
 (סאה בסאה) חפצים הלואתדיני 
-, דהיינו להלוות חפץ לחבירו עלאחכמים אסרו להלוות סאה בסאה
. טעם האיסור משום שחכמים חששו מנת שיחזיר לו חפץ אחר כמו זה

עין נראה -ולמראיתשמא עד זמן פירעון ההלואה יתייקר החפץ, 
 .בשהמלוה קיבל יותר ממה שהלוה

מכיון שאיסור סאה בסאה אינו אלא מדרבנן, התירו חכמים בכמה 
יצא  (גש לו. י ב(עשאו דמים.  א(אופנים להלוות סאה בסאה, והם: 

יבוארו פרטי ההיתרים  כ"ט-סעיפים ו'ולהלן דבר מועט.  (דהשער. 
 .הללו

מלבד האיסור להלוות חפץ תמורת חפץ, גם נכלל באיסור סאה בסאה 
שאדם מבקש מחבירו שיעבוד עבורו, להחליף עבודה בעבודה, וכגון 

הדינים בזה  . פרטיובתמורה הוא יעבוד בשביל חבירו ביום אחר
  .ל"ז-יבוארו להלן סעיפים ל"ד

 איסור הלואת סאה בסאה

ר כמו ח  מנת שיחזיר לו חפץ ַא-חבירו עלל אסור להלוות חפצים או פירות וכדומה .א
 .גזה

                                                

 לגורן לך אתן ואני חטין כור הלויני לחבירו אדם יאמר לא)ובגמ' דף עה.( משנה ב"מ פ"ה מ"ט  .א
שאין האיסור אלא )דף מד:, מו., ס:, עב:, עג.(  וכו'. ומבואר בראשונים שם ובמקומות נוספים

וכו'  למלוה מלוה מוציאים בדיניהם שאילו כל ספרא רב אמרמדרבנן. וכן מוכח בגמ' סב. 
 עי"ש.

  ואר הטעם בכל הראשונים.בכן מ .ב

כבר בזמן ההלואה או  חלקו הראשונים והפוסקים מתי חל איסור הלואת סאה בסאה, האםנ .ג
 : ]ומ"מ לכל הדעות יש איסור גם בשעת פירעון וכדלהלן בהערה הבאה[ רק בזמן הפירעון

 (תסתיים ה"ד: מד א"ריטב ע"וע, אסור ה"ד. מה, ואסור ה"ד: מד, אסור ה"ד. טו מ"ב) י"רש שיטת
שכבר בזמן ההלואה יש  (ב"ה ולוה מלוה' מהל י"פ) ם"והרמב :(כו) ף"והרי (הלויני ה"ד. עה)' ותוס

 איסור. 
 ן"והר (תסתיים ה"ד: מד מ"ובב שם) א"והריטב (שם) א"והרשב :(קמח שבת) ן"הרמב ושיטת

 מ"וכ (ורב ה"ד: מד מ"ב ש"ובתוהרא', ז ס"סו ח"ק כלל ת"בשו) ש"והרא (שם) י"והנמו (שם בשבת)
, שאין איסור כלל להלוות סאה בסאה וכל האיסור הוא (ג"מ שאילתא וארא' פר) בשאילתות



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא ב

 
 והלוהמלבד האיסור בשעת ההלואה, קיים גם איסור בשעת הפירעון, שאם עבר 

חפץ, אם בשעת הפירעון התייקר החפץ, אסור ללֶֹוה להחזיר חפץ כמו שָלָוה, אלא 
 .דעליו לשלם כסף כפי מה שהיה שוה החפץ בעת ההלואה

, שחששו שמא עד זמן פירעון ההלואה יתייקר החפץאיסור זה הוא מדרבנן, 
מן התורה אין בזה איסור רבית, ]אך  שהמלוה קיבל דבר יקר יותר ממה שהלוה ונראה כאילו

, אלא שחכמים המשום שחיוב פירעון הלואת חפץ הוא להשיב חפץ כמו שלוה בין אם יתייקר ובין אם יוזל

 .גזרו בזה משום שנראה כרבית[

 הלואה בסתם
הלֶֹוה שהלֶֹוה יחזיר דוקא חפץ כמו זה שָלָוה, אין איסור לא סיכמו המלוה ו אם .ב

, שהרי אם ירצה הלֶֹוה, יוכל לפרוע את ההלואה בשעת ההלואה חפצים הלואת
 . ובכסף

אם בשעת הפירעון התייקר החפץ, אסור ללֶֹוה  -אמנם לגבי פירעון ההלואה 
 . זפי ערך החפץ בעת ההלואהלהחזיר חפץ כמו שָלָוה, אלא עליו לשלם כסף כ

                                                                                                                        

בזמן ההלואה שהלֶֹוה יחזיר את לפרוע אם התייקר בזמן הפירעון. אך אם התנו בפירוש 
 דאסור כבר בשעת ההלואה.)בב"מ שם( , כתב הריטב"א החפץ אפילו אם יתייקר

ר בעת משמע בפוסקים שנקטו כדעת הרי"ף והרמב"ם וסיעתם שיש איסור כב ולהלכה
טושו"ע ריש סי' קס"ב, חכמ"א שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"א, שו"ע הרב הל' ריבית סעי' עי' )ההלואה 

 ועפ"ז כתבנו למעלה שיש איסור בעת ההלואה.  .ל"ב, קשו"ע סי' ס"ה ס"א(
' שבהלואה בסתם נקטו הפוסקים שאין איסור בשעת ההלואה אלא בלהלן סעיף  ועי'

 בשעת הפירעון.

 .)שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"א( א", חכמ)ריש סי' קס"ב( ע", טושו(ב"ה ולוה מלוה' מהל י")פ ם"רמב .ד
וכו' הוקרו  חטין כור הלויני לחבירו אדם אומר ר"ת. עה-:בגמ' ב"מ עד הדברים ומקור

 ט"הגרנ וחדושי ל,"ק אות ק"ב שיעורים וקובץ ו,"שצ ס"סו ש"וע"ע שו"ת ריבנותן דמיהם, 
 .ו"קע' סי ד"יו נזר אבני ת"שו ע", וע(והנה ה"וד להסתפק ויש ה"ד. עה מ")ב ד"קס' סי

לעיל בהערה הקודמת שיש ראשונים הסוברים שכל האיסור הוא רק בשעת פירעון.  וע"ע
וגם להרמב"ם והטושו"ע שנתבאר לעיל דס"ל דיש איסור בשעת הלואה, מ"מ גם הם מודים 

 דיש איסור גם בשעת פירעון.

 ס"סו א"ח ץ"תשבשו"ת וע"ע  ,.(צז) שם א"ורשב( העמוד )ריש: צז ק"ב' תוס ועי' שם, עי' בגמ' .ה
 בדפוס ג"ע ה דף, א"ת ויניציאה ר"בדפו ב"ע ט דף, לדון לי ויש ה")ד' י' סי א"ח ט"מהרי ת"שוו ,ד"קי

 י"פ עזרי אביו ,ג"מ' סי ד"יו אפרים בית ת"שוו ,(ט"תשי א"ת בדפוס יג' עמ, א"תרכ( למברג) לבוב
 ב"קס' סי ש"פתו ,ז"כ' סי רבית דיני ולוה מלוה' הל אפרים מחנה ע"וע, ד"ה ולוה מלוה' מהל

 .ג"סק

 אמת תורתשו"ת  פ"ע ד"סק הטור הגהות ב"קס' סי ג"כנה ,(הדברים בתוך) ג"ט"ז סי' קס"ב סק .ו
 ל"מהרא חדושי ,ט"י סי' ריבית דיני ולוה מלוה הל' אפרים מחנה, ב"קס' סי ששון א"למהר

 שם ס:. ש"רש ,:מד חת"ס ב"מ ,ג"וסקי ג"סק ב"קס סי'
, ב"קס' סי ד"יו שי ערך, הלויני ה"בתוד. עה מ"ב( אבילה די א"למהר) גבורים מגן ע"וע

 .ט"צ הערה ב"ע' סי משה דברות, לוים ה"ד חיה נפש, ב"כ אות ו"קע' סי ד"יו נ"אב ת"שו
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 לא קבעו זמן לפירעון

אף אם לא קבעו המלוה והלֶֹוה זמן לפירעון ההלואה, ואם כן יכול הלֶֹוה לפרוע  .ג
 .חתוך זמן קצר, מכל מקום אסור להלוות סאה בסאה

 מי עובר באיסור
]בשונה מרבית דאורייתא  הלֶֹוהבהלואת סאה בסאה רק המלוה עובר באיסור רבית ולא  .ד

 ִעו ר עובר באיסור של 'ִלְפנ י הלֶֹוה. ומכל מקום גם עוברים באיסור[ הלֶֹוהשבין המלוה ובין 
ן לֹא  .טִמְכשֹל' ִתת 

 הלואת סאה בסאה בלשון מכירה 

סאה בסאה בלשון מכירה, וכגון שהמלוה יאמר  הלואת בדין הפוסקים נחלקו .ה
יש  ללֶֹוה 'הריני מוכר לך כך וכך פירות, ותשלם לי בעתיד באותה כמות פירות',

 .יאויש אוסרים ימתירים

                                                                                                                        

 הפוסקים הנ"ל. .ז

ובכל הפוסקים. וע"ע )ריש סי' קס"ב( והובא להלכה בטושו"ע )ב"מ פ"ה סי' ע"ה(  ש"ראכ"כ ה .ח
 , יד אברהם.)סק"א(, בהגר"א )אות ב'(, באר הגולה )ס"א(, ב"ח )שם ס"א )א((בב"י 

)לט:(  ובב"מ )ד:(מהנמו"י בסנהדרין )כמבואר בד"מ שם סק"ב( רמ"א סי' ק"ס ס"א. ומקור דבריו  .ט
 )ב"מ . ויש להוסיף דכ"כ גם הרשב"א בחדושיםא(א דף כז ע""ח' ח )מישרים נתיבורבינו ירוחם 

ח( ]הובא בב"י יו"ד סו"ס ק"ס, וסי' קע"ז סי"ט בבדק הבית, וחו"מ סי' רצ"ב "תתקל' סי א")ח' ובתשו (:סח
, אתו( ה")ד: סח ושם ,תסתיים( ה")ד: מד מ"ב א"ריטב ע". ועב("מ' סי ה"פ מ")ב ש"הרא וכ"כ, ס"ז[

 א"ברמ ע"וע .ז"סק הטור הגהות ס"ק' סי ד"יו ג"וכנה ,ב"קס' סי ששון א"מהר ת"שו ע"וע
 .ב"ה ולוה מלוה' מהל ד"פ מ"מל ע"וע, י"ס ד"ל' סי מ"חו

)במנח"ח הוצאת מכון ירושלים הכניסו כל השמטות  ב"רל מצוה מנחה קומץב חינוך מנחת ע"וע

' ו מערכת כללים ח"שד ע"וע, קומץ מנחה בגוף המנח"ח, וקטע זה נמצא בח"ב מצוה רל"ב אות ]ד[(
 .א"כ אות ו"כ כלל

, וכן הסכים הכו"פ, וכן )שם סק"א(, והובא בבה"ט למהר"י טיקטין )סי' קס"ב סק"א(כ"כ הט"ז  .י
עי"ש, וכן הסכים החדרי דעה ע"ש, וע"ע שער דעה  )ביאורים סק"א וחידושים סק"א(מסיק החו"ד 

 .)בסוף ס' שער משפט(

 )שער משפטי צדק כלל קל"ט סי"ב ובבינ"א שם סי' ז'( חכמ"אוה )ריש סי' קס"ב(בית מאיר כ"כ ה .יא
 .ה("סק ב"ע )יו"ד סי'חזו"א וה



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא ד

 

 הלואת סאה בסאההיתרי 

 היתר 'עשאו דמים'
 זמן עד החפץ יתייקר שאם ההלואה בעת התנו אםש יבבגמרא מבואר

, ההלואה בעת החפץ שוה שהיה מה כפי כסף הלוה ישלם הפירעון
משום שבאופן זה נמצא שלא  -והטעם  .בסאה סאה להלוות מותר

 קיבל המלוה יותר ממה שהלוה.

