äëìä ïéð÷
2

3 'ñî
ç"òùú úáè ùãåç
úéáø úåëìä ã"åé
ä-à äò÷ ïîéñå áñ÷ ïîéñ ,àé-é íéôéòñ ,àñ÷ ïîéñ

"åùøã"î áúëá øåùéà úìá÷ àìì 'ãëå íìöì ,÷éúòäì ïéà .áø ìîò ò÷ùåä åìà úåîå÷î éàøîá :íëáì úîåùúì
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àñ÷ ïîéñ
é óéòñ
äåìîì äåìä áééçúðù úéáø ìù íéøðéã á"é áåç úøåîúù ,ò÷ø÷ úåøéëùá éøééà 'îâä äðäå ,.äñ óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.íéøðéã 'é äåù äúåøéëùù ò÷ø÷á øåâì åì ïúð
ìò úåòè ç÷î úðòè ïåòèì ìåëé åðéàù àåä ùåãéçäå 1,íéøðéã á"éá åæä øöçä úà åì øéëùäù àåä úåøéëùä øãâù 'îâá åè÷ðå
íìùì äéì ïðéáééçîã åéùëò êà ,äàåìää ìò úéáø úøåúá íðçá äìáé÷ù íåùî àìà ø÷åéá äøëåùì íéëñä àìù ,åæä úåøéëùä
.úìáé÷å úøáñ äéì ïðéøîà àìà ,÷åùä øéçî úà àìà íìùì íéëñî åðéà äøåáò
ïéìèìèî úåøéëù
.ïéìèìèî úåøéëùá íâ äæ ïéã åàéáä ò"åùå øåèäå ,[æ"èä ç"ô] í"áîøä àéáä ïëå ò÷ø÷ úåøéëùá éøééà àøîâä
úåøéëùá ìáà ,áåö÷ øéçî ïäì ïéàå úåò÷ø÷ì äàðåà ïéàã ,äæ ïéã øîàð ò÷ø÷á à÷åãã øîåìå ÷åìçì êéøàä [ãé 'éñ] íéøôà äðçîä
ìçîù ïðéøîà àìà ,åøéçîî øúåéá õôçä úà øåëùì íéëñä äåìîäù ïðéøîà àì ,áåö÷ øéçî äì ùéå äàðåà äá ùéù ïéìèìèî
àðéã øîàð éðååâ ìëáã åè÷ðå äæá å÷ìéç àì íé÷ñåôä øàù íðîà .èòåî úåøéëùä êøòù óà äæ õôçá åì éâñå ,úéáøä úøúé ìò
.éìèìèîá óà ,àøîâã
øëîá íâ øîàð äæ ïéã íàä
øéæçäì êééù àì úéáø úøåúá øöçá äåìîä øã øáëù øçàìã ,úåøéëùá à÷åã øîàð àøîâã àðéãù [åè ÷"ñ] äùéøôä áúë .à
øúåéá åìáé÷å äåìîä øáñã ïðéøîà àì ,åëøòî øúåéá úéáø úøåúá õôç åì äð÷ä íà ìáà ,äéååù úà ÷ø úéáøä íöò úà
2.úôñåú íò åøéæçäì åúåà ïéáééçî åéùëòå úéáø úøåúá äåìîä åìáé÷ øö÷ ïîæ éðôìù øáúñî àìã ,åøéæçäì ìåëéå åëøòî
äåù åðéàù óà øðéã éååùá úéáø úøåúá õôçä úà ìáé÷å äåìîä øáñã ïðéøîà ïéðò ìëáã ,äùéøôä ìò ÷ìç [å ÷"ñ] æ"èä .á
3.úòã úååçä íâ íéëñä êëå ,õôçä úøæçäá éã ïéàå ,øðéã äåù áéùäì áééçúð äúòîå ,øðéã éöç àìà

àé óéòñ
.ïåùàø ïîæî äáâé àîù äøéæâ ãò 'åëå úéáø åá áåúëù øèù ïðáø åðú .áò óã àøîâ
åèà àøéúéä åñð÷ àìã éøáñ ïðáøå ,ïø÷ä úà óà äáåâ åðéàå àøåñéà åèà àøéúéä åñð÷ã øáñ î"ø ,ïðáøå î"ø å÷ìçð àøîâá
,òåøô ïòåè åà äàåìäá øôåë äåìä íà óà åá äáåâå ,ïø÷ä ïéðòì øùë øèù ïéã äæ øèùì ùéã åðééäå ,ïø÷ä úà äáåâå àøåñéà
.úåøèù øàùë éãáòùîî åá äáåâ ïëå
.íéøðéã á"éá äøëùù ì"ðë àìà ,íéøðéã äøùòá åæä øöçä úà øëùå íéøðéã éðù ìò ìçî äåìîäù àåä øãâäù åè÷ð àìå .1
ìåëé õôçá ïééðåòî åðéà íà êà ,ç÷îá ÷éæçäì ïééðåòî äåìîä íà à÷åã åðééäã äùéøôä áúë ,ìç øåñéàá äùòðù ç÷îù åøîàù äîå .2
.åøéæçäì
úà áéùäì åúåà ïéáééçîù ,íééåñî õôç àåä úéáø úøåúá äåìîä ìáé÷ù äæä õôçä íàù [á"ç óåñ åî øòù] äîåøú éìåãéâä áúëå .3
øéæçäì åì éãù øáúñî äæá ,àéä àúéáøã äá éñëîã àîéìâ åøîéì àìã [è óéòñ ìéòì] ò"åùáå [.äñ óã] àøîâá øàåáîë åîöò õôçä
.íééç íéî øå÷î úäâäá åéøáã åàáåäå ,úéáøä éååù ãò åéîã ìò óéñåäì êéøö åðéàå õôçä úà
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.àøåñéà åèà àøéúéä åñð÷ àìã î"øã ïðáøë íé÷ñåôä å÷ñôå
íéãòä åìñôð àì äîì íéðåùàøä úééùå÷á
åéìò ïåîéùú àìã åàì ìò åøáòù íéìåñô åá íéîåúçä íéãòä éøä ,ïø÷ä úà øèùä íò ïéáåâ êéà ïðáø ìò åù÷ä íéðåùàøä
4.[à óéòñ ñ÷ 'éñ] ìéòì øàåáîë êùð
:íéöåøéú 'á [úéáø åá ùéù øèù ä"ã .áò óã] 'ñåúä åöøéúå
.ïåîî çåéø åá ùéùë àìà ïðáøã øåñéàá òùø äùòð íãà ïéàù 'ñåú íéøáåñå ,ïðáøã úéáøá éøééîã ì"é .à
åîúçùë óà íéìñôð íéãò ïéà ïëìå ,äåìîä ìò ÷ø àìà íéãòä ìò éà÷ã éùðéàì òîùî àì ïåîéùú àìã åàìã åöøéú ãåò .á
.ù"àøä íâ áúë äæ õåøéúëå .àúééøåàã úéáø åá ùéù øèù ìò
,åá úøëéð úéáøä ïéàù øèùá éøééîã õøúî àåä ïëìå ,ïåîéùú àìã åàì úîçî íéìñôð íéãòäù øáåñå 'ñåú ìò ÷ìåç ï"áîøä
.úéáø ïàë ùéù åòãé àì íéãòäå ,íéøùòå äàî åì áééçù øèùá åáúëå íéøùòå äàîá äàî åì äåìäù
[íù] ê"ùäå ,[à"ñ áò 'éñ] î"åçá ò"åùäå øåèä å÷ñô ïëù ,íéìñôð íðéà íéãòäù òîùî í"áîøá íâù íé÷ñåôä åáúë :äëìäì
ïéáåâ ïéàå àðéãã à÷éôñ éåäã ê"ùä áúë ïëìå ,ø÷éò ïëã áúëù î"îä éøáã úàå ,íéìñôð íéãòäù ì"ñã ï"áîøä úòã úà àéáä
.åãéî ïéàéöåî ïéà ñôú äåìîä íà êà ,äæä øèùá
5.äøòä äàø íéãòä ìåñô ìù äæ ïéãá [æ ÷"ñ] æ"èä úèéù øåàéáá
íéìñôð íðéà î"î ,åàìá íéøáåò íéãòäù éäðã ,íéðåùàøäå 'ñåú úééùå÷ úà áùééì áúëù [à ÷"ñ áð 'éñ] ïùåçä úåö÷á ïééòå
6.íéøùë åéä ïééãò åîúçù ïîæáã ,äìåñô äðéà äæä øèùä ìò íúîéúç êà ,àáäìå ïàëî àìà
äùòð åðéàã çëåîù ,úáùá èçåùä éáâì [.åè óã ïéìåç] úåéðùîä ùåøéôá í"áîøäå ï"øäå 'ñåúä éøáãî åéøáã ãîìù ù"ééò
.äùòî úòùá àìå äøéáòä äùòî øîâ øçà àìà øîåî

ïåîî çéåøîùë åà] úå÷ìî åá ùéù åàìá àìà ìñôð íãà ïéàã áúë [ïéøãäðñ è"éô] í"áîøä àäã äù÷äù [å"ä äåìî ã"ô] î"ìî ïééò .4
àìã åàì ìò ïé÷åì øèùá åîúçù íéãòäã ì"ñã ì"ö ë"à ,í"áîøäë äæá íéøáåñ íéðåùàøäå 'ñåú íâ íàå ,[ñîçã òùø ì"åäã øåñéàá
åéìò ïåîéùú àìã åàì àéáä àì åîöò í"áîøä íðîà] .íù é"ðäå à"áùøä åáúë ïëå [.áñ óãá] àøîâä úåèùô àéä ïë íðîàå ,ïåîéùú
.úåãòì ìñôð úå÷ìî åá ïéàù åàì ìò øáåòä íâù íéøáåñå í"áîøä ìò ïé÷ìåç íéðåùàøäù øùôà íâ .[íäéìò ïé÷åìù ïéåàìä ììëá êùð
íò úéáøä úà åá åììëù øèùá êà ,íéìñôð åá íéîåúçä íéãòä ïéà åá úùøåôî úéáøäù øèùã åéøáãî øàåáîù [æ ÷"ñ] æ"è ïééò .5
.[(ç ÷"ñ) æ"èá øàåáîë íéìñôð íðéà åòãé àì íàã ,úéáø åá ùéù øèù ìò íéîúåç íäù åòãé íà] íéãòä íéìñôð ïø÷ä
úòã úååçá íâ äàáåä] æ"èä úäâäá áúëå .íéìñôð éðååâ ìëá ï"áîøä éôìå ,íéìñôð íðéà éðååâ ìëá ù"àøäå 'ñåúä éôìã ,á"ö íéøáãäå
éùðéàì òîùî ïåîéùú àìã ïåéë íéìñôð íéãòä ïéà êùð åéìò ïåîéùú àìã åàì ãöîã ,'ñåúë øáåñ æ"èäù ["æ"èäì ïåøçàä óãä" íùá
'ë÷ åì áééçù åáúëå ïø÷ä íò úéáøä úà åììëù øåéöá àåäå ,íéãòä úà ìåñôì úøçà äáéñ ùéã ùãéç æ"èä êà ,íéãòá àìå äåìîá
íà ë"àùî ,ë÷ ìò åîúçå '÷ ÷ø åì áééçã ,ø÷ù íéãéòî íéãòäù àöîðå ,äåìäî ë÷ úåáâìå ïø÷ ìëäù úåòèì íéìåìò ïéã úéáå ,øðéã
'éñ î"åç] ê"ùä íðîà .ø÷ù úåãò úáùçð ïúîéúç ïéàå ,äæ øèùá úåáâì ã"éá åòèé àì ,'ë àéä úéáøäå '÷ àéä ïø÷äù øèùá ùøåôî
.à"òø úäâäá íâ ë"ëå ,íéìñôð íéãòä ïéà éðååâ ìëáù à"îøä úòãù è÷ð [â ÷"ñ áð
íöò ïëìå ,ø÷ùì àåä ãåùçã íåùî àåä ìåñôä äæáã ,ïåîî ãåîéç íåùî øåñéà ìò øáåòä ,ñîçã òùø ïéá ç"äåö÷ä íù ÷ìéçå .6
øîâù äòùî àìà ìñôð åðéàå ,ë"äæâî ìåñô àåäù ,ñéòëäì úåìéáð ìëåà ïåâë ,ñîç åá ïéàù òùø ïéáå ,äîöò äøéáòä úòùá àåä ìåñôä
.ç"äåö÷ä úòãì àåä øùë éúëà äøéáòä äùòî úòùá êà ,êìéàå äøéáòä äùòî úà
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äéàø àéáäì ïéàù áúëå ,ìåñôå òùø áåùç åîöò äøéáòä äùòî ïîæá íâã è÷ðå åéøáã ìò ÷ìç [à ÷"ñ íù] èôùîä úåáéúðä
àìà øîåî äùòð åðéàù äòéã ùé ïëìå] äøéáòá ÷æçåî åðééä øîåîå ,øîåî íù
Å ïéðòì éøééà íúäã [.åè óã] ïéìåçá íéðåùàøäî
åîöò äøéáòä äùòî ïîæá íâ éàãåá úåãòì ìåñôã òùø íù
Å ïéðòì êà ,ìñôð äøéáòä úà äùòù éøçà ÷ø ïëìå ,[íéîòô 'âá
.òùø ì"åä
.ç"äåö÷ë åöøéú àìå ,åìñôé íéãòäù íéðåùàøä øàùå ï"áîøäå ù"àøäå 'ñåú úééùå÷î î"äúðä éøáãë çëåî äøåàëìå
ïðáøã úéáø åá ùéù øèù
:íéãòä ìåñô úîçî øèùä ìåñôì àìù úåáéñ äîë ùé ïðáøã úéáø åá ùéù øèùá
àìå äåìîä ìò ÷ø øîàð åàìäù íéøáåñù ,ì"ðëå àúééøåàã úéáø åá ùéù øèùá åìéôà íéìñôð íéãòä ïéà ù"àøäå 'ñåú éôì .à
.íéãòä ìò
ïåîî çéåøî åðéàùë êà ,ïåîî ãåîéç åá ùéùë àìà ïðáøã øåñéà úîçî úåãòì ìñôð íãà ïéàù 'ñåú åáúë ïåùàø õåøéúá .á
.[â"ñ ãì 'éñ î"åç] à"îøä àéáä êëå ,ìñôð åðéà
.ã"éáá åéìò åæéøëäù øçàì àìà øáòù ïðáøã øåñéà úîçî úåãòì ìñôð íãà ïéàã åáúë à"áùøäå ï"áîøä .â
ãçé úéáøäå ïø÷ä úà åá ììëù øèù
àåä ïéãä øå÷î .àøéúéä ïðéñð÷ àìã ì"ñã î"øã ïðáø éôì óà ìåñô æ"ä øèùá ãçé úéáøäå ïø÷ä úà ììë íàù ò"åùä áúë
éáâìù [.áò óã] 'îâá øàåáîù íåùî íîòèå ,[ç 'éñ ÷"á â"ô] ù"àøáå [íéîëçå ä"ã :ì óã ÷"áå øèù ä"ã .áò óã î"á] 'ñåúá
íà ð"äå ,ïåùàø ïîæî äáâé àîù äøéæâ ,äàåìää ïîæî íâ äáåâ åðéàå åúåà ïéñðå÷ ïðáøì íâã ïðçåé 'ø øáåñ ïéîã÷åîä áåç éøèù
.åäåñð÷ ïðáøì íâ ïëìå ,úéáøä úà äáâé àîù øåæâì ùé øèùá úéáøäå ïø÷ä úà ììë
ïåùàø ïîæî äáâé íàù ïåéë åñð÷ íã÷åî áåç øèùá à÷åãã ,ïø÷ä ìò åúåà ïéñðå÷ ïéàù áúëå ù"àøäå 'ñåú ìò ÷ìç ï"áîøäå
÷ø úåòèä àäú øèùá åáâéå åòèé íà óà ,úéáø åá ùéù øèùá ë"àùî ,úåòèá äééáâ åìàä úåçå÷ìäî åìù äééáâä ìë àäú
.ïéãë äúáâð ïø÷ä êà ,úéáøá
7.[à"ñ áð 'éñ] î"åç ò"åùá íâ àåä ïëå ,äæ øèùá äáåâ åðéàã ù"àøäå 'ñåúë åè÷ð íé÷ñåôä :äëìäì

ì"ñå ,ïø÷ä íò úéáøä úà ììëù åðééä ,'åëå ïø÷ä ÷ø øèùá áúëð àìù åà à"îøä ë"ùîã ,à"îøä éøáãá ùøéô [ç ÷"ñ] æ"èä äðäå .7
äîã áúëù ["æ"èäì ïåøçàä óãä" íùá èé ÷"ñ úòã úååçá äàáåä øùà] æ"èä úäâäá ïééòå .äæá ìñôð øèùä ïéàù ï"áîøäë à"îøäì
àöåîäù ë"çà áúë à"îøäù íåùî àåä ,[íéãò éðôá ô"òá äöö÷ð úéáøäå ,ïø÷ä ÷ø øèùá áúëðù åèåùôë àìå] ïë øàáì æ"èì åçéøëäù
æ"èä 'éô ïëìå ,øåñéà íåù áåúë àì åîöò øèùá éøäå ,åðòø÷é äîì ë"à ïø÷ä ÷ø áåúë øèùáù éøééî íàå ,åòøå÷ì êéøö äæä øèùä úà
øèùá åîúçù óà íéìñôð íðéà íéãòäù äîå .ïø÷ä úà åá ïéáåâ ïëìå ,äæá ìñôð åðéà øèùäù ï"áîøäë øáåñå ,ïø÷ä íò úéáøä äììëðù
éøééîã æ"èä áúë ,úéáø ïä øàùäã '÷ àìà åì áééç åðéà úîàä éôìå ë"÷ åì áééçù äãéòî íúîéúçù àöîðå ,úøëéð äðéàù úéáø åá ùéù
.ø÷ù úåãò íåùî íéìñôð íðéà ïëìå øèùá úéáø äìåìëù åòãé àì íîöò íéãòäù
ò"ôá ïø÷ä øèùá ùøåôîù ,à"îøä ìù ïåùàøä åéöç ìò ÷ø éà÷ åðòø÷é øèùä úà àöåîäù à"îøä ë"ùîù áúë [çé ÷"ñ] ê"ùä íðîà
.íéãò éðôá ô"òá äöö÷ð úéáøäå ,ïø÷ä úà ÷ø åá åáúëù øèù ìò éà÷ã úåèéùôá à"îøä ìù éðùä øåéöä ùøôúî äúòîå ,ò"ôá úéáøäå
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áåçä óåâá äãåî äåìäå ,ïø÷ä íò úéáøä åá ìåìëù øèù
óà ,ììë ïø÷ä úà äáåâ ïéàå åúåà åñð÷ ïø÷ä íò úéáøä úà åá åììëù øèùáù íéøîåà ùéã àéáä [à"ñ áð 'éñ î"åç] à"îøä
ò"åëì àìà ,åæë äòéã ïéàù åè÷ðå à"îøä ìò å÷ìç [é ÷"ñ ïàë ã"åéáå íù] æ"èä ïëå [íù] ê"ùäå .áåçä óåâá äãåî äåìä íà
ïéáåâ ïéà ïëå øèùä ô"ò ïéáåâ ïéà äãåî åðéà äåìä íà ïëìå ,ìåñô øèùä ÷øå ,äãåî àåä íà ïø÷ä úà íìùì äåìä áééç
,àøåñéà íåùî àøéúéä ïðéñð÷ã ì"ñã î"ø éôì éøééà éëãøîäã ,äéàø íùî ïéàã åáúë ,éëãøîä éøáãì î"ãä ïééöù äîå .éãáòùîî
,åìñô øèùä úà ÷øå ,àøåñéà åèà àøéúéä ïðéñð÷ àìã ïðáøë ì"éé÷ ïðà ìáà ,áåçä óåâ úà íâ åñð÷ù éëãøîìå 'ñåúì ì"ñ äæáå
.[íù î"åç] à"øâä áúë ïëå ,ïø÷ä úà åðîî ïéáåâ äãåî äåìä íà ïëì
é"ò ,åøéùëäì äåìîä ìåëé ã"éá éãéì [ïø÷ä íò úéáøä åá äììëðù] äæ øèù òéâäù íãå÷ã [á ÷"ñ áð 'éñ î"åç] ê"ùä áúë
.ïø÷ä úà åá åáâéå ã"éá åäåòø÷é àì äúòîã ,úéáøä ìùå ïø÷ä ìù èåøéôä úà øèùä ìò áåúëéù
øèùä úà òåø÷ì àöåîä êéøöù à"îøä éøáãá
åðééäå ,åîåé÷á øáåò àåäù éôì [æ"èäå ç"áä úñøâ éôì êùð åäæéà ÷øô] àúôñåúá øàáúð øèùä úà òåø÷ì êéøöã àä íòèá
àåä øèùä úà òåø÷ì êéøöù íòèäã áúë à"îøäå .ìòåô øèùäù úéáøä úîåù úà äæá ìèáîã ,øèùä íåé÷ íöòá øåñéà ùéã
î"î ,ïø÷á øåôëì ìåìò äåìäù ,ãñôä äåìîì íåøâì äìåìò øèùä úòéø÷ù óàã àöîðå ,øèùä íò åáâéå åòèé àîù ùùçî
.åòø÷ì íéîëç åäåáééç

áñ÷ ïîéñ
à óéòñ
øðéã úåìì øåñà ïðçåé 'ø øîàãîå

.íúñ íéòøåôå íúñ íéåì íéøîåà íéîëç ìáà 'îâá ãò 'åëå øîàé àì .äò óã äðùî
.éðá àáéù ãò éðéåìä äì øîåàë äùòð ãò àòáè àáäã øáñ àééç 'ø óàå :ãî óã àøîâ
.éåä àøéô éîð äàåìä éáâì .äî óã ãò 'åëå øðéãá

íòè .ïøåâì êì ïúà éðàå ïéèç øåë éðéåìä åøéáçì íãà øîàé àì [.äò óã] äðùîá àåä äàñá äàñ úàåìä øåñéà ìù ïéãä øå÷î
.äåìù äîî øúåé òøåô àöîðå íéèç åø÷åé àîù øåñéàä
.úéáø ÷áà àìà ïàë ïéàã é"ùøéôå ,íéðééãá àöåé åðéàå ,äöåö÷ úéáø øåñéà äæá ïéàù [.áñ óã] 'îâá øàåáîå
äàñá äàñ úàåìäá äøåú øåñéà ïéàã àä íòèá
ïîù åðééäå ,åì òøô äàñå äåì äàñã íåùî àåä äøåú øåñéà ïéàù íòèäù áúë [åè 'éñ ç÷ ììë] ù"àøä ú"åùá .à
øúá àìà úåøéôä éååù øúá ïðéìæà àì àúééøåàã úéáø ïéðòìã øáåñã äøåàëì øàåáîå .ììë äôñåä ïàë ïéà ïéãä
8.úåøéôä åø÷åä íà åìéôà ììë àúééøåàã úéáø ïàë ïéà äàñ åì òøåôå äàñ äåìù ìëå ,úåøéôä úãéî íöò
øúáã íåùî àåä äàñá äàñ úàåìäá äøåú øåñéà ïéàù íòèäã åáúë [:ñ óã] é"ðäå à"áèéøäå ï"øäå ï"áîøä .á
,äø÷ééúä àì ïééãò äàñäå ,äàñ åì òøôéù ÷ø ,åì óéñåéù åîò äðúä àì äàåìää úòùáù ïåéëå ,ïðéìæà àø÷éòî
.òøô äàñå äåì äàñ ñ"åñã ,ú"ã úéáø ïàë ïéà ë"â ,ø÷åéä íå÷îá åì òøôéù åîò äðúäå ìåæä íå÷îá åì äåìä åìéôà äæ íòè éôì .8
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9.úåøéôä åø÷åä óåñáìù óà úéáø ïàë ïéà ïëì

