ]'כמבואר בסעיף ג

כיון שבשעת הסיכום על מכירה זו אין כאן , לחשוש שהשעורים יתייקרו ונמצא שמשלם לו יותר
אך יש ). ד"חוו(שעורים שוים יותר אסור אך אם גם עכשיו ה, תוספת מחמת ההמתנה על התשלום

מ לפרוע "ואם נותן לו סאה חטים ע, דאין חילוק בין לשון הלואה ללשון מקח, חולקים על כל דין זה
ב "ע' א סי"חזו, ז"א סק"ט בינ"א כלל קל"חכמ, שער דעה(סאה חטים לעולם הוי הלואה ואסור 

 לו בהקפה חטים בדינר כפי שהם שוים שבתחילה ימכור, שלבים' אך יכול לעשות כן בב, )ה"סק
דכיון שיש ביד הקונה , כ יתחייב הקונה לתת למוכר חטים תמורת מה שחייב לו דינר"ואח, עכשיו

ולכן הקונה ). א שם"חזו(א "ג ס"קס' סאה חטים מותר לו להתחייב כן אפילו כנגד חוב וכדלקמן סי
' עי[י דינם כפירות "תבאר שדולרים בארלפי מה שנ, י לאחר זמן"חפץ ומתחייב לשלם בדולרים באר

א אם התייקר "אך לדעת החזו, ד מותר כיון שזה סאה בסאה בדרך מקח"כ לדעת החוו"א, ]131הערה 
 ).ב"פ' א עמ"חוט שני פי(הדולר מזמן המקח אסור להוסיף למוכר 

דהיינו שאם הדולר יתייקר ישלם יותר ואם הדולר יוזל , לר לענין הלואת שקלים צמוד לדו137
ברית יהודה , ב"ג ס"קיצור דיני רבית המצויים פ', ט אות ה"ע' א עמ"חוט שני פי(אסור , ישלם פחות

אך אם לא עשה היתר עיסקא יש , ויש שכתב שלכתחילה צריך היתר עיסקא, )כ"ג ס"עיקרי דינים פי
  ).ב"נ' א סי"ט הלוי חשב(מקום לומר שמותר לו לגבות 

ואינו צריך לשלם דוקא , אך מותר לו לשלם את חובו אף במעות כפי שהחטים שוים עכשיו 138
  ).ה"ג סק"קס' ד סי"חוו', ע הרב סעיף ל"שו(בחטים ממש 

אך לטעם , דהרי חשוב כיש לו, ולפי טעם זה מותר גם ללוות מטבע נחושת על מטבע נחושת 139
ואף שיש , אך מטבע נחושת חשוב כפירות,  נחשב כפירות בזמן הזהאסור דדוקא מטבע זהב לא' א

אך יש , )בית לחם יהודה(של נחושת ' לכתחילה יהיה לו ברשותו מטבע א, להקל באיסור דרבנן
ואם לא , ]ג"וכדלקמן ס[שהרי אם יצא השער פשוט שמותר אפילו אם אין לו ', שפקפקו בטעם הב

ויש שכתב דאף , )יד אפרים, א"רע(קנות בהם את הפירות יצא השער לא מהני מה שיש לו מעות ל
ויתכן משום שמחשיבים זה כיצא , מ כתב דהמנהג להתיר"ומ, )ב"וצ(אסור במטבע נחושת ' לטעם ב
  ).ד"חוו(השער 
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á. ã÷íà ùé åì èòî åúåàî ïéîä140 åìéôà ïéà çúôîä åãéá äåì åéìò äîë ïéàñ òåøôì äàñ 
äàñá, ä÷íàå ïéà åì íåìë åúåàî ïéîä ïúé åì141 äåìîä èòî åúåàî ïéîä å÷åà åäåìé åì142 
øçàå êë äåìé åì äîë ïéàñ. äâä :æ÷äéä äåìì èòî åúåàî ïéîä ïåã÷ô ãéá øçà éøä äæ åìéàë 

äéä åãéá143, ìáà íà íéøçà íéáééç åì àì éø÷î ùé åì144 .ç÷ïëå íà ùé åì íå÷îá øçà ïéàå äåìîì 

êøã íùì145 .è÷äåì øîàù ùéù åì èòî äæî ïéîä ,ìëåé äåìîä úååìäì åì åðéàå êéøö äéàø 

åéøáãì146 .é÷àä øúåîã úååìäì åì ùéùë åì åúåàî ïéîä åðééä íúñ ,ìáà íà äåìîä äðúî íàù 

åø÷ééúé íéèç íìùé åì íéèç íàå åìæåé ïúé åì úåòî éîã ïééååù øòùë ìù åéùëò ,øåñà éåäã áåø÷ 

øëùì ÷åçøå ãñôäì147.  

אפילו אם יש לו הרבה , מועיל אם יש ללוה מעות אך לא - המין מאותו מעט •
 .148)ך"ש(שיכול לקנות כל מה שלוה 

משום שכנגד כל סאה שלוה אנו רואים ,  אפילו ביחד- סאין כמה עליו לוה •
כ אף אם תתייקר הסאה של המלוה "וא, שהסאה שביד הלוה נקנית למלוה

 ).ך"ש(התייקרה 

וה ידעו שיש לו ברשותו  ולכתחילה צריך שהלוה והמל- בסאה סאה לפרוע •
א שאף צריך שיתכוין הלוה להקנות למלוה "וי, )ז"ט(ומותר להלוות משום כך 

אך בדיעבד אם היה ברשותו אלא שהם לא , )149ך"ש(את המעט שיש לו ברשותו 

                                                           

אך אם , אם המלוה מוכן שיפרע לו בזה חשיב שיש לו, אך אם יש לו אותו חפץ מסוג אחר 140
לא חשוב שיש לו , יר חפץ זה שונה מהמחיר של החפץ שלוה ממנואו אם מח, אינו מוכן שיפרע בזה

לא מהני מה שיש לו קופסא , וכן אם לוה קופסת שימורים סגורה). ז"ו ס"רבית הלכה למעשה פט(
נתיבות שלום (וכן לענין בקבוק תרופה סגור לא מועיל מה שיש לו בקבוק כזה פתוח , כזו פתוחה

 מועיל ולא ,מינים כשני הוי אחד דולר של ושטר מאה דולר של ששטר שמפקפקים ולכן יש). ז"אות י
 של מאה אחד אם יש לו שטר דולר אלא מאה שטרות של אחד להלואת שטר של דולר לו אם יש

קיצור דיני רבית המצויים (מהני  לא סנט או דולר מטבע של רבע לו יש אם אבל, להקל ונהגו, דולר
חוט שני , ו"כ הערה כ"ברית יהודה פ(לר אחד דחשוב יש לו ויש מקילים אף בשטר של דו, )ו"ד ס"פ

ברית יהודה עיקרי דינים (ויש שכתבו שלענין סנט אחד הוי ספק , )'ד פרטי דינים אות ב"ע' א עמ"פי
, ולר וכדומהדמאה   לו אלא רק בשטרות שלעיפר שלאאך אם המלוה התנה עם הלוה  ,)ח"ג ס"פי

  ).חוט שני שם (קאודמשטרות אלו  טעצריך שיהיה לו מ
א דחשוב כיש לו "וי, )שער דעה(א דלא חשוב כיש לו "י', או ב' ואם הוא עדיין מחוסר מלאכה א

  ).שם(מלאכות ודאי אינו נחשב כיש לו ' אך אם הוא מחוסר ג, )ח"רבית הלכה למעשה שם ס(
  ).ג"רבית הלכה למעשה סי(מ להחזיר "מהני אף במתנה ע 141
ושוב יוכל להלוות לו , דמותר' עט ויקצוץ דמים כמבואר בסעיף אשבתחילה ילוה לו מ' פי 142

  ).ש"ערך לחם למהריק(מ שיפרע לו חטים "הרבה סאים ע
 ).ת במקור מים חיים"גידו(אך אם הנפקד כופר בפקדון לא חשיב כיש לו  143
שהרי הכסף ניתן בתורת הלואה , וכן אם יש לו מטבע זו בחשבון בבנק אין זה נחשב שיש לו 144

  ).ט"ז ס"רבית הלכה למעשה פט(נק לב
או שיש שיירות מצויות ואפשר לשלוח את הפירות למקום , ע אם יש ללוה דרך לשם"וצ 145

  ).ד"נתיבות שלום אות י(ההלואה 
 ע"שו( לשקר הודאתו לא מועילה שאז ,לו שאין בחזקת שהוא או ,לו שאין ידוע כן אם אלא 146

  ).ז"רבית הלכה למעשה שם סי, ג"סכ הרב
ועכשיו אינו רוצה לפרוע ,  בשעת פרעון אומר הלוה ששיקר ולא היה בידו בשעת ההלואהאם

אך , אם יש לו מיגו שלא לוה כלל נאמן בשבועה ויפטר מזה, את מה שהפירות התייקרו דהוי רבית
  ).בית מאיר(אם מפורש בשטר שאמר שיש לו אינו נאמן 

, מ שיתן לו יין"ם מוכר לו חטים בהקפה עאבל א, אך היינו דוקא בהלואה, והוי רבית קצוצה 147
ואם יוזלו החטים , כ יתייקרו החטים ישלם לו חטים כפי השער שיהיה בשעת הפרעון"ואם אח

אך אם יש צד של הלואה אסור בקרוב לשכר , ישלם לו יין כפי השער של שעת המכירה מותר
  ).ד"חוו(

 מטלטלין אף שיכול למוכרם ויהיו אך אם יש לו, ויש חולקים דאם יש לו מעות מותר ללוות 148
  ).ב"ז סק"ט(בידיו מעות אסור 

 .ב"ד ס"א קל"וכן הוא בחכמ 149
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כיון שחכמים הקנו , מ צריך לשלם לו את כל הסאה"מ, ידעו שזה סיבת ההיתר
 ).ך"ש, ז"ט(למלוה את הסאה שברשות הלוה 

כ "יכול אח, א דוקא אם בתחילה לוה כדי להשתמש באותה סאה" י- לו ילוהו או •
אבל אם מתחילה לוה סאה זו בשביל שיוכל , ללוות עוד על סמך הסאה שברשותו

א דלעולם לא מהני אם יש לו את הסאה רק "וי, )ז"ט(ללוות עוד כמה סאים אסור 
  ).ך"ש(תנה ולא מהני אלא אם הקנה לו או נתן לו במ, בהלואה

â. àé÷äéä åúåàì ïéî øòù ÷åùá òåá÷ òåãéå íäéðùì øúåî úååìì äàñ äàñá150 .äâä :òå"ì 

ïîéñ ò÷"ä äæéà éø÷î øòù òåá÷151 .áé÷àäå ìåëéã úååìì ìò øòù ÷åùáù åðééä äåìäã ìåëé òåøôì 

åì úîéà äöøéù ,ìáà íà äðúä àìù ìá÷é ïåòøô ãò úòù ø÷åéä øåñà.  

חשוב כאילו יש ,  דכיון שמצוי לקנות בשוק-' וכו בשוק שער מין לאותו היה •
אפילו שבשאר מקומות , ואם יצא השער במקום אחד. ומותר ללוות, ללוה

 ).ז"ט(סומכים על המקום ההוא שיצא בו השער , שסביבותיו לא יצא השער

א "י. צ שידעו בכמה יצא השער"אך אי,  ודי שידעו שיצא השער- לשניהם וידוע •
א דדוקא אם ידעו בשעת ההלואה שיצא "וי, יצא השער מותרשאף אם לא ידעו ש

ואף בדיעבד אסור לפרוע לו כל הסאה אם התייקרו החטים ) ך"ש(השער מהני 
אך , א דלכתחילה צריך שידעו בשעת ההלואה שיצא השער"וי, )ג"ז סק"ט(

 ).ך"ש(בדיעבד אם לא ידעו צריך להחזיר לו כל הסאה שלוה 

 בהקפה לקנות יכול שהרי, ת ללוה במה לקנות בשוק אפילו אם אין מעו- מותר •
 ).ך"ש, ז"ט(או ללוות מחבירו 

דהיינו שהמלוה אינו יכול לתבוע את ,  ואפילו אם קבע לו זמן- שירצה אימת •
 ).ך"ש(מותר  ,הלוה עד זמן זה

אלא אם המלוה התנה שלא יקבל את הפרעון עד זמן ,  לאו דוקא-  היוקר שעת עד •
, ואם הלוה והתנה כך ולבסוף התייקר, על סמך שער שבשוקאסור ללוות , מסוים

וכן אם המלוה קבע זמן לפרעון מחמת חשש . 152אסור לקבל את תוספת היוקר
שהלוה אינו ) ב"ד ס"ע' סי(מ " בחומבוארש, שיוזלו הפירות או שאר חששות

כ אפילו בקביעות "א, יכול לכוף את המלוה לקבל את הפרעון לפני הזמן שקבע
ואסור ללוות על סמך שער ,  דינה כקבע שלא יקבל את הפרעון קודם לכןזמן סתם
 ).ך"ש(ג "אך אם יש ללוה מעט מותר אף בכה. שבשוק

ã .âé÷äåìî íãà úà åéñéøà) אריס הנוטע או זורע שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות' פי( 
äàñ äàñá153 òøæì ïéá íãå÷ ãøéù ñéøàä äãùì ïéá øçà ãøéù, äîá éøáãí íéøåîà 

                                                           

בכדי שהמלוה לא , מ הוא צריך לנכות את החסרונות שרגילים להתחסר מפירות אלו"ומ 150
והיינו דוקא כשקבע , ה לענין פסיקה על פירות"ה ס"קע' ע לקמן סי"וכמבואר בשו, ירויח מהלואה זו

שהרי לכתחילה אסור להלוות על סמך יצא השער אם , לכאורה כוונתו לענין דיעבד[, ן לפרעוןלו זמ
מ אם היה ללוה מעט בכל "ומ, ]לשאול להרב שטיינברג @-ך "כדלהלן בשם הש, קובע זמן לפרעון

ברית יהודה (צ לנכות חסרונות "ויש חולקים דלעולם אי, )יד אברהם(צ לנכות חסרונות "גווני אי
 ).ה"הערה מז "פי

, )]א"א ס"א כלל קמ"חכמ(דהיינו אף שהשער משתנה כל כמה ימים [, דדי בשער של עיירות 151
)] ף"הרי' ב בשם תשו"ב ע"ק דף ע"שטמ(חדשים ' או ג' דהיינו שנמשך ב[צ שער של המדינה "ואי

רות ע לא סגי בשער של עיי"ויש חולקים דכאן לכו, )ה"ד ס"א כלל קל"חכמ, ג"ה סק"קע' ך סי"ש(
ל "ת שבה"שו(ויש מקילים אף אם השער משתנה כל יום , )שער דעה(אלא צריך שער של המדינה 

  ).ה"ד ס"קיצור דיני רבית המצויים פ, ט"ק' ג סי"ח
אם התייקרו הפירות  בדיעבד אף היוקר שעת עד את הפרעון יקבל שלא א דאם התנה"י 152

 כמו שיוזלו הפירות ששייך זמן שהוא ,הזמן עד יקבל שלא התנה אך אם, אסור לקבל את התוספת
עצי (מ בדיעבד מותר לקבל את התוספת "להתנות כן מ אסור שלכתחלה אף בזה ,ששייך שיתייקרו

 ).ד"ל ב הערה"קס' הערות לסי ג"ד ח"יו מ"אגרו' עי, ך"לבונה בש
מ באריס מותר "מ, דבשאר אדם אסור, ולא יצא השער' פ שאין לאריס סאה א"דהיינו אע 153

  ).י"ב(קמן וכדל
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íå÷îá åâäðù ïúéù ñéøàä òøæä ,ìáà íå÷îá êøãù ìòá ò÷ø÷ä ïúéì òøæä íà øáë ãøé 
ñéøàä äãùì øåñà.  

אלא נחשב , ג אין כאן הלואה" משום שבכה-  הזרע האריס שיתן שנהגו במקום •
אך זה ,  כתשלום על האריסות154ב לוקח את הסאה הראשונה מהשדה שלו"שבעה

אך אם בתחילה ירד על דעת שלא , על דעת זהדוקא אם מתחילה ירד האריס 
אם כן ודאי שיש כאן הלואה ומה שמשלם סאה זו הוא עבור , לשלם סאה נוספת

כ כל זמן שאין "מ אם נהגו שהאריס יתן את הזרע א"אלא שמ, פרעון ההלואה
ושוב נחשב כאילו האריס עדיין לא , ב לסלקו מהשדה"לאריס זרע לתת יכול בעה

ועדיין נחשב שאין כאן , ל"ב יכול לתת לו את הסאה בתנאי הנ"ירד לשדה והבעה
ב שהוא "ב נותן את הזרע ורק אריס זה אמר לבעה"ורק אם נהגו שבעה, הלואה

. בזה אסור אם האריס כבר ירד לשדה, יתן את הזרע ולבסוף לא היה לו לתת
ב שהוא יתן את הזרע "ג אם האריס התחייב בחיוב גמור לבעה"מ אף בכה"ומ

פ שכבר ירד "ב להלוותו אע"שוב מותר לבעה, ם לא יתן יסתלק מהקרקעושא
 ).ז"ט(ב לסלק אותו מאחר שאין בידו לתת את הזרע "שהרי ביד בעה, לשדה

 זו סאה לתת שהתרצה בשעה אם שתלוי א"וי - אסור לשדה האריס ירד כבר אם •
 אההס אם שאף משום מותר, כהלואה עליו תהיה זו וסאה יתן ב"שבעה אמר מיד

 מתנה הוא זו בסאה חיובו כל שהרי, יותר גדולה מתנה לו שנותן נחשב תתייקר
 יתן שהוא ב"מבעה ביקש זו סאה לתת התחייב שכבר לאחר רק אם אך, ב"לבעה

  ).א"רע (אסור, לו ישלם והאריס
ä. ãé÷äåìä åì íéúàñ íéèç äùòå åì øèù íäéìò ,íà àì øøáé äåìîä àöéù øòùä úòùá 

äàåìä åà äéäù ìäåì èòî åúåàî ïéîä ,òáùé äåìä àìù àöé øòùä àìùå äéä åì íåìë 
åúåàî ïéîä àìå òøôé àìà íéîã åéäù íéåù úòùá äàåìä )åè÷ïéàå äåìîä ìåëé øîåì éúéð÷ä 

åì èòî éìùî ò"é øçà ,àìã éðäî àìá úòã äåìä.( æè÷íàå áééçúé åì íéèç äàåìääå äúéä 
íå÷îá ãçà äòéáúäå íå÷îá øçà íéèçäå ø÷éíé øúåé íå÷îá äòéáúä ,àì íìùé åì àìà 
ïééåùë íå÷îá äàåìää .äâä :æé÷àì åøéúä úååìì ùéùë åì àìà äàñ íéèç äàñá íéèç ,ìáà 

äàñ ïéèç äàñá ïçåã øåñà ôòà"é ïäù øòùá ãçà ùéå åì ïçåã.  

 אך אם כתוב בשטר שהמלוה יהיה נאמן על כל עניני -'  וכוהמלוה יברר לא אם •
 ).ך"ש (המלוה נאמן, החוב

ואילו במקום , הטעם שכאן על המלוה לברר דבריו - '  וכוהמלוה יברר לא אם •
צריך הלוה לברר הדבר , שיש שטר ביד המלוה והלוה טוען שִהלוה לו באיסור

ואילו , א משום ששם יש הרבה היתרים מצויים" י,ה"ח סעיף כ"קס' כדלקמן סי
 היתרים אלו אינם קיימים ומצוי ששני, כאן יש רק היתר ביש לו או ביצא השער

אבל כאן אינו , א משום ששם יש ודאי איסור ולכן ודאי שעשה בהיתר"וי, )ז"ט(
מעלה בדעתו שהחטים יתייקרו כדי שיבדוק בשעת ההלואה שיש ללוה חטים או 

 .155)כ"ך בנקוה"ש(שיצא השער 

או , לו בזמן הזול  דוקא אם ידוע שהלוה-'  וכוהלואה בשעת השער שיצא •
דכיון שיש כאן צד של איסור רבית צריך ,  זמן ההלואה בתוך השטרשמוזכר

או , אך אם המלוה טוען שהלוה לו בזמן היוקר, המלוה לברר שהיה בהיתר
והמלוה , שכתוב בשטר שפלוני חייב לפלוני כך וכך סאים לשלם בזמן פלוני

                                                           

אך אם התחייב לתת אף אם השדה , משמע שמותר רק אם נותן לו את הסאה מהשדה שלו 154
שהרי הכל הם דמי חכירות הקרקע שמותר לשלם אף , א שאף בזה מותר"וי, לא תעשה פירות אסור

ומסיק להקל ברבית , א שנחלקו בזה הראשונים"וכן י, )ד"חוו(אם בסוף השדה לא תעשה פירות 
  ).מקור מים חיים(דרבנן 
, ז"ועוד שיש לו מיגו ע, א משום ששם היה יכול לטעון שהכל הוא קרן ואין כאן רבית כלל"וי 155
 ).ד"חוו(כ כאן שניכר שיש בו רבית שהרי משלם לו חטים כפי מה שהם שוים עכשיו "משא
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 אפילו בגוונא שלפי טענתו, נאמן המלוה, טוען שלא הלוה לו אלא שקנה ממנו
 ).ך"ש(כיון שעכשיו אינו נוטל רבית , בשעת ההלואה עבר איסור

 שוויש שהק). ך"ש( דאין מקנים לאדם בעל כרחו - דלא מהני בלא דעת הלוה •
מפרוזבול דמהני שהמלוה יקנה ללוה מעט קרקע כדי שהמלוה יוכל לכתוב 

מ "כיון שמ, ז שאין חובו נשמט"פ שהלוה מפסיד עי"ואע, פרוזבול על חוב זה
 ויכול ואף כאן קבלת הסאה חטים שהקנה לו היא זכות, קנאת הקרקע היא זכותה

 .)ש"יריעות האהל בפת, ז"ט (להקנות לו בלא דעת הלוה

, )ך"ש (156 והוא הדין לשאר שני מינים שאסור- אבל סאה חטין בסאה דוחן אסור •
וכל , )ך"ז וש"ט(והטעם שכיון שהם שני מינים לפעמים הם אינם שווים במחירם 

מ שיתן לו לאחר זמן "ע' אבל במכירה מותר למכור מין א, זה דוקא בהלואה
וכן , )ז"ק ט"ג ס"קע' ך סי"ש, ז"ט(אם יש לו את המין האחר , פירות ממין אחר

מותר למכור לו מין אחר ששווה עכשיו כמותו , אם יצא השער של המין האחר
 ).א"רע(

 יצא השער של שניהם אסור  וכן אפילו אם- י שהן בשער אחד ויש לו דוחן"אעפ •
  .157 )ך"לבוש בש(

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' גגגג    ובוובוובוובו, , , , עכשיועכשיועכשיועכשיו    שלשלשלשל    כשערכשערכשערכשער    לחייבולחייבולחייבולחייבו    חיטיןחיטיןחיטיןחיטין    הפוסקהפוסקהפוסקהפוסק    דיןדיןדיןדין    גגגג""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי
à. çé÷éî äéäù äùåð åøéáçá úåòî øîàå åì ïú éì éúåòî éðàù äöåø ç÷éì íäá íéèç , øîà
åì àö äùòå íúåà éìò øòùë ìù åéùëò äéäéå êì éìöà íéèç äàååìäá ,íà ùé åì íéèç 
èé÷ëøåòéù åéúåòî øúåî ë÷åìéôà àì àöé øòùä158, íàå åàì øåñà åìéôà àöé øòùä159. 

)àë÷ïîàðå øëåîä øîåì ùéù åì àå"ö äéàø åéøáãì160 ,ìéòìãë ïîéñ ñ÷"á(.  

אפילו בשיעור שיכול לקנות בהם את ,  אך אם יש למוכר מעות- חטים לו יש אם •
אם יצא , מעותא דמהני מה שיש למוכר "וי, )ך"ש(אסור , כל מה שפסק על זה

 ).ז"ט (161אך למעשה אין להתיר אלא ביש לו חטים, השער של החטים

כמו בהלואת סאה בסאה לעיל ,  אך לא די שיש לו מעט חטים- כשיעור מעותיו •
משום שדוקא בהלואה מועיל שיכול להלוות לו שוב כנגד מה , ב"ב ס"קס' סי

 ).ך"ש, ז"ט (162אך במכירה לא שייך לומר כך, שלוה כבר

                                                           

 ח"ברית יהודה פי' ועי', ע הרב סעיף ל"שו(ש הלוואת מעות על מעות אחרות שאסור "וכ 156
  ).'הערה ד

בדבר מועט מותר אף וכן  ).ד"חוו(המינים מחירם שווה מותר '  בהשנים אך אם ברוב 157
 ).א"ה סי"ס' סי ע"וכן מבואר בקיצור שו', ו סעיף ל"רבית הלכה למעשה פט( מינים' בבהלואת 

א כלל "חכמ, ב"ס נ"ק סו"א מהדו"ת רע"שו(א דמותר להוזיל אף יותר ממה שנמכר עכשיו "י 158
, אך לא בזול יותר, א דמותר רק כשער הזול של לקוטות וכדומה"אך י, )ע"ב וסיים דצ" סיד"קל

ס "ק' משום שהרי נותן לו בזול מחמת שהלוה לו בתחילה ואסור להוסיף בשעת פרעון כדלעיל סי
 ).ב"ו סק"ע' א סי"חזו, שער דעה, יד אברהם(ד "ס

ויתנם   במטבע חוץיהיהחוב ה ש סיכמולאחר זמן ושקלים לחבירו אם הלוהזהר הצריך ל  ולכן159
יצא השער אם תר אפילו הי ן בזה אי,)131הערה '  עיותריפ כוץחשל מטבע דינו אם ( לאחר זמן לו

הלוה זהר שהוצריך ל, וסק עמופהשיעור שפי מטבע חוץ כ הואם יש ללמותר רק  אלא ,למטבע חוץ
יצור ק(" שיעור החובכפי  מטבע חוץ ךמוכר לאני " רק אלא" במטבע חוץ אני אפרע לך"אמר לא י

  ).ב"ז סכ"רבית הלכה למעשה פט, י"סה "פ מצוייםהבית ריני ד
ואם המלוה יודע שהלוה משקר אף הוא , אך אם הוא משקר עושה איסור ומכשיל את המלוה 160

   ).ב"ד סי"א כלל קל"חכמ(עובר איסור 
א שצריך שיהיה למוכר את כל החטים שמוכר לו אין המוכר "ע והרמ"ים דלדעת השוויש חולק

ז המוכר "ולפי, א די אם יש לו רק מעט מאותו מין"שלדעת הגר 162וראה הערה ) [א"הגר(נאמן 
  ].נאמן

י במקור מים "פנ(ו על פירות מותר כ פסק עמ"ואח, א שאם התרצה לתת לו את המעות"וי 161
  ).מקור מים חיים(ע לדינא "וצ, )חיים

כמות ה כ במעמד אחר פוסק עמו שוב על אות"ואח, אך אם פוסק עמו על חטים שיש לו 162
  ).ד"חוו(מותר , חטים שיש לו
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פ שלא משך את החטים כיון "ואע,  משום שהקונה זכה בהם מעכשיו-ר מות •
כ הם "ולכן אם התייקרו אח, שאם יבוא לחזור מהמקח יקבל עליו מי שפרע

 ).ך"ש, ז"ט(התייקרו ברשות הקונה ואין כאן רבית 

 אך אם נותן לו עכשיו מעות מותר לפסוק עמו על חטים -'  וכוואם לאו אסור •
 לקמן מבוארכ, ם יצא השער לחטים ופוסק עמו כפי השערא, שיתן לו כל השנה

הלוה לו  ).ך"ש(יותר זול משער החטים אך אסור לפסוק עמו , א"ה ס"קע' סי
מ שאם לא יפרע לו עד זמן פלוני ישלם לו פירות כפי השער של שעת " עמעות

אך אם מתחילה פסק עמו על פירות שיתן לו , )ך"ז וש"ט (163ההלואה אסור
מותר , אלא שהסכים לקבל את המעות חזרה עד זמן מסוים, נהבמשך כל הש

אלא שעשה עמו טובה שיוכל , שהרי מתחילה עשה עמו פסיקה על פירות כדין
 ).ז"ט(לחזור מהמקח 

ונמצא שקיבל יותר ממה שהלוה , כ יתייקרו הפירות" שמא אח-'  וכואסור •
  ).ך"ש(

á. áë÷éøä äéäù åì íéèç äùòå åúàåìä åéìò ,àáå øçà æïî øîàå äéì ïú éì íéèç éðàù 
äöåø íøëîì ç÷éìå íäéîãá ïéé, à äéì øîàö äùòå íúåà éìò ïéé øòùë ÷åùáù äúò ,íà 

ùé åì ïéé éøä äæ øúåî íàå åàì øåñà164.  

, כ פסק על חטים" כל זה דוקא אם בתחילה הלוה לו מעות ואח-  אסור לאו ואם •
ק אם יש לו יין מותר אך אם ובזה ר, ושוב שינה את הפסיקה שיתחייב לתת לו יין

כ "ואח, אך אם מתחילה נתן לו מעות ופסק עמו על חטים, 165אין לו יין אסור
וכל , מותר אף אם אין לו יין אם יצא השער ליין, רוצה לשנות ולפסוק עמו על יין

ורק , אך אם זקף את חוב החטים בדמים, זה דוקא אם החליף את חוב החטים ביין
דינו כפסיקה בחוב שמותר רק אם יש לו ,  תמורת חוב זהכ פסק עמו על יין"אח
  ).ז"ט(אך אם אין לו יין אסור אף שיצא השער של היין , יין

â .âë÷øîà åì éðéåìä äðî, åì øîà äðî ïéà éì íéèç äðîá ùé éì166 ,ïúðå åì íéèç äðîá åîë 
àåäù øòùä øæçå íç÷ìå åðîî öá'167 )ïééãòå íä íéåù äàî(, ãë÷íà òøô åì óåñáì äðîä 

úåøéôá øúåî, ìáà øåñà òåøôì úåòîá éðôî úîøòä úéáø äë÷øçàî àù øîìå äìçú 

                                                                                                                                                                         

 ).א"הגר(ויש חולקים דאף בזה די אם יש לו מעט מאותו מין 
, שער של עכשיופי הכל השנה כחטים ניסן תתן לי אמר אם לא תשלם לי בא דוקא אם "י 163

אומר אם לא תשלם לי לזמן פלוני אם  אך.  שנעשה הלואה אסורי אחרהכיון שהפסיקה מתחילד
כמבואר שהרי זה רבית בדרך קנס שמותר במקח , שער של עכשיו מותרפי ה פירות כמידתתן לי 

ולכן אין להתיר , יירי שלא אמר מעכשיוא דכאן מ"וי). ד"חוו, תפארת למשה(ד "ז סעיף י" קע'בסי
אך אם עשו קנין יש , ז"א דהכא מיירי שלא עשו קנין ע"וי). יד אברהם(משום רבית בדרך קנס 

א דאם יש ללוה עכשיו את כל הפירות ברשותו מותר "י). שער דעה(להתיר משום רבית בדרך קנס 
 שנחשב כבר מעכשיו כפסיקה על משום, ויש חולקים על כל דין זה ומתירים). ז"ע הרב סכ"שו(

  ).ש בסוף הסימן"ערך לחם למהריק(פירות 
לא ,  בתחילהיש ברשות המוכר את החטים שפסק עמוכשפוסק עמו על יין אפילו אם עכשיו  164

פ שאין לו " אעאם יצא השער של הייןעל יין לפסוק שמותר לו נחשב כפוסק עם מעות שאומרים 
 ).שער דעה(אסור אלא אם יש לו עכשיו יין ,  לו מחמת הלואהאלא כיון שבתחילה היה חייב, יין

אך , שהיו ללוה את כל החטים שפסק עמו, וכל זה אם הפסיקה מתחילה על חטים היתה כדין 165
יד (אם יש לו יין ' אסור אפי, כ רוצה לשנות ולפסוק על יין"ואח, אם מתחילה פסק על חטים באיסור

כיון שכל פסיקה זו , לוה לו בתחילה לא חלה הפסיקה על הייןא דאפילו כנגד הקרן שה"וי, )אברהם
 ).שער דעה(באיסור ולא חלה 

והלוה , מ שתחזיר לי חטים ולא הזכיר את שווים"אך אם אמר לו יש לי חטים להלוות לך ע 166
  ).ד"חוו(מותר לו לפרוע בין בחטים ובין במעות , לו בהיתר של יש לו או שיצא השער

, מותר למלוה לחזור ולקנותם ממנו בתשעים, ים לאדם אחר בתשעיםאך אם מכר את החט 167
ת בבית לחם "גידו(כיון שלא חזר ומכרם למלוה , כ לפרוע את חובו גם במעות"ומותר ללוה אח

  ).יהודה ומקור מים חיים
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éðéåìä äðî168, åë÷íàå øáò äùòå éøä àåä àéöåî åðîî ÷ 'ïéãá åìéôàù ÷áà úéáø ïéà ïàë .
äâä :æë÷éå"à éåäã ÷áà úéáø169 .çë÷ìëå äæ àì éøééî àìà àìùë åðúä äìéçúî ìò êë ,ìáà íà 

åðúä äìéçúî úåð÷ì åðîî áúåçô éåä úéáø øåîâ ,åìéôà òøô åì úåøéô) øåñà(.  

דאם ,  היינו שקנה את החטים בקנין גמור כגון שמשך את החטים-'  וכולו ונתן •
ולא רק " חטיםהלויני "לא קנאם בקנין זה נראה כרבית אף אם בתחילה אמר לו 

 ).ך"ש(וכן אף אם בסוף פורע לו בפירות אסור , "מנההלויני "באמר לו 

א דהיינו דוקא אם באותה שעה שהלוה לו את החטים " י- 'לקחם ממנו בצוחזר ו •
אך אם רק , ג אסור אם בסוף פרע לו במעות"בכה, חזר וקנה ממנו אותם בתשעים

לאחר שעה חזר וקנה אותם ממנו בתשעים מותר לפרוע לו בסוף גם במעות 
 ).כ"ך בנקוה"ש(ויש חולקים , )ז"ט(

וזלו החטים והם שוים עכשיו תשעים כפי  אך אם ה- ועדיין הם שוים מאה •
ואם מתחילה היו שוים תשעים ונתן לו ). ך"ז וש"ט(הוי היתר גמור , שמכרם לו

והטעם שאפילו בגוונא , הוי רבית גמורה, אותם בהקפה כאילו הם שוים מאה
מ כאן "מ, א"ג ס"קע' לקמן סיכמבואר שמותר למכור חפץ ביותר משויו 

א שאפילו אם לא אמר לו "וי). ז"ט (170אסור" הלויני"שבתחילה אמר לו 
אפילו אם , מ לחזור ולמכור מיד כפי השווי"אסור לקונה לקנות ביוקר ע" הלויני"

 ).ש"ס בפת"חת(מוכר לאדם אחר 

, ולבסוף רוצה לפרוע במעות,  ואם התנו לפרוע בפירות שאין בזה איסור- מותר •
 .)ך"ש (171ו"ה ס"קע' ע לקמן סי"הדעות בשו' תלוי בב

" הלויני חטים" אך אם אמר לו בתחילה - מאחר שאמר לו תחלה הלויני מנה •
 ).ך"ש(מותר 

 אך אם התנו לפרוע במעות והלוה רוצה . אם פורע במעות-  א דהוי אבק רבית"וי •
ד לא כופים אותו לשלם דוקא "אלא שב, מותר, לפרוע לו בחטים בשווי מאה

 ).ך"ז וש"ט (172בחטים בשווי מאה

                                                           
אם אמר לו הלויני מנה ואמר לו אין לי מנה להלוות לך אך אקנה ממך סחורה , ה להיפך"וה 168

ושוב מוכר את , ונתן לו מיד תשעים וקנה את הסחורה ממי שביקש הלואה, תשעיםששווה מאה ב
ונראה , )ו"ע אות ט"קונטרס הסמ(אסור , הסחורה למבקש ההלואה במאה כפי שהיא שווה בהקפה

ורק אם משלם לו במעות אסור שנראה , ע כאן"כמבואר בשו, דאם פורע לו בסוף בסחורה מותר
  ).ג"ב הערה מ"ת יהודה פיברי(שלוה תשעים ופורע מאה 

משום שכאן הוי הערמת רבית , א דאם כבר קיבל המלוה את הרבית אינו צריך להחזיר"י 169
ג דבכל אבק רבית אם הלוה חייב למלוה "ו ס"קס' ואף לסוברים לקמן סי, והיא קלה מאבק רבית

מנכים את אך כאן שהיא הערמת רבית לא , חוב נוסף מנכים לו את דמי האבק רבית ששילם כבר
י דייני "וכן אם הוציאו ממנו בטעות ע, )מ בשער דעה"ש ומל"א וריב"רשב(מה ששילם מהחוב הנוסף 

דכל זה לדעה , ויש חולקים, )שער דעה(אין מוציאים מיד המלוה , ם או דיין ישראל שטעה"עכו
 ).פ"ק' ז סי"אבנ(א דינו ככל אבק רבית "אך לדעה השניה שהביא הרמ, ע"הראשונה שהביא השו

 ואמר לו "הלויני"אך אם אמר לו בתחילה , כל זה דוקא משום שחזר וקנה אותם בתשעים 170
ומעלה את המחיר באופן המותר כמבואר לקמן , שאינו רוצה להלוותו אלא למכור לו סחורה בהקפה

פ המבואר "וע). ז"קס' ך סי"כ לש"פ נקוה"ד ע"חוו(ואינו חוזר וקונה אותם בזול יותר מותר , שם
יש שכתב להמציא היתר ,  מותר אף אם חוזר ומוכר ביוקר ופורע במעות"הלויני"ם אינו אומר שא

ואין למוכר , דהיינו שרוצה לקנות פירות השוים מאה בתשעים, למי שרוצה לפסוק על פירות בזול
אלא יתן לו סחורה שיש לו שאין שומתה , שהקונה לא ישלם למוכר תשעים במעות, את הפירות

ושוב , דהיינו שהיא שוה תשעים אך ימכור לו אותה במאה, קר יותר ממה שהיא שווהידועה ביו
וכנגד החוב שהמוכר , ז במעות"יחזור הקונה ויקנה אותה בתשעים כפי מה שהיא שווה וישלם ע

ונמצא , חייב לו על מה שנתן לו את הסחורה בתחילה יתחייב לתת לו פירות כפי שהם שוים עכשיו
שהרי קונה ביוקר , ש אין להתיר בזה"ס בפת"אך לחת). [ב"ד חידושים סק"חוו( זו י קנייה"שהרויח ע

  ].וחוזר ומוכר מיד בזול
  .שם דעות האחרונים בהכרעת ההלכה בזה' ועי 171
ואז יפרע רק תשעים כפי המעות שקיבל ממנו לאחר שמכר לו את , יכול לשלם במעותאלא  172
 .החטים
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  ).ך"ש (173ז רבית גמור"אך אי, א דהוי רק כמין רבית גמור" וי- הוי רבית גמור •

                                                           

 ). ד"ה ולפ"א ד"ד ס"קס' ערך שי סי(מקח משום דהוי דרך , אלא רק אבק רבית 173
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        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו דובו דובו דובו ד, , , , ד הממשכן שדה לא יחכירנוד הממשכן שדה לא יחכירנוד הממשכן שדה לא יחכירנוד הממשכן שדה לא יחכירנו""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

à. èë÷éî äúéäù äãù úðëùåîî åãéá ,àì øåæçé øéëùéå äúåà ìòáì äãùä174, ì÷ùéå éî 
øéúîù úåùòì ïë àúðëùîá àøåñã175 .äâä :àì÷ãáìáå àìù äðúä äìçúî ìò êë176 ,áì÷íâå 

øáëù ä÷éæç äåìîä äãùá177, ìáà åàìá éëä éìåëì àîìò øåñà.  

ואפילו אם כתוב בשטר שהשדה , )ז"ט( אפילו הרבה שנים - ממושכנת בידו •
אסור , וכן היה, וה חזר ושכרה ממנוהיתה ביד המלוה זמן רב לפני שַה

ש אם המלוה לא "וכ, לוה לוכיון שבסוף לוקח ממנו יותר ממה שִה, )ך"ש(
אפילו במשכנתא ,  להשכירה ללוהשאסור,  קנה אותה כלליק בשדה ולאהחז

 .)ז"ט(א "כ הרמ"דסורא כמש

א "וי, א דהוי רבית קצוצה" ואם חזר והשכיר אותה י-  לא יחזור וישכיר אותה •
 178ע דסבר דהיא רבית קצוצה"ומשמע מדברי השו, )ז"ט(דהוי אבק רבית 

 .)ך"ש(

, כירה לבעל השדה ואם משכירה לאדם אחר והוא חוזר ומש-  לבעל השדה •
 .)179ז"ט(א שאסור "וי, א שמותר"י

, שכן לו את השדה תמורת כל דמי ההלואה דהיינו שִמ- במשכנתא דסורא •
פ "ואע, לא יצטרך להוסיף לו כסף בשביל לפדות את השדההלוה שלבסוף 

משום שנחשב ששכר ממנו את מותר , שתמורת כל שנה נתן לו רק דבר מועט
  .)ז"ט(א "ב ס"קע' בסי לקמן מבוארכ, השדה בזול

á. âì÷àúðëùî àøåñã íà àá øçà øëùå äúåà äåìîäî øúåî øåæçì øéëùäìå äúåà ìòáì 
äãùä .)òå"ì ïîéñ ò÷"á.(  

א דאין היתר במשכנתא " היינו אפילו לדעה הראשונה בס-  דסורא משכנתא •
מ אם אחר שכרה מותר לו לחזור ולהשכירה "מ, דסורא להשכיר ללוה עצמו

אך בשאר משכנתא אף אם בא אחר ושכרה אסור לחזור  .)ז"ט(ללוה 
 .)ך"ש(והוי אבק רבית , ולהשכירה ללוה

א " וי.)כ" ובנקוהך"שוז "ט( 180 אפילו אם המלוה לא ירד לשדה כלל- מותר •
ושוב לא יועיל מה שאחר שכר את השדה , דאם לא החזיק בשדה לא קנאה

  .)ז"ט(
â. ãì÷øúåî øåëîì åäãù ãçàì úåðúäìå åîò éëçéùåðø )החוכר הוא איש שמקבל עליו שדה ' פי

  .åì øçà êë )בין יעשה השדה פירות בין לא יעשה, חברו לעבדה בתנאי שיתן לבעל כך וכך פירות

                                                           
אם הוא דר בה מותר כיון שהוא משלם עבור שכירותו ואין הרבית מלוה ,  ואם משכיר לאחר174
וכיון שמתחייב דבר קצוב , אך אם אינו דר בה נמצא שהוא נותן מחמת שהמלוה ִהלוה ללוה, למלוה

יד (ג "ס סי"ק' ז בסי"כ הט"וכמש, והז מיד הלוה למל"פ שאי"לכל זמן שהמעות ביד הלוה אסור אע
 ).אברהם

אך , א דההיתר הוא רק אם משכיר לו לשנה או שנתיים ולאחר זמן זה השדה חוזרת למלוה" י175
  ).שער דעה(אם שוכר ממנו לכל הזמן הוא הערמת רבית ואסור 

א "ט וחכמ"ק י"ך שם ס"ז וש"ב סק"קע' ז סי"ט( ואם התנה על כך מתחילה הוי רבית קצוצה 176
 ).ה"ה ס"כלל קל

ואם לא התנה על כך , פ שלא החזיק בה קנה את המשכנתא בכסף ההלואה" יש חולקים דאע177
 ).שער דעה(יש מתירים לעשות כן במשכנתא דסורא 

, ע דין זה לגבי כל משכנתא"ולכן כתב השו, )ה"ה ס"א כלל קל"חכמ( היינו בהתנו כך מתחילה 178
משום שיש , יתר בכל משכנתא אלא רק במשכנתא דסוראא כתב דאין ה"ב ס"קע' פ שלקמן סי"אע

אך אם יחזור וישכיר אותה , ע כל משכנתא שאינה של סורא היא רק אבק רבית"שאף לשו, מ בזה"נ
ע ונראה דסבר דהוא אבק "א דאין ראיה מדברי השו"וי). מקור מים חיים(ללוה הוי רבית קצוצה 

  ).שער דעה(וכן עיקר להלכה , רבית
  .ג"ב דרק במשכנתא דסורא מותר בכה"ע בס"ר בשו וכן מבוא179
  ).ד"חוו(נחשב כאילו המלוה עצמו החזיק בה ,  משום שמה שהאחר החזיק בשדה מכח המלוה180
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 עיקר הבעלים על והוא , לו לגמריה מכורשדה כיון שגוף ה- מותר למכור •
תחילה בקנין ב שדה האתיקנה הקונה צריך שו .השוכר לעולם יותר משדהה

  .)ז"ט( 181הלואה ואסור ים לא כן הושא ,ל קניית קרקעשגמור 
ã .äì÷åäååìä ìò åäãù àå øîìå íà àì ïúú éì ïàëî ãòå â 'íéðù éøä äàé éìù ,åì÷àìå øîà 

åéùëòî182, ïéðòá ïéàù ç÷îä íéé÷ êåú â 'íéðù ,àì ìëàé úåøéôä, æì÷íàå íìëà éåä úéáø 
äöåö÷ äàöåéå íéðééãá .äâä :çì÷ùéå íéøîåà äîã ìëàù êåú â 'íéðù àì éåä àìà ÷áà úéáø éåäã 

àúðëùîë àìá àúééëð, åîëå øàáúéù ïî÷ì ïîéñ ò÷"á ,ìáà äî ìëàù øçàì ùìù íéðù êéøö 

øéæçäì ,ïëå ø÷éò.  

 משום שהלוה חשב שהשדה נקנתה למלוה ולכן לא תבע את - להחזיר צריך •
וצריך להחזיר אף את , ואחרי שנודע לו מוציא את השדה מידו, הפירות

  .)ך"ש, ז"ט( 183פירות כיון שזה היה מחילה בטעותה
        ובו סעיף אחדובו סעיף אחדובו סעיף אחדובו סעיף אחד, , , , ה דין המלוה על המטבע והוסיפו עליוה דין המלוה על המטבע והוסיפו עליוה דין המלוה על המטבע והוסיפו עליוה דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

à. èì÷äåìîä úà åøéáç ìò òáèîä åôéñåäå ìò åì÷ùî184 ,íà åìæåä úåøéôä úîçî 
úôñåúä äëðî åì øåòéù úôñåúä åìéôàå åôéñåä åéìò ìë àåäù, íàå àì åìæåä úîçî 
úôñåúä åðéà ëðîä åì àìà ïúåð åì òáèîî àöåéä äúåàá äòù .î÷äîá íéøáã íéøåîà 

åôéñåäùë åéìò ãò åúéùéîç185, ïåâë äéäù åì÷ùî ã 'åäåàùòå ä', ìáà íà åôéñåä åéìò 
øúåé ìò åúéùéîç äëðî åì ìë úôñåúä ôòà"é àìù åìæåä úåøéôä .àî÷äå àåäïéã äåìîì ìò 

òáèîä åúçôå åðîî186 .äâä :ïééòå çá ïùäèôùî éñïî ò"ã úîéà ìëåé øéæçäì òáèîä äåìäù åì 

àò"â äìñôðã .áî÷íàå åìæåä úåøéôä úîçî òáèîä äùãçä àìå åôéñåä äéìò ïúåð åì òáèî 

äùãçä. âî÷àëéäå åùòù òáèî äùãç àìå åðòãé íà åôéñåä íà åúçô ùîåç ,ïðéëîñ íéðîåàà 

éãáåò íéáëåë íéàé÷áã êëá ïéçéñîá éôì ïîåú ,åà úåàëøòä íéðåîîä ìò êë .ãî÷íàå øæâ êìîä 

ìëù éî òøôéù òøôé òáèîî äùãç ,íéëìåä øçà úøéæâ êìîä, àðéãã àúåëìîã àðéã ïéàå äæá àì 

íåùî úéáø àìå íåùî øåñéà ìæâ, ïééòå çá ïùäèôùî ïîéñ ò"ã.  

                                                           
משום שאין אדם אחר שיורד לקרקע אלא בעל ,  ובזה מודה אף מי שחלק לעיל לגבי משכנתא181

 ).ו"ת סק"דרכ(הקרקע חוזר ושוכר אותה מהמלוה 
שאם בסוף הלוה יפדה , ברבית' משום שיש כאן צד א,  הוי אבק רבית"מעכשיו"  אבל אם אמר182

כ הקרקע היתה קנויה למלוה מתחילה ואין כאן "אך אם בסוף לא יפדה א, את הקרקע יש כאן רבית
  ).יד אברהם(ברבית הוי רבית קצוצה ' א מבואר דצד א"ד ס"קע' ע לקמן סי"ע דבשו"וצ. רבית

אך , פ שצריך להחזיר לו את הקרקע"אע, שלא למכור קרקעותיו כללא שאם הלוה מקפיד " י183
ז "א דמחילה בלב כשאין אומדנא דמוכח אי"אך י, )יד אברהם(את הפירות לא צריך להחזיר לו 

 ).ת"ערך שי בדרכ(מחילה 
א דכאן מיירי שהמטבע הישנה נפסלה ועשו מטבע חדשה והוסיפו עליה יותר מהמשקל של " י184

משלם את המטבע ,  אך אם המטבע הראשונה נשארה אלא שהתייקרה או הוזלה,המטבע הראשונה
נפסל המטבע מו בכ הדיןא דבכל גווני "וי, )ד"חוו(הראשונה כפי שלווה אפילו אם התנו על זה 

  ).ח"ד סק"ע' א סי"חזו(
,  יותר אף אם אין זה תוספת של חמישית אסורהדי המלוה לחבירו מטבע ופורע לו במטבע כב185
' וגם הוא הלוה בסוג מטבע א, ם אינו יכול לקנות יותר מחמת תוספת זו ואין הריוח מצויורק א

שיתכן שגם אם לא היה מלוה לו היה יכול להחליף את המטבעות והיה , ומחזיר לו במטבע אחרת
  ).הר הכרמל ביד אפרים(בזה מותר , מוצא בהם כבדים

אבל אם רק , שבזה צריך להשלים לו, א דהיינו דוקא אם התייקרו הפירות מחמת הפחת" י186
ויש חולקים שאין חילוק , )ד"חוו(המתכת הופחתה אבל הפירות לא התייקרו אינו צריך להשלים לו 

  ).ד"ד סק"ע' א סי"חזו, ת"מקור מים חיים ועצי לבונה בדרכ(בזה 
 לו אסור להחזיר, כגון שערך השקל ירד, אם נעשה פיחות במטבע, בדין פיחות המטבעות בזמנינו

פשוט שצריך להחזיר לו , אולם אם המטבע במדינה הוחלף והשטרות נפסלו לגמרי. יותר שקלים
שכר עבודה , מקח, אך לענין חובות של שכירות). ב"ז ס"רבית הלכה למעשה פט(מטבע חדש 

, יש שהקילו שאם רוצה המאחר לשלם להוסיף בגלל ירידת ערך המטבע במשך זמן האיחור, וכדומה
משום שיש פוסקים המתירים , אך לא יותר מזה, ף לפי הצמדה למדד יוקר המחיהמותר להוסי

אך בהלואה ממש אסור להוסיף ולשלם אפילו , להצמיד את החוב במצב של ירידת ערך המטבע
  ).ב"נתיבות שלום אות ל, ט"ש אלישיב אות נ"פסקי הגרי(הצמדה 
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 לפרוע חייב הוֹולשַהן לו באופשִהלוה  דהיינו - המטבע על חבירו את המלוה •
 .)ך"ש(' ד סעיף ז"ע' מ סי"בחור המבואפ "ע, לו במטבע היוצא

א דהוי " וי187א דהוי רבית קצוצה"י,  ואם לא ניכה- מנכה לו שיעור התוספת •
 .)ך"ש(אבק רבית 

כגון ,  אפילו אם הוזלו מחמת דברים אחרים- ואם לא הוזלו מחמת התוספת •
מ אינו מנכה לו "מ, שהיה הרבה תבואה בעולם ומחמת כך הוזלה התבואה

 .)ך"ש(

,  משום שבזה אף אם יתיכו כדי להשתמש במתכת עצמה-  תועד חמישי •
דהיינו שהרי כל , )ך"ש, ז"ט(יפסיד חומש מחמת ההיתוך ושכר הצורף 

וכל הריוח , הריוח למלוה אינו בפירות שהרי הוזלו הפירות כנגד התוספת
ולכן עד חמישית אין לו בזה ריוח שהרי , הוא אם יתיכו ויהיה לו יותר מתכת

ועוד שאפילו במטבע הישנה . )ז"ט( 188ההיתוך ושכר הצורףיפסיד מחמת 
ועוד שמסתמא דעת . )ך"ש, ז"ט(היו מטבעות ששוקלים יותר עד חמישית 

 .)ך"ש(הלוה שאף אם ישתנה המטבע לא ינכה לו כלום עד שיעור זה 

שכיון ,  אך לא די לנכות את התוספת של יותר מחומש- מנכה לו כל התוספת •
 .)ז"ט(ך לנכות את כל התוספת שכבר חייב לנכות צרי

 דהיינו שהלוה לו מטבע באופן - והוא הדין למלוה על המטבע ופחתו ממנו •
שגם בזה הלוה צריך , ופחתו מהמטבע, שצריך להחזיר דוקא מטבע היוצא

ואין חילוק אם , 189וכן הדין לענין משא ומתן. )ך"ש(ל "לשלם לפי הדרך הנ
 .)ז"ט(בו בה יותר נחושת עיראו ש,  שבמטבעהפחיתו את המתכת כסף

 .)ך"ש( דהיינו מחמת חריפותה - מחמת המטבע החדשה •

אומנים זה שלא בפני זה '  ששואלים ב- אומנים עובדי כוכביםסמכינן א •
 .)ך"ש(כשהם מסיחים לפי תומם 

 דרק בזמנם היה המנהג כן אך כיום אזלינן בתר א" י-'  וכוואם גזר המלך •
 הביא דיש חולקים שלא מהני דינא מ"א בחו"א דכיון שהרמ"וי, דינא

, ולכן המוציא מחבירו עליו הראיה, דמלכותא אם אמר איך ישלמו החייבים
א דכל דעת החולקים בזה הוא משום דסוברים שדינא דמלכותא דינא הוא "וי

אבל גם הם , ולא בשאר דברים,  שהם שייכים למלכותוכדומהרק במסים 
 190 כמסים ודינא דמלכותא דינאמודים שאם גזר המלך לענין מטבע דינו

  .)ך"ש(
        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו גובו גובו גובו ג, , , , ו המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרוו המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרוו המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרוו המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרו""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

                                                           
מ יתן לו את " או יוזלו הפירות מא דמיירי שפסק עמו דאם יוסיפו על המטבע יותר מחומש" י187

בדעה החולקת דחשיב ' ש מה שבי"ועיי, ד"ד סק"ע' א סי"חזו(ולכן היא רבית קצוצה , המטבע החדש
א דדעה זו סוברת דאף אם לא התנה על כך נחשב כאילו התנה שאף אם יוסיפו על "וי, )כמקח

שער (ן הוי ריבית קצוצה ולכ, המטבע הרבה יותר ממשקלו של עכשיו יתן לו מטבע היוצא דוקא
אף אם התייקר המטבע יותר , א שאם הלוה לו מטבע מסויים והתחייב להחזיר לו מטבע זה"י). דעה

בית (מ צריך לשלם את המטבע שהתחייב ואין בזה רבית "מ, מחומש בגלל שהוזלו מטבעות אחרים
 ).לחם יהודה

כ בודאי שהמלוה "וא, המטבע ואף אם שווי המטבע בשוק הוא הרבה יותר משווי המתכת של 188
 ).ד"חוו(מ כל שהוסיפו חומש במתכת אסור משום דמיחזי כרבית "מ, לא יתיך את המטבע

, )ת"לחם רב בדרכ(א דכל האיסור בהוסיפו על המטבע הוא רק בהלואה ולא במקח וממכר " י189
 ).ת"מקור מים חיים בדרכ(ע לדינא "ויש חולקים וצ

ורק כאן מהני משום , )בית לחם יהודה(ינא דמלכותא דינא  אך בשאר דיני רבית לא מהני ד190
הוי קרוב לשכר ולהפסד ואין בו , שכיון שהמלך גזר שיפרעו במטבע זה בין אם יוסיף ובין אם יפחות

א דנחלקו הראשונים אם מועיל טעם "וי, )ד"חוו(ד הפקר "ועוד דהוי כדין הפקר ב, משום רבית גמור
 ).ת"דרכ' ועי, מנחת פתים(או רק לענין רבית דרבנן ' רבית דאוד הפקר אף לענין "זה דהפקר ב
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à. äî÷äåìîä191 úà åøéáç àì äùòé äëàìî åãáòá åìéôà àåä ìèá ,àìå øåãé åøéöçá íðç ,
àìå øåëùé åðîî úåçôá192 åìéôà øöçá àìã àîéé÷ àøâàì )193פירוש שאינה עומדת להשתכר( 

àøáâå àìã ãéáò øâéîì194. åî÷íàå øã åá øáë ïåéë øöçã àì àîéé÷ àøâàì ïéà êéøö úúì 
åì åìéôà úàöì éãé íéîù ,åìéôàå íà àåä àøáâ ãéáòã øâéîì .æî÷áîøäìå"í åìéôà íà 

àåä àøáâ àìã ãéáò øâéîì éåä ÷áà úéáø êéøöå øéæçäì íà àá úàöì éãé íéîù195. 
)øöçáå àîéé÷ã àøâàì éåä ÷áà áøúé196 ]ëì"ò[ .ïééòå ãåò çá ïùäèôùî ùéø ïîéñ ò"á.(  

פ שאם לא היה מלוה לו היה מותר להשתמש " אע- בעבדו מלאכה יעשה לא •
מ כיון שהלוה לו נראה "מ, משום שנוח לבעלים שהעבד לא יתבטל, בעבד

אבל מותר ללוה להשאיל , 197והיינו דוקא בדברים שבפרהסיא, )ז"ט(כרבית 
וגם עכשיו , אם היה משאיל לו גם לולי ההלואה, למלוה כלים או בהמה

אסור ללוה , 198ז"ס ס"ק'  לעיל סימבוארכ, המלוה עושה כך מדעת הלוה
כגון לקנות לו עליה לתורה בבית הכנסת או לקנות , לכבד את המלוה במצוה

כיון , אף אם הוא יודע שהיה עושה כן אף לולי ההלואה, לו גלילה וכדומה
אלא אם ידוע לכולם שאינו עושה כן , 199 אסורשדברים אלו הם בפרהסיא

א שאם ידוע שגם לפני ההלואה היו הלוה והמלוה " י.200מחמת ההלואה
, וכדומה לחבירו חצר זה שאם היו צריכים היו משאילים אחדאוהבים זה את 

וכל האיסור הוא , מותר להשאיל אף לאחר ההלואה אף דברים של פרהסיא
 זה הוא רק בדברים שאינם של פרהסיא א דהיתר"אך י ,רק בסתם בני אדם

                                                           
מ לא "מ, פ שרק חציה פקדון בידו אך החצי השני הוא מלוה"אע,  אך אם קיבל עיסקא מחבירו191

ולכן לא , ז מלוה גמורה והוא גם לטובת המלוה"כיון שאי, החמירו לאסור עליו דברים שבפרהסיא
 ).ד"חוו (יבואו לומר שעושה כן בגלל ההלואה

ואם הלוה ,  וכן אסור למלוה לשכור את הלוה להיות משרת בפחות ממה שהדרך לשכור פועל192
כ ילוה לו ובין אם התנה שילוה לו "בין אם התנה שקודם יהיה משרת שלו בזול ואח, לו על דעת זה

 ה שהלוה לא יקנה"וה). ב"ז סק"קס' ד סי"חוו(מ שיהיה משרת שלו בזול הוי רבית קצוצה "ע
מ דף "י ב"פנ(וכן לא יקנה המלוה מהלוה בזול , )ת"א בדרכ"ט סק"ג הגה"ט בכנה"מבי(מהמלוה ביוקר 

ז דברים "א דבמטלטלין מותר משום שאי"וי, )ת"שלחן גבוה בדרכ, ו"ג סק"קס' ד סי"א בחוו"ג ע"ס
 .158 ג הערה"קס' וראה לעיל סי). שער דעה(ג "וצע, של פרהסיא

  .ומכיון שאינה עומדת להשכרה נמצא שהלוה אינו מפסיד כסף מחמת כך,  דהיינו להשכרה193
 .י שדר בדירה זו"ונמצא שאינו מרויח כסף ע,  דהיינו שהמלוה אינו עומד לשכור דירה194
מ כאן "מ, ד דאם גבה ממנו אבק רבית בעל כרחו יוצאה בדיינים"א ס"קס'  ואף שמבואר בסי195

אלא שבדיני רבית , כיון שבדין לא נחשב גזל שהרי לא חיסר את המלוה כלום, א להוציא בדיינים"א
 ).שער דעה(הוי אבק רבית וצריך לשלם לצאת ידי שמים 

צ "ב שאי"א ס"קס' א בסי"ז כרבית מאוחרת שכתב הרמ"ואי,  וחייב לשלם לצאת ידי שמים196
  ).דעהשער (לשלם אף אם רוצה לצאת ידי שמים 

משום שכשרואים שעושה לו טובה , מ אסור"מ,  ואף אם ההלואה לא היתה בפרהסיא197
והאם הוא עושה לו את זה בשכר או , מפורסמת וניכרת יבואו לחקור למה הוא עושה לו דבר זה

וממילא יתברר על ידי זה אם הלוה לו ויבואו לחשוד , או שאולי גם המלוה עשה לו טובה, בחינם
 ).'ס' א סי"ת קנה בשם ח"שו( הוא עושה לו טובה זו שמחמת ההלואה

ג "כנה( אסור "הלויני וקח את סוסי או את כלי"אבל אם הלוה אמר ,  והיינו דוקא בסתם198
  ).ז"א סט"א כלל קל"חכמ, א"ע הרב סי"שו(וכן דוקא אם אינו מכוין בגלל ההלואה , )ת"בדרכ

ע אם "וצ, יון שכבר קיבל את האבק רביתכ, צ לירד"אי,  ואם כבר קראוהו לתורה ועלה לבימה199
ע אות "ק' ט סי"ל ח"ת שבה"שו(צריך להחזיר אבק רבית זה לצאת ידי שמים כיון דהוי דבר מצוה 

 ).'א
  .)ד"ת סק"דרכ(פעמים '  והיינו אם עשה לו כן יותר מב200

 כאן, דברים של פרהסיא אף לבני אדם שהם אוהבים זה את זהבר ואסלקמן ' שלדעה הבפ "ואע
 לקמןאך , ובזה אין לאסור אף בדברים של פרהסיא, מיירי שהלוה כבר היה רגיל לעשות כך למלוה

אך בפועל לא , לחבירו חצר וכדומה' מיירי שהם אוהבים כל כך שאם היו צריכים היו משאילים א
  ).א"ע הרב סי"שו(ולכן אסור , הוצרכו לזה
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אך השאלת חצר שהיא בפרהסיא אסור בכל בני , כהשאלת כלים ובהמה
 .)ך"ש( 201אדם

, דין זה הוא רק בבית וחצר שאין שם הפסדא ד"י - ולא ישכור ממנו בפחות •
מ יצטרך לשלם את השכר אין "אך בכרם ושדה שיתכן שיהיה בו הפסד ומ

ורק אם מתחילה הלוה לו על , ם ושדה אסורא דאף בכר"אך י, בזה איסור
, מותר אף אם מנכה לו משכר ההלואה דבר מועטאו על השדה הבית 

 וכאן מדובר שלא הלוה לו בתחילה על בית זה, א" סב"קע' כדלקמן סי
 .)ז"ט(

דור בחצר הלוה בכל היינו דאף שלכתחילה אסור לו ל - ואם דר בו כבר •
ואם , יון שהחצר לא עומדת להשכרהמ בדיעבד אם כבר דר בה כ"מ, צורה

' מ סי" בחומבוארלא היה לוה ממנו לא היה יכול לדרוש תשלום על כך כ
 .)ך"ש(לכן אף עכשיו שהלוה לו לא מיחזי כרבית , ג"שס

 וגם החצר אינה עומדת - ם אפילו אם הוא גברא דלא עביד למיגר"ולהרמב •
 .)ך"ש(מ הוי אבק רבית "להשכרה מ

 דהיינו דאף לדעה הראשונה אם החצר עומדת -'  וכואובחצר דקיימא לאגר •
 .)ך"ש, ז"ט(להשכרה הוי אבק רבית 

שהרי , מ המלוה חייב לשלם לו שכר על מה שגר בדירה" ומ-הוי אבק רבית  •
כ אף בלי "או, והוא גר בה בלי ידיעת הבעליםהדירה עומדת להשכרה 

ז "ט(שלם ומחמת שעשה איסור לא יפטר מל, ההלואה היה צריך לשלם לו
ולכן , ואינו דומה לשאר אבק רבית שהוא מדעת הלוה שנותן למלוה, )ך"וש

ידע ואפילו אם המלוה בעל החצר , )ך"ש(אין בזה חיוב להחזיר למלוה 
 חייב "דור בחצירי"או שאמר לו כשהלוה לו , שתקז "עכשהוא גר בה ו

ר בה נם אלא שיגויכיון שבסתמא לא אומרים שכוונתו שיגור בה בח, לשלם
 הפירוש כאילו "דור בחצירי"א שאם אמר לו "ודלא כי, )ך"ז וש"ט(בשכר 

א דאף לדעה זו הוא רק בחצר שאינה "וי, )ז"ט(נם יאומר שידור בה בח
אבל כאן שמדובר בחצר העומדת להשכרה לכל הדעות , עומדת להשכרה

 אף "דור בחצירי" ובאומר בשעת ההלואה .202)כ"ך בנקוה"ש(חייב לשלם 
משום , צריך לשלם לו שכר על כךמ "מ, נםיר שכוונתו שיגור בה בחאם נאמ

 "הלויני ודור בחצירי"נחשב כאומר , שכיון שאמר את זה בשעת ההלואה
 בחצר ףוא .ולכן חייב להחזיר לו',  בסעיף במבוארדהוי רבית קצוצה כ

 לו שכר אף אם לא  לשלםהיה חייבהגר בחצר  אם ,שאינה עומדת להשכרה
 או ,אמר לו צאבעל החצר  כגון ש,ג"מ סימן שס" בחומבוארכ, ו ללוהיה מה
גילה דעתו הגר שם או ש, מהדירה דבר מועט אפילוסר יחהגר בדירה ש

 על ולא תבעואת כל חובו למלוה  פרע  אם הלוה.מוציאין ממנו, לשלם
 א"וי, א שאינו יכול שוב לתובעו והוי רבית מאוחרת" י,השכירות דירה

 שנותן משום לא פירששכיון שמשום וטעמו ,  לעולםכךעל יכול לתובעו ש
שמוחל פירש אם אפילו ש או, מחל לולא שהרי  רבית יכול לתובעו מדין גזל

  .)ך"ש( שמוחל לו פירשהדין אם ע "צלמעשה ו, מחילה בטעותהוי 
á .øîà äéì éðåìä øåãå éøéöçá ,çî÷éà àîéé÷ àøâàì éåä úéáø äöåö÷ ,èî÷éàå àì àîéé÷ 

àøâàì éåä ÷áà úéáø .äâä :ð÷à÷åãå íúñá, ìáà íà øîà åì øåã éøöçá øëùá äàåìä åìéôà àì 

àîéé÷ àøâàì éåä úéáøë äöåö÷ ,øçàîã øîàù åì øëùá êéúåòî äåä äéì åìàë åøéëùä åì åéùëò .
                                                           

א "חכמ(ו להקל בזה נטאך יש ש, )א"יע הרב ס"שו( ו כךפסקש ישו, ך"וכן נראה מסקנת הש 201
  ).ז"א סט"כלל קל

משום , מ היא מודה כאן"א עוד דאף אם דעה זו סוברת כן אף בחצר העומדת להשכרה מ" וי202
ולכן אומרים שחזקה שהלוה לא עושה איסור לתת למלוה לגור , שכאן הוא הלוה לו על דירה זו

אבל בעלמא הכוונה שיגור בה בחינם , כרכ שכוונתו שיגור בה בש"וע, דהוי אבק רבית, בחינם
אומרים שחזקה שאדם לא נותן מתנה לפני , ועוד שכאן כיון שהלוה לו בתחילה, )בית מאיר, ד"חוו(

 ).ד"חוו(שפורע את חובו 
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íàå åäåìä øçàå ïîæ òáú åáåç øîàå åì äåìä øåã éøöçá ,àð÷ùé íéøîåà åðéàù àìà ÷áà 
úéáø, áð÷ùéå íéøîåà àåäù úéáø äöåö÷ àåäå øîàéù åì ïë äòùá çéåøîù åì ïîæ203 .äâä :
àåäå ïéãä ìëá úéáø àáù íãàì àìã õö÷ äìçúî ùé ú÷åìçî åæ íà àåä ÷áà úéáø åà äöåö÷.  

הלויני ואשכיר לך את חצירי " האומר - אי קיימא לאגרא הוי רבית קצוצה •
הלויני "מר אך אם רק א,  הוי רבית קצוצה"הנשכרת בארבעה זוז תמורת זוז

אך , ז רבית קצוצה"פ שהיא נשכרת ביותר מזה אי" אע"ודור בחצירי בזוז
אף כאן הוי , לסוברים שיש אונאה לקרקעות ביותר מחצי מהמחיר שלהם

אלא הוא היה שוכר , ואם חצר זו לא היתה של הלוה, )204א"רע(רבית קצוצה 
כמו באומר , ע הוי רבית קצוצה"לכו, אותה מאדם אחר ומשכיר למלוה בזול

 ).ש"ח בפת"ראנ( " את דמי השכירות שלךהלויני ואני אפרע למשכיר"

א דכיון שאמר לו בתחילה " אך י- רבית אבק הוי לאגרא קיימא לא ואי •
הוי רבית קצוצה אף שהחצר אינה עומדת , "הלויני ודור בחצירי"

, נחשב ששכר את החצר, על כךשמכיון שהתנה עמו בתחילה , 205להשכרה
 .)ך"ש(יון דהוי ספק המוציא מחבירו עליו הראיה ולדינא כ

 כיון שרבית קצוצה היא רק אם קצץ על - יש אומרים שאינו אלא אבק רבית •
  אדם אצלוהיאם המעות אף לדעה זו ו .)ך"ש, ז"ט(התוספת בשעת ההלואה 

, ז"ערבית לו וקצץ וללותם רשות להוציאם המפקיד כ נתן לו "בפקדון ואח
ההוצאה שהרי  , שעת נתינהאתקרה כיון ששעה זו נ הוי רבית קצוצמ"מ

 .)א"ער( נתינה אתקרהיא נמרשות לרשות 

 .)ך"ש( 206 וכן דעת רוב הפוסקים- ויש אומרים שהוא רבית קצוצה •

אף אם אינו   והוי רבית קצוצה- והוא שיאמר לו כן בשעה שמרויח לו זמן •
תחילה אם באבל . )ה"ך סק"ש(אומר שידור בחצר בחינם בשכר ההלואה 

כ אמר לו שידור בחצירו חינם בשכר ההלואה "ואח, הרויח לו זמן עד הפרעון
מ היינו "ומ. )ך"ש(דהוי אבק רבית אך נראה  ,דהוי רבית קצוצהא "וי ,אסור

אך אם יכול , דוקא אם כבר הרויח לו זמן ועכשיו אומר שידור בחצירו בחינם
 חינם בשכר ההלואה ועכשיו אומר לו דור בחצירי, לתבוע את חובו כל יום

שהרי כל זמן שהוא גר בחצר של הלוה לא יתבע את החוב , הוי רבית קצוצה
  .)ה"ך סק"ש(

â. àëéä éåäã ÷áà úéáø ,âð÷ùé íéøîåà åìéôàù íà àì åòøô ïééãò òáåúå äåìä äëðéù åì 
åáåçî øåòéù úåøéëùä àì ïðéëðî äéì, ãð÷ùéå íéøîåà ïðéëðîã äéì .äâä :àøáñäå äðåøçà 

àéä ø÷éò .äð÷éî ìá÷ù úåòî äàåìäá ãçàî íâå ãîåì íò åðá ,äðúäå åîò ïúéù åì íåùî äæ 

äàöåää ,òà"â àåäã ïúåð åì äàöåää àìá äàåìä íåùî ãîìù íò åðá ,éôà 'éëä øåñà207 éåäã äéì 

                                                           
הוי רבית קצוצה ,  וכן בחוב של מכר אם קוצץ רבית בשעה שמרויח לו את הזמן לתשלום203

א דאף בהרווחת הזמן הוי אבק רבית "אך י, )א"א סק"קס' יש ס"פת, ח"ד וי"ע הרב ס"שו, ד"חוו(
 ).ש שם"חות יאיר בפת(

 ולכן בשכירות או מכירת מטלטלין בדבר ששומתו ידוע או שיצא השער או שמוזיל לו הרבה 204
 .א"ג ס"קע' ועיין לקמן סי, )שער דעה(ע "שניכר שזה מחמת ההלואה הוי ריבית קצוצה לכו

 כמו , הוי אבק רביתלכל הדעות "הלויני ודור בחצירי" אלא אם אומרשאין כאן מחלוקת א " וי205
הלויני על מנת שתדור בשכר " או "הלויני על מנת שתדור בחצירי חנם" אומר אך אם ,ע"שכתב השו

 ).ד"חוו( הוי רבית קצוצה לכל הדעות" הלואה
' י בתשו"דעת הבמ "ומ, כ הוי רבית קצוצה"וא, א בתרא"ע דעתו לפסוק כי" וכן לפי כללי השו206

ז רבית קצוצה לא "ם שאי"ולכן גם כאן שדעת הרמב, ם"שלא מוציאים ממון נגד דעת הרמב
אינו , אם הנתבע טוען שנעשה דבר זה בהיתר, ואף לדעות החולקים בנידון זה. מוציאים מיד המלוה

ין לכן א, ם אף לדברי התובע לא מוציאים מידו"וכיון שלדעת הרמב, חייב אלא שבועת היסת
אבקת (ואפילו אם התובע מוחזק אינו יכול להשבע כדי להחזיק את הממון בידו , להשביע אותו

 ).י"רוכל בברכ
ולכן נראה , ז מזונות יחד עם ההלואה" כיון שהלוה שכר אותו ללמוד עם בנו ולשלם לו ע207

 אותו אך אם הלוה לו סתם ורק אחר כך שכר. שנותן לו מזונות על הלימוד עם בנו ועל ההלואה
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éðåìäë øåãå éøöçá øåñàã åìéôà àì àîéé÷ àøâàì, àåäå ïéãä ìëá àöåéë äæá .åäéî íà ïúåð úåòîä 

êøãá îäðú íàå äöøé äåìä ìëåé íáëòì åîöòì àìå íìùé åì ,øúåî òà"â íìùîã åì øçà êë208 .
åð÷éî åðéàù êéøö úåìì úåòî ÷ø úáåèì äåìîä øîåà åì äðá êì äáøåç åæ ìëå äî àéöåúù ìò äæ 

éìò íìùì êì ìëå ïîæ éðéàù íìùî êì øåã äá íðçá ,øúåî ìéàåä ïéàå ïàë äàåìä ÷ø äùò úáåèì 

äåìîä209.  

 את  ממנוים כאילו מוציאמהחוב נחשב לו ונכי שאם  משום-  מנכינן ליהלא •
 ,)ב"א ס"קס'  בסימבוארכ(והרי אבק רבית אינה יוצאה בדיינים , הרבית

שאם היה בזה אבק  )א"רמבא "סב "קע' בסי מבוארש(ודומה למשכנתא 
שאין , רבית והלוה רוצה לנכות מהחוב את הפירות שהמלוה אכל באיסור

 .)ז"ט( לא מעותלסלקו ב

המלוה ש  משום שסוברים שדוקא לענין משכנתא-ויש אומרים דמנכינן ליה  •
ה על דעת  לו אות מסרמשום שהלוה  ברשותואימוחזק במשכון והקרקע ה

ואף המלוה מתחילה ִהלוה על דעת שיאכל את פירות , שהפירות יהיו שלו
את  ממנו יםאכאילו מוצינחשב  מעות יבלאת המלוה  וסלקאם י לכן ,הקרקע

,  תחת ידוחצר שתהיהה אתלו לא מסר הלוה מה שאין כן כאן ש, האבק רבית
 .)ך"ש, ז"ט(ואף המלוה לא ִהלוה על דעת שיגור בחצר זו 

,  אך היינו דוקא לענין הלוה עצמו שנקרא מוחזק-  והסברא אחרונה היא עיקר •
רוצים אך אם מת המלוה ו, והמלוה אינו יכול להוציא ממנו את עיקר החוב

ודאי שלא ,  זה את האבק רבית שאכלל חוב אחרים לנכות לבעבעלי חוב
 .)ש"י בפת"נוב(שהרי הם אינם מוחזקים בחוב זה , מנכים לו

שהרי ,  אך אם בנה את החורבה לצורך המלוה אסור- רק עשה לטובת המלוה •
ונמצא שהבונה גר שם , בעל החורבה התחייב לשלם מיד את כל ההוצאות

  .)ך"ש(ה שלו בשכר ההלוא
        ובו סעיף אחדובו סעיף אחדובו סעיף אחדובו סעיף אחד, , , , ז באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוחז באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוחז באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוחז באיזה אופן מותר להלוות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

à. æð÷äåìî íãà åøéáçì äðî ìò éàðú ÷ñòúéù åá çåéøì äåìîä ãò àäéù éðù íéðî210 åéäéå 
úåéøçàá äåìîä211 ãò åúåà ïîæ ,åéäéùëìå éðù íéðî åøæçé éðù íéðîä ÄîìÀìäå íùîå êìéàå 

                                                                                                                                                                         

מותר משום שכך הוא הדרך לתת מזונות למי שמלמד , ללמוד עם בנו ולתת לו מזונות בעד הלימוד
, וכן אם היה לומד עם בנו והיה משלם לו מזונות כבר). לבוש(ז בגלל ההלואה "ואי, את בנו תורה

  ).ד"ד ממלוה ולוה הי"מ פ"פ מל"ע, ט"ט ס"ברית יהודה פ(כ הלוה לו מותר "ורק אח
  ).ד"ק ל"ז ס"קע' א סי"גר(א דאסור בכל ענין משום הערמת רבית " וי208

פ שנותן לו בתחילה "אע, מ שיתן לו לאחר זמן מאתים"פ שאסור לתת לאדם מנה במתנה ע"ואע
אלא , מ כאן לא התחייב לו דבר קצוב"מ, ]ה ואני"בדה "ס ס"ק' ל סי"וכנ[, והוי רבית קצוצה, במתנה

לכן , ואם ימות הנותן או שלא יצטרך מזונות לא יצטרך לתת לו, רק התחייב לפרנסו לזמן מסויים
אך באמת אם מתחייב לתת דבר קצוב , נחשב כקונה דבר על ספק שיתכן שירויח ויתכן שיפסיד

פ שאמר "ואף אם ימות הנותן יתחייב לתת ליורשיו אסור אע, השוה יותר מהמתנה שהנותן נתן לו
, שהרי עיקר השכר משלם על מה שלומד עם בנו, תר בכל עניןא דכאן מו"אך י). ד"חוו(בלשון מתנה 

ולכן , ]207הערה המובא ב כ הלבוש"וכמש[, וכל האיסור הוא רק משום ששכרו ביחד עם ההלואה
ף לו על עבור שמוסי, ורק במקום שעיקר הענין הוא באיסור, אם אמרו בלשון היתר של מתנה מותר

 ).ג"ז סי"קע' שארית חיים סי(זה שנתן לו בתחילה לא מועיל שאמר בלשון מתנה 
אם הלוה לא היה , ח ריוח בכל חודש"ח לעסוק בהם ולתת לת"ז מותר לקבל מעות מת" ולפי209

מותר אם לא קצבו בתתחילה על , ח"צריך את המעות לצורכו ועושה כן רק כדי להנות את הת
ג יש להתיר למה לא התירו כן "ע דאם בכה"א דצ"אך י, )י"ברכ(ול לכפותו לתת זה הריוח ואינו יכ

א דבאמת אסור אף "וי, )ת"גידו(ולמה הוצרכו להתיר להם רבית דרבנן , בכל מעות של יתומים
א דאם הלוה עושה לטובת "וי, )ב"ה סק"קע' ש סי"חות יאיר בפת(למעות ן צריך שהלוה עשיר ואי

ח כפי מה שקצב "אך אם מתעסק בכסף ומרויח ונותן לת,  לו כל הריוח מותרונותן, ח"המלוה הת
א "ץ ח"שאילת יעב(י הלואה זו "מ הוא מרויח ע"אסור שהרי מ, אך שאר הריוח נשאר ביד הלוה, עמו
  ).ח"קמ' סי

אך אם התנה , ללא הגבלת זמן,  דוקא אם התנה שהמעות יהיו בידו פקדון עד שיהיו שני מנים210
אסור , ואף אם לא יהיה ריוח כל כך יצטרך הלוה לשלם מכיסו, וים שיתן לו שני מניםעל זמן מס

ואם קוצב לו זמן מותר , שמא לא יהיה כל כך הרבה ריוח ויצטרך הלוה לשלם והוי רבית מוקדמת
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äéäé ìë éøäçå äåìì, ãáìáå ïúéù øëù åìîò212 ãò åéäéù éðù íéðî213 .çð÷íàå äðúä åîò 
äìçúî åìéôà ìëá àåäù äðúäù úúì åì øëùá åìîò éâñ .äâä :èð÷àåäå ïéãä àëôéà ,äåìîù 

åì äìçú êøåöì äåìä øçàå êë ÷åñòé åá214 êøåöì äåìîä ïúåðå åì] åìîò øëù[215.  