ה כסף כפי וֶ אם התנו בעת ההלואה שאם יתייקר החפץ עד זמן הפירעון ישלם הלֹ .ו
ואם אכן התייקר  .מה שהיה שוה החפץ בעת ההלואה, מותר להלוות סאה בסאה

]ועיין  הפירעון, יפרע הלֶֹוה כסף כפי מה שהיה שוה החפץ בעת ההלואההחפץ בשעת 
ה יפרע דוקא בחפץ כמו זה וֶ ה שהלֹוֶ שאם מתחילה בשעת ההלואה לא סיכמו המלוה והלֹ ב'עוד לעיל סעיף 

ה כסף וֶ ישלם הלֹ ,התייקר החפץ עד זמן הפירעוןבפועל אין כלל איסור בשעת ההלואה, אלא שאם  ,שלוה

 .שהיה שוה החפץ בעת ההלואה[כפי מה 

 היתר 'יש לו'
 שרוצה זה כמו חפץ הלֶֹוה ברשות שיש באופןש יגבמשנה מבואר
 משום - והטעם. בסאה סאה להלוות חכמים אסרו לא, עתה ללוות

 למלוה נקנה הלֶֹוה שברשות החפץ כאילו להחשיב חכמים שהקלו
 הוא הרי, ההלואה פירעון זמן עד החפץ יתייקר אם וגם, ההלואה בעת

 הלֶֹוה פרע שבו החפץ שהרי, רבית כאן ואין, המלוה ברשות התייקר
 .ידשלוה מה של ערך באותו היה, חובו את

, לא אסרו חכמים שרוצה ללוות עתה כמו זה חפץ הלֶֹוהבאופן שיש ברשות  .ז
מותר להחזיר ולפרוע וכן בשעת הפירעון, אף אם התייקר החפץ  ת סאה בסאה.הלוול

 את החפץ.

                                                

ומקור הדברים כתב הפוסקים.  וכל )סי' קס"ב ס"א( ע"וטושו)פ"י מהל' מלוה ולוה ה"ב(  ם"רמב .יב
וכו' א"ר  חטין כור הלויני לחבירו אדם אומר ר"ת. עה-:גמ' ב"מ עדבבאר הגולה דהוא מה

 ככר אשה תלוה לא אומר הלל היה וכןששת ה"ק אם לא קצץ וכו', ועוד יש לציין למשנה שם 
 וכו'. דמים שתעשיה עד לחברתה

 וכו'. לגורן לך אתן ואני חטין כור הלויני לחבירו אדם יאמר לא)ובגמ' דף עה.( ב"מ פ"ה מ"ט  .יג

)ב"מ מד: ד"ה דינרי, שם עג. ד"ה יש  י"רש ,מ"ג( שאילתא וארא )פר' שאילתותה -כ"כ הרבה ראשונים  .יד
 פסקי ,)שם עג. ד"ה וכן( א"להריטב המיוחסים חדושים ,)שם כו:, ושם מג. ד"ה אם יש לו(, נמו"י לו(
 כ"וכ. קי"ד( סי' )ח"א ץ"תשב ת"שו ,ט"ו( סי' ק"ח )כלל ש"הרא ת"שו ,)שם עג. ד"ה המוליך( ד"רי

 ז"והגר (ב"ס ד"קל כלל צדק משפטי שער) א"והחכמ (שם) והלבוש( ב"ס ב"קס' סי) הטור - הפוסקים
  .'(ל' סעי רבית' הל)



 ה דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
בעת ההלואה היה ברשות הלֶֹוה חפץ כמו זה שָלָוה, אף אם אחר כך נאכל או אם 

 .טונאבד, ובעת הפירעון אינו בעולם, מכל מקום מותר לפרוע את החוב

 מעט ֹלוֶהיש ל
את כל הכמות שאותה הוא לוה, אלא רק מעט מאותו חפץ, מכל  לֶֹוהאף אם אין ל .ח

 .טזמקום התירו חכמים ללוות אפילו כמות מרובה

מעט מאותו חפץ, נחלקו הראשונים  אלאבאופן זה שלוה כמות מרובה ואין לו  
אם מותר ללוות את כל הכמות המרובה בבת אחת, או שצריך ללוות מעט מעט כפי 

כדעה  יט[, ומעיקר הדין הכריעו הפוסקיםיח]ועיין הערה יזברשותו לֶֹוההכמות שיש ל
שירא שמים  כת, ויש שכתבוהראשונה, שמותר ללוות את כל הכמות המרובה בבת אח

  יחמיר לכתחילה ללוות מעט מעט, ובדיעבד אם לוה בבת אחת, מותר לפרוע חוב זה.

                                                

]וקצ"ע שלא הזכירו הפוסקים ד"ז. ועי' ברית יהודה פי"ז הע' כ"ז, שערי  )ב"מ עה. ד"ה כמה כורין(רש"י  .טו
 .הלכה למעשה פט"ו סעי' י"ט[ -הלכה פ"ז סעי' ט"ו, ברית פנחס 

 לוה סאה לו יש הונא פליגי בזה, לרב)ב"מ עה.( טושו"ע סי' קס"ב ס"ב וכל הפוסקים. ובגמ'  .טז
כורין, ותני רבי חייא  כמה עליה לוה סאה, לו יש אפילו יצחק ולר' סאתים, לוה סאתים, סאה

 לסיועי לר' יצחק, וכתבו כל הראשונים והפוסקים דהלכה כר' יצחק.
 סאה על כולם דלֶֹוה משום ההיתר כתב דטעםכמה כורין( )עה. ד"ה ההיתר בזה, רש"י  בטעם

 )ח"א סי' קי"ד(ץ "והתשב )פ"י מהל' מלוה ולוה ה"ב(מ "והמ )סג. ד"ה ש"מ(א "והרשב, ראשונה
 לעולם וכן כנגדם' ב עוד ללוות ויכול' ב לו יש כ"א אחת הוָ דכשלָ  משום ההיתר דטעם

 לא ואולי, ב"וצ, א"הרשב לשון העתיק: לד ובדף, י"רש לשון העתיק. מה בדף י"והנמו]
 [.הראשונים לשונות העתיק רק בזה להכריע נתכוין
 ע"ויל, א"הרשב לשון העתיק )שם סק"ב(ז "והט, י"רש לשון העתיק )סי' קס"ג ס"א( ח"והב
  .[שהעתיקו )שם סק"ג(ט למהר"י טיקטין "והבה] )שם סק"ב(ך "הש בכוונת

' דאפי (ה"רל' סי מ"ב פסקי ג"ח ז"באו מובא) י"ור (אין ה"ד שם) ש"ותוהרא( ולית ה"ד. עה)' התוס דעת .יז
  .[ש"עי (א"תמ' סי) מרדכי וההגהות (שם) ז"האו דעת גם כן ואולי] אחת בבת

( שם) מרדכי ובהגהות( שם) ז"ובאו( א"קי' סי ה"פ מ"ב) ובאגודה( שם' )בתוס מובא) ן"הריב ודעת

 א"וההג (שם) א"והריטב (יש ה"ד. עה א"בריטב מובא) ה"והרא(( ב"ה ולוה מלוה' מהל י"פ) י"ובהגמ
 (שם) י"וההגמ (שהתרנו זה ה"ד. עה) והמאירי (שם) והאגודה ח"מהרי בשם (ה"ע' סי ה"פ מ"ב)

 .זה אחר בזה דדוקא (ד"קי' סי א"ח) ץ"והתשב

ולגבי הכמות שלוה כבר, אם יכול ללוות בכל פעם גם כנגדה, או שלדעת הראשונים  .יח
המחמירים ללוות רק מעט מעט, מותר ללוות דוקא כנגד הכמות שהיתה לו מתחילה לפני 
שהתחיל ללוות, הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים דלקמן סעיף ט"ז אם חפץ שלוה מועיל 

רוב הפוסקים אין זה מועיל, א"כ יוכל ללוות בכל  ללוות כנגדו, ולפי מה שהבאנו שם שלדעת
 פעם רק כנגד הכמות שהיתה לו מתחילה לפני שהתחיל ללוות. 

 .(ב"ס ד"קל כלל צדק משפטי שער) אדם חכמת, (שם) לבוש, (ו"שם סק) ך"ש, ב"ס ב"קס' סי טור .יט

יל"ד בהכרעת הפוסקים להקל בזה, דהרי הרבה  ובאמת. ז("ט אות י"הגב ב"קס' )סי ג"כנה .כ
אוסרין, וכמדומה שחלק מדברי הראשונים האוסרים לא היה לפני הפוסקים, ואולי ראשונים 

 היו מכריעים להחמיר, וצ"ע.



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא ו

 
 קבעו זמן לפירעון, או התנו שלא יוכל לפרוע קודם זמנו

אם בעת ההלואה יש ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות, אף אם קבעו זמן לפירעון,  .ט
לפרוע לפני הזמן . ואפילו אם התנו שלא יוכל הלֶֹוה כאומותר ללוות אוסראין זה 

 .כבמותר

 דברים המתקלקלים עד זמן הפירעון
אם בעת ההלואה יש ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות, אף אם הוא יש שכתבו ש .י

חפץ שיתקלקל עד זמן פירעון ההלואה, וכגון פירות, שירקיבו עד זמן הפירעון, מכל 
 .וד לקמן סעיף כ"ו לגבי היתר 'יצא השער' בזה[]ועיין ע כגמותר להלוותמקום 

 ידיעה שיש לו
לכתחילה צריכים המלוה והלֶֹוה לדעת שיש ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות,  .יא

נמצא  ,שאם לא ידעו - כה. והטעםכדוגם צריך שידעו שזה מתיר ללוות סאה בסאה
 שהתכוונו לעבור על איסור הלואת סאה בסאה. 

