א

הלכות הלואה
דיני הלואה ונו מ׳ סעיפים:
א מצות עשה להלוות לעניי ישראל א( א ם ידו משגת ושיעור השגת יד נתבאר בהלכות
צדקה ב) שנאמר 1אם כסף תלוה את עמי את העני עמך יכול רשות תלמוד לומרד
והעבט תעביטנו וגו׳ה .
ואף בלא עבוט חייב להלוותו ואף ליתן לו מתנת חנם י שהרי נאמר ז נתן תתן לו(ואו מר״
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 והעבט תעביטנו שאם העני אינו רוצה להתפרנס משל אחרים וגם בוש
ללות אומרים לו הבא משכון  ,כדי להגים דעתו שלא יבושיא .אין לי אלא עני עשיר
שצריך ללות מנין שמצוה להלוותו יב לפי שעהיג תלמוד לומריד את עמי.
ואפילו אם בא לפניו נכרי ללות ממנו בריבית וישראל עשיר בחנם הישראל קודם״! אם
צריך להוציא המעות לפרנסתו 10ודי מחסורויז ו ל א להלוותו לנכרים בריבית או בשאר
משא ומתן שנאמר י״ את עמי עמי קודם לנכרי .ומה תלמוד לומר את העני להקדים עני
לעשיר ומה תלמוד לומר עמך להקדים ענייך הקרובים לשאר עניי העיר ועניי עירך לעניי
עיר אחרת י״ כדרך שנתבאר בהלכות צדקה כ .ומצוה זו להלוות לעני גדולה מן הצדקה נא
כמו שנתבאר שם:
ב כל הנוגש את העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לן ע לא מעות ולא מטלטליןנג
עובר בלא תעשה שנאמר נד לא תהיה לו כנושה .ולנכרי יש אומרים נה שמצות עשה
לנגוש ולהצר לו שנאמר את הנכרי תגוש זו מצות עשה ולא רשות:

א רמב״ם הל׳ מלוה ולוה פ״א ה״א .טור ושו״ע סי' צז ם״א.
וראה תורת מנחם התוועדויות תשמ״ו ח״ב ע'  481וע׳
 .523העו״ב שכג ע' יא.
ב הלכות אלו בשוע״ר לא הגיעו לידינו ,וראה טור ושו״ע
יו״ד סי' רמט ס״א.
ג שמות כב ,כד.
ך דברים טו ,ח.
ה מכילתא משפטים פי״ט ויתרו פי״א .רוזב״ם שם.
ו ראה לעיל חיו״ד הלי רבית םע״ה.
? דברים טו ,י .וראה ב״ט לא ,ב(לענין מתנה) .רטב״ם הלי
שמיטה ויובל פ״ט ה״ל.
ח דברים טו ,ט.
ש כדלקמן םל״ח וש״נ.
י ב״וז דף לא ,ב .וכתובות דף סז ,ב.
י א רש״י כתובות שם ד״ה שתזוח.
יב סוכה מט ,ב (בין לעשירים) .ב״מ עא ,א (עני ועשיר).
טור ושו״ע םי /צז ם״א.
יג טור ושו״ע שם .וראה לקו״ש חי״א ע׳ ( 304שאוצ״ל:
שצריך ללות לפי שעה מנין כוי).
יד שמות כב ,כד .םמ״ע שם ם״ק א .וראה מכילתא
דרשב״י עה״פ (ת״ל עמך) .לקו״ש חכ״ו עי  353הערה

.42
שו ברייתא (עמי קודם) וגמרא (אפילו נכרי ברבית) ב״מ
עא ,א .רמב״ם פ״ה ה״ו.
שז אגודה ב״מ פ״ה םי /צט.
יז דברים טו ,ח .כתובות סז ,ב .טור ושו״ע יו״ד סי' רנ
ם״א .וראה פתחי חושן הלואה פ״א ם״ק ל.
יח שמות כב ,כד.
יש ברייתא ב״מ עא ,א וברש״י שם .טור ושו״ע סי' צז
ם״א .וראה גם לעיל יו״ד הל׳ תלמוד תורה פ״א ה״ח.
לקמן הל' מכירה ס״ה.
כ הלכות אלו בשוע״ר לא הגיעו לידינו ,וראה טור ושו״ע
יו״ד םי /רנא ם״ג.
בא שבת םג ,א .סוכה מט ,ב .טור ושו״ע םי /צז ם״א .יו״ד
םי /רמט ם״ו.
כב רמב״ם פ״א ה״ב .טור ושו״ע םי /צז ם״ב .םמ״ע שם
ם ״ק ג .וראה גם לקמן הלי אונאה םל״א.
כג עיין סי׳ צז סט״ש ,ובסודע סי׳ צט ס״ק יג (שאם יש
לו מטלטלין נכנם שליח ב״ד לביתו ונוטל) ,וכדלקמן
ם״ה וסי״ב.
כד שמות כב ,כד.
כה רמב״ם שם מן הספרי עה״פ דברים טו ,ג.

ב

הלכות הלואה

ג אסור לאדם להראות לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו ואפילו לעבור לפניו ני מפני
שהוא נכלםנז בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרוע כ״ ועל זה ר מז״ הכתוב לא תהיה
לו כנושה ולא נושה ממש:

ד

אסור ללוה לכבוש ממון חבירו בידו ולומר לו לך ושוב ומחר אתן ויש אתול שנאמר לא
אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך:

ה אסור ללוה שיקח הלואה ולהוציאה שלא לצורך לב עסק פרנסתו בענין שהוא מאבדה
מן המלוהלג שלא ימצא ממה לגבות חובו ואם עושה כן נקרא רשע לי אף על פי
שהמלוה עשיר גדוללה והוא עני שנאמר לי לוה רשע ולא ישלם .וכשהמלוה מכיר את
הלוה שהוא בעל מרה זו מוטב שלא להלוותו משילוהו ויצטרך לנגשו אחר כך ויעבור
בכל פעם משום לא תהיה לו כנושה לז.
אבל אם הוציאה לצורך עסק פרנסתו ל״ ואחר כך מטה ידו ואין לו לפרוע אנום הוא ואינו
חייב להשכיר עצמו ולא לעשות שום מלאכה כדי לפרוע ל״ אף על פי שנקרא לוה רשע
ולא ישלם מ.
ומכל מקום כל ממון שיגיע לידו״ 8וכל המטלטלין היתרים על כדי סידור שמסדרין לבעל
חובמב חייב ליתן הכל להמלוה ולא ישאיר לעצמו רק כדי מזון ל׳ יום וכסות י׳׳ב חורש
לו לבדו ולא לבניו ואשתומג אף על פי שחייב במזונותיה״1־ ומלבושיה״ה .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 ״ י מיום זה שהגיע הממון לידו .אלא אם כן ניתן לו הממון
בתנאי על מנת שלא לפרוע ממנו לחובי״ .והמזון והכסות משערים בבינונים שבעיר״״ אף
על פי שהיה רגיל תחילה לאכול וללבוש כעשיר״״ או כענינ .ואפילו אם הוא תלמיד חכם
ותורתו אומנתו חייב למכור ספריו ואפילו ספר תורה ולפרוע להמלוהנא ואין צריך לומר
בית דירהנב .אלא אם כן מוחל לו המלוה מרצונו מה שמוחל לו .אבל ספרים שקנה לבניו ננ

כו ב״וז עה ,ב .טור ושו״ע םי /צז ם״ב.
כז רש״י שם ד״ה לא תהיי (ויבוש) .רמב״ם פ״ה ה״ג
(יכלימו) .טור ושו״ע שם.
כח טור ושו״ע שם.
כש לחם משנה פ״ א ה״ב־ג.
ל ב״וז דף קי ,ב ודף קןי]א ,א (לענין כובש שכר שכיר.
וכדלקמן הלי שאלה םי״ד) .רמב״ם פ״א ה״ג .טור ושו״ע
םי /צז ם״ג .וראה גם לקמן הל׳ גזלה ם״ד ,וקו״א שם ם״ק
ג .הל׳ שאלה ושכירות םי״ד.
לא משלי ג ,כה.
לב רמב״ם פ״א ה״ג .טור ושו״ע םי /צז ם״ד.
לג סמי׳[ע] ם״ק ה .וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה בענין.
לד רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
לה רמב״ם שם.
לו תהלים א ,כא .רמב״ם שם.
לז טור ושו״ע שם.
לח ט״ז(בהגהותיו לטור שבסוף הסימן) .הובא בבאר היטב
ס״ק ב.
לש הרא״ש בתשובה כלל עח ם״ב ,בשם ר״ת .טור םי/
צט ,ושו״ע םי /צז םט״ו .ולענין פושע וגנב ,ראה םמ״ע

שם ם״ק כט .אמרי יעקב ביאורים ד״ה אנום.
מ ב״ב מנה] ,א .וראה פתחי חושן הלואה פ״ב ם״ק כו.
מא רמב״ם פ״ב ה״ב .טור ושו׳׳ע סי׳ צט ם״א.
מב ברייתא ב״מ קיג ,ב .מסקנת הגמרא שם קיד ,א לדעת
הגאונים והרי״ף (סט ,ב) .רמב״ם פ״א ה״ז .טור ושו״ע
םי /צז סכ״ג.
מג משנה ערכין כג ,ב (לענין ערכין) .רמב״ם שם .טור
ושו״ע שם .וראה גם לקמן ס״ח ,לענין משכון.
מד רמב״ם שם .טור ושו׳׳ע שם.
מה כמבואר באהע״ז םי /סט ם״ב וםי /עג ס״א.
מו רמב״ם פ״ב ה״ב .טור ושו״ע םי /צט ם״א.
מז מרדכי ב״מ רמז תג(פא ,ד) ,בשם רבי אביגדור .דרכי
משה שם ם״ק ד .שו״ע יו״ד םי /רנג םי״ב.
מח נמוקי יוסף (סט ,ב) בשם הרא״ה .רמ״א םי /צז סכ״ג.
מש סמ״ע שם ס״ק מח.
ב נמוקי יוסף ורמ״א שם.
בא בעל התרומות שער א ח״א סי׳ ח ,ממשנה סוף פ׳׳נג]
דבכורים .טור ושו״ע שם .ש״ך יו״ד םי /רנט ם״ק ז.
בב ש״ך םי /צז ם״ק יד.
בג טור בשם הר״י ברצלוני ,ושו״ע םי /צז םכ״ה.
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ג