לוה שכר מועט בשביל א שהמלוה יכול לתת ל"י - המלוה באחריות ויהיו •
א "אך י, 216שיקבל עליו אחריות אף על זמן זה שהמלוה מקבל את הרוחים

ומה שנותן , כ הוי הלואה גמורה אצלו"דכיון שהלוה מקבל עליו אחריות א
פ שקיבל שכר על מה שקיבל את "אע, את הרוחים למלוה הוי רבית גמורה

מלוה והריוח הנותן מעות לחבירו שיתעסק בהם וחצי מהם . 217האחריות
אם המלוה אינו מאמין ללוה על , ללוה וחצי מהם פקדון והריוח למלוה

לא יהיה נאמן הלוה  לכתוב בשטר עיסקא שיםיכול, ההפסדים בקרן או בריוח
, )ז"ט( שיש להם ידיעה במשא ומתן יםמויימסבהפסד הקרן רק על פי עדים 

ג הוי " דבכה,דים על פי ערקריוח אסור לכתוב שלא יהיה נאמן לענין האבל 
 ,)ך"שז ו"ט( ה חמורה של הלוהייב לסמוך על שבועח אלא ,רבית גמור

ליחד עדים אסור  אבל ,קצת ידיעה במשא ומתןאלו  עדיםיש לאם ודוקא 
תנאי זה מועיל רק במקום שהוא רבית . במשא ומתן ידיעה ם שוםשאין לה

אך אם , וחון שלא קצץ לתת לו סכום קצוב אלא רק אם יהיה ריגכ, דרבנן
 אין להקל ולהתנות שרק עדים מסויימים יהיו 218קצץ עמו לתת לו סכום קצוב

שמתנה , ע כאן"א שתנאי זה מועיל אף בגוונא דהשו"י, נאמנים על ההפסד
דאף זה נחשב , )ז"ט(כל הרוחים יהיו למלוה עד שיהיו שני מנים שבתחילה 

י רבית דרבנן והו, שאינו נותן לו דבר קצוב אלא רק את הריוח מהמעות

                                                                                                                                                                         

אלא שבין אם ירויח ובין אם לא ירויח יהיו מזמן זה המעות , רק אם לא התנו על ריוח מסוים
 ).מקור מים חיים(ה הלואה ביד הלו

אך אחריות גניבה ואבידה יכול הלוה לקבל עליו ,  היינו שיקבל עליו אחריות אונסים וזולא211
נתיבות (שהרי הוא מקבל שכר עמלו והוי שומר שכר , )ד"ב סי"א כלל קמ"חכמ(כמו בכל פקדון 

כול המלוה אלא י, ואסור ללוה לחזור ולקנות את האחריות אף לאחר כמה ימים). 'שלום אות ז
ויקנה קנין גמור , ט"ג סי"קע' ע סי"לשלם מעט לאדם אחר כדי שיקבל עליו אחריות כמבואר בשו

אך צריך להזהר , כ יכול הקונה לחזור ולמכור את חיוב האחריות ללוה"ואח, שלא יהיה אסמכתא
 ם בן"מהר(שלא יערימו מתחילה שאותו אדם יקנה מתחילה על דעת שהלוה יחזור ויקנה ממנו 

  ).י"חביב בברכ
  .' ד-' ז סעיפים ב"קע'  כמבואר לקמן סי212
דהיינו שתחילתו מלוה , א כאן"או כגוונא של הרמ, א שאין להתיר אלא בתחילתו עיסקא" אך י213

אבל , שאז לא איכפת למתעסק אם יהיה ריוח לנותן בתקופת הפקדון או לא, ובהמשך הוא פקדון
,  שלא הגיע לריוח הקצוב אין למתעסק שום ריוח מזהע שתחילתו פקדון וכל זמן"בגוונא של השו

  ).א"הגר(כ ואסור "נמצא שהוא טורח רק בשביל שיקבל הלואה אח
 ).'ע דרך קצרה אות ה"קונטרס הסמ(ללא הריוח ,  רק בקרן214
,  אם הלוה בא לחזור בו לאחר שנגמר זמן ההלואה לפני שמתחיל הזמן שמגיע הריוח להמלוה215

וכגון שיתן , בכל שטר עיסקא שיש דמי התפשרות. יוח שמזמן ההלואה לנותןצריך לתת חצי מכל הר
ע כאן שעד ריוח של "המלוה יכול להתנות כפי המבואר בשו, ריוח של עשרים על כל מאה לכל שנה

, כ הם יהיו הלואה ביד הלוה והריוח יהיה שלו"ורק אח, עשרים למאה יהיה כל המעות פקדון בידו
, מ יצטרך לתת את הכל למלוה"ע שלא הרויח רק כפי סכום ההתפשרות מז אף אם הלוה ישב"ועי

). ד"חוו(אבל בסתם שטר עיסקא נותן רק החצי מהריוח למלוה , שהרי בינתיים הכל פקדון אצלו
שהרי הכל פקדון , אם יהיה הפסד בקרן יפסיד המלוה הכל, ע כאן"פ המבואר בשו"ל ע"ואם יתנה כנ[

  ].כלוםוהלוה לא יפסיד , ביד הלוה
אם אתה רוצה למחוק . כ יתכן למחוק דעת הדרישה"וא, ז"ד פסקו כט"י וחוו"ז וברכ" הגר216

אף אם המלוה נותן ללוה שכר מועט ]: ק עד לכאן"במקום כל הנכתב מתחילת הס[צריך לכתוב 
, כ הוי הלואה גמורה אצלו"דכיון שהלוה מקבל עליו אחריות א, בשביל שיקבל עליו אחריות אסור

 .פ שקיבל שכר על מה שקיבל את האחריות"אע, נותן את הרוחים למלוה הוי רבית גמורהומה ש
אפילו ,  ולכן בכל מלוה בהיתר עיסקא אסור לבטח את סכום ההלואה אצל המתעסק עצמו217

  ).ד"כ סכ"רבית הלכה למעשה פ(אם הנותן משלם לו דמי ביטוח על זה 
בין אחריות אונסים ובין אחריות של גניבה ,  והנותן קיבל עליו את כל האחריות אף של הקרן218

  ).ד"תרוה(ז נחשב כפקדון ביד המקבל ולא הלואה "שעי, ואבידה ופשיעה
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כיון שנחשב שקוצץ עמו , אסורג "דבכה א"אך י, )219א"תפארת למשה ברע(
, א עצה להרויח מהלואה בדרך היתר" י.א להתנות על כך"ובזה א, על הריוח

, שתמורת המעות הלוה ימכור עכשיו למלוה סחורה שיש לו בביתו בזול
, ותה בקנין טובויקנה לו א, שכיון שיש לו את הסחורה מותר לו למוכרה בזול

ושאם יעבור על התנאי ולא יתן , ויתנה עמו שיתן לו את הסחורה בזמן מסוים
אפילו אם זה כפול מהסכום , לו את הסחורה בזמן יצטרך לפרוע לו סכום רב

' ע סי" בשומבואר מותר כג"ובכה, שהמלוה נתן לו עכשיו בעד הסחורה
תו את אותה סחורה וצריך שהמלוה ידע שיש ללוה ברשו, 220ח"ז סעיף י"קע

אך לא מועיל אם , ברשותויש לו את כל הסחורה דוקא אם היינו  ו,באותו זמן
א דכל היתר זה הוא רק אם הלוה בתחילה לא "י, ש לו רק חלק מהסחורהי

, אלא רק אמר לו שימכור לו את הסחורה שבביתו בזול, ביקש ממנו הלואה
בזול הוי הערמת רבית אך אם בתחילה ביקש הלואה ובסוף מוכר לו סחורה 

, שהרי נראה שאין כאן מכירה באמת', ג סעיף ג"קס' ע סי" בשומבוארוכ
ובפרט שהתנה שאם לא יתן לו את הסחורה יפרע במעות יותר ממה שנתן לו 

יכול הלוה למכור לו סחורה , ולכן אם בתחילה ביקש ממנו הלואה, המלוה
זור המלוה וימכור לו ולאחר שעה יח, שיש לו ברשותו בזול בלי שום תנאי

אף אם בתחילה ביקש ממנו ג מותר "בכהא ד"אך י, )ז"ט(אותה בשויה 
 .)כ"ך בנקוה"ש( הלואה

ו על כך מתחילה די בשכר כל א דאפילו אם לא התנה עמ" וי- ואם התנה עמו •
  .221)ך"ש(שהוא 

  
        ז סעיפיםז סעיפיםז סעיפיםז סעיפים""""ובו כובו כובו כובו כ, , , , ט כמה דיני רבית הנעשות באמצעות העובד כוכביםט כמה דיני רבית הנעשות באמצעות העובד כוכביםט כמה דיני רבית הנעשות באמצעות העובד כוכביםט כמה דיני רבית הנעשות באמצעות העובד כוכבים""""קסקסקסקס- - - - חחחח""""קסקסקסקס' ' ' ' סיסיסיסי

à .ñ÷ìàøùé äåìù úåòî éåâî úéáøá ù÷éáå íøéæçäì åì øîàå åì åøéáç íðú éì àñ÷éðàå 
äìòà åì êøãë äúàù äìòî åì øåñà222, áñ÷åìéôàå áúë ìàøùé éðù øèù åîùá éåâì ïúðå 

úåðåëùî íâå ïúð úéáøä éåâì øåñà .)âñ÷ìëå äî ïúðù éåâì ïðé÷ôî ìàøùéî ïåùàø ,éåäã úéáø 

äöåö÷.( ãñ÷àåäå ïéãä íà ìàøùéä äéä áééç úåòî àìá úéáø ùé åì ïéã äæ .äñ÷åìéôàå 
åãéîòä ìöà éåâä øîàå åì éåâä íðú ìàøùéì äæ øèôäå éðàå äðúà åîò ïúéù éì ïø÷ úéáøå 

øåñà.  

 ).ך"ש (223שאסור, יינו לישראלדה,  וכל שכן אם אומר ואני אעלך לך- לו  אעלה ואני •

וכמו האומר לחבירו אני ,  שהרי הוא נותן לגוי בשליחות המלוה-אסור ' לו וכו אעלה •
לא מיבעיא אם המלוה חייב את הרבית , אלוה לך על מנת שתתן רבית לגוי דאסור

כיון שהלוה נותן את הרבית לגוי , אלא אפילו אם הוא אינו חייב לגוי אסור, לגוי
 ).ך"ש, ז"ט(והוי רבית קצוצה , אה על פי ציווי המלוהבשכר ההלו

 כיון שבזמן שנתן את המעות לישראל השני היו המעות -רבית  בלא מעות חייב היה •
 ).ך"ש(נחשב שהוא המלוה של הישראל השני , באחריותו

                                                           

 .ד"וכן הוא בחוו 219
א דכל ההיתר שם הוא רק אם הקנין הוא קנין גמור והקונה יכול לכוף את המוכר לקיים " אך י220

 הקונה רוצה את המקח הוא לא יכול אך אם עשו כן רק כדי להתיר את הרבית ואף אם, את המקח
' הוי רבית קצוצה כמבואר בסי, וכן המנהג שאינו יכול לכוף אותו, לכוף את המוכר לקיים אותו

  ).ד"ט בחוו"ת מהרי"שו(ג לא נחשב למקח אלא הלואה "דבכה', ד סעיף א"קע
דאם לא , דאף אם התנה על כך מתחילה צריך לשלם לו כל שכרו, וסוברים להיפך ויש חולקים 221

  ).שער דעה(כן הוי רבית קצוצה 
והקונה משלם , ל שיש עליו משכנתא מבנק של גוים על שם המוכר"ולכן הקונה בית בחו 222

, ועל השאר מתחייב לפרוע את חוב המשכנתא של המוכר עם הרבית, חלק ממחיר הבית במזומן
ברית (יסקא ביניהם או שיעשו היתר ע, אלא אם יעבירו את המשכנתא בבנק על שם הקונה, אסור

 ).ו"ט והערה כ"א ס"יהודה עיקרי דינים פל
אסור ללוה לשלם את הרבית ,  וכן אדם שלוה מבנק של גוים ברבית בכדי להלוות לחבירו223

 ).ג"ב וצ"מ' ג סי"מ ח"אג(פ שהמלוה מפסיד מזה "אע, שהבנק יקחו מהמלוה



úéáéø  

37 

אך ,  היינו שיתן לישראל השני בדרך הלואה- ואמר לו הגוי תנם לישראל זה והפטר •
א " ברממבוארורק לאחר זמן יהיו הלואה בידו , תן לו בדרך פקדוןאם אומר לו שי

 ).ך"ש(שמותר ' בסעיף ג

פ שהגוי הוא התנה על תוספת " דאע- אסור  ורבית קרן לי שיתן עמו אתנה ואני •
נראה שהלוה נותן את הרבית , מ כיון שהמעות הגיעו מיד ישראל לישראל"מ, הרבית

  ).ך"ש(ג אין זה רבית קצוצה "אך בכה). ך"ש, ז"ט(בשליחות הישראל 
á .åñ÷ìáà íà ìá÷ éåâä úåòîä ãéî ìàøùéä ïåùàøä ïúðå éðùì øúåî æñ÷åìéôà íà ïúåð 

úéáøä ãéì ìàøùéä ïåùàøä224.  

דמסתמא ,  אפילו שהגוי לא אמר בפירוש לישראל הראשון שהוא פוטר אותו-מותר  •
 ).ך"ש(נחשב שפטר אותו והשני מתחייב לגוי 

בשעת הפרעון גם את הקרן וגם אמר לו שיתן אם  והוא הדין - הרבית נותן אם אפילו •
משום שהוא מקבל אותם בשביל הגוי , )ז"ט(מותר לישראל הראשון את הרבית 

 כשאין לישראל אחריות על המעות אסור אפילו שמבוארג "פ שבסעיף כ"ואע). ך"ש(
וה היינו דוקא כשהישראל הוא נותן את המעות לישראל הל, משום מראית העין

אבל כאן שהגוי נותן את המעות ללוה בשעת ההלואה אין איסור , בשעת ההלואה
  ).ז"ט(משום מראית העין 

â .çñ÷ïëå íà åãéîòä ìöà éåâä øîàå íçéðä ìò éáâ ò÷ø÷225 ïëå äùò ÷ìúñðå íç÷ìå éðùä 
íùî øúåî .äâä :èñ÷éå"à íà øîåà éåâä íðúéì ìàøùéì éðùä êøã ïåã÷ô øçàå êë àäé åãéá äàåìä 

éøùã ìéàåä àìå àöé úçúî ïåùàøä úøåúá äàåìä226 .ò÷íàå ìàøùéä éðùä àì äùò äàåìä íò 

ìàøùé ïåùàøä ÷ø íò éåâä ,éåâäå åì øîà íìá÷ì ìàøùéî ïåùàø ,ìàøùéäå ïåùàø åðéà ÷ø åçåìùë 

ìù éåâ ,øúåî åìéôà ïúåð úéáøä ìàøùéì.  

א דרק "וי, 227מותר" רוהפט"א דאף אם לא אמר הגוי " י-קרקע  גבי על הניחם ואמר •
א דאם הישראל "וי, )ך"ש (228ועיקר כדעה השני,  מותר"והפטר"אם אמר הגוי 

אך אם הישראל הראשון הלך ,  מותר"והפטר"הראשון עומד שם רק אם הגוי אמר 
 .230)229ז"ט( מותר "והפטר"משם אף אם הגוי לא אמר 

ו אצל הגוי ואמר שאפילו בהעמיד',  קאי על הדין בסוף סעיף א-הגוי  אומר אם א"וי •
א שאם אמר לישראל הראשון שיתן "מ י"מ, לו הגוי תנם לישראל זה והפטר אסור

 ).ך"ש(כ יהיו הלואה בידו מותר "לשני בדרך פקדון ורק אח

 והיינו כשהגוי פטר את הישראל הראשון אף -מותר ' לקבלם וכו לו אמר והגוי •
דכיון , ג" בסעיף כבוארמואין לאסור משום מראית העין כ, כשהמעות עדיין בידו

                                                           

  .כדי להעבירו לגוי 224
 .)ג"ז ס"א כלל קל"חכמ(או על השולחן  225
  ).ד"ב ס"ו ח"ת שמ"גידו(א דנכון שלא להקל בזה לכתחילה "אך י 226
  .מקור מים חייםוכן כתב ה 227
 .ג"ז ס"א כלל קל"וכן כתב בחכמ 228
 .ד בחידושים"פ חוו"ע 229
דהיינו שהישראל הראשון מקבל את ', ואני אעלה לך'א שאם הישראל השני אומר לראשון " וי230

דהיינו ', ואני אעלה לו'אך אם הישראל השני אומר , "פטרוה"מותר רק אם הגוי אמר , הרבית ממנו
מותר אף אם הגוי לא אמר , מקבל בעצמו את הרביתוגם הוא תנה על נתינת הרבית משהגוי 

ורק אם הישראל , וכן אם הישראל השני אמר כן שיתן את הרבית לגוי מותר [).ד"חוו" (והפטר"
  )].ז"א הערה כ"ע ברית יהודה פל"וע, ז"דברי סופרים עמק דבר כ(הראשון התנה אסור 
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דרק אם הניח את המעות , ויש חולקים, )ז"ט( מותר 231שהלוה אותם בהסכמת הגוי
  .232)ך"שוז "ט(ג קרקע או שהגוי קבלם בידו מותר "ע

ã. éåâ äåìîù ìàøùéì úéáøá ìò úðî ïúéù úéáøä ìàøùéì øúåî233.  
ä. àò÷íà ìàøùé äåìä ãáåòì íéáëåë úéáøá ,ãáåòäå íéáëåë äåìî íúåà ìàøùéì 

úéáøá ,øæåçå ìàøùé ïåùàøä ìèåðå úéáø ãáåòäî íéáëåë ,øåñà234 .äâä :áò÷à÷åãå íà 

ãáåòä íéáëåë äåìä ìàøùéì éðùä úåçéìùá ìàøùé ïåùàøä ,ïàîëå øîàã ùé úåçéìù ãáåòì íéáëåë 

àøîåçì ,âò÷åìéôàå éà ïéà úåçéìù ãáåòì íéáëåë àøîåçì éøééî ìàøùéã äôåë ãáåòì íéáëåë ïúéì 

åì úéáø òãåéå ãáåòäù íéáëåë óåëé ìàøùéä éðùä àéöåäì åðîî úéáøä, íåùî éæçîã úéáøë235 ,ìáà 

íà úéà äéì ãáåòì íéáëåë ïåëùî ìàøùéî éðù ïéàù êéøö óåëì åúåà àìå äùò úåçéìùá ìù ìàøùé 

ïåùàø ,éìåëì àîìò éøù åîë øàáúéù êåîñá.  

 על מנתבדרך הערמה עשה כן  כל זה מיירי שלא - ' כוכבים וכו העובד אם ודוקא •
 ).ך"ש (237אסור ,דאם עשה מתחילה בדרך הערמה, 236שילוה הגוי לישראל אחר

 שלוחו של אדם כמותו מדאורייתא היינו דאף ד- יש שליחות לעובד כוכבים לחומרא •
אך מדרבנן החמירו דאף שליח גוי הוא , הוא רק בשליח ישראל ולא בשליח גוי

 החמירו ולעולם שליח גוי אינו כישראל המשלחו א דאף מדרבנן לא"אך י, כמשלח
 .238)ך"ש(

א דלסוברים שאין שליחות לגוי " אך י-'  וכומיירי דישראל כופה לעובד כוכבים •
לחומרא מותר אף אם הישראל כופה את הגוי לשלם והגוי כופה את הישראל שלווה 

אחר א דכאן מיירי שגם הישראל שלח את הגוי שילוה לישראל "וי.239)ז"ט(ממנו 
, אבל אם לא שלחו לכך לא מיחזי כרבית כיון שהגוי לוה לצורך עצמו, ולכך אסור

 כשלא שלחו אסור אפילוא ד"וי, )240ך"ש(פ שאין ביד הגוי משכון של הישראל "אע
 ).241א" ברממבוארא ל"רע(אם אין ביד הגוי משכון של הישראל 

                                                           

 ).ד"חוו(ובמעמד הגוי  231
 ויש שביארו דעת המתירים דמיירי שהגוי התנה עם הישראל השני שיתן לו רבית שלא בפני 232

כ אפילו אם נראה שהישראל הראשון שנותן את המעות לישראל השני הוא "וא, הישראל הראשון
  ).ד"חוו(ואין בזה איסור , ביתעל ראת ההלואה מ הרי הוא לא קצץ "מ, המלוה
ג אסור "א דבכה"אך י, )ל"מהרא' חי(א דאף אם אומר שיתן לישראל גם את הקרן מותר " י233

 ).'א הערה ב"ברית יהודה פל' ועי', ט אות ב"קפ' ז סי"אבנ(
דאסור משום שנראה כהערמת , א דוקא אם הלך הגוי מיד והלוה את המעות לישראל אחר"י 234
דין כל ז לענין דיעבד הוא כ"ולפי). [ו"לבוש ס(ראל שלחו להלוות לישראל השני כאילו היש, רבית

 ].ג"ג ס"הערמת רבית כמבואר לעיל סימן קס
 שם כ"ז ונקוה"ק י"ז ס"ט' אך עי [).ט"ד סק"חוו(מ רק לכתחילה אסור אך לא בדיעבד " ומ235
  ].דאסור אף בדיעבד' דמבו

  את הגוישלחוהישראל המלוה נמלך כ "ואח, וומיירי הכא שבתחילה הגוי לווה לצורך עצמ 236
אבל אם , ובזה תלוי אם יש שליחות לגוי לחומרא מדרבנן או לא, לישראל אחראת המעות להלוות 

בשעת נתינת המעות שלח הישראל המלוה את הגוי להלוותם לישראל אחר הוי רבית קצוצה 
  ).ד"חוו(ד "כמבואר בסעיף כ

אחריות החוב על הישראל המלוה ואסור כמבואר בסעיף שכיון שעשה בדרך הערמה נמצא ש 237
ע מבואר דאסור רק "א שהוא מקור דברי השו"אך בדברי הרשב, כ הוא רבית קצוצה"וא[, )ד"חוו(א "כ

 .]מדרבנן
ראשונים שמוזכרת בכמה סעיפים להלן יצאנו מדרכנו להביא את ' הנה מאחר שזה מח 238

  .ת"א היא שיטת ר"י והי"היינו שהדעה הראשונה היא שיטת רש, שיטתם
  

ורק , דאין להחמיר בזה, וכן עיקר לנוהגים להקל כסוברים דאין שליחות לגוי לחומרא 239
 ). ז"ק י"ז ס"ט(לסוברים דיש שליחות לגוי לחומרא אסור 

 .ז ושער דעה"ק י"ז ס"כ בט"כ הנקוה"וכ 240
 .כ בעצי לבונה"וכ 241
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 דהיינו - כוף אותואבל אם אית ליה לעובד כוכבים משכון מישראל שני שאין צריך ל •
 ).ך"ש(שהמשכון הוא טוב וגם שוה כנגד הקרן והרבית 

 דאין שליחות 'ב האך לדע, 'א ה היינו לדע-  ולא עשה בשליחות של ישראל ראשון •
  ).ך"ש(לגוי לחומרא מותר אף בעשה בשליחות הישראל 

å .ãò÷ãáåò íéáëåë äåìù úåòî ìàøùéî úéáøá ù÷éáå íøéæçäì åì ,åàöîå ìàøùé îàåø åì 
íðú éì éðàå äìòà êì êøãë äúàù äìòî åì ,øúåî .äò÷åìéôàå åì øîà éðà äìòà åì êøãë 

äúàù äìòî åì ,øúåî ìéáùáù ãáåòä íéáëåë íðúåð åì .åò÷íàå åãéîòä ìöà ìàøùé ,óà 
ìò éô ïúðù ãáåòä íéáëåë úåòîä åãéá ,ìéàåä úòãîå ìàøùé ïúð øåñà .äâä :æò÷ùéå ïéìé÷î 

åìéôàå íà åãéîòä àåìö, çò÷ìáà ø÷éòä àøáñë äðåùàøä242 ,èò÷ìáà íå÷îá åâäðù ì÷äì ïéà 

úåçîì íãéá.  

אבל לא לקולא , דיש שליחות לגויאמרינן  דלחומרא - אסור  נתן ישראל ומדעת הואיל •
ודלא כסוברים דהוי רבית קצוצה , והוי רבית מדרבנן, )ז"ט('  בסעיף אמבוארכ
 ).ך"ש(

א דלשיטתם "וי, 243 שליחות לגוי אף לחומרא מדרבנן איןאפילו ד-'  וכוויש מקילין •
א דאף לשיטתם מותר רק "אך י, מותר בכל חוב אף שאין לגוי משכון על הישראל

אך . 244)ז"ט(אך בלא משכון אף לשיטתם אסור , בחוב שיש לגוי משכון על הישראל
ע "אם הישראל הלוה אומר שהוא מקבל את המעות בשליחות הישראל המלוה לכו

דאם לא כן לא , כשהישראל המלוה עשאו שליח לזכות במעות בשבילווהיינו , אסור
אמר לו  וכן כשהמלוה אמר לגוי תנם לישראל זה והגוי, 245נעשה שלוחו שלא מדעתו

ושוב הישראל הלוה זוכה בהם מההפקר , שיזכה בהם דנחשב שהסתלק מהמעות
  ).246ך"ש (ע"אסור לכו, בשביל הישראל המלוה

æ. ô÷ìàøùé øîàù ãáåòì ëåëíéá äåì éì úåòî úéáøá ìàøùéî êîùá ,äåìîäå àì òãé 
ìéáùáù ìàøùé íä ,äåìîä øúåî àô÷äåìäå äùåò øåñéà. )áô÷ùéå ïéìé÷î íåùî ïéàã úåçéìù 

ãáåòì íéáëåë, øáëå øàáúð ïéàã ì÷äì ÷ø íå÷îá åâäðù ì÷äì(.  

 ).ך"ש (247 לו לגבות את הרבית-מותר  המלוה •

 .248)א"רע (ע"וצ, ינו עושה איסורא דאף הלוה א" וי- והלוה עושה איסור •

ואף אם המלוה יודע שלוה בשביל ישראל מותר ,  שאין איסור גם ללוה- ויש מקילין •
, דהיינו שהיה לגוי משכון מהישראל הלוה, וזה רק אם לא מיחזי כרבית). ך"ש, ז"ט(

                                                           
וגם , יופ לענין רבית דרבנן יש לסמוך על"דעכ, ת" וברבית דרבנן שרי אף במקום דלא נהגו כר242

ם "דהא אף להסוברים דיש שליחות לעכו,  גופייהו מודים ברבית דרבנןיואפשר דגם החולקים על
ד "שערי דעה סק(כ ברבית דרבנן דהוי תרתי דרבנן לא מחמרינן "וא, פ אינו רק מדרבנן"לחומרא עכ

 .]ג"ועיין שער דעה סוף סק [).ז"ק י"ת ס"בדרכ
אבל אם הישראל המלוה קצץ , א דהיינו דוקא אם הגוי קצץ את הרבית עם הישראל הלוה" י243

והגוי נתן לו , את הרבית עם הישראל הלוה ושוב אמר המלוה לגוי שיתן את המעות לישראל הלוה
כיון שרק בגלל שהישראל הלוה התחייב לו קרן ורבית פטר המלוה , אסור, את המעות מחמת ציוויו

כ נחשב שלוה מישראל "וא, שב קבלת הישראל הלוה כקבלת הישראל המלוה מדין ערבונח, את הגוי
ג מותר כיון שהמלוה לא אמר בפירוש לגוי שאם יתן לישראל "א שאף בכה"אך י, )ד"חוו(ברבית 

  .)ה"כ' חלקת יואב סי, א"א סק"ק' ח סי"קצוה(הלוה יפטר ממנו 
 ).ז"ק י"ז ס"ט(ין שליחות לגוי לחומרא והעיקר כדעה הראשונה לנוהגים להקל כמקילים דא 244

 ).א"ק י"ד חידושים ס"חוו(אך יש שפסקו שאף כאן מותר רק אם יש משכון 
א דאף אם המלוה הישראל לא עשאו שליח ורק הלוה הישראל אמר שהוא מקבל " אך י 245

 ).ג"כ' שלוחין סי' א הל"מחנ, י"ב(בשליחות הישראל המלוה אסור 
ע לא הביא דעה זו "ל שהרי בשו"וכן קיי, וסברי דאינו יכול לזכותרה זה במקפליגי ' א דתוס" וי246

 .)ב"א ע"מ דף ע"א ב"רעק' חי(ע לדינא בזה "אך יש שכתבו דצ, )ד"חוו(
ועכשיו הגוי צריך לכוף את הישראל לשלם , אפילו אם בהלואת הגוי לישראל לא היה משכון 247

  ).ב"ק י"חידושים ס' עי, ד"חוו(את הרבית 
 .)שער דעה ( דהסומך על פוסקים אלו באיסור דרבנן לא הפסידא" וי248
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ואם אינו יודע ,  אם המלוה יודע אסור גם לו-  אך אם אין משכון',  בסעיף המבוארכ
  ).א"ך ורע"ש ( אף ליש מקילים אסור ללוהמ"מ

ç. âô÷ìàøùé øîàù ãáåòì íéáëåë äåì éì ïî ãáåòä íéáëåë úéáøá ,êìäå ãáåòä íéáëåë 
äåìå ìàøùéî úéáøá ,øúåî249.  

דכיון שהגוי שינה , ואפילו אם הוא יודע שלוה לצורך ישראל,  אפילו למלוה-מותר  •
  ).ך" ש,ז"ט(בשליחותו שוב אינו שליח של הלוה 

è. ãô÷ãáåò íéáëåë äåìù ìàøùéî úåòî úéáøá ìò ïåëùî250 ,úòùáå úééãô ïåëùîä àá 
ìàøùé øîàå éìù àåä ïåëùîä ,àì åðéîàé äåìîä, íéãòå àì ìëåé àéáäì ,éë àì åìëåé 
ãéòäì åìàù úåòîä íîöò ïúðù äåìîä ãáåòì íéáëåë øæç ïúðå ìàøùéì ,éë ìëåé øîåì 
íáëò åîöòì åéúåòîîå äåìä åì .äô÷íàå àåä òãåé ïåëùîäù ìù ìàøùé øåñà úåìäì åéìò, 

åô÷óàå íà åðéà òãåé éàãåá, íà òåãé àåäù ìù ìàøùé ïåâë àåäù ùåáìî ïéàù éãáåòä 
íéáëåë íéìéâø åá ,øòåëî øáãä ç÷éì úéáø251 .äâä :æô÷ìëå äæ åðéà àìà ïàîì úéàã äéì 

úåçéìù ãáåòì íéáëåë àøîåçì ,ìáà ïàîì úéìã äéì ,øúåî ìëá òïéð. çô÷ïëìå åáúë íùá ø"ú 

øúåîã ïúéì äìçúëì úåðåëùî ãáåòì íéáëåë ,åìéôà åãáòì åúçôùå252 ,íðëùîì ìöà ìàøùé øçà ,

åìéôà íä åéøôñ äåìîäå ïøéëî ,åìéôàå íà øæåç äåìîä íãé÷ôîå ìöà äåìä éøù ,ìéàåä ãéå ãáåò 

íéáëåë òöîàá ïéà úåçéìù ãáåòì íéáëåë .øáëå éúáúë ïéàã úåçîì éáã ïéâäåðä ì÷äì .åìéôàå íà 

êìåä ãáåòä íéáëåë ìàøùéäå äãåô ïåëùîä ,éøù .èô÷åäéî íà äåìîä åðéà äöåø ïúéì ïåëùîä 

ìàøùéì çìùù ãáåòä íéáëåë úåùøä åãéá ,éøäù ïéà åì ÷ñò ÷ø íò ãáåòä íéáëåë, ïëìå êéøö íâ 

ïë äìçúá àäéù ïåëùîä äåù ãâð åéúåòî ,éãë àìù àäé åì ÷ñò íò äåìä ììë íà äöøé.  

אף שעכשיו , ז מותר למלוה לגבות קרן ורבית מהישראל" ועי-המלוה  יאמינו לא •
י שהקנה את "כיון שמסתמא הלוה עשה בהיתר ע, יודע שהמשכון של ישראל

ונמצא שהגוי לוה על משכון שלו ועכשיו , והגוי קנה אותו במשיכה, המשכון לגוי
ז אף אם המלוה יאמין לבעל המשכון "לפיו). ך"ש, ז"ט(הישראל פורע חוב של הגוי 

, או שיבואו עדים ויעידו שמעות אלו הלוה הגוי לישראל בעל המשכון, שהוא שלו
 ).ט"ז ס"א כלל קל"חכמ, א"רע(מ מותר כיון שאומרים שהקנה לגוי את המשכון "מ

א משום שכיון ששניהם יודעים שהגוי " י- ואם הוא יודע שהמשכון של ישראל אסור •
א משום שבזה יש "וי, )ז"ט(ורך ישראל נראה שהגוי הוא שליח של הישראל לוה לצ

 ).ך"ש(לחוש שמא לא הקנה את המשכון לגוי 

משום , י קטן" ללוות ברבית עמותרד א דהוא הדין" י-'  וכודמותר ליתן לכתחלה •
 ).ש"תיבת גמא בפת (ע"וצ, ואין איסור ללוה ולמלוה, שאין שליחות לקטן

והלוה ,  שישתמש בהם הלוה או ימכרם-  מלוה ומפקידם אצל הלוהואפילו אם חוזר ה •
 ).ך"ש(מתחייב לתת למלוה אותם או את דמיהם 

אבל אם ,  היינו דוקא אם הישראל נתן את המשכון לגוי כדי שילוה עמו- הרשות בידו •
השאיל את המשכון לגוי להשתמש בו או שנתן אותו שילוה עמו לזמן והגוי לוה עם 

חייב המלוה להחזיר את המשכון לבעליו כיון שהגוי שנתן , ארוך יותרהמשכון לזמן 
  .א"סעיף י' ועי, )ך"ש(את המשכון הוא גזלן 

                                                           
פטור מלשלם את הרבית אפילו אם יש לו ,  אם נאנסו המעות לפני שהגיעו ליד הישראל הלוה249

 ).ד"חוו(משכון 
  ).ד"חוו( מיירי שלוה על שם עצמו ולא הזכיר שם הישראל המשלחו שהוא בעל המשכון 250
באר (או קנאו או גנבו , כן שהגוי הלוה וקיבל חפץ זה למשכוןמ אין בזה איסור כיון שית" ומ251
 ).הגולה
מ כיון "מ, פ דאין להם יד לזכות לעצמם"ואע, א דמיירי אפילו בעבדו ושפחתו הכנענים" י252

' ח סי"חק יעקב או(ל דהגוי לוה בשם עצמו וכל האחריות עליו "ור, שאין הרבית באה מלוה למלוה
ירי הכא דוקא במשרת שלו שאין לו דין עבד כנעני ויכול לזכות לעצמו א דמי"אך י, )ג"ק י"ח ס"תמ

  ).ז"ק ט"ל סוס"מהרא' חי, ח שם"בית מאיר או(
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é .ö÷ãáåò íéáëåë ïëùîù ìàøùéì åáåçá253 ,ïëùîå ãáåòä íéáëåë åúåà ïåëùî ìàøùéì 
úéáøá ,àö÷íà ìàøùéä åäãåô øåñà ç÷éì åðîî úéáø, áö÷íàå úåéøçà áåçä úéáøäå åðéà 

ìò îäïåëù ãáì àìà íâ ìò ãáåòä íéáëåë ,øúåî .âö÷ïëå íà ìàøùéä ïëùåîîä àì òãé 
ãáåòäù íéáëåë ïëùîîä äöåø åðëùîì ãéá ìàøùé ,øúåî ìá÷ì ïø÷ä úéáøäå ãéî 
ìàøùéä .äâä :ãö÷ìàøùé áééçù ãáåòì íéáëåë áåç ìò úéáø ãáåòäå íéáëåë äð÷ä åúåà áåç 

ìàøùéì øçà ,íà ãáåòä íéáëåë ìá÷î úéáøä åðúðå ìàøùéì éðùä øúåî, ìáà øåñà ìàøùéì éðùä 

ìá÷ì ãéî ïåùàøä íåùî øîåç úéáø.  

 דכיון שהגוי לקח את המשכון מהישראל -'  וכועובד כוכבים שמשכן לישראל בחובו •
, ז"ט(' ואין להתיר כמו בסעיף ט, כ ודאי הישראל לא הקנה את המשכון לגוי"בע
 ).ך"ש

חשוב כאילו הישראל שלח את הגוי ללות ברבית  ד-' אסור וכו פודהו הישראל אם •
אף אם , ואם הגוי פודה את המשכון ומשלם את הקרן, )ז"ט (254י"ואסור לדעת רש

ת מותר בכל "ולדעת ר, א דבכל ענין מותר"וי. 255הישראל משלם את הרבית מותר
 ).ך"ש(גווני 

 לא ג ודאי שהישראל" כיון שבכה-מותר ' וכווכן אם הישראל הממושכן לא ידע  •
 ).ך"ש, ז"ט(שלח את הגוי ללות על משכון זה 

א דמיירי שעדיין לא התחייב הישראל " י- ישראל שחייב לעובד כוכבים חוב על רבית •
אך אם הישראל כבר התחייב בכל הרבית בכל , ובזה יש חילוקים כדלהלן, בכל הרבית
 לקבל את א דאף אם הישראל התחייב כבר בכל הרבית אסור"אך י, )ז"ט(גווני מותר 

 ).כ"נקוה(הרבית מיד הישראל 

 לא מיירי שהגוי הקנה את החוב לגמרי -'  וכווהעובד כוכבים הקנה אותו חוב •
ואם ירצה , אלא רק נתן אותו בתורת משכון על החוב שהוא לוה ממנו, לישראל השני

הגוי יוכל לשלם את חובו למלוה שלו ולקבל חזרה את החוב של הישראל שלוה 
אפילו אם לוקח את הרבית מיד הישראל כמו מעיקר הדין מותר  ולכך, מהגוי

אבל אם . אלא משום חומר רבית יש לאסרו, כיון שעיקר החוב הוא של הגוי, במשכון
כ מעכשיו הישראל חייב לישראל "א, הגוי הקנה את החוב לגמרי לישראל השני

ל מנת שגוי כמו בהלוה לחבירו ע, 256ושוב אף אם הגוי נותן את הרבית אסור, השני
אלא שהקנה את החוב , א שאף אם הקנה את החוב לגמרי"וי, )ז"ט(יתן רבית שאסור 

כיון שהישראל השני , מותר למלוה לקבל את הרבית מהגוי, רק בדיניהם ולא בדינינו
וגם הגוי אינו , אינו יכול לתבוע את הישראל הראשון שהרי בדינינו לא קנה את החוב

שראל הראשון כיון שבדיניהם כבר הקנה את החוב יכול לחזור ולתבוע את הי
  ).257כ"נקוה(לישראל השני 

àé. äö÷íà ìàøùé ìéàùä åðëùî ãáåòì íéáëåë úåìì åéìò úéáøá åîöòì )åðëùîå] (åëùîå[ 
ãáåòä íéáëåë ,øúåî ìàøùéì úåìäì ãáåòì íéáëåë åéìò úéáøá .åìéôàå êìä åì ãáåòä 

íéáëåë òøåôå ìàøùé ìòá ïåëùîä ïø÷ åúéáø ,øúåî .äâä :åö÷ìáà àì ìëåé úåëÇæì ãáåòì 

íéáëåë ïåëùî ò"é øçà ,ïàîì øîàã ïéà äéëæ ãáåòì íéáëåë .æö÷íàå ãáåòä íéáëåë ñðà ,åðéàå 

                                                           
  ).י"ז ס"א כלל קל"חכמ, בית מאיר, באר הגולה(שלקח המשכון ממנו בעל כרחו '  פי253

 .לחומראם "שיש שליחות לעכו' הובא לעיל בסעיף ה 254
הישראל אינו חייב לתת את , ותר גבוהה ממה שהרגילות לתתמ אם הגוי התחייב ברבית י" ומ255

המלוה יכול לעכב , אם הישראל רוצה לפדות את המשכון. כל הרבית אלא רק את מה שרגילות לתת
אלא שאם הגוי אינו רוצה , ז יוכל לקבל אף את הרבית"כדי שעי, עליו שלא יפדה הוא אלא הגוי

ישראל לפדות את המשכון ואסור לקחת ממנו את הרבית יכול ה, דהוא כמו אנס, לפדות את המשכון
  ).ד"חוו(

א דלהלכה "אך י, )ד"חוו(שהרי קנין שטרות הוא רק מדרבנן , מ הוא רק רבית דרבנן"א דמ" י256
ו "ס' מ סי"ך בחו"פ הש"ח ע"ק ל"ת ס"דרכ (ולכן הוי ריבית דאורייתא רייתאמכירת שטרות היא דאו

 .,)א"סק
  .'א לקמן סעיף כ"ז מהרמ"כיח כטהו) ג"ק מ"ס(ד " והחוו257
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äöåø úåãôì ïåëùîä åøéæçäìå åéìòáì ,êéøö ìàøùé äåìîä ïúéì úåãôì ïåëùîä åéìòáì ,éåäã ãáåòä 

íéáëåë ïìæâë ïéëùäù åì .çö÷ìáà íà åðéà ñðà ìëåéå ìòá ïåëùîä óåëì ãáåòì íéáëåë úåãôì ]åìù[ ,

ìëåé ìàøùé äåìîä øîåì åì åàì ìòá íéøáã éãéã úà .èö÷íàå ãáåòä íéáëåë ñðà åìàå äéä àá 

åúåãôì åéä ïéëéøö úúì åì àìá úéáø ,êéøö úúì íâ ïë ìòáì ïåëùîä àìá úéáø. øãáåò íéáëåë 

ïéëùäù ïåëùî ìàøùéì äæ øæçå ]éåâä [åøëîå ìàøùéì øçà ,àáùë ]ìàøùéä [åúåãôì êéøö ïúéì äåìîì 

ïø÷ úéáøå.  

כיון שהגוי ,  אפילו אם הוא יודע שהמשכון הוא של ישראל אחר-' לישראל וכו מותר •
 ).ך"ש, ז"ט(ע "ולוה לצורך עצמו ומותר לכו, קנה את המשכון במשיכה

ל אחר עבור הגוי  כדי שאותו אחר ִילוה בו מעות מישרא-' וכואבל לא יוכל לַזכות  •
 כדיפלוני גוי  לן את המשכון השואל אמר לישראל תהגויאם אבל . שזכה במשכון

, וחייב להחזירמתהמשכון אני את ו  לרוכשתמסמיד שילוה לי מישראל ברבית ו
זוכה בו הגוי ומותר , א דאם המשאיל הודה שמשכון זה של הגוי" י.)ך"ש (258מותר

, א דהודאה מועילה רק לחייבו ממון"אך י, )כ"נקוה(לישראל להלוות על משכון זה 
את המשכון לַזכות יכול בעל המשכון ). ד"חוו, ז"ט(אך לא להפקיע את האיסור 

ולהתנות עמו שאם הגוי יפרע את הקרן שהלוה לו ואת הרבית , לישראל המלוה לגוי
 ).ז"ט (259שהתחייב לו יחזיר לבעל המשכון את המשכון

כיון שהשאיל לו את המשכון רק , א שאפילו אם אינו אנס" וי-'  וכואבל אם אינו אנס •
 ).ך"ש (260נחשב כגזלן וצריך להחזיר את המשכון לבעליו, לזמן קצר

א לכפותו לפדות את "אלא שא, כ" אך אם אינו אנס כ-  היו צריכין לתת לו בלא רבית •
אף הישראל , אך אם היה פודה את המשכון היה צריך לתת גם את הרבית, המשכון

א שצריך לתת את כל "י.  המשכון שפודה את המשכון חייב לתת גם את הרביתבעל
כיון שהמלוה אומר לבעל המשכון שרק לגביו הוא , הרבית אף לאחר שנעשה אנס

, אך לגבי המלוה אינו גזלן שהיה משלם את הרבית, גזלן שאינו מחזיר לו את המשכון
ורק על , ר לו את המשכון שלוא דכיון שהוא גזלן של בעל המשכון צריך להחזי"אך י

שבזה אינו גזלן צריך בעל , הזמן שהשאיל לו את המשכון מתחילה כדי ללות עליו
אך על הזמן שלאחר שנעשה גזלן אסור לו לשלם , המשכון לשלם את הקרן והרבית

 ).א השני"ז כי" צריך לציין שדעת הט-  ז"ט ('והעיקר כדעה הב, את הרבית

אך ,  היינו אם מעיקרא היה בחזקת אנס- כון בלא רביתצריך לתת גם כן לבעל המש •
צריך הישראל לשלם את הרבית עד אותו , כ הורעה חזקתו ונעשה גזלן"אם רק אח

 ).ז"ט(זמן שנעשה גזלן 

ואף אם הישראל , )ז"ט( שהרי לא הלוה לו כלום - צריך ליתן למלוה קרן ורבית •
 ,ז"ט(עלתה עד עכשיו התעכב מלפדות את המשכון צריך לשלם את כל הרבית ש

  ).ז"ט(משום שעד זמן שהמלוה קיבל את המעות נחשב שהמשכון מכור לו , )ך"ש
áé. àøìàøùé äåìäù ãáåòì íéáëåë úéáøá ìò ïåëùî ,çàå"ë åì øîà ïú ïåëùîä ïáåàøì 

àåäå ïúé êì êéúåòî ,ïëå äùò ,ïúð ïåëùîä ïáåàøì øåëîì ïáåàøå áëéò úåòîä åãéá øçà 
úøéëî ïåëùîä ,äåìîäå òáåú úéáø ãò àéáéù åéúåòî åãéá ,ãáåòäå íéáëåë åðéà äöåø 

ïúéì øúåé ãòî úòù äøéëî ïéðòá ïáåàøù êéøö ïúéì øúåîä ,ìåëé äåìîä ìåèéì ìë 
úéáøä ãáåòäî íéáëåë ,íàå ãáåòä íéáëåë óåëé úà ïáåàø òåøôì úéáøä ìéáùá áëéòù 

éàî à÷ôð äéì äðéî.  

                                                           
כ נמצא שהמשכון של ישראל הוא ערב קבלן על "וא, פ שהגוי השואל לא זכה במשכון" ואע258

והוא קונה את , מ הישראל המשאיל הקנה את המשכון לאותו גוי פלוני השליח"מ, החוב של הגוי
אומרים שעשה כך ואפילו בסתמא , והגוי הראשון הוא רק ערב על זה, המשכון במשיכה לעצמו

 ).עצי לבונה, ד"חוו(בדרך היתר 
שיחזיר לו את ,  אך אינו יכול להתנות שאם הוא יפרע לו את הקרן והרבית שהגוי חייב259

 ).ד"חוו(א "ד ס"קע' וכדלקמן סי, המשכון
  ).ד"חוו(ואז יש חילוק בין אנס ללא אנס , א מיירי שהשאיל לו בסתם" והרמ260
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 כיון דהגוי היה חייב מתחילה -' הרבית וכו לפרוע ראובן את יכוף כוכבים העובד ואם •
ואפילו אם המשכון אינו שוה את כל ). ך"ש, ז"ט(ואין למלוה עסק עם ראובן , למלוה

כיון שהגוי משלם את כל , הרבית שעלתה אחרי מכירת המשכון מותר לו לגבותה
משום ,  מהגויאסור לגבות את הרבית' א בסעיף ה"א דלדעת הרמ"י). ז"ט (261הרבית

ע "אך העיקר להלכה כשו, דכיון שהגוי יחזור ויגבה אותה מראובן מיחזי כרבית
וכל מה שנחלק שם הוא משום שהגוי הלוה לשני , א מודה כאן"א דאף הרמ"וי, )ז"ט(

  ).כ"נקוה(בשליחות הראשון 
âé. áøãáåò íéáëåë øîàù ìàøùéì äåì éì úåòî ìàøùéî úéáøá ìò éðåëùî ,øúåî äåìîì 

ç÷éì úéáøä ãéî ìàøùé çéìùä, âøàåäå øîàéù262 äåìîä çéìùì äúà äéäú éçåìù 
àéáäì éì ïåëùîä ãéî ãáåòä íéáëåë éúåéøçàá263êéìåäìå  åì úåòîä ìò éúåéøçà .äâä :

íàå ïúð ãáåòä íéáëåë ïåëùîä ìàøùéì íãå÷ äåìäù ìàøùéä éðùä ,åìéôà äéä úåéøçà ïåëùîä ìò 

çéìùä øúåî ,÷ø äéäéù øçàúåé úåòîä ìò äåìîä. ïëå úòùá äéãô264 àäú éçåìù àéáäì éì 
éúåòî ïî ãáåòä íéáëåë åéäéå éúåéøçàá ãéî åàöéùë ãéî ãáåòä íéáëåë ,ïëå äéäú éçåìù 

øéæçäì åì ïåëùîä265 .ãøíàå åðéà åðéîàî øîàé êë åáìá åðéàå êéøö åòéãåäì ,åà äðúé åîò 
àìù àäé ïîàð øîåì ñðàð åà ãáàð àìà íéãòá .äøíàå äùò ïë úòùáå äéãô øîåà çéìùä 

àì éúøîà êì úîà äìçú àìà éìù àåä ,øîàé äåìîä éðéà êðéîàî àìà êéøáãì 
íéðåùàøä éðà ïéîàî ,åøìáà ùùåç éðà êéøáãì éðéàå äöåø ìá÷ì êîî úåòîä ,àáéùëå 

ãáåòä íéáëåë ïúéå éì úåòîä ïúà åì åðåëùî, åìéôàå íà äöøé òáùéì åðéà ïîàð, ôàååìé 
íéãò íéãéòî àåäù ìù ìàøùé àì éðäî ïåéë äãåäù äìéçú åðéàù åìù266 .äâä :æøìëå ïëù 

úòåáùã äåì àì éðäî267 .çøíðîà íà òãåð øáãä ïëù àåä úîàä ,øåñà ç÷éì åðîî úéáøä. 

                                                           
כ "ולא איכפת לנו אם אח,  פרע את הרבית למלוה ממעות שלוא דזה דוקא אם הגוי כבר" י261

ואפילו אם הגוי לקח את , אבל אם הגוי כפה את ראובן לתת רבית למלוה, יכוף את ראובן לשלם לו
שהרי , חייב המלוה להחזיר כדין גזל, הרבית מראובן ונתן לישראל וידוע שהם מעות של ראובן

ורק אם ראובן התעסק במעות אלו והרויח חייב לתת את . מדינא ראובן אינו חייב לשלם רבית זו
  ).ד"חוו(הרבית למלוה 

, ולכן ממילא מתחייב השליח ונעשה כלוה,  כל זה דוקא כשהמלוה אינו יודע מיהו הגוי הלוה262
אך אם המלוה יודע , וצריך שהמלוה יאמר לו שהכל יהיה באחריות המלוה ולא באחריות השליח

  ).ד"חוו(ה על משכוני "ך ד"כ הש"כמש, שליח לקבל אחריותמיהו הגוי הלוה מותר ל
אך אחריות של שומר חנם אם הוא שומר ,  ודוקא אחריות של יותר מדינו אסור לשליח לקבל263

א דדין זה דאף "י ).ד"חוו(חנם וכן אחריות של שומר שכר אם הוא שומר שכר מותר לו לקבל עליו 
הוא חומרא בעלמא שלא יהיה ,  יהיה על המשלחעל המשכון לא יקבל השליח אחריות אלא הכל

  ).ז"בית מאיר סט (אך לא מעיקר הדין, מיחזי כרבית
דין זה דאף בשעת הפדייה לא יקבל השליח את האחריות אלא הכל יהיה על אף א ד" י264

  ).ז"בית מאיר סט (אך לא מעיקר הדין, הוא חומרא בעלמא שלא יהיה מיחזי כרבית, המשלח
א דאף בשעת "אך י, )ד"חוו(עון אין השליח צריך לקבל את אחריות המשכון א דבשעת הפר" י265

  ).ז"ז סט"א כלל קל"חכמ, לבוש(הפרעון צריך השליח לקבל אחריות המשכון 
   ).ברכי יוסף(ישבע הלוה ויפטר ,  אם אין עדים שמעידים שהודה לו או שנתן לו את המשכון266

על המשכון יכול להוציא את המשכון מיד ב, אך אם עדים מעידים שהמשכון של ישראל אחר
א דאם לפני שנתן את המשכון למלוה אמר בפני עדים "י. המלוה ואינו צריך לתת את הרבית

אסור , שהמשכון הוא שלו אלא שישקר למלוה ויאמר לו שהוא של גוי כדי שילוה לו ברבית לצורכו
ש חולקים דעדיין אין זה בירור וי, ליטול את הרבית כיון שהתברר לו בעדים שהמשכון של השליח

ואמר כן בפני העדים כדי שיוכל , ובאמת המשכון הוא של גוי, דיתכן ששיקר בפני העדים בתחילה
אם השליח מביא עדים שמיד כשקיבל את המעות מהמלוה הוציא ). ד"חוו(לקחת את הרבית לעצמו 

ך להחזיר את המשכון כיון אך הוא לא צרי, אסור למלוה לקבל את הרבית מהישראל, אותם לצורכו
  ).ד"חוו(שאין השליח יכול לברר שהמשכון שלו 

ואותו ישראל רוצה ,  יש מבארים דכאן מיירי שהשליח אומר שהמשכון של ישראל אחר267
ע מיירי שהשליח "ויש מבארים דהשו, )תפארת למשה(ולא מהני שבועתו , להשבע שהמשכון שלו

משכון של הגוי ורוצה להשבע על כך ושהמלוה יתן לו ואומר שבאמת ה, חוזר בו מדבריו השניים
א הוסיף שאף אם אינו חוזר בו אלא רוצה להשבע "והרמ, ואינו נאמן, לפדות את המשכון עבור הגוי

 ).שבות יעקב ביד אפרים(שהמשכון לא של הגוי אלא שלו אינו נאמן 
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íéøòîäå úåùòì ïë àø÷ð òùø .èøìëå äæ àì éøééî àìà äåìîá ìò ïåëùîä ,éøìáà íà ïúð åì úåòî 

úååìäì ãáåòì ëíéáëå ìò úéáø ,çàå"ë øîà ç÷åìä àì éúéåìä ãáåòì íéáëåë ìáà éúç÷ì êøåöì 

éîöò ,ç÷åìä ïîàð êøåöìù åîöò íç÷ì .íàå åãùåç àåäù ø÷ùî ,íéøçé åéìò åéøáãëù ïë àåä268, 

äùåòäå ïë àø÷ð òùø.  

כגון שהודיע , השליח אינו אחראי על ההלואהאם  ואף בלי משכון מותר - משכוני  על •
או שהמלוה עמד בפני הגוי עם השליח והשליח נפטר , הו הגוי הלוהלמלוה מי

וכן אם המלוה מתנה עם השליח שהוא יתבע את הגוי ורק אם הגוי , 270)ך"ש (269ז"עי
, )א"רע(מותר , והוא יכול לתבוע את הגוי בדיני הגוים, לא ישלם יתבע את השליח

ואם המלוה אינו מאמין , וכן אם המלוה אומר לשליח שכפי שיקח מהגוי יתן לו מותר
אך אם המלוה אומר לשליח שכל ,  השליח שהגוי לא נתן יותר ויפטר271לשליח ישבע

 ).ך"ש(זמן שהגוי לא יפרע את חובו השליח יתן לו דינר על כל חודש אסור 

את נתן למלוה י ש"ע במעותיו ה את המשכוןפדבסוף השליח ואפילו אם  - '  וכומותר •
 רק שליח ולא אסרה תורה רק רבית אלאלוה הלא וא שה מותר כיון ,רביתהקרן וה

 ).ך"ש ( מהלוה למלוהההבא

אך , 272 אך אם לא אמר כך אסור למלוה לקחת את הרבית- ' והוא שיאמר המלוה וכו •
, א דכל מה שצריך לומר כך הוא לכתחילה כדי לצאת מידי ספק איסור דאורייתא"י

תו להיתר להיות שליח של שמסתמא דע, אך אם לא עשה כך מן הסתם אין זה רבית
או אם , 273 ולכן אם השליח נותן לו מדעתו את הרבית מותר לו לקחת,הישראל המלוה

או ,  ואפילו אם נותן לו משכון ואומר שהוא של הגוי,המשכון עדיין ביד המלוה מותר
אם . 274שאומר שמזכה את המשכון לגוי דהיינו שמודה שהמשכון של גוי  מותר

ישבע המלוה שהוא כדבריו , ופר שלא זיכה את המשכון לגויבשעת הפרעון השליח כ
ז יפטר מלהחזיר את המשכון "ועי, שאמר לו בשעת ההלואה שמזכה את המשכון לגוי

וכן הדין אם השליח כופר וטוען שלא אמר למלוה , כל זמן שלא יפרע את הרבית
  ).ך"ש(מעולם שהמשכון של גוי 

דוקא אם המלוה שלח בתחילה את השליח עם  דהיינו ש- '  וכוואם נתן העובד כוכבים •
צריך שהשליח לא יקבל על עצמו , המעות להלוות לגוי ושיביא לו את המשכון ממנו

ז "אבל אם בתחילה הגוי שלח את השליח עם המשכון ללוות עי, אחריות המשכון
פ שבדרך השליח היה אחראי "אע, מותר למלוה להלוות על סמך המשכון, מהמלוה

                                                           
בפרטי ' ח' עיפים זא ס"ע' מ סי"עיין חו, היינו שמקללים את מי שהרבית נמצאת ברשותו 268

 .הדינים

כ עמד "ורק אח,  דהיינו שבתחילה המלוה נתן את הכסף לשליח ולא ידע מיהו הגוי הלוה269
כ כשהמלוה "מ אח"מ, דאפילו שבתחילה השליח התחייב, המלוה אצל הגוי ואמר לשליח שיתן לזה

י השליח "אפילו עומותר למלוה לקבל את הרבית מיד הגוי , אמר לו לתת לגוי השליח נפטר מחיובו
 ).ד"חוו(

מותר ,  וכן אם המלוה עצמו ִהלוה לגוי ואמר לישראל אחר שיתן לו משכון ויהיה באחריותו270
  ).ברכי יוסף(לקבל הרבית 

 ).שער דעה(כ שם "ה לא יפרע ועיין מש"ד ד"ך לקמן סעיף י" דין זה סותר למה שכתב הש271
ויוצאה בדיינים והמלוה חייב להחזיר ש דהוי רבית קצוצה "ת הרא" יש שהוכיחו מלשון שו272

]. א"ש באופ"דברי הרא' ח פי"אך הב[, )ח"ק ס"ת ס"לחם רב בדרכ(לשליח את הרבית שלקח ממנו 
ש דהוי רבית קצוצה היינו אם היתה אחריות המעות והמשכון על " הראת"בשוא דמה שהוזכר "י

שוב אינה רבית קצוצה אלא  ,אך אם היתה אחריות המעות או אחריות המשכון על המלוה, השליח
וכל ההיתר בזה הוא רק אם יקבל המלוה על עצמו גם את אחריות המעות וגם את , רק אבק רבית

דאם השליח קיבל אחריות , א שהכל תלוי באחריות המעות"אך י, )מקור מים חיים(אחריות המשכון 
פ "חריות המעות אעאך אם לא קיבל א, פ שלא קיבל אחריות המשכון הוי רבית קצוצה"המעות אע

  ).שער דעה(שקיבל אחריות המשכון הוי רק אבק רבית 
א "חכמ(ז אם אין לו משכון " אך אם השליח אינו רוצה לתת לו את הרבית אינו יכול לכופו ע273

 ).ז"ז סט"כלל קל
 ).ד"חוו( שלא מועילה הודאה לשקר ,ז"ה אבל לא יוכל חלק ע"א ד"ז לעיל סי" אך הט274
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אלא צריך , ג אסור למלוה להלוות"י שאף בכה"ודלא כב, )ך"ש, ז"ט(על המשכון 
להחזיר את המשכון לגוי ושוב יביא השליח את המשכון בלי לקבל עליו אחריות 

 ).ז"ט(

ואפילו אם ). ך"ש( ואין המלוה צריך להשבע על כך - איני מאמינך יאמר המלוה •
, פ הודאת פיו"ב עמ השליח מתחיי"מ, המשכון היה ספרים שהם ודאי של ישראל

, ואפילו אם לא אמר לו בתחילה בהדיא שהמשכון של גוי, דשמא הקנה אותם לגוי
מ אומרים "מ, אלא רק אמר לו שלוה לצורך גוי ואילו את המשכון נתן לו בסתם

, אך אם אמר לו שהמשכון שלו ולא הקנה אותו לגוי, דשמא הקנה את המשכון לגוי
וצריך , אין המלוה יכול לעכב אותו בשביל הרביתהוי המשכון רק בטחון על הקרן ו

ז "רדב(או שלוה לצורך הגוי והגוי לא נתן לו רבית , הלוה להשבע שלוה לצורך עצמו
 ).ש"בפת

או דחושש ,  היינו שלא יוציא עליו שם רע שנטל ממנו רבית- אבל חושש אני לדבריך •
ן כל זמן שהגוי לא ולכ, שאינו בא לפדות את המשכון בשליחות הגוי אלא מעצמו בא

 .275)ז"ט(יבוא לפדות את המשכון לא יתן אותו דרוצה שהרבית תתרבה עוד 

, שהמלוה תפוס במשכון,  והיינו דוקא אם נתן לו משכון בשעת ההלואה- אינו נאמן •
 ).ך"ש( נאמן 276אך אם ִהלוה לו בלי משכון

לו אסור א דאם מברר בעדים שהמשכון ש" אך י-'  וכולהילא מהני כיון שהודה תח •
אם נראה דהיינו ', א דלהלן אם נודע הדבר וכו"ויש שפירשו כך בדברי הרמ, )ך"ש(

מעיד כן הוא נאמן באיסורים ואסור למלוה ' ואפילו אם עד א, )ז"ט(כך בעיני הדיינים 
, אם אשתו נתנה את המשכון). א"רע(אך השליח עצמו אינו נאמן , לקחת את הרבית

והוא מברר , ך הבית והיא אמרה שהוא של גויאף אם היא נושאת ונותנת בתו
אם השליח טוען . 277צריך להחזיר לו את המשכון לכל הדיעות, שהמשכון שלו

צריך המלוה להשבע שאינו יודע , שהמלוה יודע שהמשכון שלו ולא של הגוי
 ).ך"ש (278שהמשכון שלו

, ח דהיינו שהמלוה יודע בבירור שבאמת המשכון של השלי-'  וכואם נודע הדבר •
מ המלוה עצמו "מ, ד אינם יכולים לכוף את המלוה שלא לקחת את הרבית"פ שבי"אע

וכן אם המלוה מאמין לשליח שהמשכון שלו אסור , )ך"ש(אסור לו לקחת את הרבית 
 ).א"רע(לו לקחת את הרבית 

 דהיינו שליח ההולך ללוות לעצמו ובתחילה אומר שלווה - והמערים לעשות כן •
 ).ך"ש(נקרא רשע , ובסוף אומר שאינו של הגוי אלא שלו,  שלובשביל הגוי והמשכון

 ).ך"ש(ל " או שהודיע למלוה מי הגוי הלוה וכנ-  במלוה על המשכון •

אך אם המלוה טוען בברי שהלוה אותם ,  כיון שהמלוה טוען כך בשמא-  יחרים עליו •
 ).ך"ש(לגוי צריך המקבל להשבע שבועת היסת ואז נפטר 

כיון שבתחילה לא אמר השליח , א דכאן לא נקרא רשע" אך י- והעושה כן נקרא רשע •
א דאף "וי, )ך"ש ("שארית ישראל לא יעשו עולה"אלא הוא בכלל , שמלוה אותם לגוי

ב ושלח יד במעות במה שהחזיק אותם "כאן נקרא רשע כיון ששינה מדעת בעה
  ).ד"חוו, א"רע(לעצמו ולא הלוה לגוי 

ãé. àéøìàøùé äåìù åøéáçî êøåöì äãáåò íéáëåë ,áö÷å íò ãáåòä íéáëåë ìò úéáøä 
ø÷åéá íòå ìàøùéä äåìîä áö÷ úåçôá ,äëæ äåìä279 äîá áö÷ù íò ãáåòä íéáëåë øúåé 

                                                           
דכיון שהשליח אמר שהמשכון שלו נמצא שאם יתן , ש לאיסור לפני עורא דהמלוה חוש" וי275

ולכן אינו נותן המשכון אלא אם יבוא הגוי לפדותו והוא יתן את , רבית הוי רבית מישראל לישראל
  ).שער דעה(הרבית כפי שאמר השליח בתחילה 

עצי ( משכוני ה על"ך ד"כ הש" וכגון שהודיע לו מיהו הגוי הלוה דמותר אף בלי משכון כמש276
 ).לבונה
 ).אמרי ברוך, א"רע(ך "אך יש שהסכימו לדעת הש, )ד"חוו( ויש מפקפקים בזה 277
 ).ד"חוו( ויש מפקפקים בזה 278
 . דהיינו השליח שקיבל את מעות ההלואה מהמלוה279
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äîî áö÷ù íò ìàøùéä äåìîä280 .áéøìáà íà áö÷ íò äåìîä ø÷åéá ãáåòäå íéáëåë íìà 
åðéàå äöåø íòøôì ,àì òøôé äåìä åñéëî281 .äâä :âéøùéå íéøîåà êéøöã äåìä òåøôì åì åñéëî ,

àìà íà øéëæä åì íù ãáåòä íéáëåë äìçú æà øåèô íìùìî åì åñéëî .ãéøìëîå íå÷î äìçúëì 

øåñà úåìì ìò ïåëùî ãáåò íéáëåë øîåìå àåäù òøôé ïø÷ úéáøå ,éåäã äåìë ìàøùéî øæçå äåìîå 

ãáåòì íéáëåë ,àìà úìéçú äàåìä äëéøö úåéäì êøåöì ãáåòä íéáëåë .åèøíà çéìùä àá úåãôì 

ïåëùîä åéúåòîî øúåî ìá÷ì åðîî ïø÷ úéáøå, æèøåäéî à÷åã äåìîäù ïúåð åì åúåãôì åðåöøî ,ìáà 

íà äãåô çéìùä åìùî éåä úåàîø äìçúîù ìò úðî ïë åäåìä àäéù ïåëùîä åãéá ãò åðãôéù ãáåòä 

íéáëåë282 .æéøíàå ïéà çéìùä äöåø åúåãôì äåìîäå äöåø åäãôéù àì ìëåé åôåëì åîë øàáúéù óåñ 

ïîéñ äæ.  

,  אם המלוה חושד שהשליח קיבל יותר רבית מהגוי יחרים אותו על כך- לא יפרע •
 .283)ך"ש(א להשביע אותו על כך "אבל א

 היינו אם הגוי עדיין לא פדה את המשכון אלא בא -' הלוה וכו דצריך אומרים ויש •
ם את לפדותו מהשליח והשליח רוצה לפדותו מהמלוה ואומר שהגוי אינו רוצה לשל

המלוה אינו חייב להחזיר את המשכון אלא אם יתן השליח את כל , הרבית כפי שקצצו
א דאף הדעה הראשונה מודה בזה ואין כאן "וי, 284)ך"ש, ז"ט( הרבית שקצצו

, הגוי כבר פדה את המשכון מהמלוה ולא נתן לו את הרביתשמדברים והם, מחלוקת
אם השליח בא ). ך"ש(בית ואז אין המלוה יכול לתבוע מהשליח שישלם את הר

אם גם השליח לא ידע שהגוי אלם צריך המלוה א ד"י, לפדות את המשכון מיד המלוה
א דכל זה דוקא אם "י ,285)ז"ט (להחזיר לו את המשכון אף שאינו פורע את הרבית

אך אם אמר לו במפורש שהוא , בשעת ההלואה המלוה נתן את המעות לשליח בסתם
פ שאינו "אחריות כלל צריך לתת את המשכון לשליח אעיהיה שלוחו ולא יהיה לו 

אך אם אינו פורע לו את כל הקרן אינו צריך להחזיר , 286פורע לו את הרבית שקצצו

                                                           
צריך ,  ואפילו אם הגוי פדה את המשכון מהמלוה ונתן לו את כל הרבית שקצץ עם השליח280

ג "כנה( את הרבית הנוספת שלקח מהגוי יותר ממה שקצב עם השליח המלוה לשלם לשליח
  ).ת"בדרכ

ב הערה "ברית יהודה פל(זכה השליח בכל הרבית , ואם המלוה לא קצץ עם השליח כלל על רבית
  ).ד"ל

אך אם הזכיר למלוה את שם הגוי , א דהיינו דוקא אם השליח לא הזכיר למלוה את שם הגוי"י
וכן אם המלוה אמר לו , כל הרבית היא למלוה, קיבל עליו שום אחריותלא השליח מאחר ונמצא ש

  ).ד"חוו(להלוות לגוי פלוני כל הרבית למלוה 
,  כפי מה שהגוי יבקש שישראל שלח את חבירו עם משכון ללוות מגוי ברבית,אמנם במקרה הפוך

רבית פחותה ממה וה מהגוי בָלהשליח ובסוף התברר ש, שהגוי לוקח רבית גבוההללוה ואמר השליח 
לגוי שילם מה שהשליח את רק לשליח לא זכה השליח בתוספת וצריך הלוה לתת , השאמר ללֹו

  ).מקור מים חיים(
אך אם השליח פשע ונתן את המשכון לגוי לפני שקיבל את המעות ,  זה דוקא אם הגוי אלם281

  ).ד"חוו(השליח חייב לפרוע את הרבית , ולכן הגוי אינו נותן את הרבית
  . ועכשיו המלוה מפסיד את הרבית שהיתה מתרבה על החוב עד שהגוי יפדה את המשכון282
א דנחלקו בזה הראשונים אם המשלח את חבירו למכור סחורה יכול להשביעו שבועת " אך י283

  ).שער דעה('  סעיף דג"צ' מ סי"ע חו"כמבואר בשו, המשנה בנקיטת חפץ או לא
ובשעת ההלואה השליח לא ,  המשכון בכח מיד המלוהא דמיירי דוקא שהגוי הוציא את" אך י284

ע כיון שהמלוה פטר את השליח מהאחריות הוא פטור אף "ולדעת השו, אמר למלוה את שם הגוי
אך על תביעה זו ,  רק מאחריות של המשכון בהולכה והבאהרא המלוה פטו"ולדעת הרמ, מהפסד זה

ורק אם השליח , רב וחייב לשלם למלוהשהגוי הוציא ממנו את המשכון שלא כדין השליח הוא כע
  ).ד"חוו(א "כ הרמ"הזכיר את שם הגוי בשעת ההלואה פטור כמש

כיון שהמלוה לא ידע אינו צריך להחזיר ,  אך יש חולקים דאף אם השליח לא ידע שהגוי אלם285
ורק אם המלוה ידע שהגוי אלם צריך להחזיר את המשכון , את המשכון אם לא פרעו את הרבית

  ).ד"חוו(
, המלוה אינו צריך להפסיד מזהאז מ אם הגוי תובע את המשכון מהשליח שלא כדין "א דמ" י286

בזה חייב , ורק אם המלוה אמר לשליח שלא יודיע את שם המלוה לגוי אלא השליח יהיה כמלוה לגוי
 ).ד"חוו(אף אם הגוי מפסיד לשליח שלא כדין , המלוה לשלם לשליח את כל ההפסדים שיהיו לשליח
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דהיה צריך , א דחיוב השליח הוא משום דינא דגרמי בנזקין"אך י, )ך"ש(את המשכון 
כ נודע לו "חולכן אם השליח לא ידע ורק א, להודיע למלוה שהגוי אלם ולא יתן רבית

אם השליח הזכיר . 287)ז"ט(שהגוי אלם צריך המלוה לתת לו את המשכון בלי רבית 
צריך המלוה להחזיר את , והמלוה הכיר אותו שהוא אלם, למלוה את שם הגוי

שהרי הוא ידע מתחילה שהגוי אלם ומחל על , המשכון אף אם לא קיבל את הרבית
ח הזכיר את שם המלוה והכירו ג שהשלי"ואף הדעה הראשונה מיירי בכה, 288כך

 ).ך"ש(ולכן צריך לתת לו לפדות את המשכון בלי רבית , שהוא אלם

 דהיינו שיאמר שהגוי יפרע - לת הלואה צריכה להיות לצורך העובד כוכביםיאלא תח •
פ שאמר בתחילה "אע, אך אם אומר שהוא יפרע את הקרן והרבית, את הקרן והרבית

כיון שנחשב שהשליח , וא קרוב להיות רבית קצוצהמ ה"מ, שהוא לווה לצורך הגוי
קרן את הוה וא שוטוב שההוא  אם המשכון אך, לוה מהמלוה וחוזר ומלוה לגוי

אז המלוה משום ש להתיר ם נוהגי שתתווסף אף אם לא יפרע במשך זמן רברביתהו
 יתן אין היתר אלא אם השליח אבל אם המשכון אינו טוב כל כך ,289על המשכוןסומך 

 אפילו אך לכתחילה , עיסקא היתרפ" בו שהוא עבויכתולוה שטר חוב לבטחון להמ
  ).ך"ש (לא יאמר שהוא יפרע קרן ורביתהשליח זהר שה לצריךטוב הוא המשכון אם 

åè. ìàøùé äåìù ìàøùéî úéáøá êøåöì ãáåò íéáëåë ìò åðåëùî ìù ãáåò íéáëåë ,øçàå 
ïîæ äöåø äåìîä åøëîì çéìùäå øîåà ìà äøëîúå éë ãáåòä íéáëåë íìà ,ïéà äåìîä 

êéøö ùåçì åéøáãì éë ïéà äåìîì íò ãáåòä íéáëåë íåìë, íàå çéìùä àøé åðîî ìéöé åîöò 
äãôéå ïåëùîä åà óéñåé ïåëùî äåìîì éãë àìù ãéñôé äðúîäá.  

 לא קיבל עליו את דוקא אם המלוהדכל דין זה א " י-לדבריו  לחוש צריך המלוה אין •
 או שהגוי , להלוות לגוי עם משכוןשלח אותו בסתםשהמלוה  כגון, ןאחריות המשכו

  אבל אם המלוה,כ המלוה נתן לו את המעות"שלח את המשכון עם השליח ורק אח
 בפירוש שיהיה שלוחו וכל לשליחאמר ש כגון, קיבל עליו את אחריות המשכון

 הביא כ השליח" או שהמלוה שלח את המעות ורק אח,אחריות המשכון על המלוה
ואם ,  יכול השליח לומר שלא ימכור את המשכון כי הגוי אלם,את המשכון מהגוי

א "אך י, )ך"ש(חייב המלוה לפצות אותו , המלוה עבר ומכר ומחמת כך ניזוק השליח
וחיוב השליח הוא משום , שכאן מדובר אפילו אם המלוה קיבל את אחריות המשכון

ל "מלוה שהגוי אלם ולא יתן רבית וכנשהיה צריך להודיע ל, דינא דגרמי בנזקין
ולפי זה  , ולכן השליח אינו יכול לעכב את המלוה מלמכור את המשכון,ד"בסעיף י

 צריך ,כ נודע לו שהגוי אלם"ורק אחבשעת ההלואה שהגוי אלם אם השליח לא ידע 
  ).ז"ט(המלוה לתת לו את המשכון בלי רבית 

æè. çéøìàøùé øîàù åøéáçì ìåè úåòî åììä ìäåäå íúåà ãáåòì íéáëåë úéáøá ,íà 
úåéøçà úåòîä ìò çéìùä äëìåäá åà äàáäá øåñà äåìîì ç÷éì úéáøä ãéî çéìùä åà 

ãéî åçåìù ìù çéìù åìéôàå ãò äàî, íàå ïéà úåéøçàä åéìò àìà øàùë íéçåìù ,íà 
øîåù íðç øîåù íðç íà øîåù øëù øîåù øëù, øúåî290.  

