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ב"ה

פתח דבר

בשבח והודיה להשי"ת הנני מדפיס בזה 'תדפיס' ראשון מתוך 
חלק  רבינו  ערוך  לשולחן   – וביאורים  'הערות  בעז"ה  שי"ל  ספר 

חושן משפט'.

כפי הנכתב בדף השער של חלק זה בשלחן ערוך רבינו, הלכות 
אלו הינן – 'הלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן משפט'. נראה 
שרבינו כתב את ההלכות המעשיות הנוגעות לחיי היום יום להמון 
העם, ולא דינים וסברות עמוקות לטענות שבין אדם לחבירו אשר 
הם שייכים לבית הדין, וכפי שכתבו בני המחבר בהקדמתם לשלחן 
ערוך על חלק זה של חשן משפט: 'הלכות הצריכות לכל אדם'. גם 
סגנון ההלכות כתוב בפשטות, ובדרך כלל מובאת ההלכה למעשה 

ללא ציון הדעות השונות.

זאת כדרכו של רבינו, בתוך ההלכות ישנם חידושים  יחד עם 
נפלאים הנוגעים לא רק להלכות אלו, וכן מקומות שבדיוק לשונו 
הראשונים  בדברי  וביאורים  קושיות  מתיישב  רבינו  של  הזהב 
מקומות  המראי  בציון  אף  חדשים,  דינים  ועולים  והאחרונים 

שנכתבו בקיצור נמרץ, נמצא לעיתים חידושים וביאורים. 

בשונה מרוב חלקי השלחן ערוך של רבינו, בהם נכתבו במשך 
השנים תילי תילים של ביאורים הערות ודיוקים שונים, בחלק זה 
של חושן משפט נכתב במשך השנים מעט מאד, ורבים לא שמים 

לב לחידושים נפלאים המצויים אף בהלכות אלו.

בחיבור זה, התעכבתי על החידושים העולים מתוך דבריו של 
רבינו, וכן באיזה מקומות ביאורים לבאר את דברי רבינו, וההבדל 
אחר.  במקום  שכתב  מה  לבין  אחד  במקום  רבינו  שכתב  מה  בין 
בדרך כלל לא ציינתי את מראי המקומות של רבינו באשר עבודה 
זו כבר נעשתה בספר מראי מקומות וציונים וכן במהדורה החדשה 
של שו"ע אדה"ז, מלבד מקומות בהם ראיתי שיש חידוש במקור 
שהביא רבינו או במקומות שלא מצאו בספרים הנ"ל מקור לדברי 

רבינו.

קובע ברכה לעצמו הקונטרס אחרון של רבינו אשר כדברי בניו 
של המחבר אודות הקונטרס אחרון הוא 'הרחבת הפלפול בראיות 
חזקות ובדקדוק לשון הגמ' והפוסקים', אשר כתב רבינו בקיצור 

גדול, וגם בזאת כתבתי הנראה לענ"ד בביאור הדברים.



דרבינו  ההילולא  יום  טבת  כ"ד  לרגל  לאור  יוצא  זה  'תדפיס' 
ההילולא  בעל  של  בתורתו  זו  התעסקות  שיהי'  רצון  ויהי  הזקן, 
ה'מכה בפטיש' לפעול התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, תיכף 

ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 שלום דובער יהושע ליפש
 כ"ד טבת, ה'תשפ"ב
חיפה, ארץ הקודש
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שולחן ערוך אדה"ז חושן משפט הלכות הלואה

מצות עשה להלוות לעניי ישראל )אם ידו משגת1 ושיעור השגת יד א 
נתבאר בהלכות צדקה2( שנאמר אם כסף תלוה את עמי את העני 

עמך יכול רשות תלמוד לומר והעבט תעביטנו וגו'.

ואף ליתן לו מתנת חנם3 שהרי נאמר  ואף בלא עבוט חייב להלוותו 

1( אם ידו משגת יש לעיין במה שונה מצווה זו משאר המצוות, שתלויה בהשגת 
ידו, ולכאורה יש לבאר זאת שלשיטת רבינו מצוות הלוואה היא חלק ממצוות צדקה, 

וכדלקמן באריכות.
2( בהלכות צדקה — לכאורה כוונת רבינו ב'הלכות צדקה' להלכות שלא הגיעו לידנו 

שחוברו על ידו דוגמת הלכות הלוואה וכדו'.
3( ואף ליתן לו מתנת חינם שהרי נאמר נתן תתן לכאורה כוונת רבינו ב'מתנת 
חינם', היינו מצוות צדקה, וצריך עיון מה שהביא דווקא פסוק זה, דישנם ריבוי פסוקים 
הקודמים לפסוק זה המדברים אודות מצוות צדקה, ובפרשה זו גופא כתוב בתחילתה 

'פתוח תפתח', כמו כן צריך ביאור מדוע לא נקט בפשטות שאף חייב לתת לו צדקה. 
ובביאור הדברים יש לומר, שלדעת רבינו, מצוות הלוואה היא חלק ממצוות צדקה, 
מוטל  האדם  על  צדקה  מצוות  שמצד  רבינו  זאת  מבאר  בתחילתה  ובפרט  זו  ובהלכה 
לפרנס את חברו במקום הצורך, אך אם חברו מתבייש להתפרנס בתורת צדקה משל 
אחרים, מוטל עליו למצוא את הדרך לפרנס את חברו ללא שחברו יתבייש בכך, ואופן 
זה הוא על ידי מצוות הלוואה, ויתירה מזו, באם חברו מתבייש לקחת ממנו הלוואה ללא 
משכון, )כיון שמרגיש שהמלווה נותן לו כעין צדקה(, מוטל עליו לקחת מחברו משכון. 
ומקור הדברים מדברי הגמ' בב"מ דף ל"א וכתובות דף ס"ז )שציין עליהם במפורש 
כדרכו לציין את מקור הדין כאשר יש בדבר משום חידוש וכדו'(. ובגמ' ב"מ שם: "העבט 
. . שאין לו ואינו רוצה להתפרנס — אמר רחמנא: תן לו דרך הלואה". היינו  תעביטנו 
שבהמשך למה שכתוב בפסוק פתוח תפתח, שזהו הציווי במצוות צדקה, מוסיף הפסוק 
העבט תעביטנו, כלומר שבאם מתבייש יש למצוא האופן לתת לו צדקה )הלוואה( ללא 

שיתבייש.
והנה בהמשך לפסוק העבט תעביטנו כתבה התורה )דברים ט"ו ט'(: "השמר לך פן 
יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' נתן תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו". היינו שיש חובה על 
האדם לתת 'נתן תתן' אף כשלא בטוח שהלה יחזיר את כספו, והראיה לכך כיון שפסוק 
זה מדבר בשמיטה, שהמלווה מצווה לשמוט את החובות, וזהו מה שמוסיף רבינו במוסגר 
שמהפסוק מוכח שחייב לתת לו אף בלא משכון כיון שהמלווה על המשכון אינו משמט. 
וזה כוונת רבינו שאף מתנת חינם חייב לתן לו שנאמר נתן תתן, כי פסוק זה בא בהמשך 
למצוות הלוואה ואומר שאף אם לא יחזיר בשמיטה את ההלוואה מ"מ מצווה על האדם 

ליתן לו בחינם. וא"כ כ"ש שמחויב להלוות אף בלא עבוט.
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נתן תתן לו )ואומר השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר 
קרבה שנת השבע שנת השמטה וגו' והמלוה על המשכון אינו משמט 
על כרחך אף בלא משכון חייבך הכתוב להלוות לו(. ומה תלמוד לומר 
וגם  אחרים  משל  להתפרנס  רוצה  אינו  העני  שאם  תעביטנו  והעבט 
בוש ללות אומרים לו הבא משכון כדי להגיס דעתו שלא יבוש. אין לי 
אלא עני4 עשיר שצריך ללות מנין שמצוה להלוותו לפי שעה תלמוד 

לומר את עמי.

בחנם  עשיר  וישראל  בריבית  ממנו  ללות  נכרי  לפניו  בא  אם  ואפילו 
הישראל קודם אם צריך להוציא המעות לפרנסתו ודי מחסורו5 ולא 

]בשולי הדברים, יש כאן ענין נפלא, שבדרך כלל דעת העולם שלקיחת המשכון הינה 
לטובת המלווה, כדי שלא יאבד את כספו, כאשר האמת היא לפי המתבאר כאן מהגמ', 
שלקיחת המשכון הינה אך ורק לטובת הלווה כדי שלא יתבייש לקחת את ההלוואה[. 

וראה לקמן סעיף ל"ד בדברי רבינו, שמתיישב בזה קושיית המנ"ח.
4( אין לי אלא עני וכו' בטור ובמחבר בסימן צ"ז )שהם המקור לדברי רבינו( הקדימו 
הדין דקרובו עני קודם, וכן הדין דעניי עירו קודמין, לכך שמצווה להלוות אף לעשיר 
לקרובו  הלוואה  קדימת  לדין  לעשיר  הלוואה  דין  והקדים  הסדר  שינה  ורבינו  שצריך. 

ועניי עירו,
ובביאור הדברים יש לומר, כיון שרבינו הקדים כאמור לעיל שחובת ההלוואה נובעת 
ממצוות צדקה, ולכן קס"ד שלעשיר אין חיוב כלל להלוות, לכן תיכף כתב רבינו שאף 
לעשיר שצריך לפי שעה מצווה להלוות. ובאופן פשוט יותר יש לומר, שרבינו נקט את 
הדברים לפי סדר הדברים הנלמדים מהפסוק: את עמי — שיש להלוות אף לעשיר, את 

העני — להקדים עני, עמך — להקדים קרובים.
לפרנסתו  5( הישראל קודם אם צריך להוציא המעות לפרנסתו ודי מחסורו 
— היינו למזונותיו וכדו' כדי להתקיים, )ולא כלשון המדוברת כיום, בה משמשת המילה 
פרנסה גם לעיסוק(. ומקור הדברים כפי שציין רבינו מהאגודה, )ורבינו ציין מקורו לפי 
שדין זה לא הוזכר בשו"ע ובנו"כ(, והנה רבינו שינה מלשון האגודה, דז"ל האגודה )ב"מ 
פ"ה סי' צ"ט(: עמי וכותי עמי קודם לא נצרכא אפילו לכותי ברבית ולישראל בחנם. 
נראה לי דמיירי דשניהם בשוה על משכונות או על בטחונות טובות, וכגון שהישראל 
ומיהו   . . חייו קודמין  רוצה להלוות,  ולא להלות, דאם הישראל הלוה  צריך לפרנסתו 

היכא דבא עני וצריך לחם ורוצה ללוות ולקנות לחם ודאי קודם לכותי. ע"כ.
והנה רבינו הוסיף על דברי האגודה אם צריך להוציא המעות לפרנסתו "ודי מחסורו" 
ולכאורה כוונת הוספה זו, היא שהישראל קודם גם אם לא צריך את המעות לצרכי קיומו 
אלא רק כדי להתקיים באופן שהוא רגיל להתקיים וכפי שנתבאר בהלכות צדקה )שו"ע 
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להלוותו לנכרים בריבית או בשאר משא ומתן שנאמר את עמי עמי 
ומה  לעשיר  עני  להקדים  העני  את  לומר  תלמוד  ומה  לנכרי.  קודם 
ועניי  העיר  עניי  לשאר  הקרובים  ענייך  להקדים  עמך  לומר  תלמוד 
זו  ומצוה  צדקה.  בהלכות  שנתבאר  כדרך  אחרת  עיר  לעניי  עירך 

להלוות לעני גדולה מן הצדקה כמו שנתבאר שם: 

כל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו לא מעות ולא ב 
מטלטלין6 7 עובר בלא תעשה שנאמר לא תהיה לו כנושה. ולנכרי 

ב'(  ס"ז,  )כתובות  שדרשו  ואף  לפניו.  לרוץ  ועבד  סוס  אפילו  א'(,  סעיף  ר"נ  סי'  יו"ד 
שמצווה לתת לעני אפילו סוס ועבד מהמשך הפסוק "אשר יחסר לו" )ולא מהמילים "די 
מחסורו"(, אך מפשטות הלשון פה די מחסורו, היינו מה שחסר להעשיר, וכפי שנתבאר 
בהלכות צדקה. ואף שלא ציין רבינו מקורו, המקור לכך פשוט, כיון שכפי שנתבאר לעיל 
מצוות הלוואה היא חלק ונלמדת ממצוות צדקה, ממילא אותם גדרים הקיימים במצוות 
צדקה קיימים ג"כ במצוות הלוואה, ולכן נתינת ההלוואה צריכה להיות די מחסורו של 

העשיר.
רבינו  של  לשונו  דצ"ע  ל',  הע'  פ"א  חושן  פתחי  בספר  שהקשה  מה  מובן  )ובזה 
שהתחיל בעשיר, וסיים בדי מחסורו ותירץ שיש לעשיר מחסור לפי שעה. אך לפי מה 
שנתבאר כאן, שדי מחסורו פירושו, מה שחסר רק לעשירים כמותו, מובן היטב הלשון(.

חל  אינו  כנושה,  לו  תהיה  דלא  שהדין  מחדש  רבינו  מטלטלין  ולא  מעות  לא   )6
למלווה  לתת  יכול  היות שהלווה  בפשטות  בזה  וההסברה  ללווה מטלטלין,  יש  כאשר 
תמורת חובו את המטלטלין, ממילא לא חל על המלווה הדין דלא תהיה לו כנושה, ומקור 

הדברים ציין רבינו עיין סי' צ"ז סט"ו ובסמ"ע סי' צ"ט ס"ק י"ג.
ובשו"ע סי' צ"ז שם נתבאר ששליח בי"ד יכול לגבות מן הלווה את המטלטלין שלו 
עבור המלווה. ובשו"ע בסימן צ"ט בסעיף ד' נתבאר שאם משביע הדיין את הלווה שאין 
לו לשלם, באם הלווה העני הוחזק לכשר והולך בתום, עובר הדיין משום לא תהיה לו 
כנושה, וכתב שם הסמ"ע שאף שמותר לשליח בי"ד להכנס לביתו ולהפרע ממנו כנ"ל 
ואין בכך משום לא תהיה לו כנושה, מ"מ זהו דווקא כאשר יש ללווה לשלם. ומדברי 
הסמ"ע הוציא רבינו שכאשר יש לו מטלטלין לא עובר על לא תהיה לו כנושה. )ואין 
חילוק בין נשיה על ידי שליח בי"ד לבין שנושה בעצמו, והראיה שגם בדיין שמשביע את 

הלווה בחינם, עובר משום לא תהיה לו כנושה, אף שאין זה על ידי המלווה(.
לו  דין, עובר על לא תהיה  הימנו ע"פ  לגבות  יכול  לא  נראה, שבאם  היה  ולכאורה 
כנושה, אך ראה לקמן בסעיף י"ג שכתב רבינו שבאם יש ללווה מטלטלין אך לא יכול 
לגבות הימנו כיון שע"פ דין מסדרים לבעל חוב, כפי שיתבאר בהמשך, אף שנושה בו, 
לא עובר משום לא תהיה לו כנושה. ואם כן רואים מכך שאף במקרה שעל פי דין אינו 
יכול לגבות מן הלווה, מחמת כך שמשאירים ללווה כמה דברים הנצרכים לו לקיומו — 
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יש אומרים8 שמצות עשה לנגוש ולהצר לו שנאמר את הנכרי תגוש זו 

'מסדרים ללווה', מ"מ אם נושה בו המלווה אינו עובר, כיון שסוף כל סוף יכול לתת לו 
הלווה את דברים אלו הנצרכים לקיומו, אף שעל פי דין לא חייב לתת זאת למלווה.

7( ולא מטלטלין בספר אמרי יעקב כתב שלדברי רבינו אף אם יש ללווה קרקע או 
בית דירה, אין המלווה עובר על לא תהיה לו כנושה, אך לכאורה רבינו דייק וכתב מעות 
או מטלטלין אף שגובים מהלווה אף בית דירה באם אין לו לשלם, )כפי שכתב לקמן 
סעיף ה'(. ומשמע מדבריו שאם אין לו מעות או מטלטלין עובר על לא תהיה לו כנושה 

כאשר תובע ממנו את חובו אף שיש לו בית דירה.
ובביאור החילוק בין מעות ומטלטלין לבין קרקע, יש לומר, שזהו תלוי בדיני הגבייה 
מהלווה שמטלטלין נגבים מיד על ידי שליח בי"ד וכפי שנתבאר לקמן סעיף י"ג, משא"כ 
וראה שם שלדעת  סי' ק"א ס"א  )כפי שנתבאר בחו"מ  מקרקעין שצריך קודם הכרזה 
הרמ"א צריך הכרזה ל' יום כיון שגובים ממנו שלא מדעתו ואף לדעת המחבר שפסק 
יכול  כהרמב"ם יש להכריז כפי שיראו ב"ד כמה זמן נצרך לזה, עיי"ש(, ומכיון שאינו 
לקחת באופן מיידי את השדה אלא ע"י תביעה בב"ד וכדו' באם יבקש מהלווה את כספו 

עובר על לא תהיה לו כנושה.
ועדיין צ"ע קצת לפי דעת רבינו לקמן סעיף י"ג שבאם יש ללווה לשלם אף במקרה 
שהמלווה לא יכול לגבות כגון כאשר צריך להשאיר לו מטלטלין מדין סידור, מ"מ אין 
המלווה עובר משום לא תהיה לו כנושה כאשר תובע ממנו מעות, וא"כ אף כאן הלווה 
יש  ואולי  להכריז.  צריכים  לנכסיו  יורדים  בי"ד  שבאם  אף  הקרקע,  מן  להגבותו  יכול 
לומר הביאור בזה, דכיון שצריך הכרזה ואין יכול המלווה לגבות מיד הקרקע מן הלווה, 
מטלטלין  לו  יש  כאשר  משא"כ  שיכריזו,  עד  לו  לשלם  מחויב  הלווה  דאין  לומר  יש 
שהשאירם לו המלווה מדין סידור, אף שאינו מוכרח להביא לו חפצים אלו, מ"מ חובת 

החזרת החוב מוטלת עליו כיון שיש לו אפשרות לשלם באופן מיידי.
ובכל אופן נראה פשוט שאם מבקש ממנו את הקרקע, וכמו כן באם תובעו בב"ד על 

הקרקע לא עובר משום 'לא תהיה לו כנושה', דא"כ נעלת דלת בפני לווין
8( ויש אומרים מה שכתב משום יש אומרים משום שהרמב"ן בפירושו על התורה 
דברים ט"ו ג' השיג על הרמב"ם שכתב )הל' מלוה ולוה פ"א ה"ב( שמצוות עשה לנגוש 
את הנכרי באם הלווה לו, ודעת הרמב"ן שפירוש הדברים 'את הנכרי תגש', היינו שגוי 
רמב"ם מן הספרי, אף שבדרך  מותר לנגוש משא"כ יהודי. ובציון המקור כתב רבינו 
כלל כאשר מציין רבינו לרמב"ם לא מציין מקורו, כאן ציין, כי פשטות לשונו של הספרי 
על הפסוק משמע כהרמב"ם, דז"ל הספרי עה"פ שם: את הנכרי תגש — זו מצות עשה, 

ואף שהרמב"ן שם פירש אחרת את הספרי מ"מ פשט הלשון משמע כהרמב"ם.
וקצת צ"ע מה שבהלכות ריבית הל' ע"ה הביא בסתם את דברי הרמב"ם )הל' מלוה 
ולוה פ"ה ה"א( שמצות עשה להלוות לנכרי בריבית, ולא כתב משום 'יש אומרים' אף 
שגם בזה נחלק הרמב"ן על הרמב"ם )בפירושו עה"ת הנ"ל(, וגם שם הספרי כתב, לנכרי 
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מצות עשה ולא רשות: 

אסור לאדם להראות לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו ואפילו לעבור ג 
לפניו9 מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרוע ועל 

זה רמז הכתוב לא תהיה לו כנושה ולא נושה ממש10: 

תשיך — מצות עשה. ואולי כי בנוגע לריבית מתווסף האיסור לא תחנם, לתת לו הלוואה 
ללא ריבית, כפי שהביא שם רבינו. משא"כ כאשר לא נוגש את הנכרי אינו עובר משום 
לא תחנם. וצע"ק. ולהעיר שלדברי המנחת חינוך מצוה תע"ו כאשר אינו נוגש את הנכרי 
משום חמלה עובר אף משום לא תחנם, אך רבינו לא הביא שעובר כאן משום לא תחנם 

אף שכתב כן בנוגע לריבית. ויש לעיין.
9( ואפילו לעבור לפניו כמקור ציין רבינו גמ' ב"מ דף ע"ה ע"ב ושם: "מנין לנושה 
בחבירו מנה, ויודע שאין לו, שאסור לעבור לפניו — תלמוד לומר לא תהיה לו כנשה", 
ולהעיר שבשו"ע וטור כתבו רק אסור להראות לפניו, ורבינו הוסיף אף לעבור לפניו )אך 
ברמב"ם שם הלכה ג' הוא כדברי רבינו( ובספר פתחי חושן כתב לבאר: שלשון להראות 
לפניו היה אפשר לפרש דוקא כשמתראה לפניו בכוונה לדוחקו, אבל שלא בכוונה מותר, 
קמ"ל שאפילו לעבור על פניו אסור מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין בידו לפרוע, 
)בספר הנ"ל כתב לפרש זאת בלשון רבינו אך האמת שדברים אלו מופיעים כבר ברמב"ם 

כנ"ל(.
10( ועל זה רמז הכתוב לא תהיה לו כנושה ולא נושה ממש הרמב"ם בה"ג שם 
כתב: "הנוגש העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו עובר בלא תעשה שנאמר לא תהיה 
לו כנושה" ובהלכה ד' שם כתב אסור לאדם להראות עצמו לבעל חובו בזמן שיודע שאין 
מדוע  הק'  ג'(  )בסעיף  בלח"מ  והנה  יכלימו".  או  יפחידו  שלא  לפניו  לעבור  אפילו  לו 
שאסור  כתב  מכן  לאחר  ורק  וכו'  תהיה  לא  משום  עובר  נוגש  שכאשר  הרמב"ם  כתב 
אפילו לעבור לפניו ומשמע שאינו עובר משום לא תהיה וכו', והרי בגמ' )הובא בהערה 
וכו', ותירץ שם בשני  הקודמת( מוכח שגם כאשר עובר לפניו, עובר משום לא תהיה 
אופנים א. שדברי הגמ' הם אסמכתא בלבד )ראה לח"מ בסעיף ד' שם(, או ב. שלמסקנא 
להרמב"ם  האזל( שבספהמ"צ  אבן  )ראה  העירו האחרונים  וכבר  נדחה.  הנ"ל  דין  דגמ' 
)במצות לא תהיה לו כנשה עשה רלד(, מנה בכלל האיסורים דלא תהיה לו כנשה דין זה 

גם כן, ומכך משמע דלא כהלחם משנה.
והנה מפשטות לשונו של רבינו מיושבים הדברים, שכתב תחילה שאם נוגש עובר 
בל"ת, ולאחמ"כ כתב שאסור לעבור לפניו, ועל זה רמז הכתוב, וכו'. והיינו שאכן פשטות 
כנושה ולא כתב נושה, ומכך  רמז בכך שכתב  הכתוב, שרק אם נוגש עובר, אך הכתוב 
מרומז שאף שעובר לפניו יש בזה איסור. ולכן לא כתב הרמב"ם שעובר משום לא תהיה 
לו כנושה, כי הגמ' רק כתבה שאפשר ללמוד משם. )ואפ"ל שאין בזה לאו מפורש כיון 

שאין זה פשטות הכתוב אך יש בזה איסור תורה(.
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אסור ללוה לכבוש ממון חבירו בידו ולומר לו לך ושוב ומחר אתן ד 
ויש אתו שנאמר אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך11: 

פרנסתו12 ה  עסק  לצורך  שלא  ולהוציאה  הלואה  שיקח  ללוה  אסור 
בענין שהוא מאבדה מן המלוה שלא ימצא ממה לגבות חובו ואם 
עושה כן נקרא רשע אף על פי שהמלוה עשיר גדול והוא עני שנאמר 
לוה רשע ולא ישלם. וכשהמלוה מכיר את הלוה שהוא בעל מדה זו 
מוטב שלא להלוותו משילוהו ויצטרך לנגשו אחר כך ויעבור בכל פעם 

משום לא תהיה לו כנושה.

לו  ואין  ידו  מטה  כך  ואחר  פרנסתו13  עסק  לצורך  הוציאה  אם  אבל 

ופשוט בדברי הגמ', שבאמת לא מוסבר מנ"ל  זו הסבר מחודש  יש בהלכה  )ואגב, 
מפסוק זה שאסור לעבור לפניו והמהר"ם שיף כתב שזהו מייתור הלשון ד'לו', שהיה 
צריך להיות כתוב לא תהיה כנשה, ומן המילה 'לו' למדים שאף שרק לו הוא כנשה מ"מ 
הוי איסור, אך לדברי רבינו הוא מכך שכתב לא תהיה לו כנשה, והיה צריך להיות כתוב 

לא תהיה לו נושה(.
ב"מ דף קי ודף קיא, והסיבה לכך שציין את שני המקומות הוא  11( ציין מקורו 
כיון שבדף ק"י נתבאר שהמעכב שכר שכיר עובר משום אל תאמר לרעך וכו', אך שם 
מדובר בנוגע לשכר שכיר ומנ"ל שהוא הדין בנוגע ללווה ומלווה, אך זה מוכח מדף קיא 
שם כתוב אמר רב חסדא לך ושוב לך ושוב זה הוא עושק, ומכאן משמע שכל מי שממון 
וכו'.  ולך ושוב  לו לך ושוב לך ושוב, עובר משום אל תאמר לרעך  ואומר  חבירו בידו 
והה"מ כתב שדין זה מופיע גבי שכר שכיר, אך האמת שמהמשך דברי הגמ' שלשם ציין 

רבינו משמע מפורש שבכל עושק עובר בכך.
שם:  ובסמ"ע  ה',  ס"ק  לסמ"ע  מקורו  ציין  רבינו  לצורך עסק פרנסתו  שלא   )12
למה  גדר  רבינו  נתן  זה  בדין  ופה  לאבדה",  מיקרי  גדול  לצורך  שלא  שמוציא  מי  "כל 
שכתב הסמ"ע 'צורך גדול' דהיינו אם אין זה לצורך עסק פרנסתו, היינו לדברים שצריך 
אותם כמו מזון ולבוש שזהו הפירוש פרנסה. ולכאורה טעמו של רבינו בזה הוא, כיון 
ומכיון שכן, אין  שמצוות הלוואה הינה חלק ממצוות צדקה, כפי שנתבאר בסעיף א', 
לקחת הלוואה יותר מכדי פרנסתו )שבזה מחויב המלווה אף מגדר צדקה(, אלא א"כ אין 

מאבד את הכסף מן המלווה.
ומשמע מדברי רבינו שכאשר מוציא את הכסף ומאבדו אם זה לצורך גדול, דהיינו 
לצורך פרנסה אין בזה איסור, וראה ט"ז בביאורו לטור בתחילת סימן צ"ז שכתב עד"ז 

)ומ"מ באם לא משלם נק' רשע כדלקמן(.
הלוואה  ביקש  שאם  שכתב  לט"ז,  כאן  ציינו  החדשה  במהדורה  אדה"ז  בשו"ע   )13
בזה איסור  אין  לו כסף להחזיר הלוואה  צורך אף שאין  והוציאה לאותו  לצורך מסוים 
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לפרוע אנוס הוא ואינו חייב להשכיר עצמו14 ולא לעשות שום מלאכה 

כי על דעת כן הלווהו, אך אין זה המקור למה שכתב רבינו כאן, כי כאן כוונתו רק אם 
הוציא לצורך גדול דהיינו לצורך עסק פרנסתו, וא"כ דעת רבינו דלא כהט"ז, דאין לקחת 
לצורך  זהו  א"כ  לצורך מסוים, אלא  לוקח  להחזיר, אף כאשר  איך  לו  אין  הלוואה אם 
פרנסתו. )ומה שכתב רבינו בהמשך שאינו חייב להשכיר עצמו, פשוט שהוא הדין אם 
פי  על  דאף  כאן,  דין  החידוש  רק  עצמו,  להשכיר  חייב  שאינו  אחרים,  לצרכים  הוציא 

שבכך שלווה והוציא הכסף לא עשה איסור, מ"מ נק' לווה רשע ולא ישלם כדלקמן(.
14( אינו חייב להשכיר עצמו דעת רבינו שלא זו בלבד שאין כופין אותו להשכיר 
עצמו, גם הוא עצמו אינו מחוייב בזה, והנה מקור הדברים כפי שציין רבינו ממה שכתב 
הרא"ש בתשובתו )כלל ע"ח, סימן ב'(: שמי שלווה מחבירו ואין לו ממה לפרוע אין ב"ד 
לכך: שלא אמרה תורה אלא  וכתב הטעם  כדי להתפרנס,  כופין אותו לעשות מלאכה 
יכול  אינו  ב"ד  שליח  ואפי'  החוצה",  העבוט  אליך  יוציא  בו  נושה  אתה  אשר  "והאיש 
להיכנס לביתו למשכנו כל שכן שלא ישלחו יד בגופו לכופו להשתעבד לפרוע חובו. וכן 
נפסק להלכה בשו"ע )סימן צ"ז סט"ו( אין כופין אותו להשכיר עצמו ולא לעשות שום 

מלאכה כדי לפרוע.
והנה רבינו שינה מלשון המחבר שכתב שאין בית דין כופין אותו, ורבינו כתב שאף 
הוא בעצמו אינו חייב להשכיר עצמו, )ובשונה ממה שכתבו כמה מן האחרונים, שהאדם 
חייב להשכיר עצמו כדלקמן(. והנה הדברים צריכים ביאור דלכאורה כיון שפריעת בעל 
חוב מצווה )ולהרבה דעות מצווה מן התורה, תשובת הרא"ש כלל ח', ועוד(, א"כ מדוע 
ומאי שנא מכל המצוות שעל האדם  חובו,  כדי לפרוע את  יתחייב להשכיר עצמו  לא 

מוטל להשתדל לקיימן.
פריעת  ובעניינו  מצווה  לקיים  האדם  על  חובה  שיש  שאף  בפשטות,  בזה  והביאור 
בעל חוב מצווה, מכל מקום היינו דווקא כאשר יש באפשרותו המיידית לקיים מצווה 
זו, וכאשר יש ממון לכך בבעלותו, )מלבד מצוות מסוימות כד' כוסות, ונר חנוכה שבהן 
מצינו שעני שאין ברשותו צריך לחזר על הפתחים — היינו שבמצוות אלו הטילו חכמים 
על האדם חובה לקיימן אף אם ממון ברשותו לכך ]וראה בבאה"ט בסי' תרע"א שכתב 
שאף שצריך לשאול על הפתחים עבור נר חנוכה אך אינו חייב להשכיר עצמו, אך לכאורה 
אין כל חילוק בין החובה לחזר על הפתחים לבין כך שחייב להשכיר עצמו, וראיתי שכמה 
מן האחרונים תמהו על דברי הבאה"ט ודחו דבריו ראה שו"ת משנה שכיר חנוכה[, אבל 
בשאר מצוות אין הדין כן(, וממילא אף כאן אין חיוב על האדם להשכיר עצמו כדי לפרוע 
החוב. ולכאורה אף בנוגע לבעל חוב מצינו הדגשה זו, במה שאמרה תורה והאיש אשר 

אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה, היינו שישלם מה שברשותו.
והנה בסמ"ע על אתר )סימן צ"ז ס"ק כ"ט( כתב בביאור הדברים מדוע אין בי"ד כופין 
אותו להשכיר עצמו, נראה דהוא מטעם דכתיב  כי לי בני ישראל עבדים, שטר דהש"י 
המשפט  שער  ובספר  בהלוואתו.  ולא  בגניבתו  ונמכר  כתיב  בגנב  ודווקא  קודם.  הוא 
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כדי לפרוע אף על פי שנקרא לוה רשע ולא ישלם15.