וכן בגדי חול שקנה להם או לאשתו״־ ואפילו בגדי שבת של אשתו שלא קנה לה הואנה
לא יפרע מהם חובו:
ן המלוה את חבירו לא ילוונו אלא בפני עדים אפילו הלוה הוא תלמיד חכםנו ובודאי
לא יכפור מדעתו אף על פי כן יש לחוש שישכח ההלואה מחמת טרדת לימודו ויכפור
בונז .וכל המלוה בלא עדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול נ״ .אלא אם כן הלוהו
על המשכון .01ואף על פי כן המלוה בשטר משובח יותר״ שבמשכון אפשר שישכח הלוה
פך ההלואה״א ובעדים בלא שטר אפשר שלא יהיו העדים במדינה כשיתבעהו ויכפור בוסב:
ז המלוה את חבירוסג אחד עני ואחד עשירסד שלא על המשכוןסהוכ שהגיע זמן הפרעוף1
בא למשכנו להיות בטוח במעותיו או לגבות חובו מהמשכו;״ לא ימשכננו״״ בעצמו
מרוע״ 0אלא על פי בית דין ע שישלחו שלוחם ״א .ואם משכנו בעצמו בין שחטף מן הלוה
בשוק בין שנכנם לביתועב (א) (שלא מדעתו ״•) ונטל משכון הרי זה עובר בלא תעשה
שנאמר עד לא תבא אל ביתו וגו׳ ואין צריך לומרעה לנוטל מרוע אפילו בשוק.
ומה תלמוד לומר בחוץ תעמוד ״י והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט
החוצה בשליח בית דין הכתוב מדבר״ שיכול לכפותוי1״ להוציא העבוט החוצה והוא
הדין ליקח ממנו בזרוע בשוק אבל לא יכנם לביתו ליטול ממנו״ 0בתורת משכון אלא
בתורת פרעוןפ .רק כשנוטל בתורת פרעון צריך להניח לו כדי סידור בית דין שמסדרין
לבעל חובפא וכשנוטל בתורת משכון אין צריך להניח לו כלוםפב.
קונטרם אחרון
( א) עיין בדק הבית א שלמד היתר באלמנה מדעתה ב מב שעת הלואה ג  .וכל שכן שי ש לל מוד כן
לעניץ איסור ליכנם לביתו ד ,שהותר מכללו בערב ו אינך ה  ,מה שאין כץ אלמנה : 1
עב רוזב״ם שם .טור ושו״ע שם .סמ״ע שם ם״ק ז.
בד משנה ערכין כד ,א (לענין ערכין) .טור ושו״ע שם.
עג מה שאין כן מדעתו מותר (פסקי ריא״ז פ״ט ה״ז םי״ט),
בה דעה הבי בטור ,ובמ״מ פ״א ה״ה .רמ״א שם סכ״ו.
כמו במשכן בשעת הלואה דלקמן סט״ו .וראה קו״א
ב 1ב״נזדף עה ,ב .טור ושו״ע םי /ע ם״א.
ם״ק א .אמרי יעקב ביאורים ד״ה שנכנם.
בז גמרא שם .סמ״ע ם״ק ב.
עד דברים כד ,י.
בח ויקרא יט ,יד .גמרא שם .שו״ע שם.
עה םמ״ע שם.
בש רוזב״ם פ״ב ה״ו .טור ושו״ע שם.
עו דברים כד ,יא.
ס גמרא שם (ונכתב כתבא) .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
עז גמרא שם .רמב״ם שם.
סא ב״י ד״ה ומ״ש ואם עושה .םמ״ע ם״ק ד .ש״ך ם״ק ב.
עח רא״ש פ״ט םי /מו ,בשם ראיתי מפרש.
סב ראה מ״מ וציונים.
עש גמרא שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
סג משנה ב״ם דף קיג ,א .טור ושו״ע םי /צז ם״ו.
פ רא״ש שם ,בשם ר״ת בספר הישר חידושים םי /תרב.
סד רמב״ם פ״ג ה״ד.
טור םי /צז םכ״ח (בשם ר״ת) .בדק הבית שם (שפוסק
סה שו״ע שם (שלא בשעת הלואתו) .וכדלקמן םט״ו.
כן) .שו״ע שם םט״ו(יש מי שאומר) .ש״ך שם ם״ק ז(פסק
סו רש״י שם ד״ה המלוה.
כן) .וכ״ה לקמן םי״ג.
סז מה שאין כן כשנוטל בתורת פירעון ,כדלקמן בהמשך
פא ברייתא שם קיג ,ב .וכדלעיל ם״ה ,וש״ג
הסעיף.
פב תוס׳ ב״מ קיד ,א ד״ה מה ערכין שאין ,ורא״ש פ״ט
סח משנה שם .טור ושו״ע שם.
סי /מז ,בשם ר״ת .טור שם םל״א .רמ״א שם ריש סכ״ג.
סש מה שאין כן מדעת הלוה ,כדלקמן סי״א.
וראה לקמן סי״ג ,שצויין גם לרמב״ם פ״ג ה״ו(וכל הנמצא
ע משנה שם .טור ושו״ע שם.
בידו חוץ מאלו יש לו למשכנו) ,לפירוש הלחם משנה שם.
עא טור ושו״ע שם.
ציונים ל קונ ט ר ס א חרון
א
ב
ג
ד

סי׳ צז סכ״ג.
דלקמן סי״א.
דלקמן סט״ו.
שהרי איסורו קל יותר מאיסור אלמנה ,שהותר
מכללו כד ,ואם כן בוראי יש ללמוד בזה היתר

מבשעת הלואה .מה שאין כץ לעניץ מצוה להחזיר אף
בנתן מרעתו (כדלקמן בפנים בסוף הסעיף) ,אין
לומדים היתר מבשעת הלואה (דלקמן סט״ו).
ה כדלקמן סי״ר.
ו שלא התירו בערב ואינך.

ד

הלכות הלואה

אך צריך להחזיר לו־ג כל כלי בעת שהוא צי  7לופד ויחזור ויקחנו בעת שאינו צריך לו
מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו ואת המחרישה ביום כדי לעשות בה מלאכתופה
וכן כל כיוצא באלו שנאמר 13השב 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 כסות יום שמחזירה לו לכל היום עד בא השמש ואז נוטלה ומחזיר לו כפות
לילה וכן כל כלי בעת שהוא צריך לו .ואף אם הלוה נתנו לו מדעתו מצוה להחזיר לו3ז.
וכלים הצריכים לו ביום ובלילה אסור ליטלם כלל כגון בגד שלובש ביום ובלילה וכלי
שאוכל בו כמו קערה ושלחן ומפהפ״ וכל ביוצא באלו:
ח וכל זה בעניפ״ ואפילו עשיר בקרקעות אלא שאין לו כלים יותר מכדי צרכו בצמצום צ
אבל אם יש לו שני כלים ממין אחד מחזיר לו אחד מהם צא ו אין צריך להחזיר לו השני
בשביל אשתו ובניןצב שנאמרצג השב תשיב לו לו ולא לאשתו ובניוצי:
ט וכלים שעושים בהם אוכל נפשצה אפילו יש מהם הרבה אצלו ועושה בכולן אםור
ליטול אפילו אחר מהם למשכון צו שנאמר מ לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל
לרבות כל דבר שעושין בו אוכל נפשצ״ כגון יורה שמבשלין בה ועריבה שלשין בהצ0
ומכיף של שחיטהקא וכיוצא בהם מכלים שהאוכל נעשה וניתקן בהםקב (אבל פכין
שמחתכין בה בשר ופתקג הרי היא כקערה וכוםקד שאין האוכל נעשה בהן).
והאוכל נפש עצמו מותר למשכןקי׳ ובלבד שישאיר לו כדי סידור בעל חובקי:
י האלמנה בין עניה בק עשירה אק ממשכנק אותה►,׳ כלל?״ שנאמר? 0לא תחבול בגד
אלמנה .ויש אומרים קי דהוא הדין לגרושה:
י א וכל זה כשממשכן בזרוע על ידי שליח בית דין אבל מדעת הלוה מותר ליטול ממנו
כל מה שנותן אפילו כלים שעושין בהם אוכל נפשקיא ואפילו בגד שעליו ואפילו
מאלמנה קיב:

פג משנה שם קיג ,א .טור ושו״ע שם סט״ז.
פד רמב״ם פ״ג ה״ה .שו״ע שם םט״ז .דלא כרוזב״ן
בשו״ת םי /י ,ובם' התרומות שער א ח״ו םי /ג ,שבב״י
םל״ג (שדברים שאין בהם אוכל נפש אין צריך להחזיר
אפילו כשצריך לו) .עיין ודוז שם ודו״ק.
פה משנה שם .רמב״ם שם .טור ושו״ע שם.
פו דברים כד ,יג .שמות כב ,כה .ברייתא קיד ,ב.
פז רמב״ם שם .שו״ע שם .מה שאין כן בהלוהו על המשכון
ב־שעה הלואה ,דלקמן סט״ו .וראה קו״א ס״ק א.
פח ראב״ד פ״ג ה״ו .לחם משנה בפירוש הרמב״ם שם.
וכ״ד הסנדע שם ם״ק א.
פט ברייתא שם קיד ,ב .שו״ע םי /צז םט״ז.
צ טור םי /צז םל״ג.
צא משנה שם קיג ,א .טור ושו״ע םי״ח.
צב ברייתא שם קיג ,ב לפרש״י ד״ה לו.
צג דברים כד ,יג.
צד רש״י במשנה קיג ,א ד״ה מת (לו כתיב ולא ליורשים).
וכדלעיל ם״ה לענין מסדרים לבעל חוב.
צה משנה קטו ,א .טור ושו״ע םי /צז ס״ו.
צו תוספתא סוף פ״י .מ״מ פ״ג ה״ב .שו״ע שם ם״ט.

צז דברים כד ,ו.
צח משנה קטנו] ,א .טור ושו״ע שם ס״ו .סמ״ע ם״ק יא.
צט רמב״ם פ״ג ה״ב .טור ושו״ע שם ם״ח.
ק גמרא קטז ,א.
קא רמב״ם שם .רא״ש פ״ט סי׳ מח .טור שו״ע שם.
קב ר״ת בתום' קיג ,א ד״ה ואת.
קג עיין טור םי״ח דפליג על הרמ״ה בהא.
קד מ״מ פ״ג ה״ה בשם רמב״ן ורשב״א.
קה תוס׳ קטז ,א ד״ה כלים .רא״ש פ״ט סי' מח .טור
ושו״ע סי״א.
קו רא״ש שם .טור ושו״ע שם.
קז משנה שם קטו ,א .טור ושו״ע סי' צז םי״ד.
קח אפילו בערב ואינך דלקמן סי״ד ,כמבואר בקן״ א ם״ק
א .וראה מ״מ וציונים.
קט דברים כד ,ת.
קי סנדע ס״ק כב .ט״ז םי״ד.
קיא טור סי״ז בשם הרמ״ה ,ושרע סי״ג.
קיב פסקי ריא״ז ב״מ פ״ט ה״ז סי״ט .שלטי הגבורים (ע ,א
אות ב) .בדק הבית םיי צז סכ״ג .כמו בהלוה על
המשכון דלקמן סט״ו .וראה קו״א ס״ק א.