äåìîä éåùòù íùëã ,ãñôäìå øëùì áåø÷ ì"åäã íåùî ïðáøãî ÷ø àéä äàñá äàñ úàåìäã áúë [à ÷"ñ] æ"èä .â
10.äöåö÷ úéáø øåñéà ïéà â"äë ìëå ,ïø÷äî ãéñôäì íâ àåä éåùò êë ,åø÷åé íéèéçä íà çéåøäì
úåøéôä åø÷åä àì óåñáìå äàñá äàñ äåì
åìéàë éåäã ,äàåìää äùòî íöòá àåä øåñéàäù òîùîå ,'åëå íéèç øåë éðéåìä åøéáçì íãà øîàé àì àúéà [.äò óã] äðùîá
ïðéùééçã åáúëù [éðéåìä ä"ã] 'ñåúá íù òîùî ïëå .äåìù äîî øúåé åòøåô àöîð úåøéôä åø÷åé íàù ,ïðáøã úéáø åîò õö÷
.äìéçúî àåä øåñéàäù òîùîå ,ø÷ééúäì æà úåìéâø ïéàù óà ,ïøåâä ïîæá ø÷ééúé àîù
.ò"ùåèäå í"áîøä ïåùì úåèùôî òîùî ïëå
àîúñá äàñ äåìä
ïéà ïëìå ,àîúñá äåìù íåùî àåä àééç 'ø ìù åúáî áäæ éøðéã äåì áøã [:ãî óã] 'îâá øàáúðù äîã áúëù [â ÷"ñ] æ"è ïééò
11.äàåìää ïîæá íéøðéãä éååùë úåòî òøôé íéøðéãä åø÷åé íàù ,øåñéà äæá
íéîã ïàùòå íéèç äåìä
äàåìä éåä íàä ,øáãä øãâá ïééòì ùéå .íéîã åì õöå÷å íéèç øåë éðéåìä åøéáçì íãà øîåà ø"úã àúééøá äàáåä [.äò óã] 'îâá
áúëã [.äò óã] éøéàîä ïåùì ïééòå .äô÷äá øëî àìà ïàë ïéàù åà ,äàñä éååù úà àìà äàñä úà åì äåìî åðéàù àìà ,äøåîâ
.àåä øëî íùã
åúîåù ïéàù øáãá àùøèá åì÷äù íùëå ,[äô÷äá äøéëî] àùøè éðéã äæá ùé íéîã åàùò éáâã áúëù [ïàë à"å÷] ç"áá ïééò
õö÷å íéèç äåìäù ìëã áúë [à ÷"ñ àñ÷ 'éñ] úòã úååçä íâ .äòåãé äàñä ìù åúîåù ïéà íà ïàë øúåî àäé ïë ,äòåãé
12.àúééøåàã úéáø ïàë ïéàå ,øëî àìà äàåìä äæ ïéà íäéîã
íâ] .ú"ã úéáø øåñéà äæá ùéå äøåîâ äàåìä åæ éøä äàåìä ïåùì øîàù ìëã è÷ðå úòã úååçä ìò ÷ìç íééç íéî øå÷î øôñá
ìù éååùä øúá úéáø éðéã ïéðòì ïðéìæà ïéãä ø÷éòîù íéøáåñã ,åìàä íéðåùàøä ìù íúèéù åðøàéáù [àë óéòñ ñ÷ 'éñ] ìéòì ïééòå .9
.úéáø ïàë ïéà ïðéìæà àø÷éòî øúáã àä úîçîù àìà ,íîöò úåøéôä øúá àìå ,úåøéôä
øåñéà àäé â"äëá íàä ,ø÷åéä íå÷îá äàñä úà òøôéù äðúäå ìåæä íå÷îá äàñ äåì äåìäù äø÷îá ïéãä äî åæ äèéù éôì ïééòì ùéå
.[áë 'éñ] íéøôà äðçî ïééòå .øúåé åðòøôéù åîò äðúä àø÷éòî àëä àø÷éòî øúá ïðéìæàã óàã ,äøåú
,øúåî æ"ä ãñôäìå øëùì áåø÷ íàã ,à÷ñéò øñåîá éøééà íùå ,[.ò óã] 'îâá àåä úéáø øåñéà ïéà ãñôäìå øëùì áåø÷áã àä øå÷î .10
àìå ïåã÷ô úåòîä àìà äàåìä äæ ïéàù éåìéâ äæ éøä ãñôäìå øëùì áåø÷ù êåúîã íåùî ,àåä øúéää íòèù òîùî íù ï"áîøá íðîà
íâ ìåëéù ãöî øúéä åðéöî àì äøåîâ äàåìäá êà ,äéáå äéðéî íéçååø àìà ìá÷î åðéà çéåøäùë íâù óéñåäù ï"áîøá ù"ééòå .äàåìä
úåîåøúá äéäé ïåòøéôäù ùåøéô ,ï÷ìçî ïäéìò ùéøôî úåéäì éåììå ïäëì úåòî äåìîä éáâ (.ì óã ïéèéâ) ï"áîøá åðéöîã äîå] .ãéñôäì
øãâá éåä àì ïëì ïø÷äî ãéñôé äãùá úåøéô åìãâé àì íàù ïåéëã ï"áîøä áúëù ,åîöòì ïáëòî àåäå íäì ïúéì êéøö äéäù úåøùòîå
ùãçúð æ"èáå .[íé÷ôåñîä úåøùòîäå úåîåøúä úà åéúåòîá äðå÷ àìà äìéâø äàåìä åæ ïéàù ,éðéáæ ïéòë úàæ úåàøì ùé éîð íúä ,äàåìä
.ãñôäì íâ áåø÷å ìéàåä äøåú øåñéà ïéà äøåîâ äàåìä àéäù äàñá äàñ úàåìäá íâù
ë"à ,äàåìää ïîæá äàñä éååù úà òåøôì ìåëé åðéàå äàñ úáééçî äàñ úàåìä íúñã ïðéøîà úåðåîîä éðéãî íàã ,ò"ö äøåàëìå .11
.éøùã àèéùô ë"à ,íéîã àìà úáééçî äðéà äàñ úàåìä íúñ íàå ,úéáø øåñéà íâ äæá ùé
,äòåãé åúîåù ïéàã àùøè ìù øúéä äæá àäé àìù æ"éôì øáúñîå ,äàåìäë äì ïðéðééã àäéî ïðáøãîã úòã úååçá òîùî úö÷ íðîà .12
.ì"ðä ç"áäë àìãå
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äàåìä ïåùì åøîà íàã ,åøîàù ïåùìá éåìú øáãäù òîùî íé÷ñåôä áåøáù áúë (à ÷"ñ àñ÷ 'éñ íéùåãéç) åîöò úòã úååçä
.[äàåìä åæ éøä
äæä ïîæá áäæ øðéã úàåìäá à"îøä éøáãá
íéîòè éðù áúëù ù"ééòå ,[ãë 'éñ] é"àøäî é÷ñôá íéøáãä øå÷î ,áåäæá áåäæ ïéåìå ,óñëë åðéã äæä ïîæá áäæ øðéãù à"îøä áúë
:äæ øúéäì
ìåëéù úåòî äåìä ãéá ùé íà ,øòùä àöé àìå åì ïéàùë óà äàñá äàñ úååìì øúåî à"âäå [ïéà ä"ã :áò óã] 'ñåú éôì .à
ïéìèìèî åì åéäéùá éâñ àìå úåòî åì åéäéù à÷åã ïðéòáã àäã é"àøäî áúëå .åì ùéë éåä úåòîä çëîã ,íéèç ïäá úåð÷ì àåä
éðá íéìéâø íéáåäæ ïéðòì êà ,úåøéô úåð÷ì î"ò ïéìèìèî øåëîì íãà éðá êøã ïéàù íåùî àåä ,úåøéô ïäá úåð÷ìå ïøëåîì ìåëéù
äåìì åì ùéù åîë æ"ä ,ãçà áåäæ ïäá úåð÷ìå ïøëåîì ìåëéù ïéìèìèî åì ùéù ìë ïëìå ,íéáåäæ úåð÷ìå ïéìèìèî øåëîì íãà
.íéáåäæ äîë åéìò úååìì éøùå ,ãçà áåäæ
íåùî àåä ,óñëäî áåùç àåäù óà óñë éáâì àøéôë áäæ øðéã íéðã åðàù äîã áúë [áäæä ÷øô] ù"àøäã é"àøäî áúë ãåò .á
úùåçðäå áåùç áäæä î"îã ,øúåé äôéøç úùåçðäù óà àøéô éåä àì úùåçð éáâì áäæ ìáà ,úö÷ áåùç íâå óéøç óñëäù
áäæä øðéã ïëìå ,úåáéùç ïàë ïéà ë"à úùåçð àåä áåøäå óñë èòî ÷ø úåìéëî óñëä úåòáèî äæä ïîæáù ïåéëå ,äáåùç äðéà
.àòáéè éåä
äåìì ïéà íàå ,ì"ðä [:áò óã] 'ñåúë ì"éé÷ àì àäã à"òø äù÷äå ,é"àøäî ìù ïåùàøä íòèä úà ÷éúòä [á ÷"ñ] æ"èä äðäå
.é"àøäî ìù éðùä íòèä úà ÷éúòä ê"ùäå .ïéìèìèî åì ùéù äæá éâñ àìù ù"ë ë"àå ,úåòî åì ùéù äæá éâñ àì íéèéç
øëëá øëë úàåìä
ììä éøáã åæ åøîà 'îâáå ,íéîã äðùòúù ãò äúøáçì øëë äùà äåìú àì øîåà ììä äéä ïëå .äò óã äðùîá àåä ïéãä øå÷î
úàåìä ïéøéúîå ïé÷ìåç íéîëçù ùøôî é"ùø ,íéîëç éøáã øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .íúñ ïéòøåôå íúñ íéåì íéøîåà íéîëç ìáà
.øëëá øëë úàåìä ïéøéúîå ïé÷ìåç íéîëçù åè÷ð [éøáãëå ä"ã íù] 'ñåúá íâå ,øëëá øëë
13.øéúäì è÷ð à"îøäå ,øëëá øëë ìù øúéä åàéáä àì ò"åùäå í"áîøäå ó"éøä :äëìäì

øëëá øëë úååìäì øúéää íòè
:øëëá øëë úàåìä øúéäì íéîòè äîë íéðåùàøá åðéöî
øáãá óà äàñá äàñ øåñéàá ë"ë ÷ã÷ãì íéîëç åøéîçä àìù íåùî ,íòèä åáúë [éøáãëå ä"ã] 'ñåúå [ïéåì ä"ã] é"ùø .à
.èòåî
.úéáø úøåúá àìù åðúåðå äåìä ìçåî ,àåä èòåî øáãù ïåéëã óñåð íòè åáúë [íù] 'ñåú .á
[:áò óã] äðùîá øàåáîã àä ïéòë éåäå ,øúåéá úåéåöî úåøëëäù íåùî àåä øúéää íòèã ïåàâ éàä áø íùá àéáä ï"áîøä .â
.åì ùé åìéàë éåä ãåàî éåöî ìáæäù êåúîã ,äðùä úåîé ìëá ìáæä ìò ÷ñåôã
ó"éøäë éì íé÷ øîåì äåìä ìåëé ,øëë òåøôì åòáåú äåìîäå øëëä øéçî ø÷ééúð íàù [ãì ÷"ñ øåèä úäâä] â"äðëä áúë íðîà .13
.äàåìää ïîæá øëëä éååù úà àìà òåøôì áééç éðéàå ,úéáø øåñéà äæá ùéù í"áîøäå
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à ÷"ñ æ"èä éøáãá
åì øëåîù åðééäå ,øúåî æ"ä ç÷î êøãá ìáà ,äàåìä êøã à÷åã åðééä äàñá äàñ íéîëç åøñàù äî ìëã [à ÷"ñ] æ"èä áúë
.äéúçú úøçà äàñ ïîæ øçà åì òåøôì áééçúî äìäå äàñ
íåùî] ïðáøã àéä äàñá äàñ úàåìä óà éøäù ,ïðáøã éøú éåä ç÷î êøã àåäù äæ ïôåàáã íåùî àåäã æ"èä áúë øúéää íòèá
éøú éåä äàñ úøåîú äàñ ìù ç÷î äùåòùë ë"àå ,ïðáøã éîð àéåä ç÷î êøãá úéáøå [æ"èä è÷ð êë ,ãñôäìå øëùì áåø÷ã
.[(áåçì àáá ä"ã :ãì óã) é"ðä éøáãî úàæ àìå÷ ãîìù ù"ééòå] .øéúäì ùéã æ"èä ùãçî äæáå ,ïðáøã
:úåéùå÷ äîë æ"èä ìò åù÷ä íéðåøçàäå
åðéàùë óà úåøéô ìò ä÷éñô úåùòì øéúäì åáúëù [:âñ óã] à"áùøäå ï"áîøä éøáãî äù÷ä [à ÷"ñ] äòã øòù øôñá [à
øúéääù íäéøáãá èåùô íðîà ,íéøåòùä ìò íäá ÷ñåôå óñë äåù úøåúá íéèéç åì ïúåðù ïåâë ,óñë äåù àìà úåòî åì ïúåð
ùé æ"èä éôìå .íéøåòùä ìù øòùä àöéù åà íéøåòù åì åéäéù ïðéòáã åðééäã ,ä÷éñô éøãâ éôì àìà øéúäì ïéàå ,ä÷éñô úøåúî
úøåîú íéèç øåëîì øéúäì ùé ïë íéèéç úøåîú íéèéç øåëîì øéúäù íùë ,ïðáøã éøú éåäã íåùî úåèéùôá äæá øéúäì
14.íéøåòù
åøîàù ïåùìäã ,äàåìä àìà ç÷î äæ ïéà äøåîúá íéèéç åì ïúéì áééçúð äðå÷äå íéèéç øëåîù ïåéëã äòã øòùá äù÷ä ãåò [á
òøôéù î"ò øðéã '÷ øåëîì äøåúäî øåñà è"äîù áúëù [äñ 'éñ] ù"áéøäî ïë ãîìå ,ïéðòä úà äðùî äðéà ç÷î ïéùåòù
.[à ÷"ñ àñ÷ 'éñ] úòã úååçä áúë äæ ïéòëå ,àúééøåàã úéáøá äàåìä àìà ç÷î äæ ïéàã ,øðéã 'ë÷ åì
äàñ úøåîú äàñ úøéëî øúéäì íéøçà íéîòè
:[ì"ðä æ"èä ìù åîòè ãáìî] äàñá äàñ úøéëî øéúäì íéôñåð íéîòè éðù áúëù [à ÷"ñ] úòã úååç ïééò
ìë ë"àã æ"ò äù÷ä [ä ÷"ñ áò 'éñ] à"åæçäå .åì ùéã øúéä ììëá éåäå äàñ äðå÷ä ãéá ùéù àöîð äàñ åì øëåî øùàë [à
àìà ,äàñ äåìì åì ùéã àöîðå ,äðúéð äàöåäì äåìîã ,äàð÷ äàñä úà ìáé÷ùë ãéîã ,úøúåî àäú äàñá äàñ úàåìä
.äàñ úøåîú äàñ øëåîá àîéð ð"ä ë"àå ,äàåìää íãå÷ äàñ åì àäúù ïðéòáã çëåî
åäìòî åðéàå äòåãé åúîåù ïéàù øáãá øéçîá úåìòäìå äðúîäá øåëîì [à"ñ âò÷ 'éñ] åøéúäù íùëã úòã úååçä áúë ãåò [á
øúéä ìò íâ äîú [ä ÷"ñ áò 'éñ] à"åæçäå .äáøä åäìòî åðéà äð÷ù äàñä úøåîú äàñ åì íìùéù õöå÷ùë ð"ä ,äáøä
.äòåãé åúîåù ïéà ìù øúéä ïéà äáøä åø÷åé íà ë"à ,äáøä íéèéçä åø÷åéù øùôàå ,íéèéçá òåøôì åîò õö÷ù ïåéëã ,äæ
äàñá äàñ úàåìäì äöò
åì øåëîé äìéçúá ,íéáìù éðùá äæ ç÷î äùòéù ïôåàá øëî êøãá äàñá äàñ øéúäì äöò ùéã [ä ÷"ñ áò 'éñ] à"åæçä áúë
àëäå ,äàñ åì ùéã éëéä éøùã äàñ ìò åáåçá ÷ñåôë äæ éøäå ,úøçà äàñ ìò äæ áåçá ÷åñôé ë"çàå ,íéîã úøåîú äàñä úà
.äàñ åì øëî éøäù ,åì ùé

,ç÷î êøã éåä íâå ,ãñôäìå øëùì áåø÷ éåä äæá íâù ,øòùä àöé àìå åì ïéàùë ä÷éñô øåñéà ø÷éòî æ"èä ìò úåù÷äì ùé äøåàëìå .14
.øòùä àöéã åà åì ùéã øúéä åëéøöä ä"ôàå
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úåòîá åì òøôéù éàðú äùåòå úåøéôá úåøéô äåìîä
,ïîæ øçàì íéèéç ååùéù éôë úåòîá íòøåôì î"ò íéèéçá íéèéç úååìì øúåîã [åìéôà ä"ã é"áá àáåä] äáåùúá à"áùøä áúë
ìåëé åðéàù ïåéëã ïåãì íå÷î äéäù ,ùåãéç äæá ùéå .åúéáá íéèéç äåìì ùéù ïåâë ,ä÷éñô øúéä éàðú äæá íéîéé÷úîù éàðúáå
úåòîä éîã úà ãéîöîå ,[úåòî úøåîú äàñ úøéëî åà] úåòîá äàñ úàåìä àìà äàñá äàñ úàåìä åæ ïéà ë"à íéèéçá åòøåôì
.úåòîá åòøåôì éàðú óéñåäù àìà ,ñ"áñ úàåìäë úàæ ïã àìà êë úàæ ïã àì à"áùøäå .íéèéçä éååùì

á óéòñ
éðá àåáéù ãò éðéåìä åì øîåà ìáà" .äò óã äðùîá àåä ,úåøéô úååìì àåä øúåî åúéá êåúá úåøéô äåìì ùé íàù ïéãä øå÷î
,åø÷åä åúåùøáå äåìîì ïéð÷ð äåìä ìù åãéáù úåøéôäù íåùî àåäù [:ãî óã] é"ùø áúë øúéää íòèá ."çúôî àöîàù ãò åà
.øåæâ àì â"äëáå ïðáøã äàñá äàñ úéáøã é"ùø óéñåäå
àì íâå ,äåìä úåùøáù úåøéôä úà äåìîä äð÷ àì úîàáù íåùî àåä ,ïðáøã äàñá äàñ úéáøã óéñåäì é"ùø êøöåäù äîå
åúåùøáå äåìîì úåøéôä åð÷ð åìéàë ,ïðáøã úéáø øåñéà ïéðòì úàæ åðã ïðáøù àìà ,äàåìäì àìà ïéåëúð àì éøäù ,íúåð÷ì ïéåëúð
15.åø÷åä
èòî åì ùéá éâñã àäá
ïéé úôéè ÷çöé 'øì äéòåéñì àééç 'ø éðú ,ïéøåë äîë äéìò äåì äàñ åì ùé åìéôà øîåà ÷çöé 'ø ,.äò óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
.ïéôéè äîë äéìò äåì åì ùé àä ,åì ïéà ïîù úôéè åì ïéà
.èòî åì ùéá øúéää íòèá íéðåùàøä å÷ìçðå
íàù åðééäå ,äéúçú àäú åúéáá åì ùéù äàñäã ïðéøîà åì äåìîù äàñå äàñ ìëã áúë [äîë ä"ã .äò óã] é"ùø .à
ìë úçú úãîåòë åúéááù äàñä äúåà úà ïéàåø åðà ,åúéáá äåìì ùéù úçà äàñ êîñ ìò íéàñ øùò åì äåìî
.øåèä íâ áúë é"ùø éøáãëå 16.úçà äðåòáå úòá ,åì äåìîù ïéàñä øùòî úçà
åì øîåàá àåä úçà äàñ åì ùéá øúéääù åáúë ,åáø íùá à"áèéøä ïëå [úéìå ä"ã .äò óã 'ñåúá àáåä] ï"áéøä .á
ãçà ìëáù ,äàñ úàåìä ìù íé÷åìç äàåìä éùòî äîë ïàë ùéù àöîðå ,åæ øçà åæá äàåìää ìù ïéàñä úà äð÷éù
.åãâðë äàñ ùé íäî
øåñéà ùé åæ äàåìäáù íåùî ,íééúàñ äåìì ùéùë íâ åì÷ä àì íééúàñá äàñ úàåìä ïéðòìã åáúëù [äùòð ä"ã .åî óã] 'ñåú ïééòå .15
åúéáá úåøéô åì ùéùë åøéúä úåøéô øåáò úåòî ïúåðá ,ä÷éñô ïéðòìù óàå .úåøéôä åì åð÷ð åìéàë åúåàøì åøéúä àì àúééøåàãáå ,äøåú
.ç÷î êøã àåäù ïåéë ïðáøã úéáø éîð éåä íúä ,ïîæ øçàì åì ïúéù ë"÷ éååùá úåøéô øåáò äàî ïúåðù ïåâë ,äìæåäá ä÷éñô íâ
øúéää ë"àå ,äìëåàì éàùø äåìä éøäù ,äåìîì äàñä äúð÷ð úîàá åìéàë íéâäðúî åðà ïéà åì ùéã øúéäá àäã øàáì é"ùø óéñåäå .16
.ïéàñ äîë ãâðë ãåîòì äàñ äúåà äìåëéå ,äúð÷ð åìéàë ÷ø àåä
àäúù ïðéòáã ä÷éñôá ë"àùî ,úçà äàñ êîñ ìò åøéúä äàñá äàñ úàåìäá ÷øù áúëù í"áîøä úèéù úà àéáä [.âñ óã] à"áùøäå
åì ùé åìéàë úåàøì åì÷ä äàñá äàñ úàåìäá ÷øù ì"ñã åúèéù úà øàáì à"áùøä áúëå ,íäéìò ÷ñåôù úåøéôä ìù úåîëä ìë åì
äúòîå ,ïãâðë úåôñåð ïéàñ 'á úååìäì ìåëéå ïéàñ 'á åì ùé äúòîã àöîð åì ùéù äàñä ãâðë úçà äàñ åì äåìî øùàëã íåùî ,ìëä
åðééäå ,úåøéô àìå úåòî ïúåðù ,ä÷éñôá ë"àùî ,úåìåãâ úåéåîë úååìäì ïéìé÷î äæ ïôåàáå ,ïãâðë ïéàñ 'ã úååìäì ìåëéå ïéàñ 'ã åãéá ùé
,úåîëä ìë úà úçà íòôá åúååìäì äìéçúî åìé÷ä ïëì ,úåîëä ìë úà åì ùé åìéàë åúåàøì øùôà íéîòô ìù èòåî øôñîáù ïåéëã
÷ìåç (.äò óãá) à"áùøáã ,ïìäìã ï"áéøä úèéùëå æ"çàæá íéáìù äîëá úéùòð äàåìääù øîåì à"áùøä úðååë ïéàå] .ä÷éñôá ë"àùî
.[ï"áéøä ìò
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.ï"áéøä úèéù úà ììë åàéáä àì íéìëä éàùåðå ò"åùäå øåèä :äëìäì
åúéáá äàñ åì ùéù äòéãéá êøåöä
:åúéáá äàñ äåìì ùéù úòãì äåìäå äåìîä íéëéøö åì ùéã øúéäá íà å÷ìçð íé÷ñåôä
÷øå] åúéáá úåøéô äåìì ùéù äåìäå äåìîä åòãéù êéøö ïéà åì ùéã øúéäáù òîùî [á"ä-à"ä äåìî é"ô] í"áîøá .à
úáåùúá òîùî ïëå .[ù"ééò ,øòùä àöéù äåìäå äåìîä åòãéù í"áîøä êéøöä øòù úàéöé êîñ ìò äàåìä éáâì
17.[ä óéòñ à"îøá úàáåîä] ù"àøä
,éðá àåáéù ãò éðéåìä ùøåôîá øîåì êéøö ïéàã áúë [øðéã ä"ã ó"éøä éôãî åë óã] áäæä ÷øô ùéø óñåé é÷åîéðä .á
úòã ìò úååììå úåøéô åì ùéù úòãì êéøöù òîùîå ,øúåî æ"ä éëäã àúòãà äåì àåäå åúåùøá úåøéôäù ïåéë àìà
18.äæ
øéîçäì ùé äìéçúëìù óàã åáúë [æ ÷"ñ] ê"ùäå [â ÷"ñ] æ"èä êà ,ãáòéãá óà äæá øéîçäì åúòãù é"ðäë ÷ñô ç"áä :äëìäì
19.úåøéô åì ùéù ììë åòãé àì íà óà ì÷äì ùé ãáòéãá î"î ,é"ðäë
úååìäì øåñéà ùéù ììë íéòãåé íðéà äåìä åà äåìîä íà î"î ,åúåùøá úåøéô äåìì ùéù íéòãåé åðàù äø÷îá óàù àöîðå
.øúéää úà íéîøåâ åúåùøá äåìì ùéù úåøéôäù àìà ,úåøéô úàåìäá øåñéà ùé àîìòáù íãîìì äìéçúëì êéøö ,äàñá äàñ
úåøéô äåìì úååìäì
,åì ùéã øúéä êîñ ìò åì äåìé ïë éøçàå ,úåøéô èòî åì úååìäì äåìîä ìåëé åúåùøá úåøéô äåìì ïéà íàù ò"åùä áúë [à
.à"áùøä éãéîìúë àìã é"áá ÷éñäù éôëå
úåøéôä úà äð÷î äåìä åìéàë éåäã àåä åì ùéã øúéää ùøåùù ïåéëã íîòèå ,äæá åøñà íãà úîëçäå ê"ùäå æ"èäå ç"áäå [á
äøæçá åæä äàñä úà äð÷îë ãéî áùçéé êéàå ,äðúéð äàöåäì äåìî íúñã ,äàñ åì äåìéù äæá éâñ àì ë"à ,äåìîì åúåùøáù
.äåìîì
úåøéô åì íéáééç íéøçàù äåì
ïðéøùã äìæåäá ä÷éñô ïéã ïéðòì [:âñ óã] 'îâá àåä íéøáãä øå÷î .åì ùé éø÷éî àì úåøéô äåìì íéáééç íéøçà íàù à"îøä áúë
áùçð äéä àîòè éàä åàì éàã òîùîå ,åçøë ìòá íãàì ïéð÷î ïéàù ,úçà äàñ äåìì äëéæù øîåì ìåëé äåìîä ïéàù áúëù ù"ééò .17
.äàñ åì äëéæù òãé àì äåìäù óà åì ùéë
äéìò äåì äôéè åì ùéùë àäã ,åì ùéù íéøðéã ïúåàî òåøôì úòã ìò äåìù åúðåëù øîåì ïéàã ,é"ðä éøáã úà ò"öá çéðäù é"á ïééò .18
êîñ ìò úåìì øñàé úåð÷äì êéøöù òãé àìù õøàä íòá ë"àã ,äåìîì åúéááù úåøéôä úà úåð÷äì åúðåëù ùøôì ïéà íâå ,ïéôéè äîë
í"áîøä áúëù íùëã é"ðä éøáã úà øàéá ç"áäå .åäã ìë àîòèá äéá åìé÷à àåä ïðáøãîã ïåéë ,éøù àðååâ ìëá éàãå àìà ,åì ùéã øúéä
ð"ä ,úéáø úòã ìò úåììå úååìäì íúðååë ïéà øòù ùéù íéòãåéùëã é"áä áúëå ,íäéðùì òåãé øòùä àäéù ïðéòáã øòùä àöéã øúéäá
.äæ úòã ìò ååìéå íäéðùì òåãé àäéù ïðéòá åì ùéã øúéäá íâã é"ðä øáåñ
íåùî àåä äæá øúéääù òãéì ö"à êà ,åìà úåøéô ìò êîñð øúéääùå úåøéô äåìì ùéù äåìäå äåìîä åòãéù é"ðä éôì éâñ äøåàëì .19
úà åì úåð÷äì ïéåëé äìéçúëìù áúë [á"ñ ãì÷ ììë] íãà úîëçä íðîà ,øñúéð õøàä íòá ïë íàã ,äåìîì åð÷ð úåøéôä åìéàë éåäã
.åúåùøáù úåøéôä úà ìåëàì äåìä øúåîå ,ììë ïéð÷ì íéðååëúî ïéà àäã ò"öå ,äàñä
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éðéåìäã äðùîäù ïåéëå .éðá àåáéù ãò éðéåìäë éåä àìå ,åì ùé áùçð äæ ïéà àúîá éàøùà äåìì ùé íàã 'îâá åøîàå ,åì ùéá
.àúîá éàøùà éðäî àì äàñá äàñ úàåìäá íâù àìéîî ïðéòîù ,äàñá äàñ úàåìä ïéðòì éøééà éðá àåáéù ãò
åáééçúä íäå úåøéô ìò úåòî íäì íéã÷äù åðééäå ,íéøçà íò ä÷éñô äùò äåìäù åðééäã é"ùø áúë àúîá éàøùà øåàéááå
åìàä íéðôåàä éðùù àöîðå ,íéèéç åì òåøôì íéáééåçî íäå íéøçàì íéèç äåìä äåìäù åðééäã áúë éëãøîäå .íéèç åì ÷ôñì
.äìæåäá ä÷éñô ïéðòì ïäå äàñá äàñ úàåìä ïéðòì ïä ,åì ùéë éáéùç àì
øçà íå÷îá úåøéô åì ùé
úåäâäá àåä íéøáãä øå÷î .íùì êøã äåìîì ùé íà àìà ,åì ùé øãâá äæ ïéà øçà íå÷îá úåøéô äåìì ùé íàù à"îøä áúë
.[:âò óã] 'îâäî úàæ ãîìù [èìú 'éñ] éëãøî
éâñ íàä ,úåøéôä úà àéáäì úåìåëéå úåéåöî úåøééùù ð"à ,íùì êøã ùé äåìì êà íùì êøã äåìîì ïéà íà ïéãä äî ïééòì ùéå
åéùëò àäú äåìîìù à÷åã ïðéòá ïëì ,åúåùøá åø÷ééúðå äåìîì åð÷ð úåøéôä åìéàë éåäã àäà ãñåéî øúéääù ïåéëã åà ,äæá
20.íéøçà íãà éðá åà äåìä é"ò ïàëì íàéáäì úåøùôàá éâñ àìå ,åìàä úåøéôì úåëééù
'åëå íéèéç íìùé íéèéç åø÷ééúé íàù äðúäá à"îøä éøáãá
äæã ,íéèéç åì ïúé íéèéç åø÷ééúé íàå ,äàåìää úòùá íäéîã íìùé íéèéçä åìæåé íàù éàðúá äàñ úåìäì øåñàã à"îøä áúë
.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ éåä
øùàë àìà ,øòùä àöé åà åì ùéã øúéäá äàñá äàñ úàåìä äøúåä àìù áúëù ù"ééò ,[èé 'éñ] ù"áéøá àåä íéøáãä øå÷î
.øåñà æ"ä ãéñôäì ìåëé åðéàù ïôåàá äðúî íà êà ,ãéñôé íéèéç åìæåé íàù ,ãñôäì íâ áåø÷ äåìîä
:íéøåñà íäéðùå íéðôåà éðùá äæë íëñä úåùòì øùôàù ù"áéøä ú"åùá øàáúîå
úåøéôä åø÷ééúé íàù åîò äðúîå ,úåòîä ìò ïéúîîå ÷åùá äúò íéåù íäù éååùá úåøéôä úà åì øëåî àìà äàåìä ïàë ïéà [à
ïàë ùéù óà úåøéôä úà åì íìùé úåøéôä åø÷ééúé íàù àåä éàðúäå ,úåòî úðúîäá äøéëî éåä äæ ïôåàá .úåøéôá åì òøôé
.úéáø àéåä åæ úôñåúã ,øåñéà äæá ùéù ù"áéøä áúëå ,åì áééçù íéîãä ìò úôñåú
,äàåìäá äìéçúî åì åðúéð úåøéôäù øøáúé ,úåøéôä åø÷åé ïåòøôä ïîæá íà ,÷ôåñî íëñä åîò äùåòù àåä éðùä ïôåàä [á
àìù òøôîì øøáúé ïåòøéôä úòùá úåøéôä åìæåé íàå ,[øòùä àöé åà åì ùéã øúéäá äàåìä åæ äúéäù ïåéë] úåøéôá åì òøåôå
äæ ïôåàá íâù ù"áéøä áúëå .äøéëîä úòù ìù úåøéôä éååù úà åì íìùîå ,íééååùá úåøéôä ìù äøéëî àìà äàåìä åæ äéä
.åì ùéë áùçéäì éðäî úîéà ãò ,äáåøî ïîæ éøçà íùì êøã äåìîì ùé íà ò"ìé ãåò .20
ïåéò úôñåú
äëàìî éøñåçî íäå úåøéô åì ùé
íåéä ìù øéçîä ìò åì øîåù øëåîäå ,ïîæ øçà åì ÷ôñéù úåøéô øåáò úåòî íéã÷îù åðééäã ,ä÷éñô ïéðòìã øàåáî [:áò óã] äðùîá
óã] 'ñåúáå .íéúù åà úçà äëàìî íéøñåçî åìàä úåøéôä íà óà äæ ,úåøéô øëåîì åì ùéá åøéúäù ,íééúðéá úåøéôä åø÷ééúé íà åìéôà
,íéøåîâ úåøéôá àìà øéúäì ïéà äìæåäá ä÷éñô éáâì ìáà ,åéååùá ä÷éñô éáâì ÷ø äøîàð äëàìî øñåçîã åæ àìå÷ù åáúë [åäî ä"ã :âñ
íâã åðééäå ,ä÷éñôã äðùîä úà àìå äàñá äàñ úàåìäá ú÷ñåòä éðá àåáéù ãò éðéåìäã äðùîä úà íù 'îâá åàéáä è"äîã 'ñåú åáúëå
âò÷ éñ] ïìäì ä"òá åøàáúé äëìä ïéðòì íðîà .'ñåú éøáãî äòã øòùä ÷ééã ïëå ,íéøåîâ úåøéôá àìà åì÷ä àì äàñá äàñ úàåìäá
ììë] íãà úîëçä ì÷éä ïëå ,åìé÷ä à"øâäå øåèä êà 'ñåúë è÷ð ê"ùä íðîàã ,íéîëñåî 'ñåú éøáã ïéà äìæåäá ä÷éñô ïéðòì íâù [æ"ñ
.ì÷äì ùé äàñá äàñ úàåìäá íâ íéìé÷îä úòãìå ,[â"ñ àî÷
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.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ã íåùî íéîëç åøéúä àì
íé÷ôåñî íéîëñä úåùòì åøñà íéîëçù íäéøáãá øàåáîù [éàä ä"ã .ãñ óã] 'ñåú éøáãì ïééöù [áé ÷"ñ] à"øâä øåàéá ïééòå
.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ äåìîäù äùòîì àöîð íà ,ì"ðä ïéòë
úåøéô èòî åì ùéù øîåì ïîàð äåìäù à"îøä éøáãá
úåøéôä êîñ ìò úåøéô åì úåìäì äåìîä éàùøå ,ïîàð àåä éøä åúåùøá úåøéô èòî åì ùéù øîåà äåìä íàù à"îøä áúë
:äæá íéîòè éðù íé÷ñåôá åðéöîå ,åéøáãì íòè ç"ø ïúð àìå ,ìàððç åðéáø íùá [áìú 'éñ] éëãøî úåäâäá àåä ïéãä øå÷î .åìàä
21.úåøùë ú÷æçà äéì ïðéî÷åîã íåùî ïîàð äåìäù áúë ùåáìä [à
èòî âéùäì àåä ìåëé ì÷áù ïåéëå ,àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àì äåìäã ïðéøîàã íåùî àåä íòèäù áúë [àé ÷"ñ] à"øâä [á
22.åúåùøá úåøéô èòî øáë åì ùéù íéðåëð åéøáã ïëàù àðãîåà ùé ïëì ,úåøéô
àì ä÷éñôáù ÷ñô ò"åùäù ïåéëã ,åúåùøá úåøéô åì ùéù ïîàð äåìä íà ,ä÷éñô ïéðòì àåä äæ íòèá î"÷ôðäã à"øâä áúëå
æ"ò ïðéøîà àì ïëì ,ì÷ðá úåùòéäì ïúéð åðéàù øáã äæå ,úåòîä ìë ãâðë úåøéô åì åéäéù ïðéòá àìà úåøéô èòî åì ùéá éâñ
23.úåòîä ìë ãâðë úåøéô åì ùéù øîåì ïîàð åðéàå ,'åëå àøéúéä ÷éáù àìã àðãîåà êä