כדי  על  היתרים  המטלטלין  וכל  לידו16  שיגיע  ממון  כל  מקום  ומכל 
סידור שמסדרין לבעל חוב חייב ליתן הכל להמלוה ולא ישאיר לעצמו 

)והובאו תמצית דבריו בפת"ש שם ס"ק ה'( האריך לבאר שהחיוב להשכיר עצמו )אף 
שאין בי"ד כופים אותו( תלוי במחלוקת בין התוס' לבין המרדכי, דלדעת התוס' כל פועל 
הוא כעין עבד עברי, והסיבה שמותר להשכיר עצמו אף שאין לאדם למכור עצמו כיון 
שפועל יכול לחזור בו באמצע המלאכה בשונה מעבד, ואילו לדעת ה'מרדכי' רק פועל 
שעובד יותר מג' שנים נחשב כעבד עברי, עיי"ש באריכות גדולה. ועפ"ז העלה שלשיטת 
התוס' אינו מחויב להשכיר עצמו כיון ש'ונמכר בגנבתו' כתיב, ואם מפרנס עצמו כדי 
הרמ"א  פסק  )וכמותו  המרדכי  לשיטת  אך  לעבד,  עצמו  מוכר  כעין  ה"ז  חובו,  לפרוע 
בחו"מ סי' של"ג( מחויב להשכיר עצמו כי אינו נחשב בזה מוכר עצמו לעבד, רק שאין 
בי"ד כופין אותו לכך, כיון שאם יכול לחזור בו בחצי היום )מצד כי לי בני ישראל עבדים(, 

כ"ש שאין בית דין יכולים לכופו להשכיר עצמו.
והנה דעת רבינו בוודאי אינה כדעת שער המשפט, כי רבינו במפורש כתב כאן שאין 
רבינו  כתב  כ"א(  )סעיף  וחסימה  שכירות  שאלה  בהלכות  ואילו  עצמו,  להשכיר  חייב 
כדעת המרדכי שאין לאדם להשכיר עצמו ליותר מג' שנים. ובביאור הדברים יש לומר 
בפשטות כי מה שכתבו הפוסקים הרא"ש ור"ת )עיין באריכות בשער המשפט שם( שאין 
לכפות אותו להשכיר עצמו, היינו שאין ברשות בי"ד לכפות אותו, כי 'ונמכר בגנבתו' 
כתיב, ואם יכפו אותו להשכיר עצמו לפרוע חובו, ה"ז כעין מכירה, אך מה שהוא עצמו 
אינו חייב להשכיר עצמו, היינו מטעם אחר, דלא מצינו שיהיה חייב להשכיר עצמו כדי 

לקיים מצוות פריעת בעל חוב.
אף אעפ"כ נמצא כאן דבר חידוש, שאף שאינו יכול להשכיר עצמו ונקרא אנוס, מ"מ 
מסיים רבינו שנקרא לווה רשע ולא ישלם שבזה מודגש גודל ההשתדלות שכן צריכה 

להיות על מנת לפרוע חובותיו.
15( רבינו ציין מקורו לב"ב דף מ"ה, ושם בגמ': "גופא, אמר רבין בר שמואל משמיה 
לו עליה, מפני שמעמידה  דשמואל: המוכר שדה לחבירו שלא באחריות — אין מעיד 
בפני בעל חובו. היכי דמי? אי דאית ליה ארעא אחריתי, עליה דידיה הדר! אי דלית ליה 
ארעא אחריתי, מאי נפקא ליה מינה? לעולם דלית ליה ארעא אחריתי, דאמר: לא ניחא 
דליהוי לוה רשע ולא ישלם". ומשמע משם שאף שאין לו כלום לשלם, ואין למלווה 

מהיכן לגבות חובו מ"מ נחשב לווה רשע ולא ישלם.
סימן צ"ט שכתבו שם כל שאין  ריש  )פ"ב ה"ב( ולטור ושו"ע  16( ציין לרמב"ם 
ללווה לשלם, משביעים אותו שאין לו לשלם וכולל בשבועה זו, שכל שיגיע לידו ייתן 
ומכיון שמשביעים אותו, מוכח  סידור(.  לו מדין  )מלבד מה שמשאירים  ליד המלווה, 
ודאי שמוטל עליו )אף כאשר לא השביעהו לשלם( לתת למלווה מכל אשר תשיג ידו 

לאחר הסידור.
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אף  ואשתו  לבניו  ולא  לבדו  לו  חודש  י"ב  וכסות  יום  ל'  מזון  כדי  רק 
על פי שחייב במזונותיה ומלבושיה. וכן לעולם כל אימת שיגיע לידו 
איזה ממון או מטלטלין יתנם להמלוה ולא ישאיר לעצמו רק שיהיה לו 
מזון ל' יום וכסות י"ב חודש מיום זה שהגיע הממון לידו. אלא אם כן 
ניתן לו הממון בתנאי על מנת שלא לפרוע ממנו לחוב. והמזון והכסות 
משערים בבינונים שבעיר אף על פי שהיה רגיל תחילה לאכול וללבוש 
חייב  אומנתו  ותורתו  חכם  תלמיד  הוא  אם  ואפילו  כעני.  או  כעשיר 
למכור ספריו17 ואפילו ספר תורה ולפרוע להמלוה ואין צריך לומר בית 

17( חייב למכור ספריו בספר התרומות, וכן בטוש"ע סי' צ"ז סכ"ג כתבו: "ואפילו 
אם הוא ת"ח ותורתו אומנותו אין מניחים לו ספריו, ואפילו ספר תורה".

ומלבד  ספריו".  את  למכור  "חייב  וכתב:  מלשונם  רבינו  שינה  מדוע  ביאור  וצריך 
השינוי בלשון, יש להבין בתוכן הענין, דמפורש נפסק בשו"ע סי' ק"א ס"ב: "אם אין לו 
מעות אינו צריך למכור, כדי ליתן מעות, אלא נותן לו ממה שיש לו". ומקור דבריהם 
מדברי הרא"ש )מסכת כתובות דף פ"ו ע"א( על דברי הגמ' שם שאדם שטוען שאין בידיו 
מעות לשלם את חובו, והמעות שבידיו שייכים לעובד כוכבים, שמוטל עליו למכור את 
הקרקע ולהביא מעות לבעל חובו. וכתב על כך הרא"ש: "כי מן הדין היה לו לפרוע מן 
המעות שבידו והבריחם ממנו בטענת שקר לכך קנסוהו לטרוח ולמכור קרקעות וליתן 

לו מעות הא לאו הכי היו מגבין לו מן הקרקע בשומת ב"ד".
ומדבריו למדו הטושו"ע שאין כופים אותו למכור נכסיו ולפרוע, רק כאשר נהג שלא 

כהוגן. וא"כ צע"ג מדוע כתב רבינו שחייב למכור ספריו ולפרוע למלווה.
כדי  מטלטליו  למכור  רבינו שחייב  לבאר שכוונת  ניתן  היה  בזה,  העיון  לאחר  והנה 
לפרוע חובו, ומה שנתבאר בדברי הרא"ש לעיל הוא דווקא בנוגע לקרקע. ומקור דברי 
רבינו שחייב למכור מטלטלין על מנת לפרוע הוא מדברי הרא"ש בתשובותיו )כלל ח' 
וזה  נכסיו  למכור  נשבע שלא  ואח"כ  לפרוע  ונשבע  מי שלווה  אודות  ב'( שכתב  סימן 
ליה  דהוה  כלל,  השבועה  חלה  לא  ראובן  לשבועת  שמעון  חוב  קדם  אם  "אבל  לשונו: 
נשבע לבטל את המצוה, דמושבע ועומד מהר סיני הוא למכור את שלו ולפרוע חובו, 

דפריעת בעל חוב מצוה ומכין אותו עד שתצא נפשו אם אינו רוצה לפרוע". 
מחויב  אינו  שבקרקע  לקרקע.  מטלטלין  בין  לחלק  להרא"ש  שס"ל  לומר  וצריך 
מעות  מלווה  שכאשר  לומר  יש  החילוק  וסיבת  במטלטלין.  משא"כ  ולפרוע,  למכור 
לחברו, עיקר סמיכתו של המלווה היא על הקרקע, שבטוח במעותיו מחמת שיש ללווה 
קרקע, ולכן כאשר מגיע זמן הפירעון ואין לו מעות יכול לתת לו הקרקע שלו, משא"כ 
בנוגע למטלטלין אין המלווה סומך עליהם כלל בשעת ההלוואה, כיון שמטלטלים לא 
משתעבדים, והלווה יכול למכרם או לאבדם. ]הסמ"ע בריש סי' ק"א ביאר על פי זה 
כיון שכבר בשעת ההלוואה סמך  כדי לפרוע,  נכסיו  צריך למכור את  לא  הלווה  מדוע 
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דירה. אלא אם כן מוחל לו המלוה מרצונו מה שמוחל לו. אבל ספרים 

המלווה שיקבל את הפירעון מנכסיו של הלווה באם לא יהיה לו מעות, אך הסמ"ע לא 
חילק בין מטלטלין לקרקע, לפי שיטת השו"ע שאין חילוק ביניהם[.

בית  לומר  צריך  "ואין  דבריו:  בהמשך  הזקן  רבינו  שכתב  שמה  לומר  צריך  ועפ"ז 
דירה", היינו שצריך לתת למלווה אף את ביתו של הלווה, אך לא שהלווה מחויב למכור 

זאת. ודוחק קצת.
לדברי  מפורשת  סתירה  הוא  ולכאורה  גדול,  פלא  דהוא  כן,  לבארך  ניתן  לא  אך 
הטושו"ע סימן ק"א, שלמדו דבריהם שלא חייב למכור מטלטלין מתוך דברי הרא"ש 
במסכת כתובות )דף פ"ו ע"א( שכתב שלא חייב למכור קרקע. ודוחק לומר שלא שתו 
ליבם לדברי הרא"ש בתשובותו בפרט שתחילת תשובת הרא"ש הנ"ל הובאה להלכה 

בדברי הטושו"ע בסי' ע"ג סעיף ה' עיי"ש.
]תשובת הרא"ש הנ"ל הובאה בספר פתחי חושן הלוואה פרק ד' הערה ט"ז, והוא 
הביא גם את תשובת חזה התנופה שהביא הב"י בסוף סימן צ"ז, והוכיח משניהם שחייב 
למכור מטלטלין כדי לפרוע, אך לענ"ד משם אין ראיה שחייב למכור כדי לפרוע, כיון, 
וייתכן שבנשבע לפרוע חייב לפרוע מעות, וכדברי  ששם מדובר במי שנשבע לפרוע, 
לפרוע  יכול  אינו  במעות,  לפרוע  במפורש  עליו  קיבל  שכאשר  ק"א  בסימן  הסמ"ע 
במטלטלין, ועד"ז יש לומר בנשבע לפרוע שהמלווה עיקר סמיכתו היה לקבל מעות, 
עיי"ש בסמ"ע. ועיקר מ"ש לעיל שמדברי הרא"ש מוכח שעליו למכור נכסיו כדי לפרוע, 
מצווה  חוב  בעל  שפריעת  זה  שעצם  שמוכח  שם,  בתשובה  הרא"ש  דברי  מסיום  הוא 

מכריחה שעל הלווה למכור נכסיו[.
ואולי יש לומר באופן אחר, והוא בהקדים, דרכו של רבינו בחיבור זה, שלא להביא 
הלכות  קיצור  הדין, אלא  לכפייה של אחד מבעלי  או  הדין,  לבית  הנוגעים  דינים  כלל 
למעשה בנוגע לבעלי הדינים כיצד לנהוג מעצמם ולא בנוגע לבית הדין. ולכן שינה רבינו 
בזה  וכו' שהכוונה  ספריו  הלווה את  ביד  מניחים  הנ"ל שכתבו שאין  הפוסקים  מלשון 
היא על בית הדין, וכתב שהלווה חייב למכור. וכן בתחילת דינים אלו ובהמשכם, בנוגע 
לדברים שגובים ממנו כתב בכל המקומות בלשון ממה חייב לפרוע אף שנמצא הלשון 

בפוסקים שגובין ממנו.
ועפ"ז יש לומר חידוש דין בזה, שס"ל לרבינו שמה שהביאו הפוסקים הנ"ל בסימן 
ק"א וכן הרא"ש במסכת כתובות שאינו חייב למכור נכסיו, היינו בנוגע לבית הדין שאינם 
ולפרוע  נכסיו  למכור  מחויב  עצמו  הלווה  אך  נכסיו,  למכור  הלווה  את  לכפות  יכולים 
במעות לבעל חובו, כיון שכאשר לווה ממנו נתחייב לפרוע לו מעות, והוא חייב לעמוד 
בדיבורו, אף שאין כופין אותו על כך )רק שאפילו אין לו מעות בית דין יורדים לנכסיו, 

כיון שגם הם משועבדים לחוב(.
אך הדברים מחודשים ועדיין צריכים עיון דעפ"ז מדוע אינו חייב להשכיר עצמו על 

מנת לפרוע, ואולי יש לחלק בין חיוב להשכיר עצמו, לבין חיוב למכור מה שיש לו.



15 הערות וביאורים בהלכות הלוואה - שו"ע אדה"ז

שקנה לבניו18 וכן בגדי חול שקנה להם או לאשתו19 ואפילו בגדי שבת 
של אשתו שלא קנה לה הוא לא יפרע מהם חובו20:  

המלוה את חבירו לא ילוונו אלא בפני עדים אפילו הלוה הוא תלמיד ו 
שישכח  לחוש  יש  כן  פי  על  אף  מדעתו  יכפור  לא  ובודאי  חכם 
ההלואה מחמת טרדת לימודו ויכפור בו. וכל המלוה בלא עדים עובר 
ולפני עור לא תתן מכשול21. אלא אם כן הלוהו על המשכון.  משום 

ללמוד מהם  ספרים שקנה לבניו בפוסקים כתבו הלשון ספרים שקנה לבניו   )18
והשמיט זאת רבינו, מן הטעם הפשוט שאף שקנה סתם לבניו ספרים, אין הבעל חוב 

גובה מהם כיון שאין זה שייך ללווה אלא לבניו.
19( בגדי חול שקנה להם או לאשתו מדברי רבינו משמע שבעל חוב גובה מבגדי 
שבת שקנה הבעל לאשתו )וכן משמע גם מהמשך הדברים שדווקא בבגדי שבת שקנו 
לה אחרים אינו פורע מהם(. ומקור הדברים מהרמב"ם הל' מלווה פ"א ה"ה שכתב שאין 
בעל חוב גובה מכסות של אשתו ובניו . . במה דברים אמורים בכלי החול אבל בגדי שבת 

והמועד גובה אותן", וכן פסק המחבר בסי' צ"ז סעיף כ"ו.
שבת  בגדי  בין  חילוק  שאין  ודעתם  הרמב"ם  על  חולקים  מהפוסקים  רבים  והנה 
לאחים  בנוגע  רק  הוא  דברי הרמב"ם(  )מקור  ירושלמי  בגמ'  והחילוק שנתבאר  לחול, 
שבאים לחלוק לאחר זמן שהיו שותפים בנכסים שנפלו להם בירושה, ששם סברא לומר 
ואף הרב המגיד שדרכו  שהאחים לא התכוונו להקנות לנשי אחיהם את בגדי השבת. 
להליץ בעד הרמב"ם הסכים שיש סעד לדברי החולקים על הרמב"ם, וכן הרמ"א כתב 
על דברי המחבר הנ"ל "ויש חולקין", ומשמע שהכריע שאין חילוק בין בגדי שבת ליו"ט 

)וראה סמ"ע ס"ק ס"ב מה שביאר בזה(.
החולקים  לדעת  ציין  לא  ואף  כהרמ"א,  ולא  כהמחבר,  רבינו  מדוע פסק  לעיין  ויש 
או למקור דבריו. ואפ"ל שאחר שיש מחלוקת בדבר, הרי המוציא מחברו עליו הראיה, 
והאשה נחשבת כמוחזקת בפועל בבגדים, ולכן יכולה לומר קים לי כדעת הרמב"ם, ואין 

לבעל רשות להגבות בגדים אלו כנגד רצונה.
20( בגדי שבת של אשתו שלא קנה הוא דין זה לא הזכירוהו הפוסקים, אך פשוט 
הוא, כיון שהסיבה שלא גובים ממנו את בגדי חול של אשתו, כיון שקנה את זה לאשתו, 
ממילא אין זה שייך לו, והוא הדין בנוגע לבגדי שבת שאחרים קנו לה, הרי זה שייך לה 
ואין זה שייך לו, וקנו את זה על מנת שלא יהיה לבעלה חלק בזה, כי הרי קנו לה זאת על 
מנת שתלבש בגדים אלו, ולכן אין בעל חוב יכול לגבות זאת, ואין ברשות הבעל לפרוע 

מזה את חובו.
21( עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול מקור דברי רבינו הם )כפי שציין( בגמ' 
ב"מ דף ע"ה ע"ב, ושם: "אמר רב יהודה אמר רב: כל מי שיש לו מעות, ומלוה אותן שלא 
בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול )שעולה על רוחו של לוה לכפור. רש"י(, 
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ואף על פי כן המלוה בשטר משובח יותר שבמשכון אפשר שישכח 
הלוה סך ההלואה ובעדים בלא שטר אפשר שלא יהיו העדים במדינה 

כשיתבעהו ויכפור בו22: 

וזה כופר הכל מקללין אותו ואומרין  וריש לקיש אמר: גורם קללה לעצמו )כשתובעו 
שהוא דובר על צדיק עתק. רש"י(".

זה עם שני  דין  )חו"מ סי' ע' ס"א(, הביאו  )הל' מלוה פ"ב( ובשו"ע  והנה ברמב"ם 
המימרות דכל המלוה ללא עדים עובר הן משום לפני עוור, והן גורם קללה לעצמו. אך 
רבינו השמיט כאן את המימרא השנייה המובאת בגמ', דגורם קללה לעצמו. ואולי י"ל 
)וראה גם בפלפולא חריפתא על הרא"ש  שפסק רבינו רק כרב ולא כריש לקיש בגמ' 

בגמ' שם, שכתב שרב ור"ל חולקים(.
וראה בט"ז כאן שיש נפק"מ בין ב' הטעמים באם לא איכפת לי' שגורם קללה לעצמו, 
דלפי ר"ל מותר להלוות משא"כ לפי רב. ולפ"ז משמע שלדעת רבינו בכל מקרה אסור 
)עיין ט"ז  עוור  לפני  כיון שעובר משום  ואף להלוות לת"ח אסור  להלוות בלא עדים. 

שכתב שהלשון אפילו לתלמיד חכם, קאי דווקא למימרא דרב עיין שם(.
כיון שאין חשש  והב"ח כאן כתב שבהלוואה לת"ח לא חוששים משום לפני עוור, 
ב'  בס"ק  הסמ"ע  כתב  וכן  לעצמו,  קללה  המלווה  שגורם  משום  רק  במזיד,  שיכפור 
שבת"ח מן הסתם לא יכפור במזיד ואין משום לפני עוור, אך רבינו אף שהשמיט את 
הענין דגורם קללה לעצמו, מ"מ כתב שאף לת"ח אסור להלוות, וא"כ דעת רבינו דלא 

כהב"ח.
ובהסברת הדברים יש לומר, שאף שהת"ח כופר בו בשוגג מחמת טרדת לימודו נקרא 
המלווה  וממילא  לימודו(,  טרדת  מחמת  שישכח  בת"ח  ששייך  בגמ'  שם  )וראה  רשע 
עובר משום לפני עוור. והסיבה לכך שנקרא רשע יש לומר על פי דעת רבינו לעיל סעיף 
ה' שאף שאין בידו לשלם נק' רשע, ומשמע מזה שאף מי שלא מתכוון לכפור במזיד, 

סוף כל סוף אם אינו משלם נקרא רשע.
)וראה בלחם משנה, שגם דעתו כדעת רבינו שהחשש בגמ' דלפני עוור, הוא שהלווה 
יכפור בשגגה, ומסביר שמ"ש רש"י שיעלה על רוחו לכפור, כוונתו שבשוגג יעשה זאת, 

כיוון שישכח מההלוואה, וכן הוא גם דעת התומים(.
ולהעיר שעל פי זה נפלו כמה מן ההיתרים שכתבו האחרונים ליישב מנהג העולם 
דבריהם  לפי  כי  נשך(,  איזהו  פרק  סוף  חריפתא  פלפולא  )ראה  עדים,  ללא  שמלווים 
החשש הוא שמא יכפור במזיד, וכאשר אין חשש זה, ורק החשש שגורם קללה לעצמו, 
רבינו, שהחשש הוא  יכול להלוות ללא עדים. משא"כ לדעת  לי',  בזה אם לא איכפת 
שמא ישכח ויכפור בשוגג. ונראה להלכה למעשה, שאם מדובר בסכום נמוך שכוונתו 
למחול באם ישכח הלה, לא שייך החשש דלפני עוור שוב, ומותר להלוות ללא עדים, 

וראוי שיתנה מראש, שאם הלה לא יחזיר, אז הוי מתנה.
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המלוה את חבירו אחד עני ואחד עשיר שלא על המשכון וכשהגיע ז 
חובו  לגבות  או  במעותיו  בטוח  להיות  למשכנו  בא  הפרעון  זמן 
מהמשכון23 לא ימשכננו בעצמו בזרוע אלא על פי בית דין שישלחו 
שנכנס  בין  בשוק  הלוה  מן  שחטף  בין  בעצמו  משכנו  ואם  שלוחם. 
זה עובר בלא תעשה  ונטל משכון הרי  לביתו24 )א( )שלא מדעתו25( 

יותר",  משובח  בשטר  "והמלווה  כתב  שם  בשו"ע  וכו'  שטר  בלא  ובעדים   )22
מדבריהם  משמע  לא  אך  משכון,  מאשר  יותר  טוב  שזהו  כתבו  שם  והש"ך  והסמ"ע 
שישנה עדיפות בשטר על עדים ללא שטר. ורבינו כתב שזה יותר טוב להלוות בשטר 
מאשר בעדים בלא שטר, וחידש רבינו הסבר בזה, שלא מופיע בפוסקים, שיש לחוש 
לכך שילכו העדים למדינת הים. ולכאורה הסבר זה מוכח בגמ' שם, שרבינא ביקש מרב 

אשי שיכתוב לו שטר ולא הסתפק בעדים, ואולי לכן ציין רבינו לגמ' שם.
להסתפק  שאין  שהסיבה  רבינו  אמר  לא  למה  הקשה,  כאן  וציונים  הערות  ובספר 
בעדים היא כדי שלא יאמר הלווה פרעתיו, )כיון שהדין הוא שהמלווה בעדים אין צריך 
לפרוע בעדים, משא"כ בשטר, שאינו נאמן לומר פרעתי, כל עוד השטר ביד המלווה(. 
וכתב שיש לחוש שיכפור במזיד אך אין לחוש שישבע על כך, )וצריך להישבע כאשר יש 
עדים המעידים שלווה(. וראה שם שהאריך שלדעת רבינו יש לחשוש שיכפור במזיד, 
משא"כ בת"ח. ולענ"ד דבריו אינם מוכרחים. ולדעת רבינו לא מצאנו שיש חשש שיכפור 

במזיד, וראה גם בהערה הקודמת.
כיון שמדובר  להיפך,  היא  יאמר פרעתי,  רבינו שמא  הביא  והסיבה בפשטות שלא 
כי אין  ואם היו מעידים לפנינו אכן היה משלם,  זוכר שיש עדים,  ולא  שכופר בשוגג, 

מדובר בכופר במזיד, אך כיון שהם במדינת הים יש חשש שיכפור בשוגג. ודו"ק.
כשנוטל  כן  שאין  "מה  כתבו,  החדשה  במהדורה  מהמשכון  חובו  לגבות  או   )23
בין  חילוק  אין  כי  שכתבו,  למה  הבנה  ואין  הסעיף".  בהמשך  כדלקמן  פירעון,  בתורת 
לגבות חובו מהמשכון לבין ליטלו בתורת פירעון )דאם הכוונה שנוטל כעת, כדי שאם 
הלווה לא יחזיר את ההלוואה יוכל לגבות מהמשכון, היינו להיות בטוח במעותיו שכתוב 
קודם לכן(. ובאמת אין דבריהם נכונים, דמה שנתבאר בהמשך הוא רק לשליח בית דין 
שמותר לגבות בתורת פירעון, אך למלווה עצמו אין היתר לגבות נכסי הלווה בשום צד. 

עיין בהמשך סעיף זה ובהערות.
ופירוש הדברים כאן, שאסור לו לבוא על מנת למשכן את הלווה, כדי להפרע כעת מן 
המשכון, ומה שלא כתב רבינו הלשון שבא ליטלו בתורת פירעון, כי באמת כל עוד אין 
שומא, אינו יכול להפרע מן המשכון דמאן שם לי' )היינו שהאיסור לא רק מצד לא תבוא 
אל ביתו וגו', אלא גם מצד עצם הענין אינו יכול להיפרע ללא שומא(. ועיין קצוה"ח 

ס"ק ב' שגם כתב כן.
ודלא  לאו.  ה"ד(, שזהו  פ"ג  )הל' מלוה  כהרמב"ם  רבינו פסק  שנכנס לביתו.   )24
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וגו' ואין צריך לומר26 לנוטל בזרוע אפילו  שנאמר לא תבא אל ביתו 
בשוק.

יוציא  בו  נושה  אתה  אשר  והאיש  תעמוד  בחוץ  לומר  תלמוד  ומה 
אליך את העבוט החוצה בשליח בית דין הכתוב מדבר שיכול לכפותו 
להוציא העבוט החוצה והוא הדין ליקח ממנו בזרוע בשוק אבל לא 
יכנס לביתו ליטול ממנו בתורת משכון אלא בתורת פרעון. רק כשנוטל 

כדברי התוס' )ב"מ קי"ג ע"א ד"ה 'אימא'( שהוי איסור דרבנן, ועיין לח"מ כאן שתמה 
דרבנן,  איסור  רק  הרמב"ם שזהו  בדעת  אף  ויש שפירשו  מדאורייתא.  אסור  זה  מדוע 

ומרבינו משמע מפורש להיפך, ועיין תומים ס"ק ב' בכל זה.
25( קו"א כאן: עיין בדק הבית שלמד היתר באלמנה מדעתה מבשעת הלואה, 
וכל שכן שיש ללמוד כן לענין איסור ליכנס לביתו שהותר מכללו בערב ואינך 

משא"כ אלמנה.
כוונת הדברים דבבדק הבית בסימן צ"ז, כתב, שאם האלמנה מסכמת שייקחו ממנה 
משכון, מותר לקחת, על אף האיסור למשכן אלמנה, והראיה לכך: שאף בשעת הלוואה 
מותר הדבר לקחת משכון מן האלמנה, ובפשטות שהכל תלוי בהסכמתה. ומכאן למד 
רבינו שהאיסור לקחת מביתו של הלווה, זה רק אם הלווה אינו מסכים. כיון שהאיסור 

להיכנס לביתו של הלווה קל יותר מהאיסור למשכן אלמנה.
פירוש  ומשמע  בערב.  הותר  לא  שבאלמנה  היינו  אלמנה',  'משא"כ  רבינו  במ"ש 
הדברים שאף כאשר האלמנה ערבה, אין למשכנה. וזהו חידוש גדול, והאמת שכן למד 
התומים בסי' זה ס"ק ט' בדעת הרמ"ה ואכ"מ. ועפ"ז חידש רבינו כאן בקו"א שכל שכן 
יותר שאין  דינה חמור  שמותר לקחת משכון מביתו של הלווה מדעתו. שהרי אלמנה 
ליטול ממנה משכון מביתה כאשר היא ערבה, ובאדם רגיל שערב מותר אף ליכנס לביתו.

)כפי  מדעתה  מביתה  ליטול  מותר  ואעפ"כ  יותר  חמור  אלמנה  של  שדינה  ומכיון 
שמותר בשעת הלואתה( כ"ש כל אדם אף שלא בשעת הלוואה שמותר ליטול מדעתו. 
יותר  כי עצם הדין שאלמנה חמורה  ולכן הניחו במוסגר,  זה  ואולי הסתפק רבינו בדין 
אחרים  לפוסקים  משא"כ  הרמ"ה  לדעת  רק  זהו  ממנה,  ליטול  אין  ערב  כשהיא  שאף 

עיי"ש בתומים.
מותר  בי"ד  שליח  והרי  כאן,  יש  ק"ו  איזה  להבין  זכיתי  לא  לומר.  צריך  ואין   )26
ליטול בזרוע ואסור לו לבוא לביתו וכדלקמן )וקושיא זאת גם על הסמ"ע שדבריו הם 
מקורו של רבינו(, וכן יש להבין מהו החילוק בין מ"ש 'שחטף מן הלוה בשוק', לבין מ"ש 

'ליטול בזרוע' וצ"ע.
ברצון  שאפילו  משמע  שמהם  הסוגריים,  ללא  רבינו  דברי  לפי  הוא  האצ"ל,  ואולי 

המלווה אינו יכול ליכנס לביתו, וע"כ הוסיף רבינו שאצ"ל לקחת ממנו ללא רצונו.
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בתורת פרעון צריך להניח לו כדי סידור בית דין שמסדרין לבעל חוב 
וכשנוטל בתורת משכון אין צריך להניח לו כלום.