הלכות הלואה

ה

יב וכל זה כשנוטל בתורת משכון להיות בטוח ממעותיו ואינו רוצה ליטול בתורת
פירעוןקיג מפני שאינו חפץ בו רק במעות ?יי ועל ידי לקיחת משכון והחזרתו בכל יום
יתבייש וימהר לבקש מעות ק״ .אבל אם בא ליטול בתורת פירעון רשאי ליטול על ידי
שליח בית דין כל הכלים היתרים על כדי סידור שמסדרין לבעל חוב ק״ 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?יז שהרי אינו רשאי להשתמש בהם כל
זמן שהם אצלו בתורת משכוף,״ .אפילו בגר אלמנה מותר ליטול בתורת פירעון אם הוא
יתר מכדי סידור בעל חובקי״:
יג וכל מי שיש לו יותר מכדי סידור בעל חוב ואינו רוצה ליתן מותר לכפותו אפילו על
ידי הכאהקנ ואין בזה משום לא תהיה לו כנושה?נא .וגם ממה שמשאיר לו כדי סידור
בעל חוב רשאי ליטול ממנו ביום כלי הצריך לו בלילה ולהחזירו בלילה וליטול כלי הצריך
לו ביוסקנב ולעשות כן לעולם כדי שיבקש מעות לפרוע לוקכג (ו ל א אמרה תורה לא תהיה
לו כנושה אלא כשנושה בו מה שאין לו כללקכד).
וכשנוטל בתורת פירעון רשאי השליח בית דין ליכנס לביתו ליטול חפצין קנה אבל לא
המלוה בעצמו?נו:
יד וכל זה בהלואה אבל בחוב אחר כגון שכר בהמתו או כליו שהיו מושכרים אצלו או
שכר ביתו או שכר עצמו שנשכר אצלו ק״ או דמי גזילתו וגניבתוקנ״ מותר למשכנו
בעצמו שלא על פי בית דין ואף ליכנס לביתו למשכנוק נ .0ואם זקפן עליו בהלואה אסור ?ל
שנאמר?לא משאת מאומה .וכן הערב למלוה מותר ליכנס לביתו למשכנו אפילו המלוה
עצמו?לב .ואם הוא ערב קבלן דינו כלוה ואסורקלג:
טו וכל זה למשכנו שלא בשעת הלואתוקלי אבל בשעת הלואה אם מלוהו על המשכון
מותר ליכנס לביתו וליטול ממנו אפילו כלים שעושים בהם אוכל נפשקלה ואפילו
מאלמנות►,״ ואינו צרך להחזיר לו כלל לא כסות יום ביום ולא כסות לילה בלילהקל׳:
קיג נוזוקי יוסף (סט ,א) במשנה ,ושם (סט ,סע״ב)
בגמרא (לענין כלים שעושים בהם אוכל נפש) .נד מ
פ״ב ה״ג .שו״ע םי /צז ם״ו .סמ״ע שם ם״ק יב .וכדלקמן סוף
םי״ג(לענין ליכנם לביתו) ,וש״נ.
קיד ננווקי יוסף שם (סט ,א).
קשו תוס׳ דף קטו ,א ד״ה למה.
קשז דלעיל ם״ה.
קיז נוזוקי יוסף שם (סט ,ב).
קיח כדלקמן םכ״ב .ובהל׳ גזלה סוף ם״ד.
קיש רוזב״ם פ״ג ה״א (ואם תודה לו תשלם) .ודנו שם
(פירוש וב״ד מגבין מנכסיה).
קכ כתובות פו ,םע״א .טור ושו״ע םי /צז םט״ו.
קכא סודע סי׳ צט ס״נק] יג.
קכב כדלעיל ם״ז ,שכשנוטל משכון אין צריך להניח לו
כלום .רוזב״ם פ״ג ה״ו (וכל הנמצא בידו חוץ מאלו
יש לו למשכנו) ,לפירוש הלחם משנה שם .תום' ב״מ קיד,
א ד״ה מה ערכין שאין ,רא״ש פ״ט סי' מז ,בשם ר״ת .טור
סי' צז סל״א .רמ״א שם ריש סכ״ג.
קכג תוס׳ דף קטו ,א ד״ה למה .וכדלעיל סי״ב.
קכד מה שאין כן כאן שיש לו ,כדלעיל בתחלת הסעיף.
וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה כדי .פתחי חושן פ״ב

ס״ק יח.
קכה תוסי .רא״ש פ״ט סי' מו ,בשם ר״ת בספר הישר
חידושים סי' תרב .טור סי' צז סכ״ח (בשם ר״ת).
בדק הבית שם (שפוסק כן) .שו״ע שם סט״ו (יש מי
שאומר) .ש״ך שם ס״ק ז(פסק כן) .וכ״ה לעיל ס״ז.
קכו משמעות טור ושו״ע שם .וראה ם' הישר שם .פרישה
סכ״ח .לקמן הל' גזלה סכ״דח.
קכז ברייתא קטו ,א .טור ושו״ע סי' צז סי״ד.
קכח רא״ם ביראים השלם סי' קלב .ש״ך שם ס״ק ו.
קכש וכ״ה לקמן הל' גזלה סכ״ט.
קל ברייתא שם .טור ושו״ע שם .וראה לקמן סל״ט מהי
זקיפה.
קלא דברים כד ,י .ברייתא שם.
קלב ברייתא שם .טור ושו״ע שם.
קלג בעל התרומות שער א ח״ג סי' ג .טור ושו״ע שם.
קלד טור סי' צז סכ״ג ,ושו״ע שם ס״ו .וראה פתחי חושן
הלואה פ״ח ם״ק ט.
קלה ראב״ד פ״ג ה״ב .ב״י שם בשם הגאונים .רא״ש פ״ט
סי' מח .טור ושו״ע שם.
קלו רא״ש שם .טור שם .שו״ע שם סי״ד.
קלז ברייתא וגמרא קןי]ד ,ב .שו״ע שם סט״ז.

ו
טז

הלכות הלואה
וכשיגיע זמן הפירעון לא ימכרנו עד לאחר שלשים יום קל״.

וכן הנוטל משכון אחר שהגיע זמן הפירעון לא ימכרנו עד לאחר שלשים יום קל״ 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?נזא שכיון שנוטלו בתורת משכוןקטב
חייב לקיים בו מצות השבת העבוט בעת שצריך לו .ומה תקנתו יחזירנו ללוהקמג לגמרי?נזד
אף בעת שאינו צריך לו כגון כסות יום בלילה וכסות לילה ביוםקמה ויחזור ויטלנו ממנו
בתורת פירעון(וימכרנו?נזו אם הוא בגד חשוב ויקח ללוה מדמיו בגד הראוי לו על פי דין
סידור בעל חוב״״ז).
ויש אומרים ק0״  )=1שאף המלוה על המשכון והוא דבר הצריך לו וצריך לקיים בו מצות
השבת העבוט אם היה ממשכנו אחר ההלואה?״ 0אף שעכשיו שהלוהו עליו אינו צריך
לקיים בו מצות השבהק* מכל מקום אסור למכרו לעולם עד שיפדנו הלוה או שיחזירנו
לו ויחזור ויטלנו ממנו בתורת פירעון כדרך שנתבאר .ובעל נפש יחוש לדבריהם:
יז וכשנוטל בתורת פרעוףנא יכול ליטול ולמכור מיד שהגיע זמן הפירעוףנב .ולא הצריכו
קונטרם אחרון
( ב) ( עיין שם ז דלכולי עלמא שבדרכי משה 17היינו אף לריב״א .אבל התום׳ דף קני״ד] רע״ב ט
וני מו קי יו ס ף' ב מ תניתין ור ש״י דף קי״ד ע״א ד״ה ואידךי א ור מב״םי ב שהעתיק ל שונו ב שו״ע
סי״ח פיר שו טעמיה דת״ק מ שום מצות חזרה י ג במ״מ ו בנ״י ,ואם כץ ב מ שכנו ב שעת הלואתו לא
שייך ה אי טעמא .וכ״כ ה טור בר מזים יד בהדיא ע״ ש .ומ שום הכי ה שמיט רמ״א דעת ריב״א
בהג הותיו מ שום דיחידאה הוא טו ):
קלח המקח והממכר שער ו הדרך החי(יט ,רע״א) .רא״ש
בתשובה כלל צ םי /ד .טור ושו״נו סי׳ עג סי״ד.
וראה לקמן סי״ז ,דהיינו לי יום מיום שתבע את הלוה.
קלט רשב״ג במשנה קיג ,א (שגם ת״ק מודה לו בדברים
שאין צריך להחזיר) .רוזב״ם פ״ג ה״ו .שו״ע םי /צז
םי״ח.
קמ רמב״ם שם .שו״ע שם .וראה שו״ת צמח צדק יו״ד םי/
רלא (מז ,ב) ,שגם הרא״ש דלקמן מודה בזה.
קמא ודוז שם .רא״ש פ״ט םי /מז .טור םי /צז םל״ה,
ושו״ע שם םכ״ב .כת״ק במשנה קיג ,א (עיין רא״ש
דאינו מחזיק יותר מדין סידור ,והתקנה היא מ ד ד אין
מסז־ו־ין ,עיין שם היטב) .וכן מבואר בנמוקי יוסף (סט ,א
בסוף המשנה) .ולדידן שמסדרין ,מועלת תקנה זו רק בבגד
חשוב ,כדלקמן.
קמב רא״ש וטור שם.

קמג מ״מ ורא״ש שם .טור ושו״ע שם.
קמד רא״ש שם.
קמה מ״מ שם .שו״ע שם.
קמו מיד (כדלקמן םי״ז כשנוטל בתורת פירעון) ,כדי
להחזיר לו מיד בגד הראוי לו.
קמז מה שאין כן בלא בגד חשוב אין תקנה זו מועלת,
לדידן דקיי״ל שמםדרין ,כדלעיל.
קמח מרדכי ב״מ פ״ט רמז תא ,בשם ריב״א .הובא בדרכי
משה םי /עג ם״ק ח .וראה קו״א שהיא דעת יחיד,
ולכן השמיטה רמ״א בהגהותיו.
קמט כדלעיל ם״ז.
קב כדלעיל סט״ו.
קבא כדלעיל םי״ב.
קבב שו״ת הרי״ף םי /קה וםי /רו .רמב״ם פכ״ב ה״א .מ״מ
שם (דהכי קיי״ל) ,ובפ״ג ה״ו.