â óéòñ
.ïéåì éîð åäéà øîà ãò 'åëå ïéåì ïéà àðåä áø øîà úùù áø øîà :áò óã àøîâ
øàùå â"äáä åùøéôå ,÷åùáù øòù ìò ïéåìã ïðé÷ñîã [:áò óã] 'îâá àåä øòùä àöéùë äàñá äàñ úååìäì éøùã ïéãä øå÷î
áúëå ,òøôå ïáæ éòá éàå éìéùáå éðéäá éèéç àäã íåùî øúéää íòèã [íù] 'îâá åøîàå .äàñá äàñ úàåìäá éøééàã íéðåùàøä
åì ùé øáë åìéàë æ"ä ,ïúåð÷ì åãéáå òåá÷ ïäìù øòùä íâå ,éìéùå éðéäá úåéåöî íéèéçäù ïåéëã àåä øåàéáäã [ä ÷"ñ] æ"èä
24.éðá àåáéù ãò éðéåìä øîåàì éîãå ,íéèéç
äåìì ïéàùë óà àåä øòùä úàéöé êîñ ìò äàñá äàñ úàåìä øúéäã [àñ 'éñ ùéø] ù"àøä áúë ïëå ,à"áèéøäå ï"áîøä åáúëå
.ò"åùäå øåèäå í"áîøäå ó"éøä úîéúñ ïëå ,åãéá úåòî
øòù úàéöé ìù äøãâää
íéøðéãä íéàöîðå ,êåøàå òåá÷ øòù ùé íà àìà áäæ øðéãá áäæ øðéã úååìäì øúéä ïéàã à"áùøä úáåùú íùá é"áä áúë
,ïåîî úòéâð åì ùéù ïåéë ïîàð àäé àì àëä àîù ÷ô÷ôì íå÷î äéäù àìà ,ïéøåñéàá ïîàð à"ò ïéãî àéä åúåðîàð ø÷éò äøåàëìå .21
.úåøùë ú÷æçà äéì ïðéî÷åîã íòèä úà ùåáìä óéñåä äæìå ,úåøéô åì äåìé äåìîäù àåä äöåøù
.àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã ,ãáàå éì äéä ìåáæåøô øîåì äåìîä ïîàðã [:æì óã ïéèéâ] àøîâì à"øâä ïééöå .22
øëåîì åéäéù äæá éã ä÷éñôá íâù øáåñ ç"øäù à"øâä áúë ,úåøéô åì ùéù øîåì øëåîä ïîàð ä÷éñôá íâù áúë åîöò ç"øäù óàå .23
.úåòîä ìë ãâðë úåøéô åì åéäéù ö"àå ,úåøéô èòî
ë"àùî ,úåøéôä úà úåð÷ì úåòî åãéá ùéù ,øòùä úàéöé àéðäî úåòî åì ïúåð íà ÷ø ä÷éñô ïéã éáâã øàåáî [:âñ óã] 'îâáù óàå .24
úåð÷ì úåòî åãéá ïéà ë"â äàñ úàåìäáù àîéð ð"ä ë"àå ,åì ùéá àìà øúéä ïéàå øòù úàéöé àéðäî àì ,úåòî åì ïéàù åáåçá ÷ñåôá
ùéá éâñã (àñ 'éñ) ù"àøä áúëå ,úåøéô ïäá úåð÷ì ìåëéù úåòî åãéá åéäéù ã"áàøä êéøöä è"äî íðîàå] .øòù úàéöé éðäî éàîå úåøéô
.úåøéô úååìì åà äô÷äá úåøéô ç÷éì åãéá ,øòùä àöéù ïåéëã íåùî àåä øúéää íòèù ù"àøä áúëå .[úåòî èòî åãéá
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.êåøà øòù íäì àäéù ïðéòá àìà íééåöî íéøðéãäù äæá éâñ àìã òîùîå ,ïéòá íúåð÷ì
25.äò÷ 'éñá ä"òá åøàåáé øòù úàéöé ïéãá íéôñåð íéèøô

íäéðùì òåãé øòùä äéäéù êéøöù ò"åùä éøáãá
é"áä áúëå .øòù àöéù òãåéù äæá éã àìà ,øòùä àåä äîë úòãì êéøö ïéàã é"áä áúëå ,à"ä é"ô í"áîøá àåä ïéãä øå÷î
ïîæá íéèéç òåøôì åà ìá÷ì äàåìää úòùá íéðååëúî íä ïéà ,øòùä àöéù äåììå äåìîì òåãé øùàëã àåä íòèäù äàøðã
úòãì íéëéøö äåìäå äåìîä ïéàù äàøð äæ íòè éôìå .øòùä àöéù íéòãåé ïéàùë ë"àùî ,êåøàå áéöé øòùäù ïåéë ,ø÷åéä
.øòù ùéù íéòãåéù äæá éâñå ,øòùä úàéöéî òáåð åæ äàåìäì øúéääù
äåìî àäéùå åì ùéù äåìîä òãéù ïðéòá åì ùéã øúéäá åìéôàù øàáúî ,íãå÷ä óéòñá åàáåäù [áäæä ÷øô ùéø] é"ðä éøáãîå
é"ðä êéøöî øòù úàéöéã øúéäáù ù"ëã øáúñîå .úåøéô åì ùéù äæî òáåð øúéääù äàåìää ïîæá òãéù åðééäå ,éëäã àúòãà
26.äæä øòùäî òáåð úååìäì øúéääùå ,øòù ùéù òãéù
,ãáòéãá áëòî äæ ïéàå äòéãé ïðéòá äìéçúëì ÷øã è÷ð [è ÷"ñ] ê"ùäå 27.úáëòî øòùä úòéãéù [â ÷"ñ] æ"èä úòã :äëìäì
.úåòéãä éúù úà àéáä [â"ñ ãì÷ ììë] íãà úîëçäå
ø÷åéä úòù ãò ïåòøéô ìá÷é àìù äðúäù äåìîá à"îøä éøáãá
:à"îøä éøáã øåàéáá å÷ìçð íé÷ñåôä
,ïåòøéôì ïîæ òá÷ äåìîäù éðååâ ìëáã àìà ,à÷åãá åðéà "ø÷åéä úòù ãò" à"îøä áúëù äîã åáúë æ"øâäå [àé ÷"ñ] ê"ùä [à
éøáã øå÷î àåäù ,[åè 'éñ ç÷ ììë] ù"àøä ú"åùá ùøåôî ïëå ,øåñà äæ éøä ïîæä êåúá åòøåôì éàùø äåìä ïéàù ïôåàá
.à"îøä
íòèá ùåáìä áúëå ,ø÷åéä úòù ãò ïåòøéô ìá÷é àìù äðúä ïëàù ïôåàá ÷ø øñà à"îøäù åáúë [áé ÷"ñ] à"øâäå ùåáìä [á
.ãñôäì ÷åçøå øëùì áåø÷ éåäã íåùî øåñéàä
ïåéò úôñåú .25
,[øòùä úàéöé êîñ ìò ãéúòá åì ÷ôñéù úåøéô øåáò úåòî ïúéì ùåøéô] ÷åùáù øòù ìò ÷åñôì øúéää íòèù øàåáî [:âñ óã] 'îâá
åìéàî øúåé øáãá äðå÷ä çéåøé àìù êéøö è"äîã ù"àøä áúëå ,'åëå éìéùáå éðéäá éèéç àä ,éì úéðäà éàî øëåîì øîåà äðå÷äù àåä
àåäù úåøéôäî äæä ïåøñçä øåòéù úà úåëðì øëåîä êéøö ,ïîæä íò øñçúäì íòáèù úåøéô ùé íà ïëìå .úåøéô äòù äúåàá äðå÷ äéä
øúéä àäé àì æ"éôìå .úåðåøñç úåëðì êéøöù øòùä úàéöé êîñ ìò äàñá äàñ úàåìä ïéðòì ð"äã [äæ óéòñ] íäøáà ãéä áúëå .åì ÷ôñî
øúéä ïéðòìù íùëã íéøáåñù òîùîå ,äæ ïéã åáúë àì íé÷ñåôä íðîà .ïåòøéôä úòù ãò ì÷ì÷úäì íòáèù úåøéôá äàñá äàñ úååìäì
.äàñá äàñ úàåìä ïéðòì ïë ,úåðåøñç åì äëðîù ïðéøîà àì åì ùéã
,øåñéà äæá ùéù íãîìì êéøö ,øòùä àöé àìå åì ïéà íà äàñá äàñ úàåìäá øåñéà ùéù ììë íéòãåé íðéà äåìä åà äåìîä íàå .26
.øúåî æ"ä øòùä àöé íàù íãîìì ïëå
øòùä àöéã øúéäá êà ,äåìä úåùøáù äàñä úà äåìîì íéîëç åð÷ä î"îã ,úáëòî äòéãéä ïéàù è÷ð åì ùéã øúéä ïéðòìù ù"ééò .27
íöòá éâñã åà ,øòùä úàéöéî òáåð øúéääù åòãéù àáåëéòì ïðéòá íà æ"èá ùøôúð àì íðîà .÷åùä ïî äàñ åì åð÷äù øîåì êééù àì
.øòùä úàéöé
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:íéðåùàøä å÷ìçð ïåòøéôì ïîæ òáå÷á äàñá äàñ úàåìä ïéã ø÷éòáå
í"áîøä ùøéôå .íúñ ïéåì íéøîåà íéîëçã [.äò óã] 'îâäî ïë ãîìå ,ïîæ úòéá÷ ìù àðååâ ìëá øñà [á"ä-à"ä é"ô] í"áîøä [à
éìá íúñ äåìéù íéîëç åëéøöä ä"ôàå ,øòùä àöé åà åì ùéã øúéäá äàñá äàñ äåìù éøééîå ,ïåòøéôì ïîæ úòéá÷ éìá ïéåìã
28.ïåòøéôì ïîæ úòéá÷
òåøôì éàùø äåìä øùà äàåìäá ïîæ úòéá÷ íúñã ,åè÷ðå í"áîøä ìò å÷ìç [íéùåãéç] à"áùøäå [åè 'éñ ç÷ ììë] ù"àøä [á
åîéëñä äæá ,ïîæä êåú åòøåôì äåìä ìëåé àìù äåìîä úáåèì äúéä ïîæä úòéá÷ íà ÷øå ,øåñéà äá ïéà äöøé íà ïîæä êåú
.à"áùøäå ù"àøäë àìà í"áîøäë ÷ñô àìù à"îøä éøáã øå÷î åäæå ,øåñàì à"áùøäå ù"àøä

ã óéòñ
úà ïåãì àìù íéîëç åì÷ä ,ìç àì ïééãò úåñéøàä íëñäù ïîæ ìëã àåä øåàéáäå ,:ãò óã àøîâáå äðùîá àåä ïéãä øå÷î
ìòá åì ïúåðù äàñä úà íéðã àìà ,ïåòøéôë ñéøàä åì øéæçîù äàñä úàå ,äàåìäë úéáä ìòá åì ïúåðù íéòøæä ìù äàñä
íàù ,íéòøæ äàñ øåòéùá ïè÷é ñéøàä ìù å÷ìçù åîéëñä úàæ úøåîúå íéòøæå äãù åì ãéîòîù ,úåñéøàä íëñäî ÷ìçë úéáä
äãùì óñåðá äàñ åì ïúð úéáä ìòáù êåúîã ,íéòøæ äàñ úåçô äöçî äæä ñéøàä ìá÷é äàåáúäî äöçî ìá÷î ñéøà ìë
29.å÷ìçî äàñ ìò àåä øúååî
:ìç àì ïééãò úåñéøàä íëñäù ïðéøîà íéðôåà éðùáã äðùîá øàåáîå
30.äãùì ñéøàä ãøéù éðôì [à
äìòé àì íàù ,íéòøæ àéáä àìù ïîæ ìë ïéð÷ä ìç àì ïééãò ,äãùì ãøéù øçà óà òøæä úà ïúéì áééåçî ñéøàäù íå÷îá [á
.åðéð÷ ìèáúé íéòøæ âéùäì åãéá
ã"áàøäå é"ùø åáúë ,äæ úòã ìò äãùì ãøéå òøæä úà ïúéì äöøúä ñéøàä êà ,òøæä úà ïúåð á"äòáù àåä âäðîäù íå÷îá
,òøæ àéáé àì íà úåñéøàäî å÷ìñì á"äòá ìåëé åæ úòã ìò äãùì ãøéù êåúîã ,òøæä úà ïúéì áééåçî ñéøàäù íå÷îë åðéãù
31.íéîëç äæá åì÷äå åðééð÷ èìçð àì ïééãò ïëìå
óàã ,óãúùú äãùä íà åúéáî äàñ àéáäì áééçúî ñéøàäùë íâ àåä ñéøàì äàñ úååìäì øúéääã [æ ÷"ñ] úòã úååçä áúë
òøôé àì àîúñîã ,úåøéôä úåø÷ééúäî çéåøäì ïéåëúîë äàøð æ"ä ïåòøéôì ïîæ òáå÷ øùàëã íåùî ,í"áîøä ìù åîòè î"îä áúëå .28
.òá÷ù ïîæä ãò äåìä åì
,íééúàñ úåçô äöçî å÷ìçì ìá÷é àåäå äàñ åì ïúé á"äòáù ùåøéô ,íééúàñá äàñ åì ïúéù äæ ïôåàá úåðúäì øùôà íà ùøôúä àìå .29
.àúééøåàãá àìå ïðáøã äàñá äàñ úàåìäá àìà åì÷ä àìù øùôàã
äöøúä äæä ñéøàäù ïåéë î"îã ,íéòøæä úà á"äòá ïúåð ììë êøãáù íå÷îá óà øúåî æ"ä äãùì ãøé àì ïééãò ñéøàäù äæ ïôåàá .30
áééçúî ñéøàäù äàñä úà íéàåøù ,äìòîì ë"ùîë øåàéáäù é"ùø áúë äæ äø÷îá øúéää íòèá .åøéúä ïëì åðåáùç ìò åéäé íéòøæäù
áééçúîù íãàå ,äðúî úåáééçúäë ñéøàä ìù åúåáééçúäì ïðéðééã äæ ïôåàáù áúë [èô÷úú 'éñ ú"åù] à"áùøäå .úåñéøàä íëñäî ÷ìçë
ì"ðä êéøàúá òøôà àì íàå ,éðåìô êéøàúì æåæ äàî êì áééçúî éðéøä åì øîåàù ïåâë ,äæä áåçä ìò úôñåú áééçúäì íâ éàùø äðúî
.àéðåãð úåáééçúä ïéðòì [å óéòñ åò÷ 'éñ ïìäì àáåä] à"áùøä øéúäù åîëå ,íéøùòå äàî êì òøôà
ïëì ,áééçúð ñéøàäå âäðîäî åðéù íäå òøæä úà ïúåð á"äòáù àåä âäðîäù ïåéëã åáúëù é"áá íéàáåîä à"áùøä éãéîìúë àìã .31
.äàñ åì úååìäì ì÷äì ïéàå ,å÷ìñì ìåëé á"äòá ïéà
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,äøéëçë äæ íëñä ïåãì øùôà î"î ,úåøéô åì ïéà äôãúùð íàå ,åæä äãùäî àìà úåøéô ìá÷î á"äòáä ïéà úåñéøà íëñäáù
íéñçåéîä íéùåãéçî íééç íéî øå÷î úäâäá àéáä ïëå .ìåáé ïúú àì äãùä íà åúéáî äàåáú íâ àéáäì øëåçä áééçúî äøéëçáå
.ã"áàøä íùá à"áèéøì