                                                           
ואין חילוק אם השליח ידע ,  אך יש חולקים דהעיקר תלוי אם המלוה ידע שהגוי אלם או לא287

  ).ד"חוו(כן או לא ידע 
 זה אין חילוק אם המלוה נתן את המעות לשליח בסתם או אמר לו במפורש שהוא צדא דל" י288

ינו צריך ובכל גווני אם המלוה לא הכיר את הגוי שהוא אלם א, ך לעיל"כ הש"יהיה שלוחו כמש
ורק אם המלוה אמר לשליח , להחזיר את המשכון לשליח אף אם אמר לו במפורש שיהיה שלוחו

 ).ד"חוו(שלא יאמר לגוי שהוא המלוה לו צריך להחזיר את המשכון אף אם הגוי לא פרע את הרבית 
, כיון שהמלוה מבקש מהשליח שהוא יתחייב לתת לו קרן ורבית, א דאף במשכון טוב" אך י289

כ הוא סומך על "וא, ז" שהוא חושש שהגוי לא ישלם את הרבית ולכן רוצה שהשליח יתחייב עכ"ע
ובפרט אם כל המלוים ברבית חוששים לזה ולא מלוים על משכונות של גוים כיון , השליח ואסור

ולכן צריך שהשליח יכתוב , כ הוי רבית קצוצה"א, שחוששים שהגוים לא ירצו לתת רבית גדולה
  ).בית לחם יהודה(פ היתר עיסקא "וא עבשטר חוב שה

, פ שלא קיבל עליו אחריות אונסים"אע,  אך אם קיבל על עצמו אחריות יותר מדינו אסור290
משום שמחמת כן יש לו רשות , ע אחריות גניבה ואבידה כשומר שכר"וכגון שומר חנם שקיבל ע
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שאומר , לו אם אחריות הרבית על השליח ואפי- אם אחריות המעות על השליח •
דזה נחשב שקיבל , למלוה שכל זמן שהגוי אינו פורע את הקרן הוא יתן לו רבית אסור

  ).ז"ט(עליו אחריות הקרן 
æé. èéøìàøùé øîàù åøéáçì äåì éì úåòî éåâäî úéáøá ,íà ïúð åì ïåëùî úåìì åéìò íà 

úåéøçà ìò éåâä ïåëùîä ãáìá àìå ìò çéìùä ììë îøúå çéìùì ç÷éì úéáøä åðúéìå 
éåâì291, íàå àì ïúð åì ïåëùî øåñà àìà íà ïë øîà åì äåì éì úåòî úéáøá éåâäî ìò éîù ,

åðéîàäå éåâä àåäå êîåñ ìò äåìä292 àìå ìò çéìùä293 .äâä :ïééòå ïî÷ì ïîéñ ÷"ò íà øúåî 

çéìùì úåéäì áøò .ëøùé íéøîåà éâéäðîã ìä÷ä ïéøúåî úååìì úéáøá íééåâî êøåöì ìä÷ä ,óà ìò áâ 

ååäã éçåìùë ìä÷ä ,óàå ìò áâ úåéøçàã íäéìò ïéøæåçå ïéç÷åìå ïî ìä÷ä éøù ,éåäã ñåôåøèåôàë 

ìù íéîåúé éøùã éàäëá àðååâ, ïëå åâäð ì÷äì óà ìò áâ ïéàã ïàë øúéä øåøá294 .îå"î øåñà çà"ë 

ç÷éì úö÷î ïåòøôä úö÷îî ìä÷ä ååìéù êøåöì ìä÷ä úåëðìå íäì çà"ë øúåé äîî ååìäù ,éë 

úéáøä äìåò ìò íéøçàä éåäå åìéàë ååì äæ äæî úéáøá.  

 וכשהמשכון אינו טוב כל -כלל  השליח על ולא בלבד המשכון הגוי על אחריות אם •
דמסתמא ,  אף בסתמא מותר295אך אם המשכון הוא טוב, כך צריך שהגוי יאמר כן

 .297)ך"ש (296הוא סומך על המשכון ולא על השליח

                                                                                                                                                                         

דכל שאינו מקבל עליו ויש שפקפקו בזה , )י"ב(להוציא את המעות ונחשב כלוה על מעות אלו 
קבל על שאסור לשליח לויש שכתבו דכל דין זה , )ב"ל' רבית סי' א הל"מחנ(אחריות אונסים מותר 

אך אם אמר לו , אם השליח לא אמר למלוה את שם הגוי הלוהרק עצמו אחריות יותר מדינו הוא 
י אם קיבל " לדעת הבואף, י"מ אין בידינו לחלוק על הב"ומ, את שם הגוי הלוה מותר לקבל אחריות

וכן אם קיבל משכון מהגוי ומסר אותו למלוה , על עצמו שלא להוציא את המעות לצורכו מותר
   ).ד"חוו(מותר 

ולכן אם ראובן מבקש מחבירו שמעון שיקח את מעותיו וילוה לגוים שמכיר אותם כנאמנים ויתן 
לתת את הרבית שנתנו הגוים צריך שמעון , והמעות היו כל הזמן באחריות ראובן, לו את הרבית

עולת (שלא נחשב ששמעון הוא לוה מראובן שהרי שמעון לא קיבל עליו אחריות המעות , לראובן
וכן הדין בנותן כסף לחבירו שישקיע בבנק של גוים או בבנק של ישראל ). ט"ק מ"ת ס"שמואל בדרכ

אם השליח לא , יחדאף שהם לא יודעים מי המשלח אלא נותנים את הרבית לשל, בהיתר עיסקא
אך אם נתן רשות לשליח להשתמש במעות , קיבל אחריות על המעות מותר לתת את הרבית למשלח

  ).ד"י ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(לצורך עצמו נחשב כלוה ואסור לתת את הרבית למשלח 
כיון שהגוי המלוה סומך על ,  אפילו אם השליח לא אמר לגוי המלוה שהוא שליח של הלוה291

  ).ו"ע הרב סעיף ס"שו(המשכון שהוא של הלוה 
, ואילו הגוי אומר שהשליח לא לוה ממנו כלל,  אם השליח אומר שאמר לגוי שילוה למשלח292

השליח ישבע שהיה , כ השליח הלוה למשלח ממעות שלו ואסור לו לגבות את הרבית מהמשלח"וא
  ).ברהםם גלאנטי באשל א"מהר(כדבריו והמשלח צריך לשלם לו את הרבית 

יתן הלוה את מעות , י שליח והוא אינו מאמין למשלח אלא לשליח" ואם רוצה ללות מגוי ע293
וכיון שהוא שלוחו של הלוה חשיב , מ שילוה לשליח"הרבית לשליח בתחילה והוא יתן אותם לגוי ע

ושוב יכול השליח לחזור ולהלוות למשלח בלי , שהלוה נתן את הרבית לגוי בשביל שילוה לשליח
  ).ה"ע הרב סעיף ס"שו, ספר הזכרונות בבית לחם יהודה(יתן לו רבית ש

כ ימכור אותה "ואח, ראובן ששלח את שמעון שיקנה לו סחורה מגוי בהקפה ביותר משוויה
פ ששמעון נתן את המעות שקיבל על מכירת הסחורה לראובן וכשהגיע "אע, השליח עבורו בפחות

כ מאה "ונמצא שנתן לראובן תשעים וקבל ממנו אח, בןזמן הפרעון לקח את כל דמי הסחורה מראו
, משום ששמעון קנה את הסחורה בשליחות ראובן וגם מכרה בשליחות ראובן, מותר, כדי לתת לגוי

ואפילו אם סחורה זו היא דבר , ונמצא שכל המקח הוא של ראובן וכאילו ראובן קנה מן הגוי ומכר
ולא מצאנו שגזרו בזה ,  מישראל אסור רק מדרבנןששומתו ידועה יש להקל כיון שאפילו בישראל

פרשת עקב אות ' הבן איש חי שנה ב' פ בי"ע, י"ש בברכ"ערך לחם למהריק(בקונה מהגוי בשליחותו 
  ).ז"ט

אך יש שכתבו שאין היתר ברור , )ט"ל ס"א כלל ק"חכמ(ולמעשה יש שכתבו שנהגו היתר בזה  294
ב דציין לכאן וסיים דאין לסמוך "כעיף ס ס"ק' א לעיל סי"ברמ' ועי[, )ה"סעיף ע הרב ס"שו(בדבר זה 

' עי(אך יש שנראה מדבריהם שפירשו דקאי על הלואה מישראל ברבית , על זה כי אם לצורך גדול
 )].א שם"חכמ

  ).א"ז סכ"א כלל קל"חכמ(הוא שווה כנגד הקרן והרבית היינו ש 295
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א שאף לא יהיה לו ערב קבלן "וי,  היינו שהשליח לא יחשב כלוה-שליח ה על ולא •
 ).298ך"ש(

דאסור משום שנראה שהישראל ' ז דומה לסעיף א" ואי-הרבית  ליקח לשליח מותר •
ש כאן שנותן את הרבית לשליח "וכ, השני שליח של הראשון לתת את הרבית לגוי

ת המעות לעצמו ורק משום שדוקא שם שבתחילה הישראל הראשון לוה א, עצמו
 ).ך"ש (299ועוד שכאן הגוי סומך רק על המשכון, כ הלוה לשני"אח

ז רבית " הטעם משום דאי- יש אומרים דמנהיגי הקהל מותרין ללוות מגויים ברבית •
, ועוד שהגוי עצמו יודע שההלואה היא לצורך הקהל, ולצורך מצוה מותר, קצוצה

אם הקהל בנו בתים כדי ). ז"ט(לם וסומך על כל הקהל אם לא יהיה למנהיגים לש
, ולצורך תשלום האבנים והקורות לוו הממונים מגוי ברבית, להשכירם ולהרויח בהם

כיון שזה בכלל ההוצאות שהוציאו על הבנין , מותר לקהל לשלם את הרבית לממונים
ש אם לוה ראש הקהל מגוי ברבית בשביל לבנות בית הכנסת "וכ, )ש"ח בפת"ראנ(

, דודאי זה בכלל הוצאות הבנין, י מתחילה לוה ברבית כדי לבנותשהר, אורחים
אלא שכל זמן שמשלם את הרבית לגוי , וביותר אם לא משלמים לו את הרבית

דכיון שאף הם חייבים לדאוג , פוטרים אותו מלתת את המס לצורך האכלת העניים
שלם את וכנגד זה פוטרים אותו מל, להם למקום לינה והוא לקח על עצמו חוב זה

 ).ש"ס בפת"חת(המס לצורך האכלת העניים 
çé. àëøåðåëùî ìù ãáåò íéáëåë ãéá ìàøùé ,åàéáäå ìàøùéì åøéáç äåìéù åéìò àáéùëå 

ãáåòä íéáëåë åúåãôì ç÷éù àåä úéáøä äìòù åéìò ãò åúåà íåéä éðùäå ç÷é úéáøä 
äìòéù åéìò åúåàî íåéä äàìäå ,øúåî ,ãáìáå øîàéù åì éðéøä øëåî ìê ìë çë úåëæå 

ãåáòùå ùéù éì ìò ïåëùî äæ ïéàå éì ÷ñò êîò àìå êì éîò, íàå øçàì ïîæ äöø éðù øåæçì 
ìåèéìå ïåùàøäî ïø÷ úéáøå øéæçäìå åì åðåëùî øúåî .äâä :áëøéå"à åìéôàã åðéà åøëåî åì àìå 

øîà åì éðà ÷ìåñî êîî àìà øæåç åðëùîå åìöà àîúñ éøù ,éàãååã ïéåëî àøéúéäì îëåïà åì øîàã 

éîã. âëøíàå àá ïåùàøä úåãôì ïåëùîä ïéàå éðùä äöåø øéæçäì åì ïåëùîä ,úåùøä åãéá éåäã éøîâì 

åìùë ,éåäã åìàë åøëî åì àéãäá ãò àáéù ãáåòä íéáëåë åúåãôì .ïëå âäðîä èåùô .ãëøíàå åðúä 

äìçúî êéøöù øåæçì ïúéìå åì àáùë åúåãôì ìëä éôë íàðú, øùôàå åìéôàã àîúñî éåä åìàë åðúä 

êëá ìéàåä âäðîäå êë .äëøøúåîå äåìì áåö÷ì íò ìàøùé éðùä úåçôá óà ìò éô ãáåòäù íéáëåë 

ïúåð åì øúåé ,åà ìëåéù øîåì éðà ç÷à ÷ìç úéáøá àáä ïî ãáåòä íéáëåë ìë òåáù .åëøíâ íà åöøé 

                                                                                                                                                                         
 אם צריך לפרש כך יש חילוק בין אלא שלענין,  והיינו דוקא אם השליח אינו מקבל אחריות296

אך אם השליח מקבל עליו אחריות אף במשכון טוב אסור כיון , משכון טוב למשכון שאינו טוב
שהבית רשום על [ש חבירו וחבירו "ולכן הקונה בית ע. שהמלוה הוא גוי ויתכן שיתבע את השליח

מ אין "מ, כון הוא טובפ שהם מסתמכים על המשכון והמש"אע, לוקח הלואה מבנק של גוים] שמו
כיון , להתיר לבעל הבית האמיתי לשלם את הרבית לחבירו בלא לעשות היתר עיסקא ביניהם

פ חוק הממשלה הבנק אינו יכול "ואף במקום שע. שהשליח מקבל על עצמו אחריות קרן ורבית
א קיבל וגם הו, מ כיון שהמלוה אינו יודע מי הלוה האמיתי"מ, לתבוע את הלוה אם המשכון קיים

ואסור לחבירו לשלם לו את הרבית בלא לעשות היתר , עליו אחריות קרן ורבית הוא נחשב כלוה
 ).א"קמ' ז סי"שבט הלוי ח(עיסקא ביניהם 

א להיפך דאפילו "וי, )י"ש בברכ"ערך לחם למהריק(א דבכל גווני מותר אפילו בסתמא " וי297
  .)ת"שלחנו של אברהם בדרכ(ות כשהמשכון טוב צריך שהשליח יאמר שהוא מסולק מכל אחרי

א "וי, )א"י הלוי ברע"לחם רב ומהר(ן מותר להיות ערב קבלן "ז דלדעת הר" יש שהקשו ע298
אבל אם הערב קבלן , ן מתיר להיות ערב קבלן הוא רק במקום שהלוה בעצמו מקבל את המעות"דהר

ף כאן השליח מקבל וא, 'ע סעיף ב"ק' א בסי"כ הרמ"וכמש, מקבל את המעות אסור להיות לו ערב
' כמבואר לקמן סי, ע לכתחילה אסור להיות ערב קבלן לגוי"אך לכו). ד"חוו (את המעות ולכן אסור

ש "ערך לחם למהריק(ע מותר להיות ערב קבלן "א שכאן לכו" אך י.בדעה הראשונה' ע סעיף א"ק
  ].ע"וצ) [י"בברכ

המלוה לא סמך עליו כלל אלא אלא ש,  ולכן גם אם בתחילה הוא לוה את המעות לצורך עצמו299
ואינו , מ שיתן את הרבית לגוי"מותר לו לחזור ולהלוות לישראל אחר ע, רק על המשכון שהניח לו

ויש שכתבו דהיינו דוקא אם השני נותן לגוי משכון שלו , )א"י סק"ברכ(' דומה לדין שבסעיף א
 .)ה"חלקת בנימין סק, ה"א ס"ברית יהודה פל(במקום המשכון של הראשון 
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äåìä äåìîäå àìù ç÷éì äåìîä éðùä ïåëùîä åãéì ,÷ø åðçéðé ãéá äåìä äæä äåìäù åéìò ãáåòì 

íéáëåë éøù, ãáìáå äéäéù ïåëùîä ïàëî êìéàå úåéøçàá äåìîä éðùä .æëøíàå åðúä äæ íò äæ 

äåìîäù ïåùàøä ãáåòì íéáëåë àåäù äåìä åéùëò ìàøùéî éðùä áééçúé åúåéøçàá úåùøä íãéá ,

àäã äðúî øîåù íðç úåéäì ìàåùë300 .çëøéå"à åìéôàã úåð÷äì äåìä åìà úåðåëùîä äåìîì éðùä 

åðéà êéøö ,àìà ãéî äåìîäù éðùä ïúåð åì úåòî äàåìää éåð÷ åì ïåëùîä íå÷î ìëá àåäù ,øáãã 

äøåú úåòî úåðå÷, óàå ìò áâ ïðáøãîã éòá äëéùî ,î"î éàäë àðååâ ùé êåîñì ìò øáã äøåú301 .

åäéî áåè äð÷éù åì ìò éãé øçà302 .èëøïîàðå äåìä øîåì ùéù åì ïåëùî ãáåòî íéáëåë ,ïéàå êéøö 

àéáäì äéàø åéøáãì ìëåéå äåìîä úååìäì åì303, íà àì åðéàù ÷æçåî êëá æàã éàãå ø÷ùî .êë íä 

ø÷éò íéøáãä íéðéãá åìà óà ìò éô ùéù ìøúö÷ íé÷ô÷ôî úåøúéäá åìà øáë èùô âäðîä ì÷äì ,

ïéàå úåçîì ãéá íéùåòä øëæðë éë àðéã àåä .àìøìëå äæ àì éøééî àìà àìùë ó÷æ ìàøùéä äåìù 

ãáåòì ëíéáëå ïø÷ íò úéáø ,ìáà íà øáë ó÷æ ìàøùéä ìò ãáåòä íéáëåë ïø÷ úéáøå ãçéá ,ïåâë 

áùçù åîò úéáø äìòéù åéìò ãò äðù åáùçå ìëä ãçéá ,äúòî éøä ìëä åìéàë àåä ïø÷ ìù ìàøùé ,
áìøïéá äåìäù ìò ïåëùîä åà àìá ïåëùî ,øåñà úååìì ìò äæ ìàøùéî åøéáç äìòéùå åì úéáø ïî 

áåçä ,ìë æïî äàåìäù äéáâ éåäã åìéàë ïúåð åì úéáøä åñéëî ,âìøêà åðøëîé åì íúñ äöåøùëå øåæçì 

ç÷éì åáåç øåæçé åäð÷éå åðîî èòî øúåé äîî åøëîù åì éôë êøò úéáøä äéäù éåàø úåìòì åéìò, 

øåñàå úåðúäì äìçúî êëá ,àìà äð÷é åì áåçä ïéð÷á øåîâ çàå"ë øåæçé äðå÷ä åðçéèáéå íéøáãá 

ééúîàí åéäéùëù åì úåòî øåæçé åðøëîéå åì êøãá øëæðä .ãìøúåáåçáå ìù éàøùà êéøö øîàéù 
åì äúà øåèôú ãáåòä íéáëåë êëá êëå ìëî ìëå304 ,êëáå êëå éðà äðå÷ êîî ìë äî éðàù 

ìåëé àéöåäì ãéî ãáåòä íéáëåë305.) ïî÷ì ïééòå ïîéñ ò÷"â ïéãá úøéëî úåáåç.(  

כ " הגוי לוה מהישראל מאה זהובים עבור קא דאף אם" י-'  וכוהריני מוכר לך •
מותר לישראל המלוה לחזור וללוות על משכון זה אף , והמשכון שווה מאתים זהובים

והישראל , כ זהובים שהתחייב למלוה שלו"מ שהגוי יפרע את הק"מאתים זהובים ע
זהובים של רבית שהגוי יתן ' שנמצא שהרבית היא רק אותם כ, יפרע עוד מאה זהובים

א דאסור לעשות כך משום שהמלוה לוקח "אך י, )כ"נקוה(וכן המנהג , )ז"לבוש בט(
 .306)ז"ט(והוי רבית קצוצה , זהובים על כל מאה זהובים שמלוה לו' רבית של י

                                                           
ויש שביארו דמיירי שאינו , )א"הגר(א דהוי רבית גמור כיון שיש הנאה למקבל אחריות " וי300

' חידושי ר(מקבל עליו אחריות זולא וכן כשיגנב או יאנס ישלם רק כמו ששוה בעת האונס והגניבה 
  ).מאיר שמחה

ועוד , )ד"ז סכ"א כלל קל"חכמ, לבוש( משום שאינה מכירה גמורה אלא להתיר איסור רבית 301
א דאם עשו רק קנין "וי). לבוש(שלא תיקנו קנין משיכה אלא בדבר המצוי וזה דבר שאינו מצוי 

 ).א"הגר(מעות הוי רבית דאורייתא כיון שחכמים הפקיעו קנין זה 
 והקנין אין צריך להיות דוקא בעדים אלא אפילו בינו לבינו כשנותן המלוה סודר ללוה ואומר 302

והלוה עושה כן הרי , נה ממני והקנה לי חליפיו משכנות של גוי שבידך כך וכךלו תפוס בסודר זה וק
  ).ת"ז בדרכ"ע אות ט"הסמ' קונ(הן קנויין לו 

  ).א"הגר( ויש מפקפקים בזה 303
א "חכמ(ובכך וכך שאני נותן לך אני קונה ממך ,  דהיינו כשאתן לך כך וכך תפטור אותו לגמרי304

 ).ו"ז סכ"כלל קל
כיון , אף שלא חל הקנין על החוב של הגוי,  עשו כך אין בזה איסור רביתא שאף אם לא" י 305

אלא שאם לא יאמר כך יוכל המוכר לחזור בו , שהמוכר לא קיבל עליו אחריות על החוב של הגוי
אך אם רוצה לתת את כל החוב לקונה כדי שלא יהיה מחוסר אמנה , ולגבות בעצמו את החוב מהגוי

 אך הרבה פסקו דצריך קנין כדין, )'ז' ת נחלת דוד סי"שו, ג"ל' א רבית סי"חנמ, ד"חוו(אין בזה איסור 
א "חכמ, ט"ססעיף ע הרב "שו (ואם לא עשו קנין אסור לגבות את כל החוב, כדי להתיר איסור רבית

, )ב"ואתחנן אות כ' פר' בן איש חי שנה ב, ד"ה סי"ס' ע סי"קיצור שו, ח"ט ס" קלו וכלל"ז סכ" קלכלל
  .ה מותר למוכרם ובהערות"בד' ג סעיף ד"קע' ן סיראה לקמ

 ויש שכתבו שאם היה יכול למכור לאחר את זכות הרבית שעל המשכון של הגוי ביוקר ומוכר 306
אך אם , שהרי בגלל שמלוה לו עוד מנה מוכר לו את זכות הרבית הזו בזול, הוי רבית קצוצה, לו בזול

, שום שנותן לו טובת הנאה מחמת שהלוה לו עוד מנהמוכר בשוויו כיון שמתחייב לו למכור אסור מ
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כ הלוה הישראל מכחיש שלא אמר שהמשכון " ואם אח-מותר  משכונו לו ולהחזיר •
אינו צריך להחזיר את ישבע המלוה שאכן הלוה אמר לו כך ושוב , הוא של גוי

אך אם הלוה מודה שאמר בתחילה שהמשכון של גוי אלא שטוען , המשכון לעולם
 ).ך"ש(ששיקר אין המלוה צריך שבועה 

 היינו דאפילו שלא אמר בפירוש שמוכר לו מסתמא התכוין -  דאפילו אינו מוכרו לו •
 ).ז"ט(לזה 

ו סתם ולא אמר בפירוש  היינו דנוהגים היתר אפילו אם משכן ל- וכן המנהג פשוט •
, אך אין מנהג שאם הראשון רוצה לפדות את המשכון חייב להחזיר לו, שמוכר לו

 ).ך"ש(אלא רק  רגילים להחזיר לו אך אם המלוה אינו רוצה אינו חייב להחזיר לו 

א שאם לא זקף את הרבית בהלואה לגוי אין " דעת הרמ-'  וכוואם התנו מתחלה •
ולכן יכול להתנות עם המלוה השני , את המשכוןההיתר משום שנחשב שמוכר 

א בסוף "כמו שכתב הרמ, אך אם זקף את הרבית אסור להתנות כך, שיחזור וימכור לו
אך בעל נפש יחוש לדעת הפוסקים שאף אם לא זקף כל ההיתר הוא משום , הסעיף

, ולכן אסור להתנות המלוה עם השני שיחזור וימכור לו את המשכון, מכירת המשכון
א "אך י, )ז"ט(כ יחזור וימכור לו "אלא רק יאמר למלוה מתחילה שאם ירצה אח

א היקל כדעת הסוברים דרק אם הגוי אמר לישראל בשעה שלוה ממנו שיקנה "דהרמ
או שהמנהג שאחרי , או שהיה דעתו לשקע את המשכון בידו, מעכשיו את המשכון

ובזה , 307ון של ישראלנחשב שהמשכ, זמן קצוב יש רשות למלוה למכור את המשכון
ובזה צריך שיאמר בפירוש , כל ההיתר ללוות עליו הוא משום שמוכרו למלוה השני

אך אם הגוי לא אמר מעכשיו ולא היה דעת הגוי לשקע בידו , שמוכר לו את המשכון
ובזה גם מותר , את המשכון מותר ללוות עם משכון זה מישראל אחר בכל גווני

 .308)ך"ש(לו את המשכון כ יחזור וימכור "להתנות שאח

אבל אם מת הגוי זכה הישראל , א דזה דוקא בזמן שהגוי חי" י- הוי כאלו התנו בכך •
אך אם יש לגוי יורשים שיודעים מהמשכון ודעתם לפדותו אף , השני במשכון

א דלעולם הראשון יכול לפדותו "וי, )ש"ע בפת"סמ(הישראל הראשון יכול לפדותו 
 .309)ש"צמח צדק בפת(רק להיתר רבית כיון שהקנה לו את המשכון 

 אם המשכון היה שוה מאה ורוצה -'  וכוומותר ללוה לקצוב עם ישראל השני בפחות •
ק "ז ס"פרישה בט(אסור כיון שהמשכון עדיין ברשותו , ללוות מישראל אחר חמשים

 ).ד"חוו, ז"ט(ויש מתירים , )כ"נקוה, ח"כ

ש אני מוכר לך את המשכון במכירה  ובזה צריך שיאמר לו בפירו- '  וכוגם אם ירצו •
ואף אם הגוי לא אמר לישראל הראשון שיקנה את המשכון , גמורה בכל מקום שהוא

 ).ך"ש(מעכשיו צריך לומר כן 

א להקנות את "א דאף החולקים היינו שא" וי-'  וכואף על פי שיש קצת מפקפקים •
ם מקנה לו את אבל א, או אם החוב הוא יותר מהמשכון, החוב של הגוי בשום קנין

 ).ך"ש(ע מהני "ד כל החוב לכוגהמשכון והוא שוה כנ

או שהגוי חייב לו חוב , 310 דהיינו שיש לו רק שטר חוב מהגוי-  ובחובות של אשראי •
 ).ך"ש(בעל פה או שאר חוב 

                                                                                                                                                                         

דכיון , א דלעולם לא הוי אלא אבק רבית"וי, )ד"חוו(ג "ס סעיף כ"ע לעיל סימן ק"וכמבואר בשו
  ).מקור מים חיים(לא הוי רבית קצוצה , שמוכר לו את החוב של הגוי, שעושה כן בדרך מכירה

  ).ד"חוו( אף אם לא זקף את הרבית 307
ורק אם אומר , א לא מתיר"כ ויבטל את המכירה אף הרמ" מתנה שיחזיר לו אחא דאם" וי308

ש "ז כתבו בפת"וכעי, כרתי(כ יחזור וימכור לו מותר "שעכשיו תהיה מכירה גמורה אלא שאח
  ).א"הגר(א דבכל גווני הוי רבית קצוצה "וי, )א"ד סק"קע' ד סי"ובחוו
ויש , )א"ד סק"קע' שער דעה סי, א"סקז "קס' ד סי"חוו( ויש שחלקו על דברי הצמח צדק 309

  ).ה"ז סק"ו מ"רמ' ח סי"ג או"פמ(שיישבו דבריו דכיון שיש לזה תואר מכירה מותר 
פנים (א שחוב של גוי בשטר אפשר למוכרו בכתיבה ומסירה כמו חוב בשטר של ישראל " וי310

ז "א כלל קל" בחכמ' וכן מבו,א"ו סק"ס' מ סי"ש חו"י בפת"נוב, שער דעה, א"מאירות בגליון מהרש
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,  אך אין שום קנין שאפשר להקנות בו חוב של גוי- '  וכואתה תפטור העובד כוכבים •
ואף אם אינו הולך לגוי לומר לו ,  ימחול לגוי על חובוולכן צריך שהמלוה של הגוי

והישראל השני יוציא , אלא מוחל לו את החוב שלא יוכל לתבוע אותו יותר, זאת
וכן יכול המלוה של הגוי ללכת אליו ולומר לו שיבטיח . מהגוי כל מה שיוכל

נו וכשיבטיח כך יפטר ממ, בהבטחה גמורה שיתן מעות אלו של החוב לישראל השני
 ).ך"ש(

èé. äìøìàøùé àáä åøéáçì åì øîàå éðéåìä úåòî ìò úåðåëùî åìà íäù ìù ãáåò íéáëåë ,
äåìäå åì ,úåòîäå íä êøåöì ìàøùéä àåäå äìòî åì úéáø åìùî ,åà øîåàù åøéáçì éðéåìä 
úåòî úéáøá éðàå çìùà êì ïåëùî ìò éãé ãáåò íéáëåë ,ãáåòäå íéáëåë àéáä ïåëùîä 

äåìîì êéìåäå úåòîä äåìì ,úåìåáçú íéòùø àéä åæ àìå ìåèé úéáø ììë.  

א "אך י, )ז"ט(א שהמנהג להקל בזה " י- ' אלו וכו משכונות על מעות הלויני ואמר לו •
,  והתחייב לפרוע אף אם הגוי לא יפרע"הלויני"דכיון שאמר , דאין מנהג להקל בזה

שראל הלוה לא קנה ורק אם הי, כ ההלואה היא לישראל ואסור והוי רבית קצוצה"א
א דאף אם הישראל "אך י, )ך"ש(מותר , את המשכון מיד הגוי כמו שנתבאר לעיל

כיון שהוא הלוה והתחייב לפרוע אף אם הגוי לא , הלוה לא קנה את המשכון אסור
  ).ד"חוו, א"רע(יפרע 

ë. åìøåðåëùî ìù ìàøùé ãéá ãáåò íéáëåë ,øúåî úååìäì åéìò ìàøùé úéáøá, æìøùéå 
ïéøñåà àìà íà ïë øîà ìàøùé ìòá ïåëùîä äð÷ åéùëòî ïåëùîä íà àì ïúà êì ãò íåé 

éðåìô311 .äâä :çìøàøáñìå äðåùàøä åìéôà ìàøùéî ïåùàøä øúåî ìá÷ì úéáøä .èìøíàå ùé ãáåòì 

íéáëåë áåç ìò ìàøùé äùòå åîò íéãåáòù ïúéì åì ìë äðùä êë êëå úéáø åà ìëàéù úåøéô äãù 

åìù ,íà ïéà ãéá äåìä ñì÷ì ãáåòä íéáëåë øéæçäìå åì åéúåòî øúåî ìàøùéì øçà åúåð÷ì åðîî, 

íàå ìëåé å÷ìñì øåñà åúåð÷ì ïî ãáåòä íéáëåë312.  

 דכיון שהישראל מלוה לגוי לא איכפת לנו שקודם הגוי הלוה -' להלוות וכו מותר •
ועכשיו הישראל מקבל מהישראל השני את הרבית שחייב , לישראל על משכון זה

והוא מקבל , אלא לגוי, רי הישראל המלוה לא ִהלוה לישראל הלוה כלוםשה, 313לגוי
 ). ך"ש(את מה שהישראל חייב לגוי 

ע שאם הישראל פודה את "כתב השו' פ שבסעיף י" אע-'  וכוולסברא הראשונה •
דוקא שם שמיד לאחר שהישראל לוה מהגוי עם משכון חזר הגוי ולוה , המשכון אסור

ועוד ששם הגוי משכן את ,  ולכן נראה שהוא כשלוחו,מישראל אחר עם משכון זה
כ כאן "משא, כ ודאי שבעל המשכון לא הקנה לו את המשכון"הישראל בעל כרחו וא

ז מיושב למה כאן מותר אף אם ידוע למלוה "ולפי, )ך"ש(שיתכן שהקנה לו 
דמותר רק אם המלוה לא ' וט' ולא כמו בסעיף ז, שבתחילה הגוי ִהלוה לישראל אחר

  ).ך"ש, ז"ט(משום שכאן ידוע שהגוי לוה לצורך עצמו , ע שהמשכון של ישראליד
àë .îøåéúåòî ìù ìàøùé íéã÷ôåî ãéá ãáåò íéáëåë äåìäå íúåà ìàøùéì úéáøá ,íà åéä 

úåéøçàá ãáåòä íéáëåë øúåî ç÷éì úéáøä, íàå åéä úåéøçàá ìàøùé øåñà314 .)àîøíàå 

äåìä ïúåà àìù úòãî ìàøùé ,àîúñî íä çàáúåéø ãáåò íéáëåë éøùå(.  

                                                                                                                                                                         

ך ששטר חוב של גוי אינו נקנה "ויש שפסקו כש, )ת"ערך שי בדרכ'  ועי,ח"ט ס"ו וכלל קל"סכ
  .)ב"ואתחנן אות כ' פר' בן איש חי שנה ב, ט"ע הרב סעיף ס"שו(בכתיבה ומסירה 

 ).א"ע הרב סע"שו( ועבר אותו יום ולא פרע לו 311
 ).ע"ע הרב ס"שו( והוי רבית קצוצה 312
ל דמיירי שהישראל הרשה לגוי לתת את המשכון על "צ, ישראל לוה מהגוי בלי רבית ואם ה313

א לחייב את הישראל לשלם את הרבית שהגוי חייב כשפודה את המשכון "כ א"דאל, הלואה ברבית
  ).ד"חוו(

' ת כמבואר לעיל סעיף ט"מותר לדעת ר, א שאם הלוה נותן משכון לגוי בשביל הלואה זו" י314
א דכל ההיתר שם הוא משום שמקנה את המשכון לגוי והוא לוה עליו "וי, ) מים חייםת במקור"גידו(

מקור ( אין בזה היתר מתיריםואף ל, אך כאן הגוי הוא רק נפקד ואינו לוה את המעות לעצמו, לעצמו
 ).מים חיים
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 ,שכרב ויחלקום עמ להתעסק לגוי ישראל שנתן מעות - מופקדים ביד עובד כוכבים •
 מותר תנם לישראלו בעל המעות יודע שנאםלוה מהם לישראל ברבית אף גוי מוה

 .315)א"ט ברע"מהרי(

שאם יאבדו החובות ,  היינו שהיה עליו אחריות כשאר לוה-כוכבים  העובד באחריות •
 אם קיבל אפילו, אבל אם קיבל עליו אחריות כשומרים,  יפרע את הממון לישראלהוא

 .316)ך"ש, ז"ט(לא נחשב שקיבל אחריות ואינו לוה עליהם , גם אחריות אונסים

  ).ז"ט (317 והוי רבית קצוצה- באחריות ישראל אסור •
áë .áîøåéúåòî ìù ãáåò íéáëåë úåã÷ôåî ãéá ìàøùé ,íà íä úåéøçàá ìàøùéä øåñà ìå 

íúååìäì úéáøá, íàå íä úåéøçàá ãáåòä íéáëåë øúåî, âîøìáà øåñà úåùòì ïë éðôî 
úéàøî ïéòä.  

שאם יאבדו , ל שהיה עליו אחריות כשאר לוה" היינו כנ-הישראל  באחריות הם אם •
 אפילו, אבל אם קיבל עליו אחריות כשומרים, החובות הוא יפרע את הממון לישראל

ואם אמר . 318לא נחשב שקיבל אחריות ואינו לוה עליהם, אם קיבל גם אחריות אונסים
ואם לא יוכל לגבות ממנו בשעת הפרעון הנפקד , לו שילוה אותם לישראל פלוני

מ בכל אופנים אלו "ומ, )ך"ש, ז"ט(מותר כדין ערב , ישלם לגוי את הקרן והרבית
  ).ך"ש(אסור משום מראית העין 

âë .ãîøìàøùé øîàù ãáåòì íéáëåë êìéä êøëù )äîøåà àðâéìô êì çåéøá( äåìäå éúåòî 
úéáøá ,øåñà íäù úåéøçàá ìàøùéä .ãáåòå íéáëåë øîàù ìàøùéì êìéä êøëù äåìäå 
éúåòî úéáøá øúåî, ìáà øåñà úåùòì ïë éðôî úéàøî ïéòä )åîøåäéî íà øáãä íñøåôî 

íéáøì øúåî.(  

 בריוח א שאם חולק עמו" י-מותר ' שכרך וכו הילך לישראל שאמר כוכבים ועובד •
 ).ך"ש (319אסור ויש מתירים

אבל אם רק מודיע כן ללוה ולעדים , 320 דהיינו שאומנותו בכך- מפורסם לרבים •
  ).ך"ש(שהמעות הם של גוי אסור 

ãë .æîøãáåò íéáëåë äùòù ìàøùéì ñåôåøèåôà ìò åéñëð øúåî úååìì åðîî úéáøá, 
ìàøùéå äùòù ãáåòì íéáëåë ñåôåøèåôà ìò åéñëð øåñà úååìì îîåð úéáøá, íâå äæ éåìú 

éîá úåéøçàù åéìò.  

, ז"ט(דבזה אין איסור משום מראית העין , על כל נכסיו'  פי-נכסיו  על אפוטרופוס •
פ שאינו "אבל כשאומנותו בכך מותר אע, והיינו כשאין הדבר מפורסם, )ך"ש

 ).ך"ש(אפוטרופוס על כל נכסיו 

                                                           
ורק אם נתן לו להתעסק בסחורה והגוי ,  ויש חולקים שהרי יכול לא לקבל את הריוח מחלקו315

וכן , ג"ע סכ"וה אותם לישראל ברבית מותר שכיון ששינה מדעתו נחשב לוה עליהם כמבואר בשוהל
ויש שכתבו , )צ"ת סק"ערך שי בדרכ(אם נתן לו להלוות לגוים והגוי שינה והלוה לישראל מותר 

אך אם הגוי נותן לישראל ברבית דרבנן , להחמיר אם הגוי נותן בריבית קצוצה האסורה מן התורה
 ).ז"עקב אות י' פר' בן איש חי שנה ב(מוך להתיר יש לס
ז אף אם קיבל עליו אחריות אונסים יותר מדינו חשיב כלוה "ע סט"א דלמבואר בשו" אך י316

  ).ז"בית מאיר סט(ואסור 
 ).שער דעה(מדין שליחות לגוי לחומרא דהוי דרבנן , א דהוי רבית דרבנן" אך י317
בל עליו אחריות אונסים יותר מדינו חשיב כלוה ז אף אם קי"ע סט"א דלמבואר בשו" אך י318
  ).ז"בית מאיר סט(ל "וכנ, ואסור
א בדעת "הגר, ש"ערך לחם למהריק( ולדינא יש להקל אף בנותן לו בשכרו חלק מהריוח 319
  ).ד"ס' ב סי"ד ח"מ יו"אגרו, א ספר התרומות והטור"הרמ

מותר להלוות ותם לאחרים מ שהם ילוו א"ע ולכן מעות של גוי המופקדות בבנק של ישראל 320
, כיון שידוע שכך הוא דרך הבנק, אם הבנק אינו מקבל אחריות על החוב,  לישראלאותם ברבית

מ "אגרו(מ ידוע שבנק זה אינו מקבל אחריות "מ, ואפילו אם יש בנקים אחרים שמקבלים אחריות
רבים שעובד עבור שנחשב כמפורסם ל,  וכן אם הוא יושב בחנות הידועה שהיא של הגוי מותר).שם

  ).'א הערה ה"ברית יהודה פל(הגוי ואחריות המעות על הגוי 
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  ).ך"ש( והוי רבית קצוצה - אסור •
äë .çîøïáåàø øîàù ïåòîùì úç÷ì éðîî úéáø ãéî ãéì ,ïåòîùå áéùî àì éúç÷ì àìà ìò 
éãé ãáåò íéáëåë ,ïîàð àìá äòåáù321 .èîøíàå áéùî éðéà òãåé íà úúð éì íìåòî úéáø 

òáùé åðéàù òãåé .äâä :ðøïëå øàùá úåðòè ïéáù äåì äåìîì ,äæù ïòåè äåìäù åì øåñéàá äæå 

ïòåè äåìäù åì øúéäá ,äåìîä øåèô åìéôà áàì äòåáù .àðøà÷åãå äåìäù àá àéöåäì ïî äåìîä ïåâë 

äéäù åì ïåëùî åà øáëù òøô åì, ìáà íà äåìîä àá àéöåäì ïî äåìä ,äåìä òáùð øåèôå322 .íàå 

ùé øèù ãéá äåìîä òáùð ìèåðå. ïééòå ìéòì ïîéñ ÷"ñ ïî÷ìå ïîéñ ò÷"æ.  

והוא , 323עלה בדרך היתר לפי מה שהתבאר בסעיפים למ- כוכבים  עובד ידי על אלא •
כגון ששלח אותו לקנות סחורה ולהרויח , הדין אם טוען שאר טענות שלקח בהיתר

 ).ך"ש(

 דכיון שיכול לעשות בהיתר לא יעשה באיסור ובודאי שעשה - נאמן בלא שבועה •
 ).ך"ש, ז"ט(בהיתר 

, ז"ט(צריך להשבע היסת ,  וכן אם טוען לא היו דברים מעולם- ואם משיב איני יודע •
 .324)ך"ש

אך לא אם ,  דוקא אם מפרט את דרך ההיתר שִהלוה לו- וזה טוען שהלוה לו בהיתר •
ובפרט בזמנינו שהרבה מזלזלים באיסור רבית ואינם חוששים , אומר כך בסתם

ואם הדיין רואה שההיתר , צריך הדיין לחקור אותו באיזה היתר נעשה, לעשות בהיתר
 .325)ז"ט(אינו ברור צריך להשביעו 

אבל אם התברר שלקח ,  היינו דוקא אם לא התברר שהמלוה לקח רבית- המלוה פטור •
, רבית לא בדרך היתר אלא שהמלוה טוען שזה היה מעות של יתומים או של צדקה

 ).ך"ש(המלוה לא נאמן 

 אפילו אם הוא טוען שִהלוה לו מאה במאתים ברבית קצוצה - כגון שהיה לו משכון •
נאמן המלוה בלי , טוען שהיה בדרך היתרוהמלוה , ונתן לו משכון על כל המאתים

ש אם טוען שהיה משכון על הרבית והמלוה טוען שהיה בדרך היתר "וכ, שבועה
 ).ך"ש(דנאמן המלוה 

, א דאף אם המלוה בא להוציא מהלוה במלוה על פה" אך י- הלוה נשבע ופטור •
 .326)ך"ש(המלוה נאמן בלי שבועה 

אך אם המלוה טוען שאין , חפץ ונוטל היינו דנשבע המלוה בנקיטת -  נשבע ונוטל •
כ הלוה יכול "צ להשבע אלא נוטל את כל המעות ורק אח"כלל רבית בשטר אי

אך יש חולקים דאף אם המלוה מודה דיש , )ך"ע בש"סמ(לתובעו ולהשביעו היסת 

                                                           
ת "שו(ד חרם סתם "מ יטילו עליו בי"אך מ, צ שיקבל עליו חרם בלשון נוכח" ואף שאי321
  ).ת"ם בדרכ"מהרש
, פ שחייב לו את הקרן אך אינו חייב לו את התוספת דהוי רבית" ואף אם הלוה טוען שאע322

ונמצא שהלוה מודה במקצת וחייב , ן שעשה בדרך היתר וחייב אף את הריוחואילו המלוה טוע
  ).שער דעה(ואף שהלוה מודה שלוה ברבית לא נפסל בכך לשבועה , שבועת התורה

נאמן שלא עשה ברבית קצוצה , א שאפילו אם אומר שעשה בדרך של איסור דרבנן" וי323
  ).שער דעה(ע "דין זה בצויש שהניחו , )ת"ישועות יעקב בדרכ, ד"חוו(דאורייתא 

  ).שער דעה(וכן מסתבר , א"ז סעיף י"קע' א לקמן סי"כמו שכתב הרמ,  ויש חולקים324
יש חולקים דאף אם לא טען היתר ברור נאמן אך , א"ז סעיף י"קע' כ באר הגולה לקמן סי"כ ו325

  ).שער דעה(שעשה בדרך היתר ולא עשה איסור 
אלא שלא היה בידו ליישב סתירת , וא ספק לדינאאין כוונתו דה, ע"ך וצ"מה שסיים הש [326

א שבאבק רבית אף לדעה "וי)]. א"פ הגר"ע' ו ענף י"ס' ב סי"ד ח"מ יו"אגרו(הפוסקים בזה אף בדוחק 
והיינו דוקא , א"אך יש שהסכימו לדעת הרמ). ו"ח הערה קל"ברית יהודה פ(זו המלוה נשבע ונוטל 

אך אם המלוה טוען שנתן לו , י גוי וכדומה" כגון עאם המלוה טוען שחייב לו רבית בדרך היתר
' ע לקמן סי"כ השו"למחצית שכר והלוה טוען שהיא הלואה ברבית הלוה אינו נאמן כמש בעיסקא

  ).ד"חוו (ב"ז סי"קע
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ויש , 327)א"גר, ך"ש(נוטל בלי שבועה , רבית בשטר אלא שטוען שנעשה בדרך היתר
  ).ז"ט(א "שהסכימו לדעת הרמ

åë. áðøïåëùî ãéáù ìàøùé ìàøùéî åøéáç ,åì øîàå äåìä êì åðëùîå ãáåòì íéáëåë 
úéáøá328 éìòå òåøôì ïø÷ úéáøå329 ,øúåî.  

או שאומר ,  היינו דוקא אם הגוי סומך רק על המשכון כגון שהוא משכון טוב-מותר  •
 אך בלא זה חשיב, לגוי שהוא לא משתעבד לו אלא אחריותו היא רק על המשכון

ושוב אסור ללוה שלו לפרוע את הרבית לגוי כמבואר לעיל סעיף , שהוא לוה מהגוי
  ).ך"ש(ז "י

æë. âðøïáåàø ïéäøä )פירוש משכן( úåðåëùî ìù ãáåò íéáëåë ìöà ïåòîù ,íéîéìå òáú 
ïåòîù úà ïáåàø äãôéù íúåà úåðåëùî ,ïéà ïáåàø áééç úåãôì úåðåëùîä ,ìáà áééç 

àåä ãéîòäì úà ïåòîù öàì ãáåòä íéáëåë330.  

 כיון שהוא רק נעשה שליח להלוות את מעותיו -המשכונות  לפדות חייב ראובן אין •
  ).ך"ש(ולכן אינו חייב לפדות את המשכונות , של שמעון לגוי

 

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו בובו בובו בובו ב, , , ,  ברבית ברבית ברבית ברביתהגויהגויהגויהגויע שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן ע שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן ע שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן ע שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן """"קקקק' ' ' ' סיסיסיסי
à .ãðøìàøùé äåìù úåòî ãáåòî íéáëåë éáøáú øåñà ìàøùéì øçà úåéäì åì áøò331, 

ïåéëù íäéðéãáù òáåú áøòä äìçú332 àöîð áøòä òáåú úà ìàøùé úéáøá áøòäù áééç 
äá ãáåòì íéáëåë333, êëéôì íà ìá÷ åéìò ãáåòä íéáëåë àìù òáúé úà áøòä äìçú334 
éøä äæ øúåî .äâä :äðøàðãéàäå àîúñî éåä åìàë ìá÷ åéìò éëä íúñã úåáøò êë àåä, à÷åãå 

íå÷îá âäðîäù êë ïéòáåúù äåìä äìçú. åðøéå"à åðéàù øåñà àìà áøòá óåìù õåã ) פירוש ערב
כשלוף דוץ שהוא מין עשב שמיבשין אותו ורוחצין בו את הידים , שמנקה את הלוה מדין המלוה

: åðééäã ïéàù ïéã äåìîä íò äåìä ììë àåäù ìåëé åúåçãì ìöà áøòä .äâä )להעביר הזוהמא
æðøíàå øáò ðåäùò áøò åãòá êéøö íìùì ìë ãñôä òéâîä åì ìò åãé, ìáà åðéà êéøö úúì úéáøä 

ïúåðù åìéáùá ïéàã íéøîåà ïúéì úéáø335, éàå øáë òøô åì úéáøä ïéà ïéàéöåî åãéî336 àìã òøâ 

÷áàî úéáø337.  

                                                           
  ).ד"ח הערה קל"ברית יהודה פ(א שבאבק רבית אף לדעה זו המלוה נשבע ונוטל " וי327
  ).ת"שורש מיעקב בדרכ( עיסקא ע באומר לו שילוה מישראל בהיתר" וצ328
א דאפילו אם אמר לו בשעה שלוה ממנו שאם לא יפרע עד יום פלוני יוכל למשכן את " י329

 ).שער דעה(ג הוי אסמכתא ולא מהני "א דכה"אך י, המשכון אצל גוי מהני
  . דהיינו שיאמר לו מי הגוי שלוה ממנו330
 ).'ד הערה ח"ברית יהודה פל(ל גווני  אך אם הוא ערב רק על הקרן או רק על הרבית מותר בכ331
אך , ודינו שהמלוה יכול לתבוע בתחילה את הלוה או את הערב, "ערב קבלן" והוא הנקרא 332

 .הלוה אינו יכול לסלקו לתבוע את הערב
משום , יש שהסתפק אם יועיל שיהיה ערב שלוף דוץ גוי,  ישראל שלוה מישראל חבירו ברבית333

ואין כאן רבית בין ישראל לישראל אלא , מהמלוה וחוזר ומלוה ללוהז נחשב שהגוי הוא לוה "שעי
אך ודאי שלא יועיל להתיר אם גוי יהיה ערב , מ הלוה לא פקע ממנו שם לוה"או דמ, בין גוי לישראל

כ יש רבית בין הלוה "וא, שהרי יש אומרים שנחשב שהערב אינו לוה של המלוה, קבלן על הלואה זו
שארית חיים (מ מדרבנן אסור בכל גווני "ויש שכתבו דמ, )ור מים חייםמק(למלוה שהם ישראלים 

  ).ת"בדרכ
והוא הנקרא , יוכל לתבוע מהערב'  ורק אם אין ללוה לשלם או שהלוה לא ירצה לשלם וכדו334

 ".ערב סתם"
ולא מוחים משום דהיתה בזה תקנת הארצות והפקר , א דכיום המנהג לפסוק פסידא דשוקא" י335

ת אמרי יושר "שו, ב"אות י' א' ב סי"ד ח"ת בית יצחק יו"שו(ויש חולקים , )בית הלל(בית דין הפקר 
  ).ש"ט עיי"קמ' א סי"ח

א "אך י, )ב"ך סק"ובש' א וב"ז סק"וכן מבואר בט, שער דעה(א דקאי אף בערב שלוף דוץ " י336
  ).בית מאיר(דקאי רק על ערב קבלן ולא בערב שלוף דוץ 

ולא נחשב שפורע את החוב של הערב , פרוע לגוי גם את הרביתא שמותר ללוה לכתחילה ל" י337
א דאסור "אך י, )ב"ז סק"וכן מבואר בט, ן בשער דעה"ראב(לגוי ונחשב שישראל נותן לישראל רבית 

 ).א"ל סק"מהרא, ז"חדרי דעה בט(אף ללוה לפרוע את החוב לגוי 
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דהיינו , וי זקף על הלוה מיד את הרביתג אך אם ה- אסור לישראל אחר להיות לו ערב •
מותר לישראל להיות לו ערב ואפילו ערב , ומיד חייבו במאה ועשריםשהלוה לו מאה 

משפט צדק (ויש חולקים , )ש"ס בפת"חת, א"ז ברע"ש וריא"מהריק( 338שלוף דוץ
 .339)א"ברע

ומה , כיון שרק אומר שיתן לו רבית, א דאין איסור בשעה שנעשה לו ערב" י- שם •
 על כ"נקוה(שלם את הרבית שנאמר שאסור להיות לו ערב היינו לקיים את הערבות ול

 .340)ה"ז סק"ט

 אלא רק אם יתבע קודם את הלוה ולא ימצאו מה לגבות - שלא יתבע את הערב תחלה •
 .)ך"ש(או שהלוה יברח , או שהלוה יהיה אלם ובית דין לא יוכלו להוציא ממנו, ממנו

ואפילו אם הלוה לו , בין אם הלוה לו מאה תמורת מאה חמישים - הרי זה מותר •
 .)ך"ש(פת רבית לכל חודש וחודש מותר בתוס

א דלכתחילה אסור להיות ערב " ולדינא י- א שאינו אסור אלא בערב שלוף דוץ"וי •
אך בדיעבד אם , 341דהיינו שהגוי המלוה יכול לתבוע ממנו לפני שתובע מהלוה, קבלן

 אין מוציאים מידו , וגבה את הרבית מהלוה ופרע לגוי את הרבית וחזרהיה ערב קבלן
,  שאם היה ערב שלוף דוץ וגבה את הרבית מוציאים מידומבוארו, א"ומכים על הידס

 .342)ך"ש, ז"ט(א בסוף הסעיף דסובר דהוי אבק רבית ולא מוציאים מידו "ודלא כרמ

 ולכן לוה שהתחייב לחבירו שאם לא יפרע את החוב - אבל אינו צריך לתת הרבית •
ובאמת מחמת שהלוה לא , בזמן ישלם את כל ההפסדים שיהיו למלוה מחמת כך

מכירה שמוכר לו סחורה בזול שילם בזמן הוצרך המלוה ללוות כסף מאחר בהיתר 
מ אסור ללוה לשלם "מ, 'עיסקא וכדואו בהיתר ] ה ויהיו"ז בד"קס'  לעיל סימבוארכ[

א שאסור ללוה לשלם לערב את הרבית שהערב שילם " ברממבוארכ, 343את זה למלוה
אמר מתחילה למלוה שילוה מאדם אחר בהיתר עיסקא ואפילו אם הלוה , 344לגוי
'  שני שותפים שא.346ואם שילם מוציאים מיד המלוה, 345אסור לו לשלם את זה' וכדו

                                                           
א "אך י, )ח"ק כ"ת ס"דרכש בערך שי ב"מהריק(א דרק לאחר הזקיפה מותר לו להיות ערב " י338

והיינו דוקא בגוי ). ס בערך שי שם"ז וחת"ריא(דאף מיד בשעת ההלואה והזקיפה יכול להיות ערב 
פ "אך להיפך בישראל המלוה לגוי וישראל ערב לו אסור אע, המלוה לישראל וישראל אחר ערב לו

 ).ערך שי שם(שהמלוה זקף את הקרן והרבית 
  ).ברכי יוסף(ים לי  ולכן יכול המוחזק לומר ק339
בית  ("לא תשימון"דעובר ב,  אך רוב האחרונים חולקים דהאיסור כבר בשעה שנעשה ערב340

  ).ט"קצ' ד סי"ז יו"אבנ, ז"ק י"ת ס"ו בדרכ"ל סק"מהרא, ה"שער דעה סק, מאיר שם
אלא אם ,  ולכן הלוקח משכנתא מבנק של גוים אסור לחבירו ישראל להיות ערב קבלן שלו341

  ).א"י ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(עיסקא ביניהם עשו היתר 
צריך להזהר שהלוה בעצמו ,  בדיעבד אם כבר חתם בערבות אסורה עבור הלואת גוי לישראל342

ש שהערב לא ישלם ממעותיו "וכ, ולא שהערב יגבה מהלוה וישלם לגוי, ישלם את הקרן והרבית לגוי
קיצור דיני (ת ולא לחזור ולגבותה מהלוה אסור ואפילו אם הערב מוכן לוותר על הרבי, את הרבית

  ).ב"י ס"רבית המצויים פ
והתנה עמו שאם לא יפרע את החוב עד זמן מסויים המלוה ,  אך אם הלוה נתן למלוה משכון343

 ).ד"חוו, תפארת למשה(ו "ח סכ"קס' מותר כמבואר לעיל סי, ילוה מגוי ברבית עם משכון זה
אך אם מכר את סחורתו , י אסור משום שיש לזה שם רביתא דדוקא רבית שמשלם לגו" אך י344

וכן אם לוה בהיתר עיסקא שמשלם רווחים לחבירו מותר , כ הלוה משלם את מה שהזיק לו"בזול א
 ).תפארת למשה(

וגם אמר לו שאם לא ישלם לו את חובו יהיה ,  ולכן אף אם המלוה תבע את חובו מהלוה345
אין דבר אתה לא "והשיב לו הלוה על זה , ם רווחיםמוכרח ללוות כסף מאחרים ולשלם עבור

מנחת (מ הלוה פטור וגם אסור לו לשלם למלוה את הרווחים ששילם המלוה לאחרים "מ, "תפסיד
ובגלל , ש אם המלוה תבע את מעותיו משום שרוצה להרויח בהם"וכ). 'אות ב' ע' ב סי"שלמה ח

אפילו אם ,  שהמלוה היה יכול להרויחאסור לו לשלם את מה, שהלוה לא פרע המלוה לא הרויח
  ).ב"ש אלישיב י"פסקי הגרי(הלוה התעסק עם מעות אלו והרויח 

א שאם אחד ביקש מחברו שילוה לו כסף והלה השיבו כי הכסף נמצא בביתו והלוה שהיה צריך "י
 מסתבר שאין כאן שום איסור רבית כיון שנותן לו מה, את הכסף אמר לו סע לביתך ואני אשלם לך

ויש שכתבו שאם הלוה הוציא הוצאות אלו מותר לפרוע , )'ע' ב סי" חלמהשת ת מנח"שו(שהוציא 
אף אם לאחר הפרעון המלוה יהנה מהוצאות , למלוה כל סכום ההלואה בלא לנכות הוצאות אלו
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ובשעת הפרעון , מהם לוה מהגוי ברבית לצורך השותפות וחולקים בריוח מהלואה זו
א שבערב "אפילו לדעת הרמ, הוי רבית קצוצה, לוקח הלוה את הרבית מהשותפות

כיון שהגוי המלוה מכיר רק את השותף שלוה ממנו והוא חזר , וי רק אבק רביתה
, אך אם שותף זה שלוה מהגוי עוסק בכספי השותפות, והלוה את הכסף לשותפות

שהרי גם , 347יכול לפרוע קודם את הרבית לגוי לפני שיחלקו בריוח שיש מכסף זה
ותפים מתעסק בכסף אך אם רק אחד מהש, 348הרבית היא חלק מההפסדים של הכסף

אינו יכול לקחת את הרבית מכסף , וחבירו לוה כסף מגוי ברבית כדי להניח לשותפות
ולכן צריך ששניהם ילוו מהגוי , 349השותפות כיון שהוא לא מתעסק בכספי השותפות

אך אם לוה מישראל בעיסקא והתחייב , 350י ששניהם יחתמו על שטר ההלואה"יחד ע
, יכול לקחת קודם את הריוח מהשותפות, לשותפותלתת לו ריוח ונתן את הכסף 

                                                                                                                                                                         

אם עשה כן רק לצורך הלוה ודאי שצריך לשלם לו עבור , אך אם המלוה הוציא הוצאות אלו, אלו
ברית יהודה (אך אם המלוה יהנה מהוצאות אלו יש להחמיר שלא לגבות את זה מהלוה , ההוצאות

אף אם , ויש שכתבו שאם המלוה אינו צריך להוציא הוצאה זו עכשיו, )'וד' ח סעיף ג"עיקרי דינים פ
מ "מ, כגון שהכסף נמצא בחשבון בנק שיש עמלה כשימשוך משם את הכסף, יצטרך לזה לאחר זמן

פעולה זו מתייחסת רק ללוה ומותר לו לשלם את ההוצאות , ושה זאת לצורך הלוהכיון שעכשיו ע
, א שאסור לשלם למלוה על הוצאות שהיה לו בשביל להשיג את הכסף"אך י). 'נ' ו עמ"חוט שני פ(

אך מותר לשלם לו על הוצאות , ויש בזה איסור רבית מן התורה, כמו להביא את הכסף ממקום אחר
אך צריך לציין שזה עבור ', דמי גוביינא וכדו, מסים, בולים, הוצאות השטרההלואה עצמה כגון 

  ).ז"ג ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(ההוצאות שמותר לשלם עליהם 
אך הפקידים , ח שדורשים סכום קטן בתוספת להלואה עבור ההוצאות ושכר הפקידים"קופת גמ

יש שהקילו שאין בזה איסור ,  כתרומהח"אינם לוקחים זאת לעצמם אלא נותנים את זה לקופת גמ
, )'י' א סי"ת דובב מישרים ח"שו(אך לכתחילה יעשו כך עם היתר עיסקא ויפרסמו את הדבר , רבית

אם לוקחים רק דבר , ויש שכתבו שכיון שמעיקר הדין מותר יש להקל בזה אף בלי היתר עיסקא
אם אינם גובים לפי ההוצאות ואף , )ט"ק' ה סי"מנחת יצחק ח(מועט כדי לכסות את ההוצאות 

יש להתיר , אלא מחלקים את ההוצאות וגובים סכום קצוב לכל הלואה, הממשיות שהיו בהלואה זו
ח מכסף פרטי יש לחשב ולתבוע רק את "אך בגמ, )ז"ט ס"ברית יהודה פ(אם הוא סכום סביר 

את ההוצאות לפי גובה ונראה שאין לחלק , )'נ' ו עמ"חוט שני פ(ההוצאות המדוייקות של הלואה זו 
ג שהפקידים אינם "ויש שכתבו שבכה). ז"ח ס"ברית יהודה עיקרי דינים פ(וסכום וזמן ההלואה 

כ "אלא צריך שהפקידים יקחו את שכרם ואח, ח לקחת שום תוספת"לוקחים את השכר אסור לגמ
ש אלישיב "גריפסקי ה(ח שכר טירחה "ורק בצורה זו יכולים הלווים לשלם לגמ, ח"ינדבו את זה לגמ

, ולכן יש לסדר קרן מיוחדת עבור הוצאות הפקידים והניהול, ויש שכתבו שיש בזה איסור רבית, )ו"ס
אלא שמוסיף עוד התחייבות לקרן זו עבור , ח רק כפי השיעור שלוה"וכל מי שלוה מתחייב לגמ

קיצור דיני רבית (ובזה אין איסור רבית , הפקידים וההוצאות ומציינים בתשלום שזה עבור ההוצאות
  ).ג"א ס"המצויים פי

א דהוי אבק רבית לא מוציאים "אך לדעת הרמ, ג הוי רבית קצוצה"ז דבכה" כל זה לדעת הט346
, מ ביניהם אם הלוה נשבע שישלם את זה למלוה"וכן יש נ). בית לחם יהודה, באר היטב(מיד המלוה 

ית הלוה חייב לקיים את השבועה א דהוי אבק רב"ולרמ, ז דהוי רבית קצוצה השבועה בטילה"דלט
ולמעשה צריך לפשר ביניהם ] ראשונים' שהובא בזה מח, ה אינו עובר"א בד"ס ס"ק' עיין לעיל סי[
 ).בית לחם יהודה(

א "וי, )ד"ע הרב סעיף ס"שו(א דוקא אם התעסק בכסף והרויח יכול לתת את הרבית לגוי " י347
ואם הפסידו בעסק ). ט"כ' א סי"מ ח"י חיים חות דבר"שו(שאף אם לא הרויח יכול לתת את הרבית 

אך אם השותף השני רוצה , יכול לקחת את הקרן מהשותפות והשותף השני אינו צריך לשלם מביתו
 ).ז"י ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(לפצותו יש מתירים 

ת אך אם לוה בידיע, א דכל ההיתר בזה הוא רק אם לוה מהגוי ברבית שלא מידיעת השותף" י348
 ).ד"חוו(השותף שוב אסור לו לקחת את הרבית מהשותפות 

קיצור דיני (ואין חיוב על גופם אין בזה איסור ,  אך אם הם לווים על שם החברה שבבעלותם349
  ).ו"י ס"רבית המצויים פ

אסור ללוה לשלם את הרבית שהבנק , וכן אדם שלוה מבנק של גוים ברבית בכדי להלוות לחבירו
  ).ג"ב וצ"מ' ג סי"מ ח"רואג(פ שהמלוה מפסיד מזה "אע, יקחו מהמלוה

 או אם יש מנהג בין הסוחרים שכאשר יחתום אחד שמו וכותב ושותפו נתחייב בזה השותף די 350
ג הגוי יכול לתבוע כל אחד "ואם בכה). ח"ב ס"א כלל קל"חכמ(בזה דאז שניהם הם הלוים 

אסור לשני , ע את כל חוב הרביתואף אם אחד מהם פר, אסור לכתחילה, מהשותפים בפני עצמו
ויש שהסתפק בזה דיתכן שבכל גווני , )ד"ע הרב סס"שו, ד"חוו(א "לשלם לו את הרבית כמבואר ברמ

 ).א"שער דעה סק(מותר 
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 .351שכמו שלקח את הכסף מהישראל בעיסקא כך נתן את הכסף לשותפות בעיסקא
ואין בזה חשש של רבית מוקדמת שמא , מותר לשלם שכר לאדם שיהיה ערב שלו
ואף אם רוצה שיהיה ערב קבלן שלו , 352בסוף הערב יצטרך לשלם את חוב הלוה

,  ערב שלוף דוץ שלו או שרק הערב מתחייב בשטר למלוה אסוראך אם הוא, 353מותר
ויש מתירים בכל גווני וכתבו שכן , )ז"ט( 354כיון שמעכשיו הוא נהיה מלוה שלו

מ לכל הדעות אדם שרוצה לקנות סחורה בהקפה והמוכר לא "ומ, )כ"נקוה(המנהג 
בדרך יכול לעשות , ורוצה לשלם שכר לאותו אדם, מאמין לו אלא רק לאדם אחר

כ הקונה יקנה מהערב "ואח, היתר שהערב יאמר למוכר שהוא קונה ממנו את הסחורה
  .)ז"ט(את הסחורה מחדש בכל סכום שירצה 

á. çðøïëå ãáåò íéáëåë äåìù ìàøùéî úéáøá ,øåñà ìàøùéì úåéäì åì áøò .äâä :èðøàìà 

íà äðúä íò ãáåòä íéáëåë355 ìëù ïîæ ùéù åì òåøôì àì åðçãé ìöà áøòä ,æà éøù ìá÷ì ïø÷ä 

úéáøäå ìàøùéî íà àì òøôé ãáåòä íéáëåë .ñøíàå ìàøùéä áøò åì ãòá ïø÷ä àìå ãòá úéáøä 

àìà ùé åì ç÷éì úéáøä ïî ãáåòä íéáëåë ,åà êôéäì áøòù åì ãòá úéáøä àìå ãòá ïø÷ä ,øúåî .
àñøà÷åãå ãáåòäù íéáëåë ç÷åì úåòîä ãéî äåìîä ,ìáà íà ìàøùé áøò ïç÷ì åãéî ,óà ìò éô 

äùåòù ìéáùá ãáåòä íéáëåë øåñà .à÷åãå àìá ïåëùî ,ìáà íà ïúåð åì ïåëùî ìù ãáåò íéáëåë 

ãòá ïø÷ä ìåëé áøòì åì ãòá úéáøä ,ø÷éòã äàåìä ìò ïåëùîä óà ìò áâ àåäã ïìèð ãéî ìàøùé 

äåìîä, àëåéåì äåìä ãéì ãáåò íéáëåë éîã .áñøíàå äéä ìàøùéì ïåëùî ãáåòî íéáëåë åà áøò 

åòãá íéáëåë ,àáå ìàøùé àå"ì äåìîì øåæçéù ãáåòì íéáëåë ïåëùî åìù åà øåèôéù áøò ãáåòä 

íéáëåë àåäå áøò åì ,êéøö íìùì åì ìë ïø÷ä úéáøäå äìòù åéìò ãò åúåà íåéä ,ìáà àì úéáøä 

äìòéù åéìò ïàëî êìéàå ,âñøíà àì ïåëùîäù äéä äåù øúåé æàã êéøö úåìòäì åì úéáø ãò éãë åéîã 

ìù ïåëùîä åà øéæçäì åì åðåëùî .ãñøíàå ó÷æ ãáåòä íéáëåë ïø÷ä íò úéáøä ,æà åìéôà äî äìòéù 

åéìò çà"ë éåä ïø÷ë êéøöå íìùì åì ìëä, åìéôà àì äéä ïåëùîä äåù åà åìéôà àì äéä åì ïåëùî 

ììë àìà øèô áøò ãáåò íéáëåë äéäù åì.  

                                                           
אין חילוק אם לוה ) א דכל ההיתר"הערה י(ל "ד הנ"אף לדעת החוו,  ובזה דלוה בהיתר עיסקא351

  ).ט"ת סק"ת יד יוסף בדרכ"שו(בידיעת השותף או לא 
פ שלא התנה עמו בהיתר "אע, וכן אם לוה מחבירו בהיתר עיסקא על מנת להלוות לאדם אחר

דכמו שלוה בעיסקא כך מלוה בעיסקא , עיסקא מותר לקחת ממנו את כל מה שנותן למלוה שלו
ולכן בני זוג , )ד"ו סכ"ברית יהודה עיקרי דינים פ, ח" חוט שני אות קס-שלמי תודה , עצי לבונה(

והמחותנים מתחייבים לפרוע את ההלואה עם הרבית , פ היתר עיסקא"שלוקחים משכנתא מהבנק ע
ברית יהודה עיקרי דינים שם הערה (מותר משום ששלחו אותם ללוות בהיתר עיסקא , שהבנק גובה

וכן בזוג שלוקחים , )ג"ש אלישיב פ"פסקי הגרי(ויש אוסרים אף כששלחו ללוות בהיתר עיסקא , )ד"מ
צריכים , והמחותנים התחייבו סכום כסף ומשלמים את הסכום שהתחייבו כולל הרבית, תאמשכנ

  ).ז"ש אלישיב ק"פסקי הגרי(לעשות היתר עיסקא בין הזוג להורים 
אף אם הערב יודע שהוא יצטרך לשלם עבורו את , מ מותר לשלם שכר עבור הערבות" ומ352

 ).א"ש אלישיב כ"פסקי הגרי(הערבות 
ורק אם מקדים לתת , אך לדעה הראשונה אסור, ע מותר"א שהובאה בשו"עת היא שרק לד" וי353

לו שכר כדי שישתדל להשיג לו הלואה מהמלוה בין אם יצטרך להיות ערב קבלן ובין אם לא יצטרך 
אך אסור לתת לו שכר על כך , מותר אף אם בסוף היה צריך להיות ערב קבלן, להיות ערב קבלן
, ש מתירים אם בתחילה נתן לו הלוה שכר וביקש שיהיה לו ערב רגילוי, )ד"חוו(לאחר ההלואה 

א כלל "חכמ(אך אסור לשלם לו שכר לאחר ההלואה , ולבסוף המלוה דרש שיהיה ערב שלוף דוץ
כיון שלרוב הפוסקים מותר יש להקל , ולמעשה לענין ערב קבלן שדורש שכר על ערבותו). ז"ב ס"קל

ברית יהודה (אך יש שכתבו שיש להחמיר לכתחילה , )ג"י ס"ם פקיצור דיני רבית המצויי(ולהתיר 
  ).ז"ט הערה מ"פ

על מנת שיכסהו הנותן בתאריך המופיע , ק מאוחר שישתמש בו מיד' ולכן הנותן לחבירו צ354
ש אלישיב "פסקי הגרי(ואסור שהמקבל יתן משהו לנותן עבור הטובה הזאת , הרי זה כהלואה, ק'בצ
, ואסור לשלם לבנק עמלה על כך, ם אופנים שהיא בגדר ערב שלוף דוץערבות בנקאית ישנ). ד"ע

ברית יהודה עיקרי (אלא אם נכתב בשטר היתר עיסקא של הבנק שהוא כולל אף את מתן הערבויות 
 ).ו"ח הערה מ"דינים פ

דמותר , שאם יהיה לגוי לשלם לא יתבע ממנו,  והוא הדין אם התנה עם הישראל המלוה355
  ).מאירבית (להיות ערב 
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וה יכול לדחות את המלוה  כיון שבדיני הגוים הל-'  וכווכן עובד כוכבים שלוה •
לוה לוה לישראל הערב והוא ִהנמצא שהישראל המלוה ִה, שיגבה את החוב מהערב

 .)ז"ט(לגוי 

 אפילו ערב קבלן שאינו ערב שלוף דוץ אסור אף לדעת - ערב לו להיות לישראל אסור •
א "ת הרשב"שו(ויש מתירים אם אינו ערב שלוף דוץ , )ך"ש( 356'א שבסעיף א"הי

את הקרן יכול הישראל ,  ובדיעבד אם נעשה ערב לגוי.357)א"ן ברע"רמבהמיוחסות ל
אך את הרבית לא יגבה אלא מהגוי , י שנהיה ערב"לשלם שהרי התחייב למלוה ע

 .)ז"ט(

אך אם הלוה יהיה אלם ובית דין לא יוכלו להוציא ,  ורוצה לשלם- שיש לו לפרוע •
 ).ך"ש (358או שהלוה יברח יתבעו מהערב, ממנו

א מתיר אפילו בערב " משמע דהרמ- אל ערב לו בעד הקרן ולא בעד הרביתואם הישר •
אך , )ז"ט(ויש חולקים דאסור , אם הוא ערב רק על הקרן ולא על הרבית, שלוף דוץ

 .359)בית מאיר, ד"חוו, כ"נקוה(א "יש מסכימים לפסק הרמ

, סור שהוא ערב לו רק על הרבית אא דאף" אך י-'  וכואו להיפך שערב לו בעד הרבית •
כ אחריות "וא, נמצא שכל זמן שהגוי אינו פורע את חובו הוא חייב ברביתכיון ש

דכאן מיירי , א" יש שהסכימו עם דברי הרמבלא, )ז"ט, לבוש(החוב על הערב 
אם הרבית מתרבה בכל באמת אך , התחייב לו סכום קצוב למשך כל זמן ההלואהש

ג "ובכה,  ערב רק על הרביתפ שהישראל"אסור אע, חודש וחודש שהגוי אינו פורע
יד , ש"י בפת"פ נוב"ך ע"ש(אסור אף אם הישראל אינו לוקח את המעות מהמלוה 

 .360)אברהם

אם לא קנו מידו אינו חייב  אך, ל זה היינו אם קנו מידו ע-  שערב לו בעד הרבית •
 .361)ך"ש(כערב שלא בשעת מתן מעות לגבי הרבית כיון שהוא , לשלם כלל

אלא לקח ,  ומשמע שאף אם הישראל אינו ערב כלל- קחן מידואבל אם ישראל ערב ל •
נותן אך היינו דוקא אם הישראל , 362את המעות מיד המלוה ונתן לגוי הלוה אסור

אך אם הגוי הלוה נותן בעצמו את הרבית למלוה מותר , כ את הרבית למלוה"אח
,  מותראך יש חולקים דאפילו אם הישראל נעשה ערב וקיבל את המעות בידו, )ך"ש(

 .)א"רע(ע "וצ, ש אם לא נעשה ערב דמותר"וכ

והיינו דוקא אם הוא ערב רק על  - '  וכואבל אם נותן לו משכון של עובד כוכבים •
 וכל זה ,364פ שנתן משכון של הגוי"אבל אם הוא ערב גם על הקרן אסור אע, 363הרבית

                                                           
  ).ג"ח ס"א כלל קל"חכמ( והוי רבית קצוצה 356
, א להוציא מיד המלוה"א,  ואם כן אם כבר גבה את הרבית מהישראל שהיה ערב קבלן357

  ).שער דעה(שהרי יש מתירים אף בערב קבלן , דהמוציא מחבירו עליו הראיה
עכשיו שהרי , אסור לגבות, מ את הרבית שעלתה אחרי שהגוי ברח ותבעו מהערב" אך מ358

 ).ת"שארית חיים בדרכ(הישראל הערב הוא הלוה והוי רבית מישראל לישראל ואסור 
דהיינו , ועל הרבית יהיה ערב רגיל,  ויש שכתבו דאף מותר להיות ערב שלוף דוץ על הקרן לבד359

יוכל ' ורק אם לא יהיה לו לשלם או שיברח וכדו, שהמלוה צריך לתבוע קודם את הגוי על הרבית
 ).ל"מהרא' חי(שראל את הרבית לתבוע מהי

אם יש זכות למלוה לתבוע את , א דאף אם הרבית מתרבה על הערב בכל חודש וחודש" אך י360
ורק אם אין זכות למלוה לתבוע , דנחשב רק כערב רגיל שאין בזה איסור, הלוה שישלם חובו מותר

דברי ' ד בבי"חוו(ור נחשב כערב שלוף דוץ ואס, את החוב מהלוה כל זמן שהרבית מתרבה על הערב
  ).ך"הש

כיון שדמי ההתפשרות הם חלק מריוח , אין צריך קנין" היתר עיסקא"פ "אך ערב על הלואה ע 361
ת שבט "שו(בשותפות מועיל לכולם ' כ הקנין שמקנה מקבל העיסקא שהוא שותף א"וא, השותפות

 ).'ג אות א"שכ' א סי"הלוי חי
, עות מהמלוה לא הזכיר שלוקח עבור גוי פלוניא דהיינו דוקא אם הישראל שלקח את המ" י362

, א דבערב סתם מותר לכתחילה"אך י). ד"חוו(אך אם הזכיר לו את שם הגוי שלוקח עבורו מותר 
 ).שער דעה(אך אם עבר ועשה יקיים ערבותו , ובערב קבלן ושלוף דוץ לכתחילה אסור

 ).ה"ד הערה ל"ברית יהודה פל( והיינו דוקא בערב סתם 363
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בל ממנו אך אם בתחילה ישראל ִהלוה לגוי וקי, בסרסור שמביא את המשכון של הגוי
חוזר ולוה עם משכון זה מישראל אחר ואומר לו שמוכרו לו אסור לו להיות ו, משכון

אף אם בסוף המלוה מתרצה להחזיר לו  אך אם אינו ערב כלל מותר, ערב על הרבית
אם בתחילה נתן לו את אבל , ותר לישראל הלוה לשלם את הרביתאת המשכון מ

בכל א ד"אך י, )ך"ש(משלם את הרבית המשכון סתם מותר אפילו אם הישראל הלוה 
כיון שנמצא שכל זמן שהגוי אינו פורע , אף שהוא ערב לו רק על הרבית אסורגווני 

 ).ז"ט(כ אחריות החוב על הערב "וא, את חובו הוא חייב ברבית

 ואין המלוה צריך לתבוע את הלוה או את הערב - צריך לשלם לו כל הקרן והרבית •
ואם , הוא מתחייב אף אם לא קנו מידוכון והחזירו לגוי ואם היה בידו מש. 365הגוי

אך אם היה ערב סתם , אם היה ערב קבלן הוא מתחייב אף בלי קנין, פטר את הערב
 .)ך"ש(ע אם צריך קנין או לא "צ

א דאם עשה קנין "י, פ שהערב היה מתחייב בכל רבית זו"אע -'  וכואבל לא הרבית •
פטור מלשלם את הרבית אפילו אם קנו מידו א ד"אך י, )ז"ט(ז חייב את כל הרבית "ע

 .)ך"ש(כ "שתעלה אח

ו מתחייב הערב ג אף שלא קנו מיד" ובכה- ואם זקף העובד כוכבים הקרן עם הרבית •
  .366)ה" סקך"ש(כיון דהוי כמו הקרן , ערב בשעת מתן מעותכמו , על הרבית

        
        אחדאחדאחדאחד    סעיףסעיףסעיףסעיף    ובוובוובוובו, , , , ונתגיירונתגיירונתגיירונתגייר    ברביתברביתברביתברבית    שהלוהשהלוהשהלוהשהלוה    כוכביםכוכביםכוכביםכוכבים    עובדעובדעובדעובד    דיןדיןדיןדין    אאאא""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי

à. äñøìàøùé äåìù úåòî ãáåòäî íéáëåë úéáøá ïô÷æå åéìò äåìîá367 øééâúðå ,íà ãò 
àìù øééâúð ïô÷æ åéìò äåìîá äáåâ ïø÷ úéáøå, íàå øééâúðùî ïô÷æ åéìò äåìîá ,äáåâ 
ïø÷ä àìå úéáøä368 .ìáà ãáåò íéáëåë äåìù ìàøùéî úéáøá ó÷æå åéìò úà úéáøä 

äåìîá ,óà ìò éô ïô÷æù åéìò øçà úðùøééâ äáåâ úà ïø÷ä úàå úéáøä àìù åøîàé 
ìéáùá åéúåòî øééâúð äæ ,åñøäáåâå ìàøùéä åðîî øçà øééâúðù ìë úåòî úéáøä áééçúðù 

íäá äéäùë ãáåò íéáëåë369.  