מותר להחזיר את ההלואה ם לא ידעו כן בעת ההלואה, א אף ומכל מקום בדיעבד
 .כואפילו אם החפץ התייקר

                                                

 . )הל' רבית סעי' ל"א(, שו"ע הרב ס"ב( קל"ד כלל צדק משפטי )שער אדם , חכמת)סי' קס"ב סקי"א(ש"ך  .כא
' במתני. עה) א"והריטב( ב"ה ולוה מלוה' מהל י"פ)ו בזה, דדעת הרמב"ם הראשונים נחלק והנה

 ד"שכ כתב א"והריטב] (שם ק"בשטמ) ך"והרמ '(במתני. עה) ד"הרי ופסקי (וכיון ה"ד: מד בדף וכן
]וכ"כ הב"י )סי' קס"ב  )מישרים נתיב ח' ח"ב דף כז ע"ד( ירוחם ברבינו מ"וכ'[ ותוס י"ורש הגאונים
 .ללוות אם קובע זמן לפירעון דאסור, בדעתו[ס"ג )ב(( 
 (ה"ע' סי י"מכת ובחדשות ח"ותס ט"שכ' סי ז"ח' ובתשו, אבל ה"ד. עה בחדושים) א"הרשב דעתאבל 

' בתשו ולהדיא ה"ע' סי ה"פ בפסקים) ש"והרא (שם בהשגות) ד"והראב (שם א"בריטב מובא) ה"והרא
, .(עה ק"בשטמ) השיטה ד"וכ, (הלויני ה"ד. עה)' בתוס' לכאו מ"וכ .(מה) י"והנמוק (ו"ט' סי ח"ק כלל

 . ללוות אף אם קובע זמן דמותר
 וספר ,(המאירי אמר ה"ד). עה ודף (כשם ה"ד): עב ודף (אסור ה"ד) .סב דף במאירי ע"וע

 .'ז' סי רבית' הל חיים וארחות, ד"פ' סי וכלבו', א אות ה"ח ו"מ שער התרומות

 .)שם(ע"פ הרא"ש בתשו'  )שם(ש"ך וחכמ"א  .כב

 אותו קודם לפורעו יוכל שלא זמן קובע אא"כ] ('(ב ס"סו) ב"כ ק"ס' ב' )רבית סי ישראל דרך .כג
  .(ד"כ ס"סו ו"פט) הלכה למעשה - פנחס ברית[, הזמן

. )חידושים סק"ה(, חוות דעת )סק"ד(, באר היטב )סק"ג(, ט"ז )שם סק"ז(, ש"ך )סי' קס"ב ס"ב( ח"ב .כד
 יהודה פי"ז הע' ל"ז.ועי' ברית 

 לגבי יצא השער, ובב"ח וש"ך ובה"ט הנ"ל לגבי יש לו. )סי' קס"ב ס"ג(ב"י  .כה

 בה"ט וחו"ד דלעיל הערה כ"ד., ט"זך, ש" .כו



 ז דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
אם הלֶֹוה אומר שיש לו חפץ כמו זה שרוצה ללוות, אין המלוה צריך לבדוק 
שדבריו אמת ואכן יש לו חפץ כמו זה שרוצה ללוות, אלא יכול לסמוך על דברי 

 . כזהלֶֹוה

 לחפץ גישהשל  מניעה זמנית
חפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה, אך מחמת מניעה זמנית אין לו אם יש ללֶֹוה  .יב

גישה אל החפץ, וכגון שהוא נעול בתוך חדר או ארון וכדו', ונאבד לו המפתח ועליו 
אין בכוחו של אין הלֶֹוה יודע היכן החפץ וצריך לשאול את בנו, או שלחפשו, או ש

את החפץ, הרי זה נחשב  הלֶֹוה להגיע למקומו של החפץ, והוא מחכה לבנו שיביא לו
 .  כחכ'יש לו' ומותר ללוות

 יש לו בעיר אחרת
 -, אך לא בעיר זו אלא בעיר אחרת חפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה לֶֹוהאם יש ל .יג

תר ללוות, אך אם אינו וומ נחשב כ'יש לו' אם הוא עומד להגיע לאותו מקום, הרי זה
 .כטנחשב כ'יש לו'עומד להגיע לשם, אין זה 

                                                

)ס"ב( בשם רבינו חננאל, וכ"כ הלבוש  )ב"מ סי' תל"ב(ע"פ הגהות מרדכי )סי' קס"ב ס"ב( רמ"א  .כז
ביאר הטעם,  והלבוש. )הל' רבית סו"ס ל'(והגר"ז  )שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"ב(החכמ"א 

 דמוקמינן ליה אחזקת כשרות. 

 לו אומר אבל לגורן לך אתן ואני חטין כור הלויני לחבירו אדם יאמר לאתנן )עה.( במתני'  הנה .כח
ריטב"א ' וכו', ובעד שיבא בני'יל"ע בביאור ו ',מפתח שאמצא עד או בני שיבא עד הלויני

 )שער מ"ו ח"ה סוף אות ב'(, ובגידולי תרומה אצל בנו שהיה מופקד משמע דפי'בשם רבו  )שם(
שאינו יודע היכן החפץ או צ"ל לכאו' דפי' דאינו מופקד רק שצריך שבנו יביא לו, ו משמע

נראה דהריטב"א אינו חולק לדינא ע"ז,  ולכאו'למעלה.  שכתבנו שאין בכוחו לקחתו וכמו
 ולכן כתבנו להקל גם באופן זה. 

)ב"ח ס"ג, לבוש ס"ב, בהגר"א סק"י, כנה"ג הגב"י סקי"ד, חכמ"א וכל הפוסקים י' קס"ב ס"ב( )סרמ"א  .כט
 . שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"ב, שו"ע הרב הל' רבית סעי' ל'(

 י"רשגם  והנה. )סי' תל"ט(דהוא מההגהות מרדכי )שם ס"ב )א(( הדברים מבואר בב"י  ומקור
 כתבו ד"ה וכן( .)עג א"להריטב המיוחסיםבחדושים ו במתני'( .)עה א"והריטב ד"ה איתנהו( :)סג

לכאו' משמע ו וסתמו ולא חילקו אם יש דרך ללֶֹוה לשם או לא, ,אחרת בעיר לו יש' אפי דשרי
 משמעות' ולכאו ,להלכה מרדכי ההגהות דברי העתיקודאינם מחלקים בזה, אמנם הפוסקים 

 בדעת ג"הכנהלהדיא  כ"וכ, מרדכי ההגהות על פליג לא י"דרש דאפשר דהבינו הפוסקים
 דמיירי או, לשם דרך למלוה שיש דמיירי או, אופנים' בב י"רש דברי וביאר, א"והרמ י"הב

 יש כ"אא אסור בהלואה אבל, מהלואה דקיל, לשם למלוה דרך אין' אפי ושרי וממכר במקח
, משה פני בעל בנבנישתי מ"מהר ד"וכ רוזאניש א"מהר דדעת והביא. לשם דרך למלוה

 אבל. להלכה כן נקט משה והפני, מרדכי ההגהות על פליגי והטור ש"הריב וגם י"דרש
 .פ"וש א"הרמ לדברי להלכה והסכים, פליג י"דרש הכרח דאין ל"כנ כתב ג"הכנה

' שם לילך דרכו אין' ואם, שרי' שם לילך מלוה של דרכו' דאם מרדכי ההגהות לשון והנה
 למלוה אין' דאם וכתב מלשונו שינה א"והרמ, לשם לילך עומד דהמלוה ל"דר ומשמע, אסור



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא ח

 
 חייב לואדם אחר 

 בעבר הוא הלוה , אךחפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה הלֶֹוהאם אין ברשות  .יד
לאדם אחר את אותו חפץ, והוא חייב לו אותו, או שהוא נתן כסף לאדם המוכר את 

 .למנת שיספק לו את החפץ, אין זה נחשב כ'יש לו'-אותו חפץ על

 הפקיד חפץ אצל חבירו
הרי זה נחשב ה שרוצה ללוות עתה, הפקיד אצל חבירו חפץ כמו ז הלֶֹוהאם  .טו

]ואם מי שהופקד אצלו החפץ גר  לאה ממשוֶ כ'יש לו', אף שאין החפץ ברשות הלֹ
בעיר אחרת, הרי זה מועיל רק באופן שהמפקיד עומד ללכת לאותה עיר וכדלעיל 

 סעיף ו'[.

אבל אם הנפקד מכחיש שהפקידו אצלו, וצריך המפקיד ללכת לבי"ד ולתבוע את 
 .  לבוכו', באופן זה אין החפץ המופקד נחשב כ'יש לו'הנפקד 

 ה את החפץו  ל  
מאחר, ורוצה ללוות עוד חפץ או חפצים כמו זה,  ָלָוהאם יש אצל הלֶֹוה חפץ ש .טז

השו"ע פסק להקל שזה נחשב  -נחלקו הראשונים אם זה נחשב כ'יש לו', ולהלכה 
לו ללוות ]מדין 'יש לו'[,  כ'יש לו'. ודעת הט"ז והחוו"ד שאם ָלָוה בכדי שיהיה מותר

                                                                                                                        

 בלשונם משמע ובפשוטו, א"הרמ כלשון כתבו ז"והגר א"והחכמ והלבוש, אסור' לשם דרך
 שאין פ"אע, שרי אפשרות יש אם אבל, לשם לילך למלוה אפשרות אין אם דוקא דהאיסור

 לפרש מסתבר' ולכאו, מרדכי ההגהות מדברי שינטו מחודש הדבר אבל, לשם לילך דעתו
 נחמן ר"א: צז ק"ב' בגמ מצינו ז"כעי דלשון לציין ויש] ע"וצל, לשם לילך עומד המלוה שאין לשונם

 מצאתי לא ומקופיא, לא אורחא ליה לית אבל למישן למיזל אורחא ליה דאית דשמואל מילתיה מסתברא
 .[לילך אפשרות לו שאין או לשם לילך דעתו דאין ל"ר אם ובראשונים שם' בגמ ברורה משמעות

 .)שם(, שו"ע הרב )שם(, לבוש )שם(רמ"א  .ל
 דאמר הא גבי דאמרינן )סג:(ות הגמ' משמעדהוא מ)ס"ב )א(( הדברים מבואר בב"י  ומקור

 כעד במתא אשראי ליה דאית כיון דתימא מהו ,'וכו לקיראה זוזי דיהיב מאן האי נחמן רב
 מרדכי הגהותב משמע וכן, דמי דליתנהו כמאן גוביינא דמחסרי כיון ל"קמ ,דמי בני שיבא

 ., עכ"ד(תל"ט סו"ס)

 .)שם(, שו"ע הרב )שם(, חכמ"א )שם(, לבוש )שם(רמ"א  .לא
 ,חוב בתורת לו חייבים כשאחרים מילי דהני אפשרוז"ל ' )שם(הדברים הוא בב"י  ומקור

 דאיתא היכא דכל ,עליה ולוה לו יש חשיב אחרים אצל מופקדת סאה לו היתה אם אבל
 ,פקדון ליה דאית היכא )בגמ' שם( נחמן רב לישמעינן כן לא דאם ותדע ,איתא דמרא ברשותא

)שער מ"ו ח"ה בגידולי תרומה  וע"ע', עכ"ל. שכן במכל אשראי ליה לאית שמעינן הוה ומינה

שכתב )על הרמ"א שם( במקור מים חיים  וע"עשהביא לזה ראיה מדברי הרמב"ם. סוף אות ב'( 
 עוד ראיה לדין זה.