ä óéòñ
:íéðéã äòáøà íðùé äæ óéòñá
øúéäá äúéä äàåìääù ïòåè äåìîäå ,äàåìää úòùáî øúåé íéø÷é úåøéôä ïåòøéôä úòùáå äàñá äàñ úàåìä äúéä íà [à
äåìä òáùð äéàø àéáî åðéà íàå ,äéàø àéáäì äåìîä ìò ,øúéäá äúùòð àì äàåìääù ïòåè äåìäå ,[øòùä àöé åà åì ùé]
.äàåìää ïîæá åéäù éôë íéèéçä éîã íåìùúá åîöò úà øèåôå ,úñéä
à÷ñéò øúéäá äùòð øèùäù øîåì ïîàð äåìîäù [ä"ëñ èñ÷ 'éñ] ò"åùäî åù÷äù [ô ÷"ñ çñ÷ 'éñ] ê"ùå [æ ÷"ñ] æ"è ïééòå
.àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã àðãîåà äåìîì ùéã ,åùéçëäì ïîàð äåìä ïéàå ,ìèåðå òáùðå øçà øúéäá åà
äàñ úàåìä éáâì êà ,åúåùòì ì÷å éåöî øúéää øùàë ÷ø úøîàð àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã àøáñ êäã æ"èä õøéúå .à
äîú [íù] ê"ùäå .'åëå àøéúéä ÷éáù àìã àøáñ ïàë ïéà ïëì ,íðéà íéøúéää éðùù éåöîå ,øòùä àöéù åà åì ùé ïðéòáã äàñá
.åâéùäì ì÷ù øáã äæå ,èòî åì ùéá éã äàñá äàñ úàåìäá àäã
äåìîä ïéàù éåöîã áúëù ù"ééò ,íòèä ùøôúð ò"åùä ìù ïéãä øå÷î àéäù [åè 'éñ ç÷ ììë] ù"àøä úáåùúáù áúë ê"ùä .á
úà ãéñôé àì åø÷ééúé íà íâå ,úåøéôä åø÷ééúéù øîéé éîã ,éàãå øåñéà äæá ïéàù øåáñù ïåéë ,øúéäá åæ äàåìä àäúù ìãúùî
32.øúéäá äùòù äøåîâ ä÷æç ïéà ïëìå ,ø÷åéä øåòéù úà ÷ø àìà äàåìää ìë
åúðååë äøåàëìå] ,úéáø ìù øèù àåäù øèù ìò ïåòèì äåìä ïîàð êéàã ,ò"åùä ìù ïéãä ø÷éò ìò äîúù à"òø úäâäá ïééò
éúòøô ïåòèì ïîàð íãà ïéà àîìòáã óàå ,éúòøôã åâéîá êë ïåòèì ïîàðã à"òø õøéúå .[àøèù éòåøåàì ïåòèì éðäî êéà ìåàùì
äìòîì ïéá áåö÷ áåéçä êñ ïéàù ïåéë éãáòùîî äáåâ åðéà äæ øèùã ,éôè òåøâ úåøéô ìù áåç åá áåúëù äæä øèùä ,øèù ãâðë
ãéá åøéàùäì ùùåç äåìä ïéà úåçå÷ìî äáåâ åðéàù øèùå ,úåçå÷ìäî äáåâ åðéà ïëìå ,øäæäì íéòãåé íðéà úåçå÷ìäå äèîì ïéáå
.éúòøô ïåòèì ïîàð úåçå÷ìî äáåâ åðéàù êåúîù ,äåìä ìù åãé áúëá øèùá åðéöîãëå ,éúòøô ïåòèì ïîàð ïëìå äåìîä
àîù àúåòéø ïàë ùéã ,äàåìää ïîæ òåãéù åà ìåæä ïîæá åì äåìäù òåãé øùàë àåä äåìä ïîàðã àä ìëã [âé ÷"ñ] ê"ùä áúë
ïàë äúéä àìù ïòåèù åà ,åéùëò äåìäù ïòåè äåìîäù ïôåàá ìáà ,øúéää úà øøáì äåìîä ìò ìèåî æàå ,úéáø øèùá ùé
äéàø äåìä àéáé ë"àà ïîàð äåìîä åìà ìëá ,úéáø ïàë ïéàå äàåìää ïîæî äðúùð àì øòùäù ïòåèù åà ,øåîâ ïéð÷ ÷ø äàåìä
.àúùä øúá ïðéìæàã íåùî ê"ùä ìù åîòèù äàøðã úòã úååçä áúëå .åúðòèì
úòã éìá ìéòåî äæ ïéàã ,åìùî úåøéô èòî äåìì äð÷äù øîåì ìåëé äåìîä ïéàù à"îøä ë"ùî àåä äæ óéòñáù éðùä ïéãä [á
àì äàð÷ää éìåìã ,äåìì äáåç àéä åæ äàð÷äù íåùî íòèä ù"àøä áúëå .[æ 'éñ ç÷ ììë] ù"àøä ú"åùá åøå÷îå ,äåìä
.ïåòøéôä ïîæá úåøéôä éååùá òøôéù úîøåâ äàð÷ääå ,äàåìää ïîæá úåøéôä éååùë àìà òøôé
äãåî äåìîäù àìà ,íéøùòå äàî åì áééçù àîúñ øèùá áåúëù éøééî [ä"ëñ] èñ÷ 'éñáã ,øçà õåøéú áúë [ç ÷"ñ] úòã úååçä .32
,úéáø ïàë ïéàå ïø÷ ìëäù øîà éòá éàã åâéî åì ùé íâå ,òééñî øèùä â"äëáã ,øúéäá äùòðù àìà úéáø ìù íéøùò äæ íåëñá íéìåìëù
øøáì äåìîä ìò ïëìå ,øúéäá äúùòð äàåìääù äåìîä úðòèì òééñî øèùä ïéà äæáã ,äàñá äàñ äàåìä äúéäù ùøåôîù àëä ë"àùî
.úàæ
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áúëå ,ìåáæåøô áåúëì ìëåéù éãë ò÷ø÷ äåìì úåëæì ìåëé äåìîäù [.æì óã ïéèéâ] ìåáæåøôá åðéöîã àäî äù÷ä [ç ÷"ñ] æ"èäå
íù] ï"øä áúë ïëå .ìåáæåøôá åìé÷äã íåùî ,åì áåç àåäù óàå äåìä éðôá àìù óà éðäî äæ éåëéæã [åè 'éñ ïéèéâ ä"ô] ù"àøä
.ïðáøã äàñá äàñ úàåìäá åì÷ä àì äîì ð"äå ,ïðáøã æ"äæá úéòéáùù äæî íéòáåð ìåáæåøô éìå÷ éøäå ,[ó"éøä éôãî :èé óã
33.ò"öá çéðäå ,øåñéà øåáòé àåä íâ ïë àì íàù ,åæ äàð÷äá äåìì àúåçéð ãö ùé àëäã ãåòå
,äàåìä ù÷áî äåìäù äàñá äàñ úàåìäá êééù äæ ïéàå ,úìã úìéòð íåùî åì÷ä ìåáæåøôá ÷øã ì"éã áúë [ë"äå÷ð] ê"ùäå
ê"ùä ïã ãåò .[äàåìää ïîæá äùòð åðéàù ,ìåáåæøô ë"àùî] úåøéô èòî åì åéäéù àì íà åì äåìé àìù åì øîåì äåìîä ìåëéå
ïòè ãåòå .äàñá äàñ úàåìäá ë"àùî ,äèéîùä òéâúùëì ÷ø àìà ,äáåç ïéà ïééãò éåëéæä ïîæáù ,åì÷ä ìåáæåøôá ÷øù øîåì
àéä øúéää úòéãéù áúë (è ÷"ñ) ê"ùäã ò"ö÷å] .øúéä ùéù äåìäå äåìîä åòãéù ïðéòá àä ò÷ø÷ æà äð÷éù éðäî éàîã ê"ùä
.[ãáòéãá úáëòî äðéàå äìéçúëì ÷ø
úåøéôä éååùë àìà åì íìùî åðéà ,ø÷åéä íå÷îá íìùì åòáåúå ìåæä íå÷îá äúéä äàåìää íà àåä ò"åùá éùéìùä ïéãä [â
äåìì åéä àìù] øúéäá äúùòð àì äàåìääù ïôåàá éøééîå ,[åè é"ñåñ ç÷ ììë] ù"àøä ú"åùá àåä ïéãä øå÷î .ìåæä íå÷îá
áùçð íäéðùáã ,ïåòøéôä ïîæì äàåìää ïîæ ïéá øòùä ÷åìéçë úåîå÷îä ïéá øòùä ÷åìéçã ïéãä ãåñéå .[øòùä àöé àì íâå úåøéô
.äúùòð åá íå÷îá òáúäì úðúéð äàåìääù íåùî íòèä ù"àøä áúëå .úéáø ùøôää
åøå÷îå ,äåù äúò íøéçîù óà ïçåã äàñá íéèéç äàñ úàåìä øéúäì ïéàù à"îøä éøáã àåä ,äæ óéòñáù éòéáøä ïéãä [ã
éîò ùëð åì øîàé àì [:äò óã] äðùîäî úàæ ãîì ã"áàøä .[æ"ñ ä"ç åî øòù] úåîåøúä øôñá íéàáåîä ã"áàøä éøáãá
ïéàù íéîòô î"î ,íåéä äåù øåãéòäå ùåëéðä øòù íâå 34,åì ùéù åîë äæ éøäù óà äæá åøñàã ã"áàøä áúëå ,êîò øåãòàå
35.äåù íøéçî
øëî êøãá ïçåãá íéèéç
úøåúá äåìì íéðúéð íéèéçäù ,äàåìä ìù ïåðâñá åøáéãùë ÷ø àåä ïçåãá íéèéç ã"áàøä øñàù äî ìëã [è ÷"ñ] æ"èä áúë
æ"ä øëî ìù ïåðâñá íäéðéá åøáéã íà ìáà ,øòùä àöéáå åì ùéá óà ã"áàøä øñà äæáå 36,ïçåãá åðòøôéù íäéðéá åòá÷å äàåìä
à"îø ïééò] ,äåìä àìå øäæåî äåìîä ÷ø ïðáøã úéáøáù äæá ïðéøîà àìå ,øåñéàá øáåò äåìä íâ äàñá äàñ úàåìäáù æ"èá òîùî .33
.[à"ñ ñ÷ 'éñ
.åì ùéë éåä ïëì íåéä øåãòìå ùëðì åãéáù ïåéëã .34
äöåøë éôè äàøð æ"ä ïçåãá òåøôì åîò õöå÷ øùàë ïëì ,äåù ïçåãäå íéèéçä øéçî ïéà íéîòôìù ïåéëã ã"áàøä úðååë äøåàëìå .35
åãéá ùé àäã ,íéèéçä åø÷ééúéù øùôàù óà çéåøäì äöåøë ë"ë éæçéî àì íéèéçá íéèéç äåìîùë ë"àùî] .øéçîá ùøôää úà çéåøäì
æ"ä øòùä àöéù åà ,äåìì åì ùéù òãåé äåìîä ïéà íàù [é ÷øô ùéø] î"îä ë"ùî ïéòëå ,[øòùä àöéáå åì ùéá åì÷ä ïëìå ,íéèéç úòë
.úéáøë éåäå çéåøäì åúðåëù äàøð
äàåìäá åì íéðúéðä úåøéôä úà êùåîã ,äåùá äåù ïéôéìç é"ò åúåùòì øùôàå ,ïçåã åì áééçúéù éãë ïéð÷ äùòî úåùòì êéøöå .36
áúë ïëå] .ïçåã áééçúäì øùôà ïë ,äåùá äåù ïéôéìç é"ò úåîééåñî úåøéô ìò ïéð÷ úåùòì øùôàù íùëã ,ïçåãá íúøåîú åì áééçúîå
.[äàñá äàñ úàåìä éáâì óà à"åæçä
åòøåôì áééçúîù ìëã ,ç÷î àìà àúééøåàã äàåìä áùçð äæ ïéà äàåìä ìù ïåðâñá åøáã øùàë íâ [à ÷"ñ ñ÷ éñ] úòã úååçä éôìã òãå
åøáã íà ïéáì äàåìä ìù ïåðâñá åøáã íà ïéá å÷ìéç ïðáøãî íðîà .[.ãî óã î"á] 'ñåúá øàåáîëå ,äøåúä ïî äàåìä åæ ïéà øçà ïéîá
.äøåúä ïî äàåìä åæ éøä äàåìä ìù ïåðâñá åøáéã íàù íééç íéî øå÷îä úòãå .ç÷î ìù ïåðâñá
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,[äò÷ 'éñ] ïìäì øàåáîä ä÷éñô ïéãã àéîåã éåäã ,ïîæ øçà åì ÷ôñéù ïçåã øåáò íäá íìùîå íéèéç åì ïúåðù åðééäå ,øúåî
,úåðå÷ ïðéà úåòîã ,øåîâ ç÷î ïàë ïéà íéðôåàä éðùáå ,úåøéô øåáò óñë äåù íéã÷î ïàëå ,úåøéô øåáò úåòî íéã÷î íùã àìà
ïéãä úà æ"èä øàéá äæáå .åæä ä÷éñôä úøúåî ð"ä ,øòùä àöéá åà úåøéô åì ùéá úøúåî ä÷éñôù íùëå ,òøôù éîá éà÷ î"îå
ìåëéù ù"ëå ,ïéé åì ùé íà ïéé ìò ïäéîãá ÷åñôì ìåëé ,íéèéçä íåìùú ïîæ òéâäå íéèéç ìò ÷ñôù éîã [á"ñ âñ÷ 'éñ] øàåáîä
.ïééä ìò ïîöò íéèéçá ÷åñôì
ù"ééòå ,åì ùéá ïçåã ìò íéèéçá ÷åñôì øùôà ç÷î êøãá ïéùåò íàã ,æ"èäë øàåáî [æè ÷"ñ âò÷ 'éñ] ê"ùá íâù à"òø áúëå
ùéå úåòî åì ïúåðá äìæåäá ä÷éñô åøéúäù íùë ,ïçåã åì ùé íà ïçåã øåáò íéèéç åì ïúåðá äìæåäá ä÷éñô íâ øéúäù ê"ùá
37.úåøéô åì

äò÷ ïîéñ
à óéòñ
úùù áø øîà :áò óã àøîâ .éôè äéòøú êåùîã éáøàå éáìëàã éèéçá ïéúéðúî ãò 'åëå úåøéôä ìò ïé÷ñåô ïéà :áò óã äðùî
ãò ,éàðé 'ø øîàã àúùä áø øîà .âñ óã 'îâ .ïéåì éîð åäéà øîà ãò íù é"ùøéôå ,÷åùáù øòù ìò ïéåì ïéà àðåä áø øîà
.éàä ä"ã :ãñ óã 'ñåú .ô"òà ä"ã :áñ óã 'ñåú .ïé÷ñåôå ä"ã íù 'ñåú .äéúåøéñôñ äéì éãáò åäðéà éùðéàã éæåæ á"ò
úåøéôä ìò ä÷éñô éðéã
÷ôñî øçåñä ,úåòîä úà åì íéã÷î àåäù êåúîå ,äðùä ìë åì ÷ôñéù úåøéô øåáò øçåñì úåòî ïúåð íãàù àåä ä÷éñôä ïéðò
íéã÷î äéä àì íàù ,øèð øâà äæá ùéù àöîðå .úåøéôä åø÷ééúð óåñáì íà óà ,úåòîä ïúî úòù ìù øéçîá úåøéôä úà åì
úåðúéð úåòîä éøäù ,äøåúä ïî åðéà äæ øåñéà .úåøéôä ú÷ôñä ïîæ ìù ø÷éä øòùá àìà úåøéôä úà åì øëåî äéä àì úåòî åì
.ïðáøã øåñéà äæá ùé î"îå ,äàåìä úøåúá úåðúéð ïðéàå ç÷î êøãá
:íéðôåà éðùá úåøéôä ìò ÷åñôì íéîëç åøéúä ,ïðáøã øåñéà àìà äæá ïéàù ïåéëå
.úåòîä ïúî úòùá úåøéô øëåîì ùé íà [à
åìéàë åúåà íéðã åðà éøä úåøéô åì ùéù ïåéëã ,[ô"òà ä"ã :áñ óã] 'ñåúáå [åì ùé ä"ã .âñ óã] é"ùøá àáåî øúéää íòè
.åø÷ééúð åúåùøáå ,úåøéôá äëæ øáë äðå÷ä
íøëåîì åà íìëåàì øëåîä éàùø àäã ,øëåîì ùéù åìàä úåøéôá äëæ ïëà äðå÷äù äðååëä ïéàã [éàä ä"ã :ãñ óã] 'ñåú åáúëå
.úåøéôá äëæ øáë åìéàë åúåà úåàøì åì÷ä ,ïðáøã úéáø øåñéà ïéðòìã àìà ,íéøçà úåøéô äðå÷ì ÷ôñìå íéøçàì
.[ã óéòñá] ïìäì ä"òá åøàåáé åì ùéá ä÷éñô éðéã
.[:áò óã] äðùîá øàåáîë ,úåøéôä ìù øòùä àöé íà úåøéô øëåîì ïéàùë óà ä÷éñô íéîëç åøéúä ãåò [á
ïåéò úôñåú .37
éîì ÷ø ïçåãä úà äðå÷å ,úåøéôä ìò íåìùú úøåúá íéðúéð íéèéçäù] ä÷éñô ìù ì"ðä êøãá àìù ïçåã úøåîú íéèéç åì ïúåðù äø÷îá
úåáééçúä ìò ïéð÷ äùòå] ïçåãá ïîæ øçà åòøåôì áééçúä äðå÷äå ,íéèéç åì øëîù åðééäã ,[àùøè] äô÷äá äøéëî êøãá àìà ,[òøôù
øéúä úòã úååçäù åðàáäù [à"ñ] ìéòì ïééò ,[äåùá äåù ïéôéìç ïéð÷á éâñå ,úåòî àìà úåøéô úáééçî õôçä úëéùî ïéà àîìòáã ,åæ
.úøëéð úéáøä ïéàã äòåãé åúîåù ïéàù àùøèë éåäã ì"ñã ,øòùä àöé àìå ïçåã åì ïéàá óà åðééäã ,ä÷éñô ìù íéøúéä éìá óà úàæ
.øòùä àöéù åà ïçåã åì àäéù åðééäã ,ä÷éñô éøãâá àìà øéúäì ïéàã áúë [ä ÷"ñ áò 'éñ] à"åæçäå

18

øòùä àöéá ä÷éñôä øúéä íòè
úà úåð÷ì øëåîä ìåëéã [äæì ùé ä"ã :áñ óã] é"ùøéôå .äæì ùé äæì ïéàù ô"òà ,ïé÷ñåô øòùä àöé àúéà [:áò óã] äðùîá [à
à"áùøä íâ áúë ïëå .[åì ùéã øúéä äæá ùéå äð÷ øáë åìéàë úàæ íéðã ïëìã åúðåë äøåàëìå] ìáé÷ù úåòîá ÷åùá úåøéôä
.[î"ùå ä"ã .âñ óã]
,àìåæá éìéùáå éðéäá àðéðáæî äåä éãéá éæåæ éì ååä éà ,éì úéðäà éàî øëåîì øîåà ç÷åìäã ,óñåð íòè àáåä [:âñ óã] àøîâá [á
ïîæá íå÷î ìëá úåøéôä úà ì÷á âéùäì ìåëé äéä ç÷åìäù ïåéë ,øèð øâàë øëåîä é"ò øéçîä úøéîù úà úåàøì ïéàù åðééäå
.ìåæá úåøéôä åì åéäå ,úåòîä ïúî
.ä÷éñôä øúéäì úåðåù úåøáñ éúù ïðéòá éàîì íéùøôîä åðãå
:íéðôåà äîë äæá åøîàðå
ãöî äîì ÷ø øàáî éì úéðäà éàîã íòèä ,íéëøöð íéîòèä éðùã áúë [áäæì øåë úåäâä íò] à"áèéøì íéñçåéîä íéùåãéçá [à
ïëìå ,ìåæä øòùá úåø÷é íéèéç ÷ôñîù ,øñçð åðîî øùà øëåîä ãöî øåñàì íå÷î ùé éúëà êà ,úéáø øåñéà ïéà äðå÷ä
.òøôù éîá øëåîä éà÷å ç÷åìì úåøéôä åð÷ð åìéàë éåä àìéîîå ,÷åùá úåøéôä úà øëåîä äð÷ øáë åìéàë éåäã íòèì íâ åëøöåä
.[åî 'éñ á"ç] ÷çöé éøô ú"åùá íéøáãä åàáåäå
äðå÷ éúééä éãéá óñëä äéä åìéàã ,éì úéðäà éàî øîåì ìåëé ç÷åìäù êåúîã áúëå ,ãçé íéîòèä éðù úà áéëøä [ïàë] é"áä [á
åúåùøáå ç÷åìä íäá äëæå ,úåòîä úà ìáé÷ù äòùá ãéî úåøéôä úà äð÷ åìéàë øëåîä úà íéàåø ïëì ,ìåæá äàåáúä úà
.íéîëç äæá åì÷ä ç÷î êøã àìà äàåìä êøã åðéàù ïåéëå ,åø÷ééúð
.äøö÷á é"áä éøáã úà ÷éúòäù [à ÷"ñ] ê"ù ïééòå
åìéàë éåäã íåùî øúéääã 'ñåúå é"ùø åáúëù äîã ,íä íé÷åìç íéîòèä éðù úîàáã áúë [á ÷"ñ âñ÷ 'éñ] úòã úååçä [â
÷åùáù øòù êà ,"ñåîøåã" [:áò óã] 'îâá àø÷ðä ãåàî áéöé øòùá êééù ,òøôù éîì ç÷åìä äð÷å ,úåøéô äð÷ øáë øëåîä
éäåæå ,éì úéðäà éàîã àøáñä úà óñåé áøå äáø åøîà äæìå 38,òøôù éîì ïéð÷ äæá ïéàå ë"ë úåéåöî íéèéçä ïéàå ë"ë áéöé åðéà

íù à"øâä áúëå ,÷åùáù øòùá éâñã òîùî [å"ñ èø 'éñ î"åç] ò"åùá ,òøôù éîì ïéð÷ ïéà ÷åùáù øòùáã ã"ååçäì àèéùôã äî .38
.úéáø éðéãá àåä äæì øå÷îäù
,äðå÷ä ãöî àìà íòè äæ ïéà àäã äù÷é ,óñåð íòèì êøöð åðéàå åîöò éðôá ãîåòä íòè àåä éì úéðäà éàîã àîòèù ã"ååçä éôì äðäå
äúò êøöåäù åàì éàã ,øèð øâà ïàë ùé øëåîä ãöî êà ,ìåæá äúò úåøéôä úà âéùäì ìåëé àåäå ìéàåä øëåîä úà ìæåâë åðéà àåäù
.ô"øã àùøèá [.äñ óã] 'îâá åøñàù ïéòëå ,ø÷éä øéçîá ÷ø ìåæä øòùá ïîæ øçà ïúåà ÷ôñî äéä àì úåòîì
øúåé ø÷é øéçî åîò õöå÷ äìéçúîã ,äìéçúî øåøá øèð øâàäù íåùî ,ì"ðä íòèä úîçî åøéîçä àùøèá ÷øù ì"öã äòã øòùä áúëå
éàîã àøáñ ìò êåîñì åì÷ä ïëìå ,íéèéçä åø÷ééúé àì àîù ,øåøá øèð øâà ïéà ä÷éñôá ìáà ,úåòîä úðúîä ììâá íåéä ìù øéçîäî
.àãåçì éì úéðäà
ïëì ,éì úéðäà éàîã àøáñ íåùî àåä øúéää íòèù ïåéëã ,øåñøñä øëùå úåðåøñç úåëðì êéøö øòùä ìò ÷ñåôäã [ä óéòñ] ïìäì ïééò
úéðäà éàîã àîòèì ïðéòá åéáâìù ,÷åùáù øòù éáâì ÷ø àåä äæ ïéã ì"ðä úòã úååçä éôìå .úåòîä úîã÷ä çëî çéåøé àì äðå÷äù êéøö
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ïéàù ,áåçá ä÷éñô ïéðòì àìà òøôù éîì úåøéôä úà äð÷ ç÷åìäã ì"ðä àøáñì ö"à åæ àøáñ éôìå .äîöò éðôá úãîåòä àøáñ
íúñá êà ,òøôù éî ïéðòì ç÷åìä äð÷ã íåùîå ,"åì ùé" øùàë ÷ø éðäî äæáå ,úåøéôä úà íäá úåð÷ì ìëåéù úåòî øëåîä ãéá
.ñåîøåãë øúåé áåùç øòùá ù"ëå ,÷åùáù øòùá óà éðäîå ,ãåçì éì úéðäà éàîã àøáñá éâñ ,úåòî åì ïúåðù ä÷éñô
.åîöò éðôá ãîåò íòè ìëå ,íä íé÷åìç íéîòèä éðùã è÷ð [à ÷"ñ] äòã øòùá íâ
÷åùá åúåð÷ì éåöî êà øòù åì ïéàù øáã
÷åùä øòù ìò ïé÷ñåô ïéàù íòèäã åøàéáù ù"ééòå] ,íéîé äîë êùîðä êåøà øòù ïðéòáã øàåáî [.âñ óã] à"áùøáå ï"áîøá [à
é"áä àéáä ïëå ,[øòùä óìçúî ìáé÷ù úåòîá úåøéô úåð÷ì øëåîä êìéù ãòå ,êåøà øòù äæ ïéàù íåùî àåä úåøééòáù
.êåøàå òåá÷ øòù ïðéòáã ,à"áùøä úáåùúî
àøéô éåä úùåçðäã íåùî úùåçð úåòîá úùåçð úåòî úååìäì øåñàã ù"àøäå ó"éøä íùá [ìáà ä"ã ãñ÷ 'éñ] é"áä àéáä ïëå
ïåéëã àìà ,øòùä úàéöé úîâåã øúéä äæá àäé ïëì ÷åùá ãåàî úåéåöî úùåçð úåòîù êåúîã ïðéøîà àìã øàåáîå ,óñëä éáâì
.ïúååìäì øúéä ïéà ïëì êåøà øòù åìà úåòîì ïéàù
.úåçôä ìëì íéîé äîë êùîðä øòù àäéù ïðéòáã [à ïéã àî÷ ììë] íãà úîëçä áúë ïëå
ïðéòá .á .äâéùäì ì÷å ÷åùá äéåöî äøåçñä ,øòùä çëî .à :íéðééðò éðù ùé øòù úàéöéáã áúëù [åë-äë óéòñ] æ"øâá ò"òå
39.êåøà ïîæ êùîðä øòù
åëéøöäù äîå ,÷åùá íééåöî úåøéôä åéäéù ø÷éòä àìà ,øòù úàéöé à÷åãá ïðéòá àìã áúë [ç ÷"ñ âò÷ 'éñ] äòã øòù øôñá [á
úåøéôä úà íéàéöåî íéøçåñä ïéà æàå ,øòùä àöéù íãå÷ ãçàä ,íéðîæ éðù íäá ùéù úåøéô âåñá åðééä øòù úàéöé àøîâá
äøåçñ âåñá ìáà ,åá äééåöî àéäå ÷åùì úåøéôä úà íéøçåñä íéàéöåî æàù ,øòùä àöéù øçà éðùäå ,åá íééåöî íðéàå ÷åùì
àìà øòùä úàéöé ø÷éòä ïéàã ,øòù ïéàù óà ÷åñôì øúåî ,äååù ïôåàá ÷åùá ãéîú äééåöî àéäå êåøà øòù äá ïéà íìåòìù
.íâéùäì íééåöî úåøéôä åéäéù ø÷éòä
íééåöî íéèéçã ,ìáé÷ù úåòîá úåð÷ì äæ ìåëéã ,åì ïéàù â"òàå ÷ñåô éæåæ äéì áéäéã àëéä [åì ùé ä"ã .âñ óã] é"ùø ïåùì äæå
40.íééåöî íéèéçäù ïéðòä úà ø÷éòì é"ùø è÷ðå .ì"ëò øòùä àöéå ìéàåä åì
úåøééò ìù ÷åù øòù ìò ä÷éñô
:ä÷éñô øéúäì øòù áùçð úåøééò ìù ÷åù øòù íà å÷ìçð íéðùàøä
.ò"åùä ÷ñô ïëå ,[:áò óã 'îâá] ïðçåé 'ø íùá éñà 'ø úòãë íéøñåà [ã"ä äåìî è"ô] í"áîøäå ó"éøä [à
éôì ë"àùî ,úåðåøñçå øåñøñä øëù úåëðì ö"àå ,[òøôù éîì äð÷ íâå] äð÷ åìéàë éåäã íòèá éâñ ñåîøåã ïåâë øúåé áåùç øòùá êà ,éì
.úåðåøñçå øåñøñä øëù åì äëðîå ,çéåøé àìù ïðéòá éðååâ ìëá ð"ä ,íéîòèä éðù úà ïðéòá éðååâ ìëáã ê"ùäå é"áä
íéùãç êùîðä øòù äæ ïéàù à"îëçäë åúðåëù øáúñî ,èòåî ïîæì øéãú äðúùîä úåøééò ìù øòùá íéìé÷î ùéã æ"øâä áúëù äîå .39
.íéîé äîë êùîðä øòù ïðéòá êà ,íéáø
åäðúéà íéðéðò éðùã æ"øâäî ìéòì åðáúëù åîëå ,ïîæ äæéà êùîð ïåùàøä øòùäù äæá àúåéìòî ùé é"ùø úèéùì íâù øùôà íðîà .40
ïéàã àäã [âë ÷"ñ] ò"îñä áúëå ,òøôù éîì ïéð÷ åá ùé øòùä ìò ÷ñåôäã áúëù [å 'éòñ èø 'éñ î"åç] ò"åùá ãåò ïééòå .øòù úàéöéá
,òøôù éîì ïéð÷ä ïéðòìù àöîðå .÷åùá íééåöî úåøéôäù íåùî àåä ,åúåùøá úåøéôä ïéà éøäù íìåòì àá àìù øáã øëåî ìù ïåøñç äæá
.íìåòì àá àìù øáã ìù ïåøñç äæá ïéà ïëìå ,÷åùá íééåöî úåøéôä åçëîù éòöîà ÷ø àéä øòùä úàéöé
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äî ïäéîã éì äî øîàã ,[:âñ óã] àéâåñá ïðçåé 'ø ìò ÷ìç àáøù åè÷ðå ,íéìé÷î [æ 'éñ] ù"àøäå [ïé÷ñåôå ä"ã :âñ óã] 'ñåú [á
.à"îøä ÷ñô ïëå ,ïä éì
úåòîä úö÷î ÷ø ïúðå øòù úàéöé êîñ ìò ÷ñô
ïéàù øáåñ ò"åùäù äòã øòùä äæî ÷ééãå .åéúåòî øåòéùë åîò ÷åñôì ìåëé øòùä àöé øùàëã àåä äæ óéòñá ò"åùä ïåùì
øàéáå ,[ç 'éñ á"ç] úåøéàî íéðô ú"åùá áúë ïëå .úåòîä ìë úà ïúåðå íéã÷î ïéà íà úåøéô ìù äáåøî úåîë ìò ÷åñôì øúéä
,ìáé÷ù úåòîá ÷åùá úåøéôä úà úåð÷ì ìåëé øëåîäù äæá àåä ,øòùä úàéöé êîñ ìò ä÷éñô ìù øúéää ùøåùù ïåéëã íòèä
øèð øâà ïàë ùé úåøéôä ìë ìù øéçîä ìò åì øîåùå íåëñäî ÷ìç ÷ø ìáé÷ íàå ,ìáé÷ù úåòîä ãâðë àìà øéúäì ïéà ë"à
.÷åùá íúåð÷ì ìåëé åðéà éøäù ,íãâðë úåòî ìáé÷ àìù úåøéô íúåàá
úåð÷ì ìåëé øëåîäå úåéäù íòèä éôìã ,øòùä àöéá ä÷éñô ìù øúéää íòèá éåìú äæ ïåãéðù áúë [à ÷"ñ] äòã øòù øôñáå
åìéàë åìàä úåòîä ãâðëù úåøéôäã ,øéúäì ùé úåòîä úö÷î ïúðá íâ ë"à ,íàð÷ øáë åìéàë éåä ïëì åãéáù úåòîá úåøéôä úà
äøåîúä úà åð÷ øáë åìéàë ïúåà ïéàåø ïðáøãîã ,ììë äàåìäë íéáùçð úåòîä ïéà ë"àå ,ç÷åìä ïàð÷ åðîîå øëåîì åð÷ð øáë
ïéà î"î ,åð÷ð àì ïééãòù úåøéôä ìù øéçîä ìò åì øîåù àåäù äæá äàðä úáåè åì ïúåðù éäð ïëìå ,úåòî úîã÷ä ïàë ïéàå
41.ììë úåòî úîã÷ä ïàë ïéàù ïåéë øèð øâà äæ
àðéðáæî àðéòá éà ,éì úéðäà éàî øîåà äðå÷äã [:âñ óã] 'îâá àáåîä ,øòùä àöéá ä÷éñô øúéä ìù éðùä íòèä éôì íðîà
.ïúð àìù úåòî ãâðë àìå åéúåòî ãâðë àìà êééù äæ ïéà ,àìåæá éìéùáå éðéäá
ìë úà ïúéì åëéøöé ïëà ,ãçé íéîòèä éðùì ïðéòá øòùä àöéá ä÷éñô ìëáã åøàéáù ê"ùäå é"áä ,äòã øòùä áúë äúòîå
øåòéùë àìà ÷åñôì øéúä àìù ò"åùä ìù åîòè äæå ,ì"ðëå éì úéðäà éàî ìù øúéää íéé÷ àì úåòîäî ÷ìç ïúåðáã ,úåòîä
úö÷î ïúðá øéúäì ùéã øáåñ àìéîîå ,åîöò éðôá ãîåò ì"ðä øúéää éîòèî íòè ìëù øáåñ åîöò äòã øòùä êà ,åéúåòî
42.ììë úåòî íéã÷ä àì åìéàë éåäå åéúåòî ãâðë äð÷ åìéàë éåäã ,ì"ðä íòèäî úåòîä
äîéã÷ä éîãå ,ç÷îä íëñä íöò íåùî àìà ,ç÷åìä íéã÷äù úåòîä úö÷î íåùî úéùòð äðéà øéçîä úøéîùù íéîòô íðîà
.íåìù èôùî øôñá í"ùøäîä áúë ïëå ,úéáø ùùç ïéà äæáå ,åá øåæçé àì ç÷åìäù éãë àìà íéðúéð íðéà
ä÷éñôä úà øéúäì ùé ,íå÷î ìëá úåøéôä ìë úà úåð÷ì øùôà åæë äîã÷î úøåîúù ÷åùá ìáå÷î íàã ,íù í"ùøäîä áúë ãåò
úåòîä úö÷î úøåîú úåøéôä úåîë ìë úà âéùäì íéìåëé ç÷åìä ïéáå øëåîä ïéáã ,øúéää éîòè ìë íéîéé÷ â"äëá éøäù ,åæä
.åìàä