משום שמזמן ,  אפילו את הרבית שעתידה להתווסף לאחר שיתגייר-ורבית  קרן גובה •
אלא , ם לא זקף את כל הרביתיש שהסתפקו א). ך"ש(שזקף עליו במלוה נחשב כקרן 

ולא זקף , מ שיתן לו דינר לכל חודש"דהיינו שבתחילה ִהלוה לו ע, שילם מראש

                                                                                                                                                                         
, בזה אסור להיות ערב על הקרן ועל הרבית, נו דוקא אם המשכון שווה רק כנגד הקרן והיי364

ד הקרן והרבית מותר לישראל להיות ערב על הקרן ועל גאבל אם המשכון הוא טוב ששווה כנ
  ).ד"חוו(הרבית 

אף הישראל שנכנס במקום , א דבזמנינו שאף אצל הגוים תובעים בתחילה את הלוה" אך י365
  ).יד אברהם(לתבוע בתחילה את הלוה הערב צריך 

או בערב שלוף דוץ , א דוקא אם בשעה שזקף את הרבית עם הקרן פטר את הלוה מחיובו" י366
א דאף אם לא פטר את הלוה בשעה שזקף את הרבית עם "אך י, )ד"חוו(דחשיב שפטר את הלוה בזה 

  ).ת"ערך שי בדרכ(הקרן מהני בלי קנין 
כך וכך אני חייב ' חישב הכל ביחד במלוה וגם כתב לו שטר עליהם א דזקיפה היינו דוקא אם" י367
ויש שחילקו בין זקיפה קודם , )ח"ק ל"י ס"ז הגב"ס' מ סי"ג חו"כנה, י בשער דעה"רש(' לפלוני

אך אם זקף לאחר שהתווספה , פ"דבזה צריך שיכתוב ולא מועילה זקיפה בע, שהתווספה הרבית
דאם מחשב עמו לאחר , ויש שחילקו להיפך, )ה"ב סק"ר' ז סי"אבנ(פ "הרבית מועילה גם זקיפה בע

' דינרים וזקף לו את הה' אבל אם בשעת ההלואה הלוה לו סלע בה, ההלואה צריך שיכתוב כן בשטר
  ).ת"דרכ(פ "דינרים במלוה הוי זקיפה אפילו בע

ת הלל בי(הוי ספק איסור ולחומרא ,  ובספק אם זקף עליו לפני שהתגייר או לאחר שהתגייר368
 ).ת"בדרכ

דכיון , צ להחזיר"אם לא זקף כלל מסתבר שאי,  אם גבה את הרבית שעלתה אחר הגירות369
אבל אם זקף לאחר .  אלא רק אבק רביתרייתאשהקציצה היתה כשהיה גוי אין בזה איסור דאו

אך . ב דאף לאחר ההלואה הוי רבית קצוצה"ו ס"קס' א בסי"לי, הגירות מסתבר שזה רבית קצוצה
  ).ב"ל סק"מהרא' חי(צ להחזיר "ע אי"גבה את הרבית של הזמן שקודם שנתגייר לכואם 
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אם צריך המלוה , כ התגייר המלוה"ואח, ב דינרים"כ נתן לו י"במלוה אלא שאח
 .370)א"ת ברע"גידו(להחזיר את הדינרים שקיבל על זמן היהדות 

 ,ז"ט( שכבר התחייב לפני גירות המלוה  אפילו את הרבית- גובה הקרן ולא הרבית •
פרישה (א שאם לא זקף כלל מותר לגבות את הרבית שהתחייב לפני הגירות "וי, )ך"ש

ויש שצדדו להתיר בזה , )ך"ש(אך העיקר דאם לא זקף כלל אסור לגבותה , )ך"בש
 .)א"ת ברע"גידו(

את לגבות מותר שא דהוא הדין אם לא זקף כלל " י-'  וכואף על פי שזקפן עליו •
  ).ך"ש(וטוב להחמיר , אם לא זקף את הרבית אסור לגבותשא "וי, הרבית

        
        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' וווו    ובוובוובוובו, , , , פירותפירותפירותפירות    שיאכלשיאכלשיאכלשיאכל    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    שדהשדהשדהשדה    אואואואו    ביתביתביתבית    הממשכןהממשכןהממשכןהממשכן    דיןדיןדיןדין    בבבב""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי

à. æñøäåìîä úà åøéáç ïëùîå åì úéá åà äãù ìò úðî ìëàéù åéúåøéô ìë éîé àðåëùîä ,
íà àéä àúðëùîë àøåñã ,åðééäã äðëùîù åì ðùìíé úåòåãé áúåëå íìùîá ïéðù ïéìéà 

÷åôéú àòøà àìá óñë ,åìéôà áéçøî ïîæä äáøä ïéàù òéâî ìëì äðù àìà øáã èòåî ,
ïåâë åäåìäù äðî äðúäå åîò øçàù øùò íéðù øåæçú ò÷ø÷ åæ åéìòáì íðç ,äéäå øëù 

äúåà ò÷ø÷ äåù óìà íéøðéã ìëá äðù, øúåî ïéàù äæ àìà éîë øëùù úåçôá, çñøïëå íà 
äðúä ìòá ò÷ø÷ä åîò371 ìëáù ïîæ äöøéù äåìä å÷ìñì àéáéù åì úåòî áåùçéå åì øùò 

ìëá äðù å÷ìñéå äãùäî åà úéáäî àåäå øéæçé åì øàù íéîã ÷ìúñéå ,øúåî èñøøçàîù 
ïéàù çë ãéá äåìîä úåáâì åáåçî íåìë øéæçäìå ò÷ø÷ä äåìì åðéà àìà úåøéëù .äâä :

òøéå"à åìéôàã àìá àúðëùî àøåñã ùé øúéä úååìì, ãöéë ,íà äåìä ïîæì áåö÷ êë êëå íéðù ,íà 

äåìä ìëåé å÷ìñì êåú ïîæä äëðîå åì ìë äðù äðùå åìéôà øáã èòåî372 ,åäæã éø÷î àúðëùî 

àúééëðá éøù373, íàå àì äëðî äéì íåìë øåñà éåäå ÷áà úéáø374 .íàå ïéà äåìä ìåëé å÷ìñì êåú 

ïîæä åìéôà àìá àúééëð éøù .àòøéå"à ïéàã çé÷åì ïéá àøúà é÷ìñîã ïéáå àøúà àìã é÷ìñî ,àìà 

íäéðùá àúééëðá375 éøù àìá àúééëð øåñà .áòøùéå êìéì øáãá äæ øçà âäðîä, âòøúåðéãîáå åìà 

íéâäåð øúéä àúðëùîá àúééëðá åìéôà ìåëé ÷ìñì376 377 ,ãòøïéàå ÷åìéç äæá ïéá äãù úéáì378 äòøåà 

                                                           
י הזקיפה מותר לגבות רק את הרבית שעלתה לפני "א דכל הספק הוא רק לסוברים שע" י370

ש "כ, ך דמותר לגבות אף את הרבית שעתידה להתווסף לאחר שיתגייר"אבל למבואר בש, שהתגייר
  ).ח"ל הערה י"ברית יהודה פ(אם גבה שמותר 

ז בתחילת "אם הלוה התנה ע,  במקום שרגילים שאין הלוה פורע חובו ומסלק את המלוה371
אך אם בתחילה לא התנה על כך לא , ההלואה שיוכל לסלק את המלוה מועיל התנאי אף בלי קנין

  ).יד אברהם(אך תנאי המלוה לא מועיל כלל , ז"מועיל תנאי הלוה אלא אם עשו קנין ע
ם אמרו ששדה זו מושכרת לאחרים במנה ולמלוה תהיה ממושכנת בידו וינכה לו דינר א דא" י372
 ).א"גליון מהרש(ורק אם סיכמו על הניכוי מהחוב בסתמא מותר , אסור

ואם לא ישלם עד , שהיה כתוב בו שמנכה לו סכום לכל שנה ושנה,  שטר משכנתא בנכייתא373
ע לקמן "כיון שזה קנס המתרבה שמבואר בשו, סורא, שנים ימשיך המלוה לגור בבית בחינם' לאחר ג

  ).א"גליון מהרש(ז דזה רבית גמורה "ז סט"קע' סי
  ).א"מ בגליון מהרש"מל(כיון שִהלוה לו בטעות ,  והמלוה יכול לתבוע את מעותיו מיד374
אך אם משלם לו מכיסו על כל שנה ושנה אסור ,  והיינו דוקא אם מנכה לו מהחוב עצמו375

 ).א" מהרשגליון, ד"חוו(
א שיש לחוש לדעות שההיתר הוא רק אם הלוה אינו יכול לפדות את המשכון בעל כרחו " וי376

ואז מותר אף אם , ולכן יתנה עם הלוה שהוא לא יוכל לפדות את המשכון בעל כרחו, של המלוה
  ).ב"ע הרב סנ"שו(המלוה יכול לכוף את הלוה שיפדה את המשכון מתי שהמלוה ירצה 

ואחרי שהלוה יפרע כל חובו יגור בבית , גור בבית בנכייתא של דינר לחודש אם התנה שי377
, ז בשער דעה"רדב(א דאסור כיון שניכר שמוזיל לו בגלל ההלואה "י, ו דינרים לחודש"וישלם ט

 ).שער דעה(ויש חולקים דלא מצאנו בזה לאיסור , )ת"שארית חיים בדרכ
,  המלוה לא יצטרך לנכות את דמי שנה זו,ישרףא דבבית אסור כיון שאם יפול הבית או " אך י378

ולכן אם התנו שאפילו אם יפול הבית או ישרף יפסיד המלוה ויצטרך לנכות את הדמים מותר 
  ).ד"חוו(
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øàù ïéìèìèî379 ìëáã éãéî àúééëðá éøù. åòøùéå ïéøéúî úååìäì ìò íéøôñ åà úåîå÷î á úéäúñðë 

áùéìå íäéìò åìéôà àìá àúééëð ,éåäã êøåöì äåöî øúåîå úååìì úéáøá êøåöì äåöî ,áåèå øéîçäì 

úåùòì àúééëðá .æòøìëå äæ àì éøééî àìà úåéøçàùë úåðåëùîä ìò äåìîä, ìáà äåìäùë áúåë åì 

úåéøçà ìò øàù åéñëð àìå ìëåé òéâäì äåìîì íåù ãñôä øåñà380 .çòøìëáå íå÷î àúðëùîäã éåä 

÷áà úéáø ,íà àá äåìä úåëðì äåìîì úåøéôä ìëàù àì ïðéëðî äéì ,ìéàåäã àúðëùîäå éåä úåùøá 

äåìîä äåìå äéìò äìçúî ,åìéà ïéëðî äéì åáåçî éåä åìéàë ïéàéöåî ÷áàä úéáø åðîî íéðééãá .
èòøåäéî íà øîà åì àì àðéòá ìåëéúã ãåò éúåøéô úéáøá ,íà ïìëà çà"ë åìéôà àøúàá àìã 

é÷ìñî ïéëðî åì úåøéô ìëàù çà"ë.  

דהיינו במשכנתא , א להתיר" אך לדעה זו אסור בגוונא שכתב הרמ- כמשכנתא דסורא •
 .)ז"ט(בנכייתא 

 ואף כשכותב כך בשטר צריך שלא יהיה ביד המלוה לכוף את הלוה - '  וכווכותב •
 .)ך"ש(לפרוע חובו 

 .)ך"ש(ין יותר מכך  והוא הד- שאחר עשר שנים •

 דהיינו אפילו אם התנה הלוה שיוכל לסלק את המלוה - וכן אם התנה בעל הקרקע •
 .)ך"ש(ש אם לא התנה כך שמותר "וכ, מהקרקע מותר

כ המלוה "ל שלא רק בשדה שיתכן שלא יצמחו פירות וא" ר- מהשדה או מהבית •
א לגור בו "אמשום שגם בבית לפעמים יש קלקול ו, אלא אף בבית מותר, מפסיד

 .)ך"ש(

סלע ופונדיון דהיינו ,  אפילו אם מנכה פחות משיעור שדה אחוזה-  אפילו דבר מועט •
 .)ך"ש(מ מותר "מ, לשנה לקרקע הראויה לזריעת כור שעורים

דאם ,  או דרבנןדאורייתאמ יש חילוק לענין אם הוי רבית " ומ-'  וכוא דאין חילוק"וי •
אך , 381דאורייתא ולפרוע את החוב הוי רבית הרגילות שהלוה יכול לסלק את המלוה
א "יאם הלוה מנכה דבר מועט מההלואה . אם אינו יכול לסלקו הוי רבית דרבנן

א דכל "אך י, מותר לדעות אלו אף אם המלוה יכול לכוף את הלוה לפרוע חובוד
 .)ך"ש(ההיתר הוא רק אם המלוה אינו יכול לכוף את הלוה לפרוע את חובו 

 כיון שיש אוסרים בספרים בלי נכייתא טוב לחוש - עשות בנכייתאוטוב להחמיר ל •
 .)ך"ש(לשיטתם 

 דהיינו שאם יאבד המשכון לא יתן לו הלוה משכון -'  וכואלא כשאחריות המשכונות •
אך ודאי שהמלוה לא יפסיד את עיקר החוב אלא הלוה יצטרך לפרוע לו , 382אחר

 .)ך"ש, ז"ט(מ מותר "ומ

א להוציא ממון מהמלוה "וא, ז אלא אבק רבית"מ אי"ומ -'  וכוכותב לו אחריות •
 .)ז"ט(

                                                           
 ואם נתן מטלטלין במשכון בלי נכייתא נחלקו הראשונים אם הוי רבית קצוצה או אבק רבית 379

  ).ת"א בדרכ"כ' א סי"מחנ(
ויאמר יצחק (גיע למלוה הפסד מותר אף אם הלוה קיבל עליו אחריות  ומשמע שאם יש צד שי380
 ).ת"בדרכ

אך אם המלוה , אבל בבית אם המלוה גר בבית הוי רק אבק רבית, א דהיינו דוקא בשדה" י381
וכן הנותן עיסקא וקיבל בית במשכון ודמי ההתפשרות . השכיר את הבית לאחרים הוי רבית קצוצה

הנותן אינו צריך , ואחר כך טוען המקבל שלא הרויח בעיסקא, ור בביתבעד העיסקא היו שהנותן יג
צריך , אך אם הנותן השכיר את הבית לאדם אחר וקיבל שכר. ע"וצ, לתת לו שכר על שגר בביתו

מקור מים חיים ובית (אך יש חולקים דלעולם בית יותר חמור משדה ). ד"חוו(להחזירו למקבל 
  ).ת"שלמה בדרכ

להיות א שצריך "וי, )ד"חוו( את מה שניכה מהחוב תמורת השימוש במשכון כ הוא מפסיד" וא382
פ שבפועל ישתמש " שיהיה לו הפסד שינכה לו מהחוב תמורת שנה שלימה אעבאופן שאפשר

 ).ב"ע הרב סנ"שו(במשכון רק מעט 
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ש אם המלוה אכל פירות יותר משיעור החוב שלא מוציאים ממנו " וכ- הפירות שאכל •
 .)ך"ש(

דהיינו שלא מפחיתים למלוה , ש שלא מחשבים משטר לשטר" וכ-  לא מנכינן ליה •
 .)א"רע(מחוב שבשטר אחר 

ירות המשכנתא בנכייתא אפילו במקום שהלוה  ואם אכל את פ-'  וכומיהו אם אמר •
ונגמרו ימי המשכנתא והמלוה המשיך לאכול את ,  דאין בזה איסוראינו יכול לסלקו

, מ אם הלוה אמר שלא יאכל"מ, הפירות כדין אפילו שהלוה לא כתב לו כך במפורש
או אפילו אם אמר שהוא יטרח ויביא מעות לפרוע את החוב שוב אסור למלוה לאכול 

 .)ך"ש(את הפירות 

א שאפילו אמר שלא בבית דין "וי, א דוקא אם אמר כן בבית דין" י- אם אמר •
 .383)ך"ש(

וה נתן שהרי המל,  ואז כופים את הלוה לפרוע את חובו מיד-'  וכואמר לו לא בעינא •
 .)א"רע(לו את המעות רק על דעת שיאכל את פירות המשכנתא 

אף אם הלוה מיחה שלא יאכל ,  אך אם אין בזה אפילו אבק רבית- פירותי ברבית •
 .)ך"ש( מותר לו לאכול עד שיביא מעות ויפרע חובו 384פירותיו

מ "מ, ו ואפילו אמר כן בתוך הזמן שאינו יכול לסלק- אפילו באתרא דלא מסלקי •
א "אך י, ועילה אמירה זו שינכו לו את כל דמי הפירות כפי שישומו אותם בבית דיןמ

שלפני הזמן שיכול לסלקו אינו יכול למחות בו כלל ולא מנכים לו מהחוב בגלל מה 
א שלכל "יו, )ך"ש(ולכן הוי ספיקא דדינא והמוציא מחבירו עליו הראיה , שאכל

  .)א"רע( שלא יאכל את הפירות הדעות אם יש בדבר אבק רבית יכול למחות בו
á. àðåëùî åæ íà àá äåìîä øåæçì äøéëùäìå äåìì øáãá áåö÷ äðùì ,ôøùé ïéøñåà àôøùéå 

ïéøéúî .áôøíàå íãà øçà äøëù äåìîäî ìåëé àåä äøëùì åðîî .äâä :ïééòå ìéòì ïîéñ 

ñ÷"ã .íâ øàáúð ìéòì íà ìëà äåìîä úåøéôä øçàì ïîæ àúðëùîä.  

אך בשאר משכנתא , א להתיר"ע בס"משכנתא דסורא שהזכיר השו היינו - משכונא זו •
ואם התנו על כך מתחילה שיחזור וישכירה , לכל הדעות אסור לחזור ולהשכירה ללוה

 .)ך"ש, ז"ט(ללוה הוי רבית קצוצה 

אבל בשאר ,  גם דין זה הוא רק במשכנתא דסורא- ואם אדם אחר שכרה מהמלוה •
אם הלוה נשאר לגור בבית בכל המשכונות  . משום דמיחזי כרביתמשכונות אסור

, אם עשה כן מדעת עצמו מותר, ואדם אחר מתחייב לתת למלוה דבר קצוב בכל שנה
אך אם התנו מתחילה שאדם  .אך אם עשה בשליחות הלוה אסור והוי רבית קצוצה

אך יש , הוי רבית קצוצה, אחר ישלם למלוה והוא יחזור וישכיר את הבית ללוה
  .)ז"ט(שהתירו בזה 

â .âôøàúðëùîá åæ íà ïúåð äåìîä äåìì øáã èòåî äðùì ìéáùá ìá÷éù åéìò äæéà ïå÷éú 
ì÷ ,ïåâë úøéáù äøå÷ àöåéëå äæá øúåî, ãôøíàå ïúåð åì øáã áåö÷ äðùì éãë ìá÷éù 

úåéøçà äìéôðî åà äôéøù ùé éî øñåàù .äâä :äôøìë àúðëùî äðéà úéãôð ïéàöçì ,íàå àéáä 

åì úö÷ åéúåòî äåìîä ìëåà åéúåøéô ãò ïúéù åì íìåë385 .åôøàä àúðëùîã àéøù à÷åã ïéëùäùë åì 

äãùä äòùá ïúåðù åì úåòîä éåäã øëîë ,ìáà íà äðúð åì áåçá ÷åíã øåñà386 .æôøíàå åùò 

àðåëùî íúñ àìå åðúä äæ íò äæ àúðëùîá àøåñã åà àúééëðá ,ïðéìæà øúá âäðî øéòä àîúñîå 

                                                           
  ).ד"חוו(א שאין צריך שיאמר כן בבית דין " וי383
  ).עצי לבונה( לפני שנגמר ימי המשכנתא 384
צריך , ופרע הלוה חצי מהחוב, ך אם נתן לו מטלטלין במשכון והמלוה אינו אוכל פירות מזה א385

 ).ת"עצי לבונה בדרכ(שהרי הוא לא אוכל פירות מזה , המלוה להחזיר לו חצי מהמשכונות
  ).שער דעה(א דלדעת רוב הפוסקים אף בחוב קודם מותר " י386
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åäééúòã âäðîë øéòä, ïëå íà ìëåé å÷ìñì íéëìåä øçà âäðîä387 .ïééòå ïùåçá èôùîä åøàáúð åá 

øàù éðéã àúðëùîä.  

, ל שהמלוה צריך לקבל חצי מעותיו"ור, ל נפדית לחצאין" צ-לחצאין  נפדית אינה •
 .)ך"ש(מ המלוה אוכל את כל פירות השדה "ומ

דין זה רק אם אמר לו . )ך"ש, ז"ט( ואפילו במשכנתא בנכייתא אסור -  בחוב קודם •
 388אבל אם אומר למלוה תחזיק בגוף השדה ותקנה אותה בחזקה, לשון משכון לחודב

מותר אפילו במשכנתא בנכייתא , שתהיה קנויה לך לפירותיה והמלוה החזיק בשדה
אבל אם כתב לו , דין זה רק אם אומר לו כן בעל פה ולא אמר לו לך חזק וקני. )ז"ט(

 .)ד"חוו, ש"י תודה בפתלחמ(שטר קנה את המשכנתא אפילו על חוב קודם 

אך , א דרק לענין משכנתא דסורא הולכים לפי המנהג" אך י- אזלינן בתר מנהג העיר •
 .389)ך"ש(לא לענין משכנתא בנכייתא 

לת יזמן ידוע כגון בתחבלא יפדה הלוה  שאם םבמקום שנוהגי - הולכים אחר המנהג •
רא דמסלקי או  אתם נחשבים אראשונ הוחלקנ,  שנהה אותה בכלשנה שוב לא יפדה

  .)ך"ש(  אתרא דלא מסלקישזה יםברוים סראשונורוב ה, לא
ã. çôøïëùîîä úéá åà äãù ãéá åøéáç äéäå ìòá ò÷ø÷ä àåä ìëåà ïäéúåøéô ,øîàå åì 

äåìîä øåëîúùëì ò÷ø÷ åæ àì äðøëîú àìà éì íéîãá åìà øåñà390, ìáà íà à øîìå ìà 
äðøëîú àìà éì äéååùá ìòå úðî ïë éðà äåìî úåàê éøä äæ øúåî391.  

אך מכל מקום הבית , או אף אם מוסיף לו יותר מזה,  היינו דמי ההלואה- אלו  בדמים •
ולכתחילה יש להחמיר שאם פסק לו , )ך"ש, ז"ט(או השדה שוים יותר מזה אסור 

 לדעת רוב .)ך"ש(מתחילה את הדמים אסור אפילו אם זה כפי שהם שוים באמת 
מ אסור למכור "מ, מכור לאחרים ביותר מסכום זהפ שאם ירצה יכול ל"הראשונים אע
ורק אם התנה עמו שלא , ג מותר למכור אף לו בסכום זה"א דבכה"אך י, לו בסכום זה

א דאפילו בסתמא "וי, ימכור לאחרים אף בסכום יותר מזה אסור למכור לו בסכום זה
, א"רע( ואם אמר שיהיו קנויים לו מעכשיו מותר .)א"רע(נחשב כאילו התנה כך 

 .)ד"חוו

פ "א דאע"י. )ך"ש( 392 והוי אבק רבית כיון שיתכן שבכלל לא ירצה למוכרם-  אסור •
אדם [שבכל הלואה שנתן שדה למשכון המלוה קודם לקנות את השדה יותר מהמצרן 

אך אם התנה על כך מתחילה , ואין דין בר מצרא] שיש לו שדה בסמיכות לשדה זו
א דאין בזה כל "אך י, דאסור משום רביתשהוא יקנה את השדה אינו קודם למצרן 

  .)ז"ט(הלוה לא נחסר מזה איסור רבית כיון ש
ä .èôøãáåò íéáëåë ïëùîù åøöç ìàøùéì øæçå ãáåòä íéáëåë äøëîå ìàøùéì øçà ,ïéà 

ïëùîîä áééç úåìòäì øëù ìàøùéì úòî äð÷ù ìàøùéä ,àìà øã øöçá àìá øëù ãò 
øéæçéù åì ãáåòä íéáëåë úà úåòîä ùéù åì ìò øöç åæ ,éøäù àåä úåùøá ïëùîîä 

íäéðéãá ãò ïúéù åéúåòî ÷ìúñéå.  

                                                           
חשיב כאתרא דלא , יפרע את החוב אך בסתמא אם לא ידוע מנהג המקום וקבעו זמן ש387

 ).ת"ל בדרכ"מהרא' חי(שהרי הזמן הוא גם לטובת המלוה שהמשכון ישאר בידו עד זמן זה , מסלקי
  ).א"גליון מהרש( לקנין משכון 388
דאין היתר אלא במשכנתא דסורא ולכן אף בזה התיר רק ' י לשיטתו בסעיף א"א דהב" אך י389

מותר אף במשכנתא בנכייתא אף בזה הולכים אחר המנהג א שם ד"אך לדעת הרמ, במשכנתא דסורא
  ).ת"אורח מישור על הדרכי משה בדרכ(

אך יש מתירים , )ד"חוו(כ הוזלו ושוים כפי הדמים שהתנה עליהם בתחילה " אפילו אם אח390
 ).ז בשער דעה"ת הרדב"שו(

פי שווים  לאחר כםג מותר לו למוכר"מ בכה"ומ, )ד"חוו(כ התייקרו מותר " ואפילו אם אח391
  ).ת"כתר מרדכי בדרכ(עכשיו 

ה רבית קצוצה "בד' ד סעיף א"קע' ראה לקמן סי [ברבית הוי רבית קצוצה' א דצד א" אך י392
 ).שער דעה, מקור מים חיים(ורק אם נעשה בתורת מכר אינו אלא מדרבנן , ]ובהערה שם
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מ "מ,  ואפילו אם הקונה היה צריך לפדות את החצר מהממשכן-' הממושכן וכו אין •
  . )ך"ש, ז"ט(אין הממשכן צריך להעלות שכר לקונה 

å. öøïúåðä åúáøåç åøéáçì äðáéù øåãéå äá ãò åìëéù éîã äàöåää ,íàå äåù â 'íéáåäæ 
äðùá åðéà áùåç àìà áåäæ ãçà ,øúåî .äâä :àöøäåì øúåî úúì ñîä ïî äãùä ïéëùäù êøãá 

øúåîä, à÷ååãå ñîäùë úåòî ,ìáà íà ïéðúåð ñîä úåøéôî äãùä ïåâë ïéðúåðù ÷ìç ïî úåøéôä 

íéìéãâä øåñà .áöøéî ïéëùäù úéá åðéàù åìù393 àáå ìòá úéáä àéöåäå úéáä åìù ïî äåìîä êøöåäå 

úúì øëù ìòáì úéáä øãù åá ,äåìä êéøö øéæçäì åì åéúåòî äåìîì íâ øëùä êøöåäù ïúéì.  

 היינו שאם המס הוא על גוף הקרקע מותר ללוה לתת -' מעות וכו כשהמס ודווקא •
, כגון שלוקח אחוז מסוים מסך הפירות הגדלים, אך אם המס הוא על הפירות, אותו

אסור להתנות עם הלוה שהוא פ ש"עדאא "י. )ך"ש, ז"ט( אסור ללוה לפרוע אותו
אך מותר להתנות עמו שאם ירויח בו הלוה , ישלם את המס מאותו מנה שמלוה לו

ויש , )ך"ש(יפרע את המס ושאר הריוח יהיה שלו ואם לא ירויח המלוה יפרע את המס 
 .394)א"רע(מ המלוה הוא קרוב לריוח ורחוק להפסד "שאסרו בזה כיון שמ

א דוקא אם הלוה קיבל עליו בפירוש אחריות שנתן את " י-' ו וכהלוה צריך להחזיר •
אך אם לא , המשכון צריך לשלם את שכר הבית שהמלוה צריך לשלם לבעל הבית

, קיבל בפירוש את האחריות אסור לו לשלם את שכר הבית שהוצרך המלוה לשלם
רים א דאף משכנתא הוי כמכירה ואומ"אך י, )ז"ט(ולא אומרים דאחריות טעות סופר 

  ).כ"נקוה(בה אחריות טעות סופר 
  
        ט סעיפיםט סעיפיםט סעיפיםט סעיפים""""ובו יובו יובו יובו י, , , , ג הרבה פרטי דיני רביתג הרבה פרטי דיני רביתג הרבה פרטי דיני רביתג הרבה פרטי דיני רבית""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי
à. âöøøëî åøéáçì øáã äåùù äøùò íéáåäæ éá"á395 ìéáùá ïéúîîù åì øåñà, ãöøåìéôà 

íà øëåîä øéùò åðéàå êéøö úåòîì àìå äúéä äøåçñä úãñôð åìöà, äöøäîá íéøáã 
íéøåîà øáãá ùéù åì øòù òåãé396 åà øáã åúîåùù òåãé åîë ìôìô åà äåòù397 ,ìáà 

úéìè àöåéëå åá398 ïéàù åì øòù òåãé ïéàå åúîåù òåãé øúåî åøëîì ø÷åéá òåøôì ïîæì 

                                                           
לו אסור לו לשלם אך אם ידע שהבית אינו ש,  ומיירי שהמלוה לא ידע שהבית אינו של הלוה393

  ).ד"ד הערה נ"ברית יהודה פי(יותר מהקרן בכל גווני 
 ויש שביארו שכל ההיתר בזה הוא רק אם המלך דורש מס אם מתעסק במעות במדינתו 394

ולכן הוא צריך לשלם את המס , דבזה עיקר שיעבוד תשלום המס הוא על הלוה, ומרויח על ידם
  ).ד"חוו(

וראוי שיחזיר לו עד שווי ,  אפילו אם התוספת היא פחות משתות ממחיר החפץ אסור395
  ).ב"א סק"קס' י סי"י מיגאש בברכ"ת הר"שו(הסחורה כפי שהיתה נמכרת במזומן 

אך שער , ע רק שער של המדינה נחשב כשער קבוע"א מבואר שלדעת השו"ה ס"קע'  להלן בסי396
ז אף כאן אם יצא השער רק בעיירות ועדיין לא יצא "ולפי, קבועשיצא רק בעיירות אינו נחשב שער 

א שם שאף אם יצא השער של עיירות נחשב "ולדעת הרמ, שער של המדינה לא נחשב שיצא השער
אך כאן , יש להסתפק אם רק שם שהוא לקולא מחשיבים שער של עיירות כשער, כשער קבוע

א "וי, )שער דעה(ע "וצ, עיירות כשער קבועשיציאת השער הוא לחומרא לא נחשיב את השער של ה
כ כתבו "ויש שכתבו כאן לאסור אפילו בשער של עיירות ואח, )ד"חוו(שאם השער אינו קבוע מותר 

שיש אומרים שאפילו אם יצא השער אלא שלא נקבע ולפעמים מוכרים בזול ולפעמים מוכרים 
  ).א"ע הרב סכ"שו(ביוקר משום שהשער משתנה תמיד מותר 

נחשב , י היצרן או החברה"או שיש להם מחיר קבוע ע, ים שיש על מחירם פיקוח ממשלתימוצר
ויש שכתב שבזמנינו ). 'ג' ד אות ב"צ' ב עמ"חוט שני פי(שיצא השער ואסור למוכרו ביוקר בהקפה 

  ).ו"ד ס"ועיקרי דינים פי' ב הערה ד"ברית יהודה פכ(רוב המוצרים יש להם שער 
ע "שו(וכולם קונים אותם תמיד ויודעים את שומתם , השעוה שוים כלומר שכל הפלפלים ו397

  ).'חוט שני שם אות ד(דהיינו שאין צריך לראות את החפץ בשביל לקבוע את מחירו ). הרב שם
ומותר , נקראים שאין שומתם ידועה, מזוזה, בגדים, מוצרי חשמל,  וכן בזמנינו רהיטים398

ויש שכתב , )'ה' חוט שני שם אות ד(ני מחירים אם המוכר לא פירש ש, למוכרם ביוקר בהקפה
שבזמנינו רק דברים שאינם מיוצרים אלא לפי הזמנה או בדוגמאות בודדות מותר אם אינו מפרש 

  ).ברית יהודה ועיקרי דינים שם(
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éðåìô399 ,åöøãáìáå àìù øîàé åì ùåøéôá400 íà ïúú éì ãéî éøä àåä êì äøùòá íéáåäæ 
íàå ïîæì éðåìô éá"á401 .æöøùéå éî øîåàù åìéôàù åðéà ùøôî àéãäá ïéà øúéä àìà 

åäìòîá èòî ,ìáà íà åäìòî äáøä òã øëéðù ìëì ìéáùáù úðúîä úåòîä àåä åäìòî 
äåä äéì ùøôîë øåñàå402 .äâä :çöøøáã øëîðä äøùòá íéîòôìå íéàáùë íéøù øéòì øëîð éá"á ,

íà úåìéâø áåøá íéîòô ïéàáù íéøùä øéòì øúåî åøëîì éá"á403.  

מוכר לו דבר שעתיד להתייקר במחיר ואפילו אם הוא  -'  וכועשיר המוכר אם אפילו •
והמוכר עשיר שאינו צריך עכשיו את המעות ולכן גובה ממנו את , ל שעת היוקרש

מ אסור כיון שהקונה יכול לקנותו במחיר הזול של עכשיו "מ, המחיר של שעת היוקר
ואפילו אם גם הקונה רוצה להשאיר את , )ך"ש, ז"ט(ומוסיף בשכר המתנת המעות 

 .)ז"ט(  אסוריםהחפץ ברשותו עד זמן היוקר ולא להשתמש בו בינתי

מותר אף , כגון קרקע,  ואם מוכר לו דבר שאין לו אונאה-'  וכוידוע שער לו שאין •
מפרש שאם ישלם עכשיו ימכור לו בזול ואם ישלם אך אם , 404שמעלהו יותר ממחירו

,  ואף מטבע של מדינה אחרת דינה כקרקע.)ך"ש(כ ימכור לו יותר ביוקר אסור "אח
 .)ש"בית אפרים בפת(אם אין שומתה ידועה ובפרט , שהרי אין בה אונאה

                                                           
לפי אמינות , כיון שצריך לשום גם את אחריות החוב כמה הוא שוה,  ואין בזה דין אונאה399

  ).ד"חוו(ובמוכר שטר חוב אין דין אונאה , ם לפרוע את החובהקונה ואם יש לו נכסי
מ "מ, כ בשעת הפרעון הוזל החפץ מאד"ואח, אם פסק עמו בהיתר שישלם לאחר זמן ביוקר

כיון שבשעת המכירה לא היה ניכר שבגלל ההמתנה , מותר לקונה לשלם את כל המחיר שפסק עמו
 ).א"ב סק"קס' ד סי"חוו(וקח ממנו סכום זה לוקח סכום זה ואף אם היה משלם לו במזומן היה ל

חוט , ת"ם שיק בדרכ"מהר(כיון שידוע שמוכר במזומן בזול יותר , והוא הדין בכתיבה אסור 400
וכן אם , )א"ב הערה י"ברית יהודה פכ, ב"ז ס" פקיצור דיני רבית המצויים', ב אות ב"צ' ב עמ"שני פי

ויש שכתבו להקל אם הפרסום אינו ). א"קל' ד סי"ת הר צבי יו"שו(נכתב כך בחשבונית הקניה אסור 
ד "ברית יהודה עיקרי דינים פי(ובשעת המכירה אינו מפרש שני מחירים , כגון בעיתון, בחנות עצמה

  ).ח"י ס"ת הלכה למעשה פרבי(אך יש שכתבו שאין לחלק בזה , )ד"סי
אלא עומדים שני קונים בחנות ואומר לאחד מחיר זול , ואף אם לא אמר לו את המחיר במזומן

ברית יהודה עיקרי ', חוט שני שם אות ג(יש לאסור , למזומן ואומר לשני מחיר יקר יותר בהקפה
  ).'ד הערה כ"דינים פי

אך לא , והמוכר עונה לו מחיר יקר, אם הקונה שואל את המוכר מה המחיר בקניה בתשלומים
וכן מותר למוכר לשאול את הקונה ). 'חוט שני שם אות ד(מותר , דיברו כלל על תשלום במזומן

ואם רוצה , ולפי זה יקבע המוכר את המחיר, באיזה צורה רוצה לשלם במזומן או בתשלומים
  ).ז"ד סט"ברית יהודה עיקרי דינים פי(באשראי מותר לו לקבוע מחיר יקר יותר 

  ???ליתן מחיר זול למזומן
,  אך אם המוכר היה סבור שהקונה רוצה לשלם מיד ולכן אמר לו שהמחיר הוא עשרה זהובים401

יכול המוכר לחזור בו ולומר שאף אם ישלם מיד , כ אמר לו הקונה שרוצה לשלם לאחר זמן"אך אח
וכל זה בדבר , )ב"קצ' ב סי"ושר חאמרי י, ד"חוו(ושוב אין בזה איסור , ב זהובים"ימכור לו רק בי

אך אם יש שער ידוע לא יעזור שהמוכר , אלא שכל האיסור הוא משום שפירש, שאין לו שער ידוע
ואם ). ג"ז ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(שהרי מחמת השער הידוע נחשב כאילו פירש לו , יחזור בו

). א"ב הערה כ"ברית יהודה פכ, ל"מהרא' חי(יכול לחזור ולהקנות את החפץ למוכר , כבר נגמר המקח
ומיד , א שאם המוכר הזכיר את המחיר הזול משום שלא ידע שאז אסור לשלם יותר באשראי"אך י

שהרי , גם בזה אסור לשלם יותר, אמר המוכר אני חוזר בי ממה שאמרתי, כשהלוקח אמר לו שאסור
אך פשוט שאפילו אם ). ה"לישיב מש א"פסקי הגרי(כבר גילה דעתו שמוכן להוזיל אם ישלם עכשיו 

מותר לחזור ולמכור במזומן בזול , או שפירש בתחילה מחיר יקר בהקפה, פירש לו שני מחירים
  ).ד"ה והערה י"ב ס"ברית יהודה פכ, קיצור דיני רבית המצויים שם(

אף אם מעלה הרבה את מחירו , א שאם זה עתיד להיות מחיר החפץ בשעת הפרעון מותר" וי402
אך אם שער זה שיצא עכשיו רגיל , אם שער זה אינו רגיל להימשך זמן רב, שוה עכשיוממה ש

  ).ד"חוו(להימשך זמן רב אסור 
ורק , ב"ויש חולקים שאסור למכור בי). מקור מים חיים( כיון שנחשב דבר שאין לו שער קבוע 403

  ).א" בדעת הגר'ב הערה ז"פכברית יהודה (א מותר שבזה הוא קרוב לשכר ולהפסד "אם מוכר בי
, כרתי(מ בזה מותר "מ,  והיינו אף מעלה את מחיר החפץ בדמים מרובים שאסור בכל חפץ404

בדיני אונאה אם יש אונאה לקרקע ביותר מפי שנים ' ז תלוי במח"ולפי[, )א"ע הרב סעיף כ"שו
ם שומתו ידועה מותר ויש שפירשו דאף א)]. ש"שער דעה עיי(ט "ז סכ"רכ' מ סי"ע חו"שו' עי, מדמיה

  ).א"ק י"ת ס"ישועות יעקב בדרכ(
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א דכל ההיתר למכור ביוקר הוא רק כפי השער של חפץ זה "י - ביוקר למכרו מותר •
אם קונה ביוקר . )א"רע(אך אסור למכור ביותר מזה , בזמן הפרעון ברוב השנים

ג אסור אפילו אם "ובכה, 405)ש"א בפת"ריטב(אסור בשביל לחזור ולמכור מיד בזול 
אבל סוחר שרגיל לסחור , חוזר ומוכר למי שמכר לו את הסחורה אלא לאדם אחראינו 

סחורה זו בזול מיד הוצרך למעות ולכן חוזר ומוכר כ "אחבסחורה זו מותר אפילו אם 
 .)ש"ס בפת"חת(

שלא ניכר כיון ,  מותרשלם לו ביוקר לאחר זמן במקום אחר אם אומר לו שי-  ביוקר •
חמת ההנאה שהמוכר הסכים לקבל את הכסף במקום שיתכן שמוסיף מ, בזה התוספת

מים (פ שיש בזה טירחה והוצאות ואחריות בדרך "אחר ויצטרך להביאו לביתו אע
 המלוה מטבע על מנת לפרוע מטבע אחר שהוא יותר .406)ש"רבים ובית אפרים בפת

ואם הלוה יפרע , פ היתר עיסקא"יכתבו בשטר שההלואה היא עיש עצה ש, חשוב
 .)ש"בית אפרים בפת(מת זו יפטר מהעיסקא במטבע מסוי

 אם אמר לו תשלם לי באייר כפי שיהיה שווי החפץ באייר בין אם - פלוני לזמן לפרוע •
ואפילו שגם , 407מותר אף אם הדרך שחפץ זה מתייקר באייר, יהיה יקר או יהיה זול

ם והיינו דוקא אם לא אמר לו שאם ישל, עכשיו יש לו שער ידוע שמחירו זול יותר
א דאם עכשיו יש לו שער ידוע "אך י, )ך"ש(עכשיו ישלם כפי שווי החפץ עכשיו 

 .408)א"רע(חשיב כאילו מפרש ואסור 

 ואם אמר כך הוי אבק רבית ואסור מדרבנן -'  וכובפירוש לו יאמר שלא ובלבד •
ישלם הקונה רק מה אם החפץ אינו קיים , וכשהמוכר תובע ממנו את התשלום, )ך"ש(

 ך אם החפץ קיים יכול המוכר לדרוש מהקונהא, וה בשעת הקנייהשהחפץ היה שו
אם המוכר מתרצה לקבל את ו, לו את החפץ מיד אף לפני זמן התשלוםשיחזיר 

 אם המוכר דורש אך, המחיר של החפץ בשעת הקנייה אין הקונה יכול לחזור בו
מקח א שאין המוכר יכול לבטל את ה" אך י.שישלם לו מיד יכול הקונה לחזור בו
ויתכן שכל דבריהם הוא רק במקום שגילה , ולדרוש מהקונה שיחזיר לו את החפץ

דעתו שרוצה למכור בזול שאמר בתחילה שאם ישלם עכשיו ישלם בזול ואם ישלם 
אבל אם לא אמר כך במפורש אלא שיצא השער של החפץ ולכן , כ ישלם יקר"אח

                                                           
 יש שכתבו שאין לאסור בזה אלא אם הקונה אומר למוכר שהוא צריך מעות ולכן קונה ממנו 405

ויש , )'דם חט בבינת א"א כלל קל"חכמ(ז ישיג כסף מזומן "סחורה זו בהקפה כדי למכור מיד ועי
ש "ז בדעת הערך לחם למהריק"פרשת עקב אות ט' בן איש חי שנה ב(שכתבו שאין בזה איסור כלל 

  ).ד"בחוו'  דכן מבוה כל זה דוקא" ד172הערה ג "קס' גם לעיל סי' ועי, ו"ט סק"קס' י סי"בברכ
ר וכן אסו,  אולם אסור לו לבקש יותר ממה שגובים עבור טירחה זו או על הוצאות אלה406

  ).ו"י ס"רבית הלכה למעשה פ(שהסכום יהיה תלוי במידת זמן דחיית הפרעון וכדומה 
ז אם ניתן לפרש שהתוספת היא מחמת פיחות המעות עד זמן "יש שצידדו להקל אף בכעי

ורק אם יש להם הוצאות גביה , ג"אך יש שכתבו לאסור בכה, )ב"קצ' ב סי"אמרי יושר ח(התשלום 
  ).'ז' ג אות ו"צ' ב עמ"חוט שני פי(ותר לדרוש זאת מהקונה מ, מחמת שמשלם בתשלומים

ויש שחילקו שאם אומר , )ב"ע הרב סעיף כ"שו, ד"חוו( אך יש אוסרים בדבר שדרכו להתייקר 407
מחיר החפץ , בין אם ישלם לפני אייר ובין אם ישלם לאחר אייר, שישלם לו כפי שווי החפץ באייר

ז "אבנ(אומר שישלם לו כפי שווי החפץ בשעת התשלום אסור אך אם , מותר, הוא כפי שוויו באייר
 ).ד"ז סק"ר' ד סי"יו

,  ולכן מוכרים בחנויות שאינם רושמים למי שקונה בהקפה את מחיר החפץ שזהו החוב שלו408
, כ כשבא לשלם צריך לשלם לפי מחיר החפץ בזמן התשלום"ואח, אלא רושמים איזה חפץ קנה

אך מכל מקום אם הסוחרים נוהגים כך אין למחות , ג אסור"א שבכה"לכתחילה ראוי לחוש לדברי רע
אך יש שכתבו שאפשר לסמוך להקל אם קבעו את המחיר לפי ). א"קצ' ח סי"שבט הלוי ח(בידם בכח 
  ). ב"צ' ב עמ"חוט שני פי(אך אסור לקבוע את המחיר לפי יום התשלום , זמן מסוים

פ שאם ירד המדד יפחת החוב "אע, ר המחיההמוכרים בהקפה ומצמידים את המחיר למדד יוק
שאם הדולר יתייקר ישלם יותר ואם הדולר יוזל ישלם , אך אם מצמיד את המחיר לדולר, אסור
אבל אם מתנה שרק אם הדולר יתייקר ישלם יותר אך אם הדולר יוזל לא , נהגו להקל בזה, פחות

מ בכל אופן ראוי "ומ, )ח"ז ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(ישלם פחות מהסכום בשקלים אסור 
וכן יש שכתב שמותר לקנות ). ב"ג ס"שם פ(לעשות היתר עיסקא כללי כדי לצאת מכל פקפוק 

, אך עדיף לקבוע את הסכום בדולרים, בהקפה על מנת לשלם הצמדה לפי המחיר של הדולר היציג
  ).א"ש אלישיב אות ע"פסקי הגרי (מוזיל לו לקבל לפי מחיר היציגאלא שהמוכר 
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א שאף "אך י,  את המקחאסור למכור בהמתנה ביוקר אף לשיטתם המוכר יכול לבטל
 .)א"רע( שאין המוכר יכול לבטל את המקח דעה זו סוברתבזה 

כ "ואח,  ראובן שאמר לשמעון תקנה מלוי סחורה במעות- שלא יאמר לו בפירוש •
אסור דנחשב כמפרש , תחזור ותמכור לי אותה בהמתנה ותרויח על כך סכום מסוים

רגיל לקנות את הסחורה לעצמו וכל זה אם אותו שמעון אינו , )ש"ח בפת"מהרלב(
אך אם שמעון רגיל לסחור בסחורה זו , מ למוכרה לראובן" ע עכשיו קונה אותהאלא

 .)ש"ס בפת"חת(מותר 

אבל יותר , 410 מותר409 היינו דוקא אם מוכר חפץ השוה חמשה בששה- במעלהו מעט •
 .411)ש"ג בפת"בית אפרים בשם כנה, א"ח ברע"מהרלב(מזה אסור 

  .)ז"ט( בהמתנה - ב"מותר למכרו בי •
á. èöøåéä åì úåøéô íàù äöøé íøëîì ÷åùá ç÷éìå íäéîã ãéî íøëåî éá ,'íàå òáú íúåà 

ç÷åìä íúåð÷ì ïúéå úåòîä ãéî äð÷é íúåà éá"á ,éøä äæ øúåî412.  

אלא שהמוכר בשוק דחוק למעות , ב" כיון שהפירות שוים עכשיו י- מותר זה הרי •
וה מעות לחבירו ומתנה עמו שיקנה ממנו נחלקו הפוסקים במל. 413ולכן מוכרם בזול

  .)ך"ש( 414אם הוי רבית קצוצה או אבק רבית, סחורה ביוקר
â .ùøëî åì äøåçñ éá"á ìò úðî åòøôì øçàì ïîæ ,ìåëé øîåì åì òøôú éì ãéî àìå ç÷à 

êîî àìà äøùò .äâä :àùà÷åãå øáëù øîâð ç÷îä éá"á äëæå åá ç÷åìä øáë, ìáà íãå÷ øîâðù 

ç÷îä íà øîà åì òøôú éì åéùëò é 'áåù øåñà ç÷éì øçà ïîæ é"á íà àì äöøé ç÷åìä ïúéì 

åéùëò415.  

ב אלא שהמוכר מוזיל לו " אפילו אם באמת החפץ שוה י- ב"י זמן אחר ליקח אסור •
  . 416)ש"תפארת למשה בפת(אסור , אם ישלם מיד

                                                           
 . דהיינו תוספת של עשרים אחוז ממחיר המוצר409
א שמותר להוסיף עד עשרים אחוז מעל "י,  דברים שיש שמוכרים בזול ויש שמוכרים ביוקר410

א שאסור להוסיף מעל "וי, )א"ז ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(המחיר היקר שיש שמוכרים כך 
  ).'ד סעיף ז"ועיקרי דינים פי' ב הערה ד"ברית יהודה פכ(המחיר היקר שיש שמוכרים כך 

ורק , אסור, ]תוספת עשרים אחוז[דהיינו חפץ השוה חמשה בששה ,  ויש שכתבו שבשתות411
  ).מסגרת השולחן שם' ועי, ד"פ החוו"ע, ג"ה סי"ס' ע סי"קיצור שו(פחות מזה מותר 

ב " יב חודש ישלם"ורק אם ישלם לאחר י' מ אסור לפרש שאם ישלם עכשיו ימכור לו בי" ומ412
 )].לבוש(המחירים ' אך יש שהתירו אף אם מפרש את ב). [יד אברהם(

כיון , ב בהקפה לשנה מותר" ואפילו אם המוכר הולך לקונה ומציע לו לקנות את הפירות בי413
 ).ת במקור מים חיים"גידו(שאם הקונה היה הולך לקנות גם היה משלם כך ואין כאן תוספת במחיר 

מקור מים (שהמלוה מתנה עם הלוה שימכור לו סחורה בזול , יפך ומחלוקת זו שייכת אף לה414
 .02ו הערה "קס' לעיל סי' ועי). שער דעה(זו דהוי רבית קצוצה ' ויש שכתב בעיקר מח, )חיים

,  ולכן אסור להתנות לפני המקח שמכר בהקפה שעל כל חודש שיקדים בפרעון יפחית לו אחוז415
ז "ולפי, )ו"ט סק"ג הגה"ש אבוהב בספר הזכרונות בכנה"רמה(מחירים ואסור ' שנמצא שהוא מפרש ב

צריך המוכר להפחית לו את כל אותם אחוזים שהיה מוריד אם היה , אפילו אם לא הקדים לפרוע
' פר' בן איש חי שנה ב(שהרי זה כמוסיף על המחיר שאסור למכור במחיר היקר , מקדים לפרוע
  ).ח"ואתחנן אות י

מ הרבה "מ, )ה"ט ס"א כלל קל"חכמ, א"ל' רבית סי' א הל"מחנ(פ שיש שהתירו בזה " ואע416
ע הרב "שו, א"מלוה ולוה ה' ח מהל"מ פ"מל, ף"ב מדפי הרי"ו ע"ן במלחמות דף ל"רמב(אוסרים בזה 

ברית יהודה , ה"ז ס"קיצור דיני רבית המצויים פ', וט' ג אות ח"צ' ב עמ"חוט שני פי(וכן עיקר , )ח"סי
פ שמוכר עכשיו בפחות "אע, ושה מבצעים מיוחדים כמכירת חיסול וכדומהולכן מי שע, )ז"ב ס"פכ

אסור לו להתנות את המבצע רק למי שמשלם במזומן ולגבות את המחיר המלא ממי , ממחיר השוק
, יש מקילים שאם דרך מסחר זה לעולם לשלם בהקפה). ד"י ס"רבית הלכה למעשה פ(שיקנה בהקפה 

ברית יהודה שם , ז"קיצור דיני רבית המצויים שם ס(מותר , אלא שאם משלם במזומן מקבל הנחה
ולכן ראוי לכל , אך אם מוסיף במחיר בגלל שממתין יותר על התשלום אסור לכל הדיעות, )ח"ס

קיצור דיני רבית (סוחר לחתום על היתר עיסקא כללי ולתלותו במקום בולט במשרד ובחנות 
  ).המצויים שם
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ã. áùéî ùéù åì øèù áåç417 ìò åøéáç418 åà äåìî ìò äô ,øúåî íøëîì øçàì åçôáú 
âùåìéôàå àì òéâä ïîæ ïåòøôä ,ïéàå åá íåùî úéáø419, ãùãáìáå àäéù úåéøçà øèùä 

äåìîäå ìò ç÷åìä ,ïåâë íà éðòé äåìä àìù äéäé åì äîî òåøôì àìù øåæçé ìò øëåîä420, 
äùìáà úåéøçà àáù úîçî øëåîä ,ïåâë àöîðù òåøô åà åôøèù ìòá áåç íã÷åî ,à"ö 

äéäéù ìò ç÷åìä .åùíàå ùé ãéá ëåîäø ïåëùî ìù äåìä ,øúåî åøëîì ç÷åìì, ïëå øúåî 
åðçéèáéù äåìä úåáøòá åà ïåëùîá .æùíàå øáò ìá÷å åéìò øëåîä úåéøçà åàðú íéé÷, íàå 

åðéà ìåëé ìá÷ì åáåç øéæçî åì åéúåòî, íàå ùé åá çåéø äéäé øëåîì .çùíùëå ìåëéù åøëîì 
øçàì úåçôá ,êë ìåëé åøëîì äåìì åîöòá421 .äâä :èùøåñà ìíãà øîåì åøéáçì àä êì äøùò 

                                                           
אסור לו למכור זכות זה , כגון שהבטיחו לתת לו מתנה,  מעות אך אם המוכר מקוה שיביאו לו417

 ).ג"ט בכנה"מהרי(לאדם אחר 
והוי , י שליח"אף אם עושה כך ע,  אך אסור לאדם לכתוב שטר חוב על עצמו ולמוכרו לאחר418

אם אחר כך אמר החתום על ). ו"ה סט"ס' ע סי"קיצור שו, ח"ג ס"א כלל קמ"חכמ(רבית קצוצה 
אלא הוא נתן את השטר למוכר כדי , לם לא היה שטר חוב זה שייך למוכרהשטר שבאמת מעו

אם נודע כך לקונה בודאות או , ל"כ הוי רבית קצוצה וכנ"וא, שימכור עבורו ויתן לו את המעות
ואפשר דהוי ריבית , שהוא מאמין לדברי כותב השטר אסור לו לגבות ממנו יותר ממה שהוא נתן

אבל אם הקונה אינו ידוע יכול לומר לו איני מאמינך כמבואר , כירהפ שאמר לו בלשון מ"קצוצה אע
שיכול הקונה , ש אם המוכר אומר כך עכשיו לקונה שהשטר לא היה שלו"וכ, ט"ח ס"קס' ע סי"בשו

ג "ע שם סעיף י"כמבואר בשו, לומר לדבריך הראשונים אני מאמין שאמרת שהשטר חוב הוא שלך
 ).ט"ט ס"א כלל קל"חכמ

יבקש , כגון אם ראובן רוצה ללוות ברבית משמעון, ו לפי זה עצה ללוות ברבית יש שכתב419
וכנגד זה ראובן גם יתחייב ללוי בשטר סך , ראובן מלוי שיתחייב לו בשטר סך מאה ועשרים זהובים

פ שהוא יצטרך לפרוע "אע, וראובן ימכור את השטר חוב של לוי שבידו לשמעון בעד מאה, כזה
ויש , )ע שם"קיצור שו, ד"חוו(מ מותר "מ, ים כפי שהתחייב לו בשטר שנתן לוכ ללוי מאה ועשר"אח

ושיעשו קנין , שכתבו שצריך הלוה לדעת שהוא מתחייב בשעת כתיבת השטר בכל הסכום הכתוב בו
אך ראה מנחת שלמה , ת"ערך שי בדרכ(ג הוי רבית קצוצה "אך יש שכתבו דבכה, ת"צ בדרכ"צ(על זה 

  .)3ט הערה "כ' קמא סי
הוי מקח , אפילו אם רק בשעה זו נעשה עני, א שאם נמצא שבשעת הקנין היה הלוה עני" י420

ויש חולקים , )ת"כתב סופר בדרכ(טעות ובכל גוונא מותר למוכר להחזיר לקונה את מה ששילם 
  ).ם שיק שם"מהר(

'  גבתחילה למשך] אף אם הלוה יהיה עני ולא יוכל לשלם[אם המוכר קיבל עליו כל האחריות 
  ).שער דעה(מותר , כ תהיה כל האחריות על הקונה"ואח, חודשים

ק 'ויש בו היתר של מכירת שטרות אם מוכר הצ, ק בזמנינו אם דינו כשטר חוב'בנידון הגדרת צ
שהרי בשעת הפקדת כסף בבנק הוא , א שדינו כשטר חוב על הבנק"י, לא יקבל על עצמו אחריות

, ק על הבנק הוא מוכר את חוב הבנק לאדם אחר' כותב צוכשבעל החשבון, נידון כהלואה לבנק
אך בתנאי שלא יקבל אחריות שאם הבנק , ק שלו לאדם אחר'ז מותר לבעל החשבון למכור צ"ולפי

ק אינו נחשב כשטר חוב 'צשא "אך י, )ד"ס' ז סי"ת מנחת יצחק ח"שו(לא ישלם יחזיר לו את מעותיו 
ואותו אדם , וא נחשב שטר חוב על בעל החשבוןק לאדם אחר ה'אלא רק אם מסר צ, על הבנק

ק 'אבל בעל החשבון עצמו אינו יכול למכור צ, ק יכול למוכרו כדין מכירת שטרות'שקיבל את הצ
ק אינו מקבל 'אך כל ההיתר הוא רק אם המוכר את הצ, )כ"א ס"ברית יהודה עיקרי דינים פי(שלו 

כפי שרוב החלפנים ,  הוא מקבל אחריותאך אם, עליו אחריות אם לא יהיה לבעל החשבון לשלם
, )'א וב"ט ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(פ היתר עיסקא "ואין להתיר זאת אלא ע, אסור, דורשים

כ אין בזה כל דין "וא, רק הוראת תשלום לבנקהוא כשטר חוב אלא  ק'צשל אין דינו שא "אך י
שהרי לא קיבל בתמורה שוה , לואהק נידון כה'ולכן מה שהחלפן נותן למוכר הצ, מכירת שטרות

כ את כל הסכום "וממילא מה שפורע אח, ק הוא רק הוראה לבנק שישלמו לו כסף'שהרי הצ, כסף
משום ששכר , ק'מ מותר לתת לחלפן דמי טירחה על מה שפורט את הצ"ומ, ק הוא רבית'הכתוב בצ

ק 'לוקח על פריטת צאך מותר לתת לו רק כפי השיעור שהוא , טירחה אינו עבור המתנת המעות
' ז עמ"חוט שני פט(ואילו על המתנת המעות אסור לו להוסיף , שהרי הטירחה שווה בשניהם, מזומן

 ).ו"קט
 מותר למכור שטר חוב שזמן הפרעון עוד חודש בתנאי שהקונה ישלם עכשיו חצי מהדמים 421

מ שיפרע "מהדמים עא שאף ללוה מותר לפרוע עכשיו חצי "וי, ובעוד חצי שנה ישלם את החצי השני
שער (ע שאף ללוה מותר לקנות חובו בפחות "בשו' כמבו, את החצי השני רק בעוד כמה חדשים

קיצור (ויש להחמיר , )ת"שארית חיים בדרכ(ע "א שהלוה עצמו אסור לו לעשות כך וצ"אך י, )דעה
 ).ג"ב סי"דיני רבית המצויים פ
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ïéøðéã éðøèôå äîî éðàù áééç é"á ïéøðéã éðåìôì422 óà ìò áâ øùôàã øåèôéù åîöò éá 'ïéøðéã, 

à÷åãå áééçù é"á ïéøðéã ,éùìáà íà åðéà áééç àìà êìîäù ìéèé åéìò úåðîåà íò øàù éðá åúðéãî 

ãòá é"á ïéøðéã ,íà øîåà ìå÷ù éìò úåðîåàì øåñà, ìáà íà åàøî éðèìî ïî úåðîåàä øúåî 
àéùàîìã ñééôé åúåà úåçôá.  

ז " במקומות שהיו נוהגים להפקיד כספים בגנזי המלך והיו מקבלים ע- שטר חוב •
ובתחילה כשפקידי המלך היו , ובמשך הזמן היו סוחרים בשטרות אלו, שטר הפקדה

 אך ,פורעים מיד את השטרות היו נמכרים שטרות אלו בשווים כפי הסך הנקוב בהם
כ כשלא פרעו את כל השטרות מיד היו רגילים למוכרם בהפחתת ארבעה אחוזים "אח

אם מלוה לחבירו שטר זה והלוה מתחייב לפרוע במעות מזומנים , מהסך הנקוב בהם
אך יש בזה מחלוקת אם הוי רבית קצוצה או אבק , כפי הסך הנקוב בשטרות אסור

 .)ש"שמש צדקה בפת(רבית 

שאם הוא מלוה , 423שהקונה יעשה בו קנין כדין מכירת חובות וצריך -  למכרם מותר •
ואם , 424]והקונה, הלוה, המלוה-[על פה יקנה לו המלוה את החוב במעמד שלשתן 

הוא מלוה בשטר יקנה לו ימסור לו את השטר חוב ויכתוב לו שטר נוסף שמקנה לו 
, 426שאי אפשר להקנות חובות שלוואם הלוה הוא גוי , 425את החוב וכל שעבודיו

 וכשהגוי, יאמר המלוה לקונה שהוא מוחל על החוב לגוי אלא שלא יודיע על כך לגוי
ומעכשיו , ךתן את המעות ללא אזכה במעות לעצמי אלא א ניאיפרע את חובו למלוה 

ואין חילוק אם מוכר לו כל החוב או רק . אני פטור מלפרוע לך את המעות שנתת לי
 .)ך"ש(חלקו 

 ואפילו אם מקבל על עצמו אחריות של המעות שהקונה -'  וכוובלבד שיהא אחריות  •
 .427)ך"ש(פ שאינו מקבל על עצמו את אחריות כל שווי השטר "אע, נתן אסור

 וכן מותר לו לקבל אחריות אם לא יוכל לקבל את כספו מחמת -'  וכואבל אחריות •
הרבית שהלוה הגוי ג מותר לו לקבל אחריות גם על "ובכה, 428)ך"ש(גזירת המלך 

 .429)א"רע(תחייב לתת ה

                                                           
דהיינו שהמוכר קיבל הלואה ברבית , כר ולכן הקונה בית שיש עליו משכנתא על ישראל המו422

ועכשיו כשמוכר את הבית לישראל השני , פ היתר עיסקא כשקנה את הבית"מבנק של גוים או ע
מתנה שמעכשיו הקונה משלם את המשכנתא לבנק כל חודש וחודש יש בזה איסור רבית וצריך 

 ).ד"ו ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(לכתוב היתר עיסקא ביניהם 
ת נחלת "שו, ג"ל' א רבית סי"מחנ, ד"חוו(ח "א דאף אם לא חל הקנין מותר לגבות כל השט" י423

, ח"ט ס"א כלל קל"חכמ, ז"ע הרב סנ"שו(ך דצריך קנין כדין "אך הרבה פסקו כדעת הש, )'ז' דוד סי
 ).ב"ואתחנן אות כ' פר' בן איש חי שנה ב, ד"ה סי"ס' ע סי"קיצור שו

בפני הקונה החוב הזה שאתה חייב לי יהיה שייך לקונה זה  דהיינו שהמלוה יאמר ללוה 424
  ).א שם"חכמ(

מספיק , אלא נכתב סתם שהלוה חייב למוסר כתב זה,  אך אם לא נכתב בשטר שם המלוה425
א "חכמ(אך אינו צריך לכתוב לו שטר נוסף על מכירת החוב , שהמלוה ימסור לקונה את השטר חוב

  ).שם
בן איש חי שם , ט"ל' א סי"ץ ח"שאילת יעב(ת השטרות מועיל וכן אם יש מנהג הסוחרים בקניי

שכך הוא ] ק'כתיבת שם המקבל מאחורי הצ[ק מועיל לעשות הסבה 'ז במכירת צ"ולפי, )ג"אות כ
  ).'ו הערה ד"ברית יהודה פט(מנהג הסוחרים 

ול א דיכ"אך י, )א"ק ס"ח ס"קס' ך סי"ש(א למוכרו לאדם אחר "א שאף חוב בשטר של גוי א" י426
 אך 77בהערה ח "קס' וראה מה שכתבנו לעיל סי, א שם"בחכמ' כן מבו(להקנותו כמו חוב של ישראל 

  ).א שחוב של גוי"י
, א שאף שאין מוחים ביד הנוהגים להתיר גם אם קיבל עליו המוכר אחריות הקרן והריוח" וי427

המחמיר גם בזה ו, מ ירא שמים יזהר שרק אחריות הקרן תהיה על המוכר ולא אחריות הרבית"מ
  ).ד"בן איש חי שם אות כ(תבא עליו ברכה 

לא הוי רבית , אף אם קיבל אחריות רק על הרבית, בכל גווני שמקבל על עצמו אחריות האסורה
, פרישה(א דהוי רבית קצוצה "אך י, )א"פנים מאירות בגליון מהרש(קצוצה אלא רק אבק רבית 

  ).ת"ט בדרכ"מהרי
א לא "והחכמ, א מבואר להתיר בזה"ע דברשב"וצ[, )א שם"חכמ( אך יש שכתבו לאסור בזה 428

  ].ס"ושמא הוא ט, ציין מקור לדבריו
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 .)ז"ט( את הקרן ותגביכול ל כשטר שיש בו רבית שא דהו- מחזיר לו מעותיו •

,  שדוקא לקנות מהמלוה את החוב מותר שנחשב כקנין שקונה את חובו-'  וכואסור •
כסף זה הוא הלואה ומה , מ שיפרע את חובו למלוה"אך אם נותן לאדם אחר כסף ע

והוא , כל חובו של הלוה נחשב שנותן רבית ללוהכ אותו אדם פורע למלוה את "שאח
 .)ך"ש(רבית גמורה 

,  דהיינו שהמלך יאנוס אותו לשלם לו שלש מאות זהובים- שקול עלי לאומנות •
, ועכשיו הוא נותן לאדם אחר מאתים זהובים כדי שישלם במקומו את מס המלך אסור

 את חובו אלא  שהמקבל אינו מתחייב לפרוע"מלטני מן האומנות"ורק אם אומר 
יתכן שיתן למלך פחות ממה כיון ש, מוטל עליו רק להציל אותו מאונס המלך מותר

  .)ז"ט(וגם אין כאן חוב אלא אונס של המלך , שאותו אדם נתן לו
ä. áéùíà ìä÷ä íéëéøö úåòî åøëîé øæò ïééä åà øùáä íéðùì åà äùìù éãéçéî ìä÷ä 

òåøôì êñä íéðîæì íéòåãé ,íéðå÷äå åáééçúé ìä÷ì øèùá430 ,øçàå êë åøëîé ìä÷ä áåçä 
àåää éîì ïúéù íäì úåòîä ãéî.  

ולשאר אנשים מהקהל אסור ,  היינו שקונה זכות בלעדיות למכירת יין-  היין עזר •
  .)ז"ט(למכור יין 

å .âéùåéä åéøîç åéìòåôå íéòáåú åúåà ÷åùá ,øîàå éðçìåùì ïú éì øðéã òåáè ) פירוש דינר שיש

 íòøôì ïúàå êì øúåé åéååùî úåòî ãéùíðéàù úåòåáè ùéù éì )וצאהעליו צורה ויוצא בה
úéáá ,øúåî ,åèùàåäå ùéù åì ìë éîã øðéãä .äâä :éìå äàøð éøáãî éøéùàä úåôñåúäå ïéàã 

êéøö åéäéù ìë éîã øðéãä åãéá àìà éôà 'èòî íäî åîë úàåìäá äàñ äàñá ìéòìã ïîéñ ñ÷"á ,

ïëå àåä úö÷á éøôñ øåèä àåäå ïåëðä ìéúòã .æèùìëå äæ àì éøù àìà øðéã úåòîá éåäã êøã ç÷î 

øëîîå ,ìáà úåòî úåòîá éåäã äàåìäá åìéôà ùé åì ìëä øåñà.  

צריך אבל לאדם אחר ,  דוקא לשולחני מותר לומר כך בסתמא- לשולחני ואמר •
 .)ך"ש(שיאמר בפירוש בלשון קנין 

בע אחר ממה שקיבל אפילו אם הם סוג מט,  אך מעות טבועות-  שאינם טבועותמעות •
 .)431ך"ש, ז"ט(אסור , ממנו בתחילה

 אך האחרונים חולקים וסוברים שאין להתיר להוזיל אלא כנגד מה -'  וכוולי נראה •
או אם יצא השער שמותר אפילו אם אין לו כלום כמבואר , )ך"ש, ז"ט( שיש לו בבית

וה בזול ולכן מה שנוהגים שהלוה כותב שמוכר למל, )ך"ש( 432א"ה ס"קע' לקמן סי
סך של מתכת כסף שיש לו בבית אך ידוע שאין את זה ללוה אלא שהמלוה סומך על 

הוי איסור דאורייתא שהרי לא מועיל מה שהודה בשקר , מה שהלוה הודה שיש לו

                                                                                                                                                                         
אך לא על , מותר לו לקבל אחריות רק על המעות שהקונה נתן,  אך באחריות מחמת המוכר429

שאם נמצא שהשטר כבר , ויש שחילקו בין סוגי האחריות). א"ט בגליון מהרש"מהרי(כל סכום השטר 
ח של המוכר טרף צריך המוכר לשלם אף "אבל אם הבע, אינו מקבל אלא רק את המעות שנתן, פרוע

  ).ד"חוו(את התוספת שהשטר שווה עכשיו יותר מבשעה שקנה אותו 
ועוד שאינם חייבים לשלם ,  משום דאם לא יכתבו שטר לא יחול קנין זכות זו דאין בזה ממש430

  ).ח"ר' ד סי"אבני נזר יו(שטר מותר ורק אם מתחייבים על כך ב, עכשיו את כל הסך
מ "דאם קיבל ממנו מטבע כסף ע, א דהכל תלוי אם פורע לו אותו מין מטבע או מין אחר" אך י431

, מ לפרוע דינר"כגון שקיבל סלע ע, מ לפרוע מטבע אחר של כסף"אך ע, לפרוע מטבע זהב מותר
  ).בית מאיר(אסור 

לקנות דולרים בזול והמוכר יתן לו את הדולרים רק א שהנותן שקלים כדי "י] ך"למבואר בש[ולכן 
אבל אם אין מחיר הדולרים קבוע כל , לאחר זמן ראוי להחמיר אף אם יש למוכר את כל  הדולרים

י אין "פ שהוא מהסוברים שדולרים באר"אע[כך ואינו מוזיל הרבה ואפשר לתלות שזה מחירם מותר 
אך אם אין ] 132הערה ב "קס' ראה לעיל סי, עטדינם כמטבע ואסור להלוותם אלא אם יש ללוה מ

א לקמן "מחירם קבוע כל כך ואינו מוזיל לו הרבה ואפשר לתלות שזהו מחירם מותר  כמבואר ברמ
א שכל מטבע שאינה יוצאת בהוצאה במקום זה דינה "אך י, )ז"ה ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(ז "ס

ברית יהודה ( יש למוכר את כל המטבע חוץ ומותר לקנותם בזול אם, כמטבעות שאינם טבועות
  ).א"ג סי"פכ

 ).לבוש במקור מים חיים(ג מותר למכור רק כפי השער ולא להוזיל לו " אך בכה432
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 433ב"סב "קס' אך אם יש לו אלא שהמלוה אינו יודע מותר כמבואר לעיל סי, )ז"ט(
כגון שמכר לו שוה ,  מטבעות בביתואם יש ללוה מעטאך . )ש"יריעות האהל בפת(

בפרוטה את הדינר ומעט קנה לו וַי, ששה בחמשה אם יש לו אחד ומעט יותר מותר
וכנגד החמשה פחות פרוטה , יותר שיש לו שזה מכירה בהוזלה כשיש לו את הכל

, אך כל זה רק אם לא מוזיל הרבה על מה שיש לו, מתחייב לתת לו כפי שויים באמת
הרבה אסור משום שזה מחמת ההלואה של כל שאר הסכום שנתן לו שאם מוזיל לו 

 .434)א"י הלוי ברע"תפארת למשה ומהר(

 .)ך"ש(ל " אינם טבועות שהם מין אחר וכנ דוקא אם המעות- אלא דינר במעות •

וכן פירות בפירות ,  אינם טבועות ויפרע לו יותר אפילו אם שניהם- אבל מעות במעות  •
דהיינו ,  מה שהותר הלואת פירות זה רק באותה כמותשכל, אסור, אם הם מין אחד

כל המבואר בסעיף זה הוא רק אם . 435אבל להחזיר יותר אסור, שלוה סאה ופורע סאה
באותה  אפילו בשני מיני פירות "הלוה לי"אבל אם אמר לו , לא דיברו בלשון הלואה

  .)ך"ש(ה "ב ס"קס' א לעיל סי"כמבואר ברמ, אסורכמות שלוה סאה ופורע סאה 
æ. æéùíà äðå÷ øáã äåùù é"á éá'436 ìéáùá íéã÷îù úåòîä ,íà íðùé úåùøá øëåî437 àìà 

åðéàù éåöî åì ãò àáéù åðá åà ãò àöîéù çúôîä øúåî438, íàå åðéà åúåùøá øåñà åìéôà 
ùé åì åúåàî øáã äô÷ä ãéá íéøçà439 .äâä :çéùïîàðå øëåîä øîåì ùéù åì440 .èéùìëå äæ àì éøù 

                                                           
. ה לפרוע סאה בסאה דלכתחילה לכל הדעות צריך שידע המלוה את סיבת ההיתר"ש בד" ועיי433

 שנחלקו בזה אם (16הערה ג "סק' לעיל סי' ועי, ז הלואת סאה בסאה אלא קנייה"ובאמת כאן אי
 .צריך ידיעת הקונה או לא

א "ו ס"קס' א דכיון שהשאר נשאר עליו חוב שוב אסור לו להוזיל אפילו מעט כמבואר בסי" וי434
א "רע' חי(אך יש שכתבו שזה דוקא בהלואה אבל כאן דהוי מכירה מותר למכור לו בזול , )שער דעה(
  ).ב"ד ע"מ ס"ב

' אך עיין לעיל סי, )ב"ב סי"א כלל קל"חכמ(לו אם מזכיר לשון מכירה  והוי רבית קצוצה אפי435
  . 137ש דעות החולקים בהערה "ועיי, ה אסור ללוות דיש מתירים אם אומר בלשון מכירה"ב בד"קס

וגם לא אמרו בלשון הלואה אלא רק , אם עשו קנין סודר שנקנה למלוה מיד המעות שביד הלוה
  ).ד"ווח(מותר " תן לי ואני אתן לך"

כיון שנחשב שקנה מיד את ,  ואף אם מוזיל יותר משיעור זה מותר אם יש למוכר ברשותו436
  ).ל"ג ס"ו ח"ת שער מ"גידו(החפץ 
ערך (א שמותר "וי, )ט במקור מים חיים"כ' א סי"מחנ(א שאסור "י,  אם הפירות בעיר אחרת437

 ).ש"לחם למהריק
א "אך י, )ז"ה סק"קע' ך סי"ש(רו להוזיל מלאכות יש שאס'  אם החפץ ברשותו אלא שמחוסר ב438

א "חכמ, ה"א שם סק"הגר(מלאכות אסור ' אך אם מחוסר ג, מלאכות מותר אף להוזיל' דבמחוסר ב
ה "קיצור דיני רבית המצויים פ(מלאכות ' ולמעשה יש שנקטו לאיסור אף במחוסר ב, )ג"א ס"כלל קמ

 ).ח"ט ס"רבית הלכה למעשה פ, ו"ג ס"ברית יהודה פכ, ו"ס
 ואפילו אם המוכר הזמין את החפץ אצל אחרים ויש לו התחייבות גמורה מצד הסוכן או 439

קיצור דיני (אסור למוכר להוזיל לקונה בגלל שמשלם מראש , הספק שיתן לו את החפץ כשירצה
  ).ו"ה ס"רבית המצויים פ

ול להוזיל יכ, ומשלם לו מראש, המזמין מוצר אצל בעל מלאכה כגון רהיטים אצל נגר וכדומה
אך על החומרים אסור להוזיל אלא אם , ח"ו ס"קע' ע לקמן סי"כרצונו על שכר העבודה כמבואר בשו

ולכאורה היינו [, )'ש אלישיב נ"פסקי הגרי(יש לו את כל החומרים בדיוק כמו שמזמין אצלו עכשיו 
  ].דוקא אם מפרש לו שההוזלה היא עבור שכר העבודה

צריכים ,  קבלן ונותן לו כסף מראש על חשבון מחיר הדירההקונה דירה שאינה בנויה אצל
או להתנות שכל כסף שנותן לו יקנה תמורתו חלק מהקרקע ומה , לעשות היתר עיסקא ביניהם

או שמשלם על חשבון חומרי הבניה שיש ביד הקבלן בשעה , כפי ערך הכסף שנותן, שכבר בנוי עליה
כ "ואם אינו מפרש שאם ישלם אח, )ח"ז סנ"עשה פירבית הלכה למ, ד"ש אלישיב נ"פסקי הגרי(זו 

קיצור (מ צריך להזהר ולעשות היתר עיסקא כדין "ומ, א כאן"א שמותר כמבואר ברמ"ישלם יותר י
  ).ב"ו ס"דיני רבית המצויים פ

משום שאין עיקר , אין בזה איסור רבית, הקונה כרטיס של הרבה נסיעות ומקבל על זה הנחה
אלא , שהרי הוא יכול לנצל את כל הנסיעות באותו יום, בלת התמורהההנחה עבור ההמתנה לק

ש אלישיב "פסקי הגרי(וגם משום שזה עלול ללכת לאיבוד , ההנחה היא משום חסכון הזמן של הנהג
קיצור דיני (ויש שהוסיפו שההנחה היא גם מחמת הקנייה המרוכזת ולא מחמת הקדמת המעות , )ג"נ

וכן יש להקל ). א"ט סכ"רבית הלכה למעשה פ', ג הערה כ"יהודה פכברית , ד"רבית המצויים שם ס
ברית יהודה (בהנחה בתשלום מראש על דמי מנוי לעיתון שההנחה היא עבור התשלום במרוכז 
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àìà íúñá ,ìáà íà ôîùø øîåì íà ïúú éì åéùëò ïúà êì éá' íàå øçàì ïîæ éá"á øåñà441 .ëùìëå 

äæ øáãá åúîåùù òåãé ,ìáà íà ïéà åúîåù òåãé åìéôà ïéà åì éøù, ãáìáå íúñá ìáà àì ùøôîá.  