 .)שם(ומקור מים חיים )שם( גידולי תרומה  .לב



 ט דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
אין זה מועיל, אבל אם ָלָוה סתם, מותר ללוות על סמך זה. אבל לדעת רוב הפוסקים 

 .לגבכל אופן אין זה מועיל להיחשב 'יש לו'

 מנת להחזיר-קיבל החפץ במתנה על
מנת להחזיר -וקיבל במתנה עלאם אין ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה,  .יז

 .[לה]ועיין הערה לדנחשב 'יש לו'חפץ כזה, יש אומרים שזה 

                                                

 משום, עליה לווה אינו סאה לוה דאם א"הרשב תלמידי שכתבו הביא(( א) ב"ס) י"הב הנה .לג
 למה אותה לוה דלהוצאה ג"דאע ז"ע לתמוה י"הב וכתב. כ"ע, אותה לוה להוציאה זו דסאה

 ז"ועפ. עליהם לוה הכי ואפילו, עומדים להוצאה האדם שביד חטים כל שהרי, עליה ילוה לא
 .לו כיש חשיב סאה לוה דאם( ב"ס) ע"בשו כתב

 לו שמלוה באופן דוקא מיירי א"הרשב דתלמידי, י"הב קושיית ליישב כתב( ד"סק) ז"והט
 י"פ) מ"המ כ"וכ( ]מ"ש ה"ד. סג) בחידושים א"הרשב מדברי והוכיח, ההלואה את להתיר בכדי

 מלוה שאינו דבאופן[ ז"ט הערה לעיל שהבאנו וכמו( ד"קי' סי א"ח) ץ"והתשב( ב"ה ולוה מלוה' מהל
 ע"צל אך( ]ו"סק חידושים, ד"סק ביאורים) ד"החו דנקט משמע וכן. מהני ההלואה את להתיר בכדי
 בחידושים וביותר שם משמע מ"ומ, ביניהם טובא חילוק יש והרי, לאסור ז"והט ך"הש דדעת בביאורים דהביא
 .[ך"כהש ודלא ז"כהט לדינא דנוקט

' בתשו א"והרשב( ד"פ ס"סו) והכלבו( מקומו נודע לא) ק"הסמ דמשמעות כתב ח"והב
, כזה חפץ המלוה לו יקנה, ללות שרוצה זה כמו חפץ ללוה אין דאם שכתבו( ה"ע' סי החדשות)

 כתב כ"שג( ו"ט סי' ח"ק כלל' )בתשו ש"הרא מדברי גם כן לדקדק יש ולדבריו ה"א] מהני לא לו ילוה דאם
 . [לזה גם ח"הב ציין לא אמאי ע"וקצ, י"הב שהביא וכמו כן

 מדהשמיט( ב"ס) הלבוש משמעות שכן וכתב, ח"הב דברי להלכה את הביא( ח"סק) ך"והש
 גם' לכאו לדקדק יש כן ולדבריו. [הלבוש בדעת( ז"סקי י"הגב) ג"הכנה גם כ"וכ] הלואה היתר

 היתר השמיטו כ"דג'( ל' סעי ריבית' הל) הרב ע"ושו( ב"ס ד"קל כלל צדק משפטי שער) א"מהחכמ
 .הלואה

 .ע"וצ, ז"הט דברי גם הביא אך, והלבוש ך"והש ח"הב דעת הביא( שם) ג"והכנה
 דלא דמצדד' לכאו ומשמע, ע"השו על חולק א"דרשב כתב ח"דבסק, ע"יל א"הגר ובדעת

 כוונתו ואולי, מהני דלא' בתשו א"הרשב דדעת ח"כהב כוונתו בפשוטו, ז"ע חולק א"דהרשב ש"ומ] ע"כהשו
 לדברי ראיה להביא כתב בליקוט אך. [מרבם כן שמעו בפשטות, מהני דלא א"הרשב תלמידי דמדכתבו

 .ע"וצ, הלואה דמהני בסתם כתב בליקוט א"בסקי וכן, י"הב
 ה"ואפ להוצאה עומדת סאה דכל, בסברא אלימתא קושיא היא י"הב קושיית' לכאו והנה
[. ץ"והתשב מ"והמ] א"הרשב בחידושי להדיא מבואר שכן ז"הט הביא וכבר. לו כיש חשיבא

 היתר לשם מלוה דאם, היתר לשם שלא או היתר לשם מלוה אם בין לחלק ז"הט שכתב ומה
 מן חלק היא הראשונה שההלואה כל' דלכאו, להבין זכיתי לא, מהני סתם מלוה ואם מהני לא

 הראשונים מדברי לדייק ח"הב שכתב ומה. בעצמה להחזירה עומדת אינה, כולה ההלואה
', בתשו א"הרשב מדברי גם כן לדקדק ש"מ אך, בזה ד"יל אכן, הלואה היתר הזכירו שלא
 אלא, ללוה המלוה דיקנה כתב א"הרשב לא דהרי, מזה להוכיח דאין לדון מקום היה' לכאו

 ג"הכנה וכן, בדבריו משמעות על א"הרשב העיר מדלא לדייק קשה' ולכאו, כן כתב השואל
 י"הב כוונת בבירור מיירי ג"הכנה אמנם] א"הרשב בדעת ח"הב הבנת על לחלוק האריך( ח"סקישם )

 יקשה וכן, [ח"הב על בתוקף חולק א"הרשב דברי ביאור בעיקר דגם ראיה ואין, א"הרשב דברי בהביאו
 , וצ"ע.להתיר כתב להדיא בחידושים א"דהרשב ז"הט ש"כמ

 .(ז' סי' ח"ק כלל)כ"כ הרא"ש בתשו'  .לד
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 חפץ שאינו מוכן

אם יש ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה, אבל אינו מוכן עדיין לשימוש,  .יח
אין זה נחשב 'יש יש לו קמח ומים וכו', אין לו בבית לחם אבל ו ,וכגון שלֶֹוה לחם

מלאכה אחת או שתי  רק אם הוא מחוסרש לז. ויש מקיליםלולו', ואסור להלוות
לוות, אבל אם הומותר ל נחשב 'יש לו', , הרי זהבכדי להיות מוכן לשימוש מלאכות

 . נחשב 'יש לו', ואסור להלוותהוא מחוסר שלשה מלאכות, אין זה 

 חפץ שאינו יכול לפרוע עמו
ת אם יש ללֶֹוה חפץ דומה לזה שרוצה ללוות עתה, אך אינו יכול לפרוע בו א .יט

החוב, וכגון שלֶֹוה מגמ"ח חבילה סגורה של תרופה, ויש בביתו תרופה כמו זו אך 
פתוחה, שבד"כ מקפידים בעלי הגמ"ח שיחזירו רק חבילות סגורות, או שלֶֹוה קופסת 
שימורים סגורה, ויש בביתו קופסת שימורים פתוחה, והמלוה מקפיד שיחזיר לו דוקא 

מד לשימוש לזמן מרובה אצל המלוה ורוצה קופסת שימורים סגורה ]וכגון שזה עו
 .לחשיישמר[, אין זה נחשב 'יש לו', ואסור להלוות

 כסף אלאאין לֹלוֶה חפץ 
אם אין ללֶֹוה חפץ כמו זה שרוצה ללוות עתה, אבל יש לו כסף שהוא יכול  .כ

לקנות בו חפץ כזה, נחלקו הראשונים אם זה נחשב 'יש לו' או לא, ולהלכה הכריעו 

                                                                                                                        

יל"ד לפי מה שנתבאר לעיל דאם ָלָוה, לרוב הפוסקים לא מהני, דדלמא ה"ה במתנה ע"מ  .לה
דלפ"ז אזדא ראיית  אלא. עמ' צו( )בנדפסשליט"א בשיעורו  הגרש"צ להחזיר, וכן דן מו"ר

אלמא דהלואה לא מלשונות הראשונים שכתבו שיקנה המלוה ללֶֹוה, ד)דלעיל הערה ל"ג( הב"ח 
, ואפ"ה כתב )וכמו שהבאנו לעיל(מהניא, דהרי הרא"ש בתשו' ג"כ כתב שיקנה המלוה ללֶֹוה 

יתכן לומר דכיון דכל הא דלא מהניא הלואה אינו ברור  ולדינאדמהני מתנה ע"מ להחזיר. 
כלל וכמשנ"ת לעיל, ובעיקרו נסמך על דיוק הב"ח מלשון הראשונים שלא הזכירו היתר 
הלואה, א"כ במתנה ע"מ להחזיר יל"ד להקל, דיש קצת ממ"נ, דאם נדייק מן הראשונים שלא 

א הזכיר היתר הלואה אפ"ה הזכירו היתר הלואה, דלא מהני הלואה, הרי הרא"ש אע"פ של
כתב דמתנה ע"מ להחזיר מהני, וע"כ דמתנה ע"מ להחזיר עדיפא מהלואה, ואם לא נדייק מן 
הראשונים שלא הזכירו היתר הלואה, דלא מהני הלואה, א"כ הרי לנו דברי הרשב"א 

ברית  ובס'בחידושים והמ"מ והתשב"ץ דמהני הלואה, וכ"ה בסברא, וכמש"כ לעיל, וצ"ע. 
העתיק להלכה דברי הרא"ש בתשו' הנ"ל דמהני מתנה  )פט"ו סעי' י"ג(הלכה למעשה  - פנחס

 ע"מ להחזיר. וע"ע ברית יהודה פי"ז הע' מ"א.