á óéòñ
:äùåøéôáå àúééøáä úñøéâá íéðåùàøä å÷ìçðå :áò óã àúééøáá àåä ïéãä øå÷î
,åùáééúéùëì àìà íìá÷é àì úåùãçä ìò ÷ñåôäù íåùî øåñéàä íòèå ,òáøàî úåùãçä ìò ïé÷ñåô ïéà ñøâ é"ùø .à
áåúë [.âñ óã] é"ùøá ,úåøéôä úà ç÷åìä äð÷ øáë åìéàë éåäã íåùî ä÷éñô ïðéøùã àäá íé÷åìç úåðåùì éúù íéðåùàøá åðéöîå .41
åáúë [(æ"ñ åò÷ 'éñ éáá àáåä) åù 'éñ] ù"áéøáå ,[ä÷éñôã àéâåñá úåîçìî] ï"áîøá åìéàå ,ø÷ééà äéúåùøáã íåùî àåä øúéää íòèã
.ììë úåòî úîã÷ä ïàë ïéà àìéîî ,úåøéôä úà äð÷ øáë åìéàë ç÷åìä úà íéàåø åðàù êåúîã
äðå÷ä ùåøéô ,åìåë ãâðë äðå÷ ïåáøéòã ì"éé÷ã íåùî åîòèå ,äòã øòùä ìù øúéää ìò ÷åìçì áúë [ãéø 'éñ ã"åé] øæð éðáà ú"åùá .42
ïúðù úåòîäù àöîðå ,[òøôù éîì äð÷ ïéìèìèîáå øåîâ ïéð÷ äð÷ ò÷ø÷á] ,ç÷î ìë úà äðå÷ æ"ä úåòîä úö÷î ïúðå ïéìèìèî åà ò÷ø÷
.úåòî úîã÷ä ïàë ùé ë"àå ,úåòîä úö÷î ÷ø ïúðù ïåéë ,åìà úåòîá âéùäì ìåëé åðéàù úåøéôì íâ úåñçééúî
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,åì ùéá àìà øéúäì ïéàå äìæåäá ä÷éñô ì"åäã [åù 'éñ] ù"áéøä áúëå .äùáé äàåáú ìá÷ì î"ò ÷ñåôù àöîðå
.úåùãç ìù øòùá úåðùé ìò ÷ñåô àåäå ,úåùãç àìà åì ïéà àëäå ,[æ"ñ] âò÷ ïîéñáëå
æ"ä úåùãç ïãåòá ïìá÷ì î"ò úåùãç ìò ÷åñôé íàå] àéìòî øòù àåä 'ãá úåùãç ìù øòùä é"ùø éôìã àöîðå
.øòù ïäì ùéù ïåéë 'âá úåðùé ìò ÷åñôì éàùøå ,àéìòî øòù àåä 'âá úåðùéä ìù øòùä ïëå ,[øúåî
î"îä áúëå ,úåðùé ìò àìå úåùãç ìò àì ììë ïé÷ñåô ïéàù òîùî [ñ 'éñ] ù"àøäå [ã"ä è"ô] í"áîøäå ó"éøäî
.øòùä ø÷ééúéù ïëúéå ,áéöé øòùä ïéà ïééãò ååúùð àì íéøéçîäù ïîæ ìëã íåùî íòèä
.ììë ïé÷ñåô ïéàã àîúñá ò"åùä ÷éúòä ïëå
.ïäéìò ÷åñôì ìåëé úåùãç åà úåðùé åì ùé íà ïéá íéèéç åì ùé íà êà ,øòùä úàéöé êîñ ìò ÷ñåôá äæ ìë íðîà

.á

â óéòñ
ð"ø øîàå .øëåîìå è÷åìì øòùä àöéù ãò ïé÷ñåô ïéà 'âá á"äòá ìùå 'ãá úåèå÷ì ìù åéäã :áò óã àúééøáá àåä ïéãä øå÷î
.øëåîìå è÷åìì øòùä àöéù ãò á"äòá íò ÷åñôì àìù àåä àúééøáä äøñàù äî åéøáã éôìå ,úåèå÷ìä øòùë úåèå÷ìì ïé÷ñåô
.[úéáä ìòáì øòùä òá÷éù ãò ò"åùäå í"áîøä ïåùìå]
.èå÷ìî óéæé éîðã íåùî á"äòá íò íâ å÷ñôé ë"à 43,äéøáç èå÷ìî óéæé éöîã íåùî ,åîò ïé÷ñåôã è÷åì àðù éàîã 'îâá åù÷äå
.áéäé éøéôù éøéôà á"äòáì éæåæ áéäéã ïàî [á .èå÷ìî óæéîì àúìéî äéá àìéæ á"äòá [à :íéöåøéú éðù åöøéúå
àúìéî äéá àìéæå ìéàåä ì÷äì ïéà ïåùàøä õåøéúä éôìã ,èå÷ì ìù äàåáú ìò úùøåôî ä÷éñô á"äòá íò äùòéù éîá î"÷ôðå
äùéøôäù ïìäì äàøå ,à"áùøä áúë ïëå] àúééìòî øòù áéùç úåèå÷ìä øòùã ,øúåî æ"ä éðùä õåøéúä éôìå ,èå÷ìî óæéîì
.[ïë åáúë àì ê"ùäå
:íé÷ñåôä éøáãî àðéãì äìåòä
44.øåñà æ"ä úåèå÷ìä øòù éôì àîúñá á"äòá íò ÷ñåôä [à
à"áùøä :íé÷ñåôä å÷ìçð àøúá àðùéì éôìå ,øåñà æ"ä 'îâá àî÷ àðùéì éôì ,èå÷ì úàåáú ìò ùøåôîá á"äòá íò ÷ñô [á
äëìäìå .éøéôù éøéô åì ïúé á"äòá àîúñîã ,øåñéàì òîùî äùéøôáå [å ÷"ñ] ê"ùá êà ,[á ÷"ñ] æ"èá äàøð ïëå éøùã áúë
45.àî÷ àðùéìì ùùçã øéîçäì áúë æ"èä íâ
áåùç øòù àåä 'âá á"äòá ìù øòùäã åðééäå ,éøùã [ã"ä è"ô] î"îä áúë ,ùìùá á"äòá úàåáú ìò á"äòá íò ÷ñô [â
46.á"äòá úàåáú ìò åéìò ÷åñôì øùôàå

÷ø àìà ,àîìòá ä÷éñô åá ìéòåúù ë"ë áåùç åðéà úåèå÷ìä øòùù íåùî àåä ,óéæé éöîã àîòèì 'îâá åëøöåäù äîã 'ñåú åøàéáå .43
.óéæé éöîã íòè óåøéöá
.éøéôù éøéôà óéæé àîúñáã ïðéøîà àøúá àðùéììå ,èå÷ìî óæéîì àúìéî äéá àìéæã íåùî øåñà æ"ä àî÷ àðùéìì .44
.àøúá àðùéìä úà ÷ø àéáä [ñ ïîéñ] ù"àøä .45
åîë] áéöé øòù äæ ïéà á"äòáìå èå÷ìì äåù øòù àöé àìù ïîæ ìëã ïðéøîà àìå ,áåùç øòù áåùçã íòèäù [â ÷"ñ] æ"èä áúëå .46
ìëìå ,íéåù åéäé àì íìåòìå íéðéî éðùë ïä á"äòá úàåáúå èå÷ì úàåáúù íåùî àåä ,[á"ñ ìéòì úåðùéå úåùãç ïéðòì î"îä øîàù
.['ãá äéäú á"äòá úàåáú íâå úåðúùäì íéãéúò íéøéçîäù òîùî (ïé÷ñåô ïéà ä"ã) é"ùøáã ò"ö÷å] .ò"ôá øòù ãçà
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ã óéòñ
óà úøúåî åì ùéã ä÷éñôã íâ øàåáî íùå ,:áò óã äðùîá àåä øòùä àöé àìùë óà àéøùã åì ùéá ä÷éñô ìù ïéãä øå÷î
.ïééä ìùå íéèéçä ìù ïúëàìî äøîâð àì ïééãòù óà íéáðò ìù èéáòä ìòå ùéãâä ìò ïé÷ñåôã àä ïåâëå ,äëàìî øñåçîä øáãá
ïìëàì äìéçúëì àåä éàùøå ,åúéáá åì ùéù íéèéçä úà ììë äð÷î øëåîä ïéà ä÷éñôáã [:ãñ óã] 'ñåúî ìéòì àáåä øáëå
áééç åãáà íàù] íéèéçä ìù ïúåéøçàá øëåîä áééç ä÷éñôáù àúôñåúäî íéðåùàøä åàéáäå .÷åùä ïî úåøçà íéèéç àéáäìå
.[íéøçà ïúéì
íéøçà ïúéìå åìàä íéèéçä úà ìåëàì éàùø äìéçúëì óàù 'ñåúë çëåî åæä àúôñåúä éôìã [â ÷"ñ åò 'éñ] à"åæçä áúëå
ìë åãéá åéäéù 'éôàå ,äàñá äàñ úàåìäá åîë ,èòî åì ùéá éâñ ä÷éñôá íâã úåøáåñä ,ïìäì åàáåéù úåèéùä éôìå 47.ïúøåîú
.ïúðù úåòîä ìë ãâðë åúåùøáù åìà úåøéô ÷ôñì åáééçîù øîåì êééù àì àäã ,éììë àåä ä÷éñôä øãâù èåùô ,úåøéôä
úåîëä ìë ãâðë "åì ùé" ïðéòá ä÷éñôá íàä
úçà äôéè àìà åì ïéà åìéôàå ,èòî åì ùéá éâñ äàñá äàñ úàåìäá "åì ùé" øúéä ïéðòìù [á óéòñ áñ÷ 'éñ] ìéòì øàáúð
åì ùéá éâñ ë"â íà àøîâá ùøôúä àì ä÷éñô ïéðòì åì ùéã øúéä ïéðòìå ,[.äò óã] 'îâá øàåáîëå ,ïéôéè äîëå äîë äéìò äååì
.åéúåòî ìë ãâðë åì àäéù ïðéòáã åà èòî
:íéðåùàøä äæá å÷ìçðå
åáúëå .åì ïúåðù úåòîä øåòéùá úåøéô åì ùéùë àìà åì÷ä àì ä÷éñôáã åáúë [.âñ óã] é"ðäå à"áùøä ,ï"áîøä .à
48.í"áîøá íâ øàáúð ïëã
.ïìäì øàåáé äàñá äàñ úàåìäî ÷åìéçä íòè
.[ù"àøä éøáãá ïë àöî àìù áúë é"áäå] ,èòî åì ùéá éâñã ù"àøä úòãù áúë [âñ÷ 'éñ] é"áá àáåäå ,íçåøé åðéáø .á
äöøéù øòù äæéàá åîò ÷ñåô ì"æå áúëù [åîò ÷ñåô ä"ã :áò óã] é"ùø éøáã úà àéáä [æ"ðñ ã"ç åî øòù] äîåøú éìåãéâ øôñá .47
é"ùøù ïåãì ùé íðîà] .ùéãâ åúåàî à÷åãá ïúéì áééçî ä÷éñôä íëñäã øáåñå 'ñåú ìò ÷ìåç é"ùøã åéøáãî ãîìå ,ùéãâ åúåàî åì ïúéì
ä÷éñôä é"ùøì íâù øáúñî êà ,ùéãâ åúåà ìò å÷ñô åìéàë íéðã åðàù ,åì ùéá ä÷éñôä øúéä ùøåù úà øàáì ïéåëúð àìà êëì ïéåëúð àì
.[úéììë àéä
ä÷éñôä ãåñéù øáåñ é"ùø íà éôè ù"à äæå .çéëùã ìå÷ì÷ úåéøçà ò"ò ìá÷ì øëåîì øåñàã øàåáî [éøçáîå ä"ã :âò óã] é"ùøá äðäå
ïðéðééãã äæá äãåñéù ,ä÷éñôä øúéäì äøéúñ úáùçð úåéøçàä úìá÷ù øîåì êééù äæáã ,øëåîä úåùøáù åìà úåøéôî ïúéì àåä åì ùéá
.úåøéôä úà äð÷ øáë åìéàë äéì
åì ïúåð íéèéç åì÷ì÷úð íàù äæá ùé ïåøñç äî ò"ö äøåàëì ,åúåùøáù úåøéôì ììë úñçééúî äðéàå úéììë àéä ä÷éñôäã ì"úà êà
÷"ñ âò÷ 'éñ] æ"èäå .[åúåùøáù úåøéôä úà äð÷ øáë ç÷åìä åìéàë éåäã àä ìò éåðá øúéää ãåñé ñ"åñã ,çøëåî åðéàå] .÷åùä ïî úåøçà
ìë åøîàð çéëùã ìå÷ì÷á íâ àìà é"ùøë ì"éé÷ àìã áúë [æé ÷"ñ íù] ã"ååçäå .àðéãì é"ùø éøáã úà åàéáä [âë ÷"ñ íù] ê"ùäå [æé
.íéøçà úåøéô øëåîä åì ÷ôñé äæ ìå÷ì÷ äø÷é íàù åðééäå ,ä÷éñô éðéã
ä÷éñô ïéðòìå .åéúåòî ãâðë íéèéç åì ùé íà éøùã í"áîøä áúëù ,íéèéç ìò áåçá ÷ñåôä ïéðòì øáãä ùøåôî [å"ä é"ô] í"áîøá .48
äéä íà ìáà ,åéìò ÷ñôù ïéîä åúåàî íåìë øëåîì äéä àìùë [øòùä àöé ïðéòáã] à"ãá ì"æå [à"ä è"ô] í"áîøä áúë úåòî åì ÷ñåôá
êà ,èòî åì ùéá éâñã äæ ïåùìá òîùî äøåàëìå .ì"ëò ,åéìò ÷åñôì øúåî æ"ä åúëàìî äøîâð àìù ô"òà ,íåìë ïéîä åúåàî øëåîì
.åì ùéù äî ìò ÷ø ÷åñôì øúåî íåìë øëåîì äéä íàù ,àéä í"áîøä úðåëã áúë î"îä
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åì ùéá éâñ äìæåäá ä÷éñôá åìéôàù [íù] ù"àøä éøáãîå [äùòð ä"ã .åî óã] 'ñåú éøáãî ãîìù [å"ñ âò÷ 'éñ] à"îøá ò"òå
.[ù"àøäå 'ñåú éøáãî ïë ãåîìì ïéàù åáúë 49íé÷ñåô äáøä êà] .èòî
åì ùéù øîåì øëåîä ïîàðù ìàððç åðéáø íùá [à"ñ âñ÷ 'éñ] à"îøä áúëù äîã áúëù [ä ÷"ñ âñ÷ 'éñ] à"øâä øåàéáá ò"òå
à"øâä áúëå ,øúéä êøãá úåùòì ì÷á øùôà øùàë ÷ø àëééù åæ àøáñå ,àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù àìã íåùî àåä úåøéô
äâùäì ïúéð äæ ïéà åéúåòî ìë ãâðë åì ùé ïðéòáã ì"úàã] èòî åì ùéá éâñ áåçá ä÷éñôá åìéôàã øáåñ ç"øäù çëåî äæîù
.[ì÷á
÷ñô [äìæåäá ä÷éñô ïéðòì å"ñ âò÷ 'éñáå áåçá ä÷éñô ïéðòì à"ñ âñ÷ 'éñáå úåòîá ä÷éñô ïéðòì à"ñ ïàë] ò"åùä :äëìäì
,äìæåäá ä÷éñô ïéðòì èòî åì ùéá ì÷éä [â"ñ âò÷ 'éñ] à"îøäå .èòî åì ùéá éâñ àìå ,åéúåòî øåòéùë úåøéô åì åéäéù ïðéòáã
50.äìæåäá àìù úåòîá ä÷éñôá ì÷éîù ù"ëå
51.åì íéã÷îù úåòîä ìë éååùá úåøéô åì åéäéù ïðéòáã ,øéîçäì åáúë [â"ñ àî÷ ììë] íãà úîëçäå [äë óéòñ] æ"øâäå
úåøéô øëåîì àäéù íåøâì
äæã åáúëù ùéå ,åì ùéë áùçð æ"ä úåøéô äðúîá äåìì ïúåð äåìîä íàù ,äàñá äàñ úàåìä ïéðòì øàáúð [á"ñ] áñ÷ 'éñá
è÷ð æ"èäå ,øéúäå ÷ìçð é"áäå ,äæá øåñàì à"áùøä éãéîìú åáúë äàåìäá úåøéô åì ïúåð íàå .øéæçäì î"ò äðúî åì ïúåðá óà
.ä÷éñôá åì ùéã øúéä ïéðòì íâ øîàð äæ ìëù øáúñîå ,íòèä øàéáù ù"ééò ,à"áùøä éãéîìúë øåñàì
.[æ-å íéôéòñ] âò÷ 'éñá øàåáî äìæåäá ä÷éñô ïéã
.æ"èäå ê"ùä ,ì"ùøäîä ,ç"áä ,äùéøãä ,ùåáìä åáúë ïë .49
øîåì øëåîä ïîàðã áúë éøäù ,à"îøä ì÷éä áåçá ä÷éñô ïéðòì íâ [ä ÷"ñ âñ÷ 'éñ] à"øâä éøáãî êåîñá ìéòì åðàáäù äî éôìå .50
.úåøéô åì ùéù
ïåéò úôñåú .51
ä÷éñô ïéáì äàñá äàñ úàåìä ïéá ÷åìéçä íòè
.èòî åì ùéá éâñã äàñá äàñ úàåìäî àðù éàî íòèä úà øàáì êéøö ,åéúåòî ìë ãâðë úåøéô åì åéäéù ïðéòá ä÷éñôáù íéøáåñä úòãì
:íéîòè äîë äæá åðéöîå
,ïéôéè 'á äåìì ùé äúòîå ,äãâðë úçà äôéè åì úååìäì éøù úçà äôéè åì ùéù ïåéë äàñá äàñ úàåìäáù áúë [.âñ óã] à"áùøä [à
úåøéôä ìë ãâðë úåøéô åì ùéù áöîì òéâäì øùôà èòåî íéîòô øôñîáù àöîðå ,'åëå ïéôéè 'ã åì ùé äúòîå ïäéìò úååìäì øùôàå
.åúåùøáù úåøéôä êñ úà äìéôëî åæ äðéúð ïéàå ,úåòî åì ïúåðù ä÷éñôá êééù åðéà äæ ìëå .äåìîù
äåìã ,ë"ë úøëéð úéáøä ïéà íùù íåùî àåä ,äàñá äàñ äàåìäá éôè åì÷äã àä íòèù áúë [èé úåà äëåøàá] ò"îñä ñøèðå÷á [á
ïëìå ,éôè úøëéð úéáøä øðéã ë÷ íéåù íäå åø÷ééúäù úåøéô ïîæ øçà ìá÷îå øðéã '÷ åì ïúðù ä÷éñôá ë"àùî ,äàñ òøåôå äàñ åðîî
.[æè ÷"ñ âò÷ 'éñ] à"øâä íâ áúë åæ àøáñ ïéòëå .ïãâðë úåøéô åð÷ úåòîä ìë åìéàë úåàøì øùôàùë àìà åì÷ä àì
êîñ ìò íéîëç åì÷ä øùàë ïëìå ,ïéð÷ äùòî íäéðéá äùòð ä÷éñôáù íåùî àåä ÷åìéçä íòèã áúë [à ÷"ñ âñ÷ 'éñ] úòã úååçä [â
,åì ùéù úåøéô êîñ ìò úåôñåð úåòî ïúéì íå÷î ïéà ïëìå ,ìç ïëà åìéàë åìù ïéð÷ä äùòî úà íéðã åðàù íåùî æ"ä ,åì ùéã øúéä
úåøéôä åìéàë úàæ åðã íéîëç ÷øå ,ïéð÷ äùòîá ììë íé÷ñåò äåìäå äåìîä ïéà äàñá äàñ úàåìäá ë"àùî ,úåòîä ïúåðì åð÷ð øáëù
.úçà äôéè êîñ ìò úåàåìä äîëå äîë úåùòì éôè åì÷ä åæá ,äåìîì åð÷ð
úàæ äùòé íà úåøéô ïúåà êîñ ìò úå÷éñô äîëå äîë åîò úåùòì äðå÷ä ìåëé ,úåøéô èòî ÷ø øëåîì ùé øùàëã [íù] úòã úååçä áúë
.åì ùéù úåøéôä øåòéùá úåòî åì ïúé íòô ìëáå ,íéîòô äîë åìöà àöéå ñðëéù åðééäå ,ãçà ãîòîá àìù
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.[ç óéòñ] åò÷ 'éñá ïî÷ì øàåáî ïìá÷ åà ìòåô íò ä÷éñô ïéã

ä óéòñ
úéðäà éàîã àøáñä íåùî àåä øòùä àöéá ä÷éñôä øúéä íòèã åøîà óñåé áøå äáøù ,ù"ééò :âñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
áùçð åðéà ïëìå ,æà àöéù ìåæä øòù åúåàá åìàä úåøéôä úà åîöòá úåð÷ì úåòîä ïúî úòùá ìåëé äéäù øîåà ç÷åìäù ,éì
éîã ùåøéô ,øåñøñ øëù ïúéì êéøö äéä åîöòá úåøéôä úà úåð÷ì àá äéä íàã 'îâá åù÷ä æ"òå .øëåîäî äàðä úáåè ìèåðë
52.úåð÷ì úåøùôàä úà åì àéöîéù äæì êååéú
úðéúð ïéáù åæ äôå÷úá øñçúäì úåøéôä íéìéâøù äî ç÷åìì úåëðì øëåîä êéøöù ä"äã [è 'éñ] ù"àøä áúë åæä àøîâä ô"òå
.ò"åùä ÷ñô ïëå ,éì úéðäà éàîã àøáñä äìèá ïë àì íàù ,úåøéôä ú÷ôñä ãò úåòîä
,úåøéôä ú÷ôñäì úåòîä úðéúð ïéáù äæä ïîæä êùîá íéì÷ì÷úîä úåøéô ìò ä÷éñô úåùòì øúéä ïéàù ,àöîð ù"àøä éøáã éôìå
.íéøîúùîä úåøéô ìò ÷ø
øúéä êîñ ìò ÷ñåôá ìáà ,éì úéðäà éàîã íòèä úà 'îâá åøîà åéáâìù ,øòùä àöéã øúéä êîñ ìò ÷åñôì àá øùàë äæ ìëå
íéì÷ì÷úîä úåøéô ìò ÷åñôì øúåî íâ àìéîîå ,úåøéôá úåéäì íéìéâøä úåðåøñçäå øåñøñä éîã éåëéð éìá íâ øúåî æ"ä ,åì ùéã
53.úåøéôä ú÷ôñä ïîæ ãò
ê"ùäå é"áä úòãë] éì úéðäà éàîã íòèì ïðéòá øòùä àöéá ä÷éñô ìëá íà íé÷ñåôä ú÷åìçî äàáåäù [à óéòñ] ìéòì ïééò
äð÷ øëåîä åìéàë éåäã ïðéøîàã äæá éâñå ,éì úéðäà éàîã íòèì ö"à ñåîøåãë áåùç øòùá ä÷éñôã åà ,[à"áèéøì ñçåéîäå
.[äòã éøòù ,úòã úååç] ø÷ééà äéúåùøáå ç÷åìì åð÷ð øáëå ,÷åùá úåøéôä úà
íâ íéé÷ øúéää éøäù ,úåðåøñçå øåñøñ éîã úåëðì ö"à ñåîøåãë áåùç øòù àöé íàã àöîð äòã øòùäå ã"ååçä úòã éôìå
àìéîîå ,àîòè éàäì ïðéòá øòùä àöéá ä÷éñô ìëáã íúèéùì éìæàã ,äæá åîúñ ê"ùäå ò"åùäå 54.éì úéðäà éàîã íòèä éìá
.úåðåøñçäå øåñøñä éîã úà äëðî ä÷éñô ìëá