ואף קונה לענין שאם יחזור בו ,  שמדאורייתא מעות קונות- מוכר ברשות ישנם אם •
 .)ז"ט(ה מעכשיו קנין גמור ולכן נחשב שקנה את ז, מקבל מי שפרע

אבל קודם שיצא , אבל בשוויו מותר דוקא אם יצא השער,  למכור בפחות-  אסור •
ה "קע' כמבואר לקמן סי, השער ואין לו את הפירות אסור אפילו אם מוכר בשוויו

המקח קיים ויתן לו , ואם עשה כן והתקיים המקח בקנין סודר וכדומה. )ך"ש( 442א"ס
פ "אע, אך אם לא עשו קנין אלא רק קנין המעות,  ההוזלההמוכר לפי השער בלי

כיון שהמקח נעשה באיסור הוא בטל , שמעות קונות שהחוזר מקבל עליו מי שפרע
ואינו יכול לומר שיתן לו את , והמוכר צריך להחזיר לו את כל המעות מיד, לגמרי

, ההוזלהואם עבר המוכר ונתן לו את הפירות עם . הפירות לפי השער בלי ההוזלה
הקונה אינו צריך להחזיר משום שזה אבק רבית שאפילו אם בא לצאת ידי שמים אין 

ב צריך "א ס"קס' ע בסי"פי מה שכתב השואך ל, )ש"ץ בפת"תשב(צריך להחזיר 
 .)ש"פת(להחזיר לצאת ידי שמים 

 .)ך"ש( אבל אם יש לו פקדון ביד אחרים מותר - הקפה •

 יש חולקים שלעולם אסור משום החשש -  ריאם אין שומתו ידוע אפילו אין לו ש •
אלא שאם עשו כך ובסוף לא התייקרו , א"ה ס"קע' כמבואר לקמן סי שמא יתייקר 

אם היה דבר שאין שומתו ידועה אין לאסור מחמת שהוזיל לו ומותר לקבל , הפירות
,  ולכן אין איסור מחמת הפסיקהיצא השערשדמיירי א "יו, )ז"ט(כפי מה שפסק עמו 

שמוזיל  כמפרש לוא שאם יצא השער הוי "אך י, )ך"ש(ם לא יצא השער אסור אאך 
תפארת למשה ( 443ולא מועיל מה שאין שומתו ידועה, אם ישלם מוקדם ואסור

  .444)א"ברע

                                                                                                                                                                         

אך יש שכתבו לאסור בדמי מנוי לעיתון בלי , )ב"רבית הלכה למעשה שם סכ, ד"ו ס"עיקרי דינים פט
  ).ויים שםקיצור דיני רבית המצ(היתר עיסקא 

נהגו להתיר משום , המשלם מראש על ספר שעדיין לא יצא לאור ומחמת כך מקבלו במחיר מוזל
קיצור דיני רבית המצויים (שיש בזה צורך מצוה שעל ידי זה אפשר למחבר להוציא את הספר לאור 

  ).ט"ס' ת מנחת שלמה תניינא סי"ע שו"וע, שם
משום שנחשב שזה , ונה ולקבל עבור זה הנחהמותר לשלם תשלום מראש לעיריה עבור חוב ארנ

  ).ג"רבית הלכה למעשה שם סכ, ז"ג ס"ברית יהודה פכ, ב"ש אלישיב נ"פסקי הגרי(החוב מתחילה 
ע הרב "שו( אך אם ידוע שאין לו או שהוא בחזקת שאין לו אסור שלא מועילה הודאתו לשקר 440

 ).ג"סכ
לאסור אם ' ע בסעיף א"ה ביוקר כתב השופ שלענין מכיר"אע, מ מותר אף בהוזלה גדולה" ומ441

  ).ל"ג ס"ו ח"ת שמ"גידו(מ במכירה בהוזלה מותר "מ, מעלה הרבה משום שנחשב כמפרש
התחייב לתת לו את הסחורה מיד אלא שאין לו ברשותו  ויש שכתבו לחלק שכאן מדובר ש442

, ובזה מותר אפילו אם לא יצא השער כיון שלא חוששים שיתייקר בינתיים, והולך לקנות מאחרים
אבל אם פסק עמו לתת לו בעוד זמן מסוים חוששים שמא יתייקר ואינו מותר אלא אם יצא השער 

 ).תפארת למשה(
, פ שיצא השער באופן כללי"שאע,  שומתו ידועה כגון בהמות ויש שביארו דמיירי בדבר שאין443
א לומר את מחירה של כל פרה ופרה אלא אם רואים את הפרה שהיא בכלל הפרות שיצא "אך א

ובזה אין לחוש שהשער יתייקר וכן מותר להוזיל כיון שאין שומתה של כל פרה ידועה , עליהם השער
 ).ד"חוו(

דבדבר שאין שומתו ידועה לא אסרו חכמים שמא , א" הרמ והרבה מהאחרונים הסכימו לפסק444
א כלל "חכמ, שער דעה, י"ברכ, תפארת למשה, באר הגולה(יתייקר כיון שהדבר לא ניכר שמוסיף לו 

אך כל היתר ). ד"סי" רבית הלכה למעשה פ, ג"ג ס"ברית יהודה פכ(וכן עיקר ). 'א ח"ד ובבינ"ט סי"קל
וכעין המבואר ', ב בי"והיינו עד שוה י, )ט"ע אות י"קונטרס הסמ(ה זה הוא רק אם אינו מוזיל לו הרב

והיינו עד , )'ברית יהודה שם הערה ט( עד כמה נחשב מעלהו מעט ה במעלהו מעט"בדא "לעיל ס
). ו"רבית הלכה למעשה שם סט(אך הוזלה של יותר מעשרים אחוז אסור , הוזלה של עשרים אחוז

כל ההיתר הוא רק אם אין , שמתירים בדבר שאין שומתו ידועהא שאף בתשלום מראש בלי הוזלה "י
  ).ב"ה ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(דרכו להתייקר הרבה 
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ç .àëùíéã÷îä ìòáì äðâä úåòî éîã øùò íéòåìã åìà íðúéù åì åéäéùë éðá äîà æåæá óà 
ìò éô äúòù éðá úøæ æåæá øúåî .)áëùìéàåä îåàìéî à÷ åáø íâå øáë åìãâ úö÷(.  

כ אותם דלועים שהיו בשעה שפסק " דוקא אם נותן לו אח- אלו דלועים עשר דמי •
  .)ך"ש, ז"ט(אבל אם יתן לו אחרים אסור , עמו

è. âëùêìåää áåìçì åéæéò æåæâì åéìçø úåãøì åúøååë, øîàå åøéáçì äî éæéòù úåáìåç äî 
éìçøù úåææåâ äî éúøååëù äãåø øåëî ìê äãîä êëá êëå ìéæåîå äéáâ ìéáùá úîã÷ä 
úåòîä øåñà445, ìáà íà øîà åì ìë äî éæéòù úåáìåç éúåìçøå úåææåâ éúøååëå äãåø ïä áø 

ïä èòî øåëî êì êëá êëå øúåî ,àåäù áåø÷ ãñôäì åîë øëùì.  

משום ששם הדלועים עצמם , שמותר'  ואין זה דומה לדלועים שבסעיף ח- אסור •
אבל בחלב מה שיתווסף אחר כך אינו מחמת החלב , דלים עודשנמצאים עכשיו ג

  .)ך"ש, ז"ט(שנמצא עכשיו בבהמה 
é .ãëùøåñà úåð÷ì éøô ñãøôä íãå÷ øîâéù ìùáúéå ,éðôî äæù øëåîù äúò øùòá àåä éøô 

äåùù íéøùò øîâéùë ,úàöîð úôñåúä ìéáùá äô÷ää446 .)äëùàìå éîã ïéòåìãì ìéòìã éøùã ,

ïéàã êøã øåëîì úåøéô ôñãø êë( .åëùìáà øúåî úåð÷ì ìâò ìåæá åçéðäìå ãéá øëåîä ãò 
ìãâéù íàù úåîé åà ùéçëé àåä úåùøá ç÷åì447 äúéîäå øáã éåöî ãéîú.  

פי  כואם כן ים קטננות כשהםדרך לקה םדלועיב אבל - 'כוודאין דרך למכור פירות  •
 מניח בעל השדה ומה ש,ם שוייכך הם נמכרים בשוק וזהעכשיו שהוא קונה אותם מה 
א "ב ס"קע' מבואר לעיל סימשכנתא דסורא ה שבמו .ומאליזה נעשה ל ום לגדאות

פרדס אינו זוכה ב אבל ,הקרקע מעכשיו לפירותיהאת  שקונה שמותר הוא משום
  .)ז"ט( 448 עד הבציראצל המוכרהלואה ב כ המעות הם"ואבשום דבר 

àé. æëùíéã÷îä úåòî ìòáì íøëä ìò íéâéøùä ìòå úåøåîæä úøëéùëìå íäù ø÷åéá àåäå 
äðå÷ íúåà ìåæá ãò åùáéù åúøëéå øåñà ,àìà íà ïë êôä íäá íäùë íéøáåçî àöîðù 

äðå÷ë ïìéà åéúåøåîæì.  

' וכדלעיל סעיף י,  שגם בזה אין הדרך למכור כך-'  וכוהזמורות ועל השריגים על •
  .)ז"ט(

áé. çëùéøîåù úåãùä éìòáù úåãùä íéáééç ïúéì íäì íúåøéëù ãéî øçà ÷äøéö øåñà 
óéñåäì íäì øëùá éãë åðéúîéù449 øçà äùéã çåøéîå ) פירוש טהרת התבואה מן הקש

  .àìà íà ïë òééñé ùåãì øáäìå450 ) שוין פני הכרי בלוח,ועשותה כרי

                                                                                                                                                                         

אך לא , א שמיירי רק אם דיברו על חפץ מסוים ואם לא יהיה לו יחזיר המוכר את הדמים"י
יב בחוב הגוף ובזה אין איסור פסיקה כיון שלא התחי, התחייב לספק לו חפצים אחרים ממין זה

  ).ד"חוו(ובזה אם אין שומתו ידועה מותר , לספק לו את החפץ
א שמותר בכל גווני מטעם יש "י,  אם מוכר לו בהוזלה רק את החלב שיש כעת בגוף הבהמה445

דעות שהובאו לעיל ' של חליבה תלוי בב' אך כיון שזה מחוסר מלאכה א[ז "לו כמבואר לעיל ס
כפי שוויו אם יצא השער של החלב מותר למכור כמה שירצה כדין אם מוכר את החלב ]. 47בהערה 

 ).'ה הערה ד"ברית יהודה פכ(א "ה ס"כמבואר לקמן סימן קע, פסיקה ביצא השער
 ואף אם כל האחריות של הפסד על הקונה אסור כיון שבפרדס יש עבודה והמוכר מפסיד וגם 446

  ).ד"חוו(אך אם קונה עובד בפרדס מותר , שאין דרך למכור כך
, )ד"חוו, עצי לבונה(פ שמתנים שהטירחה בגידול והמזונות על המוכר " ומחמת כך מותר אע447

  ).ד"חוו(אך אם הטירחה והמזונות הם על הקונה מותר אף אם אינו מקבל על עצמו אחריות מיתה 
מ ביד "כס(א שמותר אף בפרדס " ואם עשה קנין בפרדס לפירותיו והחזיק בגוף הקרקע י448

רבית ' א הל"מחנ(א שאסור כיון שהמוכר עדיין טורח בפרדס ניכר שאין כאן מכירה "ך יא, )אברהם
 ).ד"חוו(ויש שכתב שהוא ספק , )'ל' סי

מ לשלם "ולכן אסור להוסיף להם ע,  יש שפירשו שמדובר שיש שער ידוע לשכר הפועלים449
או שמדובר שכבר , 'אך אם אין השער ידוע מותר להתנות כך מראש כמבואר לעיל סעיף א, באיחור

ויש שפירשו שכבר המתין מלשלם , )ד"חוו(שכרם ועכשיו רוצה לאחר בתשלום ולהוסיף מחמת כך 
ס "ק' ועיין לעיל סי[אבל אם נותן בסתם מותר , את שכרם וכיון שמפרש שמוסיף מחמת כך אסור

  ).שער דעה] (ה רק דרך"בד' סעיף ד
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 שסיימו  השכירות עד אותו זמןהלא נגמרש  משום-  ולהבר אלא אם כן יסייעו לדוש •
אף אם יתנו אז יותר ממה שמגיע ן לכ ו, ושכירות אינה משתלמת אלא בסוף,פעולה זו

  .)ז"ט( להם בזה מוזיל מ הוא"מדישה והברה ה שלשכירות בלהם 
âé. èëùøúåî íéã÷äì úåòî ìò ïéé úòùá øéöáä ìò úðî ïúéù åì ïéé áåè ïñéðá, ìùïëå øúåî 

íéã÷äì úåòî ìò úéáç òåãé ìù ïéé451 úåðúäìå íò øëåîä íàù ìéæåé åà ø÷ééúé ãò ïîæ 
úøéëî ïééä éäéä úåùøá ç÷åìä àìùíàå õéîçé äéäé úåùøá øëåîä452, ìáà íà ïéà ç÷åìä 
ìá÷î åéìò úåéøçà ìåæä øåñà453 åìéôà åëùåî åúåùøì.  

בכל הפירות פ ש"ואע, 454 מיירי שלא יצא השער ויש לו חבית יין-'  וכולהקדים מותר •
פ שהמוכר מקבל על "אעמותר להקדים ולשלם על כל הפירות פירות אלו אם יש לו 

אך ביין שרגיל להחמיץ ', ה סעיף ד"קע' כמבואר לקמן סיצמו את כל האחריות ע
 ועוד כיון שצריך להביא לו ,)ך"ש, ז"ט( 455ויתכן שכולו החמיץ לא מועיל זה להתיר

אסור למוכר לקבל על עצמו את , דוקא מהיין שלו ואינו יכול לקנות יין אחר לתת לו
 מתחילה שהמוכר לא יתן את היין עד  ויש שכתבו משום שהתנו,)ז"ט(כל האחריות 

 ורק משום שיין שנמצא מקולקל כבר מתחילה היה ,)א"ק ברע"שטמ( זמן ידוע
 .)ך"ש, ז"ט(מקולקל אלא שלא היה ניכר לכן מותר 

 ולא אומרים שהמוכר נותן לו רבית שבגלל הקדמת - על מנת שיתן לו יין טוב בניסן •
ל כיון שיין זה כבר היה מקולקל "וכנ, המעות הוא מקבל על עצמו אחריות של חימוץ

, ז"ט( אך אם המוכר מקבל עליו אחריות שאם יוזל היין יתן לו יותר אסור, מתחילה

                                                                                                                                                                         
אך , מן התשלום יש שצידדו להחמיר בזה אם נשתנה ערך הכסף בין זמן סיום המלאכה לז450

בחוב של מילגת כולל בדולרים או המבטיח מתנה לאברך או ילד עבור לימודם יכול לשלם כערך 
אם הפועל דורש תוספת ). ז"חוט שני פי(ש "כיון שזה לא נחשב כלל כחוב עיי, הכסף בשעת הפירעון

) ו"ח הערה ט"יהודה עיקרי דינים פיברית (קנס עבור העיכוב במשכורת כפי חוק הלנת שכר אסור 
  ].אלא אם חתמו על היתר עיסקא ביניהם[

מותר לאומן להוסיף לו בשכרו ואף מותר לפרש כן , אם נתן כלי לאומן ולא בא לקחתו בזמן
ברית יהודה השלמות (כיון דשעת התשלום היא רק כשלוקח החפץ , מתחילה שאם יאחר ישלם יותר

  ).ו"לפרק כ
ויש שהביאו דעה זו , )י"מרדכי בב' הג(אך אם מוזיל אסור , משלם לו כפי שויהא דוקא אם " י451
כיון לא שכיח , וביארו משום שאם הוזיל לו לא מועיל שהקונה קיבל עליו אחריות הזול, לדינא

אך רוב האחרונים לא , )וראה גם כהונת עולם, ט"כ' א סי"מחנ(כ יותר ממה שהוזיל לו "שיוזל היין כ
 ).ג"ד הערה ע"ברית יהודה פכ(ע "צהזכירו זה ו

דהיינו שהמוכר יחזיר את הכסף שקיבל ,  דוקא אם מתנה כך שאם יחמיץ יהיה ברשות המוכר452
, )ד"חוו(אבל אם מתנה שהמוכר יתן לו יין אחר טוב אסור אם הוא קונה חבית ידועה , מהקונה

ברית יהודה ( היין עכשיו ומשמע שאם הוזל היין והחמיץ מקבל כל הדמים שנתן ולא רק כמה ששוה
  ).יד אברהם(א שמחזיר לו המוכר רק כמה ששוה היין עכשיו "אך י, )כ בערך שי"ושכ, ג"ד הערה פ"פכ

פ שאחריות הזול על המוכר וריוח היוקר הוא "והוא הדין אם שאר האחריות על הקונה אע
  ).ד"ע הרב סל"שו(לקונה מותר 

ת חימוץ החבית נחשב כקיבל עליו המוכר אם המוכר משלם לחברת ביטוח כדי שיבטחו א
אך אם הקונה משלם לחברת ביטוח על זה נחשב שהוא קיבל עליו אחריות , אחריות החימוץ

  ).ג"ברית יהודה שם הערה ע(החימוץ 
א שכל האיסור שהמוכר יקבל אחריות של ההוזלה הוא רק אם אומר שאם יוזל היין יהיה " י453

אבל אומר שאם יוזל היין יתן לו יותר יין כפי שער הזול , לקונהדהיינו שיחזיר את הכסף , ברשותו
  ).ד"חוו(מותר 
וכיון שמתנה שיקבל את היין רק ,  אך יש שפירשו שמדובר שאין לו יין אלא רק ענבים בצורים454

' ומחוסר ג[פ שהיין אינו מוכן עדיין "מותר אע] ואינו מתחייב לתת לו יין אחר[מענבים אלו 
ובזה מותר למוכר לקבל על , ]ד שלא נחשב כיש לו להתיר"ה ס"קע' לקמן סישמבואר , מלאכות

 ).ד"חוו(עצמו רק אחריות חימוץ ולא אחריות של שאר קלקולים 
פ "אע, נמצא שהקונה קרוב לשכר ורחוק להפסד,  שכיון שהמוכר קיבל עליו אחריות חימוץ455

  ).עצי לבונה(שהקונה קיבל עליו אחריות זול 
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צריך הקונה לקבל של המוכר יין כל ה וכן אחריות של שאר הקלקולים שב,456)ך"ש
 .)ז"ט( 457על עצמו

א חומץ עכשיו ומה שהו,  שאז הוא זמן בירור היין איזה טוב ואיזה לא טוב- בניסן •
 ויש שכתבו שזמן הבירור הוא בטבת, כבר היה חומץ בתחילה אלא שלא היה ניכר

ש להחמיר שאסור א שי" וי,)458ז"ט(מ מותר להתנות כך בכל השנה "ומ, )ך"ש, ז"ט(
כיון שיתכן שבתחילה היה יין טוב , בירור היין באותו מקוםזמן יותר מלהתנות על 

 .)ך"ש(כ החמיץ "ורק אח

ואפילו אם , )ך"ש( ג מותר אפילו בשאר ימות השנה" דהיינו שבכה-'  וכורוכן מות •
 .459)ך"ש, ז"ט( מותר מתנה כך על חבית מסויימת

 ואין חילוק בזה אם הקונה משך את החבית לרשותו - ואם יחמיץ יהיה ברשות המוכר •
 .)ך"ש(או השאירה ברשות המוכר 

  .)ז"ט( כיון שהקונה קרוב לשכר ורחוק להפסד - אסור •
ãé. áìùúéáç ìù ïéé àéäù äåù äúò øðéã äøëîå åì íéúùá ãò õé÷ä460 ìò úðî íàù 

òøàú äá äì÷ú éøä àéä úåùøá øëåîä ãò äðøëîéù ç÷åìä ,éøä äæ øúåî, íàù äãáà 
åà äøáùð åðéà íìùî íåìë íàå àì àöî äøëîì çéåøäìå äá äåä äéì äøéæçäì íéìòáì .
ïëå íà äøëî åì íéúùá øîàå äéì øúéä ìò íéúù äéäé ìéáùá äúàù ìôèéî äøëîì íàå 
àì àöîú äøëîì åîë äöøúù äøéæçä éì ,éøä äæ øúåî óà ìò éô íàù äãáà åà äáðâð åà 

äöéîçä äéäú úåùøá ç÷åì .äâä :âìùìëå äæ õö÷ùë äáö÷ éîãì úéáçä øëåîù ,ìáà íà øëåî åì 

àìá äáö÷ ,ïåâë øëîù åì òáù úåéáç øîàå åì íìùú éì ìë úåéáçä åîë äéäéù øòùä úòá ç÷úù 

ìë úåéáç ,éøù óà ìò áâ åéùëòã åðéà äåù ìë êë.  

אין זה מכר עד הקיץ אלא  שההיתר כאן משום ש יש שפירשו- '  וכויין של חבית •
אחריות על עצמו את כל ההמוכר מקבל מיירי שברישא ו ,החבית עדיין ברשות המוכר

 לכל הקונהא ברשות יאחר זמן ה לאך,  את החביתרולא ימכהקונה  אם ' הקיץ וכדועד
כ היא עדיין " אאחריותאת כל הקיבל עליו המוכר כיון שו ,ה כללמכרלא אם דבר אף 

ומכל מקום מותר , ובסיפא מיירי שהקונה קיבל עליו אחריות מיד, מותרברשותו ו
י שימכור "מה שהקונה קיבל עליו אחריות הוא משום שיכול להשתכר בה עכיון ש

, שתי דינרים ואת היתרה הקונה מקבל וזה שכרו על קבלת האחריותאותה ביותר מ
ואף אם הקונה מכר את החבית בשעת הזול ומשלם למוכר כפי היוקר שיהיה בהמשך 

שברישא מדובר ויש שפירשו , )462ז"ט( 461כיון שעדיין החבית ברשות המוכר, מותר
 אף ברישא הוא ע"ומה שהוזכר כן בשו [שהקונה אינו יכול להחזיר את החבית למוכר

ג מותר " ובכה,ומותר רק משום שהמוכר קיבל עליו אחריות אבידה או שבירה, ]ס"ט

                                                           
ור שהמוכר יקבל אחריות של ההוזלה הוא רק אם אומר שאם יוזל היין יחזיר א שכל האיס" י456

  ).ד"חוו(אבל אם אומר שאם יוזל היין יתן לו יותר יין כפי שער הזול מותר , את הכסף לקונה
אך ,  היינו קלקול מצוי שיהיה כנגד קבלת אחריות של המוכר על החימוץ שגם הוא מצוי457

מוכר לקבל על עצמו שהרי הקונה קיבל על עצמו אחריות אם היין קלקול אחר שאינו מצוי מותר ל
צריך המוכר לתת לו מהיין הטוב שנשאר לו , וכן אם לא היה קלקול אלא רק בחלק מהיינות. יוזל

 ).ד"חוו(
 .ד" וכן כתב החוו458
  ).ד"חוו(ז " ויש שתמהו ע459
פ ששווי החבית "ים אע דהיינו שנותן לו את החבית מיד והקונה ישלם לו עד הקיץ שתי דינר460

  .' ג- ' ושייך לדיני מכירה בהמתנה לעיל סעיפים א, עכשיו רק דינר אחד
פ שהיא "ואע,  אך יש שכתבו דברישא אינו מחוייב לשלם רק שוויה של החבית בשעת המכירה461

מ אם שינה דינו כגזלן שאינו משלם "מ, עדיין ברשות המוכר והוא אמר לו שלא ימכור אלא בקיץ
ורק בסיפא שקיבל שכר על הטיפול במכירה חייב לשלם את כל מה שהחבית , ששוה עכשיואלא מה 

, )ד"חוו(כיון שדינו כפועל שחייב לשלם את כל השבח שהיה יכול להשביח , תהיה שוה בשעת הקיץ
פ ברית יהודה "ע, כ"ע הרב ס"שו(א שלעולם אסור לו לשלם יותר ממה שקיבל בשכר המכירה "וי

  .)ט"ב הערה כ"פכ
 .ד"פ חוו" ע462
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 אבל בסיפא ,אפילו אם מחזיק את המעות ברשותו בהלואה ומשתמש בהם עד הקיץ
ובזה מותר אפילו אם הקונה קיבל , מדובר שהקונה יכול להחזיר את החבית למוכר

י "אם הקונה משתכר בה ע,  יכול להחזירה למוכרכיון שהקונה ,אחריותאת כל העליו 
וזה שכרו על מה , שימכור אותה ביותר משתי דינרים ואת היתרה הקונה מקבל

  .463)ך"ש(שטורח למוכרה 
åè .ãìùéî ùéù åì äøåçñ úøëîðù ïàë ìåæá íå÷îáå øçà ø÷åéá ,àå"ì åøéáç íå÷îá ìåæä 

äðú éì äðëéìåàå íå÷îì ø÷åéä äðøëîàå íù äùòàå ëøöé úåòîá ãò ïîæ éðåìô äðòøôàå 
êì éôë äî äåùù íù ,íà úåéøçàä äëéìäá ìò ç÷åìä øåñà, íàå úåéøçàä ìò øëåîä 

øúåî ,äìùàåäå ïúéù åì øëù åçøè ìò äúëìåä íå÷îì ø÷åéä ,åìùíàå øëåîä íãà áåùç 
ïéøèåôù ç÷åìì ñëîä åìéáùá464 ïéà êéøö úúì åì øëù åçøè.  

  מותר לשםה להוליכרצהגם המוכר עצמו אם  פילואו - ואוליכנה למקום היוקר •
 .)ז"ט(

 ואפילו אם אומר שמיד כשימכור את הסחורה - ואעשה צרכי במעות עד זמן פלוני •
מ אם "מ,  שהאנשים שם יראו שמאמינים לווהוא ירויח בזה, יפרע לו את המעות

 .)466ז"ט( 465האחריות בהליכה על הלוקח אסור

 דכיון שקיבל עליו אחריות נחשב כִמלוה - '  וכואם האחריות בהליכה על הלוקח •
אבל אם האחריות על המוכר לא מתחילה ההלואה , אצלו ואסור לתת לו שום תוספת

וכל השכר היקר שקיבל על הסחורה , אלא בזמן שמוכר את הסחורה במקום היוקר
 .)ז"ט(הוא של הבעלים 

א דצריך " אך י,467)ז"ט(א שסגי אם נותן לו שכר מועט " י-  והוא שיתן לו שכר טרחו •
  .469)ך"ש( 468שיתן לו כל שכר עמלו ומזונו

                                                           
 ויש שפירשו שברישא מדובר שאחרי שהקונה ימכור את החבית יוכל להשאיר בידו את מעות 463

ולכן אסור לקונה לקבל שום אחריות עד זמן המכירה אלא כל , המכירה כהלואה לעצמו עד הקיץ
, ראבל בסיפא לא התנו כך אלא מיד כשימכור צריך לשלם המעות למוכ, האחריות תהיה על המוכר

ולכן מותר , והמוכר אמר לו שמה שימכור את החבית ביותר משתים יהיה לעצמו בשכר המכירה
  ).כן בדברי הפרישה' ובי, ד"חוו(לקונה לקבל אחריות על החבית עד הזמן שימכרנה 

  ).ז"ז הערה כ"ברית יהודה פכ( והוא הדין בכל הנאה אחרת שיש לו מחמת פירות המוכר 464
אבל אם נותן לו את כל השכר טירחה והלוה ,  לו שכר מועט על טרחתו והיינו דוקא אם נותן465

  ).ו"ג וכ"ק כ"ד ס"חוו(כיון שהוא שליח בשכר שמקבל אחריות כשואל , מתחייב לפרוע לו מיד מותר
 .ד ועצי לבונה"פ חוו" ע466
ומכל מקום צריך לנכות את הוצאות הדרך מדמי המכירה . ט"ע הרב סי"ד ושו" וכן פסקו החוו467

  ).ע הרב שם"שו( הסחורה של
והתמורה תהיה אצלו , קים שיש בהם טירחה להופכם למזומנים'ולכן המלוה לחבירו בצ

צריך המלוה , וכן אם מעות ההלואה במקום אחר והוא מטריח את הלוה להביאם משם, בהלואה
ירחה והט, ולא היה טורח בזה, אך אם המלוה אינו צריך עכשיו למעות. לשלם לו שכר טירחה מועט

 - ז "י סעיפים מ"ברית יהודה עיקרי דינים פ(היא רק לטובת הלוה אין צריך לשלם לו שכר טירחה 
שבזה יש חילוק שאם המלוה היה צריך , ויש שכתבו כל דין זה לענין הוצאות שהוציא הלוה, )ט"מ

צ "אך אם הוא לא היה צריך להוציאם אלא הלוה הוציא לצורך עצמו אי, להוציאם צריך לשלם לו
ו "רבית הלכה למעשה פ(אך לענין טירחה בלבד יש מקילים אף אם המלוה מרויח מכך , לשלם לו
  ).ב"ובהערה י' י' סעיפים ט

יש שכתב שלענין הטירחה בפרעון ההלואה מותר למלוה להטריח את הלוה לפרוע דוקא במקום 
ואפילו אם הלוה לו , ק מותר לו להתנות שיפרע את חובו במזומנים'וכן אם הלוה לו בצ, שנוח לו

אך יש , )ט"ברית יהודה עיקרי דינים שם סמ(שוה כסף מותר להתנות שיפרע לו את דמיו במזומנים 
' ו עמ"חוט שני פ(ק ולהתנות עם הלוה שיפרע לו דוקא בכסף מזומן 'שהסתפק אם מותר להלוות בצ

לת בין שני אנשים וכן יש שכתב שרק אם הטירחה בהחזרת הכסף היא טירחה מקוב, )'א אות ו"נ
וכן אם , אך אם היא טירחה גדולה מידי שאינה מקובלת אסור, מותר ללוה לטרוח בזה עבור המלוה

רבית (אלא אם ההוצאות נגרמו רק מחמת ההלואה , הדבר כרוך בהוצאות אסור ללוה לשלם זאת
  ).ח" י- ז "הלכה למעשה שם סעיפים ט

א שביקש ממנו מעות ללוות ואמר לו שאין לו  ולדעה זו אפילו אם אינו מוכר לו ביוקר אל468
, מעות אלא יש לו חפץ שהוא צריך למכרו תקח אותו ותמכור ותלוה לך את המעות עד זמן פלוני

פ שהוא "אע, מ צריך המלוה לתת לו שכר עמלו בשלימות כדי שהלוה לא יטרח בגלל ההלואה"מ
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æè .æìùåéä íéèçä äðéãîá ã 'ïéàñ òìñá íéøôëáå ùù òìñá ,øúåî ïúéì òìñ øâúì470 éãë 
àéáéù ùù ïéàñ øôëäî çìùïîæì éðåìô ,èìùàåäå åéäéù úåéøçàá ç÷åì íà åáðâð åà 
åãáàð471 êøãá, îùíãàå áåùç øåñà úåùòì äæ, éðéîáå äøåçñ øåñà ìëì íãà éôì ïéàù 

éðéî äøåçñ íéåöî ëúåøéô472 .äâä :àîùùéå ïéøéúî úåøéôá åìéôà úåéøçà êøãä ìò øâúä 

å íàéáîäãáìá ïúéù åì øëù åçøè åìîòå473.  

 אך אם צריכים להחזיר את הפירות מיד אין כאן הלואה כלל אלא רק - פלוני לזמן •
 .)ך"ש( 474ומותר לתגרים לטרוח ולקבל את כל האחריות, שליחות

פ שיש כאן הלואה "שאע.  דהיינו מי שנתן את הכסף לתגר- יהיו באחריות לוקחש •
ובשכר זה טורחים , שהתגר יכול לקנות בכסף זה סחורה כאן ולהביאה לשם ולמוכרה

ז נראים "שעימכל מקום כיון שהתגרים נהנים , בחזרה להביא את הסחורה לכאן
או משום שכיון , פהכסוחרים ויכירו אותם ואף בפעם אחרת ימכרו להם בהק

 יוזילו להם את הסחורה כדי שירויחו ששומעים שאינם משתכרים בסחורה זו

                                                                                                                                                                         

נאה למלוה שרצה למכור את החפץ מ כיון שמגיע מזה ה"מ, טורח בשביל עצמו להשיג כסף ללוות
, ומשמע שאם המוכר לא היה צריך למכור את החפץ). ע הרב שם"שו(והיה צריך לטרוח במכירה 

פ שבדיעבד הוא "אינו צריך לתת לו שכר טירחה כלל אע, אלא הסכים למוכרו כדי שיוכל להלוות לו
  ).ה"ז סוף הערה כ"ברית יהודה פכ(נהנה ממכירת הלוה 

י "וע, ורק אם הלוה מרויח בזה שיש לו הוצאות הדרך בשביל הסחורה שלו,  כך ויש שנקטו469
בזה די לחשב את שכרו בדבר מועט , שלקח את הסחורה מחבירו הוא ישתתף עמו בהוצאות הדרך

ע הרב דלעיל שלענין הוצאות "ע דהוא להיפך מדעת השו"וצ[, )ת"ח בדרכ"ט סי"א כלל קל"חכמ(
  ].כל ההוצאות ולנכות אותם מדמי הסחורההדרך לכל הדעות צריך לחשב 

ולא נתן לו מעות אלא השליח קנה ממעותיו , ל בזול" המבקש מחבירו שיקנה עבורו חפץ בחו470
כיון שמיד כשהשליח קנה עבורו את החפץ נחשב שהלוה לו את , ל"מותר לו לשלם רק כשוויו בחו

השליח לארץ נזקף חוב המשלח מיד כשהגיע , ח כשיחזור"ואם התנה עמו שיפרע לו במט. המעות
ל "ח בינתיים יגבה רק כשוויו בזמן שחזר מחו"ולכן אף אם התייקר המט, להיות כפי המטבע המקומי

ח מותר "כ שאם התייקר המט"ומש[, )תרנה' נדפס בהשלמות עמ, *ז"ז הערה כ"ברית יהודה פכ(
לענין הלואת ) ו" הערה טח"פי(כ "ע ממש"צ, לקבל את הפרש היוקר רק עד זמן שהגיע השליח לארץ

ח "כ אף אם התייקר המט"וא, מ לפרוע בארץ ישראל שהולכים לפי מקום הפרעון"ל ע"ח בחו"מט
פ היתרי הלואת סאה בסאה המבוארים "אלא ע, ח היקר"קודם שהגיע לארץ אסור לגבות את המט

הוא מעות אין ח "ל המט"וכיון שבחו, א שלעולם הולכים לפי מקום ההלואה"אך י. ב"קס' לעיל סי
קיצור דיני רבית המצויים (ח אף אם הוא התייקר לאחר שהגיע השליח לארץ "איסור לפרוע במט

' ואם בא, ויש שהקילו שהולכים להקל בין לפי מקום ההלואה ובין לפי מקום הפרעון, )ו"ד ס"פ
בינתיים ומותר לפרוע אף אם התייקר , ממקומות אלו דינו כמטבע אין בו איסור הלואת סאה בסאה

  )].ח"ז סי"רבית הלכה למעשה פט(
פ שאחריות גניבה ואבידה היא על "אע, א שדי אם הלוקח מקבל עליו אחריות אונסים" וי471

 ).ל"מהרא' חי(התגרים 
כיון ששייכים כל הטעמים אף בשאר מיני ,  אך בזמנינו מותר לעשות כך בכל הסחורות472

אם נראה שיקנה סחורה זו מהמוכר אף , והמקוםוהכל לפי הזמן , )כ"ט ס"א כלל קל"חכמ(סחורות 
וכן אם , )ה"ברית יהודה שם הערה ל(להיתר מותר ' ואף אם קיים רק טעם א, בשנה אחרת מותר

 ).ט"שם הערה ל(בין באדם חשוב ובין בשאר סחורות , התגר מקבל חלק מן הריוח מותר בכל אופן
ומשמע שצריך שיתן לו את כל , ת וכשנותן לו שכר טרחו ועמלו מותר אפילו בשאר סחורו473

  ).ז"י והערה ל"ברית יהודה שם ס(השכר טירחה 
אם אחריות המעות בהליכה למקום הזול עד זמן קניית הסחורה היא על נותן המעות והתגר 

והוי פסיקה ביש לו , מותר משום שנחשב כפסיקה לאחר שקנה את הסחורה, קונה לו במקום הזול
ומותר אף אם אחריות הסחורה בהבאתה למקום , ז"ג ס"קע'  לעיל סישמותר אפילו להוזיל כמבואר

וכן מותר אפילו אם התגר מתחייב לתת לו במחיר שהוא פחות משער מקום , היוקר היא על התגר
ז מועיל להתחייב לתת לו יותר זול משער מקום "א דאי"אך י, )ב"נ' ק סי"א מהדו"ת רעק"שו(הזול 
ואם אחריות המעות על הנותן יכול להתנות , משער מקום היוקראלא רק יכול להוזיל לו , הזול

אך צריך שהתגר יתנה שהוא יכול לתת לו , שתחול הפסיקה במקום הזול לפני שקנה את הסחורה
כ צריך הקונה לקבל על "א, אך אם מתחייב לתת לו דוקא סחורה זו שקנה עכשיו, סחורה אחרת

  ).ב"ו סק"ע' א סי"וחז(ג "וכדלעיל סעיף י, עצמו אחריות קלקול
ז נראים "אך אם הם נהנים שעי, א שכל זה אם אין לתגרים שום הנאה מסחורה זו" אך י474

אסור להם להתחייב , כסוחרים ויכירו אותם ואף בפעם אחרת ימכרו להם בהקפה או שאר הנאות
  ).ד"חוו(פ שצריכים להחזיר מיד "כל האחריות אע
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אך אם נותנים לתגרים שכר טירחה על הבאת הסחורה מותר להם לקבל על , 475מותר
 .)ז"ט(עצמם אחריות 

לתגר  מקבל עליו אחריות וגם נותן שכר טירחה או אך אם ה- '  וכוואדם חשוב אסור •
 .)ך"ש(  לעשות כךאדם חשובלמותר אפילו 

 משום ל להתיר"ם הנדוקא בתבואה יש טעמימשום ש -'  וכוובמיני סחורה אסור •
מי שמוכר שאר סחורות ב אך, הזמן סוחרים כל ם אותהיא מצויה אצלתבואה ש

 .)ז"ט( פעם אחרת ולא שייך טעמים אלועכשיו אינו מוכר 

אלא , סכימה לזהראשונה מאף הדעה האין כאן מחלוקת אלא  -'  וכוויש מתירין •
מיירי כשלא נתן לו שכר טרחו ועמלו ולכן אסור כשהאחריות על התגר בתחילה ד
  .)ך"ש(

æé .áîùêéìåîä úåøéô íå÷îî ìåæä íå÷îì ø÷åéä øîàå åì åøéáç íðú éì476 éðàå ïúà íù 
úåøéô íäéúçú ïîæì éðåìô ,íà ùé åì477 íù478 úåøéô øúåî, íàå åàì øåñà479.  

אך , פ שלא משך אותם" כיון שמעכשיו נחשבים כשלו אע-'  וכותפירו שם לו יש אם •
  .)ז"ט(אם אין לו אסור כיון שבגלל שממתין לו נותן לו פירות במקום היוקר 

çé .âîùúååìäì øðéã áäæ äåùä ë 'íéøðéã ìò úåéøçà äðéôñ úëìåää øáòî íéì ïúéùå åì 
äáåùá ë"ã íéøðéã ,øåñà .äâä :ãîùùéå ïéøéúî úååìäì ãçàì é"á ïéøðéã äð÷éùå íäá äøåçñ ìò 

ãéøéä ïúéùå äåìîì åáåùá åúéáì é"â ïéøðéã ,ãáìáå ìá÷éù äåìîä äøåçñä äðëéìåéå åúéáì äéäéå 

úåéøçà êøãä ìò äåìîä ,éåäã åîë ùéù åì ÷ìç çåéøá äøåçñä ìéàåä ìá÷îå åéìò úåéøçà, ïëå 

åâäð éîéá ùø"é ì÷äì.  

לוה מקבל אחריות על המעות בכל זמן הליכת  דהיינו שהמ-'  וכוספינה אחריות על •
ומכל מקום אסור , שאם לא תחזור הספינה בשלום לא יצטרך לפרוע לו, הספינה בים

ואם המלוה קיבל , )ך"ש, ז"ט(כיון שנותן לו מעות ומחזיר מעות נחשב הלואה 
אך יש , )ז"ט(אך אם לא קיבל אחריות הוי רבית קצוצה , 480אחריות הוי אבק רבית

,  שלסוברים שאסמכתא לא קונה אף אם קיבל עליו אחריות הוי רבית קצוצהשכתבו
ואם מכר לו סחורה ,  שבזה אסמכתא קונה הוי אבק רבית"מעכשיו"ורק אם כתב לו 

 והתנה עמו שאם הספינה תגיע בשלום ישלם לו על הסחורה יותר משוויה "מעכשיו"
 .)ש"ז בפת"רדב(אך אם הספינה תטבע יפסיד הכל מותר 

                                                           
ע אין "ולכו' א שאין בזה מח"אך י, )י"ב(שכר החמרים  נחלקו הפוסקים אם צריך לתת לתגרים 475

ולכל הדעות אם התגרים שוכרים חמרים לצורך הבאת הסחורה צריך לתת להם , )א"הגר(צריך לתת 
אך אם התגרים שכרו חמרים בשביל הסחורה , ואם אינו נותן הוי רבית קצוצה, את שכר החמרים

 ).ד"חוו(ל בחמרים שלהם "הפוסקים הנ' תלוי במח, שלהם שלקחו למכור שם
  ).ד"ג הערה ל"ברית יהודה פכ( ואם אומר בלשון הלואה יש אוסרים ויש מתירים 476
ויש שכתבו , )ט"ד סל"ו ח"ת שמ"גידו( יש שהסתפקו אם צריך שיהיה לו את כל הפירות 477

ה "לק "ל ס"מהרא' חי, על הטור כאן' א בחי"מחנ', נ' ם אלשקר סי"ת מהר"שו(שצריך שיהיה לו הכל 
ב "ב ס"קס' כ מספיק שיש לו מעט כדלעיל סי"וא, ויש שכתבו שדינו כהלואת סאה בסאה, )ת"בדרכ

 ).א"ט סכ"א כלל קל"חכמ(
כיון שבגלל שממתין לו נותן לו את הוצאות הדרך ,  אך אם יש לו פירות כאן לא מועיל478

 ).עצי לבונה(והטירחה להביא לו את הפירות לשם 
אך יש שכתב שלא , )ת שם"גידו(ה שיצא השער במקום היוקר  יש שהסתפקו אם מועיל מ479

 ).'נ' ם אלשקר סי"ת מהר"שו(מועיל 
א יש להתיר אם המלוה קיבל עליו גם אחריות גניבה "ו ס"קע' א בסי" יש שכתבו שלדעת הרמ480

אך יתכן שזה דוקא שם שאמר בלשון שכירות אך אם אומר בלשון הלואה אסור אף אם , ואבידה
  ).ד"חוו(כל האחריות קיבל עליו 

 ).א"הגר, לבוש(א שאף אם קיבל עליו אחריות הוי רבית קצוצה "י
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אלא אף הדעה הראשונה מתירה בזה ,  אין כאן מחלוקת-'  וכויש מתירין להלוותו •
 שהמלוה זוכה ,אין כאן הלואה אלא מכר גמורמשום ש, )ג"ק ל"ך ס"ש, ז"ט(

  .481)ז"ט(ה ביוקר ולבא לביתו מהיריד חוזר ומוכרה לכשוביריד בסחורה שם 
èé. äîùúúì ë 'ïéøèì éîì çéèáéù ÷ 'ùéù åì äðéôñá øúåî482.  

ליטרים את ' קונה בכ שאין כאן הלואה אלא כעין מכר ש משום-' וכומי שיבטיח ל •
' כ האת לו אם מקדים לשלם לוואפי, שיש לו בספינהמעות ' הקאחריות ה תקבל

שנתן לו ' ליטרים אין זה תמורת הכ' שמה שמשלם בסוף ק,  בזה איסור איןםליטרי
  .483)ד"ק ל" סך"ש, ז"ט( והופסדו' אלא משום שהתחייב באחריות הק, בתחילה

    
        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו חובו חובו חובו ח, , , , ד דין המוכר לחבירו על מנת להחזירד דין המוכר לחבירו על מנת להחזירד דין המוכר לחבירו על מנת להחזירד דין המוכר לחבירו על מנת להחזיר""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי
à. åîùøëî äãù åøéáçì øîàå åì åéäéùëì éì úåòî øéæçú éì ò÷ø÷é484 àì äð÷ ìëå úåøéôä 

ìëàù æîùúéáø äöåö÷ àåä ïéàéöåîå íúåà íéðééãá485 .äâä :çîùåìéôàå àì äðúä êë àìà 

âäðîäù ïë øéòá ìëù éî äðå÷ù øöêé øéæçäì åéäéùë øëåîì úåòî ,ìëã øëåîä àúòãà àâäðîã 

øëåî øåñàå ç÷åìì ìåëàì úåøéôä. èîùìáà íà øîà åì ç÷åìä åúòãî åéäéùë êì úåòî øéæçà 

                                                           
 ויש שפירש שהלוה קונה במעות סחורה לעצמו ומוכרה למוכר במקום הזול כשוויה שם 481

כ "ואח, ג כשוויה שם"והמלוה מתנה עימו שיהא חייב לקנותה ממנו במקום היוקר בי, ב"דהיינו בי
וחוזר המלוה ומוכרה שם ללוה כשויה שם , ורה באחריות המלוה למקום היוקרמוליך הלוה את הסח

מ מותר דנחשב כדבר "מ, ואף אם כשהביא את הסחורה למקום היוקר הוזלה הסחורה שם, ג"בי
 ).ל"מהרא' חי(ג "ויש שכתב לאסור בכה, )ד"חוו(שאין שומתו ידועה 

שלם בתחילת השנה ישלם בזול שאם י,  יש שהסתפקו במפרש שני מחירים בקניית ביטוח482
אם אסור לשלם כל חודש כיון שמשלם תוספת על המתנת , ואם ישלם כל חודש ישלם יקר יותר

' ב עמ"חוט שני פי(או שאינו קונה את התחייבות מראש לכל השנה אלא לכל חודש ומותר , המעות
התיר לשלם מראש ויש שכתבו ל, )ג"ז סמ"רבית הלכה למעשה פי(ויש שכתבו להחמיר בזה , )ו"צ

ו "ו ס"קע' וכדין שכירות המבואר לקמן סי, בהוזלה וכן מותר לשלם בתשלומים מחיר גבוה יותר
  ).נתיבות שלום(

כיון שזה קרוב להפסד מוזיל לו ', ליטרים שבספינה בעד כ'  אך יש שפירשו שמוכר לו את הק483
משום שאם לא , )א"הגר(' ח פונמצא שהרוי' ואם הספינה תחזור בשלום יחזור וימכרם לו בק, מאד

  ).חדרי דעה(ליטרים הוא אסמכתא שאינה קונה ' מה שמתחייב לשלם לו על הק, נפרש כן
 וכן אם הקונה מתנה שאם ירצה להחזיר לו את המקח לאחר זמן ושיחזיר לו את מעותיו אין 484

 ).ה"ע הרב סנ"שו(ולכן אסור לקונה ליהנות מהמקח משום רבית , זה מכר גמור
כן מה שמצוי בחנויות שמתנים שהקונה יכול להשתמש בחפץ ואם לא ירצה לקנותו  ול485

מ יתכן שמצרף זה "פ שאין בכוונת המוכר משום שרוצה להשתמש במעות מ"ואע, כ"מחזירו אח
ויש למוכרים לעשות היתר עיסקא כללי ולתלותו , לסיבת הדבר שעושה כך ויש בזה איסור רבית

ויש שכתבו שיתנה שכל תשלום יקנה חלק , )ה"ט ס"ית המצויים פקיצור דיני רב(במקום בולט 
כגון , שלא יתחיל לשלם עד משך זמן זה, שנמצא שלא הלוה כלום למוכר, מהחפץ כשווי התשלום

  ).ז"ק' ג עמ"חוט שני פי(דנמצא שאין כאן הלואה כלל , ק דחוי או כרטיס אשראי לאותו זמן'שיתן צ
מת שהיה בו פגם של מקח טעות אסור למוכר להחזיר ללוקח וכן אם הקונה החזיר את החפץ מח

אך אם , )ו"קיצור דיני רבית המצויים שם ס, ז"ח סט"ברית יהודה פכ(יותר ממה שהקונה שילם 
אלא שבינתיים החפץ התייקר יש להקל , המוכר הוא סוחר או חנוני ורוצה להחזיר לו חפץ כזה

אך , יים בחפץ צריך לשלם למוכר שכר השתמשותוכן אם הקונה השתמש בינת, )ברית יהודה שם(
אם הוא חפץ קטן כגון ספר וכדומה שאין דרך להקפיד ולדרוש שכר על ההשתמשות אפילו אם 

אין צריך לשלם דמי השתמשות ויכול להחזיר לו את כל הכסף , המוכר לא היה נהנה מהמעות
מצוי בימינו שהמוכרים ויש שכתב שמה ש). קיצור דיני רבית המצויים שם(ששילם בתחילה 

פ שהקונה כבר השתמש בו ולא מנכים את דמי "אע, מאפשרים להחזיר את המוצר לחנות ולהחליפו
אין בזה איסור כיון שאפשרות זו , וכן שנותנים פיצויים שונים כשנמצא המוצר מקולקל, השימוש

כ מוכח שהפיצוי "א, ק דחוי או בכרטיס אשראי ולא נותן מעות למוכר'ניתנת גם למי שמשלם בצ
  ).ז"ב סט"רבית הלכה למעשה פי(והשימוש אינם ניתנים בגלל התשלום אלא מסיבות אחרות 

ונרשם בחוזה שביניהם או בחשבונית שהחפץ לא , הקונה מוצר חשמלי או רהיטים בתשלומים
אסור לקונה להשתמש בינתיים בחפץ כיון שכבר , יעבור לרשות הקונה אלא בגמר כל התשלומים

ולכן צריך להתנות שכל תשלום יקנה חלק מהחפץ , ל לשלם למוכר ועדיין לא קנה את החפץהתחי
או שיתנה במפורש שחלק מהכסף ששילם הוא , שנמצא שלא הלוה כלום למוכר, כשווי התשלום

  ).ה"צ' ב עמ"חוט שני פי(עבור שכירות החפץ עד שיגמור לשלם עליו והוא יעבור לרשותו 
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êì ò÷ø÷ä åðéà éàðú ç÷îäå íéé÷ ãéî êëéôì ç÷åìä ìëåà úåøéô, ðùíàå øîàùë ïë ç÷åìä 
åèìç åðîî øëåîä å÷æçå éøä àåä éàðú, ìáà ìë àùòùå ç÷åìä åìéôàå êåúá øëîä ÷úùå 

øëåîä àìå å÷æç ïéà äæ éàðú àìà éîåèôë éìéî øëîäå øëî ìéàåä àìù åàùò øëåîä 
äéäù åì åúåùòì .äâä :àðùïëå íà øëî åì ò÷ø÷ åéùëòî ïéúîäå åì úåòîä ,ç÷åìä øúåî ìåëàì 

úåøéôä øëåîäå øåñà ,øëùáã úðúîä åéúåòî à÷ ìéëà.  

 הא מתמורת ובחר  או שט486ו חפץחביראם הקנה לוכן  -'  וכומכר שדה לחבירו •
בית  הוי ר, אותוזמן פלוני תחזיר ליב  מאה ועשריםכשאתן לךו  ואמר לזהובים

י הלוי "מהר(  זהוביםהא בעד מ את החפץ או השטר חוב וצריך לחזור לוצוצהק
 ).א"רעב

ות  דוקא בלשון זה שנראה שכשיתן לו מע-  תחזיר לי קרקעילכשיהיו לי מעות •
אבל אם אמר , וממילא המעות שהיו בידו הם בהלואה אצלו, תתבטל המכירה למפרע

, שהרי עד עכשיו היתה מכירה גמורה, לו שכשיתן לו מעות יחזור וימכור לו מותר
ש אם מוכר לו מטלטלין בלשון זה שמותר שהרי בזה יש יותר חשש אחריות "וכ

 ).487ש"י בפת"נוב(

דהיינו שרק אם יחזיר את המעות עד שנה , זמן החזרה ואפילו אם הגביל את - לא קנה •
מכל , כ לא יצטרך להחזיר לו את השדה"אך אח, מיום הקניה יחזיר לו את השדה

 ).488ש"בית אפרים בפת(מקום אין זה מכר 

דהיינו שיתכן שלא יבוא לידי [,  מבואר שלדינא צד אחד ברבית-  הוא קצוצה רבית •
ת לקנות חזרה את הקרקע אכילת הפירות לא כמו כאן שאם לא יהיה לו מעו, רבית

אך בתחילה כיון שיתכן שלא . 489)ז"ט(מכל מקום הוא רבית דאורייתא , ]תהיה רבית
כגון אם קבעו זמן עד מתי יכול להחזיר לו מעותיו ושמא לא יחזיר , תתבטל המכירה

ר את וכן בכל גווני שמא ימות המוכר ושוב אין היורשים יכולים להחזי, לו עד זמן זה
ורק אחרי שמחזיר לו את כל המעות והוברר , לכן הוי רק אבק רבית, המעות

שהתבטלה המכירה למפרע הוי רבית קצוצה ויכול להוציא מהקונה את כל הפירות 
א שמשכנתא בלא "ב ס"קע' א לעיל סי"אך לדעת הרמ). א"ש ברע"ריב(שאכל 

 ).ך"ש(אף כאן הוא רק אבק רבית , נכייתא הוא אבק רבית

והיינו דוקא אם הקונה אמר כך ,  כיון שהמוכר היה צריך להתנות על כך- ינו תנאיא •
 ).ך"ש(אבל אם אמר כך מתחילת המקח הוי תנאי , רק לקראת סיום המקח

                                                           
' ח סי"ז או"ט, ח"ב ס"ו ח"ת שמ"גידו(ם שאף במטלטלין שייך כל דין זה  וכן כתבו רוב הפוסקי486

א "ה ופי"מלוה ולוה ה' ו מהל"מ פ"לח(אך יש שהתירו במטלטלין , )ה"ד ונ"ע הרב סנ"שו, ה"ו סק"רמ
  ).ב"ג ס"קע' יד אברהם סי, א"מכירה הי' מהל

תחזיר לי כיון שצריך ש" על מנת"ויש שכתבו שאפילו באומר . ח"ח סי"קס' כ בכרתי סי" וכ487
" תחזיר לי"ורק אם אומר , כ עכשיו הוא מקח גמור ואינו הלואה"קנין חדש בקרקע כשמחזיר לו א

רבית ' א הל"מחנ, ד"חוו(כ המעות הם הלואה ואסור "א, שאין צריך קנין חדש בקרקע" על מנת"בלי 
ואף אם אומר , ילוק בכל זהאך יש שכתבו שאין ח, )מקור מים חיים, ו"ז סק"ר' מ סי"ג בנתיה"י' סי

חקרי לב , ד"ס נ"ע הרב סו"שו, ת"ב ובגדי ישע בדרכ"ע' המקנה קידושין ו(שיחזור וימכור לו אסור 
ולמעשה בעל מנת שתחזיר לי משמע דדעת רוב ). ה ועוד דהרי"ג ד"כ' חלקת יואב סי, ח"י' ד סי"יו

ואם , )ב"ח הערה כ"ת יהודה פכברי(ע למעשה "אך בעל מנת שתחזור ותמכור צ, הפוסקים לאיסור
אך לחזור ולמכור ביותר משוויו יש לחוש , החשש הוא לענין אכילת הפירות יש לסמוך על המתירים

אך אם המוכר אינו יכול לבטל את המקח ורק , )ו"ז הערה ט"ברית יהודה עיקרי דינים פי(ולהחמיר 
ברית יהודה ( מותר לכל הדעות הקונה יכול לבטל את המקח ולדרוש מהמוכר שיחזור ויקנה ממנו

  ). קיצור דיני רבית המצויים שם, שם
יש שחילקו שאם יכול להחזיר את המעות ולקבל את הקרקע רק בזמן מסוים אבל קודם זמן זה 

מקור מים , א שם"מחנ, א"ק י"ז ס"ר' מ סי"ע חו"סמ(כ לא הוי הלואה אלא מקח ומותר "א, אינו יכול
  ).ד"ע הרב סנ"שו, ד"חוו(יר בזה ויש שכתבו שאין להת, )חיים

  .ד"ע הרב סנ"כ בשו" וכ488
ובדעת ). [ב"ק י"ד שם ס"חוו, ט"ק כ"ב ס"קע' ך סי"ש(א שלדינא הוא רק אבק רבית " אך י489

כל המחלוקת הוא רק בספק אם יהיה הלואה או ]. ד"ד ס"קס' ראה גם יד אברהם סי, ע בזה"השו
  ).ת"א ובית מאיר בדרכ"מחנ(רק אבק רבית ע הוא "אך אם הספק אם יהיה ריוח לכו, מכר
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 אלא הקונה "מעכשיו" ואף אם לא אמר לו בפירוש - וכן אם מכר לו קרקע מעכשיו •
 והיינו דוקא אם יודעים ,)ך"ש(עשה קנין כראוי ועדיין לא שילם את מעות המקח 

או שאמר לו בפירוש שממתין לו על , שהמוכר אינו נכנס ויוצא לתבוע את מעותיו
אבל בלא זה יש לחשוש שהמוכר יבטל את המקח ואף לקונה אסור , תשלום המעות

ולסוברים שהמוכר יכול לבטל רק את שאר המקח אך כנגד , 490לאכול את הפירות
, 491כ מותר לקונה לאכול פירות כנגד מעותיו"א, לבטלהמעות שהוקנה נתן אינו יכול 

אך לסוברים שהמוכר יכול לבטל את כל , שהרי יאמר שבזה לא יבטל את המקח
כ אסור לקונה לאכול אפילו מעט מהפירות "א, המקח ואף כנגד המעות שהקונה נתן

  ).א"רע(
á. áðùøëî åì äãù äðîá åúåàáå íåé äùò åì øèù íàù øéæçé åì åéúåòî çéøéæ åì øèù 

øëîä ,íà äùòð éàðú äæ íãå÷ øëîä åà úòùá øëîä ïéà åì ïéã øëî àìà ïéã äàåìä 
ç÷åìäå áééç øéæçäì ìë äî ìëàù, ìáà íà äùòð øçàì ç÷îä åìéôà äòù úçà éøä äæ 

øëî øåîâ492, åìéôàå äùò åì øèù ìò äæ ïéð÷á493 ìëáå éðéî íé÷åæéç ãñç àåä äöåøù 
ãñçúäì åîò øéæçäìå åì îåç÷.  

וכדי נות של כסף ו משכתמורתמעות ולוה מחבירו שהיה צריך  מי -'  וכושדה לו מכר •
 ,בל ממנוימעות שקל תמורהבמכירה גמורה באותם  איסור רבית מכר לו שלא יהיה

 מ הם מכורים במעות"א יודע שהם שוים יותר מהופ ש"אעשרש ופמ בוהלוה אמר לו
 את  יחזור וימכור לויחזיר לו את כספוו מרצונו שאם  ל הבטיח המלוהכ" ואח,אלו

לפדות ת לו  חזר בו ואינו רוצה לת]ונההיינו הקד[ המלוה סוףב ו,המשכונות של כסף
האמת פ שכך "אע טוען שלוה וה, שכבר קנה במקח גמורןעוטמשום ש המשכון את

 לו לפדות ת הדין עם הלוה וצריך לת, אלא בשביל איסור רביתךאבל הוא לא עשה כ
צ "צ ( ממשקניןלא מכר לו אלא לענין היתר רווחים אבל לא כיון שכון המשאת 
   .494)ש"בפת

â .âðùøîåàä åøéáçì äð÷ éì äãù éðåìôî ,øîàå øëåîä çéìùì éðà øëåî êì ìò éàðú 
åðøéæçéù éì åéäéùë éì úåòî ,áéùäå çéìùä äúà ç÷åìäå íéøáç áåèá åøùôúú ,åðéà 

øëåî àìà ìò äæ éàðúä êéøöå äøéæçäì ãðùíéàéöåîå åðîî úåøéô ìëàù .)ïééòå èôùîä ïùçá 

ïîéñ ø"æ äæéà éàðú ìèáî ç÷î.(  

ש אם השליח שתק ולא "וכ,  ואמר כך לפני שנגמר המקח-  תתפשרו בטוב חברים •
 ).ז"ט(אמר כלום שהמוכר לא מכר אלא על דעת תנאי זה שהתנה 

                                                           
אך אם לא נתן כלל אין איסור שהרי לא הלוה כלל למוכר ,  אם הקונה נתן מקצת מהמעות490

  ).א"ח הערה נ"ברית יהודה פכ(
  .ו" ברית יהודה שם הערה נ491
ואחרי הקנין מתחייב , כ המוכר חוזר ושוכר אותה מהקונה" נהגו למכור את הקרקע ואח492

וכשעושים כך לצורך החזקת תורה ,  יהיה למוכר כסף יחזור וימכור לו חזרה את הקרקעהקונה שאם
אלא אם יתנו על זמן מסויים שהמוכר לא יחזור ויפדה את , אך בין אדם לחבירו אסור, יש להקל

אינו יכול לחזור ולמכור , כ המוכר חזר ושכר את הקרקע"אך ודאי שבתוך זמן המכר שאח. הקרקע
כ "וא, שהרי בזמן זה הקרקע לא שלו ולא מכר לו כלום, ם אחר ולחזור ולשכור ממנואת הקרקע לאד

  ).י"ברכ(הוא מלוה גמורה ואסור לתת לו שום תוספת 
" מעכשיו"אבל אם אמר , אלא רק חייב את עצמו למכור לו" מעכשיו" ודוקא אם לא אמר 493

 שאם ימכור בחזרה למוכר לאכול את הפירות עד שיתנה] שהוא המוכר בשטר השני[אסור לקונה 
  ).ת"חדרי דעה בדרכ(אך יש שלא חילקו בזה , )ד"חוו(ינכה את דמי הפירות 

ו "רמ' ח סי"ז או"ט, א"שער דעה סק( אך יש שחלקו ופסקו שאין הקונה צריך להחזיר לו כלל 494
  ].'ה וז"ת כאן סק"ראה באריכות בדרכ[, )ה"סק
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י אבק רבית מכל ואף לסוברים דהו,  דהוי רבית קצוצה-  ומוציאים ממנו פירות שאכל •
, ז"ט (495מקום מוציאים ממנו את הפירות שאכל מדין גזל כיון שזה מחילה בטעות

 ).ך"ש
ã. øëî åì äãù ïúðå åì úö÷î] íéîã[ ,íà øîà äéì øëåî ç÷åìì äð÷ øåòéùë êéúåòî ìë 

ãçà íäî ìëåà úåøéô øåòéùë åéúåòî496.  
ä .äðùíà øîà øëåîä ç÷åìì àéáúùëì øàù úåòîä äð÷ú åéùëòî íäéðù íéøåñà ìåëàì 

úåøéôä497, àìà íéçéðî íúåà ãéá ùéìù íà àéáé øàù úåòîä íðúé ç÷åìì íàå àì àéáé 
íøéæçé øëåîì àåäå øéæçé úåòîä ìá÷ù498, åðùíàå øîàé ç÷åìä íìëåà íàå àì øîâé ç÷îä 

àåáéùë øëåîä øéæçäì éì éúåòî äëðà éîã úåøéôä øúåî, äå"ä íà øëåîä øîåà ïë .äâä :
à÷åãå øîåàù äëðà êì ïî íéîãä ,æðùìáà íà øîà íìùà êì úåøéôä éúìëàù499 øåñà óåñã óåñ 

úéáø à÷ ìèåð àìà øæåçù íìùîå åì.  

  אתשלםגמור ל יונהקהל שמא ולאכאסור מוכר  ל-  הפירות לאכול אסורים שניהם •
זה הפירות בינתיים את אכל המוכר ה שמ ו,השדה למפרעאת המעות ונמצא שקנה 

 שמא לא  את הפירות לא יאכלונהקכן ה ו,הקונה עדיין לא שילםשבשביל המעות 
 פירותה את  ונמצא שאכל,רשות המוכרתשאר בהשדה ו 500 המעות אתשלםגמור לי

 ).ך"ש(מוכר ל שנתןבשביל המעות 

ואם בסוף הקונה ,  דהיינו שאומר שהוא יאכל את הפירות- ה אם המוכר אומר כן"וה •
כה את דמי הפירות שאכל והקונה יצטרך לשלם ירצה לגמור לשלם את המעות הוא ינ

  ).ך"ש(מותר , רק את היתרה
å .çðùøîà äéì øëåîä àéáúùë øàù úåòîä äð÷ àìå øîà åéùëòî, øëåîä ìëåà úåøéô ãò 

àéáéù ç÷åìä èðùíàå ìëà ç÷åìä íéàéöåî åðîî501.  

                                                           
שאין זו מחילה ,  והניח לו לאכול את הפירותמ אם המוכר ידע את הדין שזה לא מכירה" והנ495

ומכל מקום מדין רבית קצוצה מוציאים , אלא זו מחילה גמורה, בטעות שהרי ידע שזה לא מכירה
  ).עצי לבונה(אך לסוברים שזה אבק רבית לא מוציאים את הפירות שאכל , ממנו את הפירות שאכל

סבר שאין זה תנאי ' קח חבירים וכודכיון שאמר אתה והלו, ודוקא בשליח הוי מחילה בטעות
אין כאן טעות שהרי זה תנאי , שהתנה בתנאי גמור לכשיהיו לי מעות תחזיר לי' אבל בסעיף א, גמור

  ).ד"חוו(גמור 
שכיון שקנה חלק בקרקע כנגד המעות , מהם יאכל את כל הפירות'  וכן יכולים להתנות שא496

אוכל פירות ' סתמא שלא התנו הדין הוא שכל אורק ב, שנתן אין כאן הלואה כלל ולא שייך רבית
תורת חיים ופני יהושע בשער (אך אם יאכל יותר הוי גזל , כנגד מעותיו שפירות אלו הם שלו בדין

  ).דעה
הערה ' עי, גם לאחר שעבר הזמן שקצבו[אם עשו קנין גמור בדירה והמוכר נשאר לגור בדירה 

ולכן ראוי לפרש , רה המוכר עובר באיסור ריביתוהקונה עדיין לא שילם את כל מחיר הדי] הבאה
ובזה מותר , בשטר מכירה שהקונה אינו קונה את כל הדירה אלא רק כשיעור המעות שנתן למוכר

וצריך לכתוב , )א"ו ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(או שיכתבו היתר עיסקא כדין , למוכר לגור בדירה
ברית יהודה עיקרי (ר עיסקא לפי נוסח מסויים פ הית"בתוך חוזה המכירה שכל התשלומים הם ע

 ).ח"ז סנ"רבית הלכה למעשה פי, ה"ד ומ"ז סמ"דינים פט
 היינו דוקא אם בשעת קביעת מחיר השדה לא ידעו מה הם תנאי התשלום ומי יאכל את 497

כ קביעת המחיר של "א, אך אם מתחילה ידעו את זמני התשלום ומי יאכל את הפירות, הפירות
ובודאי אם התנו על כך , כולל אף את התוספת או ניכוי של אכילת הפירות עד זמן זההשדה הוא 

אך אם מפרשים שהקונה . במפורש שהמחיר כולל את אכילת הפירות או השימוש בדירה עד זמן זה
נמצא שמה שהמוכר אוכל , יאכל את הפירות או ישתמש בדירה מזמן שיגמור לשלם על הדירה

ג "רי' ד סי"אבני נזר יו(עד זמן זה הוא מחמת המתנת המעות ואסור פירות או משתמש בדירה 
  ).תרנו' ג בהשלמות עמ"ח הערה נ"ברית יהודה פכ, ב"סק

יכולים להשכיר אותם לאחר ומי , ג" וכן לענין המגורים בבית או השימוש במטלטלין בכה498
  ).ה" סנע הרב"שו(שיקנה לו הבית או המטלטלין בסוף הוא יקח את השכירות מהשוכר 

כ ישלם לו את הפירות "ורק אח,  היינו דוקא אם מתחייב לשלם לו בתחילה את כל חובו499
  ).ד"חוו(שאכל 
 ).ע הרב שם"שו( בזמן שקבעו 500
  ).ד"חוו(הוי אבק רבית ואין מוציאים ממנו ' ך בסעיף א" אך לדעת הש501
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æ. ñùïéáæ àìå åëéøèöà äéì éæåæ ïðéøîàã éøãäã éðéáæ, ïëå ïéáæá àòøà àúòãà îì÷ñé 
àòøàì ìàøùéã àìå ÷éìñ åà àì øãúéà äéì éøãä éðéáæ, à"à ç÷åìì ìëéîì úåøéô åìéôà 
éàðúá ãò òãéã íå÷éìã éðéáæ502.  

 ).ז"ט( שמא יתבטל המכר 503 היינו משעה שנולד הספק- פירות למיכל ללוקח א"א •

 היינו תנאי שאם לא יתקיים המקח ינכה לו את הפירות מחשבון -  אפילו בתנאי •
ע כדעה שמועיל תנאי זה להתיר "פסק השו' אך בסעיף ה, צריך להחזיר לוהמעות ש

וכיון שאף לאוסרים הוא רק רבית דרבנן יש להקל שמועיל תנאי זה , אכילת פירות
  .504)ז"ט(שינכה לו את הפירות שאכל 

ç. àñùøëåùä åøéáçî úéá åà äãù øáãá èòåî äðùá íéã÷äå åì øëù íéøùò äðù åðúäå 
øçàù äðù åà úðùíé íà äöøé øéëùîä øéæçäì åì äëðé øëù ïîæä äéäù ò÷ø÷ä úçú åãé 

åîë å÷ñôù øéæçéå åì åò÷ø÷  øúåî, êøãáå äæ äéäé úåéøçà ò÷ø÷ äìéôðî åà äôéøù ìò 
ìòá ò÷ø÷ä505.  

, להקדים ולהוזיל לשוכר מחמת כך מותר בשכירות ש- בדבר מועט בשנה והקדים •
  ).ך"ש( ו"ו ס"קע' כדלקמן סי

 לי ו כשיהיולמר  למוכר שדה ואואין זה דומה, ן שלא היתה הלואה מעולם כיו- מותר •
ששם המכירה בטילה למפרע אבל כאן לא התבטל שם , ורסשאמעות תחזירה לי 

ן אכש  ועוד)ז"ט( השכירות על אותם ימים שהרי כל שנה היא שכירות בפני עצמה
  .)ך"ש(ברשותו ה תשכר הזמן שהקרקע היאת הוא מנכה 

 שאסור שאחריות הקרקע ג"ב ס"כ במשכנתא לעיל סימן קע" משא- 'כוובדרך זה  •
  ).ך"ש(תהיה על הלוה 

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו חובו חובו חובו ח, , , , ה דין הפוסק על הפירות כפי השערה דין הפוסק על הפירות כפי השערה דין הפוסק על הפירות כפי השערה דין הפוסק על הפירות כפי השער""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי
à. áñùïéà ïé÷ñåô ìò úåøéôä506 ìò øòù ìù úåøééò éðôî åðéàù òåá÷507, âñùìáà íé÷ñåô 

ìò øòù äðéãîáù àåäù òåá÷508, àöéùîå øòùä ìù äðéãî úåîø íéã÷äì úåòî åøéáçì 

                                                                                                                                                                         

,  את מה שאכלכ המוכר ינכה לו"וכאן לא שייך לומר שהקונה יאכל את הפירות ויתנו שאח
שהרי קודם שגמר לשלם על השדה היא , מ שאכל"משום שאף אם יגמר המכר צריך הקונה  לשלם ע

 ).ה"ח הערה נ"ברית יהודה פכ(לא היתה שלו 
כיון שבשעת המכירה ירד לאכול את הפירות על דעת , ז רבית קצוצה"מ אם אכל אי" ומ502

 ).ו"ברית יהודה שם הערה כ(מכירה גמורה 
  ).ברית יהודה שם(אסור לו לאכול את הפירות ,  מזמן ששמע כך שנולד ספק דהיינו503
אך תנאי שינכה לו , ע שבתנאי שישלם לו על הפירות לא מועיל" אך יש שפירשו כוונת השו504

  ).ד"חוו(' ל סעיף ה"וכנ, את דמי הפירות ממה שצריך להחזיר לו מועיל
ף את בעל הבית שיפדה את ביתו עד סוף  יש שכתב שכל זה רק אם בעל המעות אינו יכול לכו505

אבל אם מתנה שיוכל לכופו לפדות את ביתו בסוף שנה או כמה שנים ולנכות , השנים ששכר ממנו
כיון שזו הלואה גמורה ומה שמנכה לו את השכירות , לו בעד השנים שעברו והמותר יחזיר לו אסור

כמבואר , ג מדינא מותר" שאף בכהויש שכתב, )א"ע הרב סנ"שו(פחות משויה יש בו משום רבית 
ולא יתנה , ג"יחוש לדעות שאוסרות בכה] נ"ע הרב ס"כ בשו"כמש[' אלא שדרך ישר לפני ירא ה, י"בב

 ).ו"ו הערה כ"ברית יהודה פכ(שיוכל לכופו לפדות את הבית 
אך המוכר חפץ מסוים ולא , א דכל איסור פסיקה הוא דוקא אם התחייב למכור לו פירות" י506
אין בזה איסור פסיקה אף אם אין לו את , ואם יוזק החפץ לא יביא לו חפץ אחר,  עליו אחריותמקבל

  ).א"ד וי"ג סק"קע' סי, ח"ח סקל"קס' ד סי"חוו(החפץ עכשיו וכן לא יצא השער 
הבא לחנות לקנות מוצר מסוים ומשלם במזומן ויקבל את המוצר לאחר זמן באותו מחיר אפילו 

, ין שם היתרי פסיקה כגון שאין לחנות מאותו מוצר וגם לא יצא השערוא, אם תהיה התייקרות
, מותר לקונה להתנות עם המוכר שאם המוצר יתייקר ישלם הקונה את התוספת של עליית המחיר

או שהמוכר יוכיח לקונה שהמחירים התייקרו , וכגון שהמוכר נאמן עליו אם יאמר שהמחיר התייקר
  ).ו"ח ס"הלכה למעשה פרבית , א"ק' ג עמ"חוט שני פי(

ורק מזמן , ק לא נחשב כפסיקה'א שכל זמן שהמוכר לא השתמש בצ"ק מזומן שלו י'המשלם בצ
מההיתרים ' שהמוכר משתמש בו וכגון שמעבירו לאחר נחשב לפסיקה וצריך שיהיה באותו זמן א

בית הלכה ר(א שמיד זה נחשב כתשלום מראש ואסור "וי, )'אות ו' ק' חוט שני שם עמ(של פסיקה 
ק דחוי לזמן מה 'ואף אם הצ, ק דחוי אין זה נחשב תשלום מראש ומותר'אך צ, )י"למעשה שם ס
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÷åñôìå åîò ïúéù åì íúåà úåøéô ìë äðùä øåòéùë åéúåòî509 éôë åúåà øòùä ,åìéôà íà 
åø÷ééúé åìéôàå íà ïéà øëåîì úåøéô510 .äâä :ãñùéå"à ïé÷ñåôã ìò øòù ìù úåøééò511 ,ùéå 

ì÷äì øåñéàá ïðáøã.  

, מעות למוכר טעם איסור פסיקה הוא שבגלל שמקדים -'  וכוהפירות על פוסקין אין •
לכן המוכר מתחייב לתת לו פירות כפי מה שהם שווים עכשיו אפילו אם הם יתייקרו 

אבל לאחר שיצא השער מותר לפסוק משום שהקונה יכול , בשעה שיקבל את הפירות
ונחשב כאילו , לומר שהיה קונה בכסף זה בשוק שהרי כך מחיר הפירות עכשיו

פ שהקונה לא "ואע, )ך"ש(ייקרו ברשותו המוכר קנה והקונה זכה בהם והפירות הת
 ).ז"ט(כיון שזה בדרך מקח וממכר חכמים לא אסרו , משך את הפירות מותר

 ).ז"ט( דהיינו עיר גדולה - על שער שבמדינה •

 ואז מותר לפסוק אף בשאר עיירות שסביב אותה עיר - '  וכוומשיצא השער של מדינה •
אך אם , 512הם מסתפקים מאותה עירוהיינו דוקא אם , אפילו שבהם אין שער עדיין

הם לא מסתפקים מאותה עיר לא הולכים אחרי העיר הסמוכה אלא אחרי העיר 
ואם הם מסתפקים מכמה ערים הולכים אחרי העיר הגדולה יותר , שממנה מסתפקים

 ).513ך"ש(בין להקל ובין להחמיר 

כ לקבל "אסור אח,  ואם יצא השער למכירה של מידות גדולות-'  וכוומשיצא השער •
שהרי מידות אלו מוכרים יותר ביוקר מחמת הטורח , מהמוכר כל פעם מידות קטנות

שיצא , ובמכירת יין. ובהם לא יצא השער בשעת הפסיקה ואסור, לתת כל פעם מעט
, ע אם נקרא יצא השער"צ, השער ליין מהגת עם חרצנים וזגים ובסוף נותן לו יין צלול

חוות יאיר (זה מותר לפסוק ויפחות לו כך אך אם ידוע כמה שיעור הפחת מחמת 
 ).ש"בפת

כיון שזה בדרך מקח ,  דהיינו דכיון שאיסור זה הוא מדרבנן- ויש להקל באיסור דרבנן •
  .514)ך"ש(לכן יש להקל בו , וממכר שאין בו איסור דאורייתא

á. äñùåéä úåùãçä äðéãîá ã 'ïéàñ òìñá úåðùéå äùìù òìñá ,ïéà ïé÷ñåô ãò àöéù øòùä 
ãçìù ïùéìå.  

                                                                                                                                                                         

ואף אם בסוף יתברר ששילם מראש לפני שהגיע , והמוכר אינו יודע אם יגיע המוצר עד זמן זה מותר
 ).ב"א וי"שם סי(המוצר אין בזה איסור רבית 

ברית (ז "ג ס"קע' מותר לפסוק עליו כדלעיל סי,  אך חפץ שאין לו שער ואין שומתו ידועה507
 ).ג"ח ס"רבית הלכה למעשה פ, ח"ד הערה י"יהודה פכ

 ).ף"הרי' ב בשם תשו"ב ע"ק דף ע"שטמ(חדשים ' או ג'  דהיינו שנמשך ב508
דכיון שנחשב שקנה את הפירות ששילם , א שמותר לפסוק אף יותר משיעור מעותיו" אך י509

שהרי לא הקדים מעות עליהם , ית במה שהתחייב לתת לו יותר פירותשוב אין איסור רב, עליהם
ד הערה "ברית יהודה פכ, ד"רי' ז סי"אבנ(ויש חולקים , )ז"עצי לבונה ס, ה ומעתה"א ד"שער דעה סק(
  ).ב"כ

] רפאפורט[ת מים חיים "שו(יש אוסרים ,  ואם הקונה קבע זמן שלא יתן לו קודם אותו זמן510
' ד סי"ז ח"רדב(ויש מתירים ) ד"סק' ב' ת סי"אמרי בינה בשו, ז"ק ל"ב ס"קס' סית "ג בדרכ"ל' ד סי"יו

מקור מים חיים , ב"נ' ק סי"א מהדו"ת רעק"שו', מ' ד סוף סי"ב יו"ט ח"מהרי', ז' א סי"ט ח"מבי, ו"קפ
  ).ג"ח סל"רבית הלכה למעשה פ(ויש שכתבו שלמעשה יש להחמיר ) ט"ק ל"ת שם ס"ב בדרכ"קס' סי

א דאפילו אם יש "וי). א"א ס"א כלל קמ"חכמ(ו אף שהשער משתנה כל כמה ימים  דהיינ511
וצריך שיהיה אפשר , )ז"ש אלישיב מ"פסקי הגרי(כ נחשב שיצא השער "ג, הבדלים קטנים במחירים

, )ח"ח סכ"רבית הלכה למעשה פ, ש אלישיב שם"פסקי הגרי, ה"ע הרב סכ"שו(להשיג בכמה חנויות 
רבית , ח"ז ס"ברית יהודה עיקרי דינים פט( בזמנינו דהם בגדר יצא השער וכן הוא רוב המוצרים
  ).ט"הלכה למעשה שם סכ

 ).ו"ע הרב סכ"שו( את אותה סחורה 512
  .פ עצי לבונה" ע513
ע דאין פוסקים אלא על "א דיכול המוכר לומר קים לי כדעת השו"י,  אך לענין קיום המקח514

צ לתת אלא כפי השער של עכשיו כדי שלא "ר שאיכ הוי מקח שנעשה באיסו"וא, שער של המדינה
 ).א"פנים מאירות בגליון מהרש(' כמבואר בסעיף ח, יהיה בו איסור
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 דכיון שיש חילוק בין השער של החדש לישן לא - ולישן לחדש השער שיצא עד •
א דיכול "וי, )ך"ש, ז"ט(א לפסוק בין על חדש ובין על ישן "וא, נחשב לשער קבוע

משום , בין על ישנות ובין על חדשות, לפסוק לפי השער של הישן שהוא יקר יותר
שהרי הם עכשיו בזול כיון שעתידים , קשדוקא על שער של חדשות אינו יכול לפסו

אך אם יתן , והוא עתיד לתת לו אותם לאחר שיתייבשו ויתייקרו, להתייבש ולהצטמק
לו חטים אלו ואף אם יתייבשו ויצטמקו לא יצטרך להוסיף לו מותר אפילו על שער 

  ).ז"ט(ע פסק לחומרא "מ השו"ומ, )ז"י בט"טור ורש(של החדשות 
â .åñùåéä ïéèç ìù å÷ìúåè )פירוש עניים המלקטין לקט שכחה ופאה( ã 'ïéàñ òìñá ìùå ìòá 

úéáä â' ÷ñåô úåèå÷ìì øòùë úåèå÷ìä àìå ÷åñôé òáì ìäúéá ãò òá÷éù øòùä ìòáì 
úéáä.  