 .)בנדפס עמ' צח(בשיעורו  רוזנבלט שליט"א אמר מו"ר הגרש"צ, וכן )סק"ב(שער דעה  .לו

תרמ"א, סי' קס"ב סוס"ב דף כב )להג"ר חיים צבי הירש ברודא זצ"ל אבד"ק נעמאקשט, וילנא שארית חיים  .לז
)עי' טושו"ע סי' קע"ה המבואר לגבי פסיקה ע"פ , )פט"ו סעי' ח'(הלכה למעשה  - ברית פנחס, ע"א(
 . וע"ע ברית יהודה פי"ז סעי' י', ובעיקרי דינים פי"ב סעי' ל'.ס"ד(

 ,צה( עמ')בנדפס רוזנבלט שליט"א בשיעורו  צ"הגרש ר"מו ן אמרוכ, ז סעי' י"ט(")פ הלכה שערי .לח
 .4' הע ג"פ כסף נשך' ס ע"וע. ('י אות ד")קונטרס כללי רבית פ ישראל בדרך כ"וכ
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]אלא אם כן יצא השער, וכמבואר לקמן סעיף  לטזה נחשב כ'יש לו' הפוסקים שאין

 שמותר ללוות ואפילו אם אין לו כסף[. כ"ד

 יש ללוה מועיל גם לערב
שלֶֹוה  אף שלערב אין חפץ כמו זה, הלואה אדם נעשה ערב לחבירו על אם .כא

גם הרי זה מועיל , חפץ כמו זה שָלָוהבעת ההלואה לֶֹוה להיה  אםמכל מקום , חבירו
 .משייחשב כ'יש לו', ומותר לערב לפרוע את החוב לכשיידרש לזה לערב

 כרחו בעל ֹלוֶהלהקנות ל
והחפץ שָלָוה התייקר,  ,כמו זה שָלָוהחפץ  שלא היה בידו בעת ההלואה לֶֹוה .כב

ועתה רוצה לפרוע כפי מה שהיה שוה החפץ בעת ההלואה ]וכמו שנתבאר לעיל סעיף 
ר, חפץ כמו זה שהלוה לו,וֶ ההלואה זיכה ללֹא'[, והמלוה אומר שבעת   ה, על ידי ַאח 

ואם כן נמצא שבעת ההלואה היה ברשות הלֶֹוה חפץ כמו זה שהלוה לו, ועל הלֶֹוה 
אין המלוה יכול לטעון כן, משום  -לפרוע לו חפץ כמו זה שָלָוה ואע"פ שהתייקר 

ביד הלֶֹוה בעת ההלואה שאינו יכול לַזּכֹות ללֶֹוה חפץ בעל כרחו, ונמצא שלא היה 
 .מאחפץ כמו זה שָלָוה, ואינו מחזיר אלא כסף כפי מה שהיה שוה החפץ בעת ההלואה

                                                

', בגמ כן גרסו ולשיטתם, השער יצא בלא גם מהני מעות לו דיש צידדו( אין ה"ד: עב)' התוס .לט
 להלכה הובא ח"מהרי ד"וכ, (ג"תל' סי מ"ב) מרדכי בהגהות להלכה הובא י"ר ד"וכ, ש"עי

 .(ד"נ' סי וכתבים פסקים) ד"התרוה כ"וכ, '(ז' סי ה"פ מ"ב) אשרי בהגהות
 מ"וכ והמאירי א"להריטב המיוחסים והחידושים א"והריטב ד"הראב דעת הרי, מאידך

 כ"וא, מ"ט הערה וכדלהלן, מעות לו שיהיה בעינן מ"מ השער ביצא דאף, התרומות' בס
 .מהני לא לחוד דמעות משמע
 דמהני ה"ה אם, כ"ד סעיף וכדלהלן, מעות בלא אף מהני השער דיצא ל"דקי לדידן ד"ויל
 מקור אין הראשונים רוב דלגירסת דכיון כתב סי' קס"ב ס"ב )ב(() י"והב. השער יצא בלא מעות
 תרומה הגדולי לדינא כ"וכ, השער יצא בלא מעות דמהני מסברא להקל אין כ"א זה לדבר
 )סק"ד( קטיןיט י"מהרהבאר היטב לו )על הט"ז סק"ב( א"והגרעק )שם סק"ה( ך"והש )שם(

 ושמא, ד"התרוה דברי העתיק )סק"ב( ז"הט אמנם. )בבינת אדם שער משפטי צדק סי' ד'( א"והחכמ
 לבונה בעצי ר"שו] הכי ל"קי לא מדבריו דבחלק להא חש ולא ד"התרוה לשון דהעתיק ל"י

 [.ע"וצל, מעות לו יש דמהני ל"דס ז"הט בדעת שנקט)על השו"ע שם ובריש סי' קס"ג( 

 הכא אם ע"יל עוד. ללוה ואין לערב ביש דסגי ה"ה אם ע"ויל '.ז סי' ט"ס כלל ש"הרא ת"שו .מ
 עוד. [ל"הנ ש"הרא' בתשו להדיא כן מבואר' לכאו ומקופיא] ההלואה כל כנגד ללוה שיהיה בעינן

 האם, ללוה שיהיה בעינן מתי, לערב חייב הלוה ומעתה, הלוה במקום הערב פרע אם ע"יל
 השני דהחוב, הראשונה ההלואה שעת בתר דאזלינן או, חדש כחוב דהוי, פרע שהערב בשעה

 .ד"י ק"סוס' ב' סי ישראל דרך' ועי. הראשון מן נובע

' סי) א"ברמ להלכה והובא, כרחו בעל ללוה להקנות א"דא'( ז' סי ח"ק כלל)' בתשו ש"הרא כ"כ .מא
 כ"בע להקנות דאפשר מפרוזבול ש"מ הקשה (ח"סק) ז"והט, (ד"סקי) ך"הש פ"וכ, (ה"ס ב"קס

. (ז"סקט) א"הגר כ"וכ, ע"בצ והניח, (ב"סכ ז"ס' סי מ"חו ע"בשו וכמבואר) מדרבנן שהוא כיון
 יד בהגהות וכן, (י"סק ביאורים) ד"החו עמו והסכים, ש"עי, ליישב כתב הכסף בנקודות ך"והש
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 היתר 'יצא השער'

 אם אףשהקלו חכמים באיסור הלואת סאה בסאה, ש מבבגמרא מבואר
 להשיג אפשרות לו יש אך, שָלָוה זה כמו חפץ ההלואה בעת ללֶֹוה אין

הוא כדלעיל  מגוטעם ההיתר בזה .לו שיש כמו מועיל זה הרי, כזה חפץ
 שברשות החפץ כאילו להחשיב חכמים שהקלולגבי היתר 'יש לו', 

 פירעון זמן עד החפץ יתייקר אם וגם, ההלואה בעת למלוה נקנה הלֶֹוה
 החפץ שהרי, רבית כאן ואין, המלוה ברשות התייקר הוא הרי, ההלואה

 .שלוה מה של ערך באותו היה, חובו את הלֶֹוה פרע שבו

יש לו אפשרות להשיג אף אם אין ללֶֹוה בעת ההלואה חפץ כמו זה שָלָוה, אך  .כג
אך צריך שיוכל להשיג בנקל את החפץ, ולכן  פץ כזה, הרי זה מועיל כמו שיש לו.ח

בכל  מדואחיד מחיר קבועלאותו חפץ דוקא אם 'יצא השער' זה מועיל, והיינו שיש 

                                                                                                                        

 הבית, ך"הש בדברי נתקשו אחרונים הרבה אבל, ך"הש לדברי ציינו מאהבה ותשובה שאול
 והספר י"הבל אך, (ד"סק) ש"בפת הובא האהל יריעות ת"ושו יהושע והספר יהודה לחם

 להקשות כתב (ב"סק) הלל הבית וכן, ז"הט דברי על אחרת קושיא להקשות כתבו יהושע
 .ז"הט דברי על אחרת קושיא

 שאול והיד ד"והחו ך"והש א"והרמ ש"הרא: כ"בע להקנות א"דא דהסוברים ונמצא
: כ"בע להקנות דאפשר והמצדדים. הלל והבית יהושע והספר י"והבל מאהבה והתשובה

 .ש"והפת האהל ויריעות א"והגר ז"הט
 להקנות דאפשר א"והרמ ש"כהרא דלא לדינא להכריע כתבו לא וסיעתו ז"הט גם מ"ומ

 .ע"בצ והניחו להקשות כתבו רק אלא, הלוה של כרחו בעל

 הונא רב סבר מעיקרא' וכו שבשוק שער על לוין אין הונא רב אמר ששת רב אמר: עב מ"ב .מב
 נמי איהו אמר, לוין אלעזר רבי אמר חייא בר שמואל רבי דאמר להא דשמעה כיון, לוין אין

 אם הוא שהנידון הראשונים רוב ושיטת', בגמ הנידון בביאור הראשונים ונחלקו. ש"עי, לוין
 ג"בה' פי כן) , ומסקנת הגמ' להתיר בזהשבשוק שער סמך על לו באין בסאה סאה ללוות מותר

 ת"ר, .(מג) ף"הרי, (ז"ובאו ובמלחמות ובאגודה ת"לר הישר' ובס ש"בתוהרא מובא) ח"ר, (ירושלים מכון בהוצאת תפב' עמ ה"מ' סי)
 ת"ובשו ושם שם בחידושים) א"הרשב, (מה דף ובמלחמות. ועה: עב בחידושים) ן"הרמב, (ט"תר' סי החידושים חלק) הישר' בס

, :(עב) ד"הרי הפסקי, (ו"ט' סי ח"ק כלל ת"ובשו א"ס' סי ה"פ בפסקים) ש"הרא, (ושם שם) ן"הר, (ה"ע' סי י"מכת החדשות
 בתולדה( ב"רע) ח"קי' סי) היראים, (שם) הספרדי ברוך רבינו, :(עב) מלוניל אשר רבינו, (ה"ק' סי ה"פ מ"ב) האגודה
 המיוחסים וחידושים .(עה ובדף שם) א"וריטב (לוין אין ה"ד: עב) י"רש ע"וע. (קצג-קצא' סי לאוין) ג"והסמ (הראשונה
( א"ה ולוה מלוה' מהל י"פ) ם"הרמב גם להלכה פסקו וכן. שהביאו עוד פירושים (שם) ומאירי :(עב) א"להריטב

 ורבינו '(ז' סי רבית' הל) חיים והארחות (א"רכ ס"סו ג"ח) ז"והאו :(עב ק"בשטמ המובאים בחידושיו וכן שם בהשגות) ד"והראב
( א"ע מ-ד"ע לט דף כיס - כ אות) העיטור ושיטת. ((ד"קי' סי א"ח) ץ"והתשב (ד"ע כז דף ב"ח' ח נתיב מישרים) ירוחם

 גופיה א"הריטב בדעת ע"ויל] אסורש( ושם שם א"בריטב הובא) ה"הראכן ו[ אביו דעת גם שכן והביא]
 ד"בסו אך, דשרי בסתמא בתחילה שכתב'( א אות ה"ח ו"מ שער) התרומות ספר בדעת ד"יל וכן, להלכה ל"ס מה