øòùä ïëìå ,øåñøñ éîã íìùì éìá äøåçñä úà äàåáúä éìòáî íéðå÷ åéä ,äæä øëåîä íììëáå ,íéòåá÷ä íéøçåñäù éøééî äøåàëìå .52
øåñøñì àåä êéøöå äàåáúä éìòá úà åîöòá àåöîì ìëåé àì ,äæ øçñîá ìâøåî åðéàù êåúî äæä ç÷åìä ÷øå ,êååéú éîã ììë àì òá÷ðù
.åì íàéöîéù
íéì÷ì÷úî åìà úåøéô éøäù] íäéðéá åòá÷ù ïîæä ãò åìàä úåøéôä úà åì ÷ôñé àìù øëåîä íò éàðú äùò ç÷åìäù ïôåàá óàå .53
øàåáîë ,úåøéôä ú÷ôñäì ïîæ òá÷ íà óà éøù äàñá äàñ úàåìäá åìéôàã ïðéè÷ð åì ùéã øúéäá î"î ,[ïîæä åúåà íãå÷ íäì ÷å÷æ åðéàå
.ç÷î êøã àéäù ä÷éñôá ù"ëå ,[â"ñ áñ÷ 'éñ] à"îøá
à"òø ú"åùá áúë ,åòá÷ù ïîæä íãå÷ úåøéôä úà ìá÷ì çøëåé àìù äðå÷ä úáåèì íâ äúéä åæ äòéá÷å ,úåøéôä ú÷ôñä ïîæ åòá÷ íà .54
úà úòë ÷ôñì ìåëé åðéà íà ÷åùá úåð÷ì øëåîä ìù åëøã ïéàù íåùî ,øúéäì ïåùàøä íòèä íéé÷ àìù [äøåàëì ä"ãå óà ä"ã áð 'éñ]
ìëåé àìå úåøéôä ú÷ôñäì ïîæ åòá÷å íéì÷ì÷úîä úåøéô åéäé íà ë"àå ,éì úéðäà éàîã íòèä ÷ø íéé÷ äæ ïôåàáù à"òø áúëå .úåøéôä
.úåîéé÷ ïðéà øòùä àöéá ä÷éñô ìù øúéää úåøáñ éúùã ,ììë øúéä ïàë ïéà ,äæ ïîæì íãå÷ í÷ôñì

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש טבתתשע"ח
יו"ד הלכות ריבית סי' קסאמס"י ,סי' קסב ,סי' קעה עד ס"ה
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

---------------------------------------סימן קסא סעיף י
א .ראובן היה נושה בשמעון דינר של ריבית ,ותמורתו לקח המלוה מהלוה חפץ ששוה חצי דינר ,כשמוציאין הריבית
מהמלוה האם מוציאין ממנו כל הדינר או רק חצי דינר כשוויה האמיתי של החפץ ,ומה הטעם;
 (1כששכר את החפץ מהלוה?
 (2כשקנה את החפץ מהלוה?
ב .אמר הלוה אתן לך שנים עשר דינרים ריבית על מנת שחצרי שאינה נשכרת אלא בעשרה תשכור אותו בשנים עשר.
כשמוציאים ממנו ,מוציאין שנים עשר או עשרה ,ומה הטעם?
סעיף יא
ג .באר פלוגתת הראשונים בביאור הברייתא בב"מ עב .תנו רבנן שטר יש בו ריבית אם גובין בו הקרן או קרן ג"כ לא,
האם מיירי בשטר פסול והאם העדים נפסלים עי"כ?
ד .להלכה איך נקטו המחבר והרמ"א ,בדין זה של שטר שיש בו ריבית ,דאורייתא או דרבנן ,האם גובה הקרן בשטר זה
והאם העדים נפסלים;
 (1כשכלל הריבית עם הקרן וכתב פלוני חייב לפלוני מנה?
(2כשמפורש בשטר הקרן בפני עצמו והריבית בפני עצמו?
 (3כשמפורש בשטר רק הקרן והעדים מעידים על פה על הריבית?
ה (1 .בשטר שכלל הקרן עם הריבית ,והלוה מודה בקרן או שיש עדים על הקרן ,האם גובה הקרן מבני חורין או לא,
ומה הטעם?
 (2והאם צריך הלוה ליתן שום דבר מהריוח שהרויח במעות של המלוה?
ו .כשהלוה לחבירו ע"י שליח והשליח קצץ עמו וכלל הקרן עם הריבית בשטר ,האם באופן זה גובה הקרן ,ומה הטעם?
ז (1 .המוצא שטר שיש בו ריבית  -דאורייתא או דרבנן  -האם צריך לקרעו?
 (2באופנים שצריך לקרעו ,מה הטעם שיקרענו?
(3הא שכתב המרדכי 'לפי שבעל השטר אובד בקיומו' ,מיהו בעל השטר הלזה?
 (4ומהי הנוסחא האחרת בדבר?
סימן קסב סעיף א
ח (1 .איסור הלואת סאה בסאה הוא מדאורייתא או מדרבנן?
 (2מה טעם האיסור להלוות סאה בסאה?
 (3הלוואת סאה בסאה דרך מקח האם מותר ,ומה הטעם?
ט (1 .הלוה סאה בסאה ולא עשהו דמים ,כמה משלם לו אם הוקרו או הוזלו?
 (2אם הוזלו ,האם יכול ליתן לו דמים שהיה שוה בשעת הלואה ,ומה הטעם?
 (3האם אפשר להתנות שהברירה ביד המלוה לקחת חטים או מעות ,ומה הטעם?
י (1 .האם מותר להלוות מטבע כסף היוצא אז בהוצאה על מטבע כסף ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין במטבע שנפסל ,ומה הטעם?
יא (1 .האם מותר ללוות דינר זהב בדינר זהב ,ומה הטעם?
 (2האם מותר ללוות בזמננו מטבע של זהוב בזהוב?

(3אלו טעמים מצינו בפוסקים להיתר הלוואת זהוב בזהוב?
 (4מה הנפק"מ בין הטעמים? ואיזה טעם אינו לדינא?
יב .האם מותר ללוות ככר לחם בככר לחם ,ומה הטעם?
סעיף ב
יג .פסק המחבר :אם יש לו מעט מאותו המין ,לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה בסאה.
 (1מה הביאור שכתב הר"ן בהיתר של 'יש לו'?
(2האם צריך לכתחילה שידעו הלוה או המלוה שיש לו?
(3ומה הדין אם בשעת ההלוואה לא ידעו לא הלוה ולא המלוה שיש לו?
יד(1 .כשיש לו סאה אחת ,האם לוה עליה הרבה סאין כולן ביחד ,או אחת אחת בזה אחר זה ,ומה הטעם?
(2אם יש לו מעות בכדי שיוכל לקנות כל אותו המין ,האם חשיב יש לו?
טו(1 .אם אין לו ,האם יכול המלוה לתת ללוהבמתנה מעט מאותו המין ויחשב כיש לו?
(2האם מהני שילוהו המלוה ללוה סאה אחת שיחשב כיש לו ,ומה הטעם?
טז .באופנים דלהלן האם חשיב יש לו;
(1יש לו מאותו המין פקדון ביד אחרים?
(2אחרים חייבים לו?
 (3יש לו במקום אחר ואין לו דרך להגיע לשם?
 (4לוה שאומר שיש לו ,האם צריך להביא ראיה?
סעיף ג
יז (1 .מה טעם ההיתר ללוות סאה בסאה אם יצא השער בשוק?
(2האם צריך שידעו שניהם שיצא השער ,ומה הטעם?
 (3האם צריך לכתחילה שידעו בכמה יצא השער או סגי בידיעה שיצא השער?
 (4להסוברים דבעי שידעו שיצא השער ,מה הדין בדיעבד כאשר יצא השער ולא ידעו ,והטעם?
 (5יצא השער במקום אחד ,האם כולן סומכין עליו?
יח (1 .ההיתר ללוות סאה בסאה כשיצא השער ,הוא אפי' כשאין ללווה מעות או דווקא כשיש ללווה מעות?
יט (1 .יצא השער ,האם יכול להתנות שלא יקבל פרעון עד שעת היוקר?
 (2בהתנה לשלם לו אימת שירצה האם מותר אף בקבע לו זמן?
 (3ומה הדין אם אומר לא אקבל הפרעון קודם הזמן?
סעיף ד
כ (1 .במקום שנהגו שהאריס נותן הזרע ,האם מותר לבעל הבית להלוות לאריסו זרע סאה בסאה ,קודם שירד האריס
לשדה או אחר כך ,ומה הטעם?
(2במקום שנהגו שבעל הקרקע נותן הזרע ,האם מותר לבעל הבית להלוות לאריסו זרע סאה בסאה ,קודם שירד
האריס לשדה או אחר שירד ,ומה הטעם?
 (3ובאיזה אופן מותר להלוותו אפי' כשדרך בעל הקרקע ליתן הזרע ,אחר שירד האריס לשדה?
סעיף ה
כא(1 .הלוה המלוה ללוה סאתים חטים ועשה שטר עליהם ,והלוה טוען לא יצא השער ולא היה לו ,מה הטעם שעל
המלוה לברר שיצא השער או שהיה ללוה מעט מאותו המין?
(2אם לא יברר המלוה ,מה נשבע הלוה ומה משלם?

כב(1 .מאי שנא ממה שפסק הרמ"א בסי' קסט ס"ה דאם יש שטר ביד המלוה נשבע ונוטל?
 (2אמאי נאמן הלוה לטעון על שטר שהוא של ריבית?
כג (1 .מה הדין אם כתוב בשטר שיהיה המלוה נאמן על כל עניני החוב?
 (2מה הדין כשלא נזכר בשטר זמן ההלוואה ולא ידוע שהלוה לו בזמן הזול ,והמלוה טוען שלא נתייקר מעולם או
שקנאם ממנו בקנין גמור ונתן בעדם כפי שהם שווין עכשיו?
כד (1 .אם הלוה טוען לא היה לי והמלוה טוען הקניתי לך ע"י אחר ,האם מהני ,והטעם?
 (2מה הקשה הט"ז על כך מהדין דפרוזבול?
כה (1 .מה הדין אם התחייב לו חיטים וההלואה במקום אחד והתביעה במקום אחר והחיטים יקרים יותר במקום
התביעה?
 (2האם מותר ללוות סאה חיטים כשיש לו סאה דוחן או שאר מינים שהם בשער אחד ,ומה הטעם?
סימן קעה סעיף א
כו(1 .מה הטעם שאין פוסקין על הפירות עד שיצא השער? ומה מהני שיצא השער?
 (2האם פוסקין על הפירות כשיצא השער של עיירות ,ומה הטעם?
(3אם יצא השער בכרך אחד ,האם יכולות העיירות הסמוכות אליה לפסוק על שער של אותו כרך ,כשמסתפקות
ממנה וכשאין מסתפקות ממנה?
 (4ומה הדין כשהעיירות הסמוכות מסתפקות ממנה ואין בעיר זו שער קבוע?
סעיף ב
כז .היו החדשות במדינה ד' סאין בסלע וישנות ג' בסלע;
 (1האם אפשר לפסוק על החדשות בג' או בד' ,לדעת הרמב"ם והטור ,ומה הטעם?
(2האם אפשר לפסוק על הישנות בג' ,לדעת הרמב"ם והטור ,ומה הטעם?
סעיף ג
כח .היו חיטין של לקוטות ד' סאין בסלע ושל בעה"ב ג' בסלע;
(1האם פוסק ללקוטות כשער הלקוטות ,לדעת הרמב"ם והטור דלעיל ,ומה הטעם?
 (2האם פוסק לבעה"ב שיתן לו ג' של בעה"ב?
 (3ומה הטעם פסק בשו"ע לא יפסוק לבעה"ב עד שיקבע השער לבעל הבית?
 (4ומה הדין אם אומר בעה"ב יהיבנא לך פירא דלקיט?
סעיף ד
כט .אם יש למוכר מאותו המין והוא מחוסר מלאכה אחת או שתים או שלוש  -שגמרו בידי אדם או בידי שמים ,האם
יכול לפסוק עליו אע"פ שלא יצא השער  -עד כדי השיעור שיש לו או יותר ,ומה הטעם?
סעיף ה
ל(1 .הפוסק על השער האם מותר להרויח שכר הסרסור ,ומה הטעם?
(2ומה הטעם שצריך לנכות למוכר החסרון שראויין להתחסר?

שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש טבת תשע"ח
יו"ד הלכות ריבית סי' קסא מס"י ,סי' קסב ,סי' קעה עד ס"ה
---------------------------------------סו"ס קס"א
א .סוחר אתרוגים ,או בגדים ,היה זקוק לסכום כסף.
 .1לוה מאחד וקבע שיתן לו גם אתרוגים או בגדים בחינם ,נודע לו שעשה איסור חבל לו על אתרוגים ובגדים אלו האם יכול לתת לו
תשלום עבורם.
 .2קבע עמו שיתן לו אתרוגים בגדים בהנחה ,נודע לו שאסור ,האם צריך להחזירם.
 .3לוה בתוספת תשלום על סמך היתר עיסקא ,ובמקום התוספת נתן לו אתרוגים ,נודע לו שנעשה שלא כדין ,האם יכול לתת לו תשלום
שווי האתרוגים.
 .4בכל הנ"ל האם יש חילוק אם הסוחר מוכן לכך או לא.
 .5עד שבא להחזיר לו את האתרוגים ,המחיר עלה או ירד ,כמה אמור לשלם לו ,ואם לא שילם לו עד אחרי סוכות ,כמה ישלם לו.
 .6נודע לו בסוכות שהאתרוגים ריבית ,האם יכול בינתים לצאת בהם ידי חובה ,ע"ד להחזירם ,או שווים אחרי סוכות .או כשימצא את
המוכר.
 .7קנה בגד וכדו' שיש לו מחיר קבוע בתוספת בגלל תשלומים ,נודע לו שאסור ,האם צריך להחזיר את החפץ ,או יחזיר את התוספת
לצי"ש – .למוכר נודע שאסור אבל לא מוכן בלי כאלו תשלומים האם יכול לתבוע חזרה ביטול המקח ,או לחילופין תשלום מיידי.
ואם מעדיף בכל מצב ביטול המקח.
 .8מפעל או חנות שפירסם הנחה למשלמים מראש לפני יצור ,או הגעת המוצר ,אחרי שהגיע וקיבלו נודע שאסור ,האם צריך להחזיר
את הבגדים ,או להוסיף כסף כפי שווי עכשיו ,כשמוכן או לא מוכן.
]ס"ח-י .ט"ז סק"ו ,פ"ת סק"ח-י"א .מל"מ פ"ח הלט"ו .אבנ"מ כ"ח כ"ב .חזו"א ע' סק"ב[.

מבואר בס"ח שאם קצץ ריבית וקיבל יותר שהיותרת אינה קצוצה ,מאחר והכל קיבל ביחד עבור הריבית נחשב הכל בכלל הריבית .ומסתברא שזה
רק בחפצים אבל בממון אם קצב סכום מסויים ונתן לו יותר את היותרת אינו חייב להחזיר .ואם התחייב מעות וקיבל חפץ מה שקיבל במקומו ה"ז
כמקח הנעשה באיסור שהוא קיים ,וממילא כ"ש כל קניה עם תוספת מחמת האיחור או בהנחה מחמת ההקדמה ,המקח עצמו נשאר קיים.
אמנם כאשר קיבל חפץ במקום הריבית מבואר בס"ט שצריך להחזירו משום לזות .וא"כ חלוק אתרוגים מבגד וכדו' .וברמ"א כתב הואיל והוא דבר
המסויים .ובספר התרומה כתב בגד שניכר לכל שהוא ריבית ובבר"י פ"ח הערה ל"ה כתב שלפי"ז לא רק שדוקא בגד ,אלא דוקא בגד כזה שיחודו
ניכר ,ולא כל בגד הנקנה סתם בחנות .ובמל"מ פ"ח הט"ו כתב שגם בא"ר צריך להחזיר בכה"ג החפץ עצמו .ומ"מ כתב שכאשר הריבית הוא אצל
הלוה כגון הקונה כלי ביוקר אין לזות ואין צריך להחזיר הכלי .ומאחר והריבית עצמו הוא השווי ,וכל חיוב החזרת החפץ הוא רק משום לזות לכן
כאשר הוזל צריך להשלים לו לפי שווי שהריבית בשעת קבלתו .כי הריבית הוא השווי .ומ"מ כתב החו"ד שאם נתרצו להשאירו ולהחזיר תמורת
מהני .כלומר שלא לימרו הוא רק עד כמה שזה באמת אצלו בתורת ריבית .אבל בגדול"ת ]הובא בפ"ת כאן[ מסתפק בדבר האם מועיל ששניהם
מתרצים ,או שאיכא לזות .ובתפארת צבי ]ציינו הפ"ת כאן[ דן האם יכול לצאת באתרוגים שקיבל בריבית ,או שה"ז כגזל בידו ולא קנאו כלל.
אבל בקצץ דבר המסויים לריבית ,במל"מ כתב שבכה"ג לא קנאהו וממילא גם באינו מסויים צריך להחזירו ,ובאבנ"מ כ"ח כ"ב חלק עליו שודאי כל
ריבית עצמו נקנה ויש רק חיוב השבה ,ובחזו"א ע' סק"ב ביאר שלמרות שנקנה מאחר וקיבל את החפץ עצמו ,נהנה מעצם החפץ ולכן בהחזרת
מעות אינו מבטלו .ואם כשנתן לו החפץ עצמו חייב להחזירו כי לא קנה ,א"כ בהוזל יכול להחזיר לו כמות שהוא ,אבל לדעת החזו"א לכאורה לא
יוכל להחזיר החפץ ,ובחו"ד כתב שודאי גם בנותן חפץ קנאהו ולא גרע מגזל ,ואם הוזל צריך להוסיף כפי השווי שהיה כשקיבלו ,מדין גזלן
שמשלם כשעת הגזילה .ובערך שי כתב שגם להסוברים שנותן דמיהם זה רק אם יש להשיג חפץ זה בשוק דאם לא ,נמצא שנהנה המלוה ולכן
בהוקר החפץ גם להסוברים שקנה צריך להשלים דאל"כ נהנה המלוה .אבל כשהקציצה היתה על מעות ונתן תמורתם חפץ שכל הטעם שצריך
להחזיר הוא בגלל הלזות ודאי שבהוזל לא יוכל לומר הרי שלך לפניך ויצטרך להשלים ,ובהוקר יש לדון האם יוכל לתבוע מהמוכר ]הלוה[ את
ההפרש .אבל בחזו"א כתב שגם בכה"ג והוזל רק אם מחזיר לו דמים יצטרך להשלים אבל אם מחזיר לו החפץ אפילו שקצצו דמים וקיבלו תמורתו
מאחר וזה מה שקיבל אינו צריך להוסיף .ובקבע כסף ונתן אתרוגים להחזיר לו את האתרוג שנתן לו בתמורה אחרי שירד שוויו או לפני שירד רק
נתן לו ביותר ,לכאורה לדעת הט"ז סק"ו שגם אם קבעו על חפץ במקום המעות ביותר משוויו צריך להשלים לו מעות ולא יועיל שיחזיר את החפץ

כ"ש בזה ולדעת הפרישה שיכול להחזיר החפץ ונראה בדבריו שזה מפני שהגדר של ההחזרה הוא כאילו לא היה א"כ ה"ה כשירד משוויו ומחזיר
החפץ וצ"ע.
סימן קס"ב
א .מגיע ללוות דולרים מחבירו.
 .1האם צריך לברר אצלו האם יש לו דולרים .וכן לומר לו שיתכוין להקנות לו.
 .2רואה אדם מלוה לחבירו מאכל ,חפץ ,מט"ח מבלי להזכיר כלל ענין וצורת הפרעון ,האם חייב להודיע לו לפני ההלואה שאסור ,או שישומו בדמים ,או
שיכול גם להודיע לו אח"כ.
 .3לא ידע שיש איסור ללוות ,לוה ,נודע לו ,האם צריך להזדרז לתקן ,או מספיק שיחליט שאם ישתנה יסכם עם המלוה שישלם כפי השווי בשעת ההלואה.
 .4הלוה שלח ילד שלו וכדו' שאינו יכול לשאול אותו ,האם מותר לו להלוות לו על סמך שכשיפגוש אותו ישאלנו.
 .5האם הלוה נאמן לומר שיש לו ,וכן אם לא שאל בשעת ההלואה רק אח"כ נזכר ושאל ,האם הלוה נאמן לומר שהיה לו.
 .6אם בשעת ההלואה לא היה ללוה ואחרי ההלואה קיבל דולרים ועד שקיבל הדולר לא עלה כלל ,האם יכול לשלם לו דולרים כמה שלווה.
 .7האם משך כל זמן ההלואה צריך שישאר לו דולר אחד בבית או מספיק שהיה לו בשעת ההלואה.
 .8אם בזמן ההלואה לא ידע שיש לו בבית דולר ואח"כ מצא שהיה לו.
 .9שכן חילוני מבקש ללוות מוצר מסויים כיצד יוכל להלוות לו – .ואם יודע שיש לו מעט ממין זה ,אבל גם אם יסביר לו את הענין לא יסכים להקנות ,האם
רשאי להלות לו - .והאם כדי לא לסבך יכול להקנות לו מעצמו מעט מאותו מין.
]ס"א ט"ז סק"ג ,ש"ך סקי"ג ,ס"ב ,ביאור הגר"א סקי"א ,וקס"ג סק"ה .רמ"א בס"ה ,ט"ז סק"ח ,ש"ך סקי"ד ,ביאור הגר"א סקט"ז[.

לשון השו"ע שאסור ללוות סאה בסאה ,אבל בט"ז מבואר שרק אם ההלואה היתה על דעת שיחזיר לו סאה גם ההלואה עצמה אסורה ]וכן מבואר בש"ך
סקי"ג[ אבל אם מלוה לו סתם וגומר בדעתו שאם אין לו מאותו המין והמחיר יעלה לא יקח ממנו אלא כפי השווי של שעת ההלואה ,ההלואה עצמה
מותרת ,ורק התשלום הוא האיסור .אמנם לכאורה זה רק בגומר בדעתו אבל במלוה סתם סאה בסאה ללא כל ידיעה מאיסור והיתר אם כל הלואת חפץ
התמורה המתחייבת היא הכמות עצמו ולא השווי א"כ עצם מעשה הלואה שמחייבת תמורה של סב"ס גם מעשה איסור .אלא שגם בכה"ג יש לדון האם
אחרי ההלואה כל רגע עובר על האיסור או רק בשעת ההלואה והפרעון עצמו – .ומבואר בשו"ע שאם עשאן דמים יוכל לפרוע כפי השווי ולכן אם יתנה
בשעת ההלואה שעד שיברר האם יש לו דולרים מלוה לו את הדולרים לפי השווי ,לפחות לא יפסיד אם הדולר ירד,אבל אם לא יתנה להדיא שמלוה על
דעת כן יפסיד לשתי הכיונים .אלא שרק לדעת הט"ז שביש לו אין צריך לדעת בשעת ההלואה מועיל צורה זו ,אבל לדעת הש"ך שגם ביש לו צריך לידע
א"כ אינו יכול להלות על סמך שיברר אח"כ ,וביותר לפי מש"כ החכמ"א שלכתחילה צריך שיתכוין להקנות לו.
ולוה שאומר שיש לו מבואר ברמ"א ס"ב שנאמן ומותר להלות לו ,אלא שבביאור הגר"א כתב שהטעם שנאמן הוא דלא שביק התירא ועביד איסורא,
ולכן בפסיקה שהוא טורח שיהיה לו כנגד כל שיעור מעותיוכתב ]בסימן קס"ג[ שאינו נאמן ,וא"כ יש לעיין האם טעם זה שייך גם על למפרע אחרי שכבר
עשה לומרשהיה לו דשמא שכח בשעת ההלואה לדאוג שיהיה לו .אבל בלבוש כתב שנאמן מפני שמוקמינן אחזקת כשרות וא"כ אפשר שגם לאחר
מעשה נאמן.
אם כשפגש אח"כ את הלוה אמר לו שבשעת ההלואה לא זכר מהאיסור סב"ס ולא היה לו דולרים ,אם למלוה יש עכשיו דולרים והמחיר השתנה ,יקבעו
שלפי שווי השקלים שמותר לו להחזיר תמורת הדולרים שהיו בשעת ההלואה מחשיבים עכשיו כפרעון וחוזר ולווה ממנו ,ולפחות מעכשיו יהפך לחוב
של דולרים ואם יש למלוה דולרים אינו צריך קנין בפועל ,דהרי זה ככל פסיקה בחוב אלא שצריך שיהיה לו הכל .ואם לא השתנה בשארית חיים הסתפק
האם ההיתר מחמת הסברא של ברשותו של מלוה אייקור הוא רק אם היה ללוה בשעת ההלואה עצמה ,אבל אם רק אח"כ יש לו אפילו לא עלה בינתיים
ההלואה עצמה אסורה ,וממילא יצטרכו לקבוע שוב כהלואה מחודשת .או שגם אם אח"כ היה לו כל שלא עלה בינתים מותר .אבל אם היה לו בשעת
ההלואה עצמה כמו שאפילו יש לו רק מעט מהני דנחשב כאילו הקנה לו וחזר והקנה ה"ה אם אח"כ אין לו כלל ואיקור מותר - .ובט"ז מבואר שאפילו
אם הלוה לא ידע בכלל שיש לו דולרים ורק אח"כ מצא בבית דולר ג"כ מהני .ובש"ך נקט שלהלכה לכו"ע רק לכתחילה צריך שיהיה דעתו לכך אבל אם
כבר לוה ולא היה דעתם לכך מותר.
ומאחר וזה רק כאילו הקנה לו ואינו קנין כלל לכאורה אפילו אם ידוע שאם הלוה ידע לא יסכים להקנות ג"כ מותר .אמנם זה רק כאשר יודע שיש לו
מעט אבל להקנות לו מעט כדי שיוכל אח"כ להלוות לו דעת הרמ"א והש"ך שאינו יכול להקנות לו ,אבל הט"ז והגר"א סוברים שיוכל להקנות .אמנם
בנקוה"כ בסוף דבריו נראה שאפשר להחשיבו לזכות הבא לפני החוב ואפשר להקנות אלא שמאחר שסובר שגם ביש לו לכתחילה צריך ידיעת שניהם
אינו יכול להקנות לו כדי להלוות לו שלא ידיעתו ,ולפי"ז עדיין יש לדון במי שבין כך אינו מקפיד כלל לקיים הדין האם יוכל להקנות לו .ומאידך לסברא

הראשונה שזה רק קולא בפרוזבול אפשר שגם לדעת הט"ז אסור כי בט"ז כתב שגם כאן הלוה חפץ בזכות זו שלא לעבור איסור ,וממילא בלוה כזה
שבורר לנו שלא איכפט לו אפשר שגם לדעת הט"ז לא מהני להקנות לו.
ב .קנה דירה וכדו'קבע עם המוכר שיביא לו דולרים עד שעה מסויימת ,הקונה בדרך להביא למוכר אלא שמתעכב בפקק בדרך ,המוכר חייב להפקיד את
הדולרים בבנק עד למועד סגירת הבנק.
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האם יכול ללוות מחבירו לדקות אלו דולרים.