 דכיון שהחטים של הלקוטות שונים מהחטים של -  הלקוטות כשער ללקוטות פוסק •
לכן מותר לפסוק עם , חירולעולם לא ישתוו במ, משום שמעורב בהם שיפון, ב"בעה

 ).ך"ש, ז"ט(לקוטות שיתנו לו מהחטים שלהם כפי מה שיצא השער להם 

אסור , ב התנה שיתן לו תבואת לקוט"אם הבעה'  אפי-'  וכוולא יפסוק לבעל הבית •
, )ך"ש, ז"ט (יתן תבואה שלוהוא בסוף ב מתבייש לתת תבואת לקוט ו"משום שבעה

  ).ך"ש(ער שיהיה בתבואת בעל הבית אלא אם פוסק עמו שיתן לו כפי הש
ã .æñùíà äéä øëåîì515 åúåàî ïéîä516 à óò ìéô ïééãòù àì äøîâð åúëàìî øúåî ÷åñôì 

åéìò517 ãò éãë øåòéùä ùéù åì çñùóà ìò éô ïééãòù àì àöé øòùä, èñùàåäå àìù àäé 
øñåçî àìà äëàìî úçà åà íéúù ìáà íà øñåçî äùìù úåëàìî øåñà518.  

 טעם ההיתר בזה משום שנחשב שפירות אלו נקנים -'  וכומיןה מאותו למוכר היה אם •
ואפילו שעדיין לא יצא השער של הפירות ויתכן שמחירם יתייקר ממה , מיד לקונה

ולכן , מכל מקום כיון שיש למוכר את הפירות הוא יכול למוכרם בזול, שהוא עכשיו
את כל הפירות הוא חייב לתת לקונה , 519אפילו אם המוכר מכר פירות אלו לאדם אחר

 ).א"ך סק"ש (520כפי מה שפסקו בשעה ששילם לו עליהם

                                                           
אלא אם , והמוכר נאמן לומר שיש לו,  ואפילו אם הם מופקדים ביד אדם אחר בעיר אחרת515

  ).ג"ע הרב סכ"שו(ידוע שאין לו או שהוא בחזקת שאין לו 
א שמותר להקדים "י, אלא אחרים התחייבו לתת לו חפץ זה, חפץאם אין למוכר ברשותו את ה

' ם אלשקר סי"ת מהר"שו(ויש מחמירים , )ב בשם תורת חיים"ב ס"קס' א סי"רעק' הג(לשלם למוכר 
ויש שכתבו להחמיר , )ו"ה ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(וכיון שזה איסור דרבנן יש להקל , )ד"ל
  ).ב"ח סכ"רבית הלכה למעשה פ(

רבית , א"ש אלישיב נ"פסקי הגרי( וצריך שיהיה למוכר בדיוק כמו הדבר שמזמין אצלו עכשיו 516
ואם הקונה אינו מקפיד ומסכים לקבל אף חפץ דומה למה שסוכם מותר , )ט"ח סי"הלכה למעשה פ

  ).'אות ד' ק' ג עמ"חוט שני פי(
ג "קס' ד סי"חוו( לקנין כדי שיהיה לו דעת, א שצריך שגם הקונה ידע שיש למוכר את החפץ" י517

ב בבינת "א כלל קל"חכמ, ז"ג סק"קע' ש סי"יריעות האהל בפת(צ לדעת שיש לו "א שאי"אך י, )א"סק
רבית (אך בדיעבד מועיל היתר זה אף אם לא ידעו , ולכתחילה צריך שידעו שניהם, )ה"אדם סק

  ).ה"ח סכ"הלכה למעשה פ
פילו אם קבעו שלא יספק את הסחורה עד מותר לפסוק א, אם יש למוכר את מה שפוסק עליו

 ).ה עד שעת היוקר"ג ד"ב ס"קס' פ המבואר לעיל סי"ע, ג"ח סל"רבית הלכה למעשה פ(זמן מסויים 
כיון שקונה אותו ולא נחשב דבר , מלאכות'  אך אם קונה חפץ מסויים מותר אף אם מחוסר ג518

 ).ה"ל סק"מהרא' חי(ג מותר אף להוזיל "א שבכה"וי, )ד"חוו(שלא בא לעולם 
ולכן מותר למוכר למכור , אלא רק לענין היתר פסיקה,  שהרי הקונה לא קנה אותם לגמרי519

 ).עצי לבונה(אותם לאדם אחר 
מותר לפסוק עם כל אחד ,  ולכן אף אם הזמינו אצלו כמה אנשים ויש לו רק עבור אחד מהם520
שהרי ביד המוכר , תת למזמין מראשפ שהמוכר צריך להקדים ול"ואע, )א"ג סק"קס' ד סי"חוו(, ואחד

ואף אם ). א"ש אלישיב נ"פסקי הגרי(לשנות את התור ולתת את החפץ שבידו לאדם שקונה עכשיו 
אך כל זה דוקא שלא , אותו אדם מותר לפסוק כמה פעמים כפי שיעור הסחורה שיש ברשות המוכר

 ).ד שם"חוו(אבל במעמד אחד אינו יכול לפסוק אלא כפי מה שיש לו , במעמד אחד
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ג שהפירות עדיין מחוסרים תיקון " ובכה-'  וכואף על פי שעדיין לא נגמרה מלאכתו •
אך אם פוסק על . 521אך לא להוזיל מהשער, יכול לפסוק רק כפי השער הזול עכשיו

 ).ך"ש(ר דבר שאינו מחוסר תיקון והוא ברשותו יכול אף להוזיל מהשע

ולא ,  אך יש לו קצת אינו יכול לפסוק על הרבה מאותו מין- עד כדי השיעור שיש לו •
ו מספיק שיש לו קצת "ג ס"קע' א סי"ולרמ. ג"ב ס"קס' כמו בהלואת סאה בסאה בסי

 ).ז"ט (522מאותו מין

 ).ך"ש( אפילו אם אינם בידו אלא בידי שמים מותר - אלא מלאכה אחת או שתים •

  ).ך"ש( אפילו אם בידו לגומרם אסור -'  וכו שלשהאבל אם  מחוסר •
ä .òù÷ñåôä ìò øòùä523 êéøö àìù çéåøé øáãá íåìë524 ,ïåâë íàù âäðî ç÷åìäù ïúåð 

øëù øåñøñä êéøö ïúéù àåä, àòùêéøöå äëðéù øëåîì ïåøñçä ïééåàøù øñçúäì éôì 
äãîä éôìå ïîæä525.  

מ " בחוארכמבו, מתפזרים היינו מחמת אכילת עכברים או ש-' להתחסר וכו שראויין •
לו יין והקדים לו מעות  ביקש מאדם עשיר שימכורשח "ת). ך"ש, ז"ט(ב "רצ' סי

ח "ועשה כן רק מחמת בקשת הת צ כלל למעותיו"אם ידוע שהעשיר אי, בשביל זה
וכן מותר אף אם יש למוכר טירחה מחמת שלוקח , צ לנכות לו חסרונות"ולטובתו אי

  ).ש"חוות יאיר בפת(מחמת כן וגם מפסיד , ממנו מעט מעט
å. áòù÷ñåôä ìò úåøéôä åø÷ééúðå úòùá ïåòøôä ìåëé íåùì úåøéôä ÷ñôðù ïäéìò úåòîá 

ïúéìå åì úåøéô úåøçà ìáà úåòî åðéà ìåëé ïúéì526, âòùùéå éî øîåàù ìåëéù ïúéì 
úåòî527 .äâä :ìåëéå ÷åñôì ìò øòù ÷åùáù ìò úåøéô úåøçàä åìéàë ïúåð åì úåòî åéùëò, 

ãòùåà÷åã àìù íù úåøéôä íéðåùàøä ìò úåòî ÷ø øîåà êë êëå äàñ ïéèç ùé éì êìöà ïú éì íäá 

êë êëå ïéé åà øàù øáã ,ìáà íà íù åúåà ìò íéîã êë øîàù êëå íä éîã ïéèçä ïú éì íäá ïéé 

                                                           
ולמעשה יש שנקטו לאיסור , )ג"א ס"א כלל קמ"חכמ, ה"א סק"הגר(א דמותר אף להוזיל " אך י521

 ).ח"ט ס"רבית הלכה למעשה פ, ט"ו ס"ברית יהודה עיקרי דינים פט(
, א דוקא אם לא קבע זמן מתי יתן לו את הפירות מועיל אם יש לו רק קצת"א דאף לרמ" אך י522

' ד סי"חוו(ן לו עד אותו זמן צריך שיהיה לו את כל הפירות שפסק עליהם אבל אם קבע זמן שלא ית
  ).ט"ג סק"קע

שהרי מותר לו גם להוזיל , צ לנכות את החסרונות"אי,  אך אם פוסק מחמת ההיתר של יש לו523
  ).א"ד הערה מ"ברית יהודה פכ(

ד "יו] פאפורטר[ת מים חיים "שו(כגון חלב ,  ולכן אסור לפסוק עמו על מוצרים שמתקלקלים524
, )ה"ז הערה כ"ע ברית יהודה עיקרי דינים פט"וע, ט"ה ס"הובא בקיצור דיני רבית המצויים פ, ג"ל' סי

ל בהערה "כנ, א"ח סל"רבית הלכה למעשה פ(אלא אם יש למוכר את כל הכמות ששילם עליה 
  ).הקודמת

אם , מקום לזה ויש להסתפק אם לא היה לקונה מקום לאיחסון הפירות והיה צריך לשכור 525
  ).ג"ד הערה מ"ברית יהודה פכ(צריך לנכות אף את דמי שכירות המקום 

מותר לקונה לקבל ,  אך אם המוכר בשעה שמכר פירות אלו לאחרים אמר שהם של קונה זה526
כ "וכן אם בשעת הפסיקה המוכר ייחד לקונה קרן זוית להניח את הפירות מותר לו אח. את המעות

ד "ברית יהודה פכ(וכל שכן אם הקונה משך את הפירות בשעת הפסיקה , )השער דע(לקבל גם מעות 
  ).מקור מים חיים(אך יש שהסתפק אם מועיל יחוד של קרן זוית , )ד"הערה ס

אלא שהתרצו , אם בשעת הפרעון יש למוכר את הפירות ברשותו והוא רוצה לתת אותם לקונה
ל "מהרא' חי, ב"י יהושע בברית יהודה שם סכפנ(ע מותר "לכו, שניהם שיתן לו מעות במקום הפירות

 ).ז"סק
ע הרב "שו, ח"ק ל"ז ס"קע' ך סי"ש(' יש שכתבו לאסור כדעה א,  בהכרעת ההלכה בדין זה527

' ד סי"חוו, ד"ה ס"ו ח"ת שמ"גידו, שער דעה, א"הגר(' אך יש שכתבו להקל בזה כדעה הב, )ח"סכ
ואפשר לסמוך על דעת המתירים , )ז"ה סי"ס' ע סי"קיצור שו, ח"ל סוף סק"מהרא' חי, ה"ב סק"קס

ויש שכתב להחמיר , )א"ה סי"קיצור דיני רבית המצויים פ, ז"ז הערה ל"ברית יהודה עיקרי דינים פט(
  ).ג"ח סמ"רבית הלכה למעשה פ(בזה 

אף לדעה המתירה לקבל בסוף מעות מכל מקום אסור להתנות מתחילה שלאחר שהפירות 
' כהונת עולם סי, ז"ק י"ט ס"ג הגה"בכנה' ספר הזכרונות זכרון ז(א פירות יתייקרו יתן לו מעות ול

' ת בית דוד סי"שו(ואם מתנה שיקבל מעות או פירות יש מתירים , )ז"ק י"ז ס"קע' ד סי"חוו, ב"קס
 ).כהונת עולם שם(ויש אוסרים ) א"צ



úéáéø  

88 

øåñà éåäã åìéàë äåìä åì úåòî ïéàã ïé÷ñåô ïäéìò ïéàùë úåòîä ïéòá àìà ùéùë åì, åîë øàáúðù 

éñïî ñ÷"â.  

אך אם יש לו ברשותו יין מותר ,  אפילו אם יצא השער של היין-  אסור יין בהם לי תן •
  ).ך"ש(א "ג ס"קס' כמבואר לעיל סי

æ .äòùïåéë òá÷ðù øòùä528 øúåî ÷åñôì ìò øòù äåáâä529, ãöéë åéä ïéèç úåøëîð ã 'ïéàñ 
òìñá ÷ñôå åîò ïúéù åì ïéèçä øòùë ìåæä íà åãîò çà"ë øùò ïéàñ ìñáò ïúåð åì øùò 
ïéàñ òìñá530, åòùïúð åì úåòîä íúñ àìå ÷ñô åîò øòùë äåáâä åìæåäå ïúåð åì øòùë åéäù 
íéåù ïúðùë åì úåòîä531 ,éîå øæçù ìá÷î éî òøôù, íàå äéä çéìù íéøçàì åðéà ìèåð 
àìà øòùë ìåæä åà øéæçî íéîã ïéàå çéìùä àìå çìùîä íéìá÷î éî òøôù.  

כרבית כיון שאם היו המעות ביד הקונה היה יכול לקנות  וזה לא נראה - הזול כשער •
ואף , )ך"ש(אך בהלואת סאה בסאה אסור לפרוע כשער הזול , בשעה שהחטים בזול

ג שצריך לקבל "ג סי"קע' לא נחשב כקרוב לשכר ורחוק להפסד שמבואר לעיל סי
 משום שכאן פסק על כל החטים ויכול לתת לו חטים אחרים ולא ממה, אחריות זול

 ).ז"ט (532שיש לו עכשיו

אבל אם , רק בדבריםאלא עצמו בקנין אחר את לא חייב אם  היינו -  מקבל מי שפרע •
 ).533ך"ש( עשה קנין גמור קנה לגמרי

,  השליח לא מקבל מי שפרע משום שהמקח לא שלו- '  וכוואין השליח ולא המשלח •
יון וכ, והמשלח לא מקבל משום שאומר ששלח את השליח רק לתקן ולא לקלקל

  ).ז"ט(שיכל לפסוק כשער הזול לא רוצה לקיים את המקח בשער היקר 
ç. æòùç÷î äùòðù øåñéàá ïåâë óéñåäù ç÷îá íåùî øâà øèð àöåéëå äæá ç÷îä íéé÷ 

ïéðòá àìù àäé åá úéáø ,çòùàåäå íéé÷úðù ç÷îä úçàá éëøãî úåàð÷ää ìáà íà àì 
íéé÷úð ç÷îä àìà ïéðòì éî òøôù ìèá éøîâì.  

הרבית את נתן לו כבר ואם , 534ללא הרביתשער של היתר רק כפי ה ויתן - םהמקח קיי •
  ).ך"ש( ממנו ם מוציאיאל

        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו חובו חובו חובו ח, , , , ו איזהו השכרה מותרת ואיזו אסורהו איזהו השכרה מותרת ואיזו אסורהו איזהו השכרה מותרת ואיזו אסורהו איזהו השכרה מותרת ואיזו אסורה""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי

                                                           
ת "גידו, ב"ב ע"מ דף ע"א ב"ריטב(א שכן הדין גם בפסיקה אם יש למוכר את כל הפירות " י528

א דבזה אינו יכול לפסוק כשער "אך י, ד"ע הרב סל"שו, י"ה מ"מ פ"מלאכת שלמה ב, א"ד סס"ו ח"שמ
ח "רבית הלכה למעשה פ(ולמעשה נקטו להקל בזה , )י שם"תפאר, י שם"פנ, ט שם"תיו(הגבוה 

 ).ד"ד הערה ל"ברית יהודה פכ' ועי, ב"סמ
אך אסור , עכשיו או כשער הזול שיהיה בעתידא שכל ההיתר הוא לפסוק או כשער של " י529

הדברים שאם החטים יתייקרו יתן את החטים היקרים כפי השער של עכשיו ' למוכר להתחייב על ב
ויש , )ד"ק כ"ג ס"קע' ך סי"ש(ואם החטים יוזלו יתן יותר חטים כפי השער שיהיה בשעת הפרעון 

, פלוני שבו פירות אלו רגילים להיות בזולשביארו שלדעה זו ההיתר כאן הוא לפסוק כשער של יום 
אבל הקונה יקבל את הפירות לפי השער שבאותו יום שסיכמו עליו אף אם בסוף יהיה יקר יותר 

א שבכל תשלום מראש על פירות יכול הקונה להתנות שאם "אך י, )ך"ה ש"ו ד"ו סק"ע' א סי"חזו(
 הפירות יתן לו הרבה פירות לפי השער של יתייקרו הפירות יקבל לפי שווי הפירות עכשיו ואם יוזלו

וכן מבואר , שער דעה שם, ד שם"חוו, ך שם"א על הש"רע, ך שם"דרישה בש(שעת קבלת הפירות 
  ).א שם"חזו, ד"ע הרב סל"שו, ז כאן"בט

אך אם אומר לו כך רק אחרי שהתייקרו שוב אינו נותן , א דדוקא אם אמר לו כן בשעת הזול" י530
 ).מנחת פתים, מקור מים חיים(ויש שהסתפקו בזה , )ד"חוו(לו כשער הזול 

ברית (א "ד ברמ"ס ס"ק' וכדלעיל סי,  אך אם השער הוזל רק מעט מותר להוסיף לו מעט פירות531
  ).ז"ד הערה ל"יהודה פכ

לכך צריך לקבל אחריות זול ,  ויש שחילקו ששם כיון שיתכן שהמקח יתבטל ויהיה הלואה532
 ).מקור מים חיים מפני יהושע(ז "ז בדברי הט"ויש שביארו כעי, )ד"חוו(

כתב שאף בקנין גמור ) ג"ק י"ס(ך שם "ע שהש"וצ, )ג"ק כ"ט ס"ר' מ סי"חו(ע " וכן דעת הסמ533
ולדינא יש שכתבו שלא קנה לגמרי אלא רק למי , )עצי לבונה, ד"חוו(פ שיצא השער "לא קנה אע

  ).ד"חוו(שפרע 
חייב להחזיר , ו את מה שהתחייב רוצה לבטל את המקח ואם המוכר אומר שכיון שאינו נותן ל534

  ).ה ובלבד"א ד"ג ס"קע' וראה עוד לעיל סי, א"גליון מהרש(אך יש חולקים , לו אם החפץ קיים
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à .èòùøåñà íãàì øéëùäì åéúåòî øîàéù åì øéëùà êì é 'ïéøðéã øðéãá ùãåçì, ôùéðäå 
éìéî øëåùùë íàéöåäì ìáà íà íøëù éãë úäìãîì íäá åà úåàøéì íøéæçîå åì ïéòá 

øúåî .äâä :àôùà÷åãå àìù ìá÷ åéìò ÷ø úåéøçà äáðâ äãáàå ìáà íà ìá÷ åéìò ìë úåéøçà øåñà .
áôùíàå ìáé÷ åéìò øéëùîä ìë úåéøçà ïéá äáðâã äãáàå ïéá úåéøçà ïéñðåàã ùé ïéøéúî535 åìéôà 

øéëùî åì íàéöåäì ïî÷ìãë éñ 'ò÷"æ, âôùåäéîå íà àì ìá÷ éìòå ÷ø äáðâ äãáàå àìå ïéñðåà åà 

ïéñðåà àìå äáðâ äãáàå øåñà ]ïøëåùì [ïàéöåäì )ïøëùá(, ãôùåäéî àì éåä àìà ÷áàë úéáø ,ìáà íà 

àì ìá÷ øéëùîä úåéøçà ììë éåä úéáø äöåö÷.  

כיון שהיה , אסור לתת שכר,  אף אם בסוף לא הוציא את המעות- להוציאם כששוכר •
חריות היתה על המקבל הוי כהלואה אף לפני לו רשות להוציא אותם וכל הא

 ).ך"ש, ז"ט(שהוציאם 

אף אם הגיעו לידיו אותם מעות ,  אך אם בסוף הוציא את המעות-'  וכואבל אם שכרם •
 ).ך"ש (536אסור לתת שכר, ממש ומחזירם לנותן

אך אם מתנה שרק עדים מיוחדים יהיו , ז למעשה" ויש לסמוך ע-'  וכויש מתירין •
  ).ך"ש( שהמעות נגנבו או נאבדו או נאנסו אסור נאמנים על כך

á. äôùíéìë øúåî íøéëùäì åìéôà ïúåð åì úåùø íøëîì úåùòìå íäá ìë åöôç ÷ø 
óåñáìù øéæçé åì éìë øçà äæë.  

ולכן , 537 כיון שהשכר הוא על הפחת שהמשכיר מפסיד-'  וכולהשכירם מותר כלים •
ר מקבל עליו אחריות אסור אם השוכ, 538כלים שאין בהם פחת כגון כלי כסף וזהב

  ).א"ז סק"ט (539להשכירם
â. åôùíå÷î åâäðù øåëùì äðéôñä ìåèéìå äøëù íàå äøáùð ïéîù åì äî äúçôù íìùîå 

øúé ìò äøëù éøä äæ øúåî, æôùïëå øúåî øéëùäì øéñ ìù úùåçð àöåéëå åá ìèåðå øëùä 
éîãå äî úçôù åì÷ùîî ïëå ìë àöåéë äæá .äâä :çôùéå"à à÷åã íéìë ìàëå åìéôàã äî øàùðù 

úçôð úö÷540 ãòáå äæ ìèåð øëù ïëìå íà øáùð ïéøòùî äîë äéä äåù úòùá äøéáù541.  

                                                           
דהיינו שמקבל אחריות ,  דוקא אם מקבל עליו את כל האחריות אפילו לאחר שהשוכר יוציאם535

אך אם קיבל אחריות , חורה זו תהיה לשוכרורק הריוח מס, על הסחורה שהשוכר יקנה במעות אלו
ויש שכתבו שכאן מדובר , )ת"ד ובדרכ"חוו(רק עד שהשוכר יוציא את המעות הוי רבית קצוצה 

והיינו דוקא בשכירות שגוף המעות וכן הסחורה , )בית מאיר(שנותן לו שכר רק עד הזמן שיוציאם 
, ורק הריוח יהיה למקבל, כל האחריותוהוא גם מקבל עליה את , שהמקבל יקנה בהם הוא של הנותן

פ שהנותן קיבל את כל האחריות "אע, אבל בהלואה שגוף המעות של הנותן וכן מה שיקנה בהם
 ).ט"ז סק"קע' ד סי"חוו(עליהם אסור 

א "אך י). ד"חוו( ואפילו את השכר שהתחייב לתת לפני שהוציא את המעות אסור לתת 536
ז יפטר מלשלם "כ כל שוכר יוציא את החפץ ועי"ול שכר אג אסור ליט"שאם בכה, שמותר לתת שכר
 ). 'ב ענף ה"א סעיף ל"פ' נחל יצחק סי(את דמי השכירות 

  ).ד"חוו( ומותר אפילו אם השוכר קיבל עליו אף אחריות אונסים 537
כיון שהם אינם נפחתים אלא אם הם נשברים ,  וכן תכשיטי כסף וזהב נחשב שאין בהם פחת538

  ).כ"ק' ז עמ"חוט שני פי(לענין זה וזה לא נחשב פחת 
אך אם לא נתן רשות להוציא אותם והשוכר הוציא אותם ,  אם נתן לו רשות להוציא אותם539

  ].קאי על הזמן קודם שהוציאם' ולכא[, )ד"חוו(מותר לקבל שכר 
ואפילו אם נתן לו רשות להוציאם , א שבכלים אפילו אם אין בהם פחת ככלי כסף וזהב"אך י

' חי(עולם אומרים שהשכר שנותן הוא עבור הזמן שהשתמש בהם ולא עבור שהוציאם של, מותר
 ).'א וג"ל סק"מהרא
' א הל"מחנ, ו"ל סק"מהרא' חי( ויש חולקים דכל הכלים אף שאין בהם פחת מותר להשכירם 540

  ).ז"ו ס"א כלל קל"גם חכמ' ועי, ב"ס ל"רבית סו
, בור שמחות וכיוצא בזה שאין בהם פחתא מה שנהגו סוחרים להשכיר כלים ע"ולמבואר ברמ

, אם מחייבים את השוכר לקבל את כל האחריות אם נשבר ואף באונס, ונוטלים שכר עבור השימוש
וצריכים להתנות שאם יברר בעדים שנשברו באונס גמור פטור , נראה כהלואה ויש בזה איסור רבית

 ).חוט שני שם, א"ח ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(
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לא נחשב מחמת זה , פ שמתחילה קצבו כמה מחיר הספינה" אע- '  וכווליטול שכרה •
 ).ז"ט(להלואה ומותר לקחת שכר על הזמן של קודם שנשברה 

מיד מתחיל הקלקול ואם כן על מה  ואפילו ש-'  וכווכן מותר להשכיר סיר של נחושת •
 542אך כיון שגם הנחושת שנשארת היא מקולקלת יותר מותר, לוקח את דמי השכירות

 ).ז"ט(

פ "אע,  ובזה יכול להתנות שאם הכלי ישבר באונס ישלם לו-'  וכוכאלו כלים דוקא •
, דמכל מקום השכר הוא על מה שנפחת לפני שנשבר, שמן הדין שוכר פטור באונסים

  ).ך"ש(לים שאין בהם פחת אסור להתחייב באונסים אך בכ
ã. èôùøúåî øåëùì äøô äîåùìå íéîãá ,ïåâë øîàéù éøä êúøô äéåùò éìò íéùìùá øðéã 

íà úåîú ìëå ïîæ àéäù éìöà äìòà êì òìñ ùãçá úåøéëùá .)öùéå"à íàã úåîú ïéøòùî 

äîë äúéä äåù úòùá äúéî543.(  

וכן , ז היא נכחשת לא נחשב כהלואה"י שכיון שמשתמש בפרה וע- בדמים ולשומה •
ורק אם תמות ישלם , משום שאם הפרה לא תמות והיא תוזל לא ישלם לו את ההוזלה

אך אם מתחייב לשלם את כל מה ששוה עכשיו אף אם לא תמות וגם לא , כמה ששמו
  ).ך"ש(א "ז ס"קע' ז אסור כמבואר לקמן סי"עושה בה מלאכה שתוכחש עי

ä .àöùøéëùîä äãù éáçìåø éá 'íéøåë äðùì øîàå äéì ïú éì ø 'æåæ ñðøôàù íäá äãùä 
éðàå ïúà êì é"á øåë ìëá äðù ,éøä äæ øúåî éðôî íàù ñðøôé äãùä ïéøðéãá åìà äéäé 

äøëù øúåé, ïëå íà øéëùä åì úåðç åà äðéôñ äøùòá ïéøðéã äðùá øîàå åì ïú éì íéúàî 
æåæ äðáàù íäá äðøééöàå äðøééëàå ,åà ï÷úà äáí äðéôñ åæ éìëå äùéîùú éðàå äìòà êì 

é"á øðéã ìëá äðù éøä äæ øúåî )ìéàåä àåäå àéöåî úåòîä óåâá äðéôñä åà úåðçä(, ìáà íà 
à øîìå ïú éì ø 'æåæ éãë ÷ñòúäì íäá úåðçá åà àéöåäì äøåçñá ìù äðéôñ åà øåëùì 

íäá íéçìî éðàå óéñåà êì úåøéëùá ,éøä äæ øåñà544.  

 שנמצא שהוא משכיר לו ספינה משובחת יותר בסכום גבוה יותר - ' ו וכהספינה בגוף •
  ).ך"ש, ז"ט (545ולכן מותר

å. áöùøúåî úåáøäì øëùá ò÷ø÷ä546, ãöéë øéëùä åì úà øöçä àå"ì íãå÷ ÷éæçäù åá íà 
åéùëòî äúà ïúåð éì éøä àéä êì äøùòá íéòìñ ìëá äðù ,íàå ïúú øëù ùãç ùãçá éøä 

àåä òìñá ìëá ùãç ,éøä äæ øúåî547, ààöåéëå äæá øëùá íãàä íâ ïë øúåî .äâä :áìáà 

                                                                                                                                                                         
, תנה בתחילה שישלם לו את שווי הכלי בשעת הנתינה וכן קצב לו את דמי השכירות אם ה541

אך הברירה ביד המשכיר אם לקבל את שווי הכלי בשעת הנתינה ולא , אסור לו לקבל את שניהם
 ).עצי לבונה, ד"חוו(או יקבל רק כשעת השבירה ויקבל את דמי השכירות , יקבל את דמי השכירות

אם השוכר מקבל עליו , ינו מקולקל יותר אסור לשלם את השכירות אך אם מה שנשאר א542
 ).ו"י והערה כ"ט ס"ברית יהודה פכ(אחריות 

  ).ה"ע הרב סל"שו( וטוב להחמיר כדעה זו 543
כגון אם הוזלה או הוכחשה מחמת , נראה שדוקא מה שנפחת משעת הקציצה עד שעת המיתה

לא מנכה לו רק את הפחת , דין יותר משוויהאך אם שמו אותה בתחילה בשומת בית , מנכה, מלאכה
  ).ת"ל בדרכ"מהרא' חי(שנפחתה בינתיים יחסית למה ששמו אותה בתחילה 

את מלוא התשלום של רכב ', המשכיר רכב מותר לו לקבל במקרה של אונסין כגון תאונה וכדו
  ).י" סג"רבית הלכה למעשה פי(כיון שחברת הביטוח משלמת זאת ולא השוכר , )ללא פחת(חדש 
כיון שקציצת השכירות ביוקר ,  ואם היתה ההלואה בעת ששכר ממנו הוי רק אבק רבית544

כ הלוהו ומחמת כך "אך אם בתחילה שכר בשויו ואח, נעשתה על השכירות ועל ההלואה כאחד
 ).ת"צ בדרכ"צ(הוסיף בדמי השכירות הוי רבית קצוצה 

 אם צובע או מסייד את הדירה וכגון,  אך אם משקיע בדבר שאינו מייקר את השכירות545
 ).'ו הערה כ"ברית יהודה פכ(אסור לו להעלות את גובה השכירות מחמת זה , שמשכיר לו

 ).ז"ע הרב סט"שו( וכן בשכירות בהמה או כלים 546
א שבמקום שהמנהג לשלם את דמי השכירות בתחילת תקופת השכירות אסור להתנות " י547

ואם כבר התנו כך יכולים לבטל את השכירות הראשונה , ולומר שאם ישלם בסוף יצטרך לשלם יותר
א כלל "חכמ(אך לא יפרש שאם ישלם מראש יוזיל לו , ולחזור ולהשכיר מחדש בסכום גבוה יותר

' רבית סי' א הל"מחנ(אך יש מתירים אף במקום שנהגו לשלם בתחילת תקופת השכירות , )י"ו ס"קל
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íà øáë ÷éæçä åá øåëùì åì éá 'íéòìñ äðùì ,øåñà øîåì åì ïúú ìë ùãç òìñ à 'éðàå ïéúîà êì 

úåòîä548, âìëå ïëù íà øáë áééçúð åì úåøéëùä ïúåðå åì øáã úðúîäá úåòîä øåñàã .ãøúåî 

úåáøäì úéðåãðá íéðúç ,ïåâë øãðù éðåãðà åúáì äðúäå íò åðúç ìëù äðù çéðéù åì àéðåãðä åìöà 

ïúé åì êë êëå øëù øúåî ,ïéàù äæ àìà óéñåîë åì àéðåãð, à÷ååãå åðúäùë ïë íãå÷ ïéàåùðä ìáà àì 

çà"ë éåäã øâà øèð549, ïééòå ïî÷ì ïîéñ ò÷"æ.  

,  שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףכיון שלפי הדין -  מותר להרבות בשכר הקרקע •
צא שהמחיר האמיתי הוא מה שישלם בסוף ואין כאן תוספת מחמת המתנת נמ

וכל מה שפוחת אם ישלם קודם הוא הוזלה שמשכיר לו בפחות מהמחיר , המעות
, א שמותר להקדים רק בזמן שנכנס לגור בקרקע אך לא קודם לכן"י). ך"ש, ז"ט(

ולכן מותר א שבשכירות קרקע זוכה מיד "אך י, 550לענין פועל' וכדלקמן סעיף ח
ך "ש(והעיקר כדעה השניה , )ז"ט(להקדים לשלם אף קודם שנכנס לגור בה 

 ).551כ"בנקוה

'  והתחייב לשלם עכשיו י552 דהיינו שהחזיק בקרקע-'  וכואבל אם כבר החזיק בו •
שנמצא , ועכשיו רוצה לשלם בכל חודש סלע, סלעים על שכירות של כל השנה

י הסתפק אם זה רבית "והב). ך"ש(ור ב סלעים אס"שישלם על שכירות כל השנה י
 ).ז"ט(קצוצה 

 דהיינו שכבר הגיע זמן פרעון השכירות -'  וכווכל שכן אם כבר נתחייב לו השכירות •
ומחמת שהמשכיר ממתין לו על תשלום השכירות הוא מוסיף לו עבור , בסוף השנה

י " הבא שגם בזה הסתפק"אך י, )554ז"ט (553א דהוי רבית קצוצה"וי, )ך"ש(אסור , זה
                                                                                                                                                                         

רבית הלכה , א שם"ע בקו"וע, ג"ח ס"המצויים פקיצור דיני רבית (ולמעשה יש להחמיר ). א"ל
כיון ששכירות בית היא דבר שאין שומתו , ואם אינו מפרש מותר לכל הדעות). ג"ד ס"למעשה פי

וכן אם בתשלום מראש מתחייב השוכר לשכור את הבית , ידועה ואינו ניכר שמוסיף בגלל ההמתנה
מותר בגלל שהתוספת אינה , בכל חודשלכל השנה ואילו בתשלום בכל חודש יש לו רשות לחזור 

  ).'ח הערה ד"ברית יהודה עיקרי דינים עיקרי דינים פי(עבור ההמתנה אלא על עצם הזכות לחזור בו 
ובזה רק מותר , א שאם מבקש בסוף השכירות מחיר גבוה יותר מהמחיר המקובל בשוק אסור"י

ה מותר אף להוסיף אם ישלם אך אם אין שומת הבית ידוע, להוזיל אם ישלם בתחילת השכירות
אך מתירים אף להוסיף כיון דזה זמן התשלום שהרי שכירות אינה , )א שם"מחנ(בסוף השכירות 

, )ז"ק ט"ג ס"קע' ד סי"גם חוו' ועי, א"ה ע"מ דף ס"ב] ישנים[א "הריטב' חי(משתלמת אלא לבסוף 
 ).ד"ד ס"רבית הלכה למעשה פי(ויש להקל בזה 

, ם שכבר גר בקרקע שאינו יכול לתבוע יותר מחמת שהשוכר לא שילם היינו דוקא על החדשי548
אך יכול לומר שמכיון שלא שילם את דמי השכירות כפי שהתנו בטל התנאי הראשון ומעכשיו אינו 

 ).ברית יהודה עיקרי דינים שם, ת"חדרי דעה בדרכ(ב סלעים לשנה "משכיר לו אלא בי
הוי רבית קצוצה , להרויח את הזמן לחותנו ואם מחמת התחייבות התוספת החתן מתרצה 549

  ).ט"ב הערה כ"בברית יהודה פ' ח' ד סי"ת פרשת מרדכי יו"שו(ב "ו ס"בסימן קס' לדעה הב
שער ( אך לענין שכירות מטלטלין אף לדעה זו מותר אף שעדיין לא מתחיל להשתמש בהם 550

 ).דעה
ת המשכיר או שעדיין אינה מ אם הדירה אינה ברשו"ומ. ז ושער דעה"ע הרב סט"כ בשו" וכ551

  ).ה"ד ס"רבית הלכה למעשה פי(בנויה ומוכנה לשימוש אסור 
כ המשכיר אינו יכול לתת את הבית לשוכר "א שאף לדעה זו אם כעת הבית מושכר לאחרים וא"י

מ כיון שהמשכיר אינו יכול לקיים את הקנין "מ, י המעות שנתן השוכר"אף שחל הקנין ע, מעכשיו
ח "קיצור דיני רבית המצויים פ(ויש להחמיר כדעה זו ). ב"ב ע"מ דף ע"א ב"רעק' יח(עכשיו אסור 

ולכן השוכר אולם שמחות או חדר בבית מלון אם יש למשכיר , )רבית הלכה למעשה שם, ה"ס
אך אם אין לו אפשרות להשכיר לו , מ שיוזיל לו"אפשרות להשכיר לו עתה מותר להקדים לשלם ע

א שלדעה זו "אך י, )ד" י- ב "רבית הלכה למעשה שם סי(פ היתר עיסקא "יש להחמיר לעשות רק ע
כיון שבינתיים האולם יהיה מושכר לאחרים , להקדים לשלם על אולם שמחות בכדי לקבל הוזלה

' ג עמ"ע חוט שני פי"וע', ח הערה ב"ברית יהודה עיקרי דינים פי(כ אינו יכול להשתמש בו מיד "וא
  ).ח"צ

  ).י"ו ס"א כלל קל"חכמ(י שטר " או ע552
ב שאף קציצה לאחר נתינת המעות אם מחמת זה מאריך את "ו ס"בסימן קס'  היינו לדעה הב553

 ).ד"חוו(זמן ההלואה הוי רבית קצוצה 
' ובן איש חי שנה ב, ח"ח מ"ז י"י' ע הרב סעיפים ד"ושו, ד"ו סק"קס' ד כאן ובסי"כ החוו" וכ554

  .ו"ואתחנן אות ט' פר
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ומבואר שאף על דמי שכירות אסור ). כ"ך בנקוה"ש(י הלואה "כיון שהחיוב לא בא ע
 ).ך"ש (555להוסיף על המתנת התשלום כמו בהלואה

ואומר שאם לא יתן לו ,  וכן בכל מתנה שמתחייב לתת- מותר להרבות בנדונית חתנים •
 ).ז"ט(את המתנה עד יום פלוני יוסיף לו כך וכך על כל חודש של עיכוב 

דהיינו ,  היינו קודם הזמן הראשון שהתחייב לו- ודווקא כשהתנו כן קודם הנשואין •
אבל אם בכתיבת התנאים לא התחייב כך ורק בזמן החתונה , שעת כתיבת התנאים

לא , שצריך לפרוע את הנדוניה רוצה להוסיף לחתן את הרווחים מהסכום שהתחייב
 ואם לא יתן 556 משעת כתיבת התנאיםמועיל היתר זה כיון שכבר חייב את כל הסכום

 558וצריך לעשות היתר, 557כ הוי כשאר חוב"וא, יתחייב לתת את הקנס הכתוב בתנאים
  ).ז"ט (559בשביל להתיר את נתינת הרווחים

æ .äøåñà øîåì íãàì äùò éîò äëàìî íåéä äåùù øðéã éðàå äùòà êîò òåáùá øçà 
äëàìî äåùù íéúù560.  

ç .åøëåùä úà ìòåôä úåîéá çäóøå úåùòì åîò úåîéá õé÷ä øðéãá íåéì íéã÷îå åì åøëù 
äúòî åøëùå äåù úåîéá õé÷ä òìñ íåéì øåñà561, ìáà íà øîà åì äùò éîò äëàìî 

                                                           
שבט הלוי (ספת רבית על דמי פיצויים שהיו חייב לשכיר ועיכבם בידו  ולכן אסור לשלם תו555

  ).ט"ש' ט סי"ח
אך אם רוצה לתת בעצמו אין , א לחייבו לשלם מה שהיה יכול להרויח במעות"א שאף שא"אך י

ויש שכתב לצרף דעה זו כשהמשכיר רוצה לשלם לו את , )ב"רכ' ד סי"ם יו"מהרשד(בו משום רבית 
  ).ב"קע' ט סי"שבט הלוי ח(ד סברות נוספות עם עו, מה שהפסיד

 ).ז"ב סט"א כלל קל"חכמ( ואז אינו יכול לחזור בו 556
א דכיון "אך י. ז"ב סט"א כלל קל"ז וחכמ"ע הרב סי"ושו, ח"הארוך אות כ' ע בקונ"כ הסמ" וכ557

מ "ואף שיצטרך לתת את הקנס מ, שאם החותן לא יתן את הנדוניה יתבטל השידוך והקשר ביניהם
כ מה שמתחייב עכשיו עם תוספת עבור המתנת הזמן הוא מתנה חדשה "וא, ידוך עצמו יתבטלהש

ת חסד לאברהם "שו, ת"ו בערך שי ובדרכ"ק' ד סי"ת גור אריה יהודה יו"שו(כדי שיתקיים השידוך 
' ד סי"ז יו"גם אבנ' ועי, ה"ג ס"הובא בדברי גאונים כלל צ, ד"ה ושהסכים עמו החוו"ל' מ סי"חו
  .)ב"קל

כיון שהחתן לא נתן מעות לחותנו איך יהיו פקדון ' אך לכא, הכוונה לעשות היתר עיסקא'  לכא558
ה "ט בד"ז סעיף י"קע' י קנין או שטר עיסקא כמבואר לקמן סי"ואולי כוונתו ע, בידו שיתן לו רווחים

  .אם הפקיד
ם את וההורים משלמי,  ולכן זוג שקנו דירה ולקחו משכנתא מהבנק עם היתר עיסקא559

אם ההורים , עם הרבית לזוג כדי שישלמו לבנק או שמשלמים ישירות לבנק] או חלקה[המשכנתא 
התחייבו בשעת השידוך לשלם להם את כל ההוצאות שיהיה להם עבור הדירה אין צריך היתר 

אך אם ההורים התחייבו רק על סכום כסף מסויים שאינו כולל את הרבית שהבנק , עיסקא ביניהם
פסקי (בין ההורים והזוג ] ל בהערה הקודמת"וכנ, עם קנין[יכים לעשות היתר עיסקא צר, גובה
אך אם , צ היתר עיסקא"ויש שכתבו שרק אם התחייבו לתת דירה שלימה אי, )ז"ש אלישיב ק"הגרי

כ "ומה שאח, התחייבו לתת רק חלק מהדירה נמצא שהזכות לקבלת הלואה מהבנק נשאר לזוג
ש אם רק התחייבו סכום כסף "וכ, ת לבנק הוא תוספת על ההתחייבותההורים משלמים את הרבי

קיצור דיני רבית (וצריך לעשות היתר עיסקא , מסויים ומוסיפים לפרוע את הרבית שעל סכום זה
 ).ו"ו ס"המצויים פ

מותר לסכם עמו שהוא יפרע ,  אך אם אין מחיר ברור למלאכה שהפועל עושה לו היום560
  ).ז"ק ט"ג ס"קע' ד סי"חוו (במלאכה אחרת בשבוע אחר

ואף אם תתייקר ,  יש שהסתפקו אם מותר לסכם עם הפועל שיעבוד עמו לפי המחיר כיום561
ח הערה "קיצור דיני רבית המצויים פ, ג"ו הערה י"ברית יהודה פכ(שכר הפעולה לא יקח ממנו יותר 

  ).א"ק י"ב ס"קס' יד ס"חוו' ועי, כ"ק' ז עמ"חוט שני פי(אך יש שכתבו שאף בזה אסור , )'ד
מותר להקדים , מהם יכול לחזור בו' בקבלן אם עשו עמו קנין סודר או שחתמו על חוזה שאין א

ת שער "גידו, ף"ב מדפי הרי"ג ע"ב דף מ"י ב"נימוק(ולשלם לו בזול אף אם עדיין לא התחיל במלאכה 
שבט הלוי ', ט ופ"ע' ד סי"חלקת יעקב יו, 'ח הערה ד" בקיצור דיני רבית המצויים פא"נ' ד סי"ו ח"מ
ופועל היינו אם משלמים לו לפי שעות ובזה אסור להקדים לשלם אם לא התחיל , )י"ק' ג סי"ח

ולא משלמים לו לפי שעות העבודה , אך קבלן היינו מי שמתחייב לגמור את המלאכה, במלאכה
ן רופא שיניים הקובע ולכ). ח"ד סי"רבית הלכה למעשה פי', ח הערה י"ברית יהודה עיקרי דינים פי(

פ שהטיפול הוא בכמה שיניים "אע, מותר להקדים לשלם לו ולקבל הוזלה, מחיר לכל הטיפול יחד
והיינו אם התשלום אינו לבעל המרפאה ) [ב"ברית יהודה עיקרי דינים שם הערה י(כיון שהוא קבלן 

  ].ראה הערה הבאה, והוא שוכר את הרופא המטפל
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íåéäî ãòå ïîæ éðåìô øðéãá íåéá øúåî ïåéëã ìéçúîù úåùòì åîò äúòî562 åðéà äàøð 
ìèåðë øëù åéúåòî íéã÷îù åì.  

 

, , , , וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רביתוכמה דיני משא ומתן האסורים משום רביתוכמה דיני משא ומתן האסורים משום רביתוכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית, , , , אלאלאלאלז שלא לקבל צאן ברזל מישרז שלא לקבל צאן ברזל מישרז שלא לקבל צאן ברזל מישרז שלא לקבל צאן ברזל מישר""""קעקעקעקע' ' ' ' סיסיסיסי
        סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים' ' ' ' ובו מובו מובו מובו מ

à .æïéà íéìá÷î ïàö ìæøá ìàøùéî ,åðééäã ìá÷îù åðîî äàî ïàö åéäéå úåæâä úåãìåäå 
áìçäå òöîàì ùéìùì åà òéáøì ãò äðù åà ãò íéúðù åîë åðúäù íäéðéá ,íàå åúî ïàöä 

éøä ìá÷îä íìùî íäéîã ,éøä äæ øåñà éøäù ìòá öäïà áåø÷ çåéøì ÷åçøå ãñôäì563, 
êëéôì íà ìá÷ åéìò ìòá ïàöä íàù åø÷åä åà åìæåä åà åôøèð éøä ïä åúåùøá éøä äæ 
øúåî564, ïëå ìë àöåéë äæá, çïëå ïéãä ìá÷îá åéìò äøåçñ ïéðòá äæ .äâä :èìëå äæ àì éøééî 

àìà ùéùë ìá÷îì çåéø ,ìáà íà ïéà åì çåéø ììë äîá ìá÷îù565 ïéà ïàë äàåìä ììë åìéôàå ìá÷ 

åéìò ìë úåéøçàä éøù àäã øúåî ùì"ç ìá÷ì åéìò úåéäì ìàåùë566.  

מ כיון "מ, ע"כמבואר בסוף דברי השו, פ שכך הדין בכל סחורה" אע- צאן ברזל •
 ).ז"ט ("צאן ברזל"שרוב המתנים כך היו מקבלי צאן לגדל נקרא הסכם זה 

                                                           
פ "נחשב שהתחיל במלאכה אע, דוד בכדי לעשות תכנית עבודה קבלן שיפוצים שהתחיל למ562

ויש , )'אות ג' ק' ג עמ"חוט שני פי', פ' ד סי"חלקת יעקב יו(שאת המלאכה עצמה יתחיל בעוד חודש 
ו "ברית יהודה פכ(שאם מפסיק יתכן שנחשב ההמשך כשכירות חדשה , שפקפקו בזה לענין שכיר יום

ע הרב "פ שו"ע' ח הערה ט"ברית יהודה עיקרי דינים פי(בזה מ הסיקו להתיר אף "ומ, )ג"הערה י
  ).ו"סט

מועילה התחלת המלאכה להתיר לשלם מוקדם בזול רק , קבלן שיפוצים שרגיל לשכור פועלים
אך אם הקבלן , אם הקבלן בעצמו יודע את המלאכה אלא שולח פועלים לעשות אותה במקומו

אין , תחייב לשכור פועלים שהם יעשו את המלאכהבעצמו אינו יודע לעשות את המלאכה אלא רק ה
חוט שני שם (בזה היתר להקדים לשלם בזול משום שאינו נחשב שהקבלן הוא שכיר על מלאכה זו 

ולכן מוסדות לימוד שדורשים שכר לימוד ומוזילים , )ה"ברית יהודה עיקרי דינים שם ס', אות ז
ברית יהודה עיקרי (הלה ולא למלמד בפועל אין בזה היתר כיון שהתשלום הוא להנ, למקדים לשלם

  ). ב"דינים שם הערה י
ורק את , א שהמקבל מפסיד הכל שהרי כך קיבל על עצמו" ואם התנו כך באיסור והיה הפסד י563

, חכם צבי בשער דעה(א שחולקים בהפסד "אך י, )שער דעה(הריוח אסור לו לתת לנותן דהוי רבית 
 ). ת"ם אלשקר בערך שי בדרכ"מהר

אפילו , פ שאחריות הזול על המקבל מותר" ואם אחריות אונסים וגניבה ואבידה על הנותן אע564
וכן אם אחריות אונסים ואחריות . אם קצץ את השבח והמקבל התחייב לתת אף אם לא יהיה ריוח

ואם הנותן קיבל על עצמו רק . הזול על הנותן ורק אחריות גניבה ואבידה על המקבל מותר לגמרי
מ אפילו אם קצץ את השבח אין "ומ, הוי אבק רבית, ונסים לחוד או גניבה ואבידה לחודאחריות א

ואם אחריות הזול על הנותן ואחריות אונסים על המקבל אסור . זה רבית קצוצה אלא אבק רבית
היינו שקיבל את הכל " הוקרו או הוזלו או נטרפו] "ם"ומקורו ברמב[ע "כ השו"ומש, )ד"חוו(מדרבנן 

אך יש שפירשו דדי בקבלת אחריות , )א"ברמ' א וכדלקמן סעיף ב"הגר, ן"ה כתב הריב"ד' ף בי סעי"ב(
' סי' ד כלל ו"ת גינת ורדים יו"שו' ועי, ש"ערך לחם למהריק(או יוקרא וזולא או אחריות אונסים ' א
 ).'ז

 אך, )ת"ג בדרכ"ע' ן סי"ת הר"שו( אך מכל מקום מותר לו לקבל שכר טירחה על התעסקותו 565
ברית , א"מ' ד סי"ב יו"ט ח"ת מהרי"שו(אסור לקבוע את השכר טירחה לפי אחוזי הריוח מהעסק 

' ועי, ל"מהרא' חי(אך יש שכתבו להתיר אף בזה , )א"ז סק"קס' ד סי"פ חוו"ע' ז הערה ד"יהודה פכ
 ).א"ברית יהודה שם ס(וכן אסור למתעסק להשתמש במעות לצרכיו ). ת"דרכ

אך אם יש לו הנאה שאם יזדמן לו , קא אם אין למקבל שום הנאה מהממוןא דכל דין זה דו" י566
א "רע, א"ק י"דרישה שם ס(ז "ח סט"קס' כמבואר לעיל סי, עסק יתן ממון זה וירויח לעצמו אסור

א "וי, )א"ק ל"ד שם ס"חוו(א דבכל מקום שהשליח לא הודיע לו לנותן ביד מי הממון אסור "וי, )שם
אך יש ) בית מאיר כאן(אבל אם נותן לו מעות אסור ,  בנותן לו סחורהדכל ההיתר כאן הוא רק

א דכל ההיתר כאן הוא רק באבק "וי, )א שם"דרישה ורע(שכתבו שההיתר הוא אף כשנותן מעות 
שער דעה שם (אבל אם הוי רבית קצוצה אסור , וכגון כאן דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד, רבית

  ).ז"סק
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אם התנו וקצצו שיתן לו בכל  וכן הדין -'  וכוויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע •
 ).ך"ש (567והוי רבית קצוצה, שנה סכום קצוב אף אם לא יהיה ריוח

ולכן אפילו אם נתן לו שיעור של חצי מהקרן בתורת ,  והוי אבק רבית- הרי זה אסור •
רבית נחשב כאילו פרע לו חלק זה מהקרן ולא משלם לו אלא את החצי השני של 

 ).ך"ש( 569וכן צריך לקרוע שטר זה, 568'יף גו סע"בסימן קס' וכדעה הב, הקרן

כיון שהכל נחשב ,  ואפילו אם התנה שיתן למקבל שכר כפועל בטל אסור-אסור  •
 ).ך"ש(כמלוה 

  ).ך"ש( אלא הוא רק שליח של בעל הסחורה להתעסק בה - אין כאן הלואה כלל •
á. éïúåðä úåòî åøéáçì úøåúá à÷ñéò åðééäã éöçù úåéøçàä ìò ïúåðä éöçå ìò ìá÷îä 

øåñà, ìëù à÷ñéò àâìô äåìî àâìôå ïåã÷ô àöîðå çøåèù ÷ìçá ïåã÷ôä ìéáùá ÷ìç 
äåìîä, êëéôì êéøö åì ïúéì øëù åçøè570 ìëáù íåé íåéå éîéî úåôúåùä àéìòåôë ìèá ìù 
äúåà äëàìî ìèáù äðîî, áéíàå äéä åì ÷ñò øçà ìë àåäù ÷ñòúäì åá íò åéúåòî ìù 

äæ åðéà êéøö úåìòäì åì øëù ìù ìë íåé àìà åìéôà äìòä åì øðéã571 ìëá éîé úåôúåùä 
åéã íàå åúçô åà åøéúåä äéäé òöîàì äåùá, ïëå íà à øîìå ìë çåéøä äéäé êì åùéìù åà 

åúéøéùò êøëùá ìéàåä ùéå åì ÷ñò øçà éøä äæ øúåî íàå åãéñôä ãéñôé äöçî, íàå äéä 
÷ñòúîä åñéøà äéäå åì ÷ñò øçà572 åðéà êéøö úåìòäì ìå øëù øçà ììë ñéøàäù 
ãáòåùî àåä ìòáì äãùä .äâä :âéêéøöå úåéäì ìë úåéøçà àâìô ïåã÷ôä ìò ïúåðä åìéôà úåéøçà 

ïéñðåàã ,ãéàìãå ùéë ïéìé÷î ïéøéúîå úö÷îá úåéøçà.  

 יש מפרשים שלא משערים לפי המלאכה שהוא עושה ובכמה היה -'  וכובטל כפועל •
אדם בטל שאין לו שום מלאכה כמה היה אלא משערים לפי , מסכים להתבטל ממנה

ויש מפרשים שמשערים לפי המלאכה , רוצה לקחת בשביל להתעסק במלאכה זו
אך אין חילוק אם מלאכה זו , שהיה עושה קודם בכמה הוא יסכים להתבטל ממנה

ויש מפרשים שמשערים לפי המלאכה שהיה עושה ולפי מלאכה זו , קשה או קלה
ה להשתכר בשביל לא לעשות את המלאכה הקודמת כמה אדם רוצ, שצריך לעשות

ויש מפרשים שמשערים לפי המלאכה הראשונה כמה הוא מרויח , אלא לעשות את זו
והעיקר כדעה , 573)ך"ש (ושכר זה מקבל עכשיו, בה בזמן שאין לו הרבה עבודה

שבאדם בטל שלא ,  שויםהראשוניםהפירושים ' א שב"וי, )כ"ך בנקוה"ש(השניה 
אך , כה משערים כמה הוא רוצה לקחת בשביל להתעסק במלאכה זועשה שום מלא

אם קודם עשה מלאכה אחרת משערים לפי המלאכה שהיה עושה בכמה הוא יסכים 
אך שלא יפחות ממה שאדם בטל רוצה בשביל לעשות מלאכה זו , להתבטל ממנה

 ).574ז"ט(

                                                           
מהם הוסיף עוד סכום לשותפות והתנה ' וא,  שהשתתפו בסכום שוה וכן הדין בשני שותפים567

ויקבל גם , שאף אם יפסידו בשותפות יקבל את החלק הזה שהוסיף ולא יפסיד שום דבר מהקרן
 ).'ך בבית לחם יהודה סעיף ב"מהרש(הוי רבית קצוצה , תוספת קצובה על חלק זה

 .א שם" שכן הכריע הרמ568
 .א"א ברמ"א סעיף י" וכדלעיל סימן קס569
ונמצא שחצי מהשכר טירחה ,  והמתעסק נוטל את השכר טירחה לפני שחולקים את כל הממון570

י "ת סק"דרכ, ו"ק ל"ז ס"ט(כ נוטל רק חצי שכר טירחה על חלק הפקדון של הנותן "וא, הוא מחלקו
 ).'ו הערה ו"ברית יהודה פל, ג"ק נ"ך ס"פ ש"ע

' ולכא, ינר או אפילו כל סכום קצוב אף פחות מזהבהערה אם הוא דוקא ד'  עיין להלן סעיף ג571
יתכן דדוקא שם מועיל , אמנם אלו הסוברים שם שמועיל אפילו פחות משוה פרוטה. [הוא הדין כאן

אך כאן שלא סיכמו על כך מראש לא מועיל אם יתן לו פחות משוה , כיון שסיכמו על כך מראש
  )].ג"חלקת בנימין ציונים קכ(פרוטה 

משום שישנם כמה ימים בשנה שהאריס , ה שהאריס מתעסק בשדות בעל הבית ולא די במ572
 ).ב"שלוחין ה' ו מהל"מ פ"כס(ולכך צריך שיהיה לו עסק אחר מלבד זה , אינו צריך להתעסק בהם

  ).'ג סעיף ח"ו ח"ת שער מ"גידו(א דלמעשה יכול המוחזק לומר קים לי כשיטה המקילה " וי573
  .ד"כ החוו" וכ574
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דינר וקיבל  אפילו אם העסק הראשון שוה רק -'  וכוואם היה לו עסק אחר כל שהוא •
ואפילו אם העסק שהיה לו אינו מאותו מין של העסק שקיבל , עסק השוה אלף דינרים

 ).ך"ש(אם אינו מתבטל מהעסק הראשון , עכשיו

,  דהיינו שחולקים ביניהם את הריוח בשוה- כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו •
 ).ז"ט(אלא שבשכר טירחה המקבל יקח עוד שליש או עשירית מהריוח שיהיה 

 אך אם אין לו עסק אחר אסור אלא אם נותן לו שני שליש -  הואיל ויש לו עסק אחר •
והיינו כשלא ', מהריוח ואם יהיה הפסד יפסיד המקבל רק שליש וכדלקמן סעיף ד

אלא רק כשבאו לחלוק לאחר השותפות סיכמו , סיכם עמו על כך בתחילת השותפות
מקבל תוספת בריוח או שיפסיד פחות א שאף בזה די שיתן ל"וי, )ך"ש, ז"ט(כך 

או , ואם סיכם עמו בתחילה על סכום קצוב אפילו רק דינר אחד. מהנותן וכדלקמן שם
מותר אם המקבל התרצה , שאם יהיה ריוח יותר מסכום מסוים יהיה של המקבל

אלא שאם קצצו בתחילה , א שאין חילוק בין יש לו עסק אחר או לא"וי). ך"ש (575בכך
ואם ', וכדלקמן סעיף ג' ו את העיסקא מספיק שיקצוץ שכר של דינר אלפני שנתן ל

אלא צריך לתת לו ' כבר נתן לו את העיסקא אך עדיין לא התעסק בה לא מועיל דינר א
או שיתן פחות מזה אך צריך שהחלק של המקבל בריוח יהיה גדול , שני שליש בריוח

 הרווחים נותן לו שכר ואם כבר התעסק ובשעת חלוקת, 576יותר מהחלק שלו בהפסד
 ).ז"ט(צריך לתת לו כפועל בטל 

ש בנותן מעות "וכ, 577 אפילו בנותן לו סחורה שיש בה יוקר וזול- '  וכווצריך להיות •
פ שבמכר מועיל קבלת אחריות חימוץ "ואע, למחצית שכר שאסור לכל הדעות

תן עיסקא הנו). ך"ש(אך כאן שאינו מכר לא מועיל , ג"ג סעיף י"קע' כמבואר לעיל סי
מכל מקום , חלקים מהריוח והנותן יקבל רק רבע' לחבירו והתנו שהמקבל יקבל ג

נחשב שחצי מהעיסקא היא מלוה וחצי פקדון ומה שהמקבל לוקח יותר בריוח הוא 
 .578)ז"ט(שכר טירחה 

â. åèäîá íéøáã íéøåîà àìùë ÷ñô åîò úìçúá ÷ñòä àìà ïúð åì úéöçîì øëù ,ìáà 
íà ÷ñô åîò úìçúá ä÷ñò øëù åçøè øáãá òåãé åìéôàå øðéãá579 øúåî580 .äâä :æèìëå äæ 

                                                           
קא אם מתנה בדבר שהרגילות שיש ריוח יותר מועיל אם מתנה כך שהיותר מזה א דדו" אך י575

אבל בסתם שטרות היתר עיסקא שכותבים , אם יש למקבל עסק אחר להתעסק בו, יהיה של המקבל
אלא רק מה שירויח , ולא מוזכר סכום השכר טירחה של המקבל, סך ידוע שהמקבל צריך לתת לנותן

וצריך לתת לו , ן שלא בטוח שירויח יותר לא מועיל זה כשכר טירחהמ כיו"מ, יותר מזה הוא שלו
ך דמועיל "אך יש שהסכימו לדברי הש, )ז"ב ס"א כלל קמ"חכמ', ע אות ב"הסמ' קונ(שכר טירחה אחר 

וכן , )שער דעה(אף כשאין ידוע שירויח יותר ועבור צד זה הוא טורח בכל העיסקא אף בחלק פקדון 
ע "וצ[, אלא שהוסיף שצריך שיאמר כן שהמותר על זה יהיה בשכר טרחו) ז"סוף סק(ד "הסכים בחוו
  ].לא הזכיר זה) ט"סק(שבחידושים 

 ויש שכתבו שלדעה זו אף אם התעסק כבר אך עדיין לא ידוע כמה ריוח יש יכול להתנות 576
ורק אם נודע כמה הריוח לא מועיל זה וצריך לתת לו שכר , שיתן לו חלק בריוח יותר מבהפסד

שאם התנו בתחילה במפורש שהמקבל יטול חצי , אך יש שכתבו לחלק באופן אחר. ועל בטלכפ
אבל אם לא התנו כלום על חלוקת הריוח וההפסד , בריוח ובהפסד חייב לתת לו שכר כפועל בטל

  ).ד"חוו(יכול להתנות שהחלק של המקבל בריוח יהיה גדול יותר מהחלק שלו בהפסד 
ז "ברית יהודה פל(אסור למתעסק לקבל על עצמו על החלק פקדון  ואפילו אחריות הזול לבד 577

 ).'סעיף ד
ז שם "והט, ז"ע לקמן סעיף כ" אך יש שתמהו שהרי שיטה זו חולקת על השיטה שנפסקה בשו578

  ).מקור מים חיים(ג "וצע, ע"הסכים לדברי השו
' ת בית דוד סי"שו, י"ברכ(וצריך לשום כמה שוויו כיום ,  יש שהבינו דהיינו דוקא דינר של כסף579

ע הארוך "הסמ' קונ, ל"ו בשם מהרש"פרישה סק' הג(אך הרבה כתבו דאף פחות מדינר מותר , )ג"צ
א שמועיל אף "וי, )ת"ו בדרכ"שלחן גבוה סק', בית מאיר בסעיף ד, ב"ב ס"א כלל קמ"חכמ', אות א

 ).מנחת פתים, ל"ס ר"מ סו"ז ובנתיה"ד סק"חוו(פחות משוה פרוטה 
ולכן הוא ניתן רק מחלק הפקדון של , ין השכר טירחה נחשב כחלק מהפסד העיסקא ובזה א580
 ).ד"ח הערה נ"ברית יהודה פל(הנותן 
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ãçàùë ïúåð úåòîä ,ìáà íà ìë ãçà ïúåð úåòî581 éôà 'ãçà ÷ñòúî ãáì ïéà ïàë à÷ñéò àìà 

éåä úåôúåùë àîìòá582.  

דוקא אם ,  שאם אין לו עסק אחר צריך לתת לו שכר כפועל בטל- אמורים דברים במה •
 ).ך"ש(' לא פסק עמו בתחילת העסק וכו

 ).ט"ך סק"ש( והמקבל התרצה למה שפסק הנותן -'  וכואבל אם פסק עמו •

ואין ,  ולכן מותר לחלק את הריוח וההפסד בכל צורה שירצו- הוי כשותפות בעלמא •
  ).ך"ש (583בזה איסור רבית

ã. æéïúåðä úåòî åøéáçì íúñ ÷ñòúäì íäá àìå ÷ñô åîò úìçúá ÷ñòä øáã øëùì åçøè 
åàáùëå ïåáùçì àì äöø ïúéì åì øëù ìë íåé íåéå éîéî úåôúåùä584 íàå äéä åì ÷ñò )øçà( 

àì äöø ïúéì åì øðéã ìëì éîé úåôúåùä585 ,äéäé øëù ÷ñòúîä éöçá ïåã÷ôä ùéìù çåéø 
ïåã÷ôä àåäù úåúù çåéø ìë úåòîä ,êëéôì íà åçéåøä ìåèé ÷ñòúîä á 'éùéìù çåéøä ,

éöç çåéøä ìù éöç úåòîä íäù äåìî úåúùå øäçåé øëùá ÷ñòúðù ïåã÷ôá àöîð ìëä á '
éùéìù çåéøä ,ìåèéå ìòá úåòîä ùéìù çåéøä, íàå åúçô ãéñôé ÷ñòúîä ùéìù úçôä 
éøäù àåä áééç éöçá úçôä éðôî éöçù úåòîä äåìî ùéå åì úåúù åøëùá åúåàá éöçä 

ìù ïåã÷ô ,àöîðå øàùðù åéìò úçôäî åùéìù ìòáå úåòîä ãéñôé éðù éùéìù úçôä.  

קרן את האם המקבל כבר נתן לנותן אך  - 'כוושבאו לחשבון לא רצה ליתן לו וכ •
 אבק רבית אינו יכול לתבוע דהוי , כללהלא נתן לו שכר טירחהנותן ריוח שלו והו
, ואף אם המקבל חייב לנותן מחוב אחר אינו יכול לנכות מזה, וצא בדייניםי נואיו

 אבל כל ,586קרן הרי מחל לו על זהשכיון שלא תבע ממנו שכר טירחה בשעת פרעון ה
 יפ יכול לעכב לעצמו מהקרן כ עיסקא זוהקרן שלאת לא נתן לו עדיין המקבל זמן ש
א פסק כך "שהרמ' ג בדעה הב"ו ס"קס' כמבואר לעיל סי, וה שלרחישכר טה שיעור

 ).ז"ט(

                                                           
דרושי , ה"ב ס"א כלל קמ"חכמ( אפילו אם אחד נתן יותר מעות מחבירו נחשבים כשותפים 581

  ).ו"ה הערה ע"ו לפרק ל"תרנ' ז בברית יהודה השלמות ומלואים עמ"אות ט' ח דרוש ח"הצל
מ די "ומ, וכן נהגו לפסוק במקומינו, ג צריך לתת שכר טרחו"ם שאף בכה" אך דעת הרמב582

א שנכון לצאת ידי שמים ולתת לכל הפחות בשעה "וי, )י"ברכ(בתשלום של דינר עבור השכר טירחה 
  ).ת"מאמר מרדכי בדרכ(ם "כדי לצאת דעת הרמב, שבאים לחלוק דינר כשכר טירחה למתעסק

, א לענין שלא צריך לתת למתעסק תוספת בריוח יותר מהפסד בשביל שכר טירחה אך זה דוק583
שבאותו חלק , אבל אסור למתעסק לקבל אחריות על הפסד ביותר חלקים ממה שמקבל בריוח

, ושוב אסור לו לתת את הריוח מחלק זה לנותן דהוי רבית, שמוסיף לקבל אחריות הוא נחשב כלוה
כיון שהוא נהנה ', א בסעיף א"ואין זה דומה לרמ, וח מחלק זה אסורואפילו אם נותן לו את כל הרי

והיינו דוקא לענין קבלת אחריות שאם יהיה ). ד"חוו(מהמעות שיש לו הרבה מעות להתעסק בהם 
ויחלקו אף בהפסד , אך מותר לו לקבל אחריות ההפסד מתוך מעות אלו, הפסד יתחייב לשלם מביתו

חסד לאברהם ועוד (דבזה לבד עדיין לא נחשב כלוה , ]ג"ו בסמומקור[ך "כ הש"כמו שרוצים כמש
מותר אף שאין החלקים שוים ויש לאחד , א שאם יש חלק בריוח ובהפסד לכל אחד"אך י). ת"בדרכ

ח שם מאות "דרושי הצל(ורק אם כל ההפסד על המקבל אסור , חלק גדול בהפסד ולחבירו חלק קטן
 ).ז"י

תן לו שכר על כל יום ויום כפועל בטל או לתת לו שני שליש  שהרי הברירה בידי הנותן אם י584
ואפילו אם כבר נודע כמה ריוח יש , בריוח ושליש בהפסד אפילו שזה שוה פחות משכר פועל בטל

אך , ע שצריך לתת לו דוקא שני שליש בריוח ושליש בהפסד"אך זה דוקא לדעת השו, בעיסקא זו
 יהיה גדול יותר מהחלק שלו בהפסד די בזה וכדלעיל לדעת הסוברים שכל שהחלק של המקבל בריוח

כ "אבל אח, צריך שיתנו על כך מתחילה לפני שנודע כמה ריוח יש בעיסקא זו, ה הואיל"ד' סעיף ב
 ).ד"חוו(א להתנות שיתן לו שכרו פחות מפועל בטל "א

חם ערך ל( ויש חולקים שלעולם יתן זה ולא יפסיד הנותן שישית מהריוח של כל העיסקא 585
שאף הוא מודה שמדיני רבית די בנתינת , ע"ויש שפירשו בדעת השו, )בית מאיר, א"הגר, ש"למהריק

ומדיני ממונות אין להם לפסוק לחייבו לתת לו שכר מועט , אלא מיירי שבאו לבית דין, שכר מועט
 ).א"ו הערה ל"ברית יהודה פל(

וכדין כל אבק רבית , כר טירחה אך אם הנותן רוצה לצאת ידי שמים צריך לתת למקבל את הש586
 ).ד"חוו(ב "א ס"קס' לעיל סי
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 אך דעת רוב הפוסקים שהמקבל לוקח -'  וכוהפחת שליש המתעסק יפסיד פחתו ואם •
אך במקום שיש מנהג . 587וכן עיקר, ואם היה הפסד מפסיד חצי, יש מהריוחשני של

  ).ך"ש(ידוע הולכים אחרי המנהג אם אין בזה איסור 
ä. çéàåäùë ìèåð øëù588 ìò ÷ìç ïåã÷ôä åãéáù éøä àåä øîåùë øëù .èéøúåî ïúéì à÷ñéò 

úéöçîì øëù úåðúäìå àìù ÷ñòúäì àìà øáãá éðåìô íàå äðùé äéäéù ìë åéøçàäú ìò 
ìá÷îä ,ïëå ìë éàðú äöøéù ïåâë äðúéù àìù øåîùé íéôñëä àìà úçú ò÷ø÷ä589, íàå 

äðéù ãéñôäå ìë ãñôää ìá÷îì590 íàå çéåøä àåä òöîàì ,óà ìò éô äúòù àåä áåø÷ 
øëùì ÷åçøå ãñôäì àì áéùç úéáø ïåéë íàù àì äðéù äéä áåø÷ øëùì ãñôäìå .äâä :

ëøúåîå ìá÷îì úåðùì äìçúëì àìå îàïðéø éåäã ïìæâë êëá, àëåäéî íà äðéù øîàå591 éîöòì éðà 

äùåò àìå úøåúá à÷ñéò éåä ïìæâë äîå äùòù äùò åîöòì592, áëïëìå äðúé ïúåðä äìçú íàù ìåèé 

                                                           
  .ב"ב ס"א כלל קמ"ד וחכמ"חוו, ח"ע הרב סל"שו, א"הגר, ש"כ ערך לחם למהריק" וכ587
או מי שעשה עיסקא באיסור ', וכגון אריס של הנותן וכדלעיל סעיף ב,  אך אם אינו נוטל שכר588

וכן דוקא אם , )ל"מהרא' חי(ם על חלק הפקדון אינו שומר שכר אלא שומר חנ, ה"וכדלקמן סעיף כ
אך בפחות מזה אינו נעשה , השכר טירחה או ההנאה של המקבל הם שוה פרוטה נעשה שומר שכר

 ).ד"חוו(שומר שכר 
שהמלוה סובר שיעשה כפי מה , א דהיינו דוקא אם התנאי בלב שלם ביניהם על דרך האמת" י589

, והוא אינו מתנה כן אלא כלומר שיהא בהיתר, א יעשה כןאבל מי שיודע וברור לו שהלוה ל, שמתנה
אך , )ת"ה מסכת חולין פרק נר מצוה בדרכ"של(' ויראת מאלהיך'על זה כתבה התורה אצל הריבית 

, ת"ב בדרכ"ערך שי מהדו(יש שדייקו מדברי הראשונים דמותר להתנות כן אף על דעת לשנות 
, נות על דברים שאין רגילות המקבל להתעסק בהםוכן יש שכתבו שיכול להת, )ש בכל דבריו"ועיי

כגון אם דרכו לסחור בסחורה יכול להתנות עמו שיעסוק דוקא במעות שלו בהלואות לגוים עם 
ואם הוא חלפן ומתעסק בהחלפת מטבעות יכול להתנות עמו שדוקא יקנה סחורה במעותיו , רבית

וכיוצא בזה תנאים שיכול , אנשים אחריםוימכור אותה או שיחליף מטבעות דוקא בביתו ולא על ידי 
' קונ(פ שכולם יודעים שאין בדעת הנותן והמקבל לקיים את התנאי מכל מקום מותר "לקיימם אע

ואין בזה משום , )ד"ע הרב סמ"שו, ד"ג ס"ו וכלל קמ"א כלל קמב ס"חכמ, ד"ע הארוך סק"הסמ
 ההיתר הוא רק אם מתנה על א שכל"וראה הערה הבאה דעת החזו [).ע הרב שם"שו(הערמת רבית 

אך אסור להתנות על דעת , ש בפרטים איזה הפסדים מותר לו לשלם"עיי, דעת שיתעסק כך
  ].שהמתעסק ישנה

ועוד דעושה , מ שתעלה לרקיע דהתנאי בטל"א דאסור להתנות תנאים רחוקים כיון דהוי כע"י
' את הכסף מהקרקע ישכור דוכגון להתנות דכשיוציא , את התורה לחוכא ואיטלולא בעיני הבריות

וזה לא שייך כיון , סוחרים' וכן כשירצה לקנות סחורה ישאל תחילה לב, שומרים להוליכם לשוק
' וכן מבו', ט' סי' ת גינת ורדים כלל ו"שו(דאין דרך סוחרים לעשות כן ואדרבה תמיד קונים בחשאי 

ענבים לא מועיל להתיר הרבית מ שלא תאכל "א שתנאי צדדי כגון ע"וכן י, )ב שם"א כלל קמ"בחכמ
 ).א"ז סק"ע' ד סי"א יו"חזו(

אף אם , א שמן הדין חייב המתעסק בכל האונסים שקרו לאחר ששינה והתעסק בדבר אחר" י590
א "ה ורעק"ג סק"קפ' ח סי"קצוה, ג"קס' ת אבקת רוכל סי"שו(אונסים אלו לא קרו רק מחמת השינוי 

אבל , פסד שנעשה מחמת השינוי כגון שהוזלה סחורה זוא דמן הדין אינו חייב אלא בה"אך י, )שם
אך על החצי מלוה ודאי , בחצי פקדון[בהפסד שלא מחמת השינוי כגון גניבה או אבידה באונס פטור 

ולשיטה זו אם , )ד"ע הרב סמ"שו, ט"מ שם סק"ך חו"ש, ט"קע' א סי"ט ח"ת המבי"שו] (חייב לשלם
יכול להתנות בפירוש שאם ישנה יהיה כל ההפסד עליו אך , המקבל ישלם את כל ההפסד הוי רבית
ולכן אינו , א דתנאי זה גופא הוי רבית"אך י, )ע הרב שם"שו(אפילו הפסד שאינו בא מחמת השינוי 
, ורק אם התנאי הוא בשביל שלא יהיה הפסד בעסק מותר, חייב אלא בהפסד שבא מחמת השינוי

אלא אם התנה , ם הוזלה הסחורה אינו חייב אך א,ובזה אם שינה ומחמת זה היה הפסד חייב
שיעסוק בסחורה שיש בה סיכון מועט של הוזלה והמקבל שינה והתעסק בסחורה שיש בה סיכון 

אך אם מתחילה התנה על סחורה מסוימת והמקבל שינה והתעסק , ובזה חייב אף על ההוזלה, רב
ורק אם הנותן רצה שלא , סוראם הנותן הרשה לו לשנות א, בסחורה דומה שהסיכון בשתיהם שווה

בזה מותר , ב"ישנה אלא שאף אם הוא ישנה לא יחשב כגזלן מחמת כך אלא רק כמשנה מדעת בעה
  ).א"ז סק"ע' ד סי"א יו"חזו(לו לשלם את כל ההפסד 

  ).ת"ל בדרכ"מהרא' חי, יד אברהם', ך לקמן סעיף ל"ש( היינו בפני עדים 591
דזה נוח לנותן ,  העיסקא מותר לו לתת את הריוחא שאם חזר והתעסק במעות לטובת" אך י592

י והערה "ח ס"בברית יהודה פל' ל' ט סי"ק פ"ש ב"יש(שלא יחשב כגזלן כדי שיוכל לקבל את הריוח 
  ).ח"כ
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 åëøöì àìù àäé éø÷î çìåù ãé ïåã÷ôá êëá æàã éåä ïìæâë ìëå çåéøä åìù 

úåòîäå äåìî åéìò øåñàå ìåèéì çà"ë áøúé594, íàå åâäð àìù ãéô÷äì êëá àîúñî åìàë åðúä 

éîã595 îëå"ù ìéòì ïîéñ ñ÷"ç596, ïééòå ïî÷ì óåñ éñ 'äæ ïéãî äæ.  