אך צריך להחזיר לו כל כלי בעת שהוא צריך לו27 ויחזור ויקחנו בעת 
שאינו צריך לו מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו ואת המחרישה 
ביום כדי לעשות בה מלאכתו וכן כל כיוצא באלו שנאמר השב תשיב 
לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וגו' זו כסות לילה שמחזירה 
לו בלילה ואם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו זו 
ומחזיר  נוטלה  ואז  היום עד בא השמש  לו לכל  יום שמחזירה  כסות 
לו כסות לילה וכן כל כלי בעת שהוא צריך לו. ואף אם הלוה נתנו לו 
מדעתו מצוה להחזיר לו. וכלים הצריכים לו ביום ובלילה אסור ליטלם 
כלל כגון בגד שלובש ביום ובלילה וכלי שאוכל בו כמו קערה ושלחן 

ומפה וכל כיוצא באלו28: 

וכל זה בעני ואפילו עשיר בקרקעות אלא שאין לו כלים יותר מכדי ח 
צרכו בצמצום אבל אם יש לו שני כלים ממין אחד מחזיר לו אחד 

27( במראי מקומות ציין רבינו: רמב"ם דלא כרמב"ן שבב"י, עיין מ"מ ודו"ק.
דהבית  לו,  צריך  שהוא  בעת  כלי  כל  שמחזיר  כאן  שכתב  למה  בנוגע  רבינו  וכוונת 
יוסף בסי' צ"ז סעיף ל"ג הביא בשם הרמב"ן דרק כסות יום וכסות לילה הקפידה תורה 
בין שאר  חילק  דייק מהרמב"ם שלא  אך המגיד משנה  דברים,  שיחזיר, משא"כ שאר 
המלווה  על  לו  צריך  דבר שהלווה  כל  הרמב"ם  ויום, שלדעת  לילה  כסות  לבין  דברים 
להחזיר, ורבינו פסק כדעת הרמב"ם ע"פ המ"מ )ודעה זו לא הובאה בבית יוסף כלל(. 
וכן  שהביאו  התרומות  וספר  כהרמב"ן  ודלא  כהרמב"ם  רבינו  פסק  מדוע  לעיין  ויש 

הרשב"א שהביא המ"מ שם. 
יש  יוסף  בבית  רבינו שראייתו של ספר התרומות המובאת  י"ל שדעתו של  ואולי 
יוסף שם(,  מהגמ' ב"מ דף  )הובא בבית  לדחותה, דספר התרומות כתב להביא ראיה 
קט"ז ע"א, דאמרינן שם זיל אהדר ליה דהוי ליה דברים שעושין בהם אוכל נפש, וכתב 
זה דברים שעושים בהם אוכל נפש אלא שאר  ספר התרומות דמשמע מכך שאם אין 
דברים אין צריך להחזיר דהתורה הקפידה רק על כסות יום ולילה )וכן על אוכל נפש(. 
ולכאורה יש להקשות על ראייתו דהרי בכלי אוכל נפש אסור לחבול מהם כלל אפי' על 
ידי שליח בית דין, ואם כן מה הראיה לשאר כלים שמותר לחבול מהם ע"י שליח ב"ד. 

ואולי מטעם זה פסק רבינו כהרמב"ם.
28( וכל כיוצא באלו. לכאורה כוונתו גם למיטה וכדו' שהזכירם הרמב"ם, והטעם 
שהשמיטם רבינו אולי י"ל כי כיום פחות מצוי שמשתמשים בזה ביום כגון מיטה לישב 

עליה, שהיום המיטה משמשת בעיקר לשכיבה בלילה.
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השב  שנאמר  ובניו  אשתו  בשביל  השני  לו  להחזיר  צריך  ואין  מהם 
תשיב לו לו ולא לאשתו ובניו29: 

וכלים שעושים בהם אוכל נפש אפילו יש מהם הרבה אצלו ועושה ט 
יחבול  בכולן30 אסור ליטול אפילו אחד מהם למשכון שנאמר לא 
רחים ורכב כי נפש הוא חובל לרבות כל דבר שעושין בו אוכל נפש 
כגון יורה שמבשלין בה ועריבה שלשין בה וסכין של שחיטה וכיוצא 
בהם מכלים שהאוכל נעשה וניתקן בהם31 )אבל סכין שמחתכין בה 

בשר ופת הרי היא כקערה וכוס שאין האוכל נעשה בהן32(.

29( כל סעיף זה לא הוזכר בפוסקים וחידשו רבינו מתוך דברי רש"י. והנה הפוסקים 
שלא הזכירוהו לכאורה דעתם שאין הלכה כרש"י בברייתא כיון שרש"י למד שהברייתא 
וכן פסק רבינו בסעיף הקודם ולקמן שדין סידור  מדברת מדין סידור ולדעת הרמב"ם 

שונה מדין משכון.
שדעת  שציין  )אף  במשנה  מרש"י  הוציא  זה  שדין  נראה  רבינו  בדברי  כשנדייק  אך 
רש"י לפרש כן גם הברייתא(, ומקורו מ"השב תשיב לו" ולא כפי שהביא רש"י בברייתא 
מדין 'החייהו' ולכן מובן מדוע הביא פסוק זה אף שרש"י למד ממנו הדין לאחר מיתה, 
אך רבינו למד מפסוק זה גם הדין בחייו שאין מחזירין לו משכון עבור בניו. ודו"ק ונפלא 

)ויש להאריך בזה(.
ובדין זה ציין רבינו את מקורו לטור, ולכאורה הציון הוא לכללות הסעיף )ולא כפי 

שציינו במהדורה החדשה(, כי זהו חידוש שהטור מביא והבית יוסף לא ציין מקורו.
30( ועושה בכולן. דווקא כאשר עושה בכולן מלאכה משא"כ אם עושה רק בא' מהם 

כמפורש במ"מ מהתוספתא.
ולא  ושו"ע,  והטור  ולאחר מכן לדברי הרא"ש  כאן לדברי הרמב"ם,  ציין  רבינו   )31
הסתפק בהבאת הרמב"ם כיון שהרמב"ם עצמו )פרק ג' ה"ג( ס"ל שאף "בקר החורש" 
אסור למשכן, אך הרא"ש שאליו ציין רבינו סובר שצמד של פרות שאסור למשכן היינו 
פרות המרכסות, כלומר דווקא פרות שדשות בתבואה, כלומר כלים שמתעסקים איתם 

בעשיית האוכל, ולא סתם כלי אומנות.
32( רבינו ציין כאן עיין טור דפליג על הרמ"ה בהא. ולהבנת הדברים יש להקדים 
את דברי הטור שכתב )בסי' צ"ז(: וכתב הרמ"ה דכל מיני כלים בין שעושים בהם אוכל 
ומזלגות  ומגרפות  וסירות  ובשר  פת  בו  ושמחתכים  שחיטה  של  סכין   . . כגון  נפש 
"ור"י  והטור הוסיף על כך:  וכיוצא באלו. . אסור למשכנם"  וכוסות וקערות  ושפודים 
פירש דלא הוי אוכל נפש אלא כשעושין בהם ממש אוכל נפש כמו סכין של שחיטה 
כגון  אומנות  כלי  אבל שאר  באלו,  וכיוצא  בתבואה(  )פרוש שדשות  המרכסות  ופרות 
וזוג של ספרים אף על פי שמשתכרים בהם לקנות אוכל נפש מותר  פרות החורשות 

למשכנו וכ"כ א"א הרא"ש ז"ל".
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והאוכל נפש עצמו מותר למשכן ובלבד שישאיר לו כדי סידור בעל 
חוב: 

האלמנה בין עניה בין עשירה אין ממשכנין אותה כלל שנאמר לא י 
תחבול בגד אלמנה. ויש אומרים דהוא הדין לגרושה33: 

וכל זה כשממשכן בזרוע על ידי שליח בית דין אבל מדעת הלוה יא 
מותר ליטול ממנו כל מה שנותן אפילו כלים שעושין בהם אוכל 

נפש ואפילו בגד שעליו34 ואפילו מאלמנה: 

וכל זה כשנוטל בתורת משכון להיות בטוח ממעותיו ואינו רוצה יב 
ידי  ועל  במעות35  רק  בו  חפץ  שאינו  מפני  פירעון  בתורת  ליטול 

ומדברי הטור הבין רבינו שרק סכין של שחיטה המתקן האוכל נחשב כלים שעושים 
בהם אוכל נפש משא"כ סכין שחותכים בה בשר וכן קערות וכוסות לא הוי כלי אוכל 
נפש שאסור למשכנם. וראה רעק"א על השו"ע כאן שהבין ממש להיפך וכתב שמשמע 
דעת הסמ"ע שכלים שאוכלים מתוכם הם כלי אוכל נפש וכתב במפורש שמשמע בטור 
שכולל קערות, והוא להיפך ממש מדעת רבינו, והביא רעק"א שכן כתב גם בתשובות 

מיימוניות.
ובדעת רבינו יש לומר שבדברי ר"י "שעושים בהם ממש אוכל נפש" משמע דווקא 
וכן יש לומר  כלים שאיתם מתקנים את האוכל ולא כלים המסייעים באכילת האוכל. 
מכך שהטור שהביא את דברי ר"י שכתב סכין של שחיטה והשמיט סכין שחותכין בה 
בשם הרמב"ן והרשב"א ששם   )פ"ג ה"ה(  מ"מ  רבינו  הוסיף  ולאחר מכן  ופת.  בשר 
כתב הרב המגיד אגב ענין אחר ששאר כלים כגון צלוחיות כוסות וספרים וכיוצא בהם 
במוסגר,  רבינו  הקיפו  )ומ"מ  נפש,  אוכל  כלי  זה  שאין  דעתם  ברור  וא"כ  ממשכנים, 
ואולי כאמור לעיל שאף דעת הטור אפשר לפרש אחרת, וכן דעת הסמ"ע וההגה"מ כפי 

שהביא רעק"א והרמ"ה היא להיפך(.
33( ורבינו פסק בזה כהסמ"ע וכהט"ז, וכפי שציין, אך דלא כהש"ך. והט"ז ס"ל עוד 

שאף בבתולה הדין כן, ורבינו השמיט זה.
שעליו. אף שכפי שנתבאר לעיל ס"ז, אלו מהכלים שמשאירים  בגד  ואפילו   )34

לבעל חוב מדין סידור כי צריך לו תמיד.
יוסף )ב"מ, ס"ט, א'(  אינו חפץ בו רק במעות וכו' מקור הדין הוא בנימוקי   )35
כפי שציין רבינו, אך רבינו השמיט מ"ש הנ"י מעות או קרקע ועוד השמיט מה שכתב 
רבינו  שהשמיט  והסיבה  שביעית.  תשמטנו  שלא  כדי  היא  המשכון  ללקיחת  שהסיבה 
בשעה  הרי  כי  וממשכן,  חוזר  מדוע  מתרץ  זה  שאין  מכיון  בגמ',  שהובא  אף  זה,  טעם 
שמשכן זאת פעם אחת אף שהחזיר המלווה את המשכון ללווה ולא משכנו שוב, כבר אין 
השביעית משמטת, והסיבה לזה שחוזר וממשכן כדי שיתבייש הלווה )ומכאן הוכחה ג"כ 
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לקיחת משכון והחזרתו בכל יום יתבייש וימהר לבקש מעות. אבל אם 
בא ליטול בתורת פירעון רשאי ליטול על ידי שליח בית דין כל הכלים 
היתרים על כדי סידור שמסדרין לבעל חוב אף על פי שעושים בהם 
אוכל נפש. כי לא הקפידה תורה אלא על שביתת כלים שעושים בהם 
אוכל נפש שישבתו ממלאכתם כל זמן שהם ברשות המלוה שהרי אינו 
רשאי להשתמש בהם כל זמן שהם אצלו בתורת משכון. אפילו בגד 
אלמנה מותר ליטול בתורת פירעון אם הוא יתר מכדי סידור בעל חוב: 

וכל מי שיש לו יותר מכדי סידור בעל חוב ואינו רוצה ליתן מותר יג 
לכפותו אפילו על ידי הכאה ואין בזה משום לא תהיה לו כנושה36. 
וגם ממה שמשאיר לו כדי סידור בעל חוב רשאי ליטול ממנו ביום כלי 
הצריך לו בלילה ולהחזירו בלילה וליטול כלי הצריך לו ביום37 ולעשות 
כן לעולם כדי שיבקש מעות לפרוע לו )ולא אמרה תורה לא תהיה לו 

כנושה אלא כשנושה בו מה שאין לו כלל38(.

ליטול  לביתו  ליכנס  דין  בית  השליח  רשאי  פירעון  בתורת  וכשנוטל 
חפציו39 אבל לא המלוה בעצמו40: 

לנת' ס"ב דאם יש לו מטלטלין אינו עובר על לא תהיה לו כנושה, כי אחרת כבר הזהירו 
חז"ל שאסור אפי' להראות לו(.

וזה שהשמיט רבינו קרקע, כיון שבאמת אין המלווה יכול לתבוע קרקע ויכול להגבותו 
הלווה מטלטלין באם ירצה כמבואר בסי' ק"א בטושו"ע ואדרבא הקושיא לכאורה על 

הנימוק"י בזה. ויש ליישב בדוחק שדורש קרקע אף שאין יכול להכריחו.
36( לא תהיה לו כנושה, ציין לדברי הסמ"ע בסימן צ"ט ושם נתבאר שכאשר יש לו 

מה לפרוע אין עוברים משום לא תהיה לו כנושה, וראה לעיל סעיף ב'.
37( ציין לרמב"ם )פ"ג ה"ו( ובמהדורה החדשה כתבו לפירוש הלחם משנה, אך כן 

הוא גם לפי' המ"מ, והרמב"ן חלוק בזה, עיי"ש.
38( לכאורה ההסבר בזה, כיון שסוכ"ס הלווה יכול ליתן לו זאת מעצמו אינו נחשב 
כנושה, ונושה הוא כאשר לוחץ עליו אף שלרש אין כל, אך לפי זה יש לעיין מדוע אם 

יש קרקע עובר, עיין לעיל ס"ב.
39( רבינו ציין לתוס', והיינו לתוס' בדף קי"ד ד"ה 'מהו שיסדרו' )ובמהדורה החדשה 
לא ציינו מקורו(. ולדבריו מוכח ששליח בית הדין מותר לו להכנס לביתו להפרע ממנו 
משא"כ בעל חובו. והסיבה שכך מוכרח שהיא שיטת תוס' דבמשנה )ב"מ קי"ג ע"א( 
איתא: "ולא יכנס לביתו ליטול משכונו" ובגמ' שם אמר שמואל שליח בית דין מנתח 
נתוחי אין, אבל משכוני לא )כלומר ששליח בית דין אסור להכנס לביתו וליטול משכונו, 
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וכל40 זה בהלואה אבל בחוב אחר כגון שכר בהמתו41 או כליו שהיו יד 
מושכרים אצלו או שכר ביתו או שכר עצמו שנשכר אצלו או דמי 
גזילתו וגניבתו מותר למשכנו בעצמו שלא על פי בית דין ואף ליכנס 
לביתו למשכנו. ואם זקפן עליו בהלואה אסור שנאמר משאת מאומה. 
וכן הערב למלוה מותר ליכנס לביתו למשכנו אפילו המלוה עצמו. ואם 

הוא ערב קבלן דינו כלוה ואסור: 

וכל זה למשכנו שלא בשעת הלואתו אבל בשעת הלואה אם מלוהו טו 
על המשכון מותר ליכנס לביתו42 וליטול ממנו אפילו כלים שעושים 
בהם אוכל נפש ואפילו מאלמנות ואינו צריך להחזיר לו כלל לא כסות 

יום ביום ולא כסות לילה בלילה43: 

וכשיגיע זמן הפירעון לא ימכרנו עד לאחר שלשים יום.טז 

וכן הנוטל משכון אחר שהגיע זמן הפירעון לא ימכרנו עד לאחר 
שלשים יום מיום נטילתו אותו אם הוא דבר שאין צריך להחזירו ללוה 

לא ביום ולא בלילה מפני שאינו צריך לו או שיש לו כיוצא בו.

אבל דבר שצריך להחזירו לו אי אפשר למוכרו לעולם שכיון שנוטלו 
לו.  בו מצות השבת העבוט בעת שצריך  לקיים  חייב  בתורת משכון 

אלא אם רואהו בשוק, יכול לקחת ממנו חפץ שנמצא ברשותו(. והנה יש שהבינו שאסור 
כלל לשליח בית דין להכנס לבית הלווה. אך שיטת ר"ת בתוס' שם שמשנה זאת מדברת 
רק כאשר השליח בי"ד רוצה למשכן את הלווה, אך אם הוא רוצה להפרע מן הלווה, יכול 

להיכנס לביתו. ודו"ק. ולכן ציין רבינו לתוס'.
דין  עושה  אדם  שאין  סכ"ח(  גזלה  בהל'  רבינו  שפוסק  )כפי  היא  לכך  הסיבה   )40
לעצמו בחפץ שאינו שלו. ומה שנת' בסעיף הבא היינו כאשר לוקח מדין משכון, שאז 

אין בכך עשיית דין.
הדברים  בסדר  ובטושו"ע  ברמב"ם  מהמופיע  שונה  מדוע  צ"ע  בהמתו.  שכר   )41
זו שלא רק דברים חיצונים אלא אפי' שכר מלאכתו מותר  זו אף  ואולי הוא בדרך לא 

ודוחק.
לביתו  שליכנס  כתב  ט'(  ס"ק  ח'  פרק  )הלואה  חושן  ובפתחי  לביתו  ליכנס   )42
היינו מדעתו וכו'. אך בקו"א סק"א כתב מפורש שמותר מדעתו ליכנס אף שלא בשעת 

הלואה. ופשוט שאינו יכול בשעת הלואה ליכנס בע"כ, דיכול שלא להלוות.
43( רבינו ציין לברייתא )ב"מ קי"ד, ב'(. ומשום מה לא הובאה הברייתא בבית יוסף 

כאן בסי' צ"ז )רק הזכירה אגב שהביא דברי בעה"ת שם עיי"ש(.
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ומה תקנתו יחזירנו ללוה לגמרי אף בעת שאינו צריך לו כגון כסות יום 
בלילה וכסות לילה ביום ויחזור ויטלנו ממנו בתורת פירעון )וימכרנו 
אם הוא בגד חשוב ויקח ללוה מדמיו בגד הראוי לו על פי דין סידור 

בעל חוב(.

ויש אומרים )ב( שאף המלוה על המשכון והוא דבר הצריך לו וצריך 
אף  ההלואה  אחר  ממשכנו  היה  אם  העבוט  השבת  מצות  בו  לקיים 
שעכשיו שהלוהו עליו אינו צריך לקיים בו מצות השבה מכל מקום 
ויטלנו  ויחזור  לו  אסור למכרו לעולם עד שיפדנו הלוה או שיחזירנו 

ממנו בתורת פירעון כדרך שנתבאר. ובעל נפש יחוש לדבריהם44: 

צ"ז ס"ק  )סימן  רבינו על הסמ"ע  חולק  זה  בדין  יחוש לדבריהם.  ובעל נפש   )44
ל"ד(, שדעת הסמ"ע שאף כאשר הלווהו על המשכון )שבמקרה כזה אינו חייב להשיב 
כסות יום כפי שנתבאר לעיל בסעיף ז'(, אעפ"כ אינו יכול לגבות חובו מהמשכון אלא 
א"כ מחזירו ללווה, ואח"כ לוקחו בתורת גבייה, ומקור דברי הסמ"ע הוא מדברי הדרכי 
משה בסימן ע"ג, שכתב שלכו"ע, אינו יכול לגבות מן המשכון אף כשהלווהו על המשכון 

אם לא שהחזירו ללווה תחילה.
אך דעת רבינו כפי שביאר דבריו במראי מקומות ובקונטרס אחרון שמ"ש הדרכ"מ 
'לכו"ע' כוונתו לשתי הדעות המופיעות במרדכי, אך דעת שאר הפוסקים שבכל מקרה 
אם  אף  מהמשכון  חובו  לגבות  יכול  וכדו',  ובלילה  ביום  העבוט  השבת  מצוות  שאין 
לא מחזירו תחילה ללווה, וא"כ רק בעל נפש יחוש לדברי המרדכי אבל העיקר כשאר 

הפוסקים שאין צריך להחזיר, וכדלקמן באריכות.
והנה בדעה הראשונה ציין רבינו: מ"מ, רא"ש טור ושו"ע כת"ק במשנה קי"ג )עיין 
רא"ש דאינו מחזיק יותר מדין סידור, והתקנה היא למ"ד אין מסדרין, עיין שם 

היטב(.
וכפי  הדברים  במקור  המתבאר  לפי  אך  שלפנינו,  השו"ע  במהדורות  מופיע  ]כך 
שיתבאר לקמן נראה שיש טעות הדפוס, ובמקום 'דאינו מחזיק יותר מדין סידור' צ"ל 
'דאינו מחזיר יותר מדין סידור', ובאמת שבמהדורה הראשונה של השו"ע בשנת תקע"ו 
מופיע דאינו מחזי' יותר מדין סידור, וכנראה שהמדפיס במהדורה לאחמ"כ הבין דצ"ל 

דאינו מחזיק, אך לדברים אין ביאור וכפי שיתבאר גם לקמן[.
והנה להבנת הדברים חובה להביא בקצרה עכ"פ את דברי הגמ' והפוסקים בענין.

במשנה ב"מ דף קי"ג ע"א איתא: המלווה את חבירו )והגיע זמן ולא פרע לו, רש"י( 
— לא ימשכננו אלא בבית דין. ולא יכנס לביתו  ליטול משכונו, שנאמר בחוץ תעמוד. 
היו לו שני כלים )וחובו כנגד שניהם, ומשכנו בשניהם, רש"י( — נוטל אחד ומניח אחד. 
ומחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום )בשעה שהוא צריך לזה יחזירנו לו משום 
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החזרת העבוט, ויעכב את השני, וכשיצטרך זה לשני — יטול זה את הראשון ויחזיר את 
השני רש"י(. ואם מת — אינו מחזיר ליורשיו )הלוה אין משיב העבוט ליורשין, שאין כאן 
מצות העבוט, אלא ימכרנו ויגבה חובו, דהשב תשיבם לו כתיב, ולא ליורשין, רש"י(. רבן 
שמעון בן גמליאל אומר: אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד שלשים יום, ומשלשים יום 

ולהלן מוכרן בבית דין".
כלומר שלפי ת"ק אינו יכול למכור לאחר ל' יום את המשכון משא"כ לדעת רשב"ג. 
ולכן כתב המ"מ )מלוה ולוה פ"ג ה"ו( שבאם רוצה לגבות מן המשכון את חובו, חייב 
להחזיר קודם ללווה את המשכון, ורק לאחמ"כ יכול ליטול את המשכון בתורת גבייה, 

וכדעת ת"ק. וכן נפסק בטור ובשו"ע.
והנה בגמ' שם )ע"ב ובהמשך(, נידון האם מסדרין לבעל חוב, כלומר בשעה שמגבין 
את נכסיו של הלווה כאשר אין לו לפרוע חובו, האם משאירים לו חלק מן הדברים שהם 
)ורבינו פסק  בזה,  נחלקו מהי המסקנא להלכה  ובפוסקים  ובגדים.  חייו כמזונות  צרכי 
לעיל סעיף ה' שמסדרים עיי"ש(. והרא"ש הביא דעת ר"ת שאין מסדרין, וכתב שגם 
הכר  את  חייו  ימי  כל  להחזיר  שצריך  ומה  מסדרין,  שאין  שסובר  אפשר  במשנה  ת"ק 
והכסת ללווה, זהו מדין מצוות השבת העבוט, ואין זה קשור כלל לדין 'סידור', ואם רוצה 
לגבות את חובו צריך להשיב לו את המשכון ולאחר מכן יכול לגבות את חובו ואינו צריך 

להשאיר לו כלום.
וזה מ"ש רבינו שלפי הרא"ש "אינו מחזיר יותר מדין סידור", דהיינו שצריך להחזיר 
הכוונה שצריך להחזיר  )'יותר'  סידור, אלא מדין השבת העבוט  לא מדין  את המשכון 
לעולם, כפי שנתבאר במשנה(, והראיה כיון "שהתקנה היא למ"ד אין מסדרין", כלומר 
שהתקנה שיחזיר את המשכון ללווה, ואח"כ יגבה ממנו בתורת גבייה, היא להדעה שאין 
שצריך  ת"ק  דעת  את  להסביר  ייתכן  ש'מסדרין'  הדעות  לפי  )כי  חוב,  לבעל  מסדרין 
וכדעת חלק מן  'סידור',  דין  יכול לגבות ממנו מצד  ואינו  וכו' לעולם  להשיב את הכר 
המפרשים, וכדלקמן(, א"כ פשוט בדברי הרא"ש שמ"ש שיש למלווה חובה להחזיר את 

המשכון, היינו מצד דין השבת העבוט.
ולפי זה גם מהרא"ש מוכח )ולא כדברי הסמ"ע בשם המרדכי(, שרק כאשר יש חובת 
יכול  וא"כ כאשר מלווה על המשכון  חובו,  לגבות ממנו את  יכול  אינו  השבת העבוט, 

לגבות ממנו את חובו.
ולאחר זאת בקו"א הוסיף רבינו להוכיח את שיטתו וכתב: עיין שם דלכולי עלמא 
יוסף  ונימוקי  רע"ב  ק]י"ד[  דף  התוס'  אבל  לריב"א.  אף  היינו  משה  שבדרכי 
במתניתין ורש"י דף קי"ד ע"א ד"ה ואידך ורמב"ם שהעתיק לשונו בשו"ע סי"ח 
בשעת  במשכנו  כן  ואם  ובנ"י,  במ"מ  חזרה  מצות  משום  דת"ק  טעמיה  פירשו 
הכי  ומשום  ע"ש.  בהדיא  ברמזים  הטור  וכ"כ  טעמא.  האי  שייך  לא  הלואתו 

השמיט רמ"א דעת ריב"א בהגהותיו משום דיחידאה הוא. ע"כ דברי רבינו.
הסבר הדברים, דבמרדכי שם ]ואגב, לפי דברי רבינו כאן 'עיין שם' )במרדכי שציין על 
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גוף ההלכה(, ברור שהמראי מקומות על גוף ההלכות, שם ציין רבינו למרדכי, בהלכות 
אלו עכ"פ, הינם מרבינו[, הביא דעת ר' קלונימוס שהמלווה שהלווה על המשכון אינו 
יכול לגבות חובו ממנו אם לא שישיב את המשכון תחילה, ולאחמ"כ הביא דעת ריב"א 
שזהו רק בדברים כמו כר ומחרשה )שבהם קיים הציווי להחזירם כשהלווה צריך להם, 

באם היה זה משכון שלא בשעת הלוואה(.
וע"כ כתב הרמ"א בדרכי משה, דלכו"ע צריך להחזיר קודם הגבייה דבר הצריך ללווה, 
וכתב רבינו שמה שהרמ"א כתב 'דלכולי עלמא' היינו לר' קלומינוס ולריב"א, אך לשאר 
הפוסקים אינו צריך להשיב את המשכון קודם הגבייה, )כאשר מדובר במשכון שלקחו 

בשעת ההלוואה, שהדין הוא שאין בו מצוות השבת העבוט(.
והנה רבינו ציין לכמה פוסקים, ובעניי לא הצלחתי להשיג מדוע מוכח מפוסקים אלו 
דלא כהמרדכי הנ"ל, ולכאורה מחלק מפוסקים אלו מוכח ברור דלא כהמרדכי, אך לא 
מן המקומות שציין רבינו. דראשית ציין רבינו לתוס' שכתב שת"ק במשנה סובר דאין 
מסדרין וסובר שצריך להחזיר כל ימי חייו לא מדין סידור, ומזה הוכיח רבינו שזה שצריך 
)כיון  העבוט  השבת  דין  אין  כאשר  וממילא  העבוט,  השבת  מדין  זהו  במשנה  להחזיר 

שהלווהו על המשכון( אינו חייב להשיב ויכול לגבות מן המשכון את חובו.
את  להחזיר  שיש  כת"ק  שהלכה  היא  ריב"א  דעת  גם  דוודאי  לעיין  יש  עדיין  אך 
המשכון )בדברים שצריך להם המלווה( קודם הגבייה, וא"כ איזו ראיה יש מדברי התוס', 
הרי גם ריב"א מסכים שאין המשנה מדברת מדין סידור אלא מדין חזרה. )ואף שיכול 
להיות שהתוס' סובר שזהו מצד מצוות השבת העבוט, מ"מ אין בדברי תוס' אלו ראיה(.

וביותר הדברים קשים במה שציין רבינו לדברי רש"י ד"ה ואידך, ששם כתב רש"י: 
"ת"ק דמתניתין דאמר דמסדרין לבעל חוב דקתני אם מת אינו מחזיר ליורשיו, הא לו — 
מחזיר לעולם". כלומר לדעת רש"י )במהלך דברי הגמ' שם, עיי"ש(, זה שצריך להחזיר 
את המשכון לדעת ת"ק זהו מדין סידור, ולא מדין חזרה, וא"כ אין שום ראייה משיטת 
רש"י כנגד ריב"א, כי המשנה לא עוסקת כלל בדיני השבת העבוט אלא בדיני סידור, 
)וזהו הפוך מדברי תוס' והרא"ש לעיל שמהם הוכיח רבינו אחרת(, וצע"ג לעניות דעתי.

רש"י  מדברי  ברורה  הוכחה  ישנה  רש"י,  משיטת  להוכיח  רוצה  רבינו  שאם  ובפרט 
במשנה, שם קאי להדעות שסיבת החזרה במשנה, היא מדין מצוות השבת העבוט וכתב 
במפורש שהמשנה עוסקת כאשר לא הלווהו על המשכון והסיבה שצריך להחזיר היא 
מדין מצוות השבת העבוט. עיין בדברי המשנה וברש"י שהובאו לעיל. ואולי רבינו למד 

אחרת את דברי ריב"א, ומרש"י ותוס' הנ"ל מוכח דלא כמותו, ולא זכיתי להבין.
והנה בקו"א ציין רבינו להנימוק"י, ובאמת שם כתוב במפורש כפי שכתב רבינו שזה 
שלת"ק צריך להשיב את העבוט זהו מדין מצוות השבת העבוט, וא"כ משמע ברור דלא 

כדעת ריב"א, דכאשר אין מצוות השבת העבוט יכול לגבות חובו מן המשכון.
ובהמשך כתב שגם דעת הרמב"ם כן: וכתב: "ורמב"ם שהעתיק לשונו בשו"ע סי"ח 
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וכשנוטל בתורת פרעון יכול ליטול ולמכור מיד שהגיע זמן הפירעון. יז 
שנתנו  משכון  בתורת  לידו  כשבא  אלא  יום  שלשים  הצריכו  ולא 

שהות ללוה לפדותו כל ל' יום שהוא זמן הרחבת בית דין.

ול' יום אלו מונין מיום שתבע את הלוה. ואין צריך שיתבענו בבית דין 
אלא אפילו בינו לבינו. והוא שתבעו אחר שהגיע זמן הפירעון.