 .[נוקט היאך ע"ויל, העיטור דברי הביא

  כן מבואר בכל הראשונים הנ"ל, וע"ע שער דעה סי' קס"ב סק"ג. .מג

 בכל אחיד מחיר בעינן אם דן קב(-קא' )בנדפס עמ רוזנבלט שליט"א בשיעורו צ"הגרש מו"ר .מד
 דינים )עיקרי איש במנחתו. אחיד שאינו ואף החנויות בכל קבוע מחיר שיש דסגי או החנויות

שליט"א ובנו הגר"מ  בויאר י"הגר דדעת הביא שפח(-וקונטרס פותח שערים עמ' שפז 53' הע ד"פ
 ישראל בדרךו)שם( וע"ע בקונט' פותח שערים  ולא סגי בקבוע. ,אחיד מחיר דבעינן שליט"א



 יג דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
י העיר הזו קונים שם חפצים כמו זה שרוצה אם בנ ]או בעיר הסמוכה החנויות בעיר

  .מוכמה ימים לפחות, שבהם אין חשש שיתייקר יותר, ומחיר זה הוא קבוע ל[מהותולל

  .מזזה מתיר ללוות אין ,אבל אם אין מחיר קבוע, אף שאפשר להשיג חפץ זה בנקל

צריך שיהיה החפץ מצוי לקנותו, אבל אם בעת ההלואה יש מחסור בחנויות וכן 
 .מחבחפצים כאלו, אין זה מועיל

 אין לֹלוֶה כסף
כסף לקנות את החפץ שאותו רוצה ללוות, אם אין ללֶֹוה אם 'יצא השער', אף  .כד

 .מטמכל מקום מותר להלוות

                                                                                                                        

 אם מ"מ ממש אחיד אינו המחיר אם דגםשצידדו א( "י אות ד"פ רבית כללי ובקונטרס, סק"כ 'ב' )סי
וע"ע שו"ת להורות נתן ח"ו סי'  .ש"עי, לו כיש חשיב ,עבורו יטרח ולא משמעותי ההפרש אין
 ע'.

)ש"ך סי' קע"ה סק"ב, שו"ע הרב שם סעי' , ע"פ המבואר בהל' פסיקה )הל' רבית סעי' ל'(שו"ע הרב  .מה
 . משפטי צדק כלל קמ"א ס"א(כ"ו, חכמ"א שער 

צריך שיהיה השער קבוע )שם(  ולדעת השו"עוכל הפוסקים.  ,)סי' קע"ה ס"א(רמ"א בהל' פסיקה  .מו
 למשך חודשיים לפחות. וע"ע שערי הלכה פ"ז סעי' כ"ו.

)בנדפס עמ' , שיעורי הגרש"צ רב(-)פ"ז סעי' כ"ו והערה מ"ב, ובבירורים בסוף הספר עמ' ר שערי הלכה .מז
  .קא(-ק

 .)פ"ז סעיפים כ"ח כ"ט(שערי הלכה  .מח

, בה"ט למהר"י טיקטין )סק"ו(, בה"ט )ק"ה(, ט"ז )סק"י(, ש"ך )סוס"ג(, ב"ח )סי' קס"ב ס"ג )ב((ב"י  .מט
 . )שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"ה(, חכמ"א )חידושים סק"ז(, חו"ד )סק"ז(

 י"והנמו )שם( ן"והר )שם( א"והרשב )עב:( ן"הרמבהדברים בראשונים, שכ"כ  ומקור
]והב"י )שם( כתב ש כלל ק"ח סי' ט"ו "הרא ת"בשו להדיא ה"וכ )פסקים פ"ה סי' ס"א עי"ש, ש"ראוה )מג.(
 לא ב"קס' סי בסוף הטור שכתב שבתשובה אלא ד ]א"ה לו"ד היה נ"ל איפכא וצל"ע["הראב לדעת נוטין קצת בפסקים ש"הרא שדברי
' תשו מלשון לדקדק י"הב ש"ומ. ע"וצל, ד"עכ, סגי השער שיצא כשיברר אלא הלואה בשעת מעות ללוה שהיו המלוה שיברר ש"הרא הצריך

 (הטור[ שהביא מה אלא י"הב לפני' התשו לשון כל היה לא ואולי, מעות ללוה שיהיה צ"דאי להדיא ש"הרא כתב' התשו בפניםהנה , ש"הרא
 על בהגהותיו וכן' התוס על א"הגר בהגהות )כ"כ התשב"ץ )ח"א סי' קי"ד(, וכןוכ"מ ברי"ף וברמב"ם 

 על אפרים המחנה אך] כסף בלא אף דשרי והגאונים ן"הרמב כדעת, שסתמו ם"והרמב ף"הרי שדעת כתב ש"הרא
, וע"ע בלשון הרמב"ן ובלשון תלמיד הרשב"א. ועפ"ז יל"ד [ללוה, וצ"ע כסף שיהיה שצריך בדבריו דמשמע כתב ם"הרמב

, ם"הרמב לשון שהעתיקו, )הל' רבית סי' ז'( חיים והארחות קצ"ג(-)לאוין סי' קצ"א ג"הסמלדקדק כן גם מלשון 
 )ב"מ פ"ה סי' ק"ה( והאגודה )ח"ג סי' רכ"א רכ"ב( ז"והאו )סי' קי"ח )רע"ב( תולדה ראשונה( היראים וכן

 ליקח דיכול משום, כסף לו שיהיה בעינן דלא, השער( יצא אם דשרי בסתמא כתבו )עב:( ד"הרי ופסקי
 דיכול הא רק הזכיר ן"והרמב, ירוחם ורבינו ש"והרא א"הרשב כ"כ] מחבירו ללוות או, באשראי פירות

 . [באשראי ליקח
: עב) א"והריטב( דוכתי ועוד: עב בדף בראשונים כ"ג והובא. עה ק"בשטמ) ד"הראב דעת אמנם

 ה"ח ו"מ שער) התרומות' בס מ"וכ (שם) והמאירי :(עב) א"להריטב המיוחסים והחידושים .(ועה
לא מהני אלא אם יש מעות  השער יצאד, (בדעתו' א אות שם תרומה בגידולי כ"וכ', ג ואות' א אות

]ומ"מ כתבו הראשונים דגם לדעת הראב"ד סגי ללֶֹוה שיכול לקנות בהם חפץ כמו זה שרוצה ללוות 
הרא"ש )בפסקים שם( והובא בטור )שם( אם יש לו מעט מעות, וכמו בהיתר 'יש לו' דסגי שיש לו מעט, כ"כ 
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 קבעו זמן לפירעון, או התנו שלא יוכל לפרוע קודם זמנו

  .נלהלוות אף אם קבעו זמן לפירעון, אין זה אוסראם 'יצא השער',  .כה

התנה המלוה שלא יוכל הלֶֹוה לפרוע לפני תאריך פירעון אם בעת ההלואה  אבל
]ובזה חמור היתר 'יצא השער'  נאמועיל 'יצא השער', ואסור להלוותההלואה, באופן זה לא 

 .שמועיל אפילו אם התנה[ ט'מהיתר 'יש לו' שנתבאר לעיל סעיף 

 דברים המתקלקלים עד זמן הפירעון
אם ההלואה היא בדברים שעלולים להתקלקל עד זמן פירעון ההלואה, וכגון  .כו

באופן זה לא מועיל 'יצא יש מן האחרונים שכתב שפירות, שירקיבו עד זמן הפירעון, 
, אבל סתימת שאר הפוסקים לא משמע כדבריו, וכן כתבו נבהשער', ואסור להלוות

 קלקל מועיל 'יצא השער'שגם בפירות העלולים להת נגכמה מפוסקי זמנינולהלכה 
 .היתר 'יש לו' בזה[לגבי  י'סעיף עיין לעיל ]ו

 ידיעה שיצא השער
לכתחילה צריכים המלוה והלֶֹוה לדעת שיצא השער, וגם צריך שידעו שזה מתיר  .כז

שאם לא ידעו, נמצא שהתכוונו לעבור על איסור הלואת  -ללוות סאה בסאה. והטעם 
 . נדסאה בסאה

ם לא ידעו כן בעת ההלואה, מותר להחזיר את ההלואה ומכל מקום בדיעבד אף א
 .היתר 'יש לו' בזה[לגבי  י"אסעיף עיין לעיל ]ו נהאפילו אם החפץ התייקר

                                                                                                                        

, וע"ע בתוס' )עב: ד"ה אין(, ובמהרש"א וכ"כ רבינו ירוחם )מישרים נתיב ח' ח"ב דף כז ע"ד( והתשב"ץ )שם(
 .[ומהר"ם מלובלין ומהר"ם שיק וחי' מהר"ם שי"ף וגידולי תרומה שער מ"ו ח"ה ריש אות א'

 וכדלעיל הערה כ"א לגבי היתר 'יש לו'. .נ

דהוא ע"פ הרא"ש בתשו'  )שם(מבואר בב"י  ומקור הדבריםוכל הפוסקים, ' קס"ג ס"ג( )סירמ"א  .נא
 [.)סוף הל' רבית(]וכ"כ גם בארחות חיים )סו"ס פ"ד( והכלבו )סו"ס ר"ס( והסמ"ק  )כלל ק"ח סי' ט"ו(

 .  הלכה למעשה )פט"ו סעי' כ"ד([ -]וכ"כ בס' ברית פנחס )סי' קס"ב סק"ג( יד אברהם  .נב

)סי' , נתיבות שלום )פי"ז הערה מ"ה(, ברית יהודה סי' כ"א סוס"ק י"ז ד"ה כתב הרא"ש()ב"מ חו"ב  .נג
, וע"ע במכתב הגר"ד לנדו )סו"ס ב', ובקונטרס כללי רבית פ"ד סעי' י'(, דרך ישראל קס"ב ס"ג אות ד'(

 . )להגר"ש אנגלנדר שליט"א, עמ' י יא(שליט"א בתחילת ספר כללא דריביתא 

 לגבי היתר 'יש לו'.]ובהערות שם[ וכדלעיל סעיף י"א  .נד

)עי' שער משפטי צדק כלל קל"ד ס"ה, וכ"כ , חכמת אדם )סקי"ג(, ביאור הגר"א )סי' קס"ב סק"ט(ש"ך  .נה
, בה"ט למהר"י טיקטין )חידושים סק"ח וע"ע סק"ה(, חו"ד להדיא בבינ"א שם סי' ה' סוד"ה ומה שאין(

דאף בדיעבד אסור לפרוע באופן זה, ורק ב'יש לו' מותר לפרוע  )שם סק"ג( ודעת הט"ז. )סק"ח(
 שערי הלכה פ"ז הערה נ"א. וע"עבדיעבד. 