 .2אם יש לו מאותו מט"ח בבנק ,בחשבון סגור ,או פתוח ,האם יכול ללות על סמך זה.
 .3וכן אם ההלואה נדרשת לו ביום ו' אחה"צ או בשעות שהבנק סגור ,האם יכול ללוות על סמך זה.
 .4ואם יש לו אפשרות לבצע העברה לחשבון של המלוה האם יכול ללות על סמך זה.
 .5אם יש לו בחשבון אבל יש לו עיקול וכן מי שיש לו במפעל כמות גדולה של סחורה אבל יש צו עיכול האם יכול ללות מסוחר אחר.
 .6הזמין ושילם מראש במפעל בחו"ל כמות של סחורה ,והעברה מתעכבת ,האם יכול ללות מסוחר אחר על סמך אותה סחורה.
 .7אם הסחורה מוכנה וכדי לשחרר אותה צריך לבוא לשם ויש לו צו עיכוב יציאה ,האם יכול ללוות על סמך שיתן לאחר יפוי כח ,או ימכור את הסחורה
לאחר ,או שלא צריך כלל להגיע ומספיק לשלוח מסמכים.
 .8אם לוה ובינתים השער השתנה רק במשהו קטן מאוד האם יכול להחזיר לו אותו סכום.
]ס"א ,גר"ז סל"ב[.

בגר"ז מבואר שסב"ס כשאין לו אפילו לשעה קלה ג"כ אסור ללוות .וכשאין לו למרות שבסוף זה עלה רק בכמה אגורות שאין דרך אנשים להקפיד ,מ"מ
בסתם אנשים שלא הוגדר להדיא שאין דרכם להקפיד גם דבר מועט אסור] ,כ"כ בכה"ג סקי"ג[ .ועצם זה שאחרים חייבים לו אינו נחשב שיש לו ,אא"כ
יבקש שיקנה לו אותם ע"י אחר ויהפך לפקדון שמהני .ולפי"ז יש לדון כשיש לו בבנק האם נחשב כהלואה או שמחמת ההיתר עיסקא הרי מוגדר חציו
לפקדון .וכן יש לדון כשצריך להפסיד כדי לפתוח את ההפקדה האם דומה לפקדון .וכן מיום ו' שהבנק סגור עד אחרי שבת האם נחשב יותר מהא שאין
לו דרך לשם שיוכל ללוות על סמך זה .וכשיכול להוציא מהעמדה בשעה בהבנק סגור ,נחשב כהלואה שיחשב אח"כ ולא יועיל .ואם החשבון מעוכל
האם גם נחשב עד שיבוא בני או שנחשב ככבעיר אחרת ואין לו דרך לשם ,ובב"י נראה שהדרך לשם הוא הרגילות ללכת ,ובפשטות הוא רק סיבה
שמחמת כן נחשב מצוי משא"כ כשאינו רגיל לילך וא"כ יש לדון שגם אם הלוה רגיל או יכול ללכת או אפילו כל צורה ודרך אחרת להביא כשאינו מורכב
ובדרגה שנחשב כלא מצוי יחשב כיש לו דרך .אבל הרמ"א כתב מלוה נראה שאפילו אם הלוה יש דרך לא מהני .כל זה רק אם זה שלו אבל אם רק הזמין
או אפילו שילם מראש כתב רש"י שה"ז כאית ליה אשראי במתא דלא מהני ,אמנם יש לדון במקומות שנחשב מחמת התשלום כקנין גמור ומגדירים
אפילו מה סחורה שלו או לפחות שחלק מהסחורה שלו האם נחשב כפקדון או שרק שלו ממש שהופקד אינו נחשב למחוסר גובינא ולא מה שנקנה לו
ברשות המוכר.
ג .רוצה ללוות מחבירו כמות של מטבע זר המשתנה ,ואין לו מאותו סוג מטבע כלל.
 .1האם יכול למכור לומטבעבודד מאותו מטבע תמורת שקלים ,ועל סמך זה ללוות ממנו את השאר ,ואח"כ להחזיר לו את אותו דולר שקבעו שישמש
כמכר במקום השקלים ,ולחזור מיד וללוות ממנו גם את אותו סכום.
 .2האם יכול לקבוע שתמורת דולר אחד מתוך ההלואה יתחייב שקלים ,ועל סמך זה ללוות הכל ,ומיד אח"כ לחזור ולקבוע שגם את אותו דולר בודד מחזיר
לו ,וחוזר ולווה גם אותו.
 .3והאם יכול לקבוע שחלק מהדולרים נותן לו מתנה ע"מ להחזיר ועל סמך זה להלוות את השאר ,ואחרי גמר ההלואה יחזיר לו את מה שהקנה לו ע"מ
להחזיר ויחזור וילווה אותם.
 .4והאם יכול לסכם את כל זה בתוך שטר אחד גדול ,או שצריך שיהיה בנפרד.
]ס"ב ,ט"ז סק"ב ,ש"ך סק"ו ,וסק"ח ,ביאור הגר"א סק"ח[.

בשו"ע מבואר שאם ללוה אין מעט מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין או ילוה לו מעט ואח"כ ילוה לו כמה סאין .דהיינו שעל סמך זה נותן לו
השאר .אבל הט"ז והש"ך והגר"א כתבו כהב"ח שעל סמך מה שמלוה לו אינו מועיל ,ומ"מ כתב הט"ז שאם תחלה הלווה לו מעט שלא כדי להתיר לו
להלוות יותר ,מותר אח"כ להלוות על סמך זה.

וכשנותן לו מעט במתנה שמותר להלות על סמך זה ,יש לדון האם אפשר גם לעשותו בבת אחת ביחד עם ההלואה ,1וה"ה אפילו דולר אחד באותו שטר.
ולענין מתנה ע"מ להחזיר בבר"י ]פי"ז הערה מ"ב[ כתב לתלות שאם הטעם שהלואה לא מהני כי להוצאה ניתנה ,מתנה ע"מ להחזיר מהני ,אבל אם
הטעם הוא דמוכחא מילתא שאינו כאומר עד שיבא בני לא מהני עיי"ש.
ד .רוצה ללוות מט"ח מחבירו ואין לו מאותה מטבע.
 .1האם יכול לקבוע שמוכר לו את המט"ח תמורת שקלים ,וחוזר וקובע שתמורת סכום שקלים אלו שעכשיו מתחייב לו ,יתן לו במועד הפרעון מאותו
מט"ח.
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או שיסכם עמו שמוכר לו עכשיו את המט"ח ,ושווי התשלום עבורם הוא אותו סכום של מט"ח במדוייק שנותן לו עכשיו.

 .3באופנים הנ"ל ,האם יכול לקבוע שבזמן הפרעון יתן לו במקום אותומט"ח כל מטבע זר אחר לפי השווי של עכשיו.
 .4באופנים הנ"ל כאשר קבעו שיתן לו מט"ח לפי שווי הדולר עכשיו והדולר ירד בהרבה האם יכול להחזיר לו דולרים הרבה יותר ממה שלו ממנו.
.5

באופנים הנ"ל אחרי שכבר סיכמו וביצעו את מסירת המט"ח האם יכול אחד מהם לחזור בו מכל העיסקה.

 .6בכל הנ"ל האם יש חילוק בין דולרים למט"ח אחר.
 .7כן שכנים שרוצים ללוות ירקות פירות וכדו' שבכל חנות המחיר שונה מחמת הטריות הגודל ומיני שוני קטנים ,האם יש להם עצה ללוות בהיתר.
]ט"ז סק"א ,חו"ד סק"א ,חזו"א ע"ב סק"ב וסק"ו ,בינת אדם ז' .שער דעה .ס"ב ,ט"ז סק"ד ,ש"ך סק"ח .ב"ח קונ"א[.

בט"ז כתב שללות סאה בסאה דרך מכר מותר ,והאחרונים נתקשו בדבריו ,ובביאורו של החו"ד בדעת הט"ז מתבארשלא רק אם קבעו להחזיר לו אותו
מין ממש שבכה"ג ההיתר הוא שמה שמקבל עכשיו הוא כתשלום על מה שמתחייב להחזיר לו וה"ז ככל פסיקה ואפילו שהרי מיירי שלא יצא השער
מ"מ בעצם הנתינה עכשיו נחשב שיש לו ומתחייב ככל פסיקה ביש לו ,אלא אפילו אם קבעו להחזיר לו מין אחר כל שנעשה בצורת מכר ופסיקה אינו
מוגדר כהלואה וכן אינו מוגדר שמה שנותן עכשיו הוא תשלום עבור מה שיפרע לו שבכה"ג הוי פסיקה שאסור כשאין לו ולא יצא השער ,אלא נחשב
לטרשא כלומר שמה שמקבל עכשיו הוא הנקנה ומה שיתן לו אח"כ הוא הפרעון ובכה"ג גם כשלא יצא השער אפילו אם זה שתי מינים אחרים אם בדרך
כלל המחיר של ב' מינים אלו זהה ואינו ניכר וגם אינו מעלהו הרבה ומותר .ולפי"ז בצורת מכר יכול אפילו לקבוע לתת לו סוג מטבע אחר שהשער שלו
בדרך כלל קרוב ושוה אליו ,והאיסור לקמןללוות סאה חיטין בסאה דוחן הוא רק בדברים שהשווי שלהם אינו דומה .ובשעה"ד חולק על עיקר דברי
הט"ז ,אמנם מ"מ מסתפק שאפשר להתיר מטעם אחר.אבל בחזו"א כתב שכל תשלום מצד עצמו הוא רק מעות וכשמתחייב חפץ וכדו' עבור תשלום הוא
רק מכח קנין שנעשה עבור זה בנתינה עצמה וה"ז כהלואה ממש ,וכמו שבהלואה א"א להחשיב את מה שמקבל עכשיו עצמו ליש לו ה"ה כשקובע אותו
בתורת תמורה ,וכל ההיתר שייך רק כשקובע שמתחייב סכום מסויים ותמורת אותו סכום שוב קובע את התשלום כמקח וככל פסיקה וזה כבר בב' שלבים
ומהני להחשב שיש לו,ולפי"זכתב שמאחר ואינו מכר ממש אלא רק פסיקה על סמך המעות ,יכול אח"כ לחזור בו ולקבל מי שפרע.ומאידך מאחר וקבעו
את החוב השני מצד מקח לפי השוויה"ז ככל פסיקה שיכול לקבוע גם שאם יוזל יתן לו אח"כ כפי השער שבשעת הפרעון .וכעי"ז כתב החכמ"א שכל
החלפת חפץ בחפץ אינו מכירה אלא חליפין וממילא כשאין לו לא שייך חליפין .ומש"כ החו"ד שמהני גם לקבוע על מין אחר מצד שנחשב רק כתשלום
א"א ,כי תשלום של תמורה הוא רק מעות ,והתחייבות לתת בר אחר הוא התחייבות חדשה של פסקה ע"י המעות וממילא צריך שיהיה לו מאותו המין או
יצא השער .ועוד שמאחר ועתיד להתייקר לא שייך כלל ההיתר של טרשא של תשלום לאחר זמן שזה רק לפי מה שקובעים עכשיו ולא לפי מחיר שונה
באותה שעה .אמנם כל הקולא של הט"ז הוא רק בסאה בסאה שעיקרו הוא דרבנן אבל במעות ממש לא יועיל שיקבע עמו שמוכר לו סך מסויים של כסף
וקובעים שהשווי התשלום תמורת מכר זה הוא יותר ,וכמש"כ הריב"ש ]ש"ה[ דאל"כ בטלת כל תורת ריבית ,וא"כ יש לדון שבמט"ח מאחר שאינו ודאי
וברור שנחשב לפירות א"א להשתמש בקולא זו כלל ולפחות בדולרים ודאי שא"א להשתמש בזה .אבל לקבוע להדיא שמוכר לו ואח"כ תמורת החוב
קובע שיחזיר לו אותו מטבע עצמו שיש לו ואינו בבת אחת יועיל ורק מדין פסיקה ,אלא שמאחר והוא בחובו הרי אסור להוזיל וכל קניה הרי פחות
וניכר .ובב"ח כתב שכל שאין לו שער קצוב ולא קבע לו זמן אם עשאהו דמים מהני אפילו אם פוסק עמו יותר מהשער של עכשיו וא"כ כל הלואת
דולרים כשאין לו והמלוה לא רוצה להפסיד ,או כל הלואת מוצרים לפחות לדעת המחבר שלא הזכיר ההיתר של ככר בככר ואפילו לדעת הרמ"א
בהבדלים דקים שיש לדון האם מוגדרים כב' מינים וכחיטים ודוחן שלא מהני הלואת סב"ס יכול לקבוע עכשיו את החיר של מה שלוה בסכום יותר גבוה
ממה ששוה עכשיו ובשיעור כזה שאינו מרובה אבל לא נראה שיעלה יותר מזה ולפי זה להתחייב לו דמים ,ואחרי שכבר עשאהו דמים יכול אח"כ
לפרועלו גם בחיטים וכמש"כ החזו"א לענין עשאהו מכר.
ה .מוצרי מזון וכן דלק וכדו' הנתונים תחת פיקוח ממשלתי.
.1

האם מותר ללוות גם כשמודיעים מראש שמחר המחיר אמור לעלות.
1בספר כללא דרביתא הערות הגרד"ל הוכיח מביאור הגר"א סק"ח שאפשר.

.2

שכר רכב לחודש ומקבל אותו ביחד עם דלק ,ומתחייב להחזיר גם אותו כמות דלק ,ועד שיחזיר את הרכב המחיר אמור להשתנות.

 .3האם מותר ללוות דולרים על סמך השער היציג.
 .4מכשירי כתיבה ,פירות ,ירקות ,תרופות ,קופסאות שימורים ,וכל דברים שמחירם אינו שוה בכל החנויות ,האם מותר ללוות מחברים ,שכנים ,גמחי"ם.
וכן ללות משקאות חריפים וכל מיני מוצרים המצויים הרבה בשוק ,אבל כל אחד מוכר במחיר שונה.
 .5נגמר לו הבלון גז ,האם יכול ללוות מהשכן בלון כאשר כבר סוף החודש ,ועד שהחברה תביא כבר יעלה המחיר.
 .6האם יכול לסכם איתו שכשיחזיר לו את הבלון החדש במידה ויעלה המחיר ישלים המלוה ללווה את ההפרש ,ובפועל כשיחזיר לו ימחל לו על זה כדי
שלא יפסיד.
 .7ומה הדין אם זה אירע סמוך לשבת.
 .8חסר לו תרופה מסויימת או מוצר מסויים באמצע הלילה האם יכול ללות משכן או סתם אדם.
 .9מוצאי פסח כשלא ניתן להשיג קמח וכדו'האם יכול ללוות ממי שמכר את חמצו לגוי.
 .10כאשר יתכן שבחלק מהחנויות כבר ניתן להשיג קמח או שמרים חדשים ,האם מותר ללות כשלא ידוע לא או למלוה או לשתיהם שכבר ניתן להשיג.
 .11לוו מבלי שידעו שכבר ניתן לקנות ,האם מותר לחזיר לו אותו כמות או צריך לחשב כמה השנתה המחיר.
 .12ואם ניתן לקנות רק בטחנת קמח ,או מפעלים ,או סופרים גדולים שנמצאים רחוק ,או בעיר אחרת.
]קס"ב ס"ג ,חכמ"א קמ"א דין א' ,ובשו"ע הרב כ"ה -כ"ו ,קע"ה ,חו"ד סק"ג ,שער דעה קע"ג סק"ח[.

בהיתר ללות על סמך שיצא השער מתבאר בחלק מהראשונים שהוא כי ניתן להשיגו ,ובחלק מהראשונים נראה שהטעם הוא כדי שלא יתייקר ,ומעתה אם
צריך לחשוש לשתי הטעמים א"כ יש נפק"מ לשתי הצדדים ,דאם הטעם כדי שיכולו לקנות א"כ באופנים כאלו שכרגע א"א לקנות יש לדון האם דנים
ממש לפי זמן ההלואה או בכללויות במשך הזמן וכמה זמן נחשב שאפשר ואי אפשר ,ולטעם שצריך כדי שלא יתייקר ,דברים שיש להם שער אבל מהות
השער שלו הוא שער שמשתנה כל הזמן אבל זה לא סיבה שאין לקנות לא יחשב ליצא השער ,ועוד יש לדון כאשר יצא השער וגם יש לקנות האם הביאור
הוא שעצם זה שיש שער עומד בכל מקום כשלעצמו סגי ,אבל לא צריך שיהיה שער אחיד בכל המקומות כולם ,או הגדרת יצא השער הוא שער שוה
בכולם ,2וגם בשער אחיד יש לדון האם רק כששוה ממש או כשבני אדם לא מחשיבים אותו לשינוי מהותי נחשב לשער אחד .ונפק"מ בזה הוא פירות
וירקות ושר דברים שאין להם פיקוח ממשלתי אבל השינוי בכל מקום אינו מהותי האם יהיה ניתן ללות .אמנם גם בזה יש חילוק בין קופסאות שימורים
וכדו' לפירות וירקות שכל כמה ימים משתנה המחיר בגלל הגודל ,או שיש רק כאלו שכבר נמצאים כמה ימים.
ובחלק מהפוסקים מבואר שצריך שער הנמשך כמה ימים ,וכן מבואר בחכמ"א קמ"א דין א' ,ובשו"ע הרב כ"ה -כ"ו כתב שצריך גם שיהיה הרבה סחורה
בשוק ,וגם שיהיה נמשך כמה ימים,ויל"ע על הצדשכדי שיהיה אפשר להשתמש בהיתר של יצא השער צריך שהשער ימשך כמה ימים ,במחיר כזה
שעמד זמן ארוך אבל ההלואה היא ביום אחרון של אותו שער שודאי שמחר אמור להשתנות האם גם נחשב עדיין שיש לו שער ,או שגם צריך מרווח של
זמן כזה שיוכל לקנות ואת זה הגדירו לכמה ימים ,אבל בחו"ד יש שפירשו שגם שער של יום אחד נחשב לשער.
ובשער דעה כתב שכל מה שצריך שער ידוע זה כדי שיוכלו להשיג ,אבל אם הוא דבר מצוי אלא שאין לו שער ,דינו שוה ליצא השער -.ואפשר יותר
שאם צריך שיוכל לקנות א"כ בער"ש או באמצע הלילה לא יועיל כלל ללוות ע"ס יצא השער ,ותלוי מה וכמה מרחק הנכנס לכלל שאפילו אם כאן לא
יצא השער ורק במקום אחר כל המקומות הסמוכים סומכים עליו ומותר ללוות ,לענין שיוכל לסמוך על תורנות בתי מרקחת או איזה חנות וכדו' במקום
מרכזיים רחוקים שפתוחים גם בשעות כאלו - .אמנם אפשר שבמציאות נשאר איזה טיפה קטנה של גז בבלון הקודם ומחמתו יחשב שיש לו מעט ,אלא
שיש לדון שזה יותר גרוע מכל מעט ממש כי א"א לממש בפועל את אותו מעט - .וכן ללוות דולרים וכל מט"ח על סמך השער היציג ,מאחר ומשתנה כל
הזמן ,א"א להחשיבו ליצא השער .מאידך אם כל הטעם שצריך יצא השער כי אפשר לקנות ,א"כ אין חיסרון בכך שהשער משתנה אפילו כמה פעמים
באותו יום ,וכן בלילה בערים ומקומות שישנם גם סוחרי מט"ח ,לדעה זו יהיה מותר ללוות -ואם שכר את הרכב לזמן וכל חודש עולה המחיר מאחר
וקבע לו זמן אפילו אם נגדירו ליצא השער למרות שזמן הפרעון הוא אחרי שודאי יעלה ,מ"מ מאחר וקבע לו זמן אם החברה לא חייב לקבל חזרה לפני
הזמן מבואר בש"ך שלא מהני היתר יצא השער .ומאחר וכל שלא ניתן להשיג אין לו מעלה של יצא השער .ומה שיכול להשיג ממה שנמכר תלוי האם
בזכות המלוה לעכב עליו שלא רוצה להשתמש בכזה קמח.
ולדעת הט"ז גם כשאין לו ולא יצא השער כל שיש לו מעות שיכול לקנות בזה אין איסור של סאה בסאה ,אבל הרע"א חולק עליו דלא קיי"ל הכי
לדינא.אבל אם כבר ניתן להשיג ויצא השער אבל אינם יודעים שכבר ניתן להשיג לכו"ע לכתחילה אסור ללוות עד שידעו אבל אם כבר לווה לדעת הט"ז
ביצא השער ולא ידעו מותר להחזיר רק לפי שווי ,אבל לדעת הש"ך והגר"א גם ביצא השער בדיעבד מותר להחזיר אפילו שלא ידעו .ואפילו אם רק
במפעלים שאינם סמוכים ממש ניתן כבר להשיג נחשב יצא השער כמבואר בט"ז מדברי הרא"ש שסומכים על אותו שער כל סביבותיו וממילא מאחר
ועצם זה שכבר ניתן להשיג מהני מדין יצא השער גם בזה מהני.
2עיין בזה בספר שערי ריבית.

ו.

חברי חדר או שכנים בעלי חנויות סמוכות.
 .1האם מותר להם לוות מוצרים שא"א או קשה להחזיר דומה או מדויק ,כגון  (1חצי כוס חלב  (2חצי חבילת קמח (3 .חבילת גפרורים שלא
מלאה (4 .וכן לוהמספר של ירקות או פירות האם כשמחזיר לו צריך לדקדק שיהיו באותו גודל ומשקל (5 .וכן לוה ביצים האם צריך
לדייק להחזיר לו אותו גודל ומספר (6 .או שלוה ביצה שאינה מבושלת האם יכול להחזיר ביצה מבושלת (7 ,האם יש חילוק בין זמן
שניתן לבשל ,או שמחזיר לו בשבת.
 .2חברים שאחד מעשן סיגריות מסוג פשוט וזול יותר האם יכול מי שמעשן מסוג יקר ללוות את הפשוט ולהחזיר את היקר בגלל שחבל לו
לקנות מיוחד חבילה מהזול כדי להחזיר ממנו - .והאם שונה כאשר מי שמעשן את הפשוט אין כל הנאה מהיקר – וכן כשיש לו סיגריות
שנקנו במקום שאין עליו מיסים האם מותר לו להלוות לחבר שברור שיחזיר ממה שקנה בחנות– .או שלוה ממנו ביום ומחזיר לו בלילה
שרק הקיוסקים שמוכרים ביוקר פתוחים.
 .3לוה משכן תבלינים אבקות וכדו' מחברה מסויימת האם יכול להחזיר לו מחברה אחרת שמחירו יותר כשאין לו כל משמעות בשינוי– .
לוה ממי שאינו מקפיד לעשר שוב מאכל שאינו מעושר ומחזיר לו מאכל שעישרו שוב – .או שלוה בער"ש שמן כדי להדליק וכבר עבר
עליו התאריך והשכן מחזיר לו שמן שלא עבר התאריך ,אבל המלוה צריך את זה רק להדלקה.
 .4לוה ירקות שכבר קצת אינם טריים ,האם צריך להקפיד לא להחזיר ירקות טריים ,וכן לוה בקבוק מיץ ענבים שכבר קצת מתחיל להחמיץ
ולא יחזיק זמן רב האם מותר לו להחזיר בקבוק רגיל.
 .5לוה קמח שאינו מנופה האם יכול להחזיר לו קמח מנופה ,והאם יש חילוק אם מחזיר לו בזמן לחוץ או בזמן רגיל ,וכן לוה ממנו כוס סיר
חדש שאינו מוכשר או טבול האם יכול להחזיר לו כלי מוכשר ,או שאינו טעון הכשר ,וטבול.
 .6לוה בקבוק יין ,או פירות של שביעית ,האם יכול לפרוע לו פירות או יין סתם.
 .7בכל הנ"ל האם יש חילוק באופי המלוה אם הוא קפדן על כל פרוטה.
 .8וכן מי שמלוה לחבירו ציק האם מותר לו להחזיר אותו סכום במזומן.

]ס"א רמ"א ,ביאור הגר"א סק"ג ,ריטב"א ע"ז ס"ב ע"ב ,אגרו"מ ח"ו לסימן קס"ב[.
לדעת המחבר בכל אופן אין היתר של סב"ס כמבואר בביאור הגר"א ,אבל ברמ"א מבואר שככר בככר מותר דדבר מועט לא קפדי בני אדם ,ובכנה"ג
]הגה"ט ל"ד[ כתב שאם נתייקר יכול הלוה להשתמט מלפרוע דקי"ל כהמחבר .3וברמ"א כתב הטעם דמותר דלא קפדי וממילא יש לדון האם נמדד לפי
המציאות ההקפדה של כל אחדאו שזה סיבה שבשיעור זה חז"ל לא החמירו ,אבל בגר"ז הוסיף שלא החמירו חכמים לדקדק באיסור ריבית מדבריהם
כ"כ ,וא"כ אפשר שאינו נמדד לפי קפידת אדם המיוחד .ובאגרו"מ ביאר דברי רש"י שהוא לכאורה מקור דברי הגר"ז שמאחר והוא דבר מועט שא"א
לעמוד בזה לא גזרו בזה חז"ל .ובאגרו"מ ביאר דברי הרמ"א באופן אחר שבכל הלואת סב"ס המחייב הוא החפץ עצמו ולא השווי אלא שנראה לבנ"א
כשווי וכריבית אבל הלואת ככר וכדו' שהשינוי שלהם הוא מעט ,גם לבני אדם אינו נראה ונחשב הלואת שווי ובכה"ג לא אסרו סב"ס .ובעיקר הדבר
מיהת לכו"ע לא הוזכר תנאי של שכנים וכדו' וא"כ ה"ה כל אדם כן.
ולדעת הרמ"א דנו הפוסקיםהאם גם בריבוי בשיעור מעט שאינו ניכר כגון במשקל של אותם פירות או שלא מחזירים מדוייק ממש אותו מידה ,גם קיים
ההיתר של לא קפדי ,ודומה למבואר בסימן ק"ס סי"ח על ת"ח ,או שלא קפדי שמחמת כן אין משמעות לשינוי המעט שלו הוא רק טעם שלא אסרו חז"ל
להחשיב ההלואת סב"ס כריבית ,אבל הוספה מעט ה"ז ככל ריבית .אמנם גם בזה ישנם חילוקי מציאות שמשנים את ההגדרות ,דיש דבר שגודלו שוה
ומשקל כל אחד שונה מעט כגון ירק או פרי ולחם וכדו' שבהם מצד מהותו ובפרט שכל הגדרתו אינו כלל לפי משקל אלא לחם או ירק וכדו' שבהם
בגודל מסויים השוה בערך שגם בתוספת זו ודאי נחשב יותר שוה ממש מאשר חבילת קמח שקדי מרק וכדו' שאמנם שם המשקל שוה אבל כל חברה או
אפילו אותה חברה ביצור אחר שונה במעט בכמות או משקל ,אבל גם בהם עדיין שם אחד יש לו של אותו משקל ,וממילא אפשר שה"ז בכלל הלואת
ככר בככר שמותר ,משא"כ בלוה חצי שקית חלב ,או כוס שמן וכדו' שכאשר מחזיר נותן באמת מעט יותר ,וגם לא שייך להגיד בהם שמצד השם הוא
שוה כי לא לקח חבילה או שקית שנוכל להגדירו לפי שמו ,וכל הצד הוא כי במציאות לא מקפידים ולזה אין כל ראיה להתיר .ויתירא מכך זה ביצים
וכדו' כשהמספר הוא שונה אפילו אם לא קפדי מ"מ אפשר שנחשב שנותן לו להדיא דבר אחר עם תוספת ,ומהכ"ת להתיר מחמת לא קפדי.
וכשנותן לו מחברה יותר יקרה והמלוה והלוה לעולם אינם קונים מחברה זו ואין להם כל מעלה וענין בכך אפשר שכלפיהם נחשב שהחזיר את אותו
מוצר עצמו ,וממילא דומה ללא קפדי או שמכל מקום נחשב שקיבל שווי יותר ,וכן כאשר לוה ממנו מוצר מכשרות מסויימת והחזיר מכשרות שנמכרת
הרבה יותר אבל הוא אמור להשתמש במוצר ואין לו כל צד בעולם למכור אותו האם נחשב שקיבל יותר ,וכעין זה יש לדון באלו שקונים סיגריות
במקומות הפטורים ממס שמותרים רק לשימוש עצמי ולא למכירה ומחמת זה שווים פחות אבל למלוה אין כל צד למוכרם כי קנה אותם לצרכו וגם מה
3בבן איש חי פרשת עקב כתב שמותר בדבר המועט.