ואם הלוהו סתם בלא זמן סתם הלואה היא ל' יום ואינו יכול לתובעו 
קודם ל' יום45.

פירשו טעמיה דת"ק משום מצות חזרה במ"מ ובנ"י", פי' דברי רבינו שהרמב"ם שכתב 
והמ"מ  הנימוק"י  פירשו  חובו,  ממנו  לגבות  ולא  המשכון  את  להחזיר  צריך  שהמלווה 
את  ללווה  להחזיר  שצריך  שזהו  וס"ל  כת"ק  שפסק  מצד  שזהו  הרמב"ם,  של  טעמו 

המשכון זהו מצד מצוות השבת העבוט, )ולכן ודאי שאין דעתו כדעת הריב"א(.
שזה  הבינו  לא  ואולי  והנימוק"י,  המ"מ  לדברי  מקור  ציינו  לא  החדשה  ובמהדורה 
פירוש הדברים בדברי רבינו. )ובוודאי שאין הכוונה 'פירשו' שכל הראשונים הנ"ל רש"י 
ותוס' וכו' פירשו שכן היא דעת ת"ק, כי כפי שהובא לעיל, רש"י שאליו ציין רבינו למד 

במפורש בדעת ת"ק שזהו מצד דין סידור(.
והמקור לדברי המ"מ הוא בדברי המ"מ על הרמב"ם על אתר )הל' מלוה ולוה פ"ג 
ה"ו(, אך בדברי הנימוק"י שוב לא זכיתי להבין כלל, דהנימוק"י )על הרי"ף בדברי המשנה 
הנ"ל( פירש דברי הרמב"ם אלו, שצריך להחזיר את המשכון מדין סידור, ובלשונו שם: 
"אבל הרמב"ם ז"ל והראב"ד והרבה מן המפרשים ז"ל כתבו ש'מסדרין' וכן פסקינן לקמן, 
ולפי זה אתי שפיר דתנא קמא דאמר לעולם הם בתורת חזרה, אותם כלים של סידור 
שהיה לו להניחם אצלו ולא הניחם, מפני שאין יכול למכרם. וא"כ שוב צ"ע במ"ש שכן 
פירש הנימוק"י דברי הרמב"ם. )הנימוק"י עצמו אכן פירש דברי ת"ק שצריך להחזיר 

מצד מצוות חזרה, והביאו רבינו לעיל, אך בשיטת הרמב"ם פי' הנימוק"י אחרת(.
ואולי קצת מוכח כן ממ"ש הנימוק"י בהמשך הדברים ד"ה היה לו מין אחד מרובה 
כתב: "והיכא שמשכן לו כלים שאינן בתורת חזרה כגון ספרים וכסא ומנורה וכיוצא בהן 
אינו רשאי למכרן עד ל' יום דלעולם זמן ב"ד ל' יום וכ"כ הרמב"ם ז"ל". אך א"כ צ"ע 
דהרי גם הריב"א ס"ל שבכלים שאין שייך מצוות השבת העבוט לא חייב להחזירם קודם 

הגבייה ודלא כהר' קלונימוס. )עיין לעיל(.
וה' יזכני להבין דברי רבינו בקו"א זה.

45( רבינו ציין למכות דף ג', והוא שם בדף ב' שהמלוה את חברו סתם אינו רשאי 
יוסף ריש סימן ע"ג ציין גם לברייתא בפרק כל הבשר  ובבית  יום.  לתובעו פחות מל' 
זה לא  יוסף העיר שדין  וכבר בחידושי הגהות על הבית  ציין לשם,  ורבינו לא  בחולין, 

נמצא בגמ' שם, עיי"ש.
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ואם המשכון כלה והולך יכול למוכרו46 אף בתוך ל' יום לתביעה: 

וכל המוכר משכון לא ימכרנו אלא על פי בית דין הראוים לדון47. יח 
והם יודיעו ללוה אם הוא בעיר שיבא ויטעון אם יש לו טענה ואם 
אינו בעיר אין צריך להמתין עליו. וגם הבית דין יושיבו שלשה אנשים 
הבקיאים בשומא שישומו כמה הוא שוה48 וימכרנו באותה שומא. ואם 
מכרו ביותר מהשומא היתרון לבעליו. לכך לא ימכרנו אלא בעדים כדי 

שלא יטעון הלוה שמכרו ביותר מהשומא.

וצריך המלוה למכור המשכון ולא ליקחנו לעצמו באותה שומא )או 
אפילו ביותר מהשומא49( מפני החשד שיחשדוהו שלקחו בזול והיה 

אפשר למכרו ביוקר.

46( בפוסקים כתבו יכול למכרו 'בבית דין', ופשוט שכן הוא גם דעת רבינו, ונכלל 
במה שכתב לאחר מכן בריש הסעיף הבא.

סי'  ערוך  דבשלחן  הדברים  הסבר  מ'.  ס"ק  לש"ך  ציין  רבינו  לדון.  הראויין   )47
דין של  דין — רוצה לומר בית  ימכרנו אלא בבית  ע"ג סט"ו הביא דעת הריב"ש: "לא 
ג' הדיוטות", ובש"ך שם האריך להקשות על הריב"ש, דבגמ' משמע שדווקא באלמנה 
התירו לה למכור בבית דין של הדיוטות משום חינא, אך בסתם חוב צריך למכור לפרעון 
ורבינו  מומחים.  דין  בית  שצריך  לדינא  שהעיקר  שם  וסיים  מומחים,  דין  בבית  חובו 
הראויים לדון, ולא כתב כפי שכתב הש"ך בית דין מומחים,  כאן דייק לכתוב בית דין 
ובפשטות כוונת רבינו היא, כפי שנפסק בחו"מ סי' ג' שבכל בית דין מספיק שיהי' אחד 
שיהיה יודע סברות בדינין, אך אין זה בית דין של מומחין )ובאמת שגם הש"ך מסכים 
לזה כפי שכתב בתחילת דבריו: "ועיין לעיל ריש סימן ג' דבדין ממש נמי סגי בחד דגמיר, 

וסתם ב"ד הוא דאית בהו חד דגמיר"(.
ג'  ייתכן שמה שכתב  ]וע"פ הנ"ל קצת צ"ע מה שהקשה הש"ך על השו"ע, שהרי 
הדיוטות כווונתו כאשר יש בהם אחד שיודע קצת סברות בדינים, כפי הלשון שנפסק 
בשלחן ערוך לעיל בסימן ג': "וכל שלושה נקראים בית דין ואפילו הדיוטות", והרי גם 
שם.  ובנו"כ  ברמ"א  כמבואר  בדינים,  סברות  שיודע  אחד  בהם  יש  כאשר  הכוונה  שם 
ראיתי  צינץ, שוב  יעקב לתלמיד מהראי"ל  ראיתי שיישב בספר תפארת  ועד"ז  וצ"ע, 
שאין לפרש כך דברי השו"ע דהרי בסעיף ט"ז חילק במפורש בין ג' הדיוטות לבין בי"ד 
מומחין ופשוט שבית דין מומחים דשם היינו דאית בהו חד דגמיר, וא"כ ג' הדיוטות היינו 

הדיוטות גמורים שאינם ראויים לדון, עיי"ש[.
48( מלשון השו"ע משמע שהב"ד שמים את המשכון, אך בש"ך כתב שהב"ד ישומו 
אותו ע"י ג' שמאים, או אם הם עצמם בקיאים בשומא. ופה כתב רבינו כאופן הראשון 
שהב"ד ממנים ג' שמאים )כנראה שהוא יותר מצוי, מאשר שב"ד עצמם הם השמאים(.
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כדין  במכירתו  דינו  לצדקה  שחייב  ממי  משכון  שנטל  צדקה  וגבאי 
ההדיוט לכל דבר50: 

וכיצד שמין השמאין את המשכון או מטלטלין אחרים או קרקע יט 
מיד  למכרם  יוכל  שהמלוה  מה  כפי  שמין  למלוה  מגבה  שהלוה 
לחזר  שיצטרך  ולא  הזמן51  ולפי  השעה  לפי  בביתו  כשיושב  אפילו 
בעיירות ובשווקים למכרם ולא להמתין אפילו על יום השוק52 שבעיר 
זו שימצאו קונים הרבה ויוסיפו זה על זה בדמים אלא שמין כמה דמים 

49( בהל' מכירה סעיף ט"ו כתב רבינו שהשולח שליח למכור, לא ימכור לעצמו, מפני 
החשד, ואם המקח קצוב מותר. ובשוה"ג שם הק' רבינו מכאן, שאף כאשר יש שומא 
למשכון, מ"מ יש חשד, ובפשטות הסיבה לכך שיש חשד, היא מפני שהמותר לבעלים.

ובפשטות  חשד,  אין  אז  שלך  המותר  המשלח  לו  אמר  שאם  במוסגר  שם  והוסיף 
כוונתו במוסגר שם ליישב הסתירה מפה, וכפי שהעירו במ"מ שם. ועפ"ז גם סוגריים 
אלו פה באים ליישב הסתירה משם, כי שם המותר שייך למשלח, משא"כ כאן אם מכרו 

ביותר משומתו, הייתרון שייך לבעלים.
ולכאורה היה נראה ליישב באופן נוסף קושיית רבינו, כי שם מדובר כאשר המשלח 
המשכון,  סכום  את  קצבו  השמאים  כאשר  פה  משא"כ  המקח,  סכום  את  קצב  בעצמו 
בוודאי יש מקום לחשד יותר. אך קצת נראה מסגנון הדברים כאן, שדברים אלו האם 

מותר לו לקחת לעצמו ביותר מהשומא הסתפק בהם רבינו, וצ"ע צדדי הספק בזה.
מקומו,  מצאו  לא  החדשה  ובמהדורה  מהרש"ל,  רבינו  כאן  ציין  מקום  במראה   )50
ונראה ברור שהוא טה"ד וצריך לומר מהרי"ק )שורש קצ"ג( שהביאו הרמ"א סי' ע"ג סוף 
סעיף י"ד: "מי שנתן משכון לצדקה בעד מה שחייב, הגבאי יכול למכרו, כדין ההדיוט 

שמלוה על המשכון", ובד"מ ס"ק ו' הביא הרמ"א את מקור הדברים מהמהרי"ק.
יג( כתב על  כשיושב בביתו לפי השעה ולפי הזמן. בסמ"ע )סימן קא ס"ק   )51
לשון השלחן ערוך, שיושב בביתו בא למעט שאין צריך ללכת לשוק למכור, לפי השעה, 
בא למעט שאין צורך להמתין עד שיבואו קונים, ולפי הזמן, פירושו שאין לחכות עד 
שאין  כתב  לא  לקמן  אך  ערוך,  השלחן  לשון  את  כאן  כתב  שרבינו  וקצ"ע,  שיתייקר. 
לחכות עד שיתייקר, אף שפשוט שכן דעתו, ואולי דעתו שזה שאין צריך להמתין על 

קונים, וכדי שיתייקר זהו כפילות דברים, וצע"ק.
52( יום השוק. במ"מ כתב רבינו: ובשו"ע סי' קט סוף ס"ג כוונתו כמ"ש בסי' 
רצ ס"ט ולא מיירי בשומא כלל. כוונת רבינו להקשות ממה שכתוב בסימן ק"ט, בנוגע 
לגביית חוב מן היתומים: "ואם השוק קרוב למדינה, מוליכים אותו לשוק". ולכאורה 
נתבאר כאן, שאין שמים אלא לפי הנמכר באותו מקום ואין מוליכים לשוק. ותירץ רבינו 
ששם כוונתו שהאפוטרופוס צריך למכור זאת בשוק, לטובת היתומים, אך לא להוליכו 

למקום רחוק, עיי"ש בסי' רצ.
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היה נותן עכשיו )ג(53 מי שצריך לו חפץ זה ורוצה לקנותו ובסכום זה 

ע"ג סט"ו כמוכר בשוק, שבני השוק  סי'  כוונת הש"ע  וזהו  כאן:  ובקו"א   )53
אינם יודעים שזה נישום בחוב וכל מי שצריך לו יקנה ולא ידחוק )ואין כוונתו 
בשוק שיש בו הרבה קונים דהא אין מחייבים לחזר בשווקים, אלא ודאי כונתו 

כמ"ש. ועיין ביו"ד סי' קע"ג ס"ב ע"ש(. 
כוונת רבינו כאן, ליישב מה שכתב המחבר בסימן ע"ג סט"ו, בנוגע לשמאות משכון, 
שיש לשומו כמוכר בשוק, ולכאורה זה סתירה למתבאר כאן בגוף השלחן ערוך, שיש 
לומר  המחבר  שכוונת  רבינו,  ותירץ  לשוק.  יוליכהו  אם  ולא  כעת,  שלו  כערך  לשומו 
או  הקרקע  את  למכור  רוצה  דין  שבית  יודעים  הקונים  אין  כאילו  היא  שהשמאות 

מטלטלין אלו, וכפי שנתבאר בגוף ההלכה בפנים.
ובהמשך הקו"א כותב רבינו, את דברי הבית יוסף, בסימן ק"ט, בנוגע לשמאות בזמן 
דבר, שהמחירים נמוכים מאד, ולכאורה כן היא דעת רבינו )אף שהרמ"א הביא אף שיטת 

הרשב"ץ, עיין בסימן ק"ט ס"ג(.
הוא  ונתרפא  הדבר  חולי  חלה  שכבר  כגון  לו  שצריך  מי  גם  המגפה  ובשעת 
ביום  שלא  בזול  שקונים  וכמו  מצויים,  אחרים  קונים  ואין  הואיל  בזול  קונה 

השוק מהאי טעמא.
והנה הט"ז )בסימן ק"א, וכן בסימן ק"ט( כתב לחלוק על הבית יוסף, והסביר את דברי 
הרשב"ץ שם, שבשעת מגיפה אין כל שער, כיון שאין קונים מצויים כלל, ולכן אין למכור 
בשעת הדבר, אלא להמתין לאחר מכן. לדברי הט"ז אין להשוות לשעת מלחמה, שיש 

שער נמוך, אך בשעת הדבר אין שער כלל. אך דעת רבינו לא כהט"ז, כדלקמן:
ולהט"ז צריך עיון גדול, כוונת רבינו לתרץ את קושית הט"ז על הסמ"ע )סי' ק"א 
לעצמו  החפץ  את  חוב  הבעל  ייקח  קונה  נמצא  לא  שאם  הדין  מן  שהוכיח  י"ב(,  ס"ק 
כפי שישומו בית דין, שכאשר אין קונה אין להוזיל יותר את השומא אלא ייקח החפץ 
לעצמו. והקשה על כך הט"ז מהי הראיה דילמא מיירי ששמו בזול ולא מצאו קונה? ועל 

כך שואל רבינו:
אם אין מי שקונה בסך זה הוה להו לשום בזול יותר, שאם ישומו שוה מנה 
בפרוטה בודאי ימצאו קונים, ואיזו קצבה יש להוזיל כיון שצריכים להוזיל כל כך 

עד שימצאו קונים בבירור.
אלא  להקדש  דאין  גב  על  אף  נ',  משלם  דלהקדש  ע"ב  צ"]ט[  דף  ב"מ  ועיין 

שעתו ולמכור בחנות אחד אחד צריך זמן מה.
כוונת רבינו למה שהתבאר בגמ' שם, שהגוזל תמרים המדובקים מן ההקדש, ואם היה 
מוכרם אחד אחד, היה מוכרם בנ' ואם היה מוכרם יחד היה מוכרם בארבעים ותשע, צריך 
לשלם חמישים להקדש. ומזה מוכח שאף שאין להקדש אלא שעתו, מ"מ אנו מעריכים 
 כאילו היה כאן חמישים קונים, וכל אחד היה משלם פרוטה, אף שכמובן אין כאן חמישים

קונים, ומכאן ראיה לדעת הסמ"ע שאנו משערים כאילו היה כאן חמישים קונים.
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יקבלנו המלוה כי זהו שוויו עכשיו. ואף שעכשיו אין לפנינו מי שרוצה 
לקנותו בסכום זה זהו מפני שרואים דחקו של הלוה שמוכרח למכרו 
סבורים הם לדחקו יותר שימכור בזול אבל שוויו הוא כפי מה שהיה 

נותן עכשיו מי שצריך לו חפץ זה ורוצה לקנותו עכשיו: 

ממתינין  אין  למחר  השוק  יום  אפילו  דהא  למעט,  רב  זמן  בין  לחלק  ואין 
דסתמא קתני בסוף פ"ו דערכין.

)וע"ש בפרש"י דביתומים מחמירים. והפוסקים שלא כתבו כן ר"ל כפירוש 
שם  עיין  חכמים,  ולא  כן  שאמרו  אתגרים  קאי  שאמרו  פי  על  דאף  הרמב"ם, 
ברמב"ם הלכות ערכין( בסוגריים אלו, מוסף רבינו, ענין שאינו נוגע לכאורה באופן 
נמכרים  עבדים  שאמרו  "אע"פ  נאמר:  כד.  דף  בערכין  דבמשנה  הדברים,  לגוף  ישיר 
בכסותן לשבח . . אין להקדש אלא מקומו ושעתו", ודעת רש"י שם שאף על פי שבנוגע 
ליתומים כאשר מוכרים את נכסיהם לצורך גביית חוב, יש לייפות את העבד על מנת 
רגיל(,  לחוב  )וכן  להקדש.  גבייה  בשאר  כן  הדין  אין  היתומים,  לטובת  ביוקר  למוכרו 
אך לכאורה אין כן דעת הפוסקים בנוגע ליתומים, שלא מצינו דין זה בנוגע ליתומים 
שכאשר גובים מהם חוב צריך לייפות את העבד וכדו' כדי שיימכר ביוקר. ויישב רבינו 
שאפשר  אומרים  שהתגרים  הכוונה  שאמרו",  פי  על  ש"אף  למדו  הפוסקים  ששאר 
למוכרו ביוקר, על ידי שיקנו בגדים יקרים וכדו', אבל אין עושים כן. וכן מוכח ברמב"ם 

שציין אליו רבינו שכתב "אמרו התגרים וכו'".
ויש להעיר, שאף הדרישה בסימן ק"ט הקשה כן, ותירץ דעת הפוסקים ש"אף על פי 
שאמרו" הכוונה בנוגע לאפטרופוס, אך לא בנוגע לגביית חוב מן היתומים. אך אין דעת 
רבינו כן, וכפי שמוכח ברמב"ם. ועוד יש להעיר על דברי הדרישה שהרי סתם כך אין 
אפוטרופוס רשאי למכור עבדים של קטן, ולא מצינו שכאשר כן יצטרך למכור לצורך 
מזונות, יצטרך לקנות להם בגדים יקרים וכו', אף שלכאורה פשוט הוא, מצד החיוב שלו 

לעשות כל מה שיש לו תועלת לקטן, וראה לעיל במ"ש רבינו במ"מ בסעיף זה.
ועל כרחך צריך לומר כיון שהוא שער ידוע אחד אחד בפרוטה לכל מי שצריך 
לקנות אחד או ב', רואין כאילו יש לפניו חמשים בני אדם שצריך כל אדם לקנות 
אחד. ולא דמי לכפר או שלא ביום השוק במרגלית ופרה, דמשום מיעוט הקונים 
משתנה השער לזול אם כן זהו שיוויין עכשיו, אבל כאן לקונה אחד שקונה אחד 
או ב' קונה גם כן אחד אחד בפרוטה כמו חמשים שבאים לקנות כל אחד קונה 
אחד, אם כן זהו שיוויין עכשיו אם היו חמשים לפנינו, ואף שאינן לפנינו בשעה 
זו לא איכפת לנו דרואין כאילו באים כולם בשעה זו, הואיל וזהו השער לכל מי 
שצריך לקנות אחד מהן, והיינו כסברת הסמ"ע דאית ליה רואין, כוונתו שלדעת 
הסמ"ע אנו רואין כאילו יש כאן קונה הרוצה לקנות, ומשערין כמה היה מסכים לשלם 

על זה ודלא כט"ז, ודו"ק היטב:
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וכן הדין כששמים לחוב אחר שלא בא מחמת הלואה אלא מחמת כ 
נזק או גזלה וגנבה או שאלה שכירות ופקדון.

ואין חילוק ביניהם אלא לענין שאם יש לו מעות ללוה שצריך ליתנו 
למלוה ולא לפרעו במטלטלים אבל בחוב אחר בנזק וכיוצא בו ובגזלה 
ובגנבה54 אם אין הגזלה או הגנבה קיימת על דרך שיתבאר בהלכות 
ואפילו מטלטלין  מעות  לו  יש  אפילו  במטלטלין  לפורעו  רשאי  גזלה 
גרועים כמו סובין רק שישומו אותן על דרך שנתבאר. לבד שכירות 

. . רשאי לפורעו במטלטלין, דעת רבינו כאן שאף בגניבה,  ובגזלה ובגנבה   )54
כאשר אבדה הגנבה, יכול לשלם מטלטלין ואינו חייב לשלם מעות.

והנה בגמ' מס' ב"ק דף יא ע"א: "והלכתא אין שמין לא לגנב ולא לגזלן". ולפירוש 
רש"י ותוס' שם, רא"ש ועוד הרבה מן הראשונים הפירוש הוא שאין הגנב יכול לשלם 
השברים, אלא צריך להחזיר או כלי שלם או דמיו. וכן נפסק בשו"ע סימן שנ"ד סעיף ה': 
"גנב כלי ושברו או פחתו, או נשבר או נפחת מאליו, אין אומרים יתן לבעלים השברים 
וישלים עליהם, אלא הוא יטול השברים ויתן לבעלים כלי שלם או דמיו", והוסיף על 
אלו משאר  גריעי שברים  לא  ליה,  לית  אי  אבל  ליה מעות  דאית  "ודוקא  הרמ"א:  כך 

מטלטלין".
שלכתחילה  במפורש  שפסקו  והרמ"א,  כשו"ע  דלא  רבינו  שסתם  עיון  צריך  וקצת 
והנה  מטלטלין.  לו  לשלם  שאפשר  ופסק  שלם(,  כלי  להחזיר  )או  מעות  לתת  צריך 
במהדורה החדשה כתבו כמקור לדברי רבינו "ש"ך סי' שנ"ד ס"ק ז'", והמעיין שם בש"ך 
יראה שפסק להיפך, רק שהביא שם שדעת התוס' שאף לכתחילה יכול לשלם מטלטלין.

אך לכאורה המקור לדברי רבינו נמצא בב"ח בסימן שנ"ד שהביא שהסמ"ג והתוס' 
שאין  והיינו  הדברים  נאמרו  'שומא'  לענין  שרק  סבורים  ראשונים  ועוד  צ"ו  דף  בב"מ 
שמין לגנב כשעה של עכשיו אלא כשעת הגזילה, משא"כ למזיק, עיי"ש. ובסוף דבריו 
כתב הב"ח: "ונראה דבפלוגתא דרבוותא אין להוציא מן המוחזק, ויכול ליתן לו הנבלה 

והשברים וישלים עליהם, ודלא כמו שפסק בשלחן ערוך".
והנה כאשר מתבוננים בדברי רבינו כאן רואים שקצת רימז לזה, שכתב בנזק וכיוצא 
בו ובגזלה וגנבה, והיינו משום שגזלה וגניבה הם חלק מכ"ד אבות נזיקין הנמנים בגמ' 
)מס' ב"ק דף ד' ע"ב(, ובסיום מסיקה הגמ' שם כולן כאבות לשלם ממיטב, והיינו שכולם 
סובין  אפי'  לשלם  יכול  בגניבה  גם  וא"כ  במטלטלין,  לשלם  שיכול  לתשלום,  שווים 

במקום מעות, וזוהי הוכחתו של תוס' בב"מ שם.
ואם זה מקורו של רבינו, צע"ק מדוע לא ציין רבינו מקורו לב"ח, כדרכו לציין מקור 
לדבר שיש בו משום חידוש. ]ובמ"ש על דרך שיתבאר בהלכות גזילה כוונתו, כפי שאכן 
ציינו גם במהדורה החדשה, לכך שכאשר הכלי שלם צריך להחזיר את הכלי עצמו ואינו 

יכול להחזיר את דמיו, עיי"ש ס"ו[.
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ולפרוע  מעות  לו  אין  אם  בעצמו55  מטלטלין  למכור  שחייב  פועלים 
לפועל במזומנים ואפילו לומר לו56 טול מה שעשית בשכרך אינו רשאי: 

המלוה לעני על מרא וקרדום וכיוצא בהם יכול להשכירם57 שלא כא 
ברשות בעלים ויטול השכר לעצמו בפירעון חובו מפני ששכרם 
יתר על פחת שנפחתים במלאכה ומן הסתם נוח לבעליהם שישכירם 
והרי זה כמשיב אבדה. ומכל מקום לא ישכירנו לעצמו אלא לאחרים 

מפני החשד שיחשדוהו שישכיר לעצמו בזול58.

55( לבד שכירות פועלים. עיין במ"ש בהלכות שאלה ושכירות סעיף ט"ו, מהיכן 
לומדים דין זה, ומה שיטת רבינו בזה. עיי"ש.

יכול  כיון שיש מקרים שבהם  'ואפילו'  ואפילו לומר לו. הסיבה שכתב רבינו   )56
לומר לו טול מה שעשית בשכר עיין בשו"ע סימן של"ו סעיף א' ובמצוין שם.

57( שלא ברשות בעלים. בריש סימן ע"ב, הביאו הטור והשו"ע האיסור להשתמש 
במשכון ללא שמנכה מהחוב, משום רבית, אך רבינו השמיט זה כיון שעיקר איסור זה 
שייך להלכות ריבית )שאף ברשות בעלים אסור להשתמש(, ראה מ"ש רבינו בהלכות 

ריבית סעיף נ"ב.
58( שישכיר לעצמו בזול. בטור בסימן ע"ב כתב "אבל הוא )המלווה( לא ישתמש 
בהן וינכה לו בחובו משום חשדא כדרך שאמרו פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן", וכן 
פסק בשו"ע סעיף א': "ויש מי שאומר דדווקא לאחרים יכול להשכירם אבל לו לעצמו". 
והנה הסמ"ע ביאר מהו החשד: "פירוש דיחשדו אותו דמשתמש בו בשביל הלוואתו 
בלא נכייתא", וכן כתב הלבוש: "משום חשדא שיאמרו הבריות שאינו מנכה לו כלום". 
ובפשטות כוונתם, שאם ישתמש בו המלווה יחשדו שאינו מנכה תמורת חובו וממילא 
עובר על ריבית )דרבנן(, וכפי שנפסק בתחילת הסעיף שם בטושו"ע "המלוה על המשכון 
צריך להיזהר שלא ישתמש בו מפני שהוא כמו ריבית". או באופן אחר אפשר לפרש 

שכוונתם שיחשדוהו שגוזל את הלווה — כיון שמשתמש במשכון ללא רשות בעלים.
וברשות  בדעת  שזהו  היינו  בפחות,  לעצמו  שמשכיר  שיחשדהו  ביאר  הש"ך  אך 
הבעלים רק שאינו מנכה להם דמי השימוש אלא פחות מכך, וזהו כעין גזל וכן לכאורה 

יש בזה ריבית )דרבנן(.
במ"מ,  רבינו  ציין  וכן  בזול,  לעצמו  שישכיר  שיחשדוהו  הש"ך  כדעת  כתב  ורבינו 
וכן  מכך  יודעים  שהבעלים  במקרה  שאף  לחדש  כדי  זה  באופן  דווקא  נקט  ולכאורה 
הרואים יודעים מכך שמוריד דמי השימוש במשכון, מ"מ הוי עדיין חשד שאולי משכיר 

לעצמו בזול.
)משא"כ לפי שיטת הסמ"ע והלבוש דלעיל, יש לומר, שכאשר הרואים יודעים שזה 
בידיעת הבעלים, ובפרט כאשר משתמש בפרסום שבזה בודאי הבעלים יודעים, וירצו 
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אבל משכון אחר אינו רשאי להשכירו לא לאחרים ולא לעצמו שלא 
מדעת הבעלים אפילו הגיע כבר זמן הפרעון אלא ילך וימכרנו על פי 

בית דין.

ואפילו למשכנו אצל אחר אסור שהמשכון הוא כפקדון ביד המלוה59: 

שינכה להם את דמי השימוש בחפץ — מותר להשתמש בו כיון שליכא חשד, אך לדעת 
הש"ך ורבינו עדיין איכא איסור, כיון שיחשדהו שמשכיר לעצמו בזול(.

59( במ"מ כתב רבינו: "בעל התרומות טור ושו"ע ס"ל". וכוונת רבינו בזה לציין 
למשכון,  שווה  פיקדון  שדין  מוכח  שמשם  ל'  סעיף  ע"ב  סי'  בשו"ע  שנתבאר  למה 
רבינו בהלכות  וכפי שהזכיר  ביד אחרים.  נפסק שאין הנפקד רשאי להפקיד  ובפיקדון 

מציאה ופיקדון סעיף ל', עיי"ש.
חמור  דמשכון  סל"א  שם  ושו"ע  טור  "ועיין  במוסגר:  רבינו  הוסיף  מכן  ולאחר 
מפיקדון". והנה כוונת רבינו בזה לציין למה שנתבאר שם בשו""ע סעיף ל"א: "ראובן 
בשמך  אותו  ושאל  בא  הקטן  בנך  שמעון:  השיב  בידו,  שמשכן  משכון  משמעון  שאל 
ונתתיו לו, וראובן אומר שלא בא לידו, שמעון פושע הוא, שמסרו ליד בן ראובן, אפילו 

אם היה גדול, שהממשכן או משאיל חפץ לחבירו צריך להחזיר לידו".
וא"כ דין משכון חמור מפיקדון, כי בדין פיקדון נפסק להלכה )שו"ע חו"מ סי' רצ"א 
סעיף כ"א( שכל המפקיד אצל בעל הבית על דעת אשתו ובניו ובני ביתו הוא מפקיד, 
פטור",  המפקיד  לאשת  הפיקדון  החזיר  הנפקד  אם  "וכן  שם:  הרמ"א  כך  על  והוסיף 
משא"כ דין משכון חמור יותר שאפילו אם החזיר המשכון לאחד מבני ביתו של המלווה, 
עדיין חייב אם לא בא ליד המלווה, כיון שמוטל עליו שמירה יותר גבוהה מאשר נפקד 

רגיל.
והנה דברי רבינו כאן דמשכון חמור מפיקדון צריכים עיון, דבשו"ע סימן ש"מ סעיף 
ח' נפסק: "בשעה שמחזירה השואל לבעלים, אם שלחה ביד אחר ומתה קודם שהגיע 
לרשות המשאיל, הרי זה חייב שעדיין היא באחריות השואל", והוסיף על כך הרמ"א: 

"דהוא הדין אם החזירה ליד אשת המשאיל ונאנסה — חייב".
והסמ"ע )סי' ע"ב ס"ק צ"ח, ועד"ז בסי' ש"מ ס"ק י"ב( כתב שיש חילוק בין פיקדון 
הנאה  יש  במשכון  ועד"ז  השואל  של  ההנאה  כל  דבשואל  משכון,  ועד"ז  שאלה  לבין 
למלווה )בסמ"ע שם כתב משום פרוטה דרב יוסף, ראה שו"ע סעיף ב'(, ומשום כך צריך 
להיזהר יותר בשמירת החפץ הממושכן או המושאל ולהחזירו לידי בעליו ממש, ואפילו 
לא לידי אנשי ביתו, אך בפיקדון לא קיבל על עצמו כזאת שמירה ולכן יכול להחזיר גם 

לבני ביתו של המפקיד.
והש"ך בסימן ע"ב ס"ק קלו האריך בזה ולמעשה חלק על הרמ"א הנ"ל שכתב שיש 
מדובר,  אשה  באיזה  חילוק  יש  הש"ך  ולדעת  ושואל,  משכון  לבין  פיקדון  בין  חילוק 
ולדבריו גם בנפקד שמסר לאחד מבני ביתו של המפקיד לא נפטר בכך, אלא א"כ מסר 
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השומרים כב  כדרך  לשמרו  פקדון  בשמירת  ליזהר  שצריך  וכמו 
ליזהר בשמירת  צריך  כך  ופקדון  כמו שיתבאר בהלכות מציאה 
המשכון ביותר מפני שהוא כשומר שכר עליו60. וכשם שהנפקד אינו 

ונותנת בתוך הבית, היינו אשה שהיא גם מעורבת בניהול  לאשה כזאת שהיא נושאת 
כספו ורכושו של הבעל, אך אם אשתו אינה נושאת ונותנת בתוך הבית, לא נפטר אם 
החזיר לה הפיקדון. ועפ"ז מבואר שאין שום חילוק בין פיקדון לבין שאלה או משכון 
אלא דינם שווה שאין להחזירם לידי הבעלים או לידי אשה שהיא נושאת ונותנת בתוך 

הבית. )ועיי"ש החילוק בין שמירה לחזרה, ואכ"מ(.
"ואם בא להחזיר הפקדון לא  רבינו:  ופיקדון סעיף לא כתב  והנה, בהלכות מציאה 
יחזירם ליד אחד מבני ביתו של המפקיד שלא מדעתו. וכן אם בא להחזיר חפץ שהשאילו. 
וכן בפריעת חובו. אבל יכול להחזיר לאשתו שמן הסתם היא נושאת ונותנת בתוך הבית 
והבעל מפקיד כל אשר לו בידה", ובציונים שם ציין רבינו: "ש"ך סימן ע"ב סימן קל"ו".