 טו דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
 היתר 'דבר מועט'

לדעת רוב  שמותר לאשה להלוות ככר לחם לחברתה. נובגמרא מבואר
מדובר אפילו שאין ללָֹוה לחם בביתה, וכן לא יצא השער,  נזהראשונים

בטעם ההיתר מצינו כמה טעמים  ואף על פי כן מותר להלוות.
שככר לחם אפילו אם תתייקר  א( בראשונים, ושני העיקריים שבהם:

מ"מ אין דרך בני אדם להקפיד על סכום כה מועט, ובאופן זה לא גזרו 
שככרות לחם הן דבר המצוי כל  (ב. נחאיסור הלואת סאה בסאה חכמים

 .ס. וע"ע בהערהנטלקנותן, והרי זה כאילו 'יש לו' הזמן

                                                

 שתעשיה עד לחברתה ככר אשה תלוה לא אומר הלל היה וכן)ובגמ' דף עה.( תנן ב"מ פ"ה מ"ט  .נו
 לוים אומרים חכמים אבל הלל דברי זו שמואל אמר יהודה רב אמר )שם(וכו', ובגמ'  דמים
 וע"ע בגמ' שבת קמח:. סתם, ע"כ. ופורעים סתם

 ג"ח) ז"והאו( אבל ה"ד שם) א"להריטב המיוחסים בחדושים כ"וכ( ]לוין ה"ד שם מ"ב) י"ברש משמע כן .נז
 רב כ"וכ, (אבל ה"ד) פ"ותור( וכדברי ה"ד שם)' ובתוס[ י"רש בדעת(( ג) א"ס ב"קס' סי) י"והב( ה"רל ס"סו

 .(מה) המאור בעל כ"וכ (י"ובנמוק ן"והר א"והרשב ן"הרמב ובחדושי ק"בשטמ מובא', בתשו) גאון האי
 ובחדושים י"ובנמוק א"וברשב( ד"ה עוד נראה לי) ק"בשטמ מובא בחידושיו וכן שם בכתוב) ד"והראב

 א"והריטב (אבל ה"ד) א"והרשב (אבל ה"ד ובחדושים שם במלחמות) ן"והרמב (א"להריטב המיוחסים
 .(אשה תלוה לא ה"ד) והמאירי .(מה) י"והנמוק (לווין ה"ד) ן"והר (וכן ה"ד)

 לה אין' אפי דמותר בסתם כתב דבריו בתחילת( ד"ע כז דף ב"ח' ח נתיב מישרים) ירוחם ורבינו
 כ"ואח, מועט דבר דהוי משום ד"הראב ושביאר, גאון האי רב ד"שכ והביא, השער יצא ולא
 חושש אם ע"ויל, ס"סב כמו לה יש או השער יצא אם אלא התיר דלא נראה ף"שהרי כתב

 .ף"הרי לדעת לדינא

 .א"ריטבד, "הראב בחדושי' ב טעם ,פ"בתור' ב' פי ,'תוס .נח
' התוס וגם .בסאה סאה הלואת באיסור כ"כ חכמים החמירו שלא ,כתב רש"י וכעי"ז

 .קמא התור"פ בפי' 'וכן פי', למימר איכא' בלשון כן לפרש צד הזכירו
 .'כתוס או י"כרש כוונתם אם ע"יל, מלוניל יהונתן רבינו' בפי וכן, מ"בבעה קמא בטעם

 התוס'באופן שהלוה מקפיד גם בדבר מועט, דלטעם בין הטעמים הנ"ל, יש נפ"מ ולכאו'  
 .אסור ולטעם דרש"י מותר

]ובריש דבריו הביא דפירש"י הטעם דאין דרך להקפיד. ויל"ע אם סובר ן "רן, "הרמב חדושיגאון,  האי רב .נט
' ב טעם, , וצל"ע[נ"חגם טעם זה. ומ"ש כן בשם רש"י, צ"ב דלכאו' ברש"י איתא טעם שונה וכדלעיל הערה 

  במאירי.' ב טעם, מ"בבעה
. להלוות שמצויכתב ג"כ כעי"ז, אלא שכתב דההיתר משום בטעם קמא  ()שם והראב"ד

  ולכאו' משמעות שאר הראשונים דס"ל דלא מהני מצוי להלוות.

' ג' פי) השער שישתנה רגילות ואין מועט לזמן ההלואה כ"שבד טעם נוסף מצינו בראשונים, .ס
 השער שישתנה רגילות שאין הטעם כ"מש] מלוניל יהונתן רבינו' בפי גם הוזכרה זו סברא, במאירי קמא טעם, פ"בתור

 .([טעמא ביאר לא פ"התור אך, מלוניל יהונתן רבינו וכן המאירי כ"כ, מועט לזמן הלואה כ"שבד משום
הראשון גדר ההיתר הוא דדבר  טעםכאו' יש נפ"מ לדינא בין הטעמים הנ"ל, דלל והנה

מועט שגם אם יתייקר לא יהיה זה בסכום משמעותי ואין דרך להקפיד ע"ז, מותר להלוות. 
מצוי כל הזמן לקנות מותר להלוות. ולטעם השלישי ולטעם השני גדר ההיתר הוא דדבר ש

 גדר ההיתר הוא שהלואה לזמן מועט שאין רגילות שישתנה השער בזמן זה מותר להלוות. 



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא טז

 
שפירשו את הגמרא באופן אחר, ולשיטתם אף בדבר  סאויש ראשונים

מועט ומצוי כל הזמן לקנותו אין היתר ללוות אלא אם כן 'יש לו' או 
 .שנהגו להקל כדעה ראשונה סבהפוסקים כתבוש'יצא השער'. ולהלכה 

)דהיינו  , שגם אם יתייקר אין הדרך להקפיד על סכום כה מועטבר מועטד .כח
וכגון ככר  וגם מצוי כל הזמן לקנותו, ,אינו מרגיש ששילם יותר ממה שָלָוה( לֶֹוהשה

, וכן , מותר להלוות אפילו אם אין ללֶֹוה בביתו לחם, וגם לא יצא השערוכדומה לחם
 מותר לפרוע את החפץ.  פילו אם התייקר החפץאבשעת הפירעון, 

  

                                                                                                                        

רוב ככל הפוסקים הזכירו רק הטעם הראשון, דהוי דבר מועט שאין דרך להקפיד והנה 
 משפטי צדק סוף כלל קל"ד( )שערוהחכמ"א  )סקי"ז(והפרישה )סי' קס"ב סוס"א( ע"ז, כ"כ הרמ"א 

סי' יו"ד ), אך הלבוש סק"ב()שם והמ"ב  ס"א()סי' ת"נ או"ח והפר"ח ב )הל' רבית סעי' ל"ג(והגר"ז 
הביא גם את הטעם השני דמצוי לקנותן כל הזמן, ויל"ע בדעת שאר הפוסקים  ס"א(סוקס"ב 

הטעמים, ולכן לא  שהבאנו האם ס"ל דאין לחוש לדינא לפי' השני, או דלא חששו להזכיר כל
כתבנו למעלה להקל אלא באופן שיש את ב' הטעמים, דהוי דבר מועט שאין דרך להקפיד 

 ע"ז, וגם דמצוי לקנותן כל הזמן.

 אמר יהודה ר"א לחברתה ככר אשה תלוה לא אומר הלל היה וכן ל"וז כתב.( מה) ף"הרי .סא
 שבשוק שער על ודוקא. סתם ופורעין סתם לווין אומרים חכמים אבל הלל דברי זו שמואל

 ההיתר דאין ל"דס משמע ובפשוטו, ל"עכ' וכו מינא מההוא ליה דאית היכא נ"א הונא כדרב
 המאור בעל, בדעתו הראשונים רוב פירשו וכן, לו ביש או השער ביצא אלא ככר להלוות
' סי ה"פ מ"ב) א"בהג והובא (ו"רל' סי ג"ח) ז"והאו מלוניל יהונתן ורבינו שם בכתוב ד"והראב

 ף"הרי דעת' פי במלחמות ן"והרמב, ((ג) א"ס ג"קס' סי) י"הב' פי וכן, ירוחם רבינו כ"וכ (ה"ע
 דברי זו יהודה ר"וא, אוסר והלל' וכו בני שיבא עד הלויני דקתני ארישא דקאי' הגמ' פי ף"דהרי' ופי] דמתיר

 שער על אפילו אלא שמותר בני שיבא עד מבעיא לא א"חכ אבל, לו ובשיש ככר בשאלת אפילו שאוסר הלל
 .[מותר שבשוק
 שם) א"בבהגר כ"וכ, בככר חילוק הזכיר שלא ם"ברמב גם משמע דכן כתב (שם) י"והב

  .במלחמות ן"הרמב שהביא ח"הר מלשון מ"דכ והוסיף, (ה"סק

סוף כלל  )שער משפטי צדק, חכמ"א )שם(, לבוש סוס"א( שם)רמ"א , )יו"ד סי' קס"ב ס"א )ב((טור  .סב
 )סוס"ק א'(, וכ"כ הפוסקים באו"ח סי' ת"נ, החק יעקב )הל' רבית ריש סעי' ל"ג(, שו"ע הרב קל"ד(

 .)סק"ב(והמ"ב  )ס"א(והפר"ח  )סוס"ק א'(והמחה"ש 
דמשמע דס"ל )שם( השמיט היתר דהלואת ככר, וכתב בבהגר"א )ביו"ד שם( השו"ע  והנה

שכתבו דמשמע דהגר"א ג"כ מפקפק  ויש. ]וצ"ע בכה"ח או"ח סי' ת"נ סק"א עי"ש[דאין היתר בזה 
, ומ"מ )חוט שני רבית עמ' פו, קיצור דיני רבית המצויים )להגר"מ שטרנבוך שליט"א( פ"ד הע' ב'(בהיתר זה 

 וכן פוסקי זמנינו להקל בזה.)כנ"ל( למעשה סתמו כל הפוסקים 



 יז דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
 דוגמאות מעשיות

 מספר דוגמאות מעשיות מצויות של הלואת סאה בסאה, יבוארו להלן 
 ופרטי הדינים בזה על פי ההלכות שנתבארו לעיל. 