מ בהנאה זו "מ, פ שהוא מקבל שכר על טרחתו ולא על השמירה" שאע- שכר כשומר •
אם . שיש לו מעות שיכול להתעסק בהם ולהשתכר מהם נחשב כשומר שכר עליהם

, ה שיש לו הנאה אף בחלק של ההלואה מהחלק של הפקדוןהמקבל מתעסק בסחור
י חלק הפקדון הם "או שע, י חלק הפקדון יכול לקנות סחורה טובה יותר"כגון שע

. 598)597ז"ט(אין הנותן צריך לתת לו שכר טירחה ', משתתפים בהוצאות הדרך וכדו
י  שהמעות יהיו ביד הלוה כעיסקא וישלם לו חצהמלוה לחבירו ולאחר זמן רוצה

, לא מועיל והלוה נשאר חייב באונסים של כל המעות כפי שהיה בתחילה, מהרוחים
 .600)599ך"ש(וכן אם היה לו רווחים אסור לו לתת למלוה 

 והיינו משום שכל עיסקא -'  וכוואם ישנה שיהיה כל האחריות' וכומותר ליתן עיסקא  •
ום קצוב אבל במקום שאסור מדאורייתא כגון שקוצץ על סכ, מדרבנןאסורה רק 

 ).ך"ש (אסור להתנות כך, שיוסיף לו

                                                           
שהרי חצי מהם הם הלואה בידו ועליהם ,  דהיינו שהוציא מעט יותר מחצי מעות העיסקא593

ואף שאסור לו להוציא אף את החצי הלואה לצורכו [, אלא רק מחלק הפקדון, אינו נותן שכר לנותן
  ).ד"ע הרב סמ"שו]  (ז גזלן"מ אם הוציאם לא נעשה עי"מ', ע לקמן סעיף ל"כמבואר בשו

כ "ואח,  היינו דוקא בכהאי גוונא שבתחילה היו המעות בידו בתורת עיסקא למחצית שכר594
הרי המקבל נעשה גזלן והריוח ש[פ שאין רווחים "ובזה אם יתן לו תוספת אע, התחייב באונסים
כיון שחצי מהמעות הם הלואה בידו ומחמת כן נותן לו ריוח על החלק , הוי רבית] לעצמו ולא לנותן

אבל אם הפקיד בידו מעות והנפקד מדעת עצמו הלוה אותם ברבית , של הפקדון שגזל ולקח לעצמו
 אם הוציאם בהוצאות ביתו וכן, ט"לגוי מותר לו לתת את הריוח למפקיד כמבואר לקמן סעיף י

 ).ט"ק י"ד ס"חוו, מ בשער דעה"מל(מותר לו לתת לו ריוח דכיון שאין זה הלואה אין איסור רבית 
ומותר להוציא ,  ויש שכתבו שיתכן שבהיתר עיסקא בזמנינו הוא כמקום שנהגו שלא להקפיד595

  ).ט"ח הערה כ"ברית יהודה פל(קצת מהמעות לצורכו 
 .ח" סעיף י596
  .צי לבונהפ ע" ע597
ויש שחלקו דאף אם יש לו הנאה זו צריך לתת לו שכר , )ד"חוו( אך יש שפקפקו בדין זה 598

  ).ת"ל ובדרכ"מהרא' חי, ב"שער דעה סק(טירחה 
  .פ עצי לבונה" ע599
א שהיינו "י). ט"ש סעיף י"דגול מרבבה בפת, עצי לבונה, ד"חוו(ז מועיל " אך אם עשו קנין ע600

שלא מועיל באמירה בעלמא אלא , ות למלוה כבר היה ברשות הלוהדוקא אם העסק שרוצה להקנ
אך אם המלוה אומר לו שעבור החוב שחייב לו יקנה עסק מסוים או סחורה מסויימת , עם קנין

עצי , ד"חוו(מועיל אף בלי קנין כיון שהמוכר מזכה לשניהם וכן הקונה קנה לשניהם , ויחשב כעיסקא
ורק אם , ה אינה ברשותו עכשיו אלא הולך לקנותה צריך קניןא להיפך דאם הסחור"אך י, )לבונה

דלענין , כיון שנקנה למלוה בחוב שהוא חייב לו, הסחורה כבר ברשותו יכול להקנות לו בלי קנין
בסמוך דיש הסוברים שאפילו אם נותן מעות ' ועי). [ג"ע הרב סמ"שו(רבית הקילו שקונה אף בזה 

ש אם "וכ', בל לא מועיל אלא צריך דוקא קנין סודר וכדובתורת עיסקא על סחורה שברשות המק
ויש שכתבו )]. ט"פ' ד סי"ת צמח צדק יו"שו(בתחילה היה הלואה ורוצה להפוך לעיסקא שצריך קנין 

ובין בסחורה שכבר קיימת ברשותו ובין בסחורה שעתיד לקנות צריך לעשות , לחוש לאיסורי שניהם
  ).ה הארכתי"ד' ו' ד סי"ת מחשבות בעצה יו"שו(קנין 

א "י, שכבר ברשות המקבל] מטלטלין[הנותן מעות לחבירו בשביל שיתעסק עבורו עם הסחורה 
שצריך לעשות קנין סודר או משיכה או הגבהה או כפי דרך הסוחרים שרגילים לעשות קנין באותו 

דרבנן אך נתינת כסף לבד לא מועילה כיון שמ, כ יתן לו את הסחורה בתורת עיסקא"ורק אח, זמן
א שכתבו כך "וי, )ה"א כלל קמג ס"חכמ', ע הקצר אות ו"הסמ' קונ] (במטלטלין[מעות אינם קונות 

, א שאין צריך לעשות קנין"אך י, )ז במפתחות"רט' ב סי"ם ח"ת מהרש"שו(רק לחומרא בעלמא 
ר ת אמרי יוש"שו, ע הרב שם"שו(שקנין כסף עשאוהו חכמים כקנין גמור לענין היתר רבית דרבנן 

  ).'ז והערה ד"כ ס"רבית הלכה למעשה פ(ולמעשה יש שכתבו להקל בזה ). ח"ק' א סי"ח
ואף ראוי להחתים עדים על , יש שכתבו שנהגו לעשות קנין סודר ולהזכירו בשטר היתר עיסקא

ארחות (וכן עוד כתבו לעשות קנין סודר בנתינת עיסקא , )ג"קע' ט סי"שבט הלוי ח(ההיתר עיסקא 
  ).ז"ט סט"ברית יהודה עיקרי דינים פכ, א"בשם החזו] ט"צ' עמ[ג "ית אות יג רב"רבינו ח
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 הנותן להנאת אלא עושה כךכוין לגזול ת שאינו מכיון -  'כווולא אמרינן דהוה כגזלן  •
 .601)ז"ט(ירויח הרבה ז "עיש

 אבל אם ,ךמר כ דוקא אם בשעת השינוי א היינו- 'כוומיהו אם שינה ואמר לעצמי  •
 ,לעצמי אינו נאמןכדי לעשות י מר שניתכ א"אחרק בשעת השינוי לא אמר כלום ו

אך , )ז"ט (602ורק עכשיו נעשה גזלן בחזקת כשרות עד עכשיו כיון שמעמידים אותו
 .603)כ"ך בנקוה"ש(א דאף בזה נאמן לחוב על עצמו "י

א שאם שלח יד רק על מקצת " אך י-'  וכולצרכו העסק מן קצת לפעמים יטול שאם •
ע "וצ, 604 בשאר העסק הריוח לשניהםאך, העסק אינו נעשה גזלן אלא על אותו מקצת

  ).א"רעק(
å. âëïúð úåòî à÷ñéòì úéöçîì øëù õö÷å øáãá òåãé, åìéôà íà ìë úåéøçàä ìò ïúåðä 

øåñà .äâä :ãëéå"à íàã ìá÷î åéìò ìë úåéøçàä605 øúåî ìëá úéáø ïðáøã ïåâë ïúåð à÷ñéòá åà 

øàùá úéáø ïðáøã ,ìáà úéáøá äöåö÷ àì éðäî íà äåìîä ìá÷î ìòåé ìë úåéøçàä ,ìáà íà àì 

ìá÷î åéìò ìë úåéøçàä ÷ø ïúö÷ åìéôà ïðáøãá øåñà, ùéå ì÷äì úéáøá ïðáøã àøáñë úàæ.  

חלק את הלקנות משלם דבר קצוב לנותן כדי המקבל ש  היינו-וקצץ בדבר ידוע  •
אבל , פ שהנותן מקבל על עצמו את אחריות כל המעות"ואסור אעהריוח שמגיע לו מ

הריוח מן מ  שמגיע לוחלקאת הלקנות כדי  תת דבר קצוב למקבללנותן למותר 
יתן  שאם ירויח ם עם המקבלפשריתמועיסקא אך מה שנהגו לעשות שטרות . המקבל

ב לא ו הקצאת הסכוםאם לא ירויח אך , יותר מזההרבה אם ירויח אפילו סכום קצוב 
ק "ך ס" ש,ז"ט( 606 היתר גמור הוי,םעל שניהשל העיסקא הוא ההפסד כן  ו,יתן

 .607)ח"מ

                                                           
א שכיון שיש מהראשונים שפירשו שרק אם התנה במפורש שאם ישנה יתחייב בכל " אך י601

  ). ת"ל בדרכ"מהרא' חי(לכן יותר טוב להתנות כך בפירוש , לכן מותר לו לשנות, האחריות
כיון שאין , והוציא אותם בהוצאות ביתו שאינו נאמןש אם אומר ששלח יד במעות "א דכ" י602

א שבזה נאמן להחזיק את מה שבידו שטוען שהרויח "אך י, )יד אברהם(אדם עושה את עצמו גזלן 
  ).ת"ב בדרכ"ערך שי מהדו(ממעות אחרות 

ז ושוב כל הריוח "דהא מיירי הכא שמשנה ועושה לעצמו ונעשה גזלן עי,  אך תמהו על דבריו603
אלא שעושה את עצמו רשע למפרע , כ אין זה לחוב לעצמו אלא אדרבה הוא מרויח לעצמו"וא, שלו

ז "וכן יש שפסקו כט, )ז"ה ובט"ב ד"ז סק"ע' ד סי"א יו"חזו, באר היטב(שנעשה גזלן משעת השינוי 
  ).ד בחידושים"חוו(

ם י ששלח יד במקצת מהעסק נעשה גזלן בכל העסק ומותר לקבל רווחי"א דע" אך דעת הרמ604
א אינו נעשה גזלן אלא על חלק "א דאף לרמ"אך י, )י"א שם סק"חזו, מנחת פתים(מכל העסק 

ומועיל התנאי , ורק אם נותן לו ריוח מכל חצי מעות העיסקא הוי רבית, המעות של הפקדון שהוציא
שבשעה שרוצה להחזיר את המעות , ]ז אין בזה איסור גזילה"מלבד מה שעי[אף לענין רבית 

ונחשב , י אחר"ודי אם מזכה אותם לנותן ע, בהם אין צריך להודיע לנותן כדין כל גזלןולהתעסק 
  ).ב"ע הרב סמ"שו(שמעות אלו של הנותן ומותר לתת לו את הרווחים של המעות 

ע הרב "שו(אך אם מקבל את כל האחריות רק מחצי מהמעות אסור לכל הדעות ,  מכל המעות605
  ).מ"ס

דה היא על המקבל בכל המעות כדינו שהוא שומר שכר כדלעיל  אף אם אחריות גניבה ואבי606
ומותר כיון שנחשב , וגם אחריות הזול ואונסים על המקבל בחצי המעות שהם הלואה', סעיף ה

, )א"ע הרב סמ"שו(שהמקבל קונה מהנותן את החצי הריוח שלו בסכום זה אף אם יהיה יותר ריוח 
לם סכום זה בכדי שלא יצטרך להשבע שלא הרויח ויש שפירשו שנחשב כמכירה שהמקבל רוצה לש

ויש שפירשו בכדי שלא יצטרך לעשות חשבונות כמה הם חצי מהרווחים ) ז"ב ס"א כלל קמ"חכמ(
, כ"ואם יוודע שהמתעסק לא הרויח כ, )א"ק כ"ז ס"בית מאיר על ט', ד' סי' ד כלל ו"גינת ורדים יו(

א יקראוהו שהוא מפסיד נכסים ואינו יודע מ מותר למתעסק לתת את הריוח הקצוב בשביל של"מ
אך ראוי לנותן לחוש לעצמו , )י"א סוף ס"י ובבינ"ב ס"א כלל קמ"חכמ, גינת ורדים שם(להרויח 

  ).גינת ורדים שם(ולצמצם שלא לקחת ממון שאפשר שיש בו איסור 
אך אסור , יש שהסתפקו אם שיעור דמי ההתפשרות הם רק כפי מה שאדם אחר יקנה ספק זה

ה "ברית יהודה פל(אך יתכן דהוא דבר שאין שומתו ידועה ואין בזה איסור , להתנות בסך יותר מזה
ויש שכתבו שיקצבו שיעור חצי מהריוח שמשער המקבל שירויח מעסק זה , )ה ויש"ד ד"הערה נ

  ).ב"כ סי"רבית הלכה למעשה פ', מ' ג סי"ה ועוד וח"ג ד"ס' ב וסי"ס' ב סי"ד ח"מ יו"אגרו(
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 ).ך"ש( 608גניבה ואבידהשל בין ו םאונסישל  בין היינו - 'כווכל האחריות  •

ואם ירויח ,  דהיינו שהתחייב לתת לו סכום קצוב אף אם לא ירויח- כגון נותן בעיסקא •
 ).ז"ט(יותר יהיה למקבל 

ובזה לא מועיל קבלת ,  שלא עשו עיסקא אלא הלואה-' וכואבל ברבית קצוצה  •
א שאף ברבית קצוצה מותר אם הנותן "וי). ז"ט( של הנותן ואסור מדרבנן אחריות

ורק אם מתנה שלא יהיו נאמנים כל העדים על הפסד , מקבל עליו את כל האחריות
 .609)ך"ש(בזה אסור ברבית קצוצה , הקרן אלא רק הרב והשליח ציבור

  ).ך"ש( היינו של אונסים לבד או של גניבה ואבידה לבד -  רק קצתן •
æ. äëïúåðä úåòî åøéáçì úéöçîì øëù íééúðù ùìùå áåùå åëìîð åùòå äáö÷ íäéðéá úúì 

åì êë äðùì ,íà äåìä àéöåä úåòîä åéúåàéöéá ïúðå çåéø éåä úéáø610, ìáà íà äéä 

                                                                                                                                                                         

מותר לנותן לומר למקבל שהוא ', בו שאם זמן החזרת העיסקא הוא בכל ערב שבת וכדויש שכת
ורק אם תשבע בכל , מוכר לו את מחצית מהריוח שמגיע לו אם תתן לי בכל שבוע ריווח כך וכך

ורק , ואף יכול לדרוש ממנו שטר חוב על זה מהיום[, שבוע ושבוע שלא הרוחת אז אפטור אותך
אך אם לא תשבע הוא כהודאה שהרוחת ושוב לא תועיל לך , ]ל" אם ישבע כניכתבו בו שיפטר מזה

וכן הוא שטר היתר עיסקא להיות בטוח , א"א י"ג בבינ"א כלל קמ"חכמ(שבועה לומר שלא הרוחת 
ויש שכתבו שכל זה מיירי אם הנותן והמקבל ידעו ענין עיסקא ). א שם"על קרן ורוחים שכתב החכמ
אבל בשטר היתר עיסקא של הבנקים שאין כאן , סויימת שהמקבל עוסקונתכוונו באמת לעיסקא מ

וגם הרי המקבל לא יודע את תוכן , עיסקא מסוימת מה שייך שהמקבל יודיע לנותן על הרוחים
ואם מחייבים אותו לשלם את , הוספה זו בהיתר עיסקא ושמוטל עליו להודיע אם לא היו רוחים

, ב"תכ' ב סי"תשובות והנהגות ח(על דין זה גופא הוי רבית הרוחים אף אם לא היו ושיחשב הודאת ב
 ).א שכתבו להחמיר בזה"נ קרליץ שליט"ל והגר"ב שטרן זצ"ש ואזנר והגר"עם הסכמת הגר

 אם התנה עם המקבל שתהיה לו אפשרות בחירה אם ירצה יתן לו חצי מהריוח או שיתן לו 607
תן לו הדבר קצוב מותר משום דהוי צד אחד ובסוף בחר המקבל שי, דבר קצוב אף אם לא יהיה ריוח

מ "מ] ה רבית קצוצה"ד' ד סעיף א"קע' ראה לעיל סי[ל דצד אחד ברבית אסור "פ דקיי"ואע, ברבית
א בשער "ת הרמ"שו(כאן שהאיסור רק משום שיבואו להחליף ברבית גמורה מותר בצד אחד ברבית 

אך בלא זה הוא רבית קצוצה ואף אם יש , והיינו דוקא אם הנותן קיבל עליו את כל האחריות, )דעה
א שאם פוחת לו הרבה מסך "וי, )שער דעה(ל הוי צד אחד ברבית ואסור "למקבל אפשרות בחירה הנ

או , אך היינו דוקא בתחילת העיסקא, )ו"פ' ד סי"ת צמח צדק יו"שו(הריוח שמשער שיהיה מותר 
ך אם מתרצה בזמן שכבר יודע שיש א, שמתרצה לזה בזמן שעדיין לא ברור שיהיה הפסד בעיסקא

ז "פ' צמח צדק סי(אך לא הוי רבית קצוצה כיון שלא פסק על כך מתחילה , הפסד בעיסקא אסור
  ).ה"ה הערה נ"בברית יהודה פל

 ).מ"ע הרב ס"שו( ואפילו אם אחריות הוזלת הקרן עצמו עליו אסור 608
נעשו לגמרי של המקבל ויכול כיון שהמעות ,  ויש שכתבו לחלק בין לשון הלואה שבזה אסור609

אך בלשון שכירות מותר וכדלעיל , ולא מועיל להתיר מה שהנותן קיבל עליו כל האחריות, להוציאם
  ).ד"חוו(כיון שהמעות לא נעשו לגמרי של המקבל , א"א ברמ"ו ס"קע' סי

פ ההיתר עיסקא של הבנק ואינם עושים בזה עסק או מסחר " ולכן הלוקחים כסף מהבנק ע610
פ "אע[פ ההיתר עיסקא "אך מכל מקום אין איסור לפקיד שמציע את ההלואה ע,  איסור רביתהוי

ולא מוטל עליו לברר מה ] ה והערב"א ד"ס ס"ק' ראה לעיל סי, "לא תשימון"שגם הסופר עובר ב
  ).צ"ק' ח סי"שבט הלוי ח(יעשו עם הכסף 

יה לו ממון לפרוע מ אם לא ה"פ שהלוה הוציא את המעות להוצאותיו מ"יש שכתבו שאע
ויכול , שוב חשיב שריוח זה בא לו מהעיסקא, חובותיו היה מתבטל מעבודתו ולא היה יכול להשתכר

גם , ז לא יצטרך לתת מזונות לבנו"וכן אם הוציא את המעות לנישואי בנו ועי, לתת את הריוח לנותן
' ג סי"ק ח" ומשיב מהדות שואל"שו(זה חשיב ריוח שיש לו מעיסקא זו ומותר לו לתת ריוח לנותן 

דאם אין , ז"אך הרבה מהאחרונים חלקו ע, )ב"רנ' ז ובמפתחות וסי"רט' ב סי"ם ח"ת מהרש"שו, ס"ק
ת תשורת שי "ערך שי ובשו(למקבל עסקים בשווי סך המעות שקיבל לא שייך לתת רווחים על זה 

ברית (דעת רוב הפוסקים וכן הוא , )ח"ק' א סי"אמרי יושר ח', ד' ד סי"א יו"ג ח"מהרש, ח"פ' סי
שם (ואף שיש מקילים בזה לכתחילה אין לסמוך על היתרים דחוקים ) ל"ט ס"יהודה עיקרי דינים פכ

, יש שכתבו שהמתירים מיירי רק כשיש לו עסק או סחורה). ט"כ ס"רבית הלכה למעשה פ, ז"הערה כ
ת את הריוח של העסק ולכך יכול לת, י שקיבל עיסקא זו לא היה צריך למכור את העסק שלו"וע

והיינו דוקא אם קיבל , י כסף זה יכל להרויח מהעסק"כיון שע] פ שלא הקנה אותו לנותן"אע[
אך בסכום , בעיסקא הרבה כסף שאילולי זה היה מוכר את העסק הקודם שלו לצורך פרעון חובותיו

ז "ולפי, )ל"ישיב זצש אל"ז בשם הגרי"היתר עיסקא אות י' נתיבות שלום קונ(מועט לא שייך לומר כן 
ומנהלי המוסד זקוקים לכסף כדי , מוסד ציבורי שאין לו נכסים אך המוסד עוסק בגיוס תרומות
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÷ñòúî êìåäå òøôå çåéøî åçéåøäù íéñëðä ïåéë àø÷éòîã åàì úøåúá àøåñéà àúà äéãéì 
íà éöç çåéø åçéåøäù úåòîä äìò äîì ïúðù åì øúåî611.  

,  יש שפירשו שהפכו את הכל לִמלוה שהיא באחריות המקבל- ביניהם קצבה ועשו •
מ "מ, דהוי רבית קצוצה אף שלא נתן לו עכשיו מעות] ב"ו ס"קס' לעיל סי[א "ואף שי

אם המקבל הרויח עכשיו סך זה מחצי מהמעות מותר לו לתת אותם לנותן כיון 
וכל שכן במי שנתן לחבירו , 612ן מתעסק בהם ומרויחשמתחילה כך התנו והוא עדיי

ונשארו המעות בידו אף אחרי זמן זה ולא התנו , מעות בעיסקא בהיתר לזמן מסוים
שהמקבל צריך לתת לנותן חצי מהרוחים שהרויח במעות אלו , על עיסקא מחדש

ן א שהמקבל אינו חייב לתת את הרווחים ורק אם רוצה מותר לו לתת ואי"אך י, )ז"ט(
א להוציא מהמקבל אך אם הנותן תפס לא "והוי ספק בדין וא, בזה איסור רבית

ולכן יזהרו הסופרים לפרש בשטר בידיעת המקבל שגם אם יעבור , מוציאים ממנו
 .613)ש"ש בפת"לבו(הזמן של העיסקא מתחייב לתת את הרווחים 

ו המעות וגם בא, פ שחצי מאחריות המעות עדיין על הנותן"אע,  קצוצה-  הוי רבית •
 ).ך"ש(לידו בהיתר 

 מפני שאומרים למקבל שאם הרויח כל כך שמה -'  וכואם חצי ריוח שהרויחו המעות •
, )ך"ש, ז"ט(א להשביע אותו "אך א, וסומכים עליו בזה, שנתן הוא חצי מהריוח מותר

 על כך 615אך אם הנותן רוצה הוא יכול להחרים אותו, 614כיון שהנותן טוען רק ספק
ואם המקבל טוען שהנותן לקח כבר יותר מהריוח שהיה ודאי , תרשלא הרויח יו

ך "ש(ה "ח סעיף כ"קס' וכדלעיל סי, שהנותן פטור אם הוא טוען שלקח בהיתר
  ).כ"בנקוה

ç. åëäåìä äðî åøéáçì ìëì åúàðä àìà äðúäù åîò ÷ìñéù ìòî åúåà äðîä ñî êìîä 
øåñà616.  

הוא אסור מדאורייתא או רק ונחלקו הפוסקים אם ,  והוי צד אחד ברבית- אסור •
  ).ז"ט (617מדרבנן

è .æëäåì ìá÷ù åéìò ïåæì íåúéä àáùëå íåúéä òåáúì åáåç ïòè úåëðì äî ïúðù åì 
úåðåæîî ,íåúéäå ïòåè àìù ìá÷ åðîî øáã, íåúéä ïîàð.  

                                                                                                                                                                         

פ היתר עיסקא על סמך "מותר להם לקחת הלואה ע, ז את התרומות"שהמוסד לא יקרוס ויפסידו עי
ש אלישיב "פ הוראת הגרי"א ע"שם סי] ז"תשע' מהדו[רבית הלכה למעשה (הרווחים מהתרומות 

 ).ל"זצ
אינו צריך לתת לו אלא רק כפי מה , מ אף אם הרויח יותר מהקיצבה שסיכמו ביניהם" אך מ611

שיתכן שכל , אך יש שהסתפקו בזה, )ד"חוו(משום שעל היותר מזה כבר מחל הנותן , שקצבו בתחילה
כ לא מחל "וכיון שתנאי זה בטל א, הוא רק משום שיתן לו כך אף אם לא ירויח, ז"מה שמחל לו ע

  ).'ה אות א"צ' ד סי"ת שבט הלוי ח"שו(על מה שירויח יותר מהקצבה 
א דוקא אם החצי מהאחריות עדיין על הנותן מותר אם המקבל המשיך להתעסק במעות " אך י612

והוי רבית קצוצה לכל , פ שהתעסק בהם והרויח"אך אם כל האחריות על המקבל אסור אע, ולהרויח
  ).ך"פ הש"ד ע"חוו(יון שנחשב כשעת מתן מעות כ, ב"ו ס"קס' הדעות בסי

  .ג בהערות" וראה עוד לקמן סעיף כ613
אך לדעה הראשונה צריך להשבע אף , ד"ג ס"צ' מ סי"א בחו"ברמ' א דהיינו רק לדעה ב" י614

ושוב , או שכאן מדובר שכבר פרע לו את הקרן והריוח שהיו לפי דעתו, בספק כדין שבועת השותפין
ולכן הנותן לא יכול להשביע את המקבל שמא היה עוד ריוח כיון , ת השותפיןאין בזה דין שבוע

א שכיון שקצב לו סכום מסויים ונתן "וי, )דגול מרבבה(שאינו יודע כן בודאי אלא רק טוען כך מספק 
שוב לא נחשב ככל מתעסק שאפשר , לו רשות להוציא את המעות להוצאותיו ולא להתעסק עמהם

 ).ד"חוו(להשביעו אפילו בספק 
בפרטי ' ח' א סעיפים ז"ע' מ סי"חו' עי,  היינו שמקללים את מי שהרבית נמצאת ברשותו615

  .הדינים
 .א ומה שכתבנו שם"ו ברמ"ב ס"קע' ע לעיל סי" וע616
 .ה רבית קצוצה ובהערה שם"א בד"ד ס"קע'  עיין לעיל סי617
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ויש אומרים שכל אדם , )ז"ט( דאינו נאמן יותר משאר אדם יש אומרים -  נאמן היתום •
' כ ולעיל סי"ך בנקוה"ש(אין מחזיקים אותו כרשע שלקח רבית משום ש, נאמן על כך

  .618)ל"ס סק"ק
é. çëà øîìå êìéä ø 'æåæ åéùëòî éãë ìåôéù åéúçú úåðîåàì êìîä àåäù ùá' øåñà, ìáà 

íà øîà åì éðùøô ïî úåðîåàä øúåî )ïééòå ïîéñá ò÷"â619(.  

למלך ובין לאדם  החילוק הוא שאם הוא חייב חוב ברור בין -'  וכולו אמר אם אבל •
אך אם אין זה חוב ברור אלא אונס , ואומר ללוה שיפטור אותו מחוב זה אסור, אחר

וכן אם נתן את ביתו כמשכון לראובן עבור חוב של אלף , של המלך ואין זה חוב ברור
אסור לו לתת לשמעון חמש מאות זוז בשביל שיפדה את הבית מיד ראובן עד סוף , זוז

כיון , רים שהוא יכול לפייס את ראובן בפחות מדמי החובולא אומ, זמן המשכון
  ).ז"ט(שהחוב הוא ברור 

àé. èëøîåàä åøéáçì äðî éì êãéá úéáøî äöåö÷ úéáâù éðîî äìäå øîåà àì åéä íéøáã 
íìåòî ,ïéòéáùî úà òáúðä úñéä )כי , שהסיתו אותו חכמים לישבע להסיתו להודות' פי

 ìùéå ïé÷ìåç, )פ עד אחד ובהודאה מקצת הטענה" השומרים ועמדאורייתא אין משביעין אלא שבועת

)òå"ì ñ"ñ ñ÷"ç.(  

  ).620ה"ח סעיף כ"קס' ז לעיל סי"ט, ך"ש( אך העיקר כדעה הראשונה - חולקין ויש •
áé. àììá÷îä úåòî éöçì çåéø ïòåèå äåìîù úéáøá àéä åðéà ïîàð.  

פ שהיה יכול לפטור "אע, )ך"ש, ז"ט( משום שאין אדם משים עצמו רשע - נאמן אינו •
ומשמע שאפילו במלוה על פה , את עצמו בטענת פרעתי או לא היו דברים מעולם

  ).ך"ש(ל "אינו נאמן לטעון שהיא מלוה ברבית מהטעם הנ
âé. áìäåìîä úåòî ìòáì úéáä íâå øæåç ëìäää íò åðá ìù ìòá úéáä ìòáå úéáä ïúåð åì 

äàöåä øåñà ,àìà íà ïë ïúé åì ïø÷ä äðúîá îâäøå íàù äöøé åáëòì àäé úåùø åãéá621 
)ìéòìå ïîéñ ñ÷"å622 åéúøàá(.  

פ שגם לולי שההלואה היה נותן לו את כל הוצאותיו אסור " אע- הוצאה לו נותן •
 ).ך"ש(

פ שנראה כהערמה שודאי שבעל הבית לא יעכב את המעות בידו " אע- במתנה גמורה •
  ).ך"ש(מ מותר "מ

ãé. âìøîåàä åøéáçì íà àì êòøôà æìïî éðåìô éðéøä áééç êì åéùëòî623 ïîæìå áåëéòä êë 
ïéøðéã )øúåé äîî åäåìäù( ,øåñà éðôî úîøòä úéáø .äâä :ãìùéå ïéøéúî íà ïúåð åì úåòî 

                                                           
ס "ק' א לעיל סי"הרמכ "ובלי שבועה כמש, ע דדוקא יתום נאמן" ויש שהסכימו עם דברי השו618

  ).ד שם"חוו(ח "סעיף י
  .א"ברמ'  סעיף ד619
מ "ך חו"ש(א זו "ויש שכתבו שבכמה דפוסים ישנים אין את הגהת הרמ, ד"א והחוו"כ הגר" וכ620

  ).א"ק י"ח ס"קס' שער דעה לעיל סי(א "שהביא הרמ' א דהעיקר כדעה הב"אך י). ג"ק כ"ב ס"פ' סי
  ).א"הגר(ת רבית א דאסור בכל ענין משום הערמ" וי621
  .עיין מה שכתבנו שם בהערות',  סעיף ג622
ז "ר' מ סי"ואין בזה משום אסמכתא כמבואר בחו" מעכשיו"פ שאמר "ל שאע" יש שכתבו שקמ623

ויש שכתבו ). ת"ל בדרכ"מהרא' חי(מ אינו אסור אלא משום הערמת רבית "מ, וחל החיוב, ד"סעיף י
אך אם אינו אומר , וחל החיוב" מעכשיו"אם אומר הוא רק , א"שכל ההיתר בדרך מקח שכתב הרמ

, )ו"ע הרב סמ"שו, א"ג ס"קס' יד אברהם לעיל סי(אף מדיני רבית אסור , והוי אסמכתא" מעכשיו"
, ד חשוב"הוי אסמכתא אלא אם קנו ממנו בבי" מעכשיו"שאף באמירת ] שם[מ "א בחו"ולדעת הרמ

אך אם לא עשו כן אסור לגבות קנס , עשו כךד חשוב אף אם לא "או שכתבו בשטר שקנו ממנו בבי
שוב לא התחייב בקנס ואסור , ז אם לא יכל לקיים את התנאי משום אונס"ולפי). ע הרב שם"שו(זה 

  ).'ד הערה ה"ברית יהודה פ(ולכן צריך להתנות שיהיה חייב בקנס אפילו באונס , לגבותו משום רבית
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ìá÷îå úåøéô624, ùéå ì÷äì äæá, òåéòì ïééì ïîéñá ñ÷"â625 íà øáò äùòå äîøò úéáøá éà ïéàéöåî 

åãéî.  

 ).א"ם ברעק"הרא(ים יש להקל  ובמעות של יתומ- אסור מפני הערמת רבית •

ע להתיר בזה כמבואר לקמן סעיף "וגם דעת השו,  אין כאן מחלוקת- מתירין ויש •
 .627)ך"ש (626ח"י

וכדלקמן ,  וכן להיפך שנותן לו פירות ומקבל מעות-  אם נותן לו מעות ומקבל פירות •
  ).ך"ש(ח "סעיף י

åè. äìáééçúîä òåøôì åðúçì àéðåãðì ïîæì éðåìô íàå áëòé ìîòåøô óéñåé ìò êñ àéðåãðä 
ìò ìë íéøùò øðéã íäî æ 'íéèéùô ìëá ùãç øúåî, äæù äîåã ïúåðì äðúî åøéáçì øîåàå 
åì éðà ïúåð êì êë êëå ïîæì éðåìô íàå àì ïúà êì ïîæì éðåìô ãåò éðà óéñåî êë êëå àåäù 

øúåî )øáëå øàáúð ìéòì éñ 'ò÷"å628(.  
æè. åìíà áééç åîöò úúì äåìîì êë êëå ìëá òåáù ãåòá áëòîù åðåîî ,éøä äæ úéáø 

øåîâ .äâä :óà ìò áâ áúëã åì êë êøã àñð÷ íà àì òøôà êì ïîæì éðåìô ïúà êì ìë òåáù êë 

êëå ,óàå ìò áâ íàã äéä òøåô åì åðîæá àì éåä ïàë úéáø ììë ,î"î ìéàåä áúëå åì ïúéì åì äáö÷ 

ìëá òåáù òåáùå éåä úéáø øåîâ629, ïëå ø÷éò ,óà òì áâ ùéã ïéìé÷î æìåøéúäå úååìì úéáøá êøãá 

äæ.  

ד שכיון שהקנס הוא רק על פעם " וחלוק מהמבואר בסעיף י-'  וכוושבוע שבוע בכל •
ואם לא קצבו קנס על כל שבוע ושבוע אף . אחת שיעכב את הפרעון לא נראה כרבית

פרע כגון שאמר לו שאם לא י, אם מחמת ההתחייבות בקנס מאריך לו את זמן הפרעון
 ששים 630בסוף חודש תשרי את סכום ההלואה של ששים דינרים ישלם בסוף חשון

ולא אומרים שמחמת שהתחייב עוד ששה , 631אינו אלא איסור דרבנן, וששה דינרים
א דהוא הדין בשטר עיסקא "י. 632)ך"ש(דינרים האריך לו את זמן הפרעון בעוד חודש 

                                                           
וה יעבור על התנאי ויצטרך בסוף לתת לו  ומותר לכתחילה להלוות בתנאי זה על דעת שהל624

  ).א"ע דרך ארוכה אות כ"הסמ' קונ(יותר פירות או סחורה 
ב "א כלל קל"חכמ(א דוקא אם אומר שישלם לו פירות לפי השער שיהיה בשעת הפרעון בפועל "י

ואף אם לאחר מכן , ולשיטתו אסור להתנות שישלם את הפירות לפי הזמן שהיה צריך לפרוע, )ג"סי
משום שמחמת שמוסיף לו בגלל שמעכב , ד שיפרע בפועל יתייקרו הפירות יתן את הפירות היקריםע

ז כל האפשרות לקבוע את הקנס הוא רק אם "ולפי, את הפרעון יותר הוי קנס המתרבה ואסור
כ אם יתייקרו בין זמן "אך אם מתנים שיתן לו כך וכך פירות א, מתנים שיתן לו סחורה בשווי כך וכך

א שמותר לקבוע את הקנס גם "אך י, )ה"ד הערה כ"ברית יהודה פ( לזמן הפרעון בפועל אסור הקנס
 ).ב בברית יהודה שם"ג חידושים סק"קס' ד סי"חוו(לפי סחורה 

  .' סעיף ג625
או שהקונה כתב לו עליהם שטר ,  אך אם המוכר צירף כמה חובות של מכירה לחשבון אחד626

עכשיו כחוב של הלואה ולא של מכירה ואסור לתבוע עליו קנס דינו מ, ק דחוי אחד'חוב אחד או צ
  ).ד"ח ס"רבית הלכה למעשה פי(

  ).שער דעה, ה"ק ל"ך ס"תפארת למשה בש(ע לאסור בזה " אך יש סוברים דדעת השו627
  .ש ובמה שכתבנו שם"עיי, א"ברמ'  סעיף ו628
ום קבוע לקופת ישלם סכ' שהתנו שכל א"] ועד בית"הוא הדין בתשלום ' ולכא[ שותפים 629

, כ לשלם כגון מסים וכדומה"פעמים בשנה בשביל הוצאות השותפות שיתחייבו אח' השותפות ג
נראה שמותר כיון שחיוב הקנס , ועשו הסכם שמי שלא ישלם בזמן ישלם קנס על כל חודש איחור

'  אשהרי אף אם עדיין לא היו צריכים לשלם מסים וכדומה שנמצא שלא הלוו, הוא לא על ההלואה
, וזה רק מחמת שלא עמד בדבורו לשלם בזמן שקבעו, מהשותפים לחבירו מכל מקום מתחייב בקנס

ואין בזה איסור , והקנס הוא רק כדי שיהיה כסף בקופה שיוכלו לשלם מזה את ההוצאות שיהיו
 ).ג"קצ' ח סי"ת שבט הלוי ח"שו(

א הזכירו שמאריך לו את ל של"ר' ולכא[, )ד"ב סי"א כלל קל"חכמ" (בחשון" ויש שהעתיקו 630
אלא רק שלא ידקדק עמו אלא יפרע לו בתוך חודש חשון , כ הוי רבית קצוצה"הזמן מחמת זה דא

 )].א"דרכי חכמה על החכמ(
 ).א שם"חכמ(ד "וכדלעיל בסעיף י,  דהיינו הערמת רבית631
 ).ת"ערך שי בדרכ( ויש חולקים דהוי רבית קצוצה 632
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לקצוב את הסכום עבור כל שבוע אסור , שקוצבים סכום דמי התפשרות אם יהיה ריוח
ך "ש(וכן המנהג , ויש חולקים דכיון שזה בהיתר גמור אין בזה איסור, )633ז"ט(ושבוע 
 .634)כ"בנקוה

א "אך י, )635ך"ש( משמע דהוי רבית קצוצה האסורה מדאורייתא - הוי רבית גמור •
  ).637ש"ם בפת"רא (636ולכן מותר במעות של יתומים, דהוי רבית דרבנן

æé. çìäåìîä ìò ïåëùîä øîàå íà àì åðãôà ïîæì éðåìô äéäé êìù638 ìë äåùù øúåé ìò 
áåçä ,ùé éî øñåàù íåùî úîøòä úéáø .)ïééòå èôùîä ïùçá ïîéñ ò"á òå"â.(  

אך אם בתחילה ,  דוקא אם אומר כך בשעת ההלואה-'  וכוואמר המשכון על המלוה •
ן של המלוה מותר כ אומר שאם ליפרע בזמן יהיה כל המשכו"ִהלוה על המשכון ואח

 ).ך"ש(

, ד שמתירים אם משלם בפירות" ואף לדעת היש מתירין בסעיף י- '  וכויש מי שאוסר •
מכל מקום כיון שבשעת ההלואה התנה כך ונתן לו את , ואף כאן משלם בסוף במשכון

אך היינו דוקא במשכון מטלטלין אך אם המשכון הוא בית , 639המשכון לרשותו אסור
 .641)ך"ש (640או קרקע מותר

çé .èìøëåîä äøåçñ åøéáçì ñá 'íéáåäæ ìá÷ù ãéî äðúäå äúúì åì éöçì äðù íàå øåáòé 
ìò äæ ïúéù äøåáòá ÷ 'íéáåäæ642 åð÷å åãéî òéâäå ïîæä àìå ïúð áééç ïúéì ÷ä 'íéáåäæ643, 

àåäå ÷ñôùëù ìò äøåçñä àéää àöé øòùä äð÷å éôë øòùä åà äúéä åì äøåçñä àéää.  

, א שדוקא אם מתחילה דיברו בלשון מכירה מותר" י-' וכו המוכר סחורה לחבירו •
אבל אם בתחילה ביקש ממנו הלואה והסכים לקנות ממנו סחורה שיתן לו לאחר זמן 

' כ בסי"ך בנקוה"ש(א דאף אם דיברו בתחילה בלשון הלואה מותר "וי, )ז"ט(אסור 
 ).644ז"קס

                                                           
יש ). ב"ס ק"ד סו"ת צמח צדק יו"שו(מ בדיעבד מותר לגבות "ומ. ח"א ומ"ע הרב סמ"כ בשו" וכ633

שיהיה ] ב שם"א על ס"א י"כ בבינ"וכ', ג נוסח שטר ב"כלל קמ[א "שכתבו שהכותבים כנוסח החכמ
והנותן , כ מתחילה עיסקא אחרת"שבכל שבוע מסתיימת עיסקא אחת ואח, הקרן והריוח בטוח

ם העיסקא לא הרויחה חשיב כהודאה שהרויח מתנה שאם המקבל לא יודיע לו בסוף כל שבוע א
ומכיון שכל שבוע מתחילה עיסקא אחרת ועליה קוצב שכר , ושוב לא תועיל שבועתו שלא הרויח

  ).ו"ז הערה כ"ברית יהודה פל(ז "מותר אף לדעת הט, מסוים
קיצור דיני רבית , ז"קמ' ב סי"תליתאה ח' שואל ומשיב מהדו(וכן המנהג . כ הבית מאיר" וכ634

  ).ו"ב ס"מצויים פיה
ומצוי בקניית דירה שהקבלן , )ח"ע הרב סמ"שו( ואפילו בדרך מכר הוי רבית דאורייתא 635

והוי , מתחייב שאם לא ימסור את הדירה בזמן שסוכם מתחייב לשלם על כל חודש איחור כך וכך
היתר וצריך לעשות , כיון שהוא מתרבה על כל חודש וחודש, רבית דאורייתא אף שהוא בדרך קנס

  ).ב"ו ס"קיצור דיני רבית המצויים פ(עיסקא כדין 
  .ח דלא אסרו רבית דרבנן במעות של יתומים"ס סעיף י"ק'  כמבואר לעיל סי636
, אלא רק פעם אחת, ם מיירי לענין קנס שאינו מתרבה בכל שבוע ושבוע"הרא' ע דבתשו"צ [637

  ].מיםובזה התיר במעות של יתו, ד"א לעיל בסעיף י"וכמו שהעתיקו רעק
  ).ז"ע הרב סמ"שו(, ו"ב סט"א כלל קל"חכמ(באופן שאין בו משום אסמכתא ,  מעכשיו638
  ).ע הרב שם"שו( שכיון שנותן לו יותר מחובו בשעת הלואה ממש נראה כמלוה לו ברבית 639
ולא ניכר שמוסיף , ]ה שאין לו"ד' ג סעיף א"קע' וכדלעיל סי[,  כיון שקרקע אין שומתה ידועה640

 ).עצי לבונה, ד"חוו(לואה לו יותר מהה
  ).א"הגר( אך יש שלא הסכימו לחילוק בין קרקע למטלטלין 641
, ע דלא התיר בהלואה אפילו בנותן לו מעות ומשלם פירות"א דכל הדברים כאן הם דעת השו"וי

ורק בדרך מכר , כלומר אף שהתנאי היה שאם לא יפרע את ההלואה בזמן ישלם לו את הקנס בפירות
, ד התיר אף בהלואה אם הקנס הוא שישלם בפירות"א בסעיף י"אך הרמ, ח"בסעיף ימותר כמבואר 

  ).ט"שער דעה סק, תפארת למשה(והוא חולק אף כאן ומתיר בכל גווני 
פ שעיקר כוונתו במה "או עכ,  אך מכל מקום יש ביד הקונה לכוף את המוכר לקיים את המקח642

אבל בלא זה אין כאן מכירה והוי רבית , בזמןשעשה את הקנס הוא בכדי שהמוכר יקיים את המקח 
  ).א"ז סק"קס' ד כאן ובסי"חוו(קצוצה 

 .שעל פי זה כתבו האחרונים עצה להרויח מהלואה בדרך היתר, ה ויהיו"ז ד"קס'  וראה לעיל סי643
רבית הלכה (ויש שכתב שנכון להחמיר . א"ע סי"ג במוסגר וע"ב סי"א כלל קל"כ החכמ" וכ644

  ).ג"ח ס"למעשה פי
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ה ולא יתן לו את  ואפילו אם התנה שאם תעבור חצי שנ-'  וכוואם יעבור על זה •
, אך יוכל לשלם את הקנס עד סוף השנה, זהובים' הסחורה מתחייב לשלם את הקנס ק

, ורק אם הקנס מתרבה בכל זמן שאינו נותן לו את הסחורה, )645ך"ש, ז"ט(מותר 
א "וי, )ז"ט (646אסור, דהיינו שהקנס היה על כל שבוע ושבוע או כל חודש וחודש

 אינו יכול לתבוע ממנו את התשלום עד סוף שאם מחמת התחייבותו בקנס הקונה
 ).648ך"ש( אף שעשו זאת בדרך קנס 647נמצא שהיא רבית גמורה, השנה

 ).ך"ש( באופן שאין בזה אסמכתא - מידו וקנו •

שבפוסק על סחורה ' ו סעיף ו"קע' בסי'  ואף לדעה הב-  זהובים' חייב ליתן הק •
יסור קנס הוא רק הערמת משום שכל א, כאן מותר, והתייקרה אסור לתת בסוף מעות

 ).ך"ש(רבית ובדרך מכירה מותר 

 ).ך"ש(' ג סעיף ז"קע' ל סי"וכנ,  אך לא בפחות מהשער- וקנה כפי השער •

אך , )ך"ש, ז"ט( ובזה מותר אף להוזיל מהשער שבשוק - או היתה לו הסחורה ההיא •
 ).ז"ט(ולא די כשיש לו קצת ממנה , צריך שיהיה לו את כל הסחורה שמוכר לו בזול

èé .îíà ãé÷ôä úåòî ìöà åøéáç ã÷ôðäå íååìä ãáåòì íéáëåë ,ã÷ôðä áééç ïéñðåàá ïéàå 
ãé÷ôîì çåéøá ììë, íàå ã÷ôðä äöåø úúì øáã åîöòî ãé÷ôîì ïéà åá íåùî úéáø649 

)ïééòå ïùåçá èôùîä ïîéñ öø"á(.  

                                                           
אף אם מחמת ההתחייבות בקנס מתחייב , ויש שפסקו כן. ד אמרי ברוך ואמרי בינה"פ חוו" ע645

ולכן אף שבהלואה יש , משום שכל איסור זה הוא רק כדין רבית מוקדמת, להמתין על זמן הפרעון
וראה [' ס סעיף ד"ק' אך בדרך מכר כנידון כאן מותר אם לא פירש וכמבואר לעיל סי, לאסור מדרבנן

 ).שער דעה] (ה רק דרך"ד שם
  ).ח"ע הרב סמ"שו( והוא רבית של תורה 646

מכיון , פ שהוא בדרך מכירה"אע, ולכן הקנסות שבחברת חשמל וכדומה על איחור בתשלום
ויש שכתבו שיכול להודיע , )ד"ד הערה י"ברית יהודה פ(אסור , שהוא מתרבה בכל זמן שאינו משלם

, ולא משום שלא פרע את חובו הקודם,  חשמל בעתידלהם שמשלם את התוספת בכדי שיתנו לו
" היתר עיסקא"ויש שכתבו עוד שאם החברה חתומה על , )ג"ד ס"חוט שני פי(ואין בזה איסור רבית 

" היתר עיסקא"כ לא מועיל ה"או שאין לו עסקים וא, ואף אם היא לא חתומה, יכול לסמוך על כך
ואם כן אינו ,  זאת ממנו בעל כרחו בהוצאה לפועלבדיעבד יכול לשלם כיון שאף אם לא ישלם יגבו

  ).ז"ו מ"ז סמ"רבית הלכה למעשה פי(נותן זאת בתורת רבית אלא הם גובים זאת בכח והוי כגזל 
מותר לו להתחייב בקנס נוסף אם יאחר מלשלם עד , לאחר שעבר את הזמן והתחייב כבר בקנס

ת "גידו(שלם קנס לפי אורך זמן האיחור וכל האיסור הוא רק אם מתחילה מתחייב ל, זמן מסויים
  ).ב"ד סוף אות ל"ו ח"שער מ

ולא נחשב , מותר לקבוע קנס על איחור של כל תשלום, אם קבעו את הפרעון בכמה תשלומים
ולכן ). ו"ד הערה כ"ברית יהודה עיקרי דינים פ(כקנס המתרבה כיון שכל תשלום הוא חוב בפני עצמו 

מותר , ייב לשלם קנס עבור פיגור בתשלומים אם הוא קנס חד פעמיאם מתח, בחוזה של קניית דירה
ובקנס שעל , אך אם הוא קנס המתרבה אסור, אפילו אם הקנס הוא על כל תשלום בפני עצמו

אך אם , אם הקונה כבר קנה את הדירה בקנין גמור מותר, המוכר אם יאחר במסירת הדירה לקונה
אך נראה שמותר למוכר לשלם לקונה , ש בזה איסור רביתנראה שי] וכן הרגילות[לא קנה את הדירה 

 ).ח"ג והערה ל"שם סכ(אך לא יותר מכך , את הוצאות השכר דירה שהוציא
משום דהוי דרך מקח , )ב"ע דרך ארוכה אות י"הסמ' קונ( אך יש שכתבו שהיא הערמת רבית 647

 ].ב"ועדיין צ) [ח"ק נ"ת ס"דרכ(וממכר 
א "חכמ(ויש שפסקו כן . כ בחדרי דעה"וכ, ח"ק נ"ת ס"ו ודרכ"ע הרב סמ"פ שער דעה ושו" ע648

מ ירא "ומ, אך יש שכתבו שבמקצת מקומות נהגו להקל בזה, )ת"תשורת שי בדרכ, ג"ב סי"כלל קל
אך כל זה רק אם ההמתנה ). ע הרב שם"שו(שמים יחוש לדעה זו להחמיר באיסור רבית החמורה 

היא רק על תשלום הקנס ואילו את הקרן צריך לשלם אך אם ההמתנה , היא על תשלום הקרן והקנס
ואם התנו שאם ישלם את החוב ). ד"אמרי ברוך על החוו, א שם"חכמ(לכל הדעות מותר , מיד

ע "שו(אסור לכל הדעות , באמצע הזמן יחוייב רק בחלק מהקנס לפי זמן ההמתנה על תשלום החוב
  ).הרב שם

מותר לו לתת , א הלוה אותם לגוי ברביתא שאף אם הנפקד השתמש במעות לעצמו ול" וי649
  ).מ ביד אברהם"מל(כיון שהמעות באו לידו בתורת פקדון , רבית

לדעת רוב הפוסקים אין בזה , כגון גזל, מעות שבאו לידו שלא בתורת הלואה ולא בתורת פקדון
רכת זמן עד אך אם מבקש הא, וכן הדין בגנב ומזיק, )ז"ב סי"ברית יהודה עיקרי דינים פ(איסור רבית 

  ).ז"ו ט"א סט"רבית הלכה למעשה פ(לפרעון הגניבה או הנזק ומחמת כן מוסיף לו אסור 
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קא כ רוצה שיהיו בידו בעיס" מי שהלוה מעות לחבירו ואח- '  וכומעות הפקיד אם •
, אם נאנסו המעות חייב הלוה בכל האונסין וכן אם הרויח כל הריוח שלו, למחצית שכר

מ אם נותן מעצמו חלק מהריוח מותר למלוה לקבל ממנו כיון שלא התנה על זה "ומ
אך אם , והיינו דוקא אם התנו על כך שיהיה בעיסקא בדברים בעלמא). ך"ש (650מתחילה

דגול  (653ות לעיסקא אפילו לאחר ההלואה נהפך להי652 או שטר עיסקא651עשו קנין
 .654)ש"מרבבה בפת

ואף לא התנה על ,  כיון שהמלוה לא נתן לו את הכסף בתורת ִמלוה-  אין בו משום רבית •
  ).ך"ש, ז"ט(כך מתחילה שיתן לו את הריוח שיהיה 

ë. ÷ñòúîä ìùá åøéáç ïúåðå åì çåéø ìë äðù óåñáìå ïòåè àìù äéä íù çåéø ,åðéà ïîàð 
øçàî åðúðù íùì çåéø )ïééòå èôùîä ïùåçá ïîéñ ô"à(655.  

àë. àîíà ïúåð åøéáçì äøåçñ úøåúá à÷ñéò ,íà êøã øåëùì óúë äëéìåäì ÷åùì àì 
øîàé åì ïåéë éðàù ïúåð êì øëù êçøè äúà ïúú øëù óúëä )áîàìà ïéîù äîë êéøö ïúéì 

àåäå ììëá ïø÷ä(656.  

 שמכר לו חטים בפחות מהשער כדי ה באיסורתאם תחילת העיסקא הי -' וכואם נותן  •
 'וה בסא כל תןונמכר להמקבל ו,  זהובים'חה סאשהיה השער כל  כגון, שיתן לו מעות

 שחצי מהעיסקא היאוזה אסור הוא כיון ,  בעיסקאם החטישישאיר בידו אתזהובים כדי 
זהובים ' י על ו ועמדהתייקרו החטיםכ "ואח, ו למוכר בזול כדי שילוהנמצא שמלוה 

לו מכר המקבל שני איסורים שנמצא שעשו  ,שכר כפועל בטלהנותן וגם לא נתן לו , אהלס
 קח הנותןלא ילכן , שכר טירחאלו לא הבטיח הנותן בזול מהשער וגם את החטים יותר 

                                                           
ויש שכתבו לבאר דכל איסור רבית , )ד"חוו(מ אסור משום רבית מאוחרת " אך יש שתמהו דמ650

אך כאן הלוה סובר , מאוחרת הוא רק במקום שהלוה יודע שלא מגיע למלוה ונותן לו לשם רבית
מקור מים (ואין בזה משום רבית מאוחרת , ייב לשלם למלוה את הרוחים שהרויח בממון זהשהוא ח

א שאף לדעת המתירים זה דוקא אם המלוה התנה כן בתחילה שיהיה מעכשיו בתורת "וי). חיים
מפני שאומרים שהלוה סמך על , עיסקא למחצית שכר דבזה אין רבית אם הרויח ורוצה לתת לו

אבל אם הלוה אומר כן שבזה המלוה , ם אם הלוה יפסיד לא יפסיד אלא חצידברי המלוה משום שג
ב "ת זית רענן ח"שו(שוב אסור ללוה לתת את הריוח שהרויח דהוי אבק רבית , לא סמך להפסיד חצי

  ]).ב[ו "ט' סי
י זה יקנה הלוה למלוה חלק "וע,  דהיינו שהלוה יגביה כלי כל שהוא של המלוה או של שליחו651

אלא , אך יש שכתבו דלא די בזה). [ז"כ סט"רבית הלכה למעשה פ(ואז יהפך הכסף לעיסקא , מנכסיו
  )].ת"ערך שי בדרכ(דמועיל אף בדבר שלא בא לעולם , צריך לעשות קנין לחייב את גופו לזה

' ד סי"ת צמח צדק יו"שו(דבמה קונה המלוה את הסחורה ,  ויש שתמהו איך מועיל שטר לזה652
מ "י ב"אשר' פ הג"ח ע"ס' ת ברכת חיים סי"שו(קו שבאמת לא מועיל שטר לזה וכן יש שפקפ, )ט"פ
 ).ת"בדרכ, ש"ח עיי"י' ו סי"פ

,  אם רוצה לגבות דמי התפשרות גבוהים יותר בכדי לקבל אף על הזמן הראשון שהיה באיסור653
אולם , כדי שלא יהיה ניכר, כ יחזור וילוה בהיתר עיסקא"ורק אח, א שישלם בתחילה את ההלואה"י

אם אינו מפרש ואינו עושה חישוב שיהיה הסכום בדיוק כפי מה שהתחייב על ההלואה מותר משום 
ש "וכ, א שאם מעלה הרבה את סכום ההתפשרות"וי, )א"ד סי"ד יו"ת רב פעלים ח"שו(שאינו ניכר 

ל ולכן בכ, )ג"מ הערה מ"ברית יהודה פ(אם מחשב לפי הזמן שהמעות היו אצלו הוי רבית קצוצה 
  ).רבית הלכה למעשה שם(מקרה יעשה שאילת חכם 

כ אמר לו שיהיה בידו " אך אם הוא להיפך שבתחילה נתן לו בתורת עיסקא לחצי ריוח ואח654
ש "יש(בזה משתנה באמירה בעלמא והמקבל חייב בכל האחריות וכל הריוח שלו , בהלואה גמורה

  ).ו"ה ס"דה פלברית יהו, ט"ס' ב סי"ת שבט הלוי ח"בשו', ע' ח סי"ק פ"ב
 אך אם רוצה יכול המקבל מותר לתת לו חלק בריוח כפי תנאו אפילו אם הפסיד ואין כאן 655

  ).י"ב ס"א כלל קמ"חכמ(מיחוש כלל 
שהרי , א שהמקבל צריך להזהר שלא לוותר כלום משלו בעיסקא לנותן משום איסור רבית" י656

לכן הוא צריך להזהר שלא לעשות שום ו, הוא לוה גמור על החצי מלוה כיון שאחריות ההפסד עליו
אך , )ט"ע הרב סל"שו(טובת הנאה לנותן כמו שצריך כל לוה להזהר מלעשות למלוה טובת הנאה 

ז מלוה גמורה והוא גם "כיון שאי, א שבמקבל עיסקא לא החמירו לאסור עליו דברים שבפרהסיא"י
וכן יש שכתבו , )א"ו סק"קס' ד סי"חוו(ולכן לא יבואו לומר שעושה כן בגלל ההלואה , לטובת המלוה

, מותר למקבל לתת לנותן יותר סחורה, שאם היו מעות בידו בדרך מקח וממכר להתעסק בהם
  ).ו"א ס"א כלל קל"חכמ(משום שאומרים שהמתעסק לוקח פחות ריוח ממה שהתנה עמו בתחילה 
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בזול לו יותר כר ומהיה רק ושכר לו היה מבטיח משום שאם , מעיסקא זושום ריוח 
מקח שנעשה באיסור שהמקח קיים כשער בח "ה ס" קע'כמבואר בסימהשער היה דינו 

 הנותן לוקחהיה כ "או,  זהובים'כ במקרה זה כאילו קנה כל סאה חטים בח"א ו,של היתר
כר את ויה מוכן אם ה, זהובים' ו החטים ושוים יתייקרהמה שמ זהובים 'הבריוח בחלק 

 ן לו שכרריוח והיה נותמה חלק לוקחשכר היה לו בטיח יה מרק לא הו השער החטים כפי
 באיסור וגם התנהם שאיסוריה שניאת רק מחמת שעשה ו, 'סעיף בבכפועל בטל כמבואר 

 ).657ז"ט( אינו נוטל כלום,  שכרת לולא הבטיח לת

פי ל אותו םבר שנותנים אותו בתורת עיסקא שמיכל דבוכן  - ' וכואם דרך לשכור כתף  •
קיבל אם כגון , י רביתו הם אין שמים כך דא, שום הפסד למקבליה שלא יהצורההמנהג ב

צריך לא הנותן  ויעשה כךהפירות על כתיפו את המנהג שהמקבל מביא פירות בעיסקא ו
אם המקבל יביא בעצמו את  שכר כתף משלםהנותן ש אם המנהג ך א,ת שכר כתףלת

והוי רבית משאר המקבלים יותר שכר הכתף הרי יש הפסד למקבל את יפרע  או הפירות
 ).ך" ש,ז"ט(

ואפילו אם המקבל כבר .  ורק המותר על זה הוא ריוח שיחלקו ביניהם- לל הקרןוהוא בכ •
צריך הנותן לשלם לו הוצאות אלו או על , הוציא הוצאות להביא את הסחורה לביתו

אך אם הסחורה באה לביתו בלי הוצאות , הטירחה שטרח המקבל עצמו להביאם לביתו
העיקר הוא שהמקבל לא יפסיד בקבלת ש, אין צריך הנותן לשלם לו על כך, ובלי טירחה

  ).ז"ט(העיסקא וכאן אינו נפסד 
áë. âîíà ùé ìá÷îì äøåçñ äð÷ù ïîæá ìåæä åéùëòå äø÷ééúð ,àì íåùé äúåà åîë äàð÷ù 

àìà åîë äåùù äúò .äâä :ãîíå÷îáå åâäðù úúì øùòî çåéøî úåòîä ,ïéà ìá÷îä ìåëé ïúéì 

øùòîä àìà ïúé åéöç ïúåðì àåäå åððúé éîì äöøéù658.  

שהרי הוא יכול למכור את ,  דנחשב שעכשיו הוא מפסיד מכיסו- נתייקרה ועכשיו •
  ).ז"ט(הסחורה לאדם אחר ביוקר 

âë. äîïúåðä äîäá åøéáçì à÷ñéòá úåðåúàá áééç ìôèéì é"ç ùãç659 ä÷ãáå ë"ã êåúáå äæ 
ïîæä ìë ãçà áëòî ìò åøéáç, åîúåãìåäå íå÷î åâäðù í÷ìçì ãéî íé÷ìåç, æîå÷îáåí ïéàù 
âäðî íìãâé ìá÷îä ä÷ãá íéùìù íåé äñâáå íéùîç íåé660 ,íùîå êìéàå ìèåð éöç çáùä 

éöçäå ÷ìçäî éðùä çîàå"ö ïúéì åì øëù åçøè ÷ìçäî éðùä .èîíàå àá ÷åìçì êéøö 
åòéãåäì åøéáçì åà íåùì úåðúäìå éðôá äùìù ,íàå åàì ïéà ä÷åìçä íåìë .)ðåðéàå ìèåð ÷ø 

úéöçî çáùä åîë åùàøáäð(.  

 וצריך משום שהבהמה חלשהראשונה יש טיפול מרובה הבשנה שם משו - מעכב אחד כל •
משום שניה יש טיפול מרובה הויש סברא להיפך שבשנה , להכניסהלמרעה ו להוציאה

 ).ז"ט(לכן כל אחד מעכב על חבירו , מזונות שצריכה הרבה

על רווחים עמו פשר תהומסוים זמן משך בל עיסקא מחבירו לימי שק -בדקה שלשים יום  •
 תלתהמקבל חייב ולכן , ר זמן זהאחלההיתר נמשך גם , זהאחר זמן ל המעות בידו ארוונש

ם עוד  אות שאינו רוצה לקבלתןו לנ הודיעםאורק  ,רווחים כל זמן שהמעות בידואת ה
א שהמקבל אינו חייב לתת את "אך י, 662)ז"ט (661ת את הרווחיםת צריך לנובעיסקא אי

                                                           
  .ד"פ חוו" ע657
  ).ח"ח הערה נ" יהודה פלברית( משום שהטובת הנאה של המעשר שייך לכל אחד על חלקו 658
אבל שאר בהמה טמאה כגון סוס וגמל , וכן הדין בפרדים וחמורים,  שאז היא ראויה למשא659

א שפרדים דינם כבהמה דקה "אך י, )א"ט ע"מ דף ס"ק ב"ך בשטמ"רמ(ד חודש "דינה כשאר בהמה כ
 ).ד"א שם בשם הראב"רשב(ד חודש "כ

יום של הולדות בבהמה דקה או '  הוא בתוך ל אם הושלם זמן העיסקא של הבהמות עצמם אך660
דכיון שהקרן אינו קיים אצלו אף אינו צריך לטפל בולדות , יום בבהמה גסה אינו צריך לטפל בהם' נ

ואם התרצה לטפל בהם צריך לתת לו שכר עמלו ומזונו מחדש כיון שזה עיסקא חדשה , שהם הריוח
 ).ת"שארית חיים בדרכ(

אך אם אמר בפני בית דין שלעצמו מתעסק במעות אלו ואפילו , יל ודוקא אם הודיע לו מוע661
  ).ד"חוו(' אם חילק בפניהם לא מועיל אלא אם שינה כמבואר לקמן סעיף ל



úéáéø  

108 

א להוציא "והוי ספק בדין וא, ם רוצה מותר לו לתת ואין בזה איסור רביתהרווחים ורק א
ולכן יזהרו הסופרים לפרש בשטר בידיעת , מהמקבל אך אם הנותן תפס לא מוציאים ממנו

ש "ש בפת"לבו(המקבל שגם אם יעבור הזמן של העיסקא מתחייב לתת את הרווחים 
בשטר כך כתוב אם אלא ,  לתת לו שהתחייב הריוחעל ריוח תת צריך לנואיאך . )ב"סק

  קיבל עליו להתעסקחלק מהם בידו אפילו ים מעוכבויהיהמעות  שכל זמן שבמפורש
 ).ז"ט( שהרי גם חלק זה מעוכב בידו הריוחעל  ריוח תת חייב ל שאז,בהם

 הוא פירוש למה שכתב קודם לכן ומשם ואילך נוטל חצי השבח - '  וכוואם בא לחלוק •
אבל , אם הודיע לחבירו שרוצה לחלוק או ששם והתנה כן בפני שלושהדהיינו דוקא ', וכו

  ).ז"ט(בלי זה אינו נוטל כלל בשבח מהחלק של חבירו 
ãë. àðïúåðä à÷ñò åøéáçì àì óøöé çåéøä íò ïø÷ä äùòéå åìåë ïø÷ ,àîùã àì äéäé ìë êë 

çåéø àöîðå ìèåð åðîî úéáø663 .áðïëå àì ïúé åì úåòî úøåúá à÷ñéò åà åôúåùú áåúëéå 
íúåà äåìî664 ,àîù úåîé àöîðå øèùä ãéá ùøåéä äáåâå åá úà úéáøä.  

אין לחוש שיגבה את כל הנכתב בשטר  665שטר ביד שלישאת ה אם מניח אך - 'כווהנותן  •
 ).ך"ש(ומותר 

דאם המקבל ,  אף אם התנה שישלם את הריוח רק אם יהיה אסור- לא יצרף הריוח •
. 'יהיה ריוח אסור בכל גווני כמבואר לעיל סעיף ומתחייב לשלם את הריוח אף אם לא 
 ).ך"ש (666ואף אם כתוב בשטר לשון עיסקא אסור

 ).ך"ש( אפילו אם יכתוב רק את הקרן לבד כמלוה אסור -  ויכתוב אותם מלוה •

דכיון שהשטר כתוב , א שאפילו כשהשטר ביד המלוה יש בזה איסור" וי- ' וכו שמא ימות •
פ שיהיה "כ יתכן שיתבע את הכל אע"א, הוא עיסקאבלשון הלואה ולא מפורש בו ש

                                                                                                                                                                         
ואם לא התנו , אך לכתחילה טוב להתנות מחדש שהמעות יהיו בעיסקא, ע" וכן דעת הסמ662

ע הקצר אות "קונטרס הסמ(והמשיך להתעסק במעות והפסיד מסתבר שהנותן אינו מפסיד בחלקו 
', הגהות חכמת שלמה בסעיף ז(ז דאף בהפסד יחלקו "אך יש שחלקו ע, )א"ב סי"א כלל קמ"חכמ', ח

  ).א"קס' ג סי"ק ח"מ מהדו"יד שאול כאן ובשו' הג' ועי
יש שכתבו שכל מה שההיתר נמשך אף לאחר הזמן הוא רק בעיסקא של פלגא מלוה ופלגא 

כ במשך שנה יהיה פקדון "משך שנה יהיה מלוה וכל הריוח לנותן ואחאך אם עשו עיסקא שב, פקדון
לא שייך לומר כן שההיתר נמשך אף לאחר , ז"קס' ע לעיל סי"כמבואר בשו, וכל הריוח למתעסק

, ב"ק נ"ס' ובמכתבו בשם הגדולים החדש אות מ, ספר מעלות היוחסין לבעל הבית אפרים(הזמן 
ג שייך לומר שיהיה חוזר חלילה כפי תנאם אף "תבו שאף בכהאך יש שכ, )יד שאול כאן' הובא בהג

  ).'אות א' ז' ב סי"ד ח"ת בית יצחק יו"שו, ח"ר' ק סי"ת טוב טעם ודעת מהדו"שו(בהמשך הזמן 
י שליח עוד "ובתוך הזמן שלח לו ע, מי שהלוה לחבירו מעות בהיתר עיסקא למשך חצי שנה

ז שייך לנידון "אי, פ היתר עיסקא"כתב שיהיה עז אך לא "מעות לעיסקא והמקבל כתב לו שטר ע
מ "יד שאול כאן ובשו' הג(והוי רבית קצוצה , ולא אומרים בזה שעשה על דעת הראשונה, ז"הט

א דאף בזה אומרים דעושה על "אך י, )ט"ק ס"ת ס"ת הרי בשמים בדרכ"שו, א"קס' ג סי"ק ח"מהדו
  ).ג"מ' ב סי"ם ודעת מהדורא תליתאי חת טוב טע"שו(דעת הראשונה וקיבל ממנו בתורת עיסקא 

והיינו , )י"רבינו ירוחם בב( אך אם כתב לו בשטר שאם יהיה הפסד הוא מאמין לו על כך מותר 663
ת "גידו(ולכן יאמין לו גם מה הקרן ומה הריוח מתוך הנכתב בשטר , שמאמין לו גם אם יהיה הפסד

  ).'י אות ע"ג הגב"י בכנה"ג ס"ו ח"שמ
קים על סכום הקרן אם אינו מפרש שהוא על פי היתר עיסקא ' לתת למלוה צ וכן אסור ללוה664

 ).ב"מ סי"ברית יהודה פ(
אך אם אינו יודע אין בזה ,  היינו אם השליש יודע שהשטר הוא על עיסקא וכתוב בו גם הריוח665
  ).ת"שלחן גבוה בדרכ(היתר 

  ).ז"י והערה ל"ה ס"ה פלברית יהוד(וכן אם התנה כן בפני עדים או שכתב לו שטר אחר מותר 
 יש שכתבו שאם המלוה כתב שטר היתר עיסקא כללי שכל העסקים שלו הם על צד היתר 666

, דהיינו שינכה לו המלוה מהקרן, ממילא אם ישבע הלוה שלא הרויח לא ישלם את הריוח, עיסקא
אפשר פ אם אי "ועכ, ובפרט אם על שטר ההלואה נרשם שהוא על צד היתר עיסקא הוא יותר טוב

הובא ברבית , ג"קל' ז סי"ש ענגיל ח"ת מהר"שו(לעשות בענין אחר יש לסמוך על סברא זו להתיר 
אך יש שכתבו שבעל נפש לא יסמוך על זה , )'הלכה למעשה ביאורים לשטר היתר עיסקא הערה א

ויש שכתבו שלא מועיל מה ). הובא ברבית הלכה למעשה שם', א' ד סי"א יו"ג ח"ת מהרש"שו(
משום שהמלוה עצמו יסבור שהיה ריוח יותר ולא , פ היתר עיסקא" בשטר אחר שהוא עשכותב

  ). ז"קמ' ב סי"ג ח"ת שואל ומשיב מהדו"שו(יאמין למקבל 
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פ שיהיה לפי תנאי עיסקא אסור כיון "ואפילו אם יש עדים שהתנו ביניהם בע, הפסד בקרן
כ הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד ויש בשטר זה "וא, שהולכים לפי השטר שהוא מבורר
ה עמו בעל פה אם התנ, בדיעבד אם עשה כך .667)ז"ט(איסור ואסור לגבות בו שום ריוח 

אך אם , שיהיה בתורת עיסקא אינו יכול לגבות ממנו את הריוח בעל כרחו של המקבל
ואם התנה עמו בעל פה בפני עדים נחשב כאילו , המקבל רוצה לתת לו את הריוח מותר

אך בדין הראשון שצירף את , )ך"ש (668העיסקא מפורש בשטר וגובים ממנו בעל כרחו
אף שלכתחילה אסור אך בדיעבד מותר לו לגבות את , בשטרהקרן והריוח וכתב הכל יחד 

א להיפך דאם צירף את הקרן והרבית וכתב הכל יחד בתוך השטר "אך י, )ז"ט(כל הריוח 
אבל אם כתב את הקרן כמלוה ובעל פה התנה שיהיה בעיסקא , אסור לגבות את הריוח

 כרחו שיתן כל אך בדיעבד אם עשה כך גובים מהמקבל בעל, הוא רק איסור לכתחילה
אך יש הסוברים דאף אם כתב את הקרן , )ש"דגול מרבבה בפת(הריוח כפי שהתנה עמו 

ואפילו אם הלוה רוצה , כמלוה ובעל פה התנה שיהיה בעיסקא אסור לגבות את הריוח
  .669)ש"חמדת שלמה והדיין רבי שמואל בפת(לתת את הריוח אסור 

äë .âðíà áåúë øèùá àâìô øâàá ãñôäå ,íà åðäïú åà ìá÷îä íãà ìåãâ670 òåãéå àìù 
äéä äùåò øåñéà úéáø ïéðã åúåà øúéäì øîåì íà ìåèé éöç çåéøä ìá÷éù åéìò éðù íé÷ìç 

úåéøçàá ,íàå àì ìá÷é åéìò àìà éöç úåéøçàä àìù ìåèé àìà ùéìù çåéøä .ãðìáà 
ùðéàá àðéøçà àìã ÷æçúà éëäá ïðéðééã àøèùì äéèùôë äåäå äéì øèù ùéù åá éáøú 

íàå ùé ãñôä ãéñôé éöçä éôë åàðú íàå ùé åá çåéø àì ìá÷é íåìë .)äðïëå àåä ïéãä ìëá 

à÷ñéò äùòðù øåñéàá(671.  

                                                           
בכדי שאם המקבל יסרב ,  גם אם הנותן רוצה שהמקבל יתן לו שטר חוב פשוט כחוק המדינה667

פ הם מתנים שהמעות האלה "אלא שבע, י ערכאות"יהא לו נקל לגבות מעותיו ע, מלפרוע או ימות
  ).ט"ו ס"ס' ע סי"קיצור שו, ג"ב סי"א כלל קמ"חכמ(הן בתורת עיסקא הרי זה אסור 

אם המקבל נותן לו שטר עיסקא נפרד שכתוב בו שהמעות הכתובים בשטר חוב הם בתורת 
עיסקא מ אסור כיון שיש לחוש שמא הנותן או יורשיו יעלימו אחר כך את השטר "א שמ"י, עיסקא

או שיכתבו על , ואין היתר בזה אלא אם ישלישו את השטר עיסקא ביד שליש. ויגבו בשטר חוב
או לכל הפחות ייחדו עדים שהשטר חוב הוא , השטר חוב שהוא על פי אופן המבואר בשטר עיסקא

וכן אם הנותן גם יחתום על השטר עיסקא והוא יהיה , )ע שם"קיצור שו, א שם"חכמ(בתורת עיסקא 
אך יש חולקים דסגי אם כותב את ההיתר עיסקא בשטר אחר או , )ע שם"קיצור שו(די המקבל בי

פ שהמלוה יכול לחתוך תיבות אלו מהשטר ולא חוששים לרשעים שיטמינו את "בסוף השטר אע
ע "לחם הפנים מבעל הקיצור שו' ד בהג"ה הו"ל' א סי"שב יעקב ח, לקט הקמח(השטר היתר עיסקא 

וכן המנהג , )'ב אות א"ס' ב סי"ד ח"אגרות משה יו, ח"מ' מ סי"ס חו" חתת"שו, ובשער דעה
ואף , שכותבים שטר היתר עיסקא בפני עצמו ולא חוששים לרשעים שיטמינו את השטר ולא יוציאו

אך יותר עדיף אם הנותן , )א"כ' ל דיסקין סי"ת מהרי"שו(היתומים יחפשו בין שטרותיו וימצאוהו 
ויהיה שטר , )יד אפרים(דהוי כשטר העוקר לשטר , על השטר היתר עיסקאוהמקבל חותמים שניהם 

צריך שיחתמו עדים אף בשטר , ואם בשטר הלואה שביד הנותן חתומים עדים, כזה גם ביד המקבל
ז "ט' ד סי"ת מנחת יצחק ח"שו(כדי שיהיה לו תוקף כמו לשטר הלואה , היתר עיסקא שביד המקבל

  ).'אות ב
, נה בפני עדים לא מועיל דחוששים שמא ימותו העדים ויגבו היורשיםא דאף אם הת" אך י668

ך "א דבשעת הדחק אפשר להקל כש"וי, )א שם"חכמ(ך ברבית דרבנן "ולעת הצורך יש לסמוך על הש
ת טוב טעם ודעת "בעל הבית אפרים בשו(ך "ויש שכתבו דהמנהג כש, )ע שם"קיצור שו(בכל רבית 

וכן יש שכתב לענין זה שאף אין לומר קים לי , )ל דיסקין שם"הרית מ"שו, ת"ח בדרכ"ר' ק סי"מהדו
  ).ז"ט' ת דברי חיים ליקוטים והשמטות סי"שו(ך והמנהג "ח והש"נגד הב
שאם באמת התנה עמו על פי היתר עיסקא מותר ,  ויש שכתבו לחלק באופן אחר לענין דיעבד669

אם יהיה הפסד יעלים את השטר ולגבי המלוה אם התכוין בתחילה ש, למקבל לתת לו את הריוח
אבל אם התכוין באמת להאמין לו , עיסקא ויתבע אותו עם השטר חוב אסור לו לקחת את הריוח

  ).א שם"חכמ(בדיעבד מותר לו לקבל את הריוח 
ג "ם בכנה"מהרשד( לאו דוקא אדם גדול אלא הוא הדין בכל אדם המוחזק שיודע הלכות רבית 670

 ).ו"ק כ"ט ס"הגה
ון שדעת הרבה ראשונים שיכול הנותן לקבל את הריוח אלא שקודם הוא צריך לתת א שכי" וי671

ולכן אם הנותן תפס את כל הריוח חוץ מהשכר טירחה , למתעסק את השכר טירחה שלו כפועל בטל
  ).ת"ערך שי בדרכ(כפועל בטל שצריך לתת למתעסק לא מוציאים ממנו 
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דבסתם אדם ,  וכן ישנו חילוק נוסף אם המקבל נתן לנותן חצי מהריוח-'  וכוגדול אדם •
ול אך באדם גד, ד"א ס"קס' דנים שזה אבק רבית ולכן לא מוציאים ממנו כמבואר לעיל סי

כ מוציאים ממנו את מה "וא, 672שאומרים שעשה בהיתר והתנה שיקבל רק שליש מהריוח
 ).673ך"ש(שנתן לו יותר מזה דהוי גזל 

'  דהיינו ו"פלגא באגר ובהפסד" ומפרשים את מה שנכתב -'  וכודנין אותו להיתר •
 ).ך"ש ("פלגא באגר או בהפסד"כלומר שכאילו נכתב , החילוק

' עיל מה שהנותן יתן לו שכר כפועל בטל כמבואר לעיל סעיף ב ולא מו-  לא יקבל כלום •
דכיון שכתבו כך בשטר בלי לכתוב מה השכר טירחה שקיבל המתעסק נראה יותר ', וד

  ).ך"ש(כרבית 
åë. åðàëéäå àåäù íãà ìåãâ ïðéðééãã àøéúäì ,íà ùé åá çåéø øîàå ïúåðä éðà ìåèà éöçä 

ãéî íàå äéäé åá ãñôä ìá÷à úåéøçà ääãñô éðù íé÷ìç ,åà íà ùé åá ãñôä øîåà éðéà 
ìá÷î àìà éöç ãñôää äéäéùëìå åá çåéø àì ìá÷à àìà ùéìùä ,ìá÷îäå øîåà êôäá 

íà ùé åá çåéø ìåèéù àåä ãéî á 'íé÷ìç íàå äéäé åá ãñôä ìá÷é åéìò éöç úåéøçàä ,åà 
íà ùé åá ãñôä øîåà åðéàù ìá÷î àìà ùéìùä äéäéùëå çåéø àì ç÷é îîåð àìà éöçä ,
íà áåúë øèùá áéäéã éøî à÷ñéò ìá÷îì àâìô øâàá ãñôäáå òîùî àúìîã éøîá 

à÷ñéò àîéé÷ äéãéãáå àéìú àúìî áúéîì ìá÷îì éàî àçéðã äéì674 ,éàå áéúë äéá 
ì÷ùîì àâìô øâàá ãñôäáå òîùî ìá÷îáã àéìú àúìéî ì÷ùîì éàî éòáã.  