ולכאורה א"כ יש סתירה בין הדברים דשם כתב שאין להחזיר לבני ביתו, וא"כ אין 
)ומ"ש בשו"ע  יכול להחזיר לבני ביתו,  שום חומר במשכון מפיקדון, כי בשניהם אינו 
סי' ע"ב סעיף ל"א שציין לשם רבינו — לשיטת הש"ך שפסקה רבינו לקמן, הוא הדין 

בפיקדון(.
וצ"ע, ועכ"פ ליישב הדברים יש לומר שרבינו כתב בהלכות מציאה ופיקדון ההנהגה 
הנדרשת למעשה, שיש להחמיר בפיקדון להחזיר רק לבעלים עצמם או לאשה הנו"נ 
בתוך הבית, אך יכול להיות שלענין דינא באם נתן פיקדון לאחד מבני ביתו של המפקיד 

ונאנס החפץ יהיה פטור. ועצ"ע.
60( בשמירת המשכון ביותר מפני שהוא כשומר שכר עליו. בטור ובבית יוסף 
נחשב  המלווה  האם  זה  בענין  הראשונים  מחלוקת  גדולה  באריכות  הובא  ע"ב(  )סימן 
נפסק  ב'(  סעיף  ע"ב  )סימן  ובשו"ע  שבידו,  המשכון  על  שכר  שומר  או  חינם  שומר 
למעשה שהוא שומר שכר. ובביאור הדברים הביא הסמ"ע על אתר: "ומטעם דהמלוה 
על המשכון מצוה קעביד, ואילו מתרמי ליה עני בשעה שמלוה לו, לא הוה בעי למיתן 
ליה לחם ולא שום צדקה, דהעוסק במצוה פטור מהמצוה, ומשום ההיא פרוטה דנהנה 
בשעה שהלוה מעות על המשכון נעשה שומר שכר עליו כל זמן היותו גביה, ככל שומר 

שכר שבשכרו שמקבל בתחילה או בסוף נעשה עליו שומר שכר לעולם".
והנה מה שנפסק להלכה שהוא שומר שכר, היינו לענין שהוא חייב בגניבה ואבידה, 
אך רבינו אינו מתייחס למצב זה שנגנב או נאבד המשכון אלא על חובת השמירה של 
הפיקדון. )ודבר זה מתאים לדרכו של רבינו לא להיכנס להלכות הנוגעים לדין ודברים 
שבין המלווה ללווה, השייכים בעיקר לבית הדין — ראה בהקדמה(. ולכאורה יש להבין 

מה נוגע האם המלווה שומר חינם או שומר שכר לענין חובת השמירה על הפיקדון?
שכר  שומר  כמו  לשמור  חיוב  מוטל  השומר  שעל  לומר  רבינו  כוונת  ובפשטות 
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רשאי למסור הפקדון לאחר לשמרו כמו שיתבאר שם כך אין המלוה 
רשאי להפקיד המשכון ביד אחר או למשכנו שלא מדעת הבעלים.

ואפילו נתנו לו הבעלים רשות למשכנו אינו רשאי ליתן רשות להמלוה 
רשות  לו  היה  אם  אפילו  בשכר61  אפילו  במשכון  להשתמש  השני 

שתפקידו לשמור טוב יותר מאשר שומר חינם, וזה מדויק בלשון רבינו: "כן צריך ליזהר 
בשמירת המשכון ביותר מפני שהוא כשומר שכר".

והנה, רבינו כמכריע בזה במחלוקת גדולי האחרונים. וכדלקמן.
לקרוא  צריך  זאבים  עליו  שבאו  שכר  דשומר  איתא  ע"ב  צ"ג  דף  ב"מ  בגמ'  דהנה 
לשכור  החובה  עליו  מוטל  אף  צריך  ובאם  העדר  את  להציל  שיבואו  אחרים  לרועים 
פועלים אחרים, וכן נפסק להלכה בשו"ע סימן ש"ג: "רועה שהיה לו להציל הטריפה או 
השבוייה ברועים אחרים ובמקלות, ולא קרא רועים אחרים ולא הביא מקלות להציל, 
הרי זה חייב. אחד ש"ח ואחד ש"ש, אלא שש"ח קורא רועים ומביא מקלות בחנם, ואם 
לא מצא, פטור; אבל שומר שכר חייב לשכור הרועים והמקלות עד כדי דמי הבהמה, כדי 
להציל, וחוזר ולוקח שכרן מבעל הבית, ואם לא עשה כן, והיה לו לשכור ולא שכר, הרי 

זה פושע, וחייב".
וכן נפסק שם בנוגע לחובת השמירה: "רועה שומר שכר שהעביר הבהמה על הגשר, 
ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה לשבולת נהר )פירוש מקום שמים נגרים בכח(, הרי 
זה חייב, שהיה לו להעבירם אחת אחת, שאין השומר נוטל שכר אלא לשמור שמירה 

מעולה".
בכל אופן, משמע מדברי רבינו שזה שחייבו חכמים את המלווה להיות כשומר שכר 

היינו גם לענין זה שצריך לשכור רועים אחרים וכדו' להציל המשכון.
קס"ט(,  סי'  )ח"ב  המהרש"ך  דדעת  בדבר  מחלוקת  יש  האחרונים  שבדברי  והאמת 
שלענין זה של חיוב השמירה אינו נחשב שומר שכר משום פרוטה דרב יוסף, אלא רק 
אם מקבל שכר ממשי. והביאו כנה"ג בהגהותיו על הב"י ונראה שהסכים עמו, וכן הסכים 
החת"ס והביאו הפת"ש סי' ע"ב ס"ק ד', אך המשנה למלך )בפ"י מהל' שכירות( השיג 
על דברי הרש"ך וסבירא ליה שאין לחלק והוכיח שכן דעת מהרי"ק עיי"ש. וכן בקצה"ח 

ס"ק ה' צידד שכן דעת התוס' והרשב"א.
ומדברי רבינו נראה שפסק דלא כהרש"ך )עכ"פ לענין חיוב השמירה לכתחילה, שבזה 

עוסק רבינו כאן(, ועל המלווה מוטל לשמור על הפיקדון כמו שומר שכר. עיין ודו"ק.
61( אפילו בשכר. רבינו מוסיף אפילו בשכר, כי אם משתמש במשכון ללא שמנכה 
מהחוב, אז בוודאי אסור להשתמש בזה למלווה, ולא רק למשכן לאחרים, אלא אפילו 
אם נותן שכר שאז מותר להשתמש בנכייתא, כפי שנתבאר בהלכות רבית, מ"מ אסור לו 

להשכיר את המשכון לאחרים.
וא"כ צריך לומר שמ"ש הלבוש )שהוא המקור לדברי רבינו( שאפילו הרשה הלווה 
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מהבעלים להשתמש בו בשכר )ואפילו אם המלוה השני רוצה להוסיף 
אין  כי שמא  לו רשות שלא מדעת הבעלים(  ליתן  יכול  אינו  בשכרו 
רצונם שישתמש בו אחר פן יקלקלנו ואף אם ברי לו שלא יקלקלנו 

אסור כמו שיתבאר שם.

כל שהוא שלא  לו  מועלת  נתינת רשותו  אין  לו רשות  נותן  אם  ואף 
ברשות הבעלים62.

רשות  וליתן  למשכנו  רשות  לו  נתנו  שהבעלים  )ד(63  אומר  ואם 

)או מנכה מן  למלווה להשתמש במשכון, הכוונה דווקא כאשר משלם המלווה על כך 
החוב(.

ואחר כך הוסיף רבינו במוסגר, דאפי' אם המלווה השני ישלם יותר ממה שדרש הלווה 
ללא  להשתמש  השני  למלווה  אסור  עדיין  במשכון,  השימוש  על  הראשון  המלווה  מן 
רשות בעל החפץ. )אף שהיה מקום לומר שכיון שמשלם יותר מדמי השימוש הרגילים, 
הלווה חפץ בזה שישתמש במשכון, מ"מ הדין הוא שאסור ללא רשות מפורשת מבעל 

החפץ(.
ואולי הוסיף זאת רבינו במוסגר, כי כאמור לעיל אין זה מוכרח בדברי הלבוש. 

כל שהוא שלא ברשות הבעלים. בדברי רבינו כאן נתבאר, שכאשר המלווה   )62
אם  אף  להשתמש,  לו  אסור  בחפץ  להשתמש  לו  הרשה  לא  החפץ  שבעל  יודע  השני 
המלווה הראשון מסכים לכך. ובקו"א נתבאר, שלשיטת הטור אף כאשר אינו יודע האם 
בעל החפץ מרשה להשתמש בחפץ, מ"מ אסור להשתמש בחפץ ללא רשות מפורשת. 
משא"כ לשיטת המרדכי באם אמר לו המלווה שיוכל להשתמש במשכון, יכול להשתמש, 

כי מן הסתם זהו ברשות בעל המשכון.
63( ובקו"א כאן כתב רבינו: עיין טור סכ"ז והוא לא טען שהרשה כו', בטור שם 
כתב תשובת הרא"ש, במלוה ראשון שהשכין את המשכון של הלווה אצל מלווה שני 
שהלווה לו, והלווה תובע את המלווה השני שנפחת המשכון. )שהדין בזה שהמלווה השני 
צריך להחזיר ללווה(, וטען המלווה השני שהמלווה הראשון נתן לו רשות להשתמש, 
וכתב הטור שהיה אסור לו להשתמש, אלא אם כן, היה המלווה הראשון אומר לו מפורש 

שהלווה נתן רשות להשתמש.
ורואים מכאן, שכאשר המלווה אומר במפורש שבעל המשכון נתן לו רשות להשתמש 

מותר לו להשתמש במשכון. וזהו המקור למה שכתב רבינו בגוף ההלכה.
לקמן דן רבינו בדברי הטור:

— פירוש הדברים: לכאורה,  ולא אמרינן מסתמא הרשהו דאחזוקי אינשי כו' 
בנידון תשובת הרא"ש שהביא הטור, המלווה השני אינו אשם אלא המלווה הראשון, כי 
ברגע שהרשה לו להשתמש, לא היה למלווה השני להעלות על דעתו שלמלווה הראשון 
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אין כל רשות להשתמש במשכון, )דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזיקנן — היינו שלא היה 
למלווה השני להעלות על דעתו שהמלווה הראשון גזלן, כאשר מתיר להשתמש במשכון 

ללא רשות הבעלים(. וא"כ מדוע מחייבים את המלווה השני?
ומסביר רבינו בדברי הטור: 

דלשיטתיה בסוף סי' קל"ג אזיל, כמ"ש הש"ך שם, דאפילו במכירה לא מיקרי 
גנבה גמורה — שם כתב הש"ך ששיטת הטור שמי ששאל חפץ אפילו מכרו לאחר אין 
זה נקרא שהוא מוחזק לגנב )כלומר אף שבוודאי נקרא גנב, ואין לו רשות לעשות כך, 
גניבה(,  'נראה'  זה  שאין  כיון  מחזקינן'  לא  בגנבי  אינשי  'אחזוקי  לכלל  סתירה  זה  אין 
וכמו כן, כאן, שאף שנתן לו רשות להשתמש אם לא אמר לו במפורש שבעל המשכון-

הלווה מרשה לו להשתמש במשכון, היה אסור לו להשתמש )ואינו יכול לומר, חשבתי 
שבעה"ב מרשה כיון שאין המלווה הראשון מוחזק לגנב בעיני(.

וממשיך רבינו, שהמרדכי חולק על הטור, ולדבריו, אדם סתם לא מוחזק כגנב, היינו 
שאם אומר שיש למלווה השני שיש לו רשות להשתמש אומרים שמן הסתם הלווה-

בעל המשכון הרשה במפורש להשתמש. וכדלקמן:
כו',  אינשי  דאחזוקי  אשתו  בבגדי  האומנין  פרק  המרדכי  כמ"ש  דלא  וזהו 

ומשמע אפילו היו מונחים ברשותו וגם תיבתה ברשותו היא –
פירוש הדברים: המרדכי הביא לגבי מי שמשכן בגדי אשתו, שאומרים שמן הסתם 
קיבל את רשותה, כיון שאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, דהיינו שמן הסתם אומרים 
כלל את  בדרך  והתיבה שמניחה  מן הסתם,  שקיבל רשות מאשתו, אף שבגדיה אצלו 
בגדיה נמצאת בביתו, )ולכאורה לפי הטור בחפץ שנמצא אצל מישהו, אם משתמש, לא 

אומרים שמן הסתם יש לו רשות לכך(.
והיינו  כו',  סבור  היה  לוי  הנשבעין  כל  פרק  המרדכי  כתב  נמי  הכי  ומשום 

טעמא משום דאחזוקי אינשי כו'.
שמעון,  של  ספרים  לוי  אצל  שמשכן  בראובן  המרדכי,  כתב  שם  הדברים:  פירוש 
ושמעון תובע מלוי שיחזיר לו הספרים, ולוי טוען בחזרה, כי היה סבור כאשר הביאם לו 
ראובן, ששמעון הרשהו על כך. ושם פסק שהדין עם לוי, )משום תקנת השוק, עיי"ש( 
וגם מזה מוכח שדעת המרדכי שכאשר אדם הביא חפץ של אחר לחבירו, אומרים שמן 

הסתם זה היה ברשות, כי אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן.
והטור אף דלא סבירא ליה הכי, לא איכפת ליה אלא לענין היתר תשמיש, 
אבל גוף ההשכנה אף אם היתה באיסור לא מיחייב עלה כמ"ש הש"ך — כלומר 
לו  אמר  לא  באם  מפלוני  שקיבל  בחפץ  להשתמש  לאדם  שאסור  שאף  הטור,  דעת 
זאת לענין חיוב כאשר היה למלווה הראשון  יחד עם  כך.  לו רשות על  במפורש שיש 
רשות להשתמש אינו חייב באם השכין את זה אצל מלווה שני ונתן לו רשות להשתמש 

כיון שלא פשע בכך )וכפי שכתב הש"ך בסימן ע"ב ס"ק קמ(.
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להשתמש במשכון נאמן ומותר למלוה השני לסמוך על דבריו64: 

ומ"ש הש"ך סי' קל"ג דשייך תקנת השוק, 
להשאיל  העשוי  חפץ  לגבי  י"ג  ס"ק  קל"ג,  בסי'  הש"ך  דברי  על  רבינו  מקשה  כאן 
ולהשכיר )שהדין הוא שבעל הבית יכול להוציא זאת מידי המחזיק(, שבמקרה שהבעלים 
טוענים שהשאילו את זה לפלוני וכעת טוען המחזיק שהוא קנה את זה מפלוני, צריכים 

הבעלים לשלם למחזיק, כיון שיש בזה תקנת השוק.
ומקשה רבינו, לכאורה למחזיק היה אסור לקנות את זה, כיון שלא יודע במפורש שזה 

שייך לפלוני שמכרם לו. ומתרץ על כך רבינו
היינו כשלא ידע שהשאילו כלל, כלומר מדובר שכאשר קנה את זה לא ידע כלל, 

שפלוני המוכר השאיל זאת ממישהו אחר –
אבל אם ידע שהשאילו לא הוה ליה לתלות להקל שמכרו אחר כך, כמו דלא 
— אך זה וודאי שכאשר יודע  הוה ליה לתלות בכהאי גוונא לענין היתר תשמיש. 
שהבעלים  המוכר  מן  במפורש  לשמוע  עליו  היה  למוכר,  הושאל  שהחפץ  במפורש 

הראשונים מכרו לו זאת.
מתקנת  מידי  קשה  ולא  י"ט,  ס"ק  ע"ב  סי'  הסמ"ע  מ"ש  שפיר  אתי  ובהא 
הנ"ל מהמרדכי  לדין  בנוגע  כתב הסמ"ע  הדברים: שם  פירוש   — ודו"ק היטב  השוק 
בבעל שמשכן בגדי אשתו, שאם זה בידה אינה צריכה להביא זאת למלווה, כיון שיכולה 
לטעון שבעלה מעולם לא ביקש את רשותה, ואין המלווה יכול לבקש שתתן את דמי 
הבגד מצד תקנת השוק, כי כיון שידע שאלו בגדי האשה, היה צריך לשאול את הבעל-

הלווה האם קיבל את רשות אשתו למשכן את הבגדים.
מקרה  בכל  המרדכי  ולדעת  המרדכי,  דעת  הביא  הסמ"ע  הרי  עיון  צריך  לכאורה 
אומרים אחזוקי אינשי וכו', ולכן אפילו אם המלווה ידע שזה היה של האשה לקח את 
המשכון כהוגן, וא"כ למה לא עשו תקנת השוק. ואולי יש לומר שאף לשיטת המרדכי 
שמותר למלווה לקחת את המשכון כיון שאחזוקי אינשי וכו', מ"מ לענין תקנת השוק 

היה לו לשאול את בעל המשכון, ומכיון שלא שאל הוא הפסיד על עצמו.
64( ומותר למלווה השני לסמוך על דבריו. מקור דברי רבינו שמותר לכתחילה 
לסמוך על דברי המלווה, ואין צריך לשאול את בעל המשכון אם נתן רשות להשתמש 
בחפץ, הוא מתוך דברי הטור שהביא תשובת הרא"ש בנוגע לראובן שהלווה לשמעון, 
שהרשה  טוען  לא  )לוי(  "והוא  הטור:  כתב  הדברים  ובגוף  ללוי,  החפץ  משכן  ושמעון 
ראובן לשמעון ללמוד בהם )שם המדובר אודות ספרים(", ומשמע מתוך דבריו שאם 
יטעון שראובן הרשה )אף שיודע זאת מדברי שמעון(, יהיה מותר לו להשתמש בזה. וכך 

משמע מתוך הקו"א.
אך מדברי הש"ך לא משמע כלום, כיון שהש"ך כתב רק שלוי פטור ואין זה נחשב 
שליחות יד במה שהשתמש בחפץ, ולדבריו אף כאשר ראובן הרשה את שמעון להשתמש 
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וכן אומן שמניח כלי למשכון ואומר שבעליו נתנו לו רשות למשכנו כג 
מותר להלוותו עליו ואין צריך לומר אם אומר שהוא שלו65.

אבל אם אומר שהוא של בעל הבית שנתנו לו לתקנו וממשכנו שלא 
יוציאו  הבית  בעל  כי  יפסיד  ילוה  ואם  עליו  להלוותו  אסור  מדעתו66 
ממנו. וכן אשה הממשכנת חפצי בעלה שלא מדעתו או בעל הממשכן 
חפצי אשתו שלא מדעתה67 אותם חפצים שאינו רשאי למוכרם כמו 

שיתבאר בהלכות אישות: 

בחפץ בדיעבד אם השתמש בו לוי יהיה פטור, ובזה הדין בוודאי שלכתחילה אסור לו 
להשתמש בזה, כפי שכתב רבינו בסעיף זה.

המובא  הדשן  לתרומת  מקורו  ציין  רבינו  עליו.  להלוות  מותר   . . אומן  וכן   )65
על  לאומן  להלוות  שמותר  נתבאר  לא  שם  הדשן  ובתרומת  ס"ז.  שנ"ו  בסימן  ברמ"א 
המשכון, אלא נתבאר שאם הלווה כבר לאומן על המשכון, ואחר כך מגיע בעל החפץ 
ואומר שהמשכון שלו, והוא נתנו לאומן )שהדין בזה הוא שנאמן כפי שנתבאר בחו"מ סי' 
קלד ס"ד(, אז נוטל בעל החפץ את המשכון, אך צריך לשלם למלווה, מצד תקנת השוק.

ובקו"א ד' )בסעיף הקודם(, ביאר רבינו שתקנת השוק שייך רק כאשר המלווה לקח 
בהיתר את המשכון, וזה פשוט.

ומכך למד רבינו שאם מותר לכתחילה להלוות לאומן על החפץ, כי אם אסור להלוות 
לו אז בוודאי אין תקנת השוק. ומדובר שהאומן אמר שהחפץ שלו, או שהבעלים נתנו 
לו רשות למשכן, וכפי שביאר רבינו באריכות בסעיף הקודם ובקו"א ד', שכאשר נותן 
לו סתם חפץ של פלוני ולא אמר שפלוני הרשה להלוות על חפץ זה, אסור לקחת את 

החפץ, וכפי שדייק בקו"א מלשון הטור, ונתבאר לעיל.
66( וממשכנו שלא מדעתו. צריך עיון בדברים אלו, כי הרי דעת רבינו בקו"א בדעת 
הטור שאף שנותן המלווה הראשון את המשכון בסתם, ואינו אומר שבעל המשכון לא 
הרשה להלוות על משכון זה, אסור למלווה השני לקחת את המשכון, )וכן בסעיף כ"ב 
מותר  אז  לו רשות למשכנו,  נתנו  אומר במפורש שהבעלים  הביא בסתם שרק כאשר 
למשכן( וא"כ מדוע אומר פה בנוגע לאומן שרק כאשר אומר במפורש שאין זה ברשות 

הבעלים אז אסור לקחת את זה מן האומן.
ואולי יש לחלק בין מלווה רגיל שבדרך כלל אין דעת הלווה שישתמשו במשכון, לבין 

חפץ ששמים אצל אומן וצ"ע.
67( וכן אשה הממשכנת . . או בעל הממשכן. ראה בהערה הקודמת בנוגע לאומן, 
ומהמשך הדברים משמע שגם בבעל ואשה הדין כן, שכאשר ממשכנים בסתם, מותר 
לקחת מהם אף שיודעים שהמשכון אינו שלהם, ובפשטות כיון שכן היא הדרך שהבעל 
בין  לחלק  נצטרך  )ועפ"ז  ברשותם.  זוגם  בני  של  חפצים  ממשכנים  לפעמים  והאשה 

פקדון שאסור לקחת מן האשה שנתבאר באבה"ע סי' פ"ו לבין משכון(.
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המלוה את חבירו על המשכון ורוצה להתנות עמו שאם לא יפדנו כד 
לזמן פלוני יהיה חלוט לו יאמר לו אם לא תפדנו לזמן פלוני יהא 
יש  אם  דיעות68  חילוקי  יש  מעכשיו  אמר  לא  ואם  מעכשיו.  לי  קנוי 
בזה דין אסמכתא שהלוה סמך בדעתו שיפדנו בזמנו ולא גמר והקנה 

מעולם אבל כשאומר מעכשיו גמר והקנה לדברי הכל69: 

אינה  המרדכי  שדעת  הביא  ששם  בקו"א,  מהתנבאר  עיון  צריך  הדברים  כנים  ואם 
לומר  צריך  אין  אחר,  של  חפץ  ממשכן  אדם  כאשר  ולדבריו  הטור,  דברי  עם  מסכמת 
יש  אם  ולכאורה  מחזקינן.  לא  בגנבי  אינשי  שאחזוקי  כיון  רשות  נתן  שהלה  במפורש 
והטור  שהמרדכי  להיות  יכול  א"כ  ולווה,  מלווה  סתם  לבין  ואשתו,  בעל  בין  חילוק 
אמרינן  בזה  נכסי אשתו, שדווקא  בבעל הממשכן  דווקא  דיבר  המרדכי  כי  נחלקו,  לא 
שמן הסתם משכן ברשות אשתו, משא"כ בסתם מלווה, שממשכן אצל אחרים משכון 

שאצלו. וצריך עיון.
68( יש חילוקי דעות. דבטור סימן ע"ג הובא תשובת הרא"ש שאם לא אמר מעכשיו 
הוי אסמכתא, )ולתשובה זו ציין רבינו במראי מקומות(, אך הרמב"ן חולק על כך )ואף 
דברי הרמב"ן הובאו בתשובת הרא"ש שם(, והש"ך האריך להוכיח כהרמב"ן ושכן דעת 
כמה מן הראשונים ושכן עיקר. אך משמע מדברי רבינו שלא פסק כהש"ך אלא שהסתפק 

בזה עדיין, ולכן לכתחילה יאמר המלווה 'מעכשיו' כדי שיהיה לדעת כולם.
אך בסימן תמא ס"ד כתב רבינו בישראל שהשכין חמץ אצל נכרי, ואמר לו אם לא 
אפרע לך לזמן פלוני יהיה כולו שלך, והגיע זמן הפירעון לפני הפסח,  וכתב שם שחמץ 
לו אם לא  ואמר  יהודי משכון  נתן  כיון שבדיננו כאשר  זה אסור בהנאה לאחר הפסח, 
ויכול לתבוע זאת  ולא אמר מעכשיו, הוי אסמכתא,  יהיה שלך,  אפרע לך לזמן פלוני 

חזרה מהמלווה כאשר ישלם חובו, אף לאחר זמן הפירעון.
ומשמע משם פשוט דלא כדברי הש"ך. ולכאורה כאן בהלכות הלוואה כתב לכתחילה 
כיצד יש לנהוג לדברי הכל, אך בדיעבד ובדוגמת חמץ שעבר עליו הפסח בסימן תמ"א, 
וכפי שביאר בהגהה שם טעם הדבר  הוי אסמכתא  הדין  כדברי הרא"ש שלעיקר  פסק 

שהוי אסמכתא, וז"ל:
"פירוש שסמך בדעתו שבודאי יפדנו ממנו בזמנו ועל הסמך זה אמר שאם לא יפדנו 
בזמנו יהא קנוי לו לחלוטין ואם היה יודע שלבסוף לא יהא סיפק בידו לפדותו בזמנו 
לא היה אומר לו כך ונמצא שהקנאתו היתה בטעות ומועלם לא גמר בלבו להקנותו לו 
לחלוטין משא"כ כשאמר לו מעכשיו בודאי גמר בלבלו להקנות לו אם לא יפדנו בזמנו".

69( לדברי הכל. בשו"ע סי' ע"ג סי"ז הובא דין זה בשם 'יש מי שאומר', והש"ך ס"ק 
נ' הבין שהמחבר כתב כך, כיון שיש שחולקים על כך )ועיין ביד מלאכי בכללי השו"ע 
אות י"ב, אריכות בזה, ולא ציין גם לש"ך זה, עיין שם ואכ"מ(, וכתב הש"ך שלדעת הב"י 
מתשובת רש"י משמע אחרת, אך הש"ך עצמו כתב שדין זה הוא מוסכם ופשוט בגמ' 
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אחד שלוה משנים ביחד ואין ידוע לו אם הם שותפין בממון זה כה 
לו  יתן  לא  הכל  את  או  חלקו70  לתבוע  מהם  אחד  בא  כך  ואחר 
כלום עד שיביא הרשאה מחבירו כי שמא אינו שותף בממון זה. אבל 
אם ידוע לו שהם שותפים בממון זה בשוה ובא אחד מהם לתבוע יתן 
לו החצי71. ואם השני היה בעיר ויודע שזה תובע המעות72 ולא בא עמו 

ואין חולק עליו, עיי"ש, ומלשון רבינו שהדגיש 'לדברי הכל', משמע שקיבל את דברי 
הש"ך שדין זה מוסכם אף על רש"י. ולא כמו כמה מן האחרונים שיישבו דברי תשובת 

רש"י וסבורים שרש"י חולק על דין זה, עיין קצוה"ח, ותומים כאן. 
הלשון,  את  רבינו  ושינה  חלקו",  "ליטול  הלשון  ובשו"ע  בטור  חלקו.  לתבוע   )70
ובפשטות כי רבינו פסק כאן דלא כהסמ"ע, דהנה הסמ"ע כאן )סי' ע"ז ס"ק כ"א(, כתב 
שישנו חילוק בין לירד עם אחד השותפין לדין, שבזה נפסק )בחו"מ סי' קכ"ב( שצריך 
אפילו תבעו אחד מן השותפין, לבין לתת לו חלקו, שבזה הדין הוא שלא יתן לא' מן 

השותפין ללא השותף השני.
אך הש"ך )ס"ק כ"ה( חלק על כך ודעתו שמה שנתבאר בחו"מ סי' קכ"ב, שצריך לירד 
לדין אם אחד השותפין תובעו, היינו אפילו לתת לו חלקו אם ידוע מהו חלקו, משא"כ 
כאן בסי' ע"ז לא ידוע אם בכלל יש לו חלק בממון ולכן אין צריך לתת לאחד מן השותפין 

שתבע כלום.
בא  השותפין  מן  שאחד  הלשון  זה  בדין  כתב  ולכן  כהסמ"ע,  דלא  פסק  כאן  ורבינו 
לתבוע את הממון, כדי להדגיש שאין נכון חילוקו של הסמ"ע )שישנו חילוק בין תביעת 

הממון, לבין נתינת הממון(.
ומדברי רבינו משמע, שאף לירד עמו לדין אינו צריך כלל, כל שלא ידוע חלקו, והאם 
יש לו חלק בממון זה. )ורבינו לא נכנס כלל בהלכות אלו לטענות שבין אדם לחבירו, האם 
צריך לירד עמו לדין וכדו', כי זה שייך לדיינים, ואין זה שייך לחיבור זה, עיין בהקדמה(.