ציונים לקונטרס אחרון
ז במרדכי רמז תא (במלוה על המשכון ,שרעת רבנו
קלונימוס שאינו יכול למכור ער שיפרה ,ורעת
ריב״א שרברים שאין צריך להם יכול למכור אחר לי).
ח סי׳ עג ס״ק ח (רלכו״ע ברבר הצריך כוי צריך
להמתין ער שיפרנו ,אף במלוה על המשכון).
ט ררבנן סברי שמחזירין כל ימי חייו.
י סט ,א (סבר ת״ק רלעולם היא תורת חזרה).

יא
יב
יג
יד
טו

ת״ק רמתני׳  . . .מחזיר לעולם.
פ״ג ה״ו(להחזיר וליקח ער לעולם).
רהיינו רוקא במשכנו שלא בשעת הלואתו.
פ״ט סי׳ מו (וה״מ שמשכנו שלא בשעת הלואתו
כי).
ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רצא.

הלכות הלואה

ז

שלשים יום אלא כשבא לידו בתורת משכון שנתנו שהות ללוה לפדותו כל ל׳ יום שהוא
זמן הרחבת בית דיןקנג.
ול׳ יום אלו?נד מונין מיום שתבע את הלוה?נה .ואין צריך שיתבענו בבית דין אלא אפילו
בינו לבינוקני .והוא שתבעו אחר שהגיע זמן הפירעון קנז.
ואם הלוהו סתם בלא זמן סתם הלואה היא ל׳ יום ואינו יכול לתובעו קודם ל׳ יום קש.
ואם המשכון כלה והולך יכול למוכרו אף בתוך ל׳ יום לתביעהק״׳:
יח וכל המוכר משכון לא ימכרנו אלא על פי בית דיף״ הראוים לדוף״א .והם יודיעו
ללוה אם הוא בעירקסב שיבא ויטעון אם יש לו טענה ואם אינו בעיר אין צריך להמתין
עליוקסג .וגם הבית דין יושיבו שלשה אנשים הבקיאים בשומא שישומו כמה הוא שוה
וימכרנו באותה שומא?0ד .ואם מכרו ביותר מהשומא היתרון לבעליוק״ה .לכך לא ימכרנו
אלא בעדים כדי שלא יטעון הלוה שמכרו ביותר מהשומאקם!.
וצי  7המלוה למכור המשכון ולא ליקחנו לעצמו ק״ באותה שומא (או אפילו ביותר
מהשומא) מפני החשד?0״ שיחשדוהו שלקחו בזול? 00והיה אפשר למכרו ביוקר.
וגבאי צדקה שנטל משכוף״ ממי שחייב לצדקה דינו במכירתו כדין ההדיוט לכל דברקעא:
יט וכיצד שמין השמאיןקעב את המשכון או מטלטלין אחרים או קרקעקעג שהלוה מגבה
למלוה שמין כפי מה שהמלוה יוכל למכרם מיד אפילו כשיושב בביתו לפי השעה
ולפי הזמן ולא שיצטרך לחזר בעיירות ובשווקים למכרם ולא להמתיףעד אפילו על יום
השוק?עה שבעיר זו שימצאו קונים הרבה ויוסיפו זה על זה בדמים אלא שמין כמה דמים
היה נותן עכשיו  00מי שצריך לו חפץ זה ורוצה לקנותו ובסכום זה יקבלנו המלוהקעו כי
קונטרם אחרון
(  0וזהו כוונ ת ה ש׳׳ע סי׳ ע׳׳ג ס ט׳׳ו כ מוכר ב שוק ,שבני ה שוק אינם יודעי ם שזה ני שום בחוב וכל
קבג רש״י קיג ,א במשנה ד״ה שלשים יום .טור ושו״ע סי׳
ק ם״ב .וראה סמ״ע םי /עג ם״ק א.

קסז ברייתא לח ,א (לענין מוכר פקחן) .המקח שם (אף

קבה רא״ש בתשובה כלל צ םי /ד .טור ושו״ע סי׳ עג

לענין מכירת משכון) .מ״מ שם .שו״ע שם םט״ז .ש״ך
שם ם״ק מו (אפילו עפ״י ב״ד מומחים) ,עפ״י תוס׳ ב״וז
לב ,א ד״ה ב״ד .וראה לקמן הל׳ מכירה םט״ו .ואם אין מי

םי״ד.
קבו שו״ת הרא״ש שם םי /ז .רמ״א שם.
קבז ש״ך םי /ק ם״ק ב.
קבח מכות דף ג ,ב .טור ושו״ע םי /עג ם״א .וראה גם
לעיל או״ח םי /שז סי״ח .לקמן הלי מציאה ופקדון
קו״א ם״ק ב.
קבש בעל התרומות שער מט ח״ה םי /ב ,בשם ם' המקח
שער ו דדך ח (יח ,ב) .טור ושו״ע םי /עג םי״ג.
ק ס משנה ב״מ קיג ,א .הכקח שער ו דרך ח (יט ,א) .טור
םי /עג םי״ט ושו״ע שם םט״ו .וראה לקמן הלי מציאה
םכ״ב ,שכ״ה גם במוכר אברה.
קסא ש״ך שם ם״ק מ.
ק סג המקח שם .מ״מ פי״ג ה״ג .שו״ע שם םי״ב.
קסג רמב״ם שם ,לפירוש הריב״ש םי /שצו .שו״ע שם.
קסד שו״ת הרא״ש כלל צ םי /ד וםי /ז ,וטור שם סכ״ג,
לפירוש הש״ך שם.
קסה שו״ת הרא״ש שם םי /ו .טור שם ם"ל ושו״ע סי״ח.
םמ״ע שם ם״ק מ.
קסו רמב״ם שם .טור שם ם״כ ושו״ע סט״ו.

שרוצה לקנות ,ראה לקמן םי״ט ,וש״ג
קסח פסחים יג ,א .המקח שם .םמ״ע שם ם״ק מג.
קס ט רש״י שם ושם ד״ה ואין מוכרן לעצמו .וראה גם
לקמן םכ״א.
קע כמבואר בקידושין עו ,ב ממשכנים על הצדקה.
קעא וזהרש״ל .ולענין חשד ,ראה ברייתא פסחים וב״מ
שם ,וטור ושו״ע סי׳ רנז ס״ב.
קעב רא״ש ב״ק פ״ק םום״י ה ,ובשו״ת כלל פ םי /ח .טור
ושו״ע סי׳ קא ם״ט.
קעג טור ושו״ע שם.
קעד רא״ש שם .טור ושו״ע שם.
קעה משנה ערכין כד ,א ורש״י שם ד״ה לאטלים (ליום
השוק) .ב״י סי׳ קט םד״ה כתב הר״ש (ובשו״ע סי׳
קט סוף ס״ג (ו אם השוק קרוב למדינה מוליכים אותו לשוק)
כוונתו כמ״ש בסי׳ רצ ס״ט (באפוטרופוס המוכר מטלטלין
של יתומים) ,ולא מיירי בשומא כלל) .וראה קו״א ם״ק ג,
במוסגר (אם מדמים יתומים להקדש) .חקרי הלכות ד ו ,א.
קעו רא״ש כתובות פ״י םי /ד .טור ושו״ע םי /קג ם״א.
וראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה ובסכום.

קבד במשכנו בשעת הלואה ,כדלעיל ריש םט״ז.

ח

הלכות הלואה

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 עכשיוקעז:

כ

וכן הדין כששמים לחוב אחר שלא בא מחמת הלואה אלא מחמת נזק או גזלה וגנבה
או שאלה שכירות ופקדוןקעח.

ואין חילוק ביניהם אלא לענין שאם יש לו מעות ללוה שצריך ליתנו למלוה ולא לפרעו
במטלטליםקעט אבל בחוב אחר במק וכיוצא בו ובמלה ובגנבה אם אין הגזלה או הגנבה
קיימת על דרך שיתבאר בהלכות גזלהקפ רשאי לפורעו במטלטלין אפילו יש לו מעותקפא
קונטרס אחרון
מי שצריך לו יקנה ולא ידחוק (ו אין כוונ תו ב שוק שי ש בו הרבה קוני ם דהא אין מ חייבים ל חזר
ב שווקים ,אלא וד אי כונ תו כמ״ ש .ו עיין ביו״ד סי׳ קע״ג  0״ב טז ע״ ש) .וב שעת המגפה יז ג ם מי
שצריך לו כגון שכבר חלה חולי הדבר ונתרפא הוא קונה בזול הואיל ו אין קוני ם אחרים מ צויי ם,
וכמו שקונים בזול שלא ביום ה שוק מהאי טעמא .ולה ט״זי ח צריך עיון ג דו ל ,אם אין מי שקונה
בסך זה הוה להו ל שום בזול יו תר ,שאם י שו מו שוה מנה בפרוטה בוד אי ימצאו קוני ם ,ו איזו קצבה
יש ל הוזיל כיון שצריכים ל הוזיל כל כך עד שימצאו קוני ם בבירור .ו עיין ב״מ דף צ״נ ט] ע״ב יט
דלהקד ש מ שלם נ׳ ,אף על גב ד אין להקד ש אלא שעתו ול מכור ב חנות אחד אחד צריך ז מן מה.
ואין לחלק בין ז מן רב ל מע ט ,דהא אפילו יום ה שוק למחר אין מ מ תינין דסתמא קתני בסוף פ״ו
דערכי ץ(וע״ ש בפר ש״י כ דביתומים מ ח מירי ם .והפוסקים שלא כתבו כץ ר״ל כפירו ש הר מב״ם ,דאף
על פי שאמרו קאי אתגרים שאמרו כן ולא חכ מים ,עיין שם ברמב״ם הלכות ערכין כא ) .ועל כר חך
צריך לו מר כיון שהוא שער ידו ע אחד אחד בפרוטה לכל מי שצריך לקנות אחד או ב׳ ,רו אין כ אילו
יש ל פניו חמ שים בני אדם שצריך כל אדם לקנות אחד .ולא ד מי לכפר או שלא ביום ה שוק ב מרגלית
ופרה ,דמ שום מיעו ט הקוני ם מ שתנה ה שער לזול אם כן ז הו שיוויין עכ שיו ,אבל כאן לקונה אחד
שקונה אחד או ב׳ קונה גם כן אחד אחד בפרוטה כ מו חמ שים שבאים לקנות כל אחד קונה אחד,
אם כן ז הו שיוויין עכ שיו אם היו חמ שים ל פנינו ,ואף שאינן ל פנינו בשעה זו לא איכפת לנו דרו אין
כאילו באים כולם בשעה זו ,הו איל וז הו ה שער לכל מי שצריך לקנות אחד מ הן ,ו היינו כסברת
הסמ״ע דאית ליה רו אין ,ודלא כ ט״ז ,ודו״ק הי טב:

קעז סוד ע ם״ק יב־ג.
קעח טור ושו״ע סי׳ תיט ם״א (לענין מקין) .ב״י שם ד״ה
ומ״ש ושמין(שלא נראה לטור לחלק בזה בין הלואה
לנזקי?)•
קעש כתובות פו ,א .טור ושו״ע םי /קא ם״א.
קפ סעיף ו.