æë. æðíà åðúä ìò ú÷åìç çåéøä àìå åðúä ìò ìçú÷å ãñôää ,íà äéäé íù ãñôä ãéñôé 
÷ñòúîä éðù éùéìù ÷ìçä äéäù çéåøî .ïëå íà åðúä ìò ú÷åìç ãñôää àìå åðúä ìò 

ú÷åìç çåéøä åçéåøäå ,ìåèé åîë åúåà ÷ìçä äéäù ãéñôî úôñåúå ùéìù ÷ìç åøéáç .
ãöéë ,íà åðúä ìåèéù ÷ñòúîä òéáø øëùä àìå åðúä ìò ãñôää íà ãéñôä éøä äæ 

íìùî úåúù, íàå åðúä ãéñôéù ÷ñòúîä òéáø ãñôäá àìå åðúä ìò çåéøä íà çéåøä 
ìèåð äöçî.  

 אילו מחשבים שהרי זהובים ד"היה כ אם ההפסד כגון - החלק שהיה מרויח שני שלישי •
מפסיד המתעסק רק שני שלישים עכשיו ולכן , ב"לוקח י תעסק זה ריוח היה המכוםהיה ס

רביע אם התנו שיהיה למתעסק  כגון , תמידישוב זה יחשבוחלפי ו. זהובים' ח מזה דהיינו
מפסיד  ולכן אף לענין ההפסד, זהובים שהם רביע מהשכר' ל לוקח ו" ובמקרה הנ,באגר

שה חלקים באגר ו שלהתנו שיהיה ם וא.זהובים' ד המתעסק רק שני שלישים מזה דהיינו
אף לענין  ,כרח זהובים שהם שלושה חלקים מהש"ל לוקח י"ובמקרה הנ, קתעסמל

  ).ז"ט(ב זהובים "י ההפסד מפסיד המתעסק רק שני שלישים מזה דהיינו
çë. çðíà åðúä ïúåðäù ãéñôé éðù íé÷ìç àìå ìåèé çåéøá àìà ÷ìç à 'àìå äéä íù àì 

çåéø àìå ãñôä ÷ñòúîäå òáåú åøëù àì ìåèé íåìë, ìáà íà åðúä äöçîì øëùá äöçîå 
ãñôäá675 àìå äéä íù çåéø àìå ñôäã ìèåð ÷ñòúîä åøëù ïø÷äî.  

                                                           
והמתעסק טוען שהתנו , י ביד המתעסקו שהכל תלו" ומיירי באופן המבואר לקמן סעיף כ672

אמרי (שהנותן יקבל רק שליש מהריוח וחצי מהאחריות עליו שאם יהיה הפסד יפסיד הנותן חצי 
 ).בינה

  .ד ועצי לבונה"פ חוו" ע673
שאם ' א סעיף ד"קס' אם הנותן תפס מעות מיד המקבל שמבואר לעיל סי, מ להיפך"וכן יש נ

ג "כ בכה"וא, הוא הוציא בעל כרחו מוציאים ממנו בדייניםהלוה אמר למלוה שלא יוציא ממנו ו
אך באדם גדול כיון שאומרים שהוא לקח בהיתר לא , בסתם אדם מוציאים מהנותן את מה שתפס

 ).ת"שערי דעה בדרכ(מוציאים ממנו 
' כ מקבל אחריות על ההפסד ב" ומדובר שקבעו זמן שעליו לבחור אם מקבל מהריוח חצי וא674

ובזמן זה בוחר לפי מה שהיה עד , ל מהריוח שליש ומקבל אחריות רק על חציחלקים או שמקב
  ).ז"עצי לבונה בסעיף כ, ד"חוו(ז יתחלקו בריוח ובהפסד לעולם "ולפי, עכשיו ריוח או הפסד

ולכך אין הדין שהנותן אינו נוטל כלום בריוח כמבואר לעיל ,  מדובר שהתנו על כך בעל פה675
  ).תפארת למשה( אם כתבו כך בשטר דדין זה הוא רק, ה"סעיף כ
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 ).ז"ט(  במה שירויח והרי לא הרויחואשכרו המתחילה התנו ש ש כיון-  כלום יטול לא •

פ שאין "ואע,  שהרי בזה צריך לתת לו שכר כפועל בטל-נוטל המתעסק שכרו מהקרן  •
,  וכיון שלוקח את השכר מהקרן.)ז"ט (שכרו כפועל בטלמ לא הפסיד את "ריוח והפסד מ

ולכן , ושוב הם צריכים לחלוק בהפסד, ב שהיה בקרן הפסד בשווי דמי שכרוכ נחש"א
מתחילה לתת אם התנה וכן  ).ך"ש, ז"ט(המתעסק לוקח רק חצי מהשכר שלו כפועל בטל 

 .676)ך"ש(לו סכום קצוב כשכר נוטלו מהקרן 
èë .èðáéùåîä åøéáç úåðçá ÷ñòúäì å÷ìçéå çåéøä àì äéäé ç÷åì øëåîå íéøáã íéøçà 

òîîåéúå ,íàå äùò ïë éöç çåéøä ìòáì úåðçä677.  

 ).ך"ש( 678 בחנות שלא יתבטל מהעסק כדי- 'כוולא יהיה  •

לבעל שהרויח במעות אלו ינתנו  חצי הריוח , שלקח ומכר ממעות של עצמו- ואם עשה כן •
  ).ך"ש(החנות כאילו התעסק במעות החנות 

ì .ñïúåðä úåòî åøéáçì ÷ñòúäì óà ìò éô éöçäù ùé åì ïéã äåìî åðéà ìåëé àéöåäì éöçä 
åëøöì ÷ñòúäìå åéöçá ãáì êøåöì åøéáç ,àñïëå åðéà ìåëé øîåì ÷ñòúà éöçá éìù çéðàå 
éöçä ìù ïåã÷ô úéáá ïéã.  

 יטרח ויעסוק יפה שאם הוא מרויח מהחצי יש מפרשים - 'כוואינו יכול להוציא החצי  •
לו על מה שלא יהיה  הנותןפסיד י חצי לצרכיוה את וציאי ויש מפרשים שאם ,כל העסקב

ודוקא אם המתעסק לא שינה ממה שאמר לו ). ז"ט(קרן שלו כדי לגבות את הלסמוך 
, אך אם הוא שינה שהנותן אמר לו להתעסק בדבר פלוני והוא התעסק בדבר אחר, הנותן

, כל הריוח לעצמו, ואמר בפני עדים בפירוש לעצמי אני קונה מהחצי מלוה שהוא שלי
 ).ך"ש(' א לעיל סעיף ה"וכמבואר ברמ

àì. áñ÷ñòúî úîù âñùéå íéãò úåòîù åà ïéìèìèî åìà íä äæî ÷ñòä ïìèåð ìòá ïåîîä 
àìá äòåáù679, ãñïéàå ìòáä áåç àìå äùàä íéìèåð íåìë ïø÷äî àìå ÷ìçî çåéø ïúåðä .
äâä :äñìëåéå ïúåðä ç÷éì ìë à÷ñéòä íãéî óà ìò éô ïééãòù àì äìë ïîæä áö÷ù íò ìá÷îä680 

)éòåïé çá ïùäèôùî ïîéñ ò÷"å.(  

                                                           
כיון , ולא רק חצי ממנו כנגד הפקדון, ג נותן לו את כל השכר שקצבו מתחילה" ובכה676

  ).ד"ח הערה נ"ברית יהודה פרק ל(שמתחילה סיכמו על כך שכל השכר הוא עבור טירחתו בפיקדון 
 שלא אמר לו  ואם הפסיד בעסק זה מסתבר שהנותן לא יפסיד כלום שהרי הוא יכול לומר677

כ הסכים לכך בין לריוח ובין להפסד "אך אם התעסק בזה בידיעת הנותן א, לעסוק בדברים אחרים
 ).ת"שלחן גבוה בדרכ(

 משום שכיון שהושיבו בחנות התחייב להתעסק כל היום בעסק של הנותן ולא להתעסק בשלו 678
, סק שהנותן ירצה למסור לווהיינו דוקא אם התחייב לעסוק בכל ע). ד"ק מ"ז ס"ט, ז"ק ס"ך ס"ש(

אך אם התחייב לעסוק רק בעסק מסוים והוא , ב בכל המלאכות שעושה"דהוי כפועל שידו כיד בעה
אך אם עשה כך והרויח כל , אפילו שלכתחילה אסור לו לעשות כך, קנה ממעותיו ועסק בדבר אחר

 ).כ"ו סק"קע' מ סי"נתיה(הריוח לעצמו 
, ייו בזמן זה כפי סכום ההתפשרות שנכתב בהיתר עיסקא ואם תובע מה שהרויח אביהם בח679

ח "ק' מ סי"ש חו"ה בפת"מ' ת טור האבן סי"שו(א שצריכים לשלם כפי הנכתב בשטר היתר עיסקא "י
א שפטורים משום שטוענים "וי, )'א ענף ה"ו ס"ס' מ סי"עצי לבונה כאן הובא בנחל יצחק חו, ד"סק

לענין הרווחים ). ת"ערך שי בדרכ, ש שם"ת בגדי ישע בפת"ס ושו"חת(להם שמא לא היה ריוח כל כך 
ת "ל בשו"י ז"האר(א שאינם צריכים לשלם "י, שהרויחו היורשים בעיסקא זו לאחר מיתת אביהם

אלא רק יש , דבסתמא לא אמרינן שבטלה העיסקא, א שצריכים לשלם"וי, )ו"קכ' אבקת רוכל סי
לו הם מתעסקים לטובת הנותן והרווחים הם שלו אך כל זמן שלא ביט, בידם כח לבטל את העיסקא

אבל אם לא ידעו , א דדוקא אם ידעו שמעות או סחורות אלו הם בעיסקא"וי, )י בתשובתו שם"הב(
מ "ובספרו מעין גנים חו, עצי לבונה כאן(כ לא התעסקו בשבילו ואינם צריכים לתת את הריוח "א

, הדין מועיל להם ההיתר עיסקא שחתם אביהםולכן אף שמן , )ה"ק כ"ש שם ס"ד בפת"ו הו"קע' סי
כדי שלכל הדעות יהיו חייבים לשלם את דמי , מ כדאי לכתחילה לחתום על היתר עיסקא מחדש"מ

  ).'ו והערה כ"כ סכ"רבית הלכה למעשה פ(ההתפשרות 
שהרי נתן לו על , וכל דין זה גם בהלואה בשטר היתר עיסקא.  והוא הדין אם חלה המתעסק680

  ).ד"חוו(ק בממון זה דעת שיתעס
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אך אם לא , אם התקבלה העדות בחיי אביהם,  ואפילו מיתומים קטנים נוטלם- '  וכונוטלן •
  ).ך"ש(התקבלה בחיי אביהם לא מקבלים עדות על יתומים קטנים 

áì. åñïúð ÷ñòúîä äðúî ïéìèìèîäî ìù ÷ñòä åà úåòîäî íéøçàì àéáäå ìòá ïåîîä 
äéàø äøåøá íäù äæî ÷ñòä àéöåî íãéî, åìéôà äðéù íúåà ìá÷î äðúîä åà íøëî åà 
íðúð íéøçàì åà ãéñôä  áééç íìùì ,ìëäå äéàøá äøåøá681.  

אך אם ,  דוקא אם נתן במתנה שלא היה לו לקבל מתנה ממנו-'  וכומתנה המתעסק נתן •
שהרי כל עסק עומד , 682המתעסק מכר מטלטלין מהעסק הנותן לא מוציא מיד הקונה

ורק אם המתעסק מכר אותם בזול בכדי להבריח את ,  קנה אותם ברשותלמכירה והוא
ואם , העסק מהנותן מוציאים אותם מהקונה אך הנותן צריך לשלם לקונה את מה ששילם

 ).ך"ש(ידע שחפץ זה של העסק אין הנותן צריך לשלם לו 

אך אם גם לו אין לשלם , ואם אין לו גובים מהמקבל מתנה,  המתעסק- חייב לשלם •
החפץ אינו ברשותו משום שנתן אותו לאדם אחר אם החפץ בעולם מוציאים אותו מיד ו

א "וי, )כ"ך בנקוה"ש(א שגובים מהמקבל מתנה השני "אך אם אינו בעולם י, מי שמחזיקו
  ).683ך"פרישה בש(שכיון שלא ידע שחפץ זה הוא של נותן העיסקא לא גובים ממנו 

âì .æñéî ïúðù åøéáçì à÷ñéò úçà áúëå ìòäé éðù úåøèù ïéà øèù ãçà ãáòåùî åøéáçì 
íàù äéä ãçàá çåéø éðùáå ãñôä åàìîéù ïø÷ä çàå"ë å÷ìçé çåéøä ,àìà å÷ìçé ìë øèù 

éôì íàðú .íàå ïúð åì éúù úå÷ñéò éúùá íéîòô íáúëå øèùá ãçà çéåøäå ãçàá 
ãéñôäå úøçàá ,åàìîé ïø÷ä äìçú çàå"ë å÷ìçé øúåîä.  

 פחות ממה הוא מפסיד שהרי בהפסד ,המקבל מרויחש נמצא - 'כוואלא יחלקו כל שטר  •
  ).ז"ט(' כמבואר לעיל סעיף דהריוח מ קבלשמ

ãì .çñìá÷îä à÷ñéò åøéáçî ãéñôäå àìå åòéãåä àìà ÷ñòúð àìéîå ïø÷ä ,åðéà ìåëé øîåì 
ãéñôú ê÷ìç ãñôääî ,àìà àìîúé ïø÷ä çåéøäî íàå ùé åá øúåî åäå÷ìçé éôì íàðú .

äâä :èñ÷ååãåà àìù åòéãåä ,ìáà íà åòéãåä àå øîìå àì ÷åñòà ãåò ãò âåìôðù çåéøá úåùøä 

åãéá ,àäã ìåëé øåæçì åá úîéà äöøéù åîë øàáúéù. òìá÷îä à÷ñéò ïúåð ñî ïî çåéøä äìçú 

çàå"ë å÷ìçé ,àà"ë åðúä ìëåéù ç÷éì çåéø éúî äöøéù åà åòéãåäù ç÷éì å÷ìç ïî çåéøä æàå íà 

ïúð çà"ë ñî áùçð ãñôäì.  

עסוק עד ילא המתעסק ש ולמר  וא,ההפסדעל ו  ל כלומר שהודיע-  'כוולא אעסוק  •
 משועבד יהלא יההריוח ו , מהיום והלאה שיהיה בריוחשיחלקו וקבל עליהנותן יש
  ).ך"ש, ז"ט( הרשות בידו ,684קרןמלאות את ההפסד שהיה כבר בל

äì .àòíéðù åìá÷ù à÷ñéò ãçàî ïîæì ,øîàå ãçà åøéáçì êåúá ïîæä ÷åìçð ÷ñòä 
÷ñòúàå éðà ééöçá äúàå êééöçá ïéà ïéòîåù åì, åìéôàå íà øîàé éðà ìá÷à úåéøçà éöçá 

                                                                                                                                                                         

נתן המעות לשנים להתעסק בו יחד ומת אחד מהם בתוך הזמן יכול הנותן לקחת את המעות אף 
אם לא שהוא רגיל , משום שיכול לומר שדוקא לשנים רוצה לתת ולא לאחד, ממי שנשאר בחיים

  ).ז בשער דעה"רדב(לתת למי שנשאר בחיים לבד מעות בעיסקא 
שדוקא אם , ורשים יכולים לקחת את המעות או הסחורה מיד המתעסקאין הי, אך אם הנותן מת

אך אם הנותן מת אין היורשים , מ כמוהו"מת המתעסק יכול לטעון שהיורשים אינם בקיאים במו
וכיון שהעיסקא קיימת חייב המתעסק לתת את הריוח ליורשים כפי שהיה בחיי , יכולים לטעון כך

א שהיורשים יכולים לחזור בהם "אך י, )ט"ח סי"רית יהודה פלהובא בב, ת טור האבן שם"שו(אביהם 
 ).ת"הובא בדרכ, נ"ו סק"קע' מ סי"ע חו"פ סמ"ערך שי ע(ולומר שאין דעתם נוחה ממנו 

 ).ד"חוו( אך אם אין עדים טוענים למקבל מתנה השני שקנה את החפץ 681
 ).עצי לבונה( אפילו אם הקונה ידע שמטלטלין אלו הם מהעסק 682
ואם אכלו הסתפק אם צריך לשלם שני שליש ממחירו , ד לענין אם הפסידו"הסכים בחוו וכן 683

 ).מקור מים חיים' ועי. (שכך נהנה או אפילו מזה פטור
אך בהודעה סתמית הכל נחשב , א שצריך להודיע לו שמה שיעסוק מעכשיו יהיה עסק חדש" וי684

  ).ד"ק כ"א ס"כ' ק סי"א ב"חזו(המשך של העסק הקודם ולא מועיל מה שהודיע לו שהיה הפסד 
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êìù íàù ãéñôú éðà åðòøôà ìòáì úåòîä ïéà ïéòîåù åì, åìéôàå íà øîàé øàùé ïø÷ä 
ïéá åðéðù àìå ÷åìçð ÷ø çåéøä ïéà ïéòîåù åì.  

אף אם אין , לומר לחבירו שרוצה לחלוק אך אם לא קבעו זמן יכול אחד - '  וכולזמן •
 ).685ך"ש(רגילות למכור סחורה זו בזמן זה 

 ).ז"ט( משום שמזל של שנים עדיף משל אחד -  לו שומעין אין •

שאם יפסיד מהקרן ימלא את החלק ,  משום שהריוח משועבד לקרן-'  וכורק הריוח •
  ).ז"ט(מהריוח 

åì. áòãéçé ìá÷îä à÷ñéò ïîæì áåö÷686 ,ìá÷îä ìåëé øåæçì åá ïéãë ìòåô øæåçù éöçá 
íåéä687 ,ìòáå úåòîä åðéà ìåëé øåæçì åá.  

æì .âòç÷åìä úåòî åøéáçî ç÷éì íäá úåøéô úéöçîì øëù ,àì àäé ç÷åì åìùá íéèç ìùáå 
åøéáç íéøåòù.  

של העיסקא שהוא ממון בחלק מלוה שלא יקח  כלומר - 'כוו חטים בשלו לוקח יהא לא •
הנותן יקח שעורים של של העיסקא שהוא חלק פקדון הינו הידשל חבירו בו, חטיםשלו 

שוה ב הכל תא הקנאלא י, לעשות כךכל שאר שני מינים אסור ב דיןהוא  וה,)ך"ש, ז"ט(
  ).ך"ש(

çì .ãòïúåðä úåòî åøéáçì ç÷éì íäá úåøéô úéöçîì øëù ,ç÷åì íäá ìë ïéî äöøéù åìéôà 
éìòá íééç ,ìáà àì ç÷é íäá àì úåñë àìå íéìë.  

, ז"ט(אבל שאר הדברים הם בכלל פירות ,  שהם אינם בכלל פירות- כלים ולא כסות אל •
או שאינו בכלל הלשון שאמר לו , וכן הדין בכל כיוצא בזה שאינו בכלל פירות). ך"ש
  .688)ך"ש(

                                                           
אפילו שלא קבעו זמן , א דכיון שלא הגיע זמן מכירת הסחורה אינו יכול לדרוש לחלוק" וי685

  ).י במקור מים חיים"ב(לעיסקא 
 אבל מי שקיבל מחבירו לחרוש לו שדה ולא התנו על כמות זמן שיעבוד עבורו וגם עוסק בה 686

  ).ז"ק נ"ו ס"קע' מ סי"ע חו"סמ(בכל זמן שירצה אינו יכול לחזור בו 
ואם הוא עסק מסויים הוא עד , אם לא קבעו זמן גם בזה אומרים שסתם הלואה שלושים יום

  ).ג"ה הערה ס"ברית יהודה עיקרי דינים פכ(זמן גמר העסק 
ת טור "שו(אבל בסתמא אמרינן שמתעסק על דעת השותפות ,  כל זה רק אם אמר שחוזר בו687

אבל לענין יורשי המתעסק כתב [, )ה ובהלואות"א ד"ח הערה נ"ית יהודה פלה הובא בבר"מ' האבן סי
ורק אם השתעבדו מחדש , ואינם צריכים לחזור בפירוש, דבסתמא בטלה העיסקא ממילא

  ]. דיש חולקים בזה ואם תובע מה שהרויח117לעיל הערה ' ועי, מתחייבים
שכיון שמעותיו משועבדים , אינו יכול לחזור בו, אם גם המתעסק נתן מעות והתעסק עמם

וכן אם גם הנותן מתעסק אינו , ה"דינם כשותפים שאינם יכולים לחזור וכדלעיל סעיף ל, לעיסקא
י עייאש "ת בית יהודה למהר"שו(משום ששניהם משועבדים זה לזה וכדין שותפים , יכול לחזור

, ג"ט סימן י"כלל עהובא בדברי גאונים , ל"ש צרור זצ"בשם רבו מהר' מנהגי השותפים אות א
  ). 'ט הערה ו"שותפים פ' ז הל"ובפתחי חושן ח

דדוקא בעיסקא גמורה שהתחייב , א שאינו יכול לחזור בו"י" היתר עיסקא"לענין הלואות ב
אך בהלואה בהיתר עיסקא שיכול לא להתעסק כלל אלא ליתן , להתעסק בעסק זה יכול לחזור בו

כ אין זה עבדות ויכול לחזור בו "א, לא הרויח יותראת דמי ההתפשרות אם אינו רוצה להשבע ש
, )אביגדור' עצי לבונה כאן בשם ר, ז"ק כ"ו ס"קע' מ סי"ש חו"הובא בפת, ד"קפ' ב סי"שבות יעקב ח(

אך אם רוצה , א שיכול לחזור בו באמצע הזמן ולהחזיר את הקרן עם הריוח שהיה עד זמן זה"וי
אינו , צה לתת כל כך הרבה ריוח כמו שסיכמו בתחילהלהמשיך להתעסק במעות אלו אלא שאינו רו

וכדין פועל שאם רוצה לחזור לגמרי חוזר אך אם רוצה לחזור משום שרוצה שיוסיפו , יכול לחזור בו
פ שהמקבל יכול "א דאע"וי, )שער דעה(' וד' ג סעיף ג"של' מ סי"ע חו"בשכרו אינו חוזר כמבואר בשו

ם הוא מחויב לתת לנותן את דמי ההתפשרות על כל השנה מכל מקו, לחזור מהעיסקא בתוך הזמן
או שישבע כמה הרויח בפועל מהעיסקא בתוך זמן זה , פ שחוזר באמצע"כפי שסיכמו בתחילה אע

ומכל , )ש שם"וכן נראה מסקנת הפת, עצי לבונה' ועי, ד"ד סק"ע' מ סי"נתיה(ויתן לו חצי מהריוח 
אינו יכול לומר כן שיתן לו את דמי , לזמן קצר יותרמקום אף לדעה זו אם הנותן מלוה תמיד אף 

ערוך (והמתעסק נותן לו את דמי ההתפשרות כפי ערך הזמן שחוזר בו , ההתפשרות של כל השנה
  ). ה"ו סמ"קע' מ סי"השולחן חו
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èì .äòïúåðä úåòî åøéáçì úåð÷ì íäá úåøéô úéöçîì øëù éàùø úåð÷ì íâ åîöòì åúåàî 
ïéîä, ãáìáå àìù íøëîé áãçé àìà åìà éðôá ïîöò åìàå éðôá ïîöò689.  

יכול לקנות אותו מין פירות ,  ממעות אחרים שאינם דמי העיסקא- לעצמו גם לקנות רשאי •
ודוקא אם מושיבו בחנות אסור לעסוק בסחורה אחרת כמבואר לעיל סעיף , ש מין אחר"וכ
אר עסק אבל בש, שצריך להתעסק כל היום בסחורה שבחנות ולא בסחורה אחרת, ט"כ

 ).ך"ש, ז"ט(אינו צריך להתעסק בזה כל היום 

 שמא הסחורה שקנה לעצמו אינה משובחת כמו הסחורה של - ובלבד שלא ימכרם ביחד •
במקום שיש ספק בדין או מחלוקת הפוסקים . 690)ך"ש, ז"ט(ז יפסד הנותן "ועי, העיסקא

ורייתא א שהולכים לחומרא משום ספק דא"י, 691אם הוא רבית קצוצה או אבק רבית
א שהולכים לקולא שספק ממון לקולא והמוציא מחבירו עליו "אך העיקר כי, לחומרא

מ "ומ, אם לא שרוב הפוסקים סוברים שהוא רבית קצוצה שהולכים אחר הרוב, הראיה
אך אם , וכן הבית דין יאיימו עליו ויאמרו לו שבדבר זה יש איסור, 692ראוי להחמיר לעצמו

א "וי, 693)ך"ש( בית דין להוציא ממנו כיון שהוא ספק בדין אינו משגיח בזה אין כח ביד
  וצריך להחזירם,לחומראו או אבק רבית הוי ספק איסור צוצהקבית  ראספק אם הושאם ה

ר מות או שצוצהקבית  רא הוםאבל בספק א ,בא לידו שלא כדיןש כיון אם גבה את הרבית
  .694)ש"ברית אברהם בפת( שהוא מותר לגמרי יכול לומר קים לי

î .åòïúåðä úåòî åøéáçì ç÷éì íäá úåøéô úéöçîì øëù øîåàå àì éúç÷ì ïéà åì åéìò àìà 
úîåòøú, íàå ùé íéãò ç÷ìù úåòîá æòåçìùî øëîå ïéàéöåî åðîî òá ìëåçø, çòíàå çìù 

                                                                                                                                                                         
ואם שינה והרויח פשוט , ך שאפילו אם משנה להתעסק בסחורה טובה יותר אסור" משמע בש688

אך אם הפסיד נראה שדינו כשליח ששינה שכל ההפסד , ח לבעל המעותשצריך לתת מחצית הריו
  ).ו"ה הערה נ"ברית יהודה עיקרי דינים פכ(עליו 

 המלוה לסוחרים גדולים בעיסקא מסתמא הסכים שלא יצטרך הלוה לייחד סחורה ידועה 689
תנו ואם יהיה הפסד מחשבים לפי ערך המעות שנתן דנחשב כאילו ה, אלא שיקנה לשניהם, דוקא

ויש אומרים שאם יש לו מעות בעסק אחר או , )ז"א כלל קמב סט"חכמ(שיחלקו לפי ערך המעות 
ואף לכתחילה , מותר לו להוציא את שאר המעות לצורכו, בסחורה אחרת כשיעור מעות העיסקא

ולתת ריוח ממה שהתעסק בכל עסק שהוא , יכול המתעסק לערב את מעות העיסקא עם מעותיו
הובאו בברית יהודה פרק , ז"רט' ב סי"ם ח"ת מהרש"שו, ז"קל' א סי"ג ח"יב מהדות שואל ומש"שו(
  ).ג"ח סי"ל

והביאה לנותן והנותן ,  מי שנתן לחבירו מעות לקנות סחורה על חצי ריוח ולהביאה לנותן690
ואילו הנותן , ותובע המקבל ריוח מכפי המכירה שמכר הנותן מעט מעט, מכרה בחנותו מעט מעט

 צריך לתת לו ריוח אלא ממה שהתייקרה הסחורה כשהבאת אותה לכאן אם היתה טוען שאינו
, הדין הוא שמכיון שלאחר שנגמרה שליחותו של השליח והחזיר את הקרן לבעלים, נמכרת אז ביחד

והבעלים התעסקו בסחורה שלהם ומכרו מעט מעט , התעכב השליח ולא תבע את חלקו מהריוח
ואין לשליח אלא , כי עיקר הקרן הוא של הבעלים, יוח ולא בהפסדאין לשליח חלק לא בר, והרויחו

  ).ד"ש בחוו"ת הרא"שו(שליש הריוח מה שהרויחו בשעה שהחזיר את הקרן לבעלים 
והמלוה אינו רוצה להחזיר כדין אבק רבית שצריך להחזיר לצאת ידי ,  וגבה כבר את הרבית691
  ).ז"סכב "א כלל קמ"חכמ(ב "א ס"קס' כמבואר לעיל סי, שמים
אך לא חשיב , ד דהוי רבית קצוצה"אף אם הרב עצמו פוסק כמ,  אך להורות לאחרים בזה692

  ).ת"ג בדרכ"כנה(שמחמיר בזה אלא שמיקל בזה שהרי הוא מוציא ממנו ממון 
דכיון שעיקר הנידון הוא אם יש איסור בשעת ההלואה אף ,  אך יש שפסקו כדעה הראשונה693

וכן אם יש איסור ללוה ולערב ולעדים ואם ,  של איסור ולא של ממוןשהוא נידון, לפני גביית הרבית
ובזה לא שייך לומר קים לי , שאצלם הוא רק נידון של איסור ולא של ממון, נפסלו לעדות ולשבועה

ולכן אף שעכשיו דנים לענין הממון שהמלוה גבה את , כהמקילים שהרי הנידון הוא לענין איסור
לא שייך לומר קים לי כהמקילים כיון שעיקר הנידון הוא לענין , ו לאהרבית האם צריך להחזירה א

  ).ס"חת(איסור 
, אומרים בזה ספק דרבנן לקולא,  ובמקום שיש ספק אם הוא אבק רבית או מותר לגמרי694

ומותר למלוה לכתחילה לגבות את הרבית והלוה מחוייב לתת את הרבית שהרי התחייב לתת אותה 
שאף בכל האיסורים , ם איסור רבית דאורייתא שיש ספק ספיקא להתירוכן במקו, מרצונו הטוב

שער (ואף כאן מותר למלוה לכתחילה לגבותו והלוה חייב לתת , דאורייתא מותר בספק ספיקא
  ).דעה
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 .ב"ע' מ ע"ב א
 .שם ב
  .ג"ג ס"ו ח"ספר התרומות שער מ, ב"ה ממלוה ולוה ה"ם פ"רמב ג
  .ב"נ' ה סי"ש שם פ"רא, ה תשיך"ב בד"ע' מ ע"ב' תוס ד
, ת"ה בשם ר"א ס"ו ח"ת שער מספר התרומו, ן שם"ר, ב"א ע"מ ע"ן ב"רמב, ב"ו ע"ז כ"ע' תוס ה

' ה ממלוה ולוה אות א"הגהות מיימוניות פ, ף בשמו"ב מדפי הרי"א וע"ב ע"מ דף מ"י ב"נימוק
  .ה בשמו"של' מ סי"מרדכי ב, י"ו בשם ר"ל' ובתשובה סי

א סוף סימן "ה ח"ראבי, הגהות מיימוניות שם ומרדכי שם בשמו, ו" קע-ה "קע' י סי"ת רש"שו ו
 .ג"תרכ' ל בליקוטים שאחר המנהגים עמ"מהרי, ב בשם רבינו שמואל"צות עשה קסג מ"סמ, א"קנ

 .ב"ו ע"ז כ"ע' הובא בתוס, ד"ה ה"ז פ"ירושלמי ע ז
  ].ג"ממרים ה' ג מהל"פ) [מ ריש חולין"בפיה(ם "פ הרמב"י ע"ב ח
  .ל"י כנ"ב ט
  .ט בשם אביאסף"ל' מרדכי יבמות סי י

  .טור יא
 .ג"ת קצ"ג ל"סמ, ב"ממלוה ולוה הד "ם פ"רמב, ב"ה ע"מ דף ע"ב יב
  .ב"ולוה ה ממלוה ד"מ פ"מ יג
 ח"ס מ"ב א"הרשב' ף בשם חי"ב מדפי הרי"ט ע"מ דף ל"ב, ף"מדפי הרי: 'י סנהדרין דף ד" נימוקיד
  .א"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ב"ע
  .א"א ע"מ ע"ב טו
  .ב"א ע"מ ס"ב טז
  .ז"מלוה ולוה ה' ד מהל"מ פ"מ' ועי, א"א ע"מ ע"ב יז
 .ב"א ע" סמ"ב יח
  .ז"ס' ה סי"מ פ"ש ב"רא יט
  .א"י בשם תלמידי הרשב"ב, ב"ג ע"פ דף ע"ר' א בשם תוס"ד ע"מ דף מ"י ב"נימוק כ

  .'ב' ה סי"מ פ"ש ב"רא, ז"ק שורש י"מ ומהרי"המ' ג לבי"ד ממלוה ולוה הי"ם פ"רמב כא
  .ף"א מדפי הרי"א ע"קדושין דף כ ן"ר כב
  .ב"ה ע"מ דף ע"ב כג
א "ה ממלוה ולוה הי"מ פ"כ המ"וכ, ט"רנ' ק סי"סמ, ג"תל' מרדכי סי' הג, ז" ס'ה סי"מ פ"ש ב"רא כד

  .ב"ג ע"י דף ע"בשם רש
 .ג"קצ' ג סי"סמ כה
 .ז"ז י"ט' ה סי"ש שם פ"רא, ב"ד ע"מ ס"ב' תוס כו
  .א"ה ע"מ דף ע"ב כז
  .מ שם"ב כח
  .ז"ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו, מ"ט ש"של' מ סי"מרדכי ב כט
 .'נ' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, ם"מרדכי שם בשם מהר ל

 .ב"ה ממלוה ולוה הי"ם פ"רמב לא
  .ב"ג סי"ו ח"ספר התרומות שמ לב
  .ב"ה ע"מ דף ע"ב לג
 .מ שם"ב לד
 .טור לה

                                                           
אבל , ב שלחו ואמר שחוזר משליחותו קנה לעצמו" דשם מבואר דדוקא אם שינה ממה שבעה695

, ב"אלא קנה לבעה, עדים שחוזר משליחותו וקונה לעצמואם לא שינה לא מועיל מה שאמר בפני 
  ).ד"חוו(ך "בש' וכמבואר לעיל סעיף ל
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  .ב"ע' קידושין דף ו לו
  .ב"ט ע"מ דף ס"ב לז
 .ג"רמ' ג סי"א ח"ת הרשב"שו, ט"רנ' ק סי"סמ, ב"ע' קידושין דף ו' תוס, ז"מ' ה סי"מ פ"ש ב"רא לח
  .ש שם"רא לט
 .ד"א בשם הראב"תלמידי הרשב, ש שם"רא מ

 .א"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ח"ז שכ"שכ' מרדכי סי, ז"מ' ה סי"י פ"אשר' הג, ב"א ע"מ דף ע"ב' תוס מא
  .ח"שכ' מרדכי סי מב
 .ט"קס' טור סי מג
  .טור שם', ט אות ז"כ' ן סי"ת הר"שו, ז"שכ' מרדכי סי מד
  .ב"רמ' ג סי"א ח"ת הרשב"שו מה
  .א"ח' ו ירוחם נתיב חרבינ מו
  .ב"ט ע"מ דף ס"ב מז
רבינו ירוחם , ף"מדפי הרי. א"י דף מ"נימוק, א"י בשם תלמידי הרשב"ב, ז"מ' ה סי"מ פ"ש ב"רא מח

 .א"ח' נתיב ח
  .ד"ה ממלוה ולוה הי"מגיד משנה פ מט

  .ח"של' מ סי"מרדכי ב, ז"קע' י סי"ת רש"שו נ
  .י בשם הפוסקים"ב נא
 .ה"שכ' מרדכי שם סי נב
  .ז"י שורש ק"ת מהרי"שו נג
  .א"ה ע"מ דף ע"ב' גמ נד
א מדפי "ה ע"י דף מ"נימוק, ן שם"הר' חי, ט בשמו"ד ממלוה ולוה ה"מ פ"מ, מ שם"ן ב"הרמב' חי נה

 .א בשם רב עמרם"י בשם תלמידי הרשב"ב, ף בשמו"הרי
  .מ שם"המ דעת וכן ,י"אשר משמעות הטור והגהות נו
 .'אות זולוה  ממלוה ד"פ מיימוניות הגהות נז
  .מלוה ולוה' מהל' פ ד"ם סו"רמב, בשם הגאונים' נ' ה סי"מ פ"ש ב"רא נח
ד "מיימוניות דפוס קושטא פ' הג, א"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ז"וי' וי' ח' ג סי"ש כלל י"ת הרא"שו נט

', ח' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, י"ם ור"ד בשם ר"י' מיימוניות משפטים סי' ד ותשו"ממלוה הי
 .ה"תס' ש סי"ריב, ג"ס' ד סי"א ח"רשבת ה"שו

  .'ש' תרומת הדשן סי, ב"של' מ סי"מרדכי ב ס
  .ג"תקס' מרדכי קידושין סי' הובאה בהג, ז"ל' ל סי"ת מהרי"שו סא
  .ה"ז בהגה"פ' ק סי"תרומת הדשן שם בשם סמ סב
  .ד"קע' ב סי"א ח"ת הרשב"שו סג
ם "ת מהר"ז בשם שו"ל' ל סי"ת מהרי"וש, ג"תקס' מרדכי קידושין סי' הג, ב"של' מ סי"מרדכי ב סד

  .ט"תתקס' מרוטנבורג דפוס פראג סי
  .ה"תס' ש סי"ריב, ז"קמ' ד סי"ח וח"קי' ב סי"א ח"ת הרשב"שו סה
  .ב שם"א ח"ת הרשב"שו סו
  .ש שם"ריב סז
 .ש שם"ריב סח
 .ף"ב מדפי הרי"ג ע"מ דף ל"י ב"נימוק, א"י בשם תלמידי הרשב"ב, ב"ע' מ דף ס"ן ב"הר' חי סט

  .ב"ו ע"ז דף כ"ע' תוס ע
 .ז"י-ז"ט' ה סי"מ פ"ש ב"פ הרא"י ע"ב עא
  .שם עב
  .ב"ה ממלוה ולוה הי"מיימוניות פ' הג, א"תמ' מ סי"מרדכי ב' הג עג
  .א"א ע"מ דף ס"ב עד
 .ף"ב מדפי הרי"ז ע"ן כתובות דף ט"ר, ה"טור בשם הרמ עה
  .א"ג ע"מ דף ס"ב עו
  .טור עז
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  .ב"א ע"מ דף ס"ב עח
א מדפי "ד ע"י דף ל"נימוק, ב"א ע"ן דף ס"הר' חי, ז"ז י"ט' ה סי"ש פ"רא, ב"ד ע"ן שם דף ס"רמב עט

  .ף"הרי
  .ז"קפ' ה סי"א ח"ת הרשב"שו פ

ן "הר' א וחי"ח ע"א דף ס"הרשב' ף בשם חי"א מדפי הרי"ח ע"י דף ל"נימוק', ה' ה סי"מ פ"ש ב"רא פא
  .ב"ז ע"דף ס

, ו"שי' ז סי"ח, ה"קס' ה סי"ח, ו" תשל'א סי"א ח"ת הרשב"שו, ו"ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו פב
  .ד"א והראב"א והרשב"ז ע"ן דף ס"הרמב' ה בשם חי"ש' ש סי"ריב

  .א"ב כר"א ע"מ דף ס"ב פג
  .ה"תס' ש סי"ריב, ב"א ע"ן דף ס"א והר"הרשב' ף בשם חי"א מדפי הרי"ד ע"י דף ל"נימוק פד
  .א"ב ע"מ דף ס"ב פה
  .ה"מלוה ולוה ה' ד מהל"ם פ"רמב', ב' ט סי"ש שם פ"רא, ב"ד ע"ק דף צ"ב פו
  .א"ה ע"מ דף ס"ב פז
  .ף"א מדפי הרי"ו ע"י דף ל"נימוק, ט"י' ה סי"ש פ"רא פח
  .א"ה ע"מ דף ס"ב פט
 .מ שם"ב צ

  .ב"ד ע"ב דף צ"ב, ב"ע' ק דף ל"ב, א"ב ע"מ דף ע"ב צא
 .'ח' ג סי"ק פ"ש ב"רא, מ שם"ב' תוס, ו"מלוה ולוה ה' ד מהל"ם פ"רמב צב
מיימוניות ' תשו, ג"ל' ק סי"מרדכי ב, י שם"אשר' ק שם והג"ש ב"רא, שםמ "ב' י ותוס"רש צג

טור , ף"ב מדפי הרי"ב ע"מ דף מ"י ב"נימוק, ו"מלוה ולוה ה' ד מהל"מגיד משנה פ, ט"נ' משפטים סי
 .ב"נ' מ סי"חו
  .טור צד
  .מיימוניות שם בשם התוספתא' י ותשו"אשר' ומרדכי והג' תוס צה
 .שם' תוס צו
  .א"עה "מ דף ע"ב צז
  .ה"ע' ה סי"מ פ"ש ב"רא צח
  .א"ה ע"ב ודף מ"ד ע"מ דף מ"ב צט
  .'א' ד סי"ש פ"רא, ף"ב מדפי הרי"ו ע"ף שם דף כ"רי ק

  .א"ה ע"מ דף ע"ב קא
  .ד"נ' ב סי"תרומת הדשן ח קב
ה "בשם בעל המאור דף מ' ג' ה סי"ו ח"ספר התרומות שער מ, שם' י ותוס"א ורש"ה ע"מ דף ע"ב קג
  .טור, ד"א בשם רב האי והראב"ח ע"דף כ' ב נתיב ח"רבינו ירוחם ח, י שם"מוקני, ף"א מדפי הרי"ע
  .א"ה ע"מ דף ע"ב קד
 .ה"ע' י סי"א מכת"ת הרשב"שו, ו"ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו, ד"ס פ"כל בו סו, ק"סמ קה
  .א"י דלא כתלמידי הרשב"ב קו
  .ב"ג ע"מ דף ס"ב' פ משמעות הגמ"י ע"ב קז
  .ט"תל' מ סי"מרדכי ב' הג קח
  .ח"ב בשם ר"תל' מרדכי שם סי' הג קט
  .ט"י' ש סי"ת הריב"שו קי

ש "רא, א"מלוה ולוה ה' י מהל"ם פ"רמב, א"ג ע"ף דף מ"רי, ג"י בשם בה"ב לפירש"ב ע"מ דף ע"ב קיא
  .א"ס' ה סי"פ

  .ד"ס פ"כל בו סו, ט"ס רנ"ק סו"סמ, ו"ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו קיב
  .ב"ד ע"מ דף ע"ב קיג
 .ו"ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו קיד
  .'ז' שם סי קטו
 .ו"ט' שם סי קטז
  .א"ה ע"ק דף ע"מ בשטמ"ד בפירושו לב"בשם הראב' ז' ה סי"ו ח"ת שער מ"טור ובעה קיז
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  .א"ג ע"מ דף ס"ב קיח
  .ו"מלוה ולוה ה' י מהל"ם פ"רמב קיט
  .ב"ב ע"ן דף ס"ף בשם הרמב"א מדפי הרי"ד ע"י דף ל"נימוק קכ

  .ב בשם רבינו חננאל"תל' מרדכי סי' הג קכא
 .ף"ב מדפי הרי"ד ע"י דף ל"נימוק, ב"ב ע"ן דף ס"הר' חי, א"ג ע"מ דף ס"ב קכב
 .ב"ב ע"מ דף ס"ב קכג
  .א שם"ב והרשב"ב ע"ן דף ס"ו בשם הרמב"מלוה ולוה הט' ה מהל"מ פ"מ קכד
  .'ח' ה סי"מ פ"ש ב"רא קכה
  .ב"ב ע"א דף ס"מ בשם הרשב"מ, ו"מלוה ולוה הט' ה מהל"ם פ"טור בשם הרמב קכו
  .'ח' ה סי"ש פ"ב והרא"ב ע"ן דף ס"מבטור בשם הר קכז
  .ף"ב מדפי הרי"ד ע"י דף ל"ובנימוק, א"ן והרשב"מ שם בשם הרמב"מ קכח
 .א"ח ע"מ דף ס" בקכט
 .ד בשם יש מי שאומר"תס' ה וסי"ש' כ בסי"וכ, ה"של' ש סי"ת הריב" שוקל

  .ה"ש' ש שם סי" ריבקלא
 .ב"רל' ד סי"א ח"ת הרשב" שוקלב
ובזה , א המתירים כן בכל משכנתא"ח ע"מ דף ס"א ב"א והריטב"פ תלמידי הרשב"ע,  בדק הביתקלג

  .אך במשכנתא דסורא מותר, אוסרים' ג' א סי"ש כלל צ"ת הרא"ה ושו"קס' ה סי"ת ח"א בשו"הרשב
  .ד"תס' ה וסי"ש' ש סי"ת הריב" שוקלד
  .ב"ה ע"מ דף ס" בקלה
  .ב"ו ע"מ דף ס" בקלו
 .ד"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ"רמב, ב"ח ע"ף דף ל" ריקלז
  .א"ז ע"ב וס"ב ע"י דף ס"וכרש, ד"א ול"ל' ה סי"מ פ"ש ב" ראקלח
 .ב"ז ע"ק דף צ" בקלט
 .א"ח ע" שם דף צקמ

ספר התרומות , ב"י' ט סי"ק פ"ש ב"רא, א"מלוה ולוה הי' ד מהל"ם פ"רמב, א"ה ע"ף שם דף ל" ריקמא
 .'ג' ח סי"ו ח"שמ
  .י"ק' ק סי" מרדכי בקמב
 .'ד'  ספר התרומות שם סיקמג
  .ן"בשם הרמב' ה' שם סי ספר התרומות קמד
  .ב"ד ע"מ דף ס" בקמה
, א"תלמידי הרשב, ב"ה ע"מ דף ל"ף ב"כן ב דברי הרי' ן שם שפי"ז בשם הרמב"ט' ה סי"ש פ" ראקמו
  .א שם"ן והרשב"ב בשם הרמב"מלוה ולוה ה' ו מהל"מ פ"מ

ג "ג לאוין קצ"כ הסמ"כתבו דכ' מיימונית אות ד' ובהג, ב"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ" רמבקמז
  .ב"ה ע"מ דף ל"ף ב"וכן פשטות דברי הרי, ואביאסף

  .ש שם"ב הובא ברא"ד ע"ן דף ס"הרמב' לבי, ב"ה ע"מ דף ל"ף ב" ריקמח
  .א"ה ע"ק דף ע"א ב"וברשב, א"וכן משמע בתלמידי הרשב,  טורקמט

  .א" תלמידי הרשבקנ
  .ג בשם רבותיו"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ" רמבקנא
, ב"ד ע"א דף ס"ן והרשב"מ שם כתב כן בשם הרמב"ובמ, ד שם"ראב, ב"ד ע"מ דף ס"י ב" רשקנב

 .ב"ה ע"י דף ל"נימוק
 .ב"ה ע"ף דף ל" ריקנג
ב "א ח"ת הרשב"שו, ז"ט' ה סי"ש פ"רא, ב"מלוה ולוה ה' ו מהל"ד פ"ראב,  טור בשם רבינו אפריםקנד
 .ד"קע' סי
  .ז"שט' ז הובאה במרדכי סי"רנ' ם מרוטנבורג דפוס קרימונה סי"ת מהר" שוקנה
 .ב"ק' ף סי"ת הרי"ו בשם שו"כ' ד סי"ו ח" התרומות שמ ספרקנו
ב בשם "נ' מיימוניות משפטים סי' תשו, ה"שכ' ט וסי"שי' מ סי"מרדכי ב, "כ' ה סי"מ פ"ש ב" ראקנז
  .ה"תתקנ' ם מרוטנבורג דפוס פראג סי"ת מהר"שו
  .מיימוניות' המרדכי ותשו' י בבי" בקנח
  . בית יוסףקנט
  .ב"א ע"מ דף ע" בקס

  .ג"נ' ה סי"ש פ"רא, שם'  תוסקסא
  .ג"י' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שוקסב
  .ז בשם רבינו מאיר"שכ' מ סי"מרדכי ב, ש שם"ת הרא" שוקסג
  .ש שם"ת הרא" שוקסד
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א בשם "י בשם תלמידי הרשב"ב, ט"תל' מ סי"מרדכי ב' הג, ד"נ' ש שם סי"הרא, מ שם"ב'  תוסקסה
 .ב" עא"ן דף ע"הרמב' חי
  .מ שם" בקסו
 .ג"נ' ש שם סי"רא, שם'  תוסקסז
  .מ שם" בקסח
  .ף"א מדפי הרי"ב ע"מ דף מ"י ב"נימוק, א בדרך אפשר"י בשם תלמידי הרשב" בקסט

 .ט"תל' מ סי"מרדכי ב'  הגקע
  .ג"רמ' ג סי"א ח"ת הרשב" שוקעא
 .ב"א ע"מ דף ע"י ב" משמעות הטור לדעת רשקעב
  .ג"ל' תשובות מיימוניות משפטים סי, ג"פוס קושטא המלוה ולוה ד' ה מהל" הגהות מיימוניות פקעג
  .ב"א ע"מ דף ע" בקעד
 .ד"נ' ה סי"ש פ"רא, שם'  תוסקעה
, ד"מלוה ולוה ה' ה מהל"ם פ"רמב, א"ב ע"ף דף מ"משמעות הרי, י"ש שם בשם רש"והרא'  תוסקעו
  .ה"נ' ש סי"י בדעת הרא"ב, א שם"ן והרשב"מ בשם הרמב"מ

  .ש"ראטור בשם ה, ת"שם בשם ר'  תוסקעז
 .ן שם"ף בשם הר"א מדפי הרי"ב ע"י דף מ" נימוקקעח
, ג"מלוה ולוה דפוס קושטא ה' ה מהל"הגהות מיימוניות פ, א"י' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שוקעט

  .ג"ל' תשובות מיימוניות משפטים סי
, ח"של' מרדכי סי, ב"א ע"ן דף ע"א בשם הר"ב ע"י דף מ"נימוק, י"י ור"ה לרש"נ' ה סי"ש פ" ראקפ

  .כ"ש' ז סי"א ח" הרשבת"שו
 .ת שם"ה ובשו"נ' ש סי"וכן משמע ברא, ש" טור בשם הראקפא
ת "שו, ח"של' מרדכי סי, ב"א ע"ן דף ע"א בשם הר"ב ע"י דף מ"נימוק, ת"ה לר"נ' ה סי"ש פ" ראקפב

 .כ"ש' ז סי"א ח"הרשב
  .ז"של'  מרדכי סיקפג
  .ט"רכ' י סי"תשובות רש, ט"ח וכ"א וי"י' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שוקפד
ספר , ד"פ' כל בו סי, ח"של' מרדכי סי, ו בשם רבותיו"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ש שם" ראקפה

  . 'י' ד סי"ו ח"התרומות שמ
 .'וח' ד' ש שם סי"ת הרא" שוקפו
  .ז"מ' ה סי"י פ"אשר'  הגקפז
 .י שם"אשר' הג, ח בשם רבינו שמשון"של' מרדכי סי, ב"א ע"מ דף ע"ב'  תוסקפח
 .ט"תל' מרדכי סי' הג',  ח'ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שוקפט
  .'י' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, א"ח בשם ריב"של' מרדכי סי, ד"פ' כל בו סי, ט"רנ' ק סי" סמקצ

 . מרדכי וספר התרומות שםקצא
 . ספר התרומות שםקצב
  .ז"ק שורש ט" מהריקצג
  .ד"א סימן תשס"א ח"ת הרשב" שוקצד
  .י"ה בשם ר"נ' ה סי"מ פ"ש ב" ראקצה
  . ספר התרומות שםקצו
 .ד"נ' ה סי"מ פ"י ב"אשר' הג, ח בשם רבינו גרשום"של' מ סי"מרדכי ב קצז
  .י שם"אשר' הג,  מרדכי שםקצח
  .י שם"אשר' הג,  מרדכי שםקצט

  .ו"לוה ולוה ה' ז מהל"מ פ"מ, י שם"אשר' הג, ז"של' מ סי" מרדכי בר
  .ה"כ' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שורא
, ד בשם רבינו גרשום"נ' ה סי"י פ"אשר' הג, ף"יא מדפי הר"ב ע"י דף מ"נימוק, ב"א ע"מ דף ע"ן ב" ררב

' י' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, ט"רנ' ק סי"סמ, ג"ק' ן סי"בשם ראב' ה' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו
  .ח בשם רבינו גרשום ושכן נהגו"של' מרדכי סי, ב"א ע"ן בדף ע"בשם הרמב

ב "ט ע"ו דף כ"ח' ינו ירוחם נתיב חרב, ב"א ול"ב ול"וי' ה' ח סי"ת כלל ק"ו ושו"נ' ה סי"ש פ" רארג
 .בשם רבינו תם

  .ש שם"ת הרא" שורד
  . א"רבינו ירוחם שם בשם ריב, ב"א ול"ב ול"וי'  ג-' א' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שורה
  .ב"ל' ש שם סי"ת הרא" שורו
  .ב"קמ' ם מרוטנבורג דפוס פראג סי"ת מהר"שו, ח"תתנ' א סי"א ח"ת הרשב" שורז
  .ג"שכ' ז סי"ח, ט"רפ' ד סי"ח, ל" ר'ג סי"א ח"ת הרשב" שורח
  .א"ו בשם ריב"ח'  רבינו ירוחם נתיב חרט
  .ג"תרנ' א סי"א ח"ת הרשב" שורי

  .ח"של'  מרדכי סיריא
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  .א" שם בשם ריבריב
  .ה"ז וטור בשם ראבי"של' ומרדכי סי' ה' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שוריג
  .ח"ו וכ"כ' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו, ט"רפ' ד סי"א ח"ת הרשב" שוריד
  .ן"בשם ראב' ה' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שורטו
  .ה"ש שם בשם ראבי"ת הרא"שו, ד"נ' ה סי"מפ)"י ב"אשר'  הגרטז
 .ז"מ' ג סי"א ח"ת הרשב" שוריז
 .ה" טור בשם הרמריח
 .ב"א ע"ן דף ע"הר' ף בשם חי"א מדפי הרי"ב ע"י דף מ"נימוק, ו"נ' ה סי"מ פ"ש ב" ראריט
  .ג"שנ' ז סי"ט וח"רנ' ה סי"א ח"ת הרשב" שורכ

, ב"ט ע"ו דף כ"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ד"פ' כל בו סי, ק"סמ, ת"ה בשם ר"נ' ה סי"מ פ"ש ב" רארכא
  .ז"מ' ג סי"א ח"ת הרשב"שו, ב"א ע"ן דף ע"הר' ף בשם חי"א מדפי הרי"ב ע"מ דף מ"י ב"נימוק

 .ח"ס של"ה סו"מ פ"מרדכי ב', ב' ח סי"ש כלל ק"ת הרא"שו', י' ב סי"ש פסחים פ" רארכב
 .ד"ס נ"ה סו"י פ"אשר' הג, מרדכי שם, ש שם"ת הרא"ו שרכג
 .ג"ש'  משמעות תרומת הדשן סירכד
 .ג"ש' ד סי"י וכן מבואר בתרוה" ברכה
  .א"ל' י ודרכי משה ממשמעות תשובות מיימוניות משפטים סי" ברכו
  . דרכי משהרכז
 .י ודרכי משה ממשמעות תשובות מיימוניות שם" ברכח
  .ב"ב ס"קס'  דרכי משה מלעיל סירכט
  .ט"ק שורש קי" מהרירל

  .ג"ד סימן ש" תרוהרלא
 .י" ברלב
 .ד שם" תרוהרלג
 .תשובות מיימוניות שם, ד"פ' כל בו סי, ט"רנ' ק סי" סמרלד
 .ח"כ' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שורלה
  .ט"רכ' ג סי"א ח"ת הרשב"שו', י' ב סי"ש פסחים פ" רארלו
ב "א ע"מ דף ע"ן ב" הר'חי', י' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, ביעור חמץ' ב הל" בעל העיטור חרלז

  .ן"בשם הרמב
  .ש שם" רארלח
 .ה"ש' ש סי"ת הריב" שורלט
  .'א' ז סי"ו ח"ו וספר התרומות שמ"נ' ה סי"מ פ"ש ב"הובאה ברא, ח"ה ה"מ פ" תוספתא ברמ

י בשם "ב, ג"שי' מרדכי סי, ב"א ע"א בדף ס"ף בשם הרשב"א מדפי הרי"ד ע"מ דף ל"י ב" נימוקרמא
 .א"תלמידי הרשב

  .'א' ז סי"ו ח"ו וספר התרומות שמ"נ' ה סי"מ פ"ש ב"הובאה ברא, ח"ה ה"מ פ" תוספתא ברמב
  . טוררמג
 .'א' ז סי"ו ח"ו וספר התרומות שמ"נ' ה סי"מ פ"ש ב"הובאה ברא, ח"ה ה"מ פ" תוספתא ברמד
  . משמעות הטוררמה
 .א"ב ותלמידי הרשב"א ע"מ דף ס"ן ב"הר'  חירמו
ו "וספר התרומות שמ, ף"א מדפי הרי"ד ע"ף למ ד"י ב"הובאה בנימוק, ח"ה ה"מ פ" תוספתא ברמז
  .'א' ז סי"וח' ו' ב סי"ח

 .ה"ו בשם הרמ"סוף ח' רבינו ירוחם נתיב ח', ט' ח סי"ש כלל ק"ת הרא" שורמח
 .ג"י'  שם סירמט

 .ט"שע' מרדכי גיטין סי, א"תתע' א סי"א ח"ת הרשב" שורנ
 . בית יוסףרנא
  .ג" עס"מ סו"הובא בטור חו', ט' סי' ש כלל צ"ת הרא" שורנב
  .ז"מ' ג סי"א ח"ת הרשב" שורנג
  .ב"א ע"מ דף ע" ברנד
  .ג"נ' ה סי"ש פ" רארנה
מלוה ' ה מהל"מגיד משנה פ, ג"רכ' ן סי"א המיוחסות לרמב"ת הרשב"שו, ד"ש שם בשם הראב" רארנו

רבינו , ן"א והר"ף בשם הרשב"א מדפי הרי"ב ע"י דף מ"נימוק, ב"א ע"א דף ע"ה בשם הרשב"ולוה ה
  .ה"ג בשם ראבי"של' מרדכי סי, א"א בשם הרשב"ט ע"ו דף כ"ח' יב חירוחם מישרים נת

 . טוררנז
 .ן"ף בשם הר"א מדפי הרי"ב ע"י דף מ"נימוק, ד" בשם הראבג"נ' ה סי"ש פ" רארנח
  . שם ושםרנט
 .א"ש' ד סי" תרוהרס

 .ד שם" משמעות התרוהרסא
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  .ה"ג בשם ראבי"של'  מרדכי סירסב
ח "של' ת במרדכי סי"ר' ומשמעות תשו', ק' מ סי"דה בד בשם האגו"שע' ת בנימין זאב סי"שו, י" ברסג

 .ז"מ' י סי"אשר' ובהג
  .ח"ל' ם מרוטנבורג דפוס פראג סי"ד בשם מהר"של'  מרדכי סירסד
 .א"ב ע"מ דף ע" ברסה
  .א"תלמידי הרשב, ה"טור בשם הרמ, ו"מלוה ולוה ה' ה מהל"ם פ" רמברסו
  .א"ז ע"ן דף ס" שם בשם הרמבמ"מ, ח"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ"רמב, ב"ז ע"מ דף ס" ברסז
  .ד"ל' ה סי"ש פ"רא, ה במישלם"ב בד"ז ע"דף ס' תוס, ן שם"רמב, ם שם" רמברסח
  . מגיד משנה שםרסט

  .ש שם"רא, א"ז ע"י דף ס" טור בשם רשרע
 .ף"ב מדפי הרי"ח ע"י דף ל"נימוק, א"ח ע"א דף ס" רשברעא
  .'כ' ג סי"ו ח"ספר התרומות שמ, ב"פ' י סי"א מכת"ת הרשב" שורעב
  .ז"מלוה ולוה ה' ו מהל"מ פ"ומ, י שם"א ונימוק" רשברעג
ג "ח ע"ה דף כ"ח' ורבינו ירוחם מישרים נתיב ח, ה ולא"ב בד"ד ע"דף ס' ת בתוס"י ור" טור בשם ררעד

 .ש"בשם הרא
  .ג"פ' י סי"א מכת"ת הרשב"שו, ד"ב ושי"רס' מ סי" מרדכי ברעה
  .ג"ב ה"ק פ"ירושלמי מוז בשם ה"ל' ל סי"ת מהרי"פ שו"ע, ג"פ' מ סי" אגודה ברעו
 . טוררעז
ה "ש פ"רא, א"שכ' ד סי"ת ח"א שם ובשו"מ בשם הרשב"כ המ"וכ, י"א כפירוש רש"ז ע"מ דף ס" ברעח
 .טור, ד"ל' סי
ן דף "ג ובשם הר"ג סי מ"ת ח"א ובשו"ח ע"א דף ס"ף בשם הרשב"א מדפי הרי"ח ע"י דף ל" נימוקרעט
  .ב"ז ע"ן דף ס" הרמבה בשם"ש' ש סי"ת הריב"ושו, ד"ב בשם הראב"ז ע"ס
  .א"ז ע"ן דף ס"ם הרמב(ד בש"תס' ה וסי"ש' ש סי"ת הריב" שורפ

  .כ שם ושם בשם יש מי שאומר"וכ, ה"של' ש סי"ת הריב" שורפא
ובזה , א המתירים כן בכל משכנתא"ח ע"מ דף ס"א ב"א והריטב"פ תלמידי הרשב"ע,  בדק הביתרפב

 .אך במשכנתא דסורא מותר, אוסרים' ג'  סיא"ש כלל צ"ת הרא"ה ושו"קס' ה סי"ת ח"א בשו"הרשב
  . בית יוסףרפג
 .א"ז ע"ן דף ס"ח בשם הרמב"ו ממלוה ולוה ה"מ פ" שם לפי המרפד
  .צ"ר' ד סי"א ח"ת הרשב" שורפה
  .ג"ה ע"א פותיקי דף ס" העיטור חרפו
  .ט בשם בעל העיטור"ל' א סי"ץ ח"תשב, בשם איכא מאן דאמר' ס כ"ג סו"ו ח" ספר התרומות שמרפז
 .ב"ה ע"דף סמ " ברפח
  .ב"ג ע"מ דף ע" ברפט
 .ז"רנ' א סי"ף ח"ת הרי"ו בשם שו"כ' ד סי"ו ח" ספר התרומות שמרצ

  .ה"מ' ן סי"ת הרמב"ח בשם שו"י'  ספר התרומות שם סירצא
  .ט"של' י סי"א מכת"ת הרשב" שורצב
  .א"ה ע"מ דף ס" ברצג
  .א"ח ע" שם ובדף סרצד
דף מ "א ובעה"ה ע"א דף ס"א בשם הרשב"מלוה ולוה ה' הלח מ"מ פ"מ, ב"כ' ה סי"ש פ"רא, ב"ג ע"דף ס'  שם ובתוסרצה
 .ף"א מדפי הרי"ו ע"ל

  .שם'  בגמרצו
  . טוררצז
  .ג"ס תל"מ סו"מרדכי ב'  הגרצח
 .ו"ה ה"מ פ"פ הירושלמי ב"ד ע"מלוה ולוה ה' ח מהל"ם פ" רמברצט

ח "ם פ"ורמב, ז"שי' ומרדכי סי, א"כ' ה סי"ש פ"ורא, י שם"א ונימוק"ו ע"ף דף ל"הובאה ברי, ד"ו ה"מ פ" תוספתא בש
  .ב"מלוה ולוה ה' מהל

 .י ומרדכי שם"ק נימושא
 .ד"מלוה ולוה הי' ה מהל"ם פ"ורמב, א"כ' ה סי"ש פ"ורא, א"ו ע"ף דף ל"הובא ברי, א"ה ה"מ פ" ירושלמי בשב
  .ג"י' ד סי"ו ח" ספר התרומות שמשג
וקרוב לזה , א"רס' ג סי"א ח"ת הרשב"שו, ד"מ' ת סי"ן בשו"ד בשם הרמב"ח'  מגיד משנה שם ורבינו ירוחם נתיב חשד

  .ות שםבספר התרומ
  ).ן"בשם הרמב( מגיד משנה שם שה
  .ד"ג בשם הראב"ז ס"א ח"פ ספר התרומות שער נ"ע, ט"ו סעיף כ"ס' מ סי" טור חושו
 .ג"י' ד סי"ו ח" ספר התרומות שמשז
  . טורשח
  .ו"תרפ' א סי"א ח"ת הרשב" שושט
 .ה"ו ה" תוספתא דמאי פשי

 .ה"מ' ן סי"ת הרמב" שושיא
  .ט"י' ש סי"ת הריב" שושיב
  .א"ו ע"מ דף מ" בשיג
  .שם' ן בחי"א בשם הרמב" תלמידי הרשבשיד
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  .ש" טור בשם הראשטו
  .טור', ד' ד סי"מ פ"ש ב"רא, ה נעשה"שם ד'  תוסשטז
  .ב"ג ע"מ דף ס" בשיז
  .ב"תל' מ סי"מרדכי ב'  הגשיח
 .א"ה ע"מ דף ס"ד ב" טור בשם רבינו ישעיה בפסקי רישיט
  .ב"כ' ש סי"ב והרא"ג ע"בדף ס' פ תוס"י ע" בשכ

  .א"עד "מ דף ס" בשכא
  . שםשכב
  . שםשכג
  .א"ג ע"מ דף ע" בשכד
  .ף"ב מדפי הרי"ג ע"י דף מ"נימוק, י"מלוה ה' ט מהל" מגיד משנה פשכה
  .ה והטור"מלוה ה' ח מהל"ם פ"הרמב' מ שם לפי" בשכו
  .ו"המלוה ולוה ' מהלח "ם פ"ח והרמב"בשם ר' התוס' מ שם לפי" בשכז
 .מ שם" בשכח
 .ב"ג ע"מ דף ע" בשכט

  .א שם"ן והרשב"י בשם הרמב"המלוה ולוה ' מהלח " משנה פפ מגיד"א ע"ד ע"מ דף ס" בשל
  .י"המלוה ולוה ' מהלח "ם פ"והרמב, ו"ט' ה סי"ש פ" כשיטת הראשלא
  .ג"המלוה ולוה ' מהלח "ם פ" רמבשלב
  .ד בשם רב האי"תל' מ סי"מרדכי ב'  הגשלג
  .ב"ב ע"מ דף ע" בשלד
  .ב"ס' ש סי"רא, א"ג ע"דף ע'  תוסשלה
  .ב"כ' ש סי"והרא' י ותוס"רש' א לפי"ה ע"מ דף ס" בשלו
  .א"ג ע"מ דף ע" בשלז
 . טורשלח
  .י"טור בשם ר, ז"המלוה ולוה ' מהלט "ם פ"רמב, ג"ס' ש סי"רא, שם'  תוסשלט
  .מ שם" בשמ

 .ח"ף בשם ר"א מדפי הרי"ג ע"י דף מ"נימוק, ן שם"מ שם בשם הרמב" משמא
  .מ שם" בשמב
 .ח"ש' ש סי"ת הריב" שושמג
  .ד"שס' ת בנימין זאב סי" שושמד
 .ש שם"ת הריב" שושמה
  .ב"ה ע"מ דף ס" בשמו
  .ה"פ' י סי"מכת, ה"תל' ג סי"א ח"ת הרשב"שו, ה"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ" רמבשמז
  .א שם"ת הרשב" שושמח
 .מ שם" בשמט

  .י שם"א מכת"ת הרשב" שושנ
 .מ שם" בשנא
  .ה"פ' י סי"א מכת"ת הרשב" שושנב
  .א"ז ע"מ דף ס" בשנג
  .ה"א ובשם הרז"תלמידי  הרשב, א" המלוה ולוה' ו מהל"ם פ"רמב, א"ח ע"ף דף ל" רישנד
  .ב"ה ע"מ דף ס" בשנה
 . טורשנו
 .ב"ה ע"א דף ס"בשם הרשב, ף"ב מדפי הרי"ו וע"י דף ל" נימוקשנז
  .מ שם" בשנח
  .ו"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ" רמבשנט
  .א"י שם בשם הרשב" נימוקשס

  .ח"מלוה ולוה ה' ו מהל"ם פ"פ הרמב"י ע" בשסא
  .ב"ח' רבינו ירוחם נתיב ח, ד" מלוה ולוה ה'ט מהל"ם פ"רמב, א"ג ע"ף דף מ" רישסב
  .ב"ב ע"מ דף ע" בשסג
ט בשם "תל' מרדכי סי' הג', ז' ש סי"רא, ט"תר' ת בספר הישר חידושים סי"ר, ה ופוסקין"ב בד"ג ע"מ דף ס"ב'  תוסשסד

 .א"ג לאוין קצ"בשם סמ' ט ממלוה ולוה אות ד"מיימוניות פ' הג', ס' י סי"אשר' הג, ת"ח ור"ר
  .ב"ב ע" עמ דף" בשסה
  .מ שם" בשסו
  .ב"ב ע"מ דף ע" בשסז
  .מ שם"י ב" רששסח
  .ג"ע' ש סי"רא, ב"מלוה ולוה ה' ט מהל"ם פ"רמב, א"ד ע"ף דף מ"רי, א"ד ע"מ דף ע" בשסט

  .ב"ג ע"מ דף ס" בשע
  .'ט' ה סי"מ פ"ש ב" ראשעא
 .'ז' ש סי"רא, ם"א בשם רשב"ג ע"מ דף ס"ב'  תוסשעב
  .ת"שם בשם ר'  תוסשעג
 .ף"ב מדפי הרי"ד ע"י דף ל"ב והנימוק"ב ע"ן דף ס" הרפ"ג ע"קס' י סי" בשעד
 .ב"ב ע"מ דף ע" בשעה
 .ב"ד ע" שם עשעו
  .ה"ש' ש סי"ת הריב"שו, ט בשם רב האי גאון"י' ה סי"מ פ"ש ב" ראשעז
 .א"ה ע"מ דף ס"ן ב"ט בשם הרמב"רפ' ב סי"ץ ח"ת התשב" שושעח
  .ב"ט ע"מ דף ס" בשעט

ספר , ם שם"ז בדעת הרמב"מלוה ולוה הט' ה מהל"מגיד משנה פ, ו"מ' ש סי"רא, א"ד ה"פ התוספתא פ"שם ע'  תוסשפ
 .ה"נ' ד סי"ו ח"התרומות שמ
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  .פ התוספתא שם" ספר התרומות שם עשפא
 .ב בשם גליון התוספות"ש' ד סי" תרוהשפב
 ה"ש' ש סי"ריב, ב"ג ע"ג דף ס"קצ-א"ג לאוין קצ"בשם סמ' מלוה ולוה אות ע' ה מהל"הגהות מיימוניות פ, שם'  תוסשפג
 .ח"ש' וסי
  .ה"ש' ש סי" ריבשפד
 .ו"מ' ש סי"רא, שם'  תוסשפה
 .מ שם" בשפו
  .א"ע'  שם דף עשפז
 .ט"מ' י סי"אשר' הג, ב"ז ע"דף כ' רבינו ירוחם מישרים נתיב ח, ה דקא"בד. 'דף ע' פ תוס"י ע" בשפח
  .ב"ט ע"מ דף ס" בשפט
 .טור, ב"ז ע"א דף כ"ח' חרבינו ירוחם מישרים נתיב , ן שם"ג בשם הרמב"מלוה ולוה הי' ח מהל"מ פ" משצ

 .מ שם" בשצא
 .א"ה ע"מ דף ס" בשצב

 .י"מלוה ולוה ה' ז מהל" מגיד משנה פא
  .א"י בשם תלמידי הרשב" בב
 .ו"ט' תשובות מיימוניות משפטים סי, ג"מלוה ולוה הי' ח מהל"מיימוניות דפוס קושטא פ' הג, א"כ' ה סי"י פ"אשר'  הגג
  .ב"תק' ש סי"הריבת "שו, ט"תתקפ' א סי"א ח"ת הרשב" שוד
 .א"ה ע"מ דף ע" בה
  .ב"ו ע"ב דף פ" בו
 .ב"מלוה ולוה הי' ח מהל"ם פ"י והרמב"פ פירוש רש"ע, ב"ע' מ דף ע" בז
  . טורח
  .ג"ע' ן סי"ת הר"שו, ב"ע' מ דף ע"ק ב"ד בפירושו בשטמ"ח בשם חכמי לוניל והראב"כ' ג סי"ו ח" ספר התרומות שער מט
  .א"ח ע"מ דף ס" בי

  .ב"א וע" שם עיא
  .א"ט ע" שם דף סיב
' מרדכי סי' הג, ט"רנ' ק סי"סמ', הגהות מיימונית שם אות ח, ב"מלוה ולוה הי' ח מהל"ם פ"י ברמב"ב, י" טור בשם ריג

  .ג"תל
 .ד"ב ונ"נ' ד סי"ו ח"ספר התרומות שמ, א"ע' מ דף ע"ב' ן בתוס" טור בשם ריביד
וספר , ט"רנ' ק סי"וסמ, ט"ל' ה סי"ש פ"והרא, ב"ט ע"מ דף ל"ף ב"והרי, ד"שלוחין ה' ו מהל"ם פ"י בדעת הרמב" בטו

וכן נראה , ב"ג עשין פ"וסמ, ב"ח ע"י שם דף ס"ורש, א"נ' ד בתמים דעים סי"בשם הראב' ה' ג סי"ו ח"התרומות שער מ
  .א"ח ע"ג דף כ"ח' מרבינו ירוחם מישרים נתיב ח

  .ב"ג עשין פ"סמ', ף בשערי שבועות שער ח" ריטז
 .ג"ם הם ש" רמביז
' העיטור אות כ, צ"ש' מרדכי סי, ח ורבינו ברוך"בשם ר' ט' ט סי"י פ"אשר' הג, ב"שלוחין ה' ו מהל"ד פ" השגות הראביח

  .א"ט ע"דף ל
  .ב"ג עשין פ"סמ, א"ב ע"ק דף ק"ב'  תוסיט
  .א"מ' ה סי"מ פ"י ב"אשר' הג, ב"קכ' ק סי"מרדכי ב, ג"ע' ן סי"ת הר" שוכ

 .ב"ח ע"ג דף כ"ח' ב ח רבינו ירוחם מישרים נתיכא
  .ט"כ'  תשובות מיימוניות משפטים סיכב
 .א"ח ע"מ דף ס"ד ב" טור בשם רבינו ישעיה בפסקי ריכג
  .ב"ש' ד סי"תרוה, ט"ק שורש קי"ת מהרי" שוכד
  .ג"תקס' מרדכי קידושין סי'  הגכה
 .ז"י' ד סי"ו ח" ספר התרומות שער מכו
  .ד"קע' ב סי"א ח"ת הרשב" שוכז
 .ד"מ' ן סי"ת הרמב"ו בשם שו"א סי תרפ"א ח"ת הרשב" שוכח
 .ה"קנ' ה סי"וח, א"רל' ב סי"א ח"ת הרשב" שוכט

  .מ"ו בשם הר"סוף ח'  רבינו ירוחם נתיב חל
  .ג"ג לאוין קצ" סמלא
ת "י בשם שו"וב, א"קנ' ז ודפוס ברלין סי"רנ' ם מרוטנבורג דפוס קרימונה סי"ת מהר"ז בשם שו"שט' מ סי" מרדכי בלב

 .ש"הריב
ז דף "ורבינו ירוחם מישרים נתיב ט, א"רכ' ן סי"ת המיוחסות לרמב"ובשו', ב' ב סי"א וח"תרנ' א סי"א ח" הרשבת" שולג
 .ג בשם ספר התרומה"ט ע"מ
  .ה"של' ש סי"ת הריב" שולד
  .'ב' ב סי"ט וח"תתקפ' א סי"א ח"ת הרשב" שולה
  .ב שם"א ח"ת הרשב" שולו
 .ש"י דאורליינ"ה בשם ר"תנ' מ סי"מרדכי ב'  הגלז
 .ג"ט ע"ז דף מ" רבינו ירוחם מישרים נתיב טלח
  .ה"של' ש סי"ת הריב" שולט
 .ח"תתקל' א סי"א ח"ת הרשב"שו, ה"רצ' מ סי" מרדכי במ

  .א"ח ע"מ דף ס" במא
  . טורמב
  .'ח' ח סי"ש כלל פ"ת הרא"שו,  טורמג
  .ב"קצ' ק סי" מרדכי במד
  .א"ט ע"מ דף ס" במה
 .ב" שם עמו
  .ד"שלוחין ה' ח מהל"ם פ"ברמ, ג"מ' ה סי"ש פ"רא, א" שם עמז
  .ה מכאן ואילך"י שם ד" רשמח
  .' שם בגממט
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 . טורנ

  .א"ח ע"מ דף ס" בנא
 .י"מלוה ה' ה מהל"ם פ" רמבנב
  .ב"ח ע"מ דף ס" בנג
 .ה בטור" רמנד
  .'ח סימן ח"ש כלל פ"ת הרא" שונה
 .ה בטור" רמנו
  .ה"שלוחין ושותפין ה' ו מהל"ם פ" רמבנז
 .ב"ב ע"מ דף ס"ף ב"וברי, א"ע' א סי"ף ח"ת הרי"שוא בשם "נ' ד סי" תמים דעים לראבנח
  .ז"שלוחין ה' ז מהל"ם פ"וברמב', מ' ה סי"ש פ"הובאה ברא, ז"ד ה"מ פ" תוספתא בנט
 .ב"ד ע"מ דף ק" בס

 .ח"ג נ"רבינו ירוחם מישרים ח, ב"ב ע"מ דף ס"ף ב"רי, ד"שלוחין ה' ז מהל"ם פ" רמבסא
  .מ שם" בסב
 .'ט' ט סי"ש פ"רא, ף בשם רב האי גאון"יב מדפי הר"ב ע"י דף ס" נימוקסג
  .ש שם"רא, ף שם"רי, ד"ם שם ה" רמבסד
  .ה בשם רוב הפוסקים"ו סעיף ל"קע' מ סי"דרכי משה חו, א"שלוחין הי' ה מהל"ם פ" רמבסה
 .ד"שלוחין ה' ז מהל"ם פ" רמבסו
  .א"ה ע"ב וק"ד ע"מ דף ק" בסז
 .א"ה ע"מ דף ק" בסח
 .ף בשמם"ב מדפי הרי"ב ע"י דף ס"ונימוק, א" תלמידי הרשבסט

  .א"שצ' מ סי" מרדכי בע
  .א"ותלמידי הרשב' ט' ט סי"ש פ"י והרא"לפירוש רש, מ שם" בעא
 .ב"ג עשין פ"סמ, ש שם"הרא, א"ה ע"מ דף ק"ב'  תוסעב
  .ג"שלוחין ה' ה מהל"ם פ"וברמב, א"מ' ה סי"מ פ"ש ב"הובאה ברא, א"ד הי"מ פ" תוספתא בעג
 .ש שם"הרא,  תוספתא שםעד
 .ם שם"רמב, וספתא שם תעה
  . תוספתא שםעו
ז ממכירה "מגיד משנה פ, א"ז ח"רבינו ירוחם מישרים נתיב כ, ף בשם בעל מתיבות"א מדפי הרי"ד ע"ן קידושין דף כ" רעז

 .א שם"א והרשב"ט ע"ן בקידושין דף נ"א בשם הרמב"הי
  .רבינו ירוחם שם,  מגיד משנה שםעח