71( אבל אם ידוע לו שהם שותפים . . יתן לו החצי. רבינו פסק בזה כהש"ך )ס"ק 
כ"ה( כפי שנתבאר לעיל, וכתב הש"ך שם, שמ"ש הטור והרא"ש שאחד מן השותפין לא 
יכול ליטול חלקו, היינו משום שיכול להיות שהכל שייך רק לאחד מן השותפין, ולפי זה 
כתב רבינו שרק אם ידוע לו שהם שותפין בשווה יתן לתובע החצי )ודייק רבינו לכתוב 
'בשוה', כי אם ידוע לו שהם שותפין ולא ידוע לו בכמה, לא יכול לתת לו חלקו, אך נראה 
שמ"מ צריך לירד עמו לדין, כי זה שאינו יורד עמו לדין, כפי שנתבאר בהערה הקודמת, 

היינו משום שיכול להיות שאינו שותף בממון כלל(.
שאם  משמע  כב(  ס"ק  ע"ז  )סי'  הסמ"ע  מדברי  המעות.  תובע  שזה  ויודע   )72
השותף היה בעיר ולא נודע לנו אם שמע, ששותפו תבע, אמרינן מן הסתם שידע, ולכן 
באם אחד השותפים בעיר והשותף השני תובע אותו צריך ליתן לו כל הממון, אך הש"ך 
)שם ס"ק כ"ג( פסק שרק אם ידוע לנו בבירור שהשותף האחד יודע ששותפו השני תובע 
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לתבוע יתן לזה את הכל שמן הסתם אינם מקפידים זה על זה ומתרצה 
זה במעשיו של זה ואפילו אין ידוע לו שהם שותפים: 

ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו73 דרשו חכמים זה הבא בהרשאה. כו 
במה דברים אמורים כשהמלוה והלוה עמהם בעיר אחת והמלוה 
ונמצא שהוא מתעבר  יותר74  זה מפני שהוא בעל טענות  מרשה את 
על ריב לא לו75 אבל אם הלוה הוא בעיר אחרת או אפילו בעיר זו ואין 

בכך  כי לא הסתפק  כדברי הש"ך,  רבינו משמע  ומדברי  לו הכל.  ליתן  צריך הלווה  אז 
שכתב ששותפו בעיר אלא שכתב בנוסף לכך ויודע שזה תובע המעות.

73( בתוך עמיו. כן הוא לשון הכתוב )ביחזקאל יח(, ולא כפי שנכתב בשלחן ערוך 
סי' קכ"ג סעיף ט"ו, ואשר לא טוב עשה בעמיו.

כתב:  שם  בשו"ע  הנה  וכו'.  והמלוה  אחת  בעיר  עמהם  והלוה  כשהמלוה   )74
"בד"א, כשהנתבע והתובע בעיר אחת. אבל אם הנתבע בעיר אחת והתובע בעיר אחרת, 
הרי זה עושה מצוה". וברמ"א שם הוסיף "י"א דאין חילוק בין אם היה עמו בעיר או לא, 
אלא שכל זמן שהמורשה הוא אלם ובעל טענות, מתעבר על ריב לא לו". אך הש"ך כתב 
שאין כל מחלוקת בין דברי המחבר )שהם דברי הראב"ד(, לבין מ"ש הרמ"א )שהם דברי 

התוס'(, ודלא כמו הרמ"א שכתב בלשון יש אומרים שמשמע שיש שם מחלוקת.
וכך הם דברי רבינו כהש"ך, שמדובר כאשר הם בעיר אחת וכן כאשר המורשה הוא 

אלם, וכן כתב הב"י כאן דתרוויהו איתנהו.
75( רבינו ציין מקור הדברים לתוס' ומרדכי, והוא בתוס' בשבועות דף לא ע"א  דבגמ' 
שם איתא: "ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו, רב אמר זה הבא בהרשאה", ובתוס' שם 
כתבו: "זה הבא בהרשאה — כשעושה בשביל שהוא אלם ובעל טענות שמתעבר על ריב 

לא לו, אבל כשטורח להביא לחבירו מעותיו, שאין חבירו יכול לטרוח, מצוה קעביד"
והנה דברי התוס' הובאו בבית יוסף, וכן ברמ"א שם כתב : י"א . . שכל זמן שהמורשה 
הוא אלם ובעל טענות מתעבר על ריב לא לו", ובש"ך על אתר )ס"ק ל"ב(, האריך לפקפק 
על דברי רמ"א, וכתב שמה שכתבו התוס' שהוא אלם, הכוונה דווקא כאשר הלווה אלם, 
ואז יש איסור בדבר, כיון שהמורשה מתעבר על ריב לא לו, אבל כאשר המורשה אלם 

מה בכך אם יטעון אמת, ואם יטעון שקר פשיטא שזה אסור ולא מצד מתעבר על ריב.
אך דעת רבינו וודאי אינה כהש"ך, שהרי כתב "שהמלוה מרשה את זה מפני שהוא 
בעל טענות יותר ונמצא שהוא מתעבר על ריב לא לו", היינו שכאשר המורשה אלם יש 
בכך איסור דמתעבר על ריב לא לו, והנה כאמור ציין רבינו מקורו לתוס' ולמרדכי, אף 
שלכאורה המרדכי רק מצטט את התוס', אך כאשר מתבוננים במרדכי רואים דלכאורה 
מפורש דלא כהש"ך, ולכאורה לשם כך ציין רבינו דווקא למרדכי )וכדרכו של רבינו לציין 

למקומות שיש בהם חידוש או הוכחה(.
ובמהדורה החדשה ציינו למרדכי שבועות רמז תשס"ב ושם מועתקים דברי התוס', 
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המלוה יכול לטרוח בעצמו לדון עמו הרי זה עושה מצוה להציל עשוק 
מיד עושקו. אבל הבא בהרשאה מן הנכרי על ישראל לא טוב עושה 
בכל ענין76. ונוסח ההרשאה צריך לכתוב כמו שכתוב בתיקוני שטרות: 

המורשה אסור לטעון דבר שיודע שאינו אף על פי שאומר בשם כז 
המרשה. ואפילו דבר שאינו יודע בבירור אסור לטעון עד שישמע 
לטעון  מותר  יתומים  של  אפוטרופוס  אבל  הוא77.  שכן  המרשה  מפי 
דבר שאינו יודע אפילו הוא דבר שאינו מצוי להיות כך כי שמא אם 

אך לכאורה כוונת רבינו למרדכי פרק מרובה רמז ע"ב, שהובא בדרכי משה כאן בסימן 
שליח בשביל שהוא אלם ובעל טענות  קכג, ושם כתב המרדכי: "דוקא כשהוא עושה 
אבל כשהוא טורח להביא מעותיו לחבירו שאין חבירו יכול לטרוח אין זה חובה ואדרבה 
מצוה עביד להציל עשוק מיד עושקו", וממהלך הדברים נראה ברור שמדבר על השליח 

המורשה, שממנהו בגלל שהוא אלם, והדברים ברורים.
ובנוגע לקושיית הש"ך עיין תומים כאן שכתב: "בעיקר קושיתו דמה יהיה באלמתו 
וטענותיו, הא אסור לו לטעון שקר, לק"מ, כי חדא לרב טענותיו יתרצה הנתבע על כרחו 
לפשר דבר, כי יהיה נלאה נשוא דברי ריבות שלו וטרחא דבית דין, וגם העדים אפשר 

דיגורו ממנו כעובדא דמרי בר איסק".
לטרוח  שצריך  או  בעיר  אינו  המלווה  שהנכרי  אף  לכאורה  כוונתו  ענין.  בכל   )76
זה, והטעם לכך הוא כמו שכתוב במהרשד"ם שציין אליו הש"ך, כי אין מצוה  בשביל 
בעכו"ם להציל ממונו, משא"כ ביהודי שאינו יכול לגבות את חובו כיון שגר בעיר אחרת, 

שאז השליח עושה מצווה להציל עשוק מיד עושקו.
דבריו,  רבינו את  הוכיח  הגליון  ובשולי  עד שישמע מפי המרשה שכן הוא.   )77
"עיין סמ"ע סימן ר"צ דאפוטרופוס לא שרי אלא בכה"ג, מכלל דמורשה אחר  וכתב: 

אפילו בכה"ג אסור".
וביאור דברי רבינו, דבסימן זה )קכ"ג ס"ק כ"ב(, כתב הסמ"ע בשם המרדכי שהמורשה 
אסור לטעון שקר, אבל האפוטרופוס מותר משום דאם אביהם היה קיים היה טוען כן. 
אך בסמ"ע בסי' ר"צ ס"ק ל"ו כתב הסמ"ע במפורש שאין לאפוטרופוס לטעון טענה 

שיודע בודאי שאינה נכונה.
וליישב את הסתירה בדברי הסמ"ע, מסביר כאן רבינו דסתם מורשה אינו יכול לטעון 
טענה מסוימת אלא א"כ ישמע מהמרשה שהטענה נכונה, אך אפוטרופוס כיון שאביהם 
לא קיים, יכול לטעון אפילו דבר שלא כ"כ מצוי שיהיה, )כאשר יכול להיות שהטענה 

נכונה(.
כפי  לטעון,  יכול  האפוטרופוס  אין  לכאורה  כלל,  מצוי  שאינו  שדבר  להעיר  ויש 
שכתוב בתשובת הרא"ש שהביא הב"י בסי' ר"צ וז"ל: "וגם האפוטרופוס של יתומים 
אסור לטעון דבר שנראה לו שהוא שקר", היינו שאם רק 'נראה לו' שזה שקר, אף שאינו 
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היה אביהם חי היה טוען כך. אבל אם האפוטרופוס יודע שאין הדבר 
כן לא יטעון שקר אף על פי שטוען בדרך שמא: 

אסור לאדם לטעון שקר כדי לעוות הדין או כדי לעכבו אף על פי כח 
שיודע בעצמו שהוא זכאי כגון שחייב לחבירו מנה78 וחבירו תובעו 

יודע בודאי שזה שקר, אסור לו לטעון ליתומים טענה זו. וכן כתב במפורש בנתה"מ ס"ק 
ה' שבדבר שלא שכיח לגמרי אין האפטרופוס יכול לטעון.

אך לאידך גיסא מדברי הסמ"ע שכתב שם: "ובלבד שלא יכוין לטעון טענה שיודע 
יכול  היה  שכך  כלל  מצוי  שלא  טענה  שאף  קצת  משמע  הענין",  היה  כך  שלא  בודאי 

האפטרופוס לטעון.
וכן משמע קצת מלשון רבינו בהמשך שכתב אבל אם האפטרופוס יודע שאין הדבר 
כן לא יטעון שקר, ומשמע שאם לא יודע בוודאי שלא היה כך יכול לטעון. וצ"ע לדינא.

78( כגון שחייב לחבירו מנה וכו'. הנה בתחילת הלכה זו ישנם שלושה מקרים א. 
מי שתבעוהו מאתיים והוא חייב מנה. ב. שלושה שאחד חייב להם מנה. ג. מי שחבירו 

חייב לו מנה ורוצה לתובעו במאתיים.
ונטען שזה המקור שאליו  טוען  הל'  סוף  וכן ברמב"ם  לא  דף  בגמ' בשבועות  והנה 
ציין רבינו כאן, הביאו את ג' המקרים בסדר שונה, עיי"ש. והסיבה שהביא רבינו סדר 
זה דווקא, יש לומר, שזהו בדרך לא זו אף זו. בתחילה הביא שאסור אפי' לכפור הכל, 
אף שחבירו התובע משקר שחייב לו מאתיים, ולאחר מכן כ"ש ששניים מעידים שחייב 
לפלוני מנה שזהו שקר, ועל אחת כמה וכמה כאשר תובע את חבירו במאתיים שזהו 

שקר גמור כיון שחבירו חייב לו רק מנה.
רבינו  כתב  הנ"ל  א'  דבמקרה  לשונו,  שינה  שרבינו  פלא  קצת  ישנו  הדברים  ובגוף 

שכופר בבית הדין כדי שלא יתחייב שבועה דאורייתא.
]ומשמע שהסיבה שרוצה לכפור הכל, היא כדי להנצל מן האיסור של שבועה, אפי' 
של שבועת אמת, וראה שו"ת חת"ס חלק ה' סי' צ' מנא הא מילתא דאפי' שבועת אמת 
עבירה היא, והאריך למצוא לזה מקור והביאו הפת"ש בסימן פ"ז ס"ק כ"ב. וראה מ"ש 
בשו"ת שואל ומשיב מהדורה רביעאה ח"ב סימן פח: "הכל יודעים שיהודים אשר הם 
בכלל דת יהדות בורחים אף משבועת אמת". ועכ"פ אף מפשטות לשונו של רבינו כאן 
משמע שהרגילות להישמט מזה, ולכן הלה רוצה לכפור הכל בבית דין וכן לקמן בלשונו 

של רבינו בסעיף זה "רק שאינו רוצה לישבע אפילו באמת"[.
מן התורה  חבירו שבועה  לחייב את  רבינו שהסיבה שרוצה  כותב  הנ"ל  ג'  ובמקרה 
כדי שיוכל לגלגל עליו שבועה ממקום אחר, )ואף שהדין הוא שיכול לתובעו בשבועת 
היסת, ואף יכול לגלגל עליו בשבועה דרבנן כמבואר בחו"מ סימן פ"ז דיני שבועת היסת, 

ובסימן צ"ד שם דיני גלגול שבועה, מ"מ רוצה לגלגל עליו שבועה חמורה(.
והדברים דורשים ביאור, דבגמ' הנ"ל שאליה ציין רבינו כתוב במפורש בשני המקרים 
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מאתים לא יאמר אכפור הכל בבית דין ואודה לו במנה ביני לבינו כדי 

שהסיבה שרוצה התובע או הנתבע לשקר הוא מצד גלגול שבועה דבמקרה הא' שם בגמ' 
לו  ואודה  בב"ד  אכפרנו  יאמר:  שלא  וטענו מאתים,  מנה  בחבירו  לנושה  "מנין  איתא: 
חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה ולא יגלגל עלי שבועה ממקום אחר, תלמוד 
לומר: מדבר שקר תרחק". וכן במקרה הג' כתוב בגמ' שם את המקרה כמו בדברי רבינו 

כאן שרוצה לתבוע במאתיים על מנת לגלגל עליו שבועה.
ודרוש ביאור מדוע במקרה הא' שינה רבינו מלשון הגמ' ומהו מקורו של רבינו.

ומהרמב"ם,  כאן מהגמ'  דינים אלו המובאים  ריש סימן ע"ה הביא את  והנה בש"ך 
מי שהיה  "כגון  דזהו לשונו שם:  רבינו  כלשון  כתב  הוא  יראה שגם  בלשונו  והמדקדק 
עליו  ויגלגל  ויתחייב שבועה  במנה  כדי שיודה  יטעננו מאתים  לא  מנה,  בחבירו  נושה 
ממקום אחר. היה נושה מנה וטענו מאתים, לא יאמר אכפור הכל בב"ד ואודה לו במנה 

בינו לביני כדי שלא אתחייב לו שבועת התורה".
היינו שבמקרה הא' )שהביא רבינו, ובש"ך המקרים מובאים בסדר אחר( גם הש"ך 

כתב שהסיבה שהנתבע רוצה לכפור הכל, היא כדי להשמט משבועת התורה.
ובסיום דברי הש"ך הנ"ל כתב: "כל זה מתבאר מהש"ס פרק שבועת העדות )דף לא( 
המקור  מתבאר  התוספתא  שבלשון  האמת  והנה  וכו'",  ה'  פרק  דשבועות  והתוספתא 
לדברי הש"ך שהם דברי רבינו דזהו לשון התוספתא שם: "היה טוענו מנה ולא היה חייב 
לו אלא חמשים זוז, לא יאמר הריני כופר בו בבית דין וכשאצא לחוץ הריני מודה לו, 
שמא יזקק לי בשבועה". ומפשטות דברי התוספתא משמע שהעיקר שרוצה להשתמט 

משבועת התורה.
וכן אפשר לדייק מלשון הרמב"ם שם שכתב: "אסור לאדם לטעון טענת שקר כדי 
לעות הדין או כדי לעכבו, כיצד היה נושה בחבירו מנה לא יטעננו מאתים כדי שיודה 
דין  בבית  הכל  אכפור  יאמר  לא  וטענו מאתים  מנה  נושה  היה  ויתחייב שבועה,  במנה 
שכתב  המגיד  ברב  וראה  שבועה",  לו  אתחייב  שלא  כדי  לבינו  ביני  במנה  לו  ואודה 
שמקורו של הרמב"ם הוא מהגמ' הנ"ל, אך כאמור לעיל, אפשר לומר שהפירוש בדבריו 
של הרמב"ם שלא אתחייב לו שבועה, היינו לא בגלל גלגול שבועה, אלא שלא רוצה 

לישבע כלל, וכפי שכתוב בתוספתא.
]ובסיום דברי הש"ך הנ"ל כתב: "ולא ידעתי למה לא הזכירו הטור והמחבר בשום 
מקום דינים אלו" ובפת"ש על אתר ריש סימן ע"ה העיר: "עיין בספר משנת דר' אליעזר 
]אלטונא[ שתמה על הש"ך בזה וכתב, זה פלא, עיין בש"ס, וכאשר הוא בש"ס כן הובא 
בטור לעיל סימן כ"ח ]סעיף י"ג[ ובהגהת שו"ע שם סעיף א' ע"ש. גם בתשובת בית 

אפרים חלק חו"מ סי' ס' עמד עליו בזה".
לא  שם  ובטור  כ"ח  בסימן  הנ"ל  בשו"ע  והרי  פליאתם,  על  פליאה  מתפלא  והנני 
הובאו דינים אלו, רק הובא הדין דשלושה שנושים מנה באחד, ושם הוא מצד דיני עדות, 
שאסור לשניים להעיד בשקר, אך אמת שדינים אלו, היינו התובע או הנתבע שרוצים 



47 הערות וביאורים בהלכות הלוואה - שו"ע אדה"ז

שלא אהיה מודה במקצת בפני בית דין ואתחייב שבועה מן התורה. 
וכן שלשה שנושים מנה באחד וכפר בהם לא יהיה אחד תובע ושנים 
מעידים וכשיוציאו ממנו יחלוקו. וכן מי שנושה בחבירו מנה וגם יש לו 
עליו חוב ממקום אחר לא יתבענו מאתים כדי שיודה במנה ויתחייב 
שבועה ויגלגל עליו שישבע גם על החוב שחייב לו ממקום אחר. ועל 
דברים אלו וכיוצא בהם הזהיר הכתוב מדבר שקר תרחק אף על פי 

שיגיע לו הפסד כשידבר אמת.

איני  בלשון  ודאי אבל  דברים אמורים כשמוציא השקר בלשון  במה 
שנתחייב  מי  כגון  חבירו  של  מתביעות שקר  להנצל  כדי  מותר  יודע 
שבועה ובא חבירו לגלגל עליו שישבע גם על תביעות אחרות שיש לו 
עליו ויודע בעצמו שהאמת אתו רק שאינו רוצה לישבע אפילו באמת 
לפטור  רשאי  ממנו  עצמו  את  לפטור  לו  אם שבועה שאי אפשר  כי 
יודע  איני  ידי שיטעון על התביעות האחרות  מן הגלגולים על  עצמו 

ויפטר מלישבע עליהן79: 

 להשתמט בשקר לא הובאו בטור ובשו"ע, ובוודאי שלא נעלם מעיני הש"ך הדין בסימן
כ"ח[.

נ"ז, ושם כתב הש"ך  79( מקור הדברים, כפי שציין רבינו הם בש"ך סי' ע"ה ס"ק 
מודה  והיורש  פה,  על  במלווה  מנה  לו  חייב  היה  שאביו  אחד  שתבעו  ליורש  בנוגע 
בחמישים וכופר בחמישים, שהדין הוא שחייב שבועת התורה, אף שיורש שאומר איני 
)כיון שלא היה לו לדעת מחובות  יודע פטור מכלום, ואינו חייב אפילו שבועת היסת 
של אביו(, וכתב הש"ך שרשאי היורש לומר חמישים אני חייב, וחמישים איני יודע, כדי 
ליפטר משבועה. וראיה לכך מדברי הראב"ד שהביא בעל התרומות, שרשאי אדם פקח 
לומר כאשר מגלגלים עליו שבועה, איני יודע, ואז יפטר משבועה, וכתב הש"ך שפשיטא 

שהראב"ד לא ייתן עצה טובה כאשר זה אסור מצד מדבר שקר תרחק.
והאמת  הראב"ד,  כדברי  שבועה  לגלגול  בנוגע  הנ"ל  הדברים  את  כתב  רבינו  והנה 
שדין הנ"ל של הראב"ד שכאשר אומר 'איני יודע' על גלגול שבועה פטור מלשלם, אינו 
מוסכם לדינא, והמחבר בסימן ע"ה סט"ו הביא ב' דעות, בתחילה הביא את דעת הראב"ד 
ואח"כ  יודע פטור משבועה,  איני  הגלגול שבועה  על  טוען  אומרים שכאשר  יש  בשם 
יודע', יתחייב  'איני  הביא ויש אומרים שכיון שנתחייב שבועה מן התורה, באם יאמר 

לשלם.
בכך  שאין  מדבריו  ראיה  הביא  רק  אלא  כהראב"ד  פסק  לא  לכאורה  עצמו  והש"ך 
איסור של 'מדבר שקר תרחק', אך מלשון רבינו משמע שהכריע כהראב"ד, וצריך עיון 
מדוע סתם רבינו כהראב"ד ולא כשיטת החולקים שהם הרמ"ה ועוד כמובא בבית יוסף.
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צדדים כט  לבקש  אסור  כלל  מפיו  שקר  מוציא  אינו  אם  ואפילו 
כדי שיתרצה הלה  לו באמת  חייב  חובו שהוא  להשתמט מבעל 
לעשות עמו פשרה וימחול לו על השאר מרצונו80 ואם עשה כן אינו 

יוצא ידי שמים עד שישלם לו כל מה שהיה חייב לו81: 

ויש,  יש  בלשון  המחבר  כתב  שכאשר  הפוסקים  מן  חלק  שהביאו  מה  נודע  וכבר 
דעתו לפסוק כיש בתרא. עיין ב'יד מלאכי' כללי השלחן ערוך, מה שכתב בזה. ואולי 
דעת רבינו שבעניינים הקשורים בטוען ונטען, יכול הנתבע לטעון קים לי כהאי שיטה 
מו  סי'  ח"ב  מהריב"ל  ובתשובת  קנא  סי'  מהרי"ט  שו"ת  וראה  משבועה.  שפוטרת 

שאמרינן שהנתבע יכול לומר קים לי לענין שבועה.
בזה  עובר  ואינו  יודע,  איני  לומר  מותר  מדוע  הדברים  בביאור  עיון  צריך  עדיין  אך 
משום מדבר שקר תרחק, דבגמ' שבועות שם איתא גם הדין ד"אמר לו בוא ועמוד עם 
העד ולא תעיד כדי שיראה הלוה ויפחד ויעלה על דעתו שאתם שני עדים ויודה מעצמו, 
הרי זה אסור לעמוד ולהראות שהוא עד, אף על פי שאינו מעיד, ועל זה וכיוצא בו נאמר 
מדבר שקר תרחק" )לשון הרמב"ם(. וא"כ כל שכן היכא שאומר במפורש איני יודע, וגם 

שם רוצה להינצל משקר של חבירו כדי שהלה יודה.
ואולי יש חומרא באיסור מדבר שקר תרחק כלפי עדים. ולכן שם אסור אפילו לעמוד 

ולשתוק, אך כאן מותר לומר איני יודע.
ובאופן נוסף יש ליישב שיש הבדל אם רוצה להוציא כסף מחבירו או לדאוג להעמיד 
הממון בידו וליפטר משבועה שרק בזה מותר לומר איני יודע. וכאופן זה קצת משמע גם 
מהגמ' מס' כלה פרק ט' "כיצד מרקדין לפני הכלה, ב"ש אומרים כלה כמות שהיא, וב"ה 
אומרים כלה נאה וחסודה, אמרו להם בית שמאי . . והתורה אמרה מדבר שקר תרחק? 
. . ובית הלל כי קאמר רחמנא מדבר שקר תרחק משום ונקי וצדיק אל תהרג, היא לקומי 

שפיר דמי". היינו שכאשר רוצה להעמיד דבר על ידי השקר מותר.
ואף שחילוק זה אינו עולה להלכה לגמרי שהרי לעיל גבי א' שתבע חבירו וכופר לו 
הכל, כדי לא להתחייב שבועה, כתב רבינו דאסור מדבר שקר תרחק, מ"מ מיהו חזינן, 

דיש חילוק בין להעמיד ממון ובין להוציא ממון לגבי האיסור 'מדבר שקר תרחק'.
80( רבינו ציין לדברי תרומת הדשן שהוא מקור דין זה, וכתב ועיין שלטי גיבורים. 
ויש לציין שהשלטי גיבורים חולק על דברי תרומת הדשן ומוכיח מהתוס' דלא כמותו. 
מזו שהדגיש  ויתירה  כדעת תרומת הדשן,  לחלוטין  רבינו מוכח שפסק  ועכ"פ מדברי 

שאף שזהו מרצונו של התובע מ"מ זהו איסור גמור.
)והושמט מקורם במהדורה החדשה(,  י"ב ס"ו,  סי'  81( דברים אלו מקורם ברמ"א 
ויש לעיין מהו מקורו של הרמ"א, ובבאר הגולה על אתר ציין שמקורו מהרשב"א המובא 
בב"י, והמעיין שם יראה שהרשב"א פסק שכאשר המחילה נעשית בעל כרחו של בעל 
כיוון  )ונראה שהגר"א  וצ"ע.  ידי שמיים.  ולא רק לצאת  החוב, חייב לשלם לו מדינא, 

ליישב זה, אך לא הבנתי כוונתו, עיי"ש בסי' י"ב(.
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יתפשר ל  לישבע  שמוכן  בו  ורואה  שבועה  חבירו  לו  שנתחייב  מי 
עמו ולא יתבענו לשבע שנאמר שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד 
שם  העומדים  הרי  לישבע  תובעו  ואם  שניהם  על  חלה  שהשבועה 
והם  האלה  הרשעים  האנשים  אהלי  מעל  נא  סורו  לזה  זה  אומרים 

הנשבע והמשביעו82: 

מי שנסתפק לו אם לוה מחבירו וחבירו תובעו ברי חייב לצאת ידי לא 
שמים83 ולשלם לו אף על פי שפטור בדיני אדם. ואם תובעו בספק 
פטור אף לצאת ידי שמים. ואם ידוע לו שלוה ממנו או שנתחייב לו 

82( בגמ' במסכת שבועות לט ע"ב: "אם אמר הריני נשבע, העומדים שם אומרים 
זה לזה, סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה. בשלמא ההוא דקא משתבע קאי 
באיסורא, אלא ההוא דקא משבע ליה אמאי? כדתניא ר"ש בן טרפון אומר: שבועת ה' 

תהיה בין שניהם מלמד שחלה שבועה על שניהם".
והנה רש"י הסביר ששניהן נענשין בה שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן ובאו לידי 
לו  שהיה  כיון  תובע,  וחבירו  לומר  בשו"ע  שדקדק  כתב,  כאן  הסמ"ע  אך  השם.  חלול 

להתפשר עם חבירו כדי שהלה לא ישבע לשקר. ורבינו כתב כהסמ"ע.
חייב  ידי שמים  בא לצאת  נפסק שאם  ערוך  ידי שמים, בשלחן  חייב לצאת   )83
לשלם, וכן הוא בגמ' ב"ק קיח ע"א: "איתמר נמי, א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: האומר 
לחבירו מנה לי בידך, והלה אומר איני יודע חייב בבא לצאת ידי שמים", ומלשון זאת 

משמע שאין זה ממש חיוב גמור, אך אם רוצה לצאת ידי שמים ישלם.
אך מדברי רבינו נראה ברור שזהו חוב גמור )ובמ"מ וציונים ציין ללשון הש"ך — סי' 
עה ס"ק כו, אך המעיין שם יראה שלאו דווקא שהתכוון הש"ך לומר שזהו חוב גמור 
עיי"ש, והאמת שבנו"כ הטוש"ע לשון זאת מופיעה ריבוי פעמים(. והנה מצינו לכמה 

מגדולי הראשונים והאחרונים שכתבו שזהו חוב גמור.
וראה מהרש"ל בים של שלמה ב"ק פ"ו שכתב: "ומצאתי כתוב בתשובה וז"ל, נ"ל, 
היכא דאיתמר חייב בדיני שמים. אף על גב דאין לב"ד לכופו לשלם. מ"מ בדברים בלי 
כפייה יש לדוחקו . . ולא נהירא לי . . גם לישנא דדיני שמים לא משמע להיות חיוב אפי' 
במקצת בדיני אדם. אלא לעניין יוצא ידי שמים לחוד קאמר, וכן מצאתי בצפנת פענח, 
וז"ל, כל מקום שאמרו חייב בדיני שמים. אם בא, צריכין להודיעו, אין אנו יכולין לחייב 
אותך. אבל צריך אתה לצאת ידי שמים. כי דינך מסור לו. כדי שיתן אל לבו, וירצה את 

חבירו, ויצא ידי שמים", וראה עד"ז בכנה"ג סימן כח הגהב"י אות כג.
וכן משמע שזוהי שיטת רבינו שזהו חוב גמור, )אך ייתכן שאין בי"ד כופין אותו על 

כך(. אך עיין לקמן בהל' גזילה סל"ד שכתב רבינו הלשון בבא לצאת ידי שמיים.
ולכאורה כן הוא פשטות הדברים, כי על מה שאמרה המשנה, 'חייב' אמרה הגמ' — 

בבא לצאת ידי שמים, היינו שזהו חובה, ולא רק כאשר רוצה לצי"ש, ודו"ק.
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מחוב אחר ואינו יודע אם פרעו חייב לצאת ידי שמים ולשלם לו אף 
על פי שאינו תובעו כלל. ואם הלה משיב לו ודאי שאינך חייב לי הרי 

מחל לו ופטור אף אם ידוע לו שהוא חייב לו עדיין84: 

ונתן המעות לחבירו לב  ידי שליח  על  הלוה שרצה לפרוע להמלוה 
ואמר לו הולך מעות אלו להמלוה או לשון אחר שמשמעו בלשון 
הולך כגון שא מעות אלו לפלוני או יהא מנה זה לפלוני הרי זה כאילו 
אמר לו זכה במעות אלו לפלוני וזכה לו שזכין לאדם שלא בפניו ושוב 
אין הלוה רשאי לחזור בו וליטול המעות מידו של זה ולפרוע להמלוה 
אחר כך. ואם חזר בו ורוצה ליטלם לא יחזירם לו זה שקיבלם. ואם 

יחזירם לו יתחייב לשלם להמלוה אם לא ישלם לו הלוה85.