קפא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ב״ק ז ,ב (דכל
מידי דמיטלטל מיטב הוא) .רי״ף שם (דקיי״ל
כותייהו ,ודלא כרב הונא דאמר שם ט ,א או כסף או מיטב).
ורא״ש שם פ״א םי /ה (שנראין דברי הרי״ף) .טור ושו״ע
סי׳ תיט ם״א (דהיינו אפילו יש לו כסף) .ש״ך םי /שנד ם״ק
ז(שכ״ה גם בגזלה וגנבה).

ציונים לקונטרס אחרון
טז שבשוק המחיר הוא פחות.
יז שבזה פסק הב״י סי׳ קט ר״ה כתב הר״ש ,ורעה
האי ברמ״א שם ס״ג ,שאין להמתין ,אף שעתה
נמכר בזול מחמת רחקו של המוכר למכור (כהוכחת
הט״ז דלקמן) ,היינו כיון שגם מי כוי.
יח סי׳ קא 0״ט ,שחולק על הסמ״ע שם ס״ק יב,
וסובר שאם אין לפנינו מי שרוצה לקנות בסכום
זה ממילים השומא .ומה שהוכיח הסמ״ע מסיי קג
ס״א ,שאם לא מצאו בכרי שומתן מחליטין אותם

למלוה בכרי שומתן ,מתרץ הט״ז רהתם מיירי ששמו
בזול ,ואפ״ה לא מצאו מי שיקנה.
יט ראגב הררי מזרבן בני נכי חרא ,חרא חרא מזרבן
בני ,להריוט משלם ני נכי חרא ,להקרש משלם ני
(וכ״פ הרמב״ם הלי גזלה ואברה פ״ג ה״ג).
כ במשנה שם כר ,א ר״ה אע״פ שאמרו (כגון גבי
נכסי יתומים).
כא פ״ג הי״ט (אמרו התגרים כד).

הלכות הלואה

ט

ואפילו מטלטלין גרועים כמו םוביןקפב רק שישומו אותן על דרך שנתבארקפג .לבד שכירות
פועלים שחייב למכור מטלטלין בעצמו אם אין לו מעות ולפרוע לפועל במזומניםקפדואפילו
לומר לו טול מה שעשית בשכרך אינו רשאיקשז:
כ א המלוה לעני על מרא וקרדום וכיוצא בהםקפו יכול להשכירם קפז שלא ברשות
בעליםקפ״ ויטול השכר לעצמו בפירעון חובןקפ״ מפני ששכרם יתר על פחת
שנפחתים במלאכה ומן הסתם נוח לבעליהם שישכירםקצ והרי זה כמשיב אבדה?צא .ומכל
מקום לא ישכירנו לעצמו אלא לאחרים מפני החשדקצב שיחשדוהו שישכיר לעצמו
בזולקצג.
אבל משכון אחר אינו רשאי להשכירוקצי לא לאחרים ולא לעצמו שלא מדעת הבעליםקצה
אפילו הגיע כבר זמן הפרעון אלא ילך וימכרנו על פי בית דין קצי.
ואפילו למשכנו אצל אחר אסור שהמשכון הוא כפקדון ביד המלוהקצז:
כ ב וכמו שצריך ליזהר בשמירת פקדון לשמרו כדרך השומרים כמו שיתבאר בהלכות
מציאה ופקדוףצ״ כך צריך ליזהר בשמירת המשכון ביותר מפני שהוא כשומר שכר
עליוקצ .0וכשם שהנפקד אינו רשאי למסור הפקתן לאחר לשמרו כמו שיתבאר שם י כך
אין המלוה רשאי להפקיד המשכון ביד אחר או למשכנו שלא מדעת הבעלים.
ואפילו נתנו לו הבעלים רשות למשכנו אינו רשאי ליתן רשות להמלוה השני להשתמש
במשכון אפילו בשכר יא אפילו אם היה לו רשות מהבעלים להשתמש בויב ב שכר(ואפילו
אם המלוה השני רוצה להוסיף בשכרו אינו יכול ליתן לו רשות שלא מדעת הבעלים) כי
שמא אין רצונם שישתמש בו א חריג פן יקלקלנו ואף אם ברי לו שלא יקלקלנו אסור כמו
שיתבאר שםיד.
ואף אם נותן לו רשות יה אין נתינת רשותו מועלת לו כל שהוא שלא ברשות

קפב ברייתא ב״ק ז ,א .טור ושו״ע שם.
קפג לעיל םי״ט.
קפד ר״ת בתום' שם ט ,א ד״ה רב הונא .ש״ך םי /שלו
ם״ק ד .וראה לקמן הלי שאלה סט״ו (שאינו עובר
בזה משום בל תלין).
קפה ב״וז קיח ,א .טור ושו״ע םי /שלו ם״ב.
קפו שם פב ,ב .טור ושו״ע םי /עב ם״א.
קפז משנה שם פ ,ב כאבא שאול .טור ושו״ע שם.
קפח רמב״ם פ״ג ה״ה .טור ושו״ע שם.
קפט רש״י שם ד״ה והולך .טור ושו״ע שם.
קצ םמ״ע וש״ך שם ם״ק ב.
קצא משנה שם .םמ״ע וש״ך שם.
קצב טור .וי״א שבשו״ע שם .ש״ך סי׳ עב ם״ק ג .וראה
גם רש״י במשנה שם ד״ה מותר אדם.
קצג שם .וכדלעיל םי״ח במכירה.
קצד גמרא שם .טור וסמ״ע שם ם״ק ב.
קצה םמ״ע שם.
קצו כדלעיל םי״ה.
קצז בעל התרומות שער מט ח״ג םי /ב (שאסור) .טור
ושו״ע שם ס״ל (שחשוב פשיעה) .והיינו כמו בפקדון
דלקמן סכ״ב שאסור להפקירו ביד אחר (ועיין טור ושו״ע

הבעלים יי.

שם סל״א (וסמ״ע ס״ק צח ,וש״ך ס״ק קלו) דמשכון חמור
מפקדון).
קצח סעיף כט.
קצש משנה פ ,ב כת״ק .רי״ף (נא ,א) .טור ושו״ע םי /עב
ס״ב .וראה גם לעיל או״ח סי /תמא סי״ב ,ובקו״א
שם םי /תמג ס״ק ב.
ר סעיף ל.
רא דאז לא הוי רבית .וראה לעיל הלי רבית םנ״ב ,באיזה
אופן מותר להלוות על המשכון בנכייתא.
רב לבוש םי /עב ס?״; .ואף הש״ך שם ס״ק קט מודה
שלכתחלה אסור .וראה לעיל סוף םי״ב ,שבלא רשות
אסור להשתמש בו ,וש״נ.
רג גמרא לו ,א (שיהא פקדוני ביד אחר) .וכאן אף שנתנו
לו רשות למשכנו ,מ״מ אין רצונם שישתמש בו אחר.
רד סכ״ז־ח ,ובהל' שאלה ם״ה.
רה אף אם המלוה הראשון נותן רשות למלוה השני
להשתמש בו ,אין אומרים דמסתמא הרשהו בעל
המשכון על זה .ונתבאר בקו״א ס״ק ד.
רו שו״ת הרא״ש כלל צג םי /ב .טור םי /עב םכ״ז ,ושו״ע
שם םל״ג.

ו

הלכות הלואה

ואם אומר (י) שהבעלים נתנו לו רשות למשכנו וליתן רשות להשתמש במשכון נאמן
ומותר למלוה השני לסמוך על דבריו יז:
כ ג וכן אומן שמניח כלי למשכון ואומר שבעליו נתנו לו רשות למשכנו מותר להלוותו
עליו ואין צריך לומר אם אומר שהוא שלוי״.
אבל אם אומר שהוא של בעל הבית שנתנו לו לתקנו וממשכנו שלא מדעתו י 0אפור
להלוותו עליו ואם ילוה יפסיד כי בעל הבית יוציאו ממנו .וכן אשה הממשכנת חפצי בעלה
שלא מדעתו י י או בעל הממשק חפצי אשתו שלא מדעתה י י א אותם חפצים שאינו רשאי
למוכרם כמו שיתבאר בהלכות אישות ייב:
קונטרם אחרון
( ד) עיין טור כב סכ״ז והוא לא טען שהרשה כ ר ,ולא אמרינץ מסתמא הר שהו דא חזוקי אינ שי
כו׳ כג  ,דל שיטתיה בסוף סי׳ קל״ג אזיל כד ,כמ״ ש ה ש״ך שם כה  ,דאפילו במכירה כו לא מיקרי
גנבה ג מור ה .וז הו דלא כמ״ ש ה מ ר דני פרק ה או מנין כז בבגדי א שתו דא חזוקי אינ שי כ ד ,ומ שמע
אפילו היו מונ חים בר שותו וגם תיבתה בר שותו היא .ומ שום הכי נ מי כתב ה מרדכי פרק כל
הנ שב עץיזי לוי היה סבור כ ר ,ו היינו טעמא מ שום דא חזוקי אינ שי כ ר .וה טור אף דלא סבירא ליה
הכי ,לא איכפת ליה אלא לענ ץ היתר ת שמי ש כט  ,אבל גוף הה שכנה אף אם היתה באיסור לא
מי חיי ב עלה כמ״ ש ה ש״ך ל  .ומ״ ש ה ש״ך סי׳ קל״ג לא ד שייך תקנת ה שוק ,היינו כ שלא יד ע
שה שאילו כלל ,אבל אם ידע שה שאילו לא הוה ליה לתלות להקל שמכרו אחר כך לב  ,כ מו דלא
הוה ליה לתלות בכהאי גוונ א לענ ץ היתר ת שמי ש לג  .ובהא אתי שפיר מ״ש הסמ״ע סי׳ ע״ב ס״ק
י״ט לד ,ולא קשה מידי מתקנת ה שוק לה ודו״ק הי טב):
רז רא״ש וטור שם .ש״ך שם ם״ק קם.
רח תרומת הדשן םי /שט (שהמלוה אמר לבעל המשכון
לא ידעתי שהיא שלך ,ולכן יש מה תקנת השוק,
שהבעלים ירעו ללוקח הדמים שנתן) .רוז״א סי׳ שנו ם״ז.
רש ראה אמרי יעקב ביאורים ד״ה ואומר.
רי רבנו ירוחם משרים נתיב כג ח״ו (נח ,רע״ד) .דרכי
משה םי■* /טמח ס״ק ג .סמי׳ ע סי׳ ש 11ס״ק כ .רמ״א

אהע״ז םי /פו ם״ב.
רי א ראה קו״א ם״ק ד ,שלדעת הטור היינו אפילו לא אמר
לו בפירוש שהוא שלא מדעתה ,מה שאין כן לדעת
המרדכי רמז שסד ,שהובא בשו״ע םי /עב ם״ג.
וי ב הלכות אלו בשוע״ר לא הגיעו לידינו ,וראה שו״ע
ורמ״א אהע״ז םי /צ םי״ד.