שחבירו יחזיר לו שכן ניתן למכירה לא חושב למכור ,האם נחשב שקיבל יותר בעצם האפשרות למכירה למרות שאין לו צד למכור.וכן אם פורע לו
שתיה קרה בזמן או מקום ואין לו ענין דוקא בזה האם נחשב שקיבל יותר .ובדרכ"ת סקט"ו הביא לדון בכעין זה שלוה ממנו דבר שלא שילם עליו ואינו
יכול למכרו בפרהסיא ומחזיר לו מה שיכול למכרו אמנם שם אפשר שמיירי שבאמת יש לו צד למכור ,וכן שבאמת מפחד למכור בפרהסיא .ובגר"ז
מבואר שלוה מטבע שהוא פירות אפילו שניהם מין אחד אלא שאחד משובח ממנו כל שהוא ואפילו אין נותנים בעדו פירות יותר מחבירו ,אלא שהוא
כסף צרוף יותר מחבירו אסור .כלומר עצם הדבר שהוא מוגדר ליותר אסור .ובריטב"א בע"ז מבואר שהיו לווין פירות שביעית להדיא ע"מ לפרוע
בשמינית ,ולכאורה אפילו לפרוע בפועל לא להתנות ג"כ צריך לאסור דפירות שביעית מוגבלים בשימוש שלהם לכמה דברים אא"כ נימא שלמלוה אין
כל צורך בשימושים אלו האסורים בפירות שביעית ובכה"ג אינו נחשב שפורע יותר.

ז.

מי שלוה יום לפני פסח משפרי אפיה ,משקאות חריפים שהם חמץ וכדו'.

 .1האם יכול להתנות עמו שיחזיר לו רק אחרי פסח.
 .2האם יש חילוק בין אם יש ללוה קצת מאותם משפרי אפיה או אין לו.
 .3האם יש חילוק בזה בין סתם אדם לשכן.
 .4והאם שונה כאשר ברור שאחרי פסח מאחר ועדיין א"א להשיג המחיר יותר יקר.
 .5האם יש חילוק בין משפרי אפיה וכדו' למשקאות חריפים וכדו'.
 .6לוה ממנו פירות שביעית לפני זמן הביעור האם יכול להתנות שיפרע לו אחרי זמן הביעור.
]ס"ג ,ש"ך סקי"א ,ביאור הגר"א סקי"ד .מ"ב סימן ת"נ סק"ב ,יד אברהם[.

במוצרים אלו כשעדיין ניתן להשיג אותם בחנויות ,ויש לו מחיר קבוע ,שההיתר הוא מצד יצא השער ,מבואר ברמ"א שאינו יכול להתנות עמו שיחזיר לו
רק בשעת היוקר .ובש"ך מבואר שכן הדין גם אם אומר לו לא אקבל עד זמן פלוני ,ועוד שאפילו לא אמר לו שלא יקבל עד זמן פלוני אלא סתם קבע לו
זמן כזה שניכר להדיא שאם יקבל לפני אותו זמן יפסיד כגון שיפרענו בער"פ ג"כ נחשב כקבע לו זמן ,כלומר כל קביעות זמן שהוא לטובת וזכותו של
המלוה לאפוקי אם זה רק לטובתו של הלוה ,אסור .וממילא כשהתנה עמו להדיא שלא יחזיר לו עד אחרי הפסח ,הרי זה לטובתו ,וזכותו לעכב ,שלא
רוצה להשתמש בקולא של מכירת חמץ ,וממילא אסורללוות .אבל סתם קביעות זמן ללא סיבה הניכרת של קפידא לטובת המלוה לקבל קודם ,וללא
התנאה מפורשת שלא יקבל קודם ,מבואר בש"ך שקי"ל כהרא"ש דלא כהרמב"ם ומותר אבל בביאור הגר"א מתבאר שלדעת המחבר בס"א שאפילו
דברים שמשתנים רק בדבר מועט אסור ללוות סאה בסאה ,ה"ה שכל קביעות זמן אסור ,אפילו כשאין סיבת עיכוב תשלום מיוחד .ויש לדון האם לדעת
המחבר לפי"ז נימא שגם כל הלואה סתם מאחר וסתם הלואה ל' יום 4יאסר כקבע לו זמן .אבל אם יש לו מעט אלא שרק חסר לו בכמות ,שההיתר הוא
מצד שיש לו ונחשב שמיד נקנה אותו מעט חזרה ,בזה אפילו קבע לו זמן מותרכמבואר בש"ך .אמנם בגדר יש לו ג"כ יש לדון האם צריך שיהיה לו ממש
אותו דבר או שגם אם יש לו קמח לבן ולא מלא וכן כל שינוים דומים קלים נחשב שיש לו ,ולכאורה כל דבר שאינו יכול לחייבו לקבל כפרעון א"א
להחשיבו כיש לו .ועיין בדברי סופרים ]עמ"ד סקס"א[ שדן האם גם בכה"ג שיהיה חייב לבערו ולא יכול להחזיקו עד לזמן הפרעון שייך ההיתר של יש
לו בקבע לו זמן - .אמנם כל זה בסתם אדם אבל בככר בככר לדעת הרמ"א שמותר שההיתר הוא מחמת שדבר מועט לא קפדי ,באופן שברור שיעלה
המחיר כתב המ"ב שמאחר והוא דבר מועט דלא קפדי לכן מותר ,אפילו שאחרי הפסח שוה יותר .ובשעה"צ הביא לאסור מאחר וידוע שאחר הפסח שוה
יותר .ומ"מ מאחר וזה רק דבר מועט מותר .ולדבריו לכאורה אם לווה כמות גדולה ,ואפילו לא גדולה במיוחד כי הרי כל יסוד ההיתר של ככר הוא רק
מחמת היותו דבר מועט ,וכל שיותר מזה כבר בכלל לא שייך ההיתר ,או משקאות יקרים ,באופן שודאי שאחרי פסח קשה להשיג את אותם משקאות,
ולכן המחירים אז יותר יקרים אסור .וביותר אפשר שאם יסוד ההיתר של ככר כי ההפרש הוא מועט א"כ משקאות וכדו' שמהותם הם יקרים לכו"ע יאסר
להלוות ,כי להלואה סאה בסאה אין צריך שיחשב הרבה ובהכרח שההיתר של ככר כי הוא ממש מעט .אלא שביד אברהם כתב שבהלואת סב"ס ע"ס יצא
השער צריך לנכות לו חסרונות ,וא"כ בהלואה של מוצרי מאפה וכדו' בפרט עד אחרי זמן יש לדון האם צריך לחשב כמה זה יכול להתקלקל ולהחסיר
מזה ,או אם זה כמות כמה עלות איכסון בקירור .אבל בריטב"א בע"ז כתב שמותר להלוה פירות שביעית ולקבוע שיפרע לו אחר השביעית ובפשטות
יהיה באמצע חובת ביעור ואעפ"כ מותר.
ח .מי שלוה דולרים על סמך שיש ללוה קצת.
 .1האם יכול אח"כ להחזיר במקום הדולרים שקלים לפי שווי זמן הפרעון.
 .2האם יכול לסכם על כך מראש.
 .3האם יכול לסכם שההלואה היא בדולרים ,אבל אם הדולר ירד מוכר לו מעכשיו את הדולרים ,וממילא יתן לו שקלים לפי שער הדולר של עכשיו.
4במג"א או"ח ש"ז הביאו המ"ב מבואר שבזמנינו אינו כן.

 .4אם התנה עמו כך ולבסוף הדולר התייקר ,או אפילו לא התייקר ,האם יכול להחזיר לו את כל החוב.
 .5לווה סכום מט"ח כשהיה לו מאותו מטבע ,הגיע זמן הפרעון וביקש מהמלוה שיאריך לו את הזמן ,ובשעה שביקש לא היה לו כלל מאותו מטבע.
]קס"ב ס"ב ,שו"ע גר"ז סק"ל ,חזו"א סימן ע"ב סק"ד ,חו"ד סק"ה ,פ"ת סק"ב ,מחנ"א כ"ז .אבנ"ז קע"ו[.

כאשר ההלואה היתה בהיתר של סאה בסאה ויש לו ונתחייב כדין להחזיר לו דולרים ,יכול אח"כ גם לתת לו דמים מדין מה לי הן מה לי דמיהן .ואפילו
להתנות להדיא ע"ד כן ,כ"כ החו"ד בקס"ג ,והגר"ז ס"ל],ועיין מה שהקשה בבר"י פי"ז סקס"ב[.ולהתנות שאם המחיר ירד יתן לו שווי של עכשיו מבואר
ברמ"א דנחשב קרוב לשכר ורחוק מהפסד ואסור ,ובפשטות בכה"ג הוא רק הלואת סב"ס באיסור ,אבל בחו"ד מבואר שעצם זה שהלוה מקבל על עצמו
שאם יוקיר יתן לו דולרים ואם יוזל יתן לו שקלים ,נחשב לקבלת אחריות על ההלואה עצמה ,והיא עצמה שוה פרוטה וזה עצמו הריבית ,ולפי דבריו
אפילו אם הדולר נשאר באותו שווי ,יהיה אסור לו להחזיר את אותו סכום בדיוק אלא יצטרך להוריד מזה כמה ששוה קבלת אחריות על כזה הלואה ,וכן
נראה בפ"ת סק"ב – .ומאחר והרווחת זמן לפי חלק מהראשונים נחשב כזמן ההלואה לענין קציצה אם לא יהיה לו מאותו מטבע כשמאריך את הזמן
יחשב כהלואה ואין לו ,אמנם אפשר שלענין הלואת סאה בסאה יהיה אפשר להקל להחשיבו כהמשך ההלואה הראשונה ובנתיב"ש כתב שדמיון לזה
הוא פסיקה כשבא בחובו שאסור וכשמכח מכירה מותר .ובאבנ"ז כתב מטעם אחר דסובר דכל האיסור בסאה בסאה הוא עצם מעשה הנתינה עצמה וכל
שכבר נתן אפילו אם נחשב כהלואה חדשה אין איסור.
ט .מלוה לו דולרים באר"י ואין לו כלל.
 .1האם מותר ללוות כאשר מתנה עמו להחזיר לו בארה"ב ,וכן כל מט"ח שמלוה לו במדינה שלא מטבע שלה ומתנה להחזיר לו באותה
מדינה.
.2

להיפך מלוה לו דולרים בארה"ב ומתנה עמו לפרוע לו דולרים באר"י.

 .3מלוה לו באר"י קבעו להחזיר בארץ ,או לא קבעו כלום ואח"כ נפגשו בארה"ב ובינתיים הדולר עלה.
 .4להיפך לוה ממנו דולרים בארה"ב בסתמא נפגשו באר"י האם יכול לפרוע לו שם.
 .5לוה דולרים בארה"ב ע"מ לפרוע לפי אותו שווי במטבע היוצא במדינה אחרת באותה מדינה.
]ס"א[
בהלואת מטבע שאינו יוצא שמוגדר כפירות לענין סאה בסאה דנו בזה הפוסקים 5בכמה צדדים האיך להגדירו כי כאשר קבע לפרוע בארה"ב
מחד הרי קבעו שיפרע לו דבר שלא ישתנה ולא יתייקר ,מאידך אם עד שעת הפרעון כבר התייקר החוב ,לפחות כשלא קבעו שיפרע לו שם
נחשב עדיין ביחס להלואה ובמקומו כן נחשב שהתייקר ,אבל באופן שהתנה בהלואה בצורה המחייבת את מקום הפרעון והוא תנאי גמור
המחייב לפרוע דוקא באותו מקום הרי נתחייב לפרוע לו מטבע ,ובמטבע אין יוקר וזול .אבל להיפך שקבעו את הפרעון במקום שנחשב לפירי
שיש בו יוקר וזול ,ובצורה המחייבת את מקום הפרעון ,הרי קבע לו פרעון של פירות וה"ז כפסיקה .או שבעצם עיקר הגדרת החיב הוא המקום
והמצב של שעת ההלואה ,וממילא כשלוה ממנו במקום שנחשב כמטבע אפילו שמקום הפרעון נחשב פירות מתחלק לב' חיובים האחד
התחייבות ההלואה והוא לפי מצבו והגדרתו בשעת ההלואה ,והשני הוא מקום הפרעון ,ומקום הפרעון הוא התחייבות נוספת ואינו משנה את
הגדרת החוב לשתי הצדדים .וכשההלואה היתה במקום שנחשב למטבע ולא קבעו מקום מסויים נחשב כהלואת מטבע ובסתמא תנאי התשלום
הוא כההלואה עצמה ,וא"כ גם כאשר בפועל פורע לו במקום שנחשב כפירא אפשר שאינו נידון כפירי ,ולהיפך כשההלואה היתה במקום
שנחשב פירי ,בסתמא אם כבר הוקר מאחר ומצד איסור ריבית חיוב הלואת הסב"ס נחשב כהלואת פירות ולכן נשאר החיוב רק לפי שווי שהיה
בשעת ההלואה ,גם כאשר לבסוף נותן לו במקום שנחשב כמטבע אבל אין לו חיוב יותר משער שהיה בשעת ההלואה ,אא"כ נימא שמאחר
ובאמת חיוב מחמת ההלואה הוא החפץ עצמו ולא השווי ,והאיסור לפרוע כשעת ההלואה הוא רק כי נראה שמקבל יותר ,האיסור הוא רק
בשעת הפרעון עצמו ,וכל שבפועל בשעת הפרעון נותן לו מטבע שלא נראה כפורע יותר ,צריך לפרוע סכום של ההלואה .אבל להלות מטבע
שבאותה מדינה ע"מ לפרוע מטבע במדינה השניה שיוצא שם אינו נחשב הלואת מטבע במטבע כי זה הותר רק באותו מטבע עצמו כ"כ בשו"ת
הרשב"א ח"ד רפ"ז.
י.

לווה מחבירו סכום גדול של מט"ח על סמך שיש לו ,אח"כ נודע לו שטעה ,בנתים הדולר עלה בהרבה.
 .1האם כשלא רוצה שהמלווה יפסד ,מותר לו להחזיר אותו סכום שלווה.
 .2וכן אם נודע למלוה מיד אחרי ההלואה שלא היה ללוה מאותו מטבע ,ותבע שהלווה יחזיר לו מיידי את ההלואה ,והלוה לא החזיר,
ובינתים הדולר עלה בהרבה ,כמה חייב להחזיר לו.

5עיין בזה בדיני ריבית פ"ג ס"ב ,פ"ד ס"ו ,בר"י י"ח ה' תו"ר י"ט ט"ו והערה לא עיקרי דינים י"ג י"ב,

 .3לוה ממנו מבלי לדעת שצריך שיהיה לו ועד זמן הפרעות המט"ח השתנה כמה פעמים בעליות וירידות ,בשעת הפרעון שוה כשעת
ההלואה האם יכול לפרוע לו כפי מה שלוה.
 .4נחוץ לו סכום גדול של מט"ח קשה להשיג מחמת חשש שעומד להיות שינוי גדול במט"ח ,האם יש עצה שיוכל להתנות שאם
המט"ח ירד יתן לו מט"ח לפי סכום בשקלים של עכשיו ואם יתייקר יפרע לו סכום מט"ח כפי שקיבל בפועל.
 .5במידה וקבעו שאם יוזל יתן לו כשעת ההלואה ,ואכן ירד ונתן לו ,האם יכול לתבוע ממנו חזרה את כל ההפרש או חלקו.
 .6שבר חפץ לחבירו ועד ששילם לו עלה שווי של אותו חפץ בהרבה כמה צריך לשלם.
]ס"א ,כנה"ג הגהת הטור ה' ,ס"ב ,חו"ד ביאורים סק"ה .פ"ת סק"ב .מחנ"א מ'[.
כאשר ההלואה היתה באיסור כי לא היה לו ,ואח"כ עלה הרבה ,למרות שמותר לשלם לו רק כפי שווי של זמן ההלואה ,מ"מ כשנותן כמה שלווה רק כדי
שלא יפסד ,במחנ"א העמיד בזה מחלוקת האם נחשב לריבית .אמנם זה רק כאשר הסיבה הוא כדי שלא יפסד אבל אם התנה להדיא שאם ירד ישלם
כשעת ההלואה כתב הרמ"א שאסור דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד ,ובפשטות נראה מהרמ"א שהוא רק דרבנן ,והיינו שאפילו שהצד של ההלואה הוא
ככל הלואת סב"ס ויש לו ,והצד של המכר הוא מכר ,עצם ההלואה בצורה של קרוב לשכר ורחוק להפסד אסור .אבל בחוו"ד דן שאפשר שעצם ההסכמה
לקבל אחריות שאם יוזל לא יפסיד זה עצמו שוה כסף וממילא זה עצמו הריבית קצוצה .ומאידך דעת החו"ד שאם יקבע שעכשיו מוכר לו לפי דמים של
עכשיו ותמורת זה עושה עמו פסיקה כשער ביוקר של שעת התשלום ה"ז כמבואר לקמן שיכול פסוק עמו כשער הגבוה שאם יוזלו יתן לו לפי שער הזול
ואם יתייקר יתן לו כשער של עכשיו ה"ה כאשר הפסיקה אינה בדמים אלא החיטים מותר .ובבית אפרים ]שהביא הפ"ת סק"ב[ כתב שרק אם סיכמו
שמוכר לו לפי הוי בשעת ההלואה ,אלא שאם יוקר יחשב כהלואה אסור רק מדרבנן מצד קרוב לשכר ורחוק מהפסד ,אבל באופן שהעיקר היה ההלואה
שיחזיר לו כמו שהלוה אלא שקבע שאם יוזל יתן לו כפי שווי ההלואה אפילו אם גם בדאורייתא יש ברירה נחשב כריבית גמורה .ולדעת הפוסקים שעיקר
החויב בעצם הוא כפי השווי אלא שכשפורע בשעה ששוה יותר נראה כריבית ולכן גם עצם ההלואה בקביעה זו שיחזיר לו כמות שהוא אסורה ,אבל אם
לוה מבלי לדעת שיש איסור בדבר כי היכא שאם לא השתנה עד שעת הפרעון מותר לפרוע מה שלוה כי אין כאן ריבית ה"ה אם השתנה כמה פעמים שווי
המטבע אם בשעת הפרעון שוויו כשעת ההלואה אפילו שאם היה פורע לו באמצע הזמן כשהיה שוה פחות היה נותן לו פחות זה בגלל שיש איסור
בנתינה אבל לא שנתשתנה כאן בעצם החוב וממילא אם בפועל אינו נחשב כלל שנותן יותר הן בסכום והן בשווי אין איסור ,ובאבנ"ז דן בזה מטעמים
אחרים .ולענין מזיק במהרש"ם יור"ד קכ"ב כתב שיכול לשלם לפי שעת התשלום .ויש לעיין שאפשר שלפי זה אם המוכר כבר תבע ממנו את השקלים
בזמן הפרעון ולא שילם לו ,יחשב למזיק או גזלן שלכו"ע יוכל אח"כ להשלים לו את ההפרש].ועיין בזה עוד בבר"י פט"ז הערה י"ח ,ובפרק י"ז סי"ב[.
יא .שכן נוסע לנופש
 .1האם יכול ללוות משכנו מאכלים ,וכדו' כשברור לו שיחזיר רק כשיחזור.
 .2חבר לווה בקבוק שתיה ,האם יכול לסכם איתו שמחר כשיהיו ביחד בטיול יקנה ויחזיר לו.
 .3האם יש הבדל בין אם יש אפשרות לקנות שם באותו מחיר אושהאפשרות הוא רק לקנות בקיוסק שהמחיר יותר יקר.
 .4לוה ממנו סיגריות האם יכול להתנות עמו שיחזיר לו כשיצטרך בלילה שאין להשיג ,או שנמכר רק בקיוסקים והמחיר יקר יותר.
 .5כל אלו האם יש הבדל אם יש לו מעט או שלוה ממנו על סמך שהמחיר שוה בכל החנויות.
 .6חנויות שלפעמים מוכרים תלושי קניה שלהם בהנחה ,האם יכול להלוות תלוש כזה לחבירו שיחזיר לו במכירה הבאה שלהם.
]ס"ג ,ס"ה ,ש"ך סקי"א ,ביאור הגר"א סקי"ד .גדול"ת ח"ג ל"ב ,בר"י פי"ז כ"ח[.

בקבע לו זמן שהוא לזכותו של המלוה אם ההיתר הוא כי יש לו מעט מותר ,אבל אם ההיתר הוא רק ע"ס יצא השער מבואר בש"ך שאסור ,וממילא
כשנוסע לחופש ולא יקח עכשיו ממנו כי יתקלקל אסור ,אבל אם רק ברור שלא יחזיר לו אבל אין עיכוב בעצם מותר ,וכן כאשר מתנה עמו שיחזיר לו
בלילה או בטיול שהוא סיבה ברורה שרוצה אותו שם ה"ז כקבע לו זמן ולא יועיל יצא השער ,ולא רק להחזיר במקום שיותר יקר שאסור גם מצד שיקר
יותר כמבואר במחבר ,אלא א"כ יש לו כבר עכשיו באותו מקום שמבואר לקמן ]בקע"ג סי"ז[ שמותר אפילו אם באותו מקום הוא יקר יותר .וגם אם
במקום שיגיעו לא שוה יותר או שיחזיר לו את זה בתחלת הטיול ,למרות שמצד המחיר אין חילוק אבל מצד הקביעות זמן כל שאפשר שבאותו זמן ישוה
יותר מבואר בש"ך שאסור בקובע זמן ,אמנם כששם המחיר שוה ,וכל החיסרון שקבע לו זמן רק יצא השער לא מהני אבל אם יש לו מותר אפילו קבע לו
זמן ,אלא שעדיין יש לדון האם מועיל שיש לו בבית כאשר החיוב לפרוע במקום אחר ובגדול"ת כתב שצריך שיהיה לו דוקא באותו מקום אבל מצד יצא
השער מהני כשיש לו באותו מקום ,שו"ר בבר"י שדן שכאשר מצד חיוב ההלואה חייב לפרוע דוקא שם ה"ז כקבע לו זמן ולא מהני .ובתלושים מאחר
ונמכרים בהנחה ורק בזמני חגים וכדו' תלוי האם בזמן שמלוה לו עדיין אפשר להשיג.

יב .חנות לממכר משקאות חריפים או יין וכדו' שנגמרו לו כל הבקבוקים ,וקיים שביתה במפעל.
 .1יש לו בקבוק אחד פתוח שמשתמש בו האם יכול ללוות מחנות אחרת על סמך זה.
 .2נמצא בטיול רוצה ללוות מחבירו פחית שתיה ,סודה וכדו' ,האם מותר על סמך שיש לו בבית בקבוק פתוח חצי משומש מאותו משקה.
 .3אם אזל לו רק יין של חברה מסויימת האם יכול ללוות מסוחר שיש לו עדיין מאותו חברה.
 .4אשה שנגמר לה הקמח ויש שביתה ,נשארו לה כמה גרגירי קמח בשולי הכלי ,האם יכולה ללוות על סמך זה קמח מהשכינה.
 .5נגמר לה תפוחי גרנד ויש לה תפוח רגיל ,או צבע שונה ,וכן אחרי פסח כשיש מחסור בשמרים ,אשה שיש לה שמרים מסוג מסויים ,ורוצה ללות מהשכנה
שיש לה סוג קצת שונה ,שמטפים מסויימים יש משמעות בהבדל ביניהם.
 .6וכן מי שלווה מגמ"ח תרופה מסויימת בזמן שכל הבתי מרקחת סגורים ויש לו מזה קצת בבקבוק פתוח.
 .7וכן מי שלוה סכום גדול של דולרים האם יכול ללוות על סמך דולר בודד שיש לו בבית.
 .8והאם יש חילוק בין אם התנה איתו שלא יפרע לו בדולרים בודדים.
]קס"ב ס"ג[.

בהיתר של יצא השער אחד מהטעמים הוא כי מצוי לקנות ,ממילא כשיש שביתה ,גם מוצרים רגילים שיש להם מחיר אסור ללוות סב"ס.אבל כשיש לו שמהני
זה רק אם יש לו מאותו המין ,ולכן כשנגמר לו היין אפילו שהמחיר קבוע ,מאחר ויש שביתה ,ללוות על סמך מה שיש לו עדיין ממין אחר אסור ,כי כל חברה
יש לה את המעלה שלה עצמה ,ואם יש לו מעט בכוסית וכדו' ,יש לעיין מאחר וכל מטרת החנות הוא למכור לאחרים ,אפשר שגם אם ביחס לאדם פרטי גם
מעט ממש שיש לו בכוס נחשב שיש לו ,כלפי החנות שכל השימוש הוא מכירה יחשב כמין אחר ,כי יכול לעכב בעדו שלא יחזיר לו בכוסיות ,וכעין זה במי
שלוה מגמ"ח תרופות ויש לו מזה בבקבוק פתוח קצת ,שודאי שלא יקבל ממנו בכזה צורה ,אפשר שיחשב כב' מינים ולא יועיל יש לו .וכן ללוות פחית על
סמך בקבוק פתוח בבית שכשיחזיר לו ממנו טעמו וערכו שונה בגלל שכבר פתוח ,וכעין זה דנו הפוסקים בהלואה גדולה של דולרים ויש ללווה רק דולר אחד,
מאחר ויכול לעכב ממנו שלא לפרוע ובפרט אם התנה ,אלא שבדולר יש סברא שאם לא יחזיר לו כלום וכל האפשרות לקבל את החוב יהיה רק בבודדים
יעדיף פרעון כזה מכלום ,אבל בחנות לא יחשב אצלו לפרעון כלל ,אלא שאם סברא זו שיכול המלוה לעכב בעדו מלקבל היא נכונה גם ביחס להיתר של יש לו
א"כ אשה שנשאר לה מעט קמח בשולי הכלי שודאי שהשכנה לא תקבל כזה פרעון ממנה ובזכותה לעכב מלקבלכך .וגם כל אדם