84( רבינו מציין כאן במראי מקומות לדברי הב"ח והש"ך כאן )סי' ע"ה סעיף י"א(, 
שכתבו שאף לצאת ידי שמים פטור מלשלם, באם הלה אומר 'ודאי שאיני חייב לך' כיון 

שמחל לו.
והנה בדברי הב"ח ג' חידושים: א' שאף לצאת ידי שמים פטור, ובפשטות לכך כיוון 
רבינו בציון לב"ח )כיון שאף הש"ך הביאו בסקל"ב(. ב' שרק אם אמר הלשון ודאי אז 
פטור אף לצי"ש. )ועל כך חולק הש"ך וס"ל שהמילה 'ודאי' לאו דווקא עיין ס"ק לא, וכן 
הסמ"ע ס"ל לכאורה שבאם לא אמר 'ודאי' אף בדיני אדם חייב, ודלא כהב"ח עיין בסמע 
ס"ק כ"ז ובב"ח ודו"ק( ג. שבאם חזר ואמר המלווה שמתי לב על חשבוני שטעיתי, חייב 
הלווה לשלם )ודלא כהסמ"ע שס"ל שהוי מחילה, וממילא המלווה לא יכול לחזור בו 

לאחר מכן(.
ויש לעיין מהי דעת רבינו בשני החידושים האחרונים, ולכאורה בדין זה שצריך לומר 
ודאי — דעתו כהסמ"ע שהרי כתב סתם שפטור כשאמר ודאי )ואם דעת רבינו כהש"ך 

הו"ל להמשיט הלשון 'ודאי'(.
הב"ח.  או  הסמ"ע  דברי  את  הביא  לא  דרבינו  בזה,  רבינו  דעת  צ"ע  הג'  ובחידוש 
ומפשטות הלשון דהוי מחילה, משמע שאינו יכול לחזור בו )אך לא מוכרח, כיון שהב"ח 
פירש שלשון זה הוי מחילה רק באם לאחר מכן לא יאמר טעיתי — כך משמע בדברי 

הב"ח(.
85( אם לא ישלם לו הלוה, בטור ובשו"ע כאן )סי' קכ"ה ס"א( כתבו: ”ואם החזיר 
שהפסיד  בענין  לפרוע  ממה  לו  היה  ולא  כך  אחר  הלווה  והעני  ללווה  המעות  השליח 
שמעון שלו לוי חייב לשלם". והנה רבינו אינו סובר כך, כי לפי מ"ש בשו"ע המלווה יכול 
לגבות מן השליח רק באם אין באפשרותו לגבות מהלווה, אך רבינו כתב שבכל מקרה 

שלא ישלם הלווה יכול המלווה לגבות מן השליח. ודוק.
והנה המקור לדברי רבינו הוא הש"ך כאן בס"ק ז' שכתב שלאחר שהלווה נתן המעות 
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ואם הלוה מאיים עליו בדבר שיש בידו לעשות לו צער הגוף86 אין צריך 
לצער גופו בשביל ממונו של חבירו כיון שהלה מצערו בשביל ממון זה 
ואונסו עליו. אבל אם הלה רוצה לגזול ממנו ממונו בעד ממון זה שאינו 
מחזיר לו לא יחזירנו לו שהרי אינו אונסו על ממון זה כי מה הפרש 
להלה בין ממון זה לממון של זה ואף שממונו נתפס בשביל ממון חבירו 

אין חבירו חייב בזה ואסור להציל עצמו בממון חבירו87: 

ליד השליח, כיון שהשליח זכה למלווה במעות אלו, א"כ, בשעה שהחזיר השליח המעות 
ליד הלווה, כאילו נתן ממון של המלווה ליד הלווה בלי רשותו, שההלכה היא ש"רצה 
מזה גובה, רצה מזה גובה". ודבריו דלא כהב"ח והסמ"ע שהבינו כפשטות לשון השלחן 

ערוך שהיינו דווקא כאשר העני הלווה ואין לו מה לשלם.
והנה בבית יוסף על דברי הטור הביא את דברי הראב"ד שכתב: "וכן מצאתי כתוב 
תשובה לרי"ף שאם העני הלוה השליח חייב וכן עיקר". אך האמת שהמסתכל בתשובת 
הרי"ף )שו"ת שלו סימן רע"ט( יראה שרק בלשון השואל כתב שהלווה העני ואין לו מה 
לשלם, ולכן כתב הרי"ף שעל השליח לשלם. אך ייתכן שאף אם לא העני הלווה, יכול 

המלווה לגבות מן השליח, וכן יש לפרש דברי הטור והשלחן ערוך, כפי שכתב הש"ך.
86( צער הגוף. בטור ובש"ע כאן )סימן קכ"ה סעיף א'( כתבו: "ואם מחמת אונסו 
החזיר . . פטור", אך רבינו כתב ואם מחמת צער הגוף )וראה לקמן בהערה הבא, שבאונס 
ממון יש לדעת רבינו )ע"פ הש"ך( ב' סוגי אונס(, וציין מקורו לגמ' בגיטין דף יד, ושם 
בגמ' מסופר דרב אחי בר יאשיה היה לו כלי כסף מופקד בנהרדעא, וביקש מר' דוסתאי 
ב"ר ינאי ומר' יוסי בר כיפר, שיביאו לו זאת, ולאחר שלקחו זאת מהנפקד, הכריח אותם 
הנפקד להחזיר זאת, ובגמ' שם שציער אותם, ומכאן למד רבינו שצער הגוף מספיק ע"מ 

שיפטר השליח כאשר החזיר זאת לנפקד.
אך לכאורה יש לעיין בזה דבגמ' שם באריכות הדין ודברים בין האמוראים שם משמע 
לנפקד,  הכלי  את  שהחזיר  לכך  שהסיבה  דוסתאי  ר'  וכדברי  נפשות  סכנת  שם  שהיה 
אמר: "אותן בני אדם הן אמה וכובען אמה, ומדברין מחצייהן, ושמותיהן מבוהלין, ארדא 
ופילי בריש, אומרין כפותו — כופתין, אומרין הרוגו — הורגין, אילו הרגו את  וארטא 
דוסתאי, מי נתן לינאי אבא בר כמותי", והיינו שהיה שם סכנת נפשות, וא"כ ייתכן שרק 
באונס גמור כזה, פטור השליח. וא"כ צ"ע מהו המקור שבצער הגוף בלבד, פטור השליח.

אך נודע מ"ש בגמ' כתובות דף לג ע"ב, דאלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו 
לצלמא. והיינו שצער הגוף לעיתים חמור יותר ממיתה, ראה בגמ' שם. וא"כ אם במקום 
סכנה לא צריך לשמור על ממון חברו, הוא הדין במקום צער הגוף, ועפ"ז צריך לומר 

דהיינו צער הגוף השווה בערכו למיתה, וצ"ע.
ובסי' קכ"ו ס"ק ק"ב  כאן  דברי הש"ך שציין אליהם  כאן, הם ע"פ  רבינו  דברי   )87

)וראה גם בנתיבות המשפט כאן ס"ק ג' שהבין בש"ך כמו שהבין רבינו(.
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חוב לג  זכה בפירעון  הוא כלשון  הולך  במה דברים אמורים שלשון 
בקל  לכך  לפלוני  הללו  חוב אחר שכיון שחייב מעות  או  הלואה 
אם  הדין  והוא  זכה.  כלשון  אינו  במתנה  אבל  בהן  לזכות  פלוני  יכול 
המלוה אומר הולך מעות אלו לפלוני להלוותם לו שכיון שבא לזכות 
בהלכות  ויתבאר  יותר  מבורר  לשון  צריך  שלו  שאינו  בממון  עכשיו 

מתנה: 

שמטת כספים88 בשביעית נוהגת בזמן הזה מדברי סופרים בארץ לד 
ובחוץ לארץ.

ועוברים על מה  זה  זה את  וכשראו חכמים89 שנמנעו העם מלהלות 
לאמר  בליעל  לבבך  עם  דבר  יהיה  פן  לך  השמר  בתורה90  שכתוב 

ותורף הדברים, שישנם ב' אופנים באונס ממון, אופן ראשון כאשר אונס אותו על 
ממון של המפקיד, והיינו כאשר מכריח אותו להחזיר לו את הממון או החפץ של חבירו, 
ויש בידו כח לקחת את הממון כגון שיודע איפה זה, או שיכול לחפש עד שימצא, ואז 
אפילו אם בפועל ייתן את הממון שלו )היינו ממון השליח(, יכול לגבות זאת חזרה מן 
המפקיד )הנתיבות כאן כתב שהסיבה שיתחייב המפקיד לשלם על ממונו של השליח, 
כי מקרה זה הוא כמו כל שומר שאם שוכר רועים ומקלות על מנת להציל את פרתו של 

חבירו, יכול לחזור ולגבות זאת מן חברו( — וממילא במקרה זה פטור השליח.
אופן שני, שהאנס אינו יכול ליטול מן השליח את המעות או החפץ, ותמורת זה לוקח 
חפץ או מעות אחרות השייכים לשליח, שבמקרה זה כיון שאינו אונס אותו על ממון של 
המפקיד אסור לו לתת את ממונו של המפקיד, כי בעצם יוצא שמציל ממון עצמו בממון 

חבירו — ואם נתן לו את החפץ של חבירו, חייב לשלם לחבירו.
וראה בש"ך שם בסי' קכו ס"ק ק"ב שהביא שני ביאורים בדעת הרמ"א שם ודעת 

רבינו כפי העולה כאן כביאור השני בש"ך, ואכ"מ באריכות הסוגיא.
88( שמיטת כספים. דווקא שמיטת כספים אך שמיטת קרקע בוודאי אינה נוהגת 

בחוצה לארץ, ואכ"מ מה דינה בארץ ישראל, ונראה שרבינו לא התייחס לכך כאן.
89( וכשראו חכמים . . עמדו ותקנו. במשנה מס' שביעית פרק י' )לשם ציין רבינו( 
הלשון הוא: "זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן", וכן ברמב"ם הל' שמיטה פרק ט' 

הט"ז, ויש לעיין בשינוי הלשון בזה, מדוע שינה רבינו וכתב שחכמים תיקנו זאת.
אך עיין בסמ"ע סי' ס"ז ס"ק כ"ב שכתב: "דהלל לדריה תקין כתיבת פרוזבול, ורב 
נחמן בא אח"כ ותיקן דאמירת בעל פה בלא כתיבת פרוזבול סגי", ולכאורה זוהי כוונת 

רבינו כאן, שחכמים תיקנו זאת.
90( בתורה. בלקו"ש ח"ז ע' 553 הערה 4: "וצ"ע אם בזה"ז דשמיטת כספים מד"ס 
בכ"ז עובר על מל"ת מן התורה כיון שאינו מלוה מפני שקרבה גו'", ועיין שם בהמשך 
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ותקנו פרוזבול. דהיינו שימסור המלוה  וגו' עמדו  קרבה שנת השבע 
אלא שאמר  להם שטרו  מוסר  שאינו  פי  על  אף  דין  לבית  חובו  את 
להם לפני השמטה הריני מוסר לכם חובי91 שאגבנו כל זמן שארצה 
וכשאומר דברים הללו עשאום חכמים כאילו מסר שטרו לבית דין92. 

שמדייק מדברי רבינו פה שהוסיף 'בתורה', שאף שכיום אין שמיטת כספים מדאורייתא, 
בכל אופן עובר על הלאו דהשמר וכו'. והאמת שהלשון 'בתורה' מופיע כבר בגמ' במסכת 
גיטין שם, אך בפשטות הדיוק מפה, כיון שבשו"ע אין מקום לכתוב היכן נאמר הפסוק.

ויש לעיין בזה מהו הצד לומר שלא יעבור על לאו זה, באם כיום השמיטת כספים לא 
נוהגת ובספר החינוך מצוה ת"פ מפורש על מצוה זו: "נוהג איסור זה בזכרים ונקבות, 
בכל מקום ובכל זמן, שאף בזמן הזה שאין שמטת כספים נוהגת מן התורה אלא מדרבנן, 
מכל מקום אנו מוזהרים גם כן שלא נמנע מלהלוות אל הצריך מפני פחד שנת השמטה 

שמשמטת, מדרבנן בזמן הזה, ומן התורה בזמן הבית".
]וראיתי במנחת חינוך שכתב בזה: "והנה בפסוק כתיב השמר וגו' ואינו מוזכר הלואה 
רק נתינת צדקה, אך מסתמא קבלו חז"ל כן דקאי אהלואה, כמבואר דהלל ראה שנמנעו 
מלהלות ועברי על מ"ש בתורה השמר וגו' ומ"מ אם מקמץ ליתן מפני פחד שמיטה ג"כ 
עובר בלאו זה כמו שמבואר בפסוק השמר וגו' ולא תתן לו וגו' נתן תתן לו וגו' נתן תתן 

וגו' כי הפשט אינו זז ממקומו רק קבלת חז"ל דקאי על הלואה ג"כ כך נראה בעיני".
ממצוות  חלק  היא  שהלוואה  זה,  בפסוק  רבינו  בדברי  א'  בסעיף  לעיל  מ"ש  ולפי 

הצדקה, מובן בפשטות, שאין זה סותר לפשט הכתוב, אלא זהו פשט הכתוב[.
91( חובי. לאו דווקא חוב יחיד, וכפי שכתב בסעיף הבא 'כל חובות שיש לי'.

92( כאילו מסר שטרו לבית דין. בדברי רבינו בזה ישנו חידוש ויסוד מרכזי בגדר 
פרוזבול, ולע"ע לא מצאתי לשון זאת בראשונים ובפוסקים בסוגיות אלו.

דהנה במס' מכות דף ג' ב' איתא "מוסר שטרותיו לבית דין", וברש"י שם פירש דהיינו 
דבמסכת  נראה  דלא  וכתבו:  רש"י  דברי  על  חלקו  תוס' שם  אך  הלל.  פרוזבול שתיקן 
שביעית משמע דתרי מילי נינהו, ולכך נראה דמוסר שטרותיו לבית דין מדאורייתא אינו 

משמט, משא"כ פרוזבול שהוא תקנת הלל.
)אך בתוס' בגיטין דף לו ע"ב, נראה שהסכימו עם רש"י, כי כתבו, שהמוסר שטרותיו 
לבית דין מדאורייתא אינו משמט ומה תיקן הלל, ותירצו שהלל עשה תקנה ללמד הציבור 

לנהוג כך. עיי"ש, ובמה שכתבו בהמשך שאף המוסר שטרותיו היא רק אסמכתא(.
שבמוסר  והוא,  פרוזבול,  לבין  שטרותיו  מוסר  בין  הבדל  שיש  הסכימו  והראשונים 
שטרותיו צריך למסור בפועל את השטרות חוב, משא"כ בפרוזבול, שמספיק שאומר 
לכך  והטעם  זה.  בכל  הרי"ף  על  בר"ן  גם  עיין  דין  לבית  חובותיו  שמוסר  שכותב  או 
שמדאורייתא במוסר שטרותיו לא משמט כתב הסמ"ע דהתורה לא הזהירה אלא דלא 

יגוש המלוה להלווה, אך כאשר מסר לב"ד, אין ב"ד מוזהר על זה.
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והמוסר שטרו לבית דין לפני השמטה ואומר להם אתם גבו לי חובי 

והנה רבינו חיבר ב' הדברים וכתב, שכאשר המלווה עושה פרוזבול, הוי כאילו מסר 
שטרותיו לבית דין, והיינו שאין זה תקנה חדשה, שע"י הפרוזבול לא ישמט החוב, אלא 

שהתקנה הייתה שכאילו מסר שטרותיו לבית דין והבי"ד הוא גובה החוב.
)דף  והמקור לדברי רבינו הוא לכאורה בירושלמי שהביא הר"ן בסוגיא כאן בגיטין 
ל"ו( וזה לשונו: "היינו דאמר בירושלמי בפ' בתרא דשביעית, תשמט ידיך ולא המוסר 
שטרותיו לב"ד, מכאן סמכו לפרוזבול מה"ת. כלומר וכיון דמסירת שטרות דאורייתא 

תקנו אף הם פרוזבול. ומכאן מוכח שרבנן דימו פרוזבול למוסר שטרותיו לבית דין.
אך בדברי רבינו נמצא יותר מזה, שהוי כאילו מוסר שטרותיו לבית דין )כלומר לא 
רק שמצאו 'זכר' לתקנתם בתורה ועל כך סמכו, אלא שעצם התקנה הייתה להכליל את 

פרוזבול במוסר שטרותיו(.
ומדברי הר"ן שם בד"ה 'אלא' גם משמע שדעתו כן, שעל מה שאמר שם ר' נחמן 
על תקנת פרוזובול 'אייקימיניה', הסביר הר"ן פירוש הדברים: "כלומר אי איישר חילי 
כתב  דלא  גב  על  ואף  לב"ד  שטרותיהן  כמוסרין  יהיו  מלוין  דסתם  ואתקן  ב"ד  אושיב 
נהוי נמי כמי שכתב", ולכאורה משמע מדבריו שהוא התוכן ד'פרוזבול'. ודברים דומים 
לכך נמצא בדברי הלבוש כאן )סימן ס"ז סעיף י"ט וציינו לכך במהדורה החדשה( בנוגע 
לפרוזבול, ש"אז )לאחר כתיבת הפרוזבול( אינן משמיטין כיון שהם ביד בי"ד לנוגשם 

ולא הוא )דהיינו לא ביד המלווה(".
שאף  הרן  למ"ש  שכוונתו  הבינו  החדשה  ובמהדורה  לר"ן,  זו  בהלכה  ציין  ורבינו 
למלווה בע"פ מועיל פרוזבול. אך ע"פ הנ"ל נראה שבמקור זה כיוון רבינו גם לכללות 

ההסבר בגדר פרוזבול.
התוס'  עליהם  שהקשו  דלעיל,  מכות  במס'  רש"י  דברי  יובנו  אלו  דברים  פי  ]ועל 
שכתב דמוסר שטרותיו היינו פרוזבול, והן אמת שהיא קושיה חזקה. והאמת שלפי דברי 
רבינו גם פרוזבול הוא מוסר שטרותיו לבית דין רק שהוא מדרבנן, וראה בריטב"א שם 

במס' מכות שכתב דברים דומים לכך, וראה גם בפנ"י שביאר עד"ז[.
כתב,  כד(  בסעיף  הב"י  )הביאו  במס' שביעית  על המשנה  הר"ש  ראיתי שאף  שוב 
שהסיבה שאין כותבים פרוזבול אלא א"כ יש קרקע ללוה, הוא משום שרק אם יש קרקע 
ללווה, אז נחשב שהשטר כגבוי, ומדבריו משמע, שאף פרוזבול מועיל מצד שהוא מוסר 

שטרותיו לבית דין.
וכן היא שיטת בעל התרומות )שער מה, סעיף י"ז, הביאו הב"י שם( שכתב, שהסיבה 
שטר  להעביר  שכדי  כיון  ולמלווה,  ללווה  קרקע  הקנאת  בהם  יש  הפרוזבול  ששטרות 
מרשות לרשות צריך כתיבה ומסירה, וכאן אין מסירה בפועל, ולכן מקנים קרקע ואגב 
זה נעשית המסירה. וגם מדבריו משמע שפרוזבול עניינו מסירת השטרות לבית דין. רק 
שבדבריו צריך עיון, כי אם יש כתיבה ומסירה בקנין אגב קרקע, הרי הוא ממש מוסר 

שטרותיו לבית דין מדאורייתא, ומהו החילוק ביניהם.
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אין שביעית משמטת מן התורה שנאמר לא יגוש את רעהו וזה אינו 
צריך ליגוש שהבית דין נוגשים בשבילו חוב זה שכבר נמסר להם לפני 
השמטה. ואפילו אין לו שטר כלל אלא חוב בעל פה מועיל פרוזבול: 

ועכשיו לא נהגו בפרוזבול במדינות אלו שנתנו טעם למנהג לומר לה 
שכיון שנהגו כן לגבות כל חוב בלא פרוזבול אחר השביעית והלוה 
יודע מזה93 הרי זה כאילו התנה עמו המלוה בשעת הלוואה94 על מנת 

הוא  רבינו, הלשון  לדברי  מזה. בתשובת הרא"ש שהיא המקור  יודע  והלווה   )93
וכן הביא הב"י והסמ"ע כאן בסימן ס"ז, ורבינו שינה הלשון וכתב  יודעים זה",  "והכל 

והלווה יודע מזה. והסיבה לכך היא כי דעת רבינו כהש"ך, וכדלקמן.
דהנה בבית יוסף סימן מב כתב המחבר: "כל לשון שרגילין לכתוב בשטרות אפי' אינו 
לא  ואפי'  אחריו,  הולכין  ההוא  במקום  לכתוב  הדיוט שנהגו  לשון  אלא  חז"ל,  מתיקון 
נכתב דנין אותו כאילו נכתב", ומדברי הב"י שם עולה שלפי חלק מן הראשונים דין זה 

הוא אפילו טוען א' הצדדים שלא ידע שכך נהגו, מ"מ הולכים אחר המנהג.
אך הש"ך האריך בכמה מקומות ומהם כאן בסימן מ"ב ס"ק לו, וכתב שאין לסמוך על 
המנהג, רק במקום שידע שכך נהוג, אבל אם לא ידע מזה אף שכך נהגו כולם, מ"מ אין 
לסמוך על זה, כי אין כח המנהג כמו הדין או התקנה, והמנהג כאן מחייב רק אם האדם 

התכוון לחייב את עצמו במה שלא חייב מן הדין.
והנה בכמה מקומות הזכיר הש"ך את שיטתו, וכן גבי אדם שאמר לעדים לכתוב לו 
נוסח השטר כפי  שטר קנין שמקנה חפץ או קרקע לפלוני, שהדין בזה הוא שכותבים 
שהמנהג באותו מקום לייפות כוח המקבל וכדו'. וכתב הש"ך )סימן ע"א ס"ק לט( דזהו 
יודע מהמנהג, כפי שהתבאר לעיל, שאי אפשר לחייב  דווקא כאשר ידוע שהמתחייב 

אדם מצד המנהג באם לא ידע על כך.
ורבינו בהלכות עדות ושטרות סעיף י"ג פסק כהש"ך, "וכתב ואם אין המנהג פשוט 
. . או שאין ידוע בבירור שהמתחייב יודע מהמנהג אין כותבים שום ייפוי כח בלא דעת 
המתחייב". וא"כ ברור מדוע פה שינה הלשון וכתב שהלווה עצמו יודע שנוהגים לגבות 

חוב לאחר השביעית, כי זה שהעולם יודעים אין זה מועיל כדי לחייב הלווה.
ועל פי הנ"ל יש לעיין באם לא יודע הלווה, מענין שמיטת כספים רק שיודע שכן הוא 
המנהג לשלם לאחר שביעית החוב, האם במקרה זה אפשר לחייבו, כי המלוה את חבירו 
כפי  השביעית,  דין  לבטל  יכול  שאינו  נשמט  ה"ז  שביעית  תשמטנו  שלא  עמו  והתנה 
שכתבו הגמ' והפוסקים, ורק במקרה שהתנה עמו שהוא לא ישמיט חוב זה — חייב, כיון 
שחייב עצמו בממון שלא חייבתו תורה. ולכאורה כאשר אינו יודע מענין שמיטת כספים, 
יכול להיות שאינו מתכוון לחייב עצמו, וזה שמתכוון לשלם הוא מצד שחושב שהמנהג 
לא  לכאורה  וא"כ  כספים,  הענין דשמיטת  יודע  לא  או שכלל  שאין שביעית משמטת 

יועיל אף שיודע המנהג.
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שחייב  שנמצא  בשביעית  ואפילו  לעולם  זה  חוב  הלוה  ישמיט  שלא 
עצמו בממון שלא חייבתו התורה שתנאו קיים וחייב מן התורה. אבל 
בו  פרוזבול שהוא דבר שאין  יחמיר לעצמו95 לעשות  ירא שמים  כל 
הפסד וקל לתקן לקבץ שלשה אנשים כשרים שהם בית דין96 ולומר 

כיון  מהמנהג,  יודע  שלא  מי  אף  מחייב  שהמנהג  נסבור  אם  גם  היא  זאת  וקושיא 
שייתכן מאד שהמנהג שלא לשמוט חובות מגיע מחוסר ידיעה מענין שמיטת כספים, 
וראה עוד טעמים שציין אליהם הרמ"א )בסעיף יט( מדוע נהגו שלא להשמיט חובות, 
ומהם שאין שמיטת כספים נוהגת כיום, וכיון שנפסק ששמיטת כספים נוהגת, א"כ, מה 
יועיל המנהג בזה, והרי הלווה יכול לטעון שלא יתכוון אף פעם לחייב עצמו בממון שלא 

חייבתו תורה. וצ"ע.
94( בשעת הלואה. בשו"ע )סי' ס"ז סעיף ט'( נתבאר שהמלוה את חברו והתנה עמו 
שלא ישמיט הוא חוב זה ואפילו בשביעית תנאו קיים. ורבינו הוסיף כאן בשעת הלואה, 
והוא מוכרח, כי תנאי שלאחר מתן מעות לאו כלום הוא, ולא יכול בדיבור וללא קנין 

לחייב עצמו בכסף. 
וכן ראיתי שכתב הריטב"א על הגמ' הובא בב"י כאן, בטעם תקנת הלל, )שלכאורה 
היה מספיק להתנות שלא ישמיט הלווה החוב(, וכתב שם: "יש לומר שאין כל אדם זכור 

להתנות כן בשעת הלוואה", והיינו שרק בשעת הלוואה מועיל התנאי, ופשוט.
95( יחמיר לעצמו. פשט הדברים, שהחומרא היא לעצמו, ולא שישתמט מלשלם, 
וראה  פרוזבול.  כתיבת  ללא  חוב  לגבות  אפשר  שאי  הסוברים  הראשונים  דעות  עקב 
התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 66, שכאשר זה נכתב בשלחנו של רבינו הרי זה סדר ההנהגה 

לכל אחד מישראל.
96( שלושה אנשים כשרים שהם בית דין. דעת רבינו שפרוזבול אינו צריך בית דין 
חשוב שבדור, ואפילו אינו צריך בית חשוב סתם כפי שכתבו כמה מן המחברים, אלא די 

בבית דין סתם, ולבאר דברי רבינו נבוא בקצרה בשיטות הפוסקים בזה.
בגמ' בגיטין דף לו ע"ב: "אמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא 
אי בבי דינא דנהרדעא . . כגון בי דינא דרב אמי ודרב אסי דאלימי לאפקועי ממונא". 
עיי"ש באריכות. ועפ"ז פסק הרמב"ם )הל' שמיטה פרק ט'(: "אין כותבין פרוזבול אלא 
חכמים גדולים ביותר כבית דינו של רבי אמי ורבי אסי שהן ראויין להפקיע ממון בני 
אדם, אבל שאר בתי דינין אין כותבין". וכן פסקו כמה מן הראשונים ראה בבית יוסף וכן 

נפסק בשו"ע )סי' ס"ז סעיף י"ח(.
אך חלק מן הראשונים חלקו על הרמב"ם, ודעתם, שאין הלכה כשמואל, דשמואל 
לשיטתי' שאמר )בגמ' שם( אי איישר חיילי אבטליניה, אבל דעת רב נחמן שם דאמר 
אייקמיניה, וכן מוכח שם בהמשך הגמ'. כן כתבו הרמב"ן והרא"ש וראשונים נוספים. 
והטור פסק כמותם שכותבין אותו בזמן הזה בכל בית דין, דלית הלכתא כשמואל. וכ"כ 
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זמן  כל  אותם  שאגבה  לי  שיש  חובות  כל  לכם  מוסר  הריני  להם97 

בזמן  להקל  דיש  לי  ונראה  דין,  בית  בכל  פרוזבול  דכותבין  אומרים  "ויש  כאן:  הרמ"א 
הזה".

והש"ך על אתר )ס"ק ה'( כתב "ועיין תשובת המבי"ט ח"ב סימן פא", ובתשובה שם 
האריך שאף לפי שיטת המקילים שאין צריך בית דין כבית דין של רב אמי ורב אסי, מ"מ 
צריך בית דין חשוב קצת, והוכיח זאת מלשונות הרמב"ן הרשב"א וספר התרומות )שהם 
מסיעת המקילים(, שמשמע שצריך בית דין החשוב שבאותו מקום, ומדברי התרומות 

משמע דווקא בית דין שהמחום רבים עליהם. עיי"ש שהאריך.
ומציון הש"ך על אתר משמע שתפס לעיקר, שאף לשיטת הרמ"א שאין צריך בית דין 

כרב אמי וכרב אסי כפי שפסק השו"ע, מ"מ צריך בית דין חשוב.
אך דעת רבינו כפי שכתב במפורש שמספיק שלושה אנשים כשרים שהם בית דין. 
וכפי שמשמע גם לשון הלבוש כאן )סעיף יח( שכתב: שנכתב הפרוזבול בכל בית דין 
שהם שלושה. ובפשטות רבינו סובר שאחר שאין הלכה כשמואל שצריך בית דין חשוב, 

ממילא מספיק בית דין רגיל, שסתם ג' אנשים יש להם גדר בית דין וכדלקמן.
שתיקן  דהלל  לו( כתב,  גיטין  הש"ס,  על  )בחידושיו  דברמב"ן  הדברים,  והסבר 
דין חדש שיפקיע ממון )דהרי  ולכן אין צריך בית  הפרוזבול תיקן אף לדורות אחרים, 
הפרוזובול מפקיע ממון, והפקר בית דין הפקר, הוא דווקא בבית דין חשוב או שהמחום 
שכוחו  דין  בית  צריך  שאין  שכיון  היא  רבינו  שדעת  לומר  יש  ועפ"ז  עליהם(.  רבים 
יפקיע ממון, שהרי ההפקעה היא מכח תקנת חכמים, ולא מכח הבית דין שעושין בפניו 

הפרוזובול, ממילא מספיק בית דין רגיל.
ולהעיר שבלשון תשובת הרשב"א שלפנינו )חלק ג' סימן לג(, כתוב: "ומיהו אנן אפי' 
בכל דיינא אמרינן", היינו שכל דיין יכול לישב בדין פרוזבול )בשונה קצת ממ"ש הב"י 
שאפשר  משמע  מזה  וגם  ודו"ק(.  אמרינן",  דין  בית  בכל  אנן  "ומיהו  הרשב"א  בלשון 

לסמוך על כל דיין, )כאשר ישנו בית דין(, ואין צריך דווקא בית דין חשוב.
הרמ"א  על  כפי שציין הש"ך  ולא  כפי שאמר,  ברור  רבינו  מובן שדעת  הנ"ל  ומכל 

שצריך בית דין קצת חשוב.
ומעתה חזר הדין שזהו ככל בית דין וכפי שנפסק ההלכה בסימן ג' בשו"ע, דכל שלשה 
נקראים בית דין אפילו הדיוטות. אך יש להוסיף שאף בזה כתב הרמ"א דאי אפשר דלית 
בהו חד דיודע סברות בדינים, אבל אי לית בהו אפילו חד פסולים לדון. ומזה משמע גם 
בנוגע לעניננו שאף שסתם ג' כשרים לדון, היינו דווקא מן הסתם שיש בהם אחד שיודע 
קצת סברות, אבל אם ברור שבין השלושה שיושבים לפניו אין אחד שיודע מהו ענין 

הפרוזבול וכדו', הם בית דין פסול לכאורה. ויש ליזהר בזה.
97( בגמ' בגיטין דף לז ע"א: "רבנן דבי רב אשי מסרי מילייהו להדדי", וברש"י שם: 
"בלא כתיבת פרוזבול אלא כך אמר לחברים הרי אתם בית דין וחובי מסור לכם לגבותו 

כל זמן שארצה".
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שארצה98.