ציונים לקונטרס אחרון
כב סי׳ צז סכ״ז ,העתיק משו״ת הרא״ש כלל צג סי׳
שאם מלוה הראשון הלוה למלוה שני על
ב,
המשכון הזה להשתמש בו ,יש למלוה השני להחזירו
לבעל המשכון ולשלם פחת ההשתמשות ,כיון שהוא
(המלוה הראשון) לא טען שהרשה (בעל המשכון)
להשתמש בהם.
כג בגנבי לא מחזקינן ,כראמרינן בשבועות מו ,ב
(שמטעם זה נאמן אף ברברים העשויים להשאיל
ולהשכיר).
כד כשהמחזיק אומר אני יודע שהיו שלך אבל פלוני
ששאל ממך מכרם לי ,פוסק הטור שמוציאים
מידו(וחולק על הרמב״ם).
כה ס״ק יג ,שטעם הטור הוא ,שמה שהשואל מכרם
לא מיקרי גנבה גמורה ,ואין אומרים בזה אחזוקי
אינשי בגנבה לא מחזקינן.
כו מכ״ש כאן שרק השכינו אצלו.
כז רמז שסר ,בשם ר״י (במשכן בגרי אשתו ,אין
מוציאים ממנו ,מטעם ראחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן ומסתמא ברשותה משכנם בעלה) .הובא
בשו״ע סי׳ עב ס״ג ,וסמ׳׳ע שם ס״ק יט.
כח רמז תשעח ,בשם תשובת מהר״ם מרוטנבורג

(בראובן שהיו בידו ספרים שאולים של שמעון ומשכן
אותם ללוי ,אין שמעון יכול להוציאם מיר לוי ער
שיתן לו הרמים שהלוה עליו ,רמשכנתא עשו בה
תקנת השוק ,כי לוי היה סבור ששמעון השאילם לו
למשכנם).
כט שלכן חייב לשלם את פחת ההשתמשות ,כנ׳׳ל.
ל סי׳ עב ס״ק קמ (שאין לחייב מטעם זה את המלוה
הראשון על אשר משכן אותו למלוה השני).
לא ס״ק יג (שאחר שביאר רעת הטור דלעיל ,שאם
אמד פלוני ששאל ממך מכרם לי מוציאים מידו,
מסיק רמ״מ צריך להחזיר לו הרמים ששילם מתקנת
השוק).
לב ובזה לא תיקנו תקנת השוק.
לג שמובא לעיל מהטור סי׳ עב סכ״ז (שמטעם זה
צריך לשלם פחת ההשתמשות).
לד ברין שהובא לעיל מהמררכי ,בבעל שהשכין בגרי
אשתו ,שאם הבגדים הם בידיה נאמנת בשבועה
שהבעל לא משכנם ברצונה.
לה מרוע אינה צריכה לשלם ללוקח את דמיו .אלא
וראי הטעם כיון שהלוקח ירע שבגדיה היו
ברשות הבעל ,לא היה לו לתלות שמשכן ברצונה.

הלכות הלואה

יא

כד המלוה את חבירו על המשכון ורוצה להתנות עמו שאם לא יפדנו לזמן פלוני יהיה
חלוט לו יאמר לו אם לא תפדנו לזמן פלוני יהא קנוי לי מעכשיו ייג .ואם לא אמר
מעכשיו יש חילוקי דיעות אם יש בזה דין אסמכתא ייד שהלוה סמך בדעתו שיפדנו בזמנו
ולא גמר והקנה מעולם י0ו אבל כשאומר מעכשיו גמר והקנה לדברי הכלי0ז:
כה אחד שלוה משנים ביחדייז ואין ידוע לו אם הם שותפין בממון זה יי״ ואחר כך בא
אחד מהם לתבוע חלקו או את הכל לא יתן לו כלום עד שיביא הרשאה מחבירו
כי שמא אינו שותף בממון זה יי״ .אבל אם ידוע לו שהם שותפים בממון זה בשוה ובא
אחד מהם לתבוע יתן לו החצי יי .ואם השני היה בעירינא ויודע שזה תובע המעות ינב
ולא בא עמו לתבוע יתן לזה את הכל שמן הסתם אינם מקפידים זה על זה ומתרצה זה
במעשיו של זהרני• ואפילו אין ידוע לו שהם שותפים:
כן ואשר לא טוב עשה בתוך ע מיוייי דרשו חכמים וכה זה הבא בהרשאה .במה דברים
אמורים כשהמלוה והלוה עמהם בעיר א חתינו והמלוה מרשה את זה מפני שהוא
בעל טענות יותר ונמצא שהוא מתעבר על ריב לא לוינז אבל אם הלוה הוא בעיר אחרת
או אפילו בעיר זו ואין המלוה יכול לטרוח בעצמו לדון עמו יי״ הרי זה עושה מצוהינ0
להציל עשוק מיד עושקו יל .אבל הבא בהרשאה מן הנכרי על ישראל לא טוב עושה בכל
עניןילא .ונוסח ההרשאה צריך לכתוב כמו שכתוב בתיקוני שטרות ילב:
כז המורשה אסור לטעון דבר שיודע שאינו אף על פי שאומר בשם המרשה ילג .ואפילו
דבר שאינו יודע בבירור אסור לטעון עד שישמע מפי המרשה שק הואילי .אבל
אפוטרופוס של יתומים מותר לטעון דבר שאינו יודעילי אפילו הוא דבר שאינו מצוי
להיות כך ילי כי שמא אם היה אביהם חי היה טוען כך .אבל אם האפוטרופוס יודע שאין
הדבר כן לא יטעון שקרילז אף על פי שטוען בדרך שמא:

כח

אסור לאדם לטעון שקר כדי לעוות הרין או כדי לעכבו יל״ אף על פי שיודע בעצמו

ריג ב״וז דף ס ש ,רע״ב .רש״י שם ד״ה ואיבעית אימא.
טור ושו״ע םי /ח ס״ט וסי״ד .ש״ך םי /עג ריש ס״ק
נ .וכ״ה לעל או״ח םי /תמא סי״ב.
ריד שו״ת הרא״ש כלל קח םי /כז .טור ושו״ע סי׳ עג
סי״ז .ש״ך שם ם״ק מח וס״ק נ .וראה גם לעיל או״ח
םי /תמא ם״ד (דהוי אסמכתא) וס״ה (כששוה כדי חובו).
רשו רש״י סנהדרין כד ,ב ד״ה אסמכתא .וראה גם לעיל
שם בהגהה ,וש״נ.
רשז ש״ך שם ריש ם״ק נ .ובלא משכון ,ראה לקמן הלי
עדות ריש סי״ב ,ולעיל יו״ד הלי רבית סמ״ו ,רט״נ.
ריז ירושלמי שבועות פ״ה ה״א ,לפירוש הרמב״ן ספ״ה
דשבועות ד״ה גרסינן .הובא ברא״ש שם פ״ה סי' ב.
טור ושו״ע סי׳ עז ס״ט.
ריח ש ״ך שם ס״ק כה.
ריש שו״ת הרשב״א סי׳ איקא .רמ״א שם ס״י.
רכ ש״ך שם.
רכא רמב״ן ורא״ש שם .טור ושו״ע שם.
רכב טור ושו״ע שם .ש״ך שם ס״ק כג.
רכג רמב״ן ורא״ש שם .טור וסמ״ע שם ס״ק כג .ש״ך שם
ס״ק כד.
רכד יחזקאל יח ,יח.

רכה שבועות לא ,א .טור ושו״ע סי' קכג סט״ו.
רכו ראב״ד הא שלוחין פ״ג ה״ה .טור ושו״ע סי׳ קכג
שם.
רכז תוס׳ שם ד״ה זה .מרדכי שם רמז תשסב.
רכח ב״י שם ד״ה ואשר .ש״ך ם״ק לב.
רכש תום' שם .רמ״א שם.
רל ב״י שם.
רלא שו״ת מהרשד״ם םי' נט .ש״ך ם״ק לא.
רלב נדפסו כמה פעמים בשם סדר תקון שטרות ,סדר
תקוני •עטרות וכיו״ב.
רלג מרדכי רמז רעו ,בשם מהר״ם .סמ״ע סי' קכג ס״ק
כב .ש״ך שם ס״ק לב.
רלד (עיין סמ״ע סי׳ רצ ס״ק לו דאפוטרופוס לא שרי
אלא ב כ ה״ג ,וכיון שבמרדכי שם מחלק בין
אפוטרופוס למורשה ,מכלל דמורשה אחר אפילו בכה״ג
אסור).

רלה מרדכי שם .סמ״ע שם.
רלו שו״ת הרא״ש כלל פו סי א .רמ״א סי׳ רצ סי״ב.
רלז סמ״ע שם.
רלח רמב״ם הא טוען ונטען פט״ז ה״ט .ש״ך סי' עה ס״ק
א.