 דברי מאכל וכדו'הלואת 
, טיטולים וכדומהתרופות, פעמיים, -דברי מאכל, כלים חד מחבירו הלֹוֶ ה אדם .כט
שחפצים  היא אם המציאות כיום באותו מקום - סגזה שָלָוהמנת שיחזיר חפץ כמו -על

מותר להלוות ולפרוע את החפצים הללו  בכל החנויות בעיר, ואחיד קבועאלו מחירם 
 .סדחפצים כאלו כלל לֶֹוה בביתוגם אם אין ל

כמו כן חפצים שמחירם אינו קבוע ואחיד ממש, אבל המציאות כיום באותו מקום 
)דהיינו  זה בסכום מועט שאין דרך בני אדם להקפיד עליו גם אם יתייקרו יהיההיא ש

מותר להלוות ולפרוע את החפצים , אינו מרגיש ששילם יותר ממה שָלָוה( לֶֹוהשה
 .סהאין ללֶֹוה בביתו חפצים כאלו כללהללו גם אם 

חפצים שמחירם משתנה לעתים, ויתכן שיתייקרו בסכום שדרך בני אדם אבל 
 ת ולפרוע את החפצים הללו אלא באחד משני אופנים:אסור להלוולהקפיד עליו, 

חפצים אלו בזמן פירעון  שאם יתייקרויעשו המלוה והלֶֹוה תנאי, אם  (א
. ואם אכן התייקר סובזמן ההלואהכסף כפי ערך החפץ  הלֶֹוהשלם ההלואה, י

]והוא הדין אם לא  החפץ, על הלֶֹוה לשלם כסף כפי ערך החפץ בזמן ההלואה
 .[סזשלם הלוה דוקא חפץסיכמו מתחילה שי

א יכול לפרוע שהוחפץ כמו זה שרוצה ללוות, והוא במצב  ה בביתואם יש ללֹוֶ  (ב
אף אם היא פתוחה אבל המלוה בו את ההלואה )וכגון שהחבילה סגורה, או 

ובאופן זה, אף אם התייקר החפץ, מכל  בחבילה פתוחה(. מסכים שיפרע לו
 .סחלפרוע את החפץללֶֹוה מקום מותר 

                                                

עת אלא רק בש ,הלואהזמן האין כלל איסור ב ,אבל אם לא התנו בפירוש שיחזיר חפץ .סג
הפירעון אם התייקר החפץ אסור להחזירו אלא צריך להחזיר כסף כפי מה שהיה שוה החפץ 

'דבר מועט'  . ובאופן שיש את אחד מן ההיתרים,ב'מו שנתבאר לעיל סעיף בעת ההלואה, וכ
 וכמו שנתבאר למעלה. ,יכול אף להחזיר חפץ כמו שָלָוה ,או 'יצא השער' או 'יש לו'

 היתר 'יצא השער'. .סד

 'דבר מועט'. היתר .סה

 היתר 'עשאו דמים'. .סו

 .וכנ"ל הערה ס"ג .סז

 היתר 'יש לו'. .סח



 דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים  כללא יח

 
ואין בו אף אחד מאופני ההיתר  נקנו מכספי צדקה,התרופות בו ש תרופותגמ"ח 

 בכספי צדקה. איסור רבית אם שייך הפוסקים דלעיל, דינו תלוי במחלוקת

 הלואת דולרים ומטבעות חוץ
שמותר להלוות מטבעות כסף ואין זה בכלל איסור  סטמבואר בגמרא

ואינו הלואת סאה בסאה, משום שהיחס הוא שערך המטבע קבוע 
מבואר בגמרא משתנה, ורק ערך החפצים משתנה. אמנם מטבע זהב 

ונמצא אסור להלוות, משום שלא היתה דרכם לסחור במטבעות זהב, ש
שהיחס אליו הוא כאל חפצים. חלוקה זו מכונה בגמרא 'טבעא' 

 )מטבע( ו'פירא' )פרי(.

מעתה, דנו הפוסקים לגבי הלואת דולרים ומטבעות חוץ, שעל פי רוב 
 ינם כסף עובר לסוחר בארץ, האם דינם כ'טבעא' או כ'פירא'.א

אם שער הדולר ושאר מטבעות חוץ נחשבים כ'יצא עוד דנו הפוסקים 
 , וכמו שיבואר להלן.יש לו' בזהבגדרי היתר 'השער'. וכן דנו הפוסקים 

, ענחלקו פוסקי זמנינו בדין הלואת דולרים ומטבעות חוץ, יש שהתירו בכל אופן .ל
  :אלא אם כן יש אחד מן ההיתרים שנתבארו לעיל, דהיינו עאשאסרוויש 

 שקלים כפי שערשהתנו שאם יתייקר הדולר ישלם הלֶֹוה  - 'עשאו דמים' (א
 הדולר בזמן ההלואה.

שיש ללֶֹוה מטבע כמו זה שלוה עתה ]ויש בזה כמה פרטי דינים  -'יש לו'  (ב
 ויבוארו להלן[. 

                                                

 דהבא בשלמא אמרת אי' וכו דינרי אוזיף דרב הוי טבעא דהבא סבר חייא רבי ואףב"מ מד:  .סט
 . ש"עי', וכו ואסור בסאה סאה ליה הוה הוי פירא אמרת אי אלא שפיר הוי טבעא

 דחשיב דולרים אין איסור סאה בסאה משוםכתב דבהלואת  (ז"ל' סי ג"ח ד"יו) מ"אג ת"שוב .ע
 כתבו וכן, [ע'"'וצ כתב דבריו שבסוף אלא'( ]ג אות ז"כ' סי א"ח) שלמה מנחת ת"בשו צידד וכן, טבעא
' עמ עדס חיים אברהם להרב אברהם ויאמר' ס, רנ' עמ גלבר ש"להגר שלום נתיבות) ל"זצ א"הגריש בשם

 השער יצא דחשיב משום כתב להקל מטעם אחר, (ט"ק' סי ג"ח) הלוי שבט ת"ובשו. (ורכג רכב
 יצא דחשיב והן טבעא דחשיב הן, הטעמים' ב משום שהיקל בשם הגריש"א כתב אברהם )שם( ויאמר' ]ובס

 .השער[

 א"שליט שטרנבוך מ"הגר כ"וכ, (פא-עז' עמ רבית) שני בחוט כ"וכ, '(ד' סי ד"יו א"ח) צ"האול כ"כ .עא
 ששמע שם וכתב'( ]ה' ד סעי' ח"פי) יהודה הברית כ"וכ, '(ו סעי' ד"פ המצויים ריבית דיני קיצור בספרו)

 י"הגר דעת מ"וכ, ל"זצ גריינימן ח"הגר דעת וכן, [שמקילין רבנים ויש י"בא הרבנים רוב דעת שכן
 א"שליט רוזנבלט צ"הגרש ר"מו אמר וכן, (ש"ת אות רבית' הל יהודה דעת' בס) ל"זצ שפירא

 לא וגם פירא דחשיב, ועוד (מ-לז סעיפים ז"פ) הלכה בשערי כ"וכ ,(פז-פה' עמ בנדפס) בשיעורו
 .השער יצא חשיב



 יט דרביתא )סאה בסאה( הלואת חפצים כללא 

 
אם סכום ההלואה הוא מועט, ותנודות שער הדולר הן מעטות,  -'דבר מועט'  (ג

שגם אם יתייקר יהיה זה בסכום פעוט, שאין דרך בני אדם להקפיד עליו כלל 
 )דהיינו שהלוה לא מרגיש ששילם יותר ממה שלוה(.

 כמות הדולרים שצריך שיהיה לֹלוֶה
משום שע"פ מספיק שיהיה ללֶֹוה אפילו דולר אחד,  עבלדעת רוב פוסקי זמנינו .לא

שצריך שיהיה  שהחמיר עגיש מפוסקי זמנינודין רשאי הלֶֹוה לפרוע בדולרים בודדים. ו
דולר, לא מספיק  011ללֶֹוה דוקא מטבע שיכול בפועל לפרוע בו, וכגון שאם לוה 

שיהיה לו דולר אחד, משום שבד"כ אין המלוה מסכים שיפרע לו בדולרים בודדים, 
 .דולר וכדומה 01ה לו שטר של אלא צריך שיהי

 דולרים בבנקלֹלוֶה אם יש 
אם יש ללֶֹוה דולרים בבנק, אין זה נחשב 'יש לו', משום שאין זה נידון כפקדון  .לב

שפקדון נחשב 'יש לו'  , ונתבאר לעיל סעיפים י"ד וט"ועדאלא כהלואה שהלוה לבנק
 אבל הלואה אינה נחשבת 'יש לו'.

 פירעון בשקלים כשער הדולר בזמן הפירעון
יוכל להחזיר הלֶֹוה ה לעשות תנאי בהלואה שאם ירצה וֶ מלוה והלֹל מותר .לג

]וכגון שהלֶֹוה רוצה לחסוך את הטירחה  עהבשקלים כפי שער הדולר בזמן הפירעון
 .עוכתב לאסור באופן שהפירעון תלוי ברצון הלֶֹוהיש מי שולקנות דולרים[, 

                                                

 (שם) א"שליט שטרנבוך מ"הגר כ"וכ, (שם) ל"זצ שפירא י"הגר כ"וכ ,)שם( שני בחוטכ"כ  .עב
 מ"חו פ"דע וביאר] )שם(ו בשיעור א"שליט רוזנבלט צ"הגרשמו"ר  אמר וכן, בזה להקל דנהגו

 הלכה שעריב כ"וכ, [לקבל המלוה רצון שאין מה עם מתחשבין אין וממילא בודדים בדולרים להחזיר מותר
 (ח"ס' סי ב"ח) נתן להורות ת"בשו כ"וכ (שם) א"שליט שטרנבוך מ"הגר וכתב .'(מ' סעי )שם

 .מאה של שטר מתוך אחד דולר ללווה להקנות מהני מ"מ בזה להחמירים דגם דנראה

 דנראה כתב( ג"י אות ד"פ רבית כללי קונטרס) ישראל דרך' ובס כן היה מורה הגר"ח גריינימן זצ"ל. .עג
 לפרוע יכול מהחוב חלק פ"דעכ כיון דולר עשר' ואפי דולר עשרים של שטר גם דמהני

 .(שם ובהערות' ה' ד אות ח"פי דינים עיקרי) איש מנחת ע"וע, אלו בשטרות
שלא התנו המלוה והלוה באלו שטרות יוכל הלוה  מדובר בהלואה בסתמא, וכל זה

לכל הדעות הכל לפי התנאי בין לקולא ובין לחומרא, דהיינו  -אבל אם התנו במפורש  לפרוע,
שאם התנו שהלוה יכול לפרוע אפילו בדולרים בודדים, לכל הדעות מועיל שיש ללוה אפילו 

דולר וכדומה, לא מועיל  01 דולר אחד, ואם התנו שלא יוכל הלוה לפרוע אלא בשטרות של
 .)חוט שני שם, שיעורי מו"ר הגרש"צ שם, שערי הלכה שם, דרך ישראל שם(שיש ללוה דולר אחד 

 .)פ"ז סעי' ל"ט(, שערי הלכה )בנדפס עמ' צט(רוזנבלט שליט"א בשיעורו  הגרש"צ מו"ר .עד

 א"ס ב"קס' סי) שלום נתיבות, (31 הערה ד"פ דינים עיקרי איש מנחת' בס מובא) א"שליט בויאר י"הגר .עה
 ישראל דרך, (שפז שפו' עמ שערים פותח' ובקונט' ט' סעי ח"ובפי א"כ' סעי שם) איש מנחת, (א"כ אות

 .(ו"ט' סעי ד"פ רבית כללי קונטרס)