וברמב"ם בפ"ט מהל' שמיטה פסק: "תלמידי חכמים שהלוו זה את זה ומסר דבריו 
צריך  אינו  שארצה  זמן  כל  שאגבנו  לי  שיש  חוב  שכל  לכם  מוסרני  ואמר  לתלמידים, 
לכתוב פרוזבול, מפני שהן יודעים שהשמטת כספים בזמן הזה מדבריהם ובדברים בלבד 
היא נדחית". וכן פסק בשו"ע )סעיף כ'( שדיבור בעל פה, בפרוזבול, מועיל רק בתלמידי 

חכמים. ומזה פשוט שאין מועיל אמירת פרוזבול, בפני ג' אנשים כשרים.
ב"ד,  לפני  פה  בעל  דבריו  לומר  יוכל  נמי  אדם  דכל  "וי"א  הוסיף:  שם  הרמ"א  אך 
ומהני, ואין צריך פרוזבול". ורבינו פסק כהרמ"א. והנה הב"ח פה כתב, שראוי לעשות 
כפי דברי השו"ע וכפי שפסק המחבר, והעיד בבית יוסף שכן ראה עושים במצרים. ואף 
שבכמה מקומות כאן חשש רבינו לדברי הב"ח כאן לא הביאו. ובפשטות, כיון שהמנהג 
)אז עכ"פ( היה שלא להצריך פרוזבול, כפי שנזכר קודם שהמנהג במדינות אלו שלא 
לכתוב פרוזבול, וא"כ עצם כתיבת הפרוזבול היא חידוש, ואין לבוא בחומרא על חומרא.

ובהמשך דברי הרמ"א כתב: "ואין חילוק בין אם המלוה בעיר הדיינים או לא, כי יכול 
לומר אפילו שלא בפניהם: אני מוסר שטרותי לבית דין פלוני שבעיר פלונית", ומקור 
ורבינו השמיט את דברי  הדברים מהמרדכי פרק השולח כפי שצויין על אתר ברמ"א. 

הרמ"א.
ולכאורה אף רבינו סובר שאדם יכול לומר שמוסר את חובותיו לבית דין שבמקום 
פלוני, אך הסיבה שהשמיט זאת רבינו, כי דעתו כפי שכתב לעיל, שאין צריך כלל בית 
דין חשוב, וממילא אין צריך לפתרון זה, כי אפשר לומר זאת בפני ג' אנשים כשרים, ודי 
בכך. הן אמת שהמרדכי הביא זאת, אך המעיין במרדכי שם )פרק השולח רמז ש"פ(, 
יראה, שהוא כתב זאת רק לפי דעתו שם שצריך בית דין חשוב של גדולי הדור, ובזה כתב 

שיכול לומר שמוסר זאת בפני דיינים שבמקום אחר.
ולפי זאת בוודאי שאפשר להכין טפסים וכיו"ב )כגון במבצעים וכדו' שאין שכיחים 
ג' אנשים כשרים הראויים להיות דיינים על אתר(, ויכול לומר או לחתום על כך שמוסר 
כל חובות שיש לו בפני בית דין שבמקום פלוני. ולכאורה צריך שג' הדיינים יתאספו יחד 
איזה פעם כדי שיהיה בזה שם בית דין, ולא כפי שראיתי שכותבים שמות של ג' רבנים, 

שלכאורה אין לזה גדר של בית דין אם אינם יחד עכ"פ פעם אחת.
וכפי שכותב כ"ק אד"ש לקו"ש חכ"ד ע' 613 שמצוה לפרסם פסק דין זה של אדמו"ר 
הזקן, ובהמשך הדברים: "היה מהנכון, שכל רב, ראש ישיבה וכיו"ב, יצרף אליו עוד שני 
אנשים כשרים ויכתוב את נוסח הפרוזבול על שטר, ואז יוכל כל אדם להצטרף לפרוזבול 
יכול למנות שליח שיחתום  יתירה מזו, הוא  ידי חתימת שמו על שטר הפרוזבול,  על 
שאפשר  וכנ"ל  שטר,  צריך  אין  הדין  שמן  )והאמת  הטלפון",  דרך  לבקשו  או  עבורו 
לעשות זאת על ידי דיבור בלבד, אך ראה שם בלקו"ש, שיש מעלה בעשיית שטר אצל 

הרב כי הרב ידאג לקניין קרקע ללווה כל שהוא וכדלקמן(.
98( הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה. במשנה 
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י': "זה גופו של פרוזבול מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים  מס' שביעית פרק 
בפ"ט  ברמב"ם  נפסק  וכן  שארצה".  כ"ז  שאגבנו  לי  שיש  חוב  שכל  פלוני  שבמקום 

משמיטה ויובל, וכן נפסק בשו"ע בסי' ס"ז סעיף י"ט.
והנה רבינו כאן השמיט הלשון איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני, ובפשטות 
הריני  אומר  הדיינים, שאז  לפני  אומר  כאשר  לבין  פרוזבול,  כותב שטר  בין  לחלק  יש 
מוסר לכם, וברור מי הם הדיינים והיכן הם. וכן נפסק בשו"ע גבי אמירת פרוזבול: "ואמר 
הדיינים  שמות  בהשמטת  שארצה".  זמן  כל  שאגבנו  לי  שיש  חוב  שכל  לכם  מוסרני 
והמקום. ורבינו כתב זאת בלשון רבים, חובות שיש לי שאגבה אותם, ובפשטות הלשון 

יותר מתוקנת כפי שכתב רבינו.
ידי רבני חב"ד על פי הוראת כ"ק אד"ש דלעיל,  והנה ראיתי לשטרות שנעשו על 
ושם השמיטו הלשון 'שבמקום פלוני', והעתיקו רק הלשון שמופיע פה בשו"ע רבינו. 
ולכאורה יש להעיר, שיש לכתוב הלשון שבמקום פלוני, כפי שנכתב במשנה וברמב"ם 

ובשו"ע.
כתב:  שביעית  מסכת  על  חסידים(  משנת  )לבעמח"ס  עשיר  הון  שבספר  וראיתי 
"הדיינים שבמקום פלוני. ירושלמי )ה"ב כט ב( רבי חזקיה בשם ר' ירמיה ואפילו נתונים 
ברומי, ע"כ. ונ"ל דהכי פירושו דאפילו היו הדיינים עומדים במקום שטבעו יוצא וגלוי 
לכל מי הם הראשים והדיינים שבו, צריך שיזכיר שם המקום, ולא די בזכרון שם הדיינים. 
וטעמא נ"ל דמשום דאין כותבין פרוזבול אלא בב"ד חשוב, כדאיתא בגיטין דף ל"ו ע"ב 
ופסקו הרמב"ם בפ"ט מ"ה שמיטה, צריך לברר הדיינים בשמם ובמקומם, כדי שנדע מי 
הם אם הם חשובים או לא". ומשמע ברור שצריך לפרט שם המקום בכל שטר. )וראה 
מה שציין פה בספר דרך אמונה שיש הסוברים שרק כאשר כותב שלא בפני הדיינים יש 

לכתוב 'במקום פלוני' ויש הסוברים שלעולם צריך לכתוב כן(.
הן אמת, שהמחבר ספר הון עשיר ס"ל שאין כותבין פרוזבול אלא בבית דין חשוב, 
כשרים  אנשים  ג'  של  דין  בית  בכל  לכתוב  שאפשר  רבינו  ודעת  מדבריו,  שעולה  כפי 
פרוזבול, ולכאורה ע"פ זה לא יצטרכו לכתוב שבמקום פלוני. אך קשה לומר כך, כי זוהי 
משנה מפורשת, וצריך לומר שאף להסוברים שאין צריך בית דין חשוב, מ"מ יש לכתוב 
שבמקום פלוני, וזהו מתיקוני השטר, ע"ד מה שתיקנו מקום בשטרות אחרים. ועפ"ז יש 

לכתוב במפורש בשטרות את מקום הדיינים.
אמנם יש סברא לומר להיפך: ובהקדים, שבגמ' שם נאמר: "אמר שמואל אי איישר 
הביאו  שם  ובראשונים  אייקימיניה",  חילי  איישר  אי  אמר  נחמן  ורב  אבטליני'  חיילי 
פירושים שונים לדברים, והרא"ש פירש שר' נחמן אמר שאף שלא כתב אלא רק אמר 
הריני מוסר וכו', הרי זה פרוזבול, ועל כך סמכו אמוראים אחרים וכן הלכה ולפי זה כתב 
הרא"ש דאין צריך בית דין חשוב. )ובעצם הדברים זוהי גם דעת רבינו שאין צריך בית דין 
חשוב, ראה לעיל(. ומעתה יש לומר, שהנאמר במשנה שצריך לכתוב שבמקום פלוני, 
זהו רק בזמן הלל, שהיה צריך בית דין חשוב, אך לאחר רב נחמן אין צריך בית דין חשוב, 
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אך אין פרוזבול מועיל אלא אם כן יש קרקע כל שהוא ללוה או דבר 
או בשאלה  אלא בשכירות  לגמרי  אינן שלו  אפילו  לקרקע  המחובר 
לפי שעה99. ואם אין לו כלל מזכה לו המלוה קרקע כל שהוא על ידי 

אחר100 אפילו שלא בפניו: 

וזמן הפרוזבול הוא לכתחלה בסוף הששית לפני ראש השנה של לו 
שביעית שאף ששביעית אינה משמטת אלא בסופה שנאמר מקץ 
השביעית  שנת  שמשנכנסה  אומרים  יש  שמטה  תעשה  שנים  שבע 
אסור לתבוע חוב שנאמר לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה 
יגוש אלא כשהלוה פורע לו מעצמו  לה' מיד שקרא שמטה לה' לא 

וממילא אין צריך לכתוב שבמקום פלוני. שוב ראיתי שאף הטור, שסובר שאין צריך 
בית דין חשוב, השמיט את המילים 'שבמקום פלוני' בנוסח הפרוזבול שכתב בסי' ס"ז, 
ואם כנים הדברים דלעיל, צריך לומר שהטור אזיל לשיטתו שאין צריך בית דין חשוב, 
וממילא אין צורך לכתוב שבמקום פלוני. וזהו חידוש. ודברים אלו דחוקים קצת, ולא 

מצינו שחילקו בכך הפוסקים.
ולמעשה יש לכתוב 'שבמקום פלוני' בשטרות הפרוזבול, ואין שום חסרון בכתיבתו, 

וייתכן שאם לא כותבו יש פסול או חיסרון בפרוזבול.
99( לפי שעה. כוונתו שאף אם יש ללווה בשעת הפרוזבול קרקע, אף אם לאחר מכן 

לא יהיה לו קרקע, בכל מקרה אפשר לכתוב על כך פרוזבול.
ובבית יוסף הביא דברי הר"ן שכתב, שבטעם שצריך שיהיה ללווה קרקע נחלקו רש"י 
חובות  רוב  על  אלא  פרוזבול  תיקנו  שלא  כיון  היא  לכך  הסיבה  רש"י  דלדעת  והר"ש, 
שהקרקע משועבדת להם, ולדעת הר"ש הסיבה כי רק אם יש קרקע נחשב החוב כגבוי 
ביד בי"ד )ראה לעיל, שפרוזבול לדעת רבינו מועיל כיון שכאילו מסר שטרו לבית דין(.

ולפי זה כתב הר"ן, שלדעת רש"י יועיל גם אם יזכה המלווה ללווה קרקע, אף שאחר 
כך הלווה צווח שאינו רוצה בזיכוי זה, ואילו לדעת הר"ש לא יועיל, כיון שאין הקרקע 

ברשות הלווה, ואין החוב נחשב כגבוי. עיי"ש באריכות.
ומדברי רבינו נראה שנקט שמספיק שיהי' אצלו לפי שעה הקרקע. וכן כתב במ"מ 

וציונים.
100( על ידי אחר. בטושו"ע הלשון אפילו על ידי אחר, ורבינו השמיט תיבת אפילו. 
וההסבר פשוט דזיכוי פירושו של דבר שמזכים על ידי אחר, אך אם הלווה בעצמו נמצא 
שם, לא נופל לשון זיכוי אלא קנין )חזקה במתנה, או שאר קניינים במכירה(, וכהלשון 
זוכין לו לאדם. ובאמת ברמב"ם )בפ"ט מהל' שמיטה( כתב: אם אין קרקע ללוה מוכר לו 
המלוה כל שהוא בתוך שדהו. אך רבינו שכתב הלשון של זיכוי לא שייך לכתוב 'אפילו' 

על ידי אחר, ופשוט.
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אינו צריך לומר משמט אני כמו שצריך לומר אחר שביעית שנאמר 
וגו' שצריך לדבר השמטה השמטה בפה101  וזה דבר השמטה שמוט 
יעשה  ששית  בסוף  פרוזבול  עשה  לא  ואם  שנים.  שבע  מקץ  וזהו 
בשביעית עד ראש השנה של מוצאי שביעית102. ושנת השמטה היתה 

שנת תקמ"ד: 

101( לדבר השמטה השמטה בפה. לכאורה הוא טה"ד וצ"ל לדבר השמטה בפה. 
והנה במשנה במס' שביעית פ"י מ"ח איתא: "המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט 
אני. אמר לו אף על פי כן, יקבל ממנו. שנא' וזה דבר השמטה", ורוב מפרשי המשנה 
לסיפא של המשנה,  הוא  כתבו שההוכחה מהפסוק  אתר  על  ועוד(  הברטנורא  )הר"ש 
שהמלווה יכול ליקח את הכסף מן הלווה, כי מספיק שיאמר לו בדיבור שמשמט, אך 

אינו חייב לשמט אם הלווה נותן לו לאחר מכן את הכסף.
אך רש"י על הגמ' )גיטין לז ב( כתב: "וזה דבר השמטה, צריך לומר דיבור של שמיטה". 
ולמד מכך הר"ן )על הרי"ף כאן( שלפי רש"י ההוכחה מהפסוק במשנה, היא לרישא של 
המשנה, שצריך לומר בדיבור משמט אני )כלומר לא על דרך השלילה, שמספיק שיאמר, 

אלא על דרך החיוב, שחובה על המלווה לומר משמט אני(.
וזוהי דעת רבינו כאן, שכתב שצריך לומר השמטה בפה, כלומר שמן הפסוק למדים 
דין חדש שהמלווה צריך לשמוט החובות בפיו )כאשר הלווה רוצה לשלם(, ורבינו לא 
שאר  הביאו  לא  זה  ודין  הימנו.  יקבל  אעפ"כ  לו  אמר  המשנה  של  הסיפא  כלל  הביא 

הפוסקים, ובשו"ע הובא דין זה אך עם המשך המשנה שם אמר לו אעפ"כ וכו'.
102( דעת רבינו )כפי שציין, וכפי שביארו בשוה"ג במהדורה החדשה(, שלכתחילה 
יש לחוש לשיטת הרא"ש שכבר מתחילת שביעית ועד סוף השנה השביעית יש איסור 
כיון  שישית,  בסוף  רק  אלא  שביעית  בסוף  פרוזבול  לעשות  אפשר  אי  ולכן  נגישה, 
שהפרוזבול הוא שמוסר לבית דין החוב, אך בשביעית אינו יכול לגבות חובו כבר. אך 
דעת רבינו שבדיעבד אם לא עשה פרוזבול בסוף שישית, יעשה בסוף שביעית, כדעת 
הרמב"ם שאיסור הנגישה הוא רק מסוף שביעית, וממילא אפשר לעשות פרוזבול עד 

סוף השביעית. וכפי שנפסק בשו"ע.
ובלקו"ש חלק יב עמ' 652 במענה לשאלה כשעושין פרוזבול בתחילת שנת השביעית 
כדעת רבינו, מה עם ההלוואות של שנת השביעית. השיב כ"ק אד"ש: "אלו שקבעו זמן 
לפרעון אין שביעית משמטת )באם הזמן באמצע השנה — ה"ז תנאי מפורש ע"מ שלא 
ישמיט, כשו"ע רבינו סל"ה(, ושבלי קביעות זמן ולוה יותר משלשים יום לפני סוף שנת 
השמיטה — יעשה פרוזבול בז'. וצל"ע לדעת הרא"ש והטור — הלוואות אלו מאי תקנתן, 

כיון שלדידהו אין כותבין פרוזבול בז'".
ובמענה זה, יש לעיין בכמה נקודות. ראשית במ"ש ש"באם הזמן באמצע שנה — ה"ז 
תנאי מפורש על מנת שלא ישמיט", ובאם כוונת אד"ש שכאשר קובע זמן באמצע שנת 
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השמיטה, הרי זה מועיל. לכאורה כל זה הוא להרא"ש שכל השנה יש איסור נגישה, שאז 
וכל האיסור  נגישה,  זמן, אך לדעת הרמב"ם שאין בשביעית איסור  מועיל מה שקבע 
הוא רק מסיום שנת השמיטה, א"כ מה יועיל שיקבע זמן לאמצע שנת השמיטה, הרי 
משמטת.  שהשמיטה  השמיטה,  קודם  זמן  והגיע  השישית  בשנה  זמן  קבע  כאילו  זה 
היא  הרי  השביעית,  קודם  זמנה  והגיע  זמן,  לה  שקבע  הלוואה  שכל  פשוט  ולכאורה 

משמטת בשביעית, )וכל הלוואה קבוע לה זמן — ל' יום, אך ראה לקמן(.
וכפי שבאמת  ואולי יש לומר שדעת אד"ש שאדמו"ר הזקן פסק כעיקר כהרא"ש, 
מן  ראיה  לפעמים  רבינו  מביא  אלו,  בהלכות  )ובכלל  לכך.  הראיה  מהפסוקים  מובא 
רק  כידוע(.  בזה  הרמב"ם  של  וכדרכו  בפוסקים,  נתבארו  שלא  אף  ממש,  הפסוקים 
שבאם לא עשה פרוזבול בשישית יכול לסמוך על דעת הרמב"ם ולעשות בשביעית, כיון 

שבמדינות אלו נהגו לגבות חוב אף שעבר עליו שביעית כמבואר בסעיף ל"ה.
שנת  סוף  לפני  יום  משלושים  יותר  ולוה  זמן  קביעות  "ושבלי  המענה:  ובהמשך 
כפי  מועיל  זה  האם  צ"ע  הרא"ש  שלפי  אף  בשביעית".  פרוזבול  יעשה   — השמיטה 
שממשיך אד"ש, בכל אופן יעשה בשביעית כי רבינו סומך בדיעבד על שיטת הרמב"ם 

לכאורה.
ובמ"ש אד"ש שיש לעשות פרוזבול רק על חובות שלווה ל' יום קודם ר"ה, ההסבר 
לתבוע  יכול  אינו  יום  ל'  שקודם  היינו  יום,  ל'  הלוואה  שסתם  הוא  שהדין  כיון  בזה, 
ההלוואה מחברו, ממילא אין שביעית משמטת זה, וכפי שנפסק להלכה בשו"ע סי' ס"ז 
סעי' י'. אך גם בזה יש לעיין, דהנה כתב הב"ח סי' ס"ז סעיף יג: "ומכל מקום, בסתם 
הלואה שהיא לשלשים יום, שביעית משמטת בסופה. ואפילו לא הגיעו עדיין שלשים 
יום, דקרינן ביה לא יגוש, דדוקא במלוה לזמן קבוע לא קרינן ביה לא יגוש". וכן פסק 

התומים כאן.
היינו שלדעת הב"ח אף אם לווה באמצע אלול של שביעית, ההלוואה נשמטת בסוף 

השנה, ולכאורה זה לא כפי שכתב אד"ש.
)המיוחסים  וכתב שבחידושי הר"ן  אך ראיתי בספר דבר אברהם שהשיג על הב"ח 
בפשטות  נקט  הר"ן  שבחידושי  כהב"ח,  שלא  מוכח  ע"ב(  קמ"ח  דף  שבת  מס'  להר"ן 
שבסתם מלוה שקבוע לה זמן ל' יום, ויום הל' הוא לאחר ראש השנה של שמינית, אין 
כן היא דעת  ואולי  זמן, עיי"ש(.  השביעית משמטת )משא"כ בשאלה שאין קבוע לה 

אד"ש שכיון שאינו יכול לתבוע את חבירו תוך ל', אין השביעית משמטתו.
וראה בלקו"ש ח"ז ע' 553, שנקט בפשטות שאם הלווה לו בערב ראש השנה לאחר 
וזהו לא כפי שכתוב כאן, אלא א"כ מדובר  שעשה פרוזבול, הרי השביעית משמטתו, 
שם בהלוואה כזאת שקבע לה זמן שיכול לגבותה תיכף ומיד. שאז השביעית משמטתה. 

וצ"ע.
חובות  שיש  והסביר  שביעית,  בסוף  אף  פרוזבול  שעשה  שנים  יש  אד"ש  ובמנהגי 
שיתווספו בשביעית, ויש שנים שלא עשה פרוזבול בשביעית. והגרשד"ב לוין בספרו 
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של לז  החצי  משמטת  השביעית  שכר  למחצית  חבירו  את  המלוה 
מלוה ולא החצי של פקדון: 

המלוה על המשכון אין השביעית משמטת שאין אני קורא בו לא לח 
יגוש בשביעית103 הואיל ואינו צריך ליגוש104: 

שיעורי הלכה למעשה, יישב שלדעת הרא"ש כל שהלווה בשביעי הוי כמתנה על מנת 
שלא ישמיט חוב זה. ולכן להרא"ש חובות אלו אין נשמטים בשביעית. וצ"ע חידושו, 
מדוע שלא נאמר דהוי כמתנה שלא תשמטנו שביעית שבזה אין מועיל תנאי, ומפורש 
תשמיט  שלא  כמתנה  שהוי  אד"ש  כתב  זמן  לה  בקבע  שרק  דלעיל  במענה  לכאורה 

בשביעית.
103( בשביעית. רבינו לשיטתו שפסק כהרא"ש בסעיף ל"ה, שאיסור לא יגוש קיים 
השנה  לאחרי  רק  הוא  האיסור  הראשונים,  ושאר  להרמב"ם  בשנה השביעית, משא"כ 

השביעית.
104( המלוה על המשכון . . אינו צריך ליגוש. על הפסוק )דברים טו( ואשר יהיה 
לך את אחיך תשמט ידך, איתא בספרי: "ולא של אחיך בידך מכאן אתה אומר המלוה על 
המשכון אינו משמט". וכן במסכת שביעית )פרק י'(: "המלוה על המשכון אינו משמט", 
ומפרשי המשנה )ר"ש, ברטונרא ועוד( על אתר הביאו שהמקור לכך הוא מן הפסוק את 
אחיך תשמט ידך. וכן בירושלמי )שביעית פרק י' ה"א( המלוה על המשכון אינו משמט, 
ואמר שמואל אפילו על המחט )כלומר גם כאשר ערך המשכון נמוך מאד( ואשר יהיה 

לך את אחיך תשמט ידיך פרט למה שיש לאחיך תחת ידך.
ויש לעיין מדוע הביא רבינו )ומקור דבריו מהסמ"ע פה( את הלימוד שאין אני קורא 

בו לא יגש ואל מן הפסוק "את אחיך".
על  שהלוה  במי  י"ב(,  סעיף  ובשו"ע  ס"ז  סי'  בטור  )הובא  הראשונים  נחלקו  והנה 
ההלוואה  שאר  אך  משמט  אינו  המשכון  שכנגד  מה  רק  הרמב"ם  דלדעת  המשכון, 

נשמטת, ואילו לדעת הרא"ש אף מה שיתרה ההלוואה על המשכון אינו נשמט.
ועוד( איתא: המלוה את  דף מח ע"ב,  )ב"מ  דבגמ'  הוא מחלוקת תנאים,  ולכאורה 
חבירו על המשכון ונכנסה השמיטה, אף על פי שאינו שוה אלא פלג — אינו משמט, דברי 
רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא אומר: אם היה משכון כנגד הלואתו — אינו 

משמט, ואם לאו — משמט.
והנה לדעת הרא"ש מהירושלמי לעיל משמע ששמואל פסק כרשב"ג שאף ההלוואה 
נשמטת.  אין ההלוואה  נשמטת, שלכן אף מלוה על המחט  אינה  היתירה על המשכון 
בבלי  שמהגמ'  דבריהם  ותוכן  הרמב"ם  שיטת  את  יישבו  ועוד  הכס"מ  הרמב"ם  ונו"כ 
משמע למסקנא שדעת רשב"ג שמה שלא כנגד המשכון נשמט, עיי"ש ואכ"מ באריכות 

הביאור.
והנה לכאורה יש לומר, שהרא"ש והרמב"ם גם נחלקו מהיכן נלמד מהפסוק דהמלוה 
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המלוה את חבירו וקבע לו זמן אחר שביעית אינה משמטתו שאין לט 
לפיכך  עדיין.  הגיע  ולא  הואיל  בשביעית  יגוש  לא  בו  קורא  אני 
שנה  להקיף  החנוני  לפי שדרך  החנות  הקפת  שביעית משמטת  אין 
ושנתיים ואין דרכו ליגוש מיד והרי זה כאילו קבע לו זמן אחר שביעית 
לו מעות  נתחייב  לו  מיד שמכרה  אבל המוכר שאר סחורה בהקפה 
וכשמקיף לו הרי הוא כמלוהו ושביעית משמטתו. וגם הקפת החנות אם 
זקפה עליו במלוה שביעית משמטתה. ונקראת זקיפה משעה שקבע 
לו זמן לפורעו והגיע הזמן לפני השמטה. ויש אומרים משעה שכתב 
בפנקסו כל החשבון ביחד. וכן שכר שכיר אינה משמטת שדרכו גם כן 
להקיף לבעל הבית שכר שנה ושנתיים. ואם זקפו במלוה משמטת105: 

על המשכון אינו משמט, דלעת הרא"ש למדים זאת מן הפסוק את אחיך תשמט ידיך, 
שלכן שמואל בירושלמי סובר שהמלווה על המחט אין ההלוואה נשמטת, כי סוף כל 

סוף, יש משהו השייך לאחיך שתחת ידך.
אך לדעת הרמב"ם שלא פסק כשמואל, יש מקום לומר, שהלימוד הוא מן הפסוק לא 
יגוש, ולכן מה שכנגד ההלוואה שאינו צריך ליגוש, כיון שיש משכון תחת ידו אינו נשמט, 
משא"כ שארית החוב שלא כנגד המשכון שהוא צריך ליגוש את הלווה )כי מהמשכון 
בלבד לא יכול לגבות את כל חובו(, הרי זה נשמט בשביעית, כיון שישנו איסור לא תגוש.

ואם כנים הדברים, דעת רבינו לפסוק כפי דעת הרמב"ם שרק מה שכנגד המשכון 
דעת  את  כתב  ואח"כ  הרמב"ם,  כשיטת  סי"ב סתם  ס"ז  סי'  בשו"ע  )ואף  נשמט.  אינו 
הרא"ש בשם 'ויש מי שאומר', וכידוע שדעת המחבר להלכה, כמי שסתם כמותו, ולא 
כדעת ה'ויש'. ואולי גם דעת הרמ"א לפסוק כהרמב"ם, שעל דברי המחבר לא כתב כלום, 

ובד"מ על הטור כתב שדעת הר"ן אף היא כהרמב"ם(.
ועל פי הנ"ל, יש לומר שמה שרש"י בגמ' בב"מ שם פי' שהמקור לכך שהמלוה על 
המשכון אינו משמט, הוא מחמת האיסור דלא יגוש. הסיבה לכך היא כי בגמ' שם קאי 

להשיטות שמה שכנגד המשכון אינו נשמט, ויש להאריך בזה, ואכ"מ.
]אך ראה בכסף משנה על הרמב"ם שלמד באופן שונה, שהפסוק את אחיך וכו', אין 
זה דברי שמואל בירושלמי, אלא סתמא דגמ' שם, ומפסוק זה מוכח דווקא כהרמב"ם, 
עיי"ש, ולפי דבריו אפשר לומר להיפך ממ"ש לעיל, דדעת רבינו לפסוק כהרא"ש ולכן 
סתם דבריו, שסתם מלוה על המשכון אינו משמט, ולכן לא הביא הפסוק את אחיך וכו', 

וצריך עיון בכל זה[.
שכל  כ"ו,  ס"ק  והסמ"ע  ס"ז  סימן  יוסף  הבית  כדעת  זה,  בסעיף  פסק  רבינו   )105
חוב נשמט בשביעית אף מה שאינו מחמת מלווה, רק שבהקפת חנות ושכר שכיר אינו 
נשמט, כיון שעדיין לא הגיע זמן הפירעון ]ולהעיר שהבית יוסף והביאו הסמ"ע כתבו 
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ערב שפרע להמלוה וקודם שפרע לו הלוה הגיעה השמטה משמטת. מ 
לכן יעשה פרוזבול:

בנוגע לשכר שכיר: "וכן השכיר דרכו לקבץ שכר שנה או שתים ביד שוכרו ואינו נוגשו 
השמיט  רבינו  אך  השביעית",  אחר  עד  כהלווהו  או  כפקדון  בידו  הם  אבל  לו,  לתתם 
דמדוע שנאמר שזה  הב"י תמוהים,  דברי  אכן  ובפשטות  כפיקדון,  נחשב  הסברא שזה 

פיקדון, הרי אין הכסף בעין של השכיר אצל בעל הבית[.
ולהעיר שרבינו פסק בזה דלא כדעת הרבה מהאחרונים: הלבוש, הב"ח התומים ועוד, 

שפסקו שרק חוב שמחמת מלוה משמט בשביעית.
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