יב
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שהוא זכאי יל״ כגון שחייב לחבירו מנה וחבירו תובעו מאתים לא יאמר אכפור הכל בבית
דין ואודה לו במנה ביני לבינו כדי שלא אהיה מודה במקצת בפני בית דין ואתחייב שבועה
מן התורה ימ .וכן שלשה שנושים מנה באחד וכפר בהם לא יהיה אחד תובע ושנים מעידים
וכשיוציאו ממנו יחלוקו תזא .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 אחרתזב .ועל דברים אלו וכיוצא בהם הזהיר הכתוב ינזג מדבר שקר
תרחק אף על פי שיגיע לו הפסד כשידבר אמת.
במה דברים אמורים כשמוציא השקר בלשון ודאי אבל בלשון איני יודע מותר כדי להנצל
מתביעות שקר של חבירוינזד כגון מי שנתחייב שבועה ובא חבירו לגלגל עליו שישבע גם
על תביעות אחרות שיש לו עליו ויודע בעצמו שהאמת אתו רק שאינו רוצה לישבע אפילו
באמת כי אם שבועה שאי אפשר לו לפטור את עצמו ממנו רשאי לפטור עצמו מן
הגלגולים על ידי שיטעון על התביעות האחרות איני יודע ויפטר מלישבע עליהןלמה:
כ ט ואפילו אם אינו מוציא שקר מפיו כלל אסור לבקש צדדים להשתמט מבעל חובו
שהוא חייב לו באמת כדי שיתרצה הלה לעשות עמו פשרה וימחול לו על השאר
מרצונותזו ו א ם עשה כן אינו יוצא ידי שמים עד שישלם לו כל מה שהיה חייב לו:
ל מי שנתחייב לו חבירו שבועה ורואה בו שמוכן לישבע יתפשר עמו ולא יתבענו
לשבע י ״ שנאמר ימח שבועת ה׳ תהיה בין שניהם מלמד שהשבועה חלה על שניהם ימ0
ואם תובעו לישבע הרי העומדים שם אומרים זר ,לזר ,סורו נא מעל אד,לי האנשים הרשעים
האלהינ והם הנשבע והמשביעוינא:
ל א מי שנסתפק לו אם לוה מחבירו וחבירו תובעו ברי חייב לצאת ידי שמים ולשלם לו
אף על פי שפטור בדיני אדם .ואם תובעו בספק פטור אף לצאת ידי שמים .ואם
ידוע לו שלוה ממנו או שנתחייב לו מחוב אחר ואינו יודע אם פרעו חייב לצאת ידי שמים
ולשלם לו אף על פי שאינו תובעו כללתב .ואם הלה משיב לו ודאי שאינך חייב לי הרי
מחל לו ופטור תג אף אם ידוע לו שהוא חייב לו עדיין:
ל ב הלוה שרצה לפרוע להמלוה על ידי שליח ונתן המעות לחבירו ואמר לו הולך מעות
אלו להמלוה ינד או לשון אחר שמשמעו בלשון הולך כגון שא מעות אלו לפלוני או
יהא מנה זה לפלוני רנה הרי זה כאילו אמר לו זכה במעות אלו לפלוני וזכה לו שזכין לאדם

רלש ש״ך שם.
רמ ברייתא שבועות לא ,א .רמב״ם שם .ש׳׳ך שם.
ו מא ברייתא שם .רמב״ם שם ה״י .ש״ך שם.
רמב ברייתא שם .רמב״ם שם ה״ט .ש״ך שם.
ומג שמות כג ,ו .ברייתא שם .רמב״ם שם ה״י.
רמד ש״ך סי׳ עה ס״ק נז.
רמה ם' התרומות שער לח ח״א םי /ב ,בשם הראב״ד.
ש״ך שם.
רמו תרומת הדשן םי /שו .עיין שלטי הגבורים שבועות
(יד ,רע״ב).
רמז סודע סי׳ פ ש ם"ק סא.
ומח שמות כב ,י.
רמש ברייתא שבועות לט ,ב.

רב במדבר טז ,כו .ברייתא שם לט ,א .טור ושו״ע םי /פז
ם״ כ.
רבא גמרא שם לט ,ב .םמ״ע שם.
רבב ב״ק קשח ,א משנה וגמרא .טור ושו״ע םי /עה
ס״ט־י .וראה לקמן הלי גזלה םל״ד .מ״מ וציונים.
רבג שו״ת מהר״ ם מרוטנבורג(פראג) םי /קלה .טור ושו״ע
שם םי״א .והיינו אף בבא לצאת ידי שמים (ב ״ח שם
ד״ה כתב הר״מ .ש״ך ס״ק לב).
רבד ברייתא וגמרא גיטין יד ,א כרב .טור ושו״ע םי /קכה
ם״א.
רבה ירושלמי גיטין פ״א ה״ה .ר״ן שם (ו ,ב) ד״ה ירושלמי.
רמ״א שם .וכדלקמן הל׳ מכירה ם״ו (שלשונות אלו
משמעם כמו הולך).

הלכות הלואה

יג

שלא בפניו יני 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 הלוה ינז.
ואם הלוה מאיים עליו בדבר שיש בידו לעשות לו צער הגוף אין צריך לצער גופו בשביל
ממונו של חבירו כיון שהלה מצערו בשביל ממון זה ואונסו עליו ת״ .אבל אם הלה רוצה
לגזול ממנו ממונו בעד ממון זה שאינו מחזיר לו לא יחזירנו לו ת 0שהרי אינו אונסו על
ממון זה י״ כי מה הפרש להלה בין ממון זה לממון של זה ואף שממונו נתפס בשביל ממון
חבירו אין חבירו חייב בזה ואסור להציל עצמו בממון חבירוי״א:
לג במה דברים אמורים שלשון הולך הוא בלשון זכה בפירעון חוב הלואה או חוב אחריסב
שכיון שחייב מעות הללו לפלוני לכך בקל יכול פלוני לזכות בהן יסג אבל במתנה אינו
כלשון זכהי״ז־ .והוא הדין אם המלוה אומר הולך מעות אלו לפלוני להלוותם לו שכיון
שבא לזכות עכשיו בממון שאינו שלו צריך לשון מבורר יותריסה ויתבאר בהלכות מתנהיסו:
ל ד שמטת כספים בשביעית נוהגת בזמן הזה מדברי סופרים י ״ בארץ ובחוץ לארץ ים״.
וכשראו חכמים שנמנעו העם מלהלות זה את זה ועוברים על מה שכתוב בתורה יס  0השמר
לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע וגו׳ עמדו ותקנו פרוזבול עי.
דהיינו שימסור המלוהיי-יא את חובועיב לבית דין אף על פי שאינו מוסר להם שטרויעג
אלא שאמר להם  11י י לפני השמטה נ1יה הריני מוסר לכם חובי שאגבנו כל זמן שארצה י עו
וכשאומר דברים הללו עשאום חכמים כאילו מסר שטרו לבית דין י״׳ .והמוסר שטח לבית
דין יעיז לפני השמטה ואומר להם אתם גבו לי חובי י״ 0אין שביעית משמטת מן התורה י3
שנאמר י3א לא יגוש את רעהו וזה אינו צריך ליגוש שהבית דין נוגשים בשבילו חוב ז הי3ב
שכבר נמסר להם לפני השמטה .ואפילו אין לו שטר כלל אלא חוב בעל פה מועיל
פרוזבול י3ג:
רבו משנה גיטין יא ,ב .לבוש םי /קכה ם״א .וראה גם לעיל
או״ח סי /שסו סי״ב ,וש״נ.
ובז שו״ת הרי״ף םי /רעט .טור ושו״ע שם .וראה ש״ך ם״ק
ז.
רבח גמרא שם .טור ושו״ע שם.
רבש מרדכי גיטין רמז שלד ,בשם ר״ת .הגהות אשרי גיטין
פ״ק םי /יט .רמ״א םי /קכה ם״א .ועיין ש״ך סי׳ קכו
ס״ק קב.
ר ס ש״ך סי׳ קכה ס״ק י .מה שאין כן כשאונסו על ממון
זה ,כדלקמן הל׳ נזקי ממון ם״י.
ר ס א ב״ק קיז ,ב .םמ״ע שם 0״ק ט .וראה גם לקמן הל'
גזלה ם״ב ,והל׳ נזקי ממון שם (אפילו על דעת
לשלם).
ר ס ג טור ושו״ע םי /קכה ם״ה.
רסג םמ״ע שם ם״ק כב ,ובםי /רמג ם״ק ד .ש״ך םי /קכה
ם״ק כה.
ו ס ד גיטין לב ,ב .טור ושו״ע שם ,ובםי /רמג ם״ב.
ר ס ה םמ״ע וש״ך שם.
רסו הל׳ מכירה ומתנה ם״ו.
ו ס ז שם לו ,רע״ב .רמב״ם הל׳ שמיטה פ״ט ה״ג .טור
ושו״ע םי /םז ם״א.
רס ח ברייתא קידושין לח ,ב .רמב״ם שם ה״ב (בזמן

שהיובל נוהג) וה״ג(אף בזמן הזה) .שו״ע שם.
ו ס ט דברים טו ,ט .וראה לקו״ש ח״ז ע׳  355הערה .4
ער משנה שביעית פ״י מ״ג .רמב״ם שם הט״ז .םמ״ע ם״ק
לו.
רעא שם משנה ד (מוסר אני לכם כוי שכל חוב כוי
שאגבנו כוי) .רמב״ם שם הי״ח .טור ושו״ע שם סי״ט.
ערב רש״י גיטין לז ,א ד״ה מסרי מילייהו (וחובי מסור
לכם) .לבוש שם םי״ט .םמ״ע שם ם״ק כב.
רעג תום' מכות ג ,ב ד״ה המוסר .לבוש וסמ״ע שם.
עדר גיטין א ,א .רש״י שם .טור ורמ״א שם ם״כ .םמ"ע
שם.
ערה ראה לקמן םל״ו.
רעו משנה שם .טור ושו״ע שם םי״ט.
רעז לבוש שם.
רעח משנה שביעית פ"י מ״ב ,לפירוש התום' מכות ג ,ב
ד״ה המוסר .טור ושו״ע שם םי״א.
רעש רמב״ם שם הט״ו .שו״ע שם.
רפ תום' מכות שם .לבוש שם.
רפא דברים טו ,ב.
רפב רש״י מכות ג ,ב ד״ה אין משמטין .שו״ת הרא״ש כלל
עז םי /ה .טור ולבוש םי״א .םמ״ע שם ם״ק כג.
רפג ר״ן גיטין(יט ,רע״א) .רמ״א שם סי״ט.

יד

הלכות הלואה

ל ה ועכשיו לא נהגו בפרוזבול במדינות אלויפד שנתנו יפה טעם למנהג לומר שכיון שנ תו
כן לגבות כל חוב בלא פרוזבול אחר השביעית והלוה יודע מזה הרי זה כאילו התנה
עמו המלוה בשעת הלוואה על מנת שלא ישמיט הלוה חוב זה לעולם ואפילו בשביעית י3ו
שנמצא שחייב עצמו בממון שלא חייבתו התורה שתנאו קייםיפז וחייב מן התורה .אבל
כל ירא שמים יחמיר לעצמו לעשות פרוזבול י3״ שהוא דבר שאין בו הפסד וקל לתקןיפ0
לקבץ שלשה אנשים יצ כשרים שהם בית דין יצא ולומר להם הריני מופר לכם כל חובות
שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה יצב.
אך אין פרוזבול מועיל אלא אם כן יש קרקע יצג כל שהואיצד ללוה או דבר המחובר
לקרקע יצה אפילו אינן שלו לגמרי אלא בשכירות יצו או בשאלה יצז לפי שעהיזזצ .ואם אין
לו כלל מזכה לו המלוה קרקע כל ש הו איל על ידי אחרש אפילו שלא בפניושא;
לן וזמן הפרוזבול הוא לכתחלהשב בסוף הששיתשג לפני ראש השנה של שביעיתדש שאף
ששביעית אינה משמטת אלא בסופהשח שנאמרשו מקץ שבע שנים תעשה שמטה יש
אומריםשז שמשנכנסה שנת השביעית אסור לתבוע חוב שנאמרש״ לא יגוש את רעהו
ואת אחיו כי קרא שמטה לה׳ מיד שקרא שמטה לה׳ לא יגוש אלא כשהלוה פורע לו
מעצמו אינו צריך לומר משמט אני כמו שצריך לומר,״ 0אחר שביעיתשי שנאמר שי א וזה
דבר השמטה שמוט וגו׳ שצריך לדבר השמטה השמטה בפהשיב וזהו מקץ שבע שנים.
ואם לא עשה פרוזבול בסוף ששית יעשה בשביעיתשיג עד ראש השנה של מוצאי
שביעיתשיד .ושנת השמטה היתה שנת תקמ׳׳ד״:101
רפד שו״ת הרא״ש כלל עז םי /ד .טור םי /סז ם״ה .רמ״א
שם ם״א.
רפה אוצ״ל :ויש שנתנו(רא״ש בתשובה שם םי /ב .כלל
סד םום״י ד) .הובא בב״י ד״ה ובתשובה אחרת.
םמ״ע שם ם״ק ד.
רפו רב יהודה אמר שמואל מכות ג ,ב .וכדפירש רב ענן
שם בשמו .טור ושו״ע שם ם״ט.
רפז רש״ י שם ד״ה לדידי .רמב״ם הלי שמיטה פ״ט ה״י.
םמ״ע שם ם״ק יה.
רפח של״ה שער האותיות סוף מצות התלויות בארץ (עט,
ב) ד״ה הואיל .ב״ח שם סוף ם״ה .ש״ך ם״ק ב .באר
הגולה שם אות ח.
רפש של״ה שם .באר הגולה שם.
רצ רב ששת גיטין לג ,רע״א .ם׳ התרומות שעה מה םי/
טז(דכל שלשה בקיאין בדין כוי) .טור ושו״ע שם םי״ט.
כנסת הגדולה שם הגב״ י אות מא.
רצא טור ורמ״א שם םי״ה (בכל בית דין) .לבוש שם (בכל
בית דין •עהם •על־עה).
רצב ראה לקו״ש ח״ז עי ( 356לאחר התרת נדרים).
לקו״ש חכ״ד עי ( 316כתיבתו) .שם עי ( 317כשאין
לו חוב).
רצג משנה שם שביעית פ״י מ״ו .טור ושו״ע שם םכ״ב.
רצד משנה שם .רש״י ותום' גיטין לז ,א ד״ה אלא על
הקרקע .טור ושו״ע שם.
רצה גיטין לז ,א ורש״י שם ד״ה גידמא.
רצו עיטור מאמר ג( טו ,ג) .שו״ע שם סכ״ג.
רצז גיטין לז ,א .טור ושו״ע שם םכ״ג.
רחצ ראה מ״מ וציונים.
רצש משנה שם .טור ושו״ע שם םכ״ב .וראה לקו״ש ח״כ
ע'  309הערה ( 69הטעם שלא מועיל מה שיש לכל

אחד מישראל ד׳ אמות בארץ ישראל).
ש רא״ש גיטין פ״ד םי /טו .טור ושו״ע שם.
שא ר״ן שם (יט ,ב) ד״ה ומסתברא .טור ושו״ע שם.
שב ראה לקו״ש חכ״ד ע' .316
שג ראה שיחות קודש כט אלול תשל״ב ם״ד.
דש תוספתא שביעית פ״ח הי״א ,לגירסת הרא״ש גיטין
פ״ד םי /יח (שכותבין ער״ה של שביעית) וםי /כ (שאין
כותבין בשביעית) .רבנו ירוחם מישרים ריש נתיב ז .טור םי/
םז םל״ב .ואף דלא קיי״ל כן בדיעבד (כדלקמן) ,חוששין
לדעה זו לכתחלה .וראה לקו״ש ח״ז עי  6־( 355בערב ר״ה
ממש) .חי״ב ע' ( 256הלואות של שנה השביעית).
שה ערכין כח ,ב .טור ושו״ע שם ם״ל.
שו דברים טו ,א.
שז רא״ש שם םי /כ.
שח דברים טו ,ב.
שש שביעית פ״י משנה ח .טור ושו״ע שם םל״ו.
שי רש״י גיטין א ,רע״ב.
שיא דברים שם .משנה שם.
שיב רש״י שבת קמח ,ב ד״ה דבר השמטה .גיטין שם ד״ה
שנאמר.
שיג רמבי׳ם שם פ״ט ה״ד (הלוה את חברו בשביעית גובה
חובו כל השנה) ,שמזה הוכיח בב״י םל״ב שע,ישים
פרוזבול גם בשביעית .שו״ע שם םל״א.
שיד כמבואר בתוספתא שם ,לגירסת פירוש הר״ש
במשנה שם פ״י מ״ה ,ושו״ת המיוחסות לרמב״ן םי/
צח ,ושו״ת הרשב״א ח״ב סי■ שיד .שו״ע שם סל״א.
ששו לחשבון הגאונים והרמב״ס שם פ״י ה״ו .ב״י ס״ט.
רמ״א ס״א .סמ״ע ס״ק ה .והיינו שהלכות אלו נכתבו
בין השנים תקמ״ה  -תק״ג ובדפו״ר (תקע״ד) נוסף:
(תקס״ה) תקע״ב.

הלכות הלואה

טו

לז המלוה את חבירו למחצית שבףשטז השביעית משמטת החצי של מלוה ולא החצי
של פקתןשיז:
ל ח המלוה על המשכון אין השביעית משמטתשי״ שאין אני קורא בו לא יגוש בשביעית
הואיל ואינו צריך ליגוששיט:
ל ט המלוה את חבירו וקבע לו זמן אחר שביעית אינה משמטתו שאין אני קורא בו לא
יגוש בשביעית הואיל ולא הגיע עדיין ״נ .לפיכך אין שביעית משמטת הקפת
החנותשנא לפי שדרך החנוגי להקיף שנה ושנתיים ואין דרכו ליגוש מיד והרי זה כאילו
קבע לו זמן אחר שביעית אבל המוכר שאר סחורה בהקפה מיד שמכרה לו נתחייב לו
מעות וכשמקיף לו הרי הוא כמלוהו ושביעית משמטתושנב .וגם הקפת החנות אם זקפה
עליו במלוה שביעית משמטתהשנג .ונקראת זקיפה משעה שקבע לו זמן לפורעו שני והגיע
הזמן לפני השמטה שנה .ויש אומרים שני משעה שכתב בפנקסו כל החשבון ביחד .וכן שכר
שכיר אינה משמטתשנז שדרכו גם כן להקיף לבעל הבית שכר שנה ושנתיים שנח .ואם
זקפו במלוה משמטתשנט:
מ ערב שפרע להמלוה וקודם שפרע לו הלוה הגיעה השמטה משמטתשל .לכן יעשה
פרוזבול:

הלכות עדות ושטרות ושלישית
דיני עדות ושטרות ושליש[ו]ת ונו נ״ג סעיפימא:
א כל מי שיודע עדות לחבירוב וראוי להעית ג ויש לחבירו תועלת בעדותוד חייב להעיד
לו בבית רי ף אם יתבענו שיעיד לוי בין שיש עד אחד עמו בין שהוא לבדוז .ומכל
מקום עד אחד לא יעיד אלא בדבר שבממון שמביא לידי שבועה או בדבר איסור להפריש

ששז כדלעיל יו״ד הלי רבית סל״ו ואילך.
שיז שו״ת מהר״ם מרוטנבורג(פראג) םי /תתקעג .נעתקה
בהגהות וזייוזוניות ,תשובות השייכות לם׳ משפטים
םי /יב ,ובמרדכי ב״מ רמז שצ.
שיח משנה שם שביעית פ״י מ״ב .טור ושו״ע םי /סז םי״ב.
שיש רש״י ב״מ מה ,ב ד״ה המלוה .מכות ג ,ב ד״ה אין
משמטין .שו״ת הרא״ש כלל עז םי /ה .םמ״ע םי /סז
ם״ק כד.
שכ מכות דף ג ,ב כלישנא בתרא דרב יהודה אמר שמואל
(לעשר שנים) .ר״ת בתום' שם ד״ ה איכא דאמרי(שכן
הלכה) .טור ושו״ע םי /םז ם״י(לעשר שנים פחות או יותר).
םמ״ע שם ם״ק כא.
שכא משנה שם שביעית פ" י מ״א .טור ושו״ע שם םי״ד.
שכב ב״י שם םי״ט .סנד ע שם ם״ק כו.
שכג משנה שם .טור ושו״ע שם.
שכד רא״ש גיטין פ״ד סי' יז .טור ודעה א׳ ברמ״א שם.
שכה ב״י שם .לבוש שם סי״ד.
שכו מרדכי שבועות רמז תשפ (ח ,א) .דעה בי ברמ״א
שם.

שכז משנה שם .טור ושו״ע שם סט״ו.
שכח ב״י שם .םמ״ע שם.
שכש משנה שם .טור ושו״ע שם.
של רבנו ירוחם מישרים סוף נתיב ז ,בשם הגאונים ושו״ת
הרשב״א (ח״ג םי /נט וח״ז םי /של) .שו״ע ם״ה.
א סעיפים א־ט  -עדות .י־נג  -שטרות .מא־מח -
*■טליטות (בשטר).
ב ויקרא ה ,א .ברייתא ב״ק נה ,ב .גמרא שם נו ,א .תום'
שם ד״ה פשיטא .טור ושו״ע םי /כח ם"א .פמ״ע שם
ם״ק ה.
ג טור ושו״ע שם .לאפוקי קרוב או פסול (ב״י שם ד״ה
וראוי .םמ״ע שם ם״ק ג).
ד טור ושו״ע שם .וראה ב״י שם .םמ״ע שם ם״ק ד.
ה רמב״ם הלי עדות פ״א ה״א .תום' שם .שו״ע שם .סמ״ע
שם ם״ק ז.
ו רמב״ם שם .שו״ע שם .םמ״ע שם ם״ק ו.
ז ב״ק נו ,א .טור ושו״ע שם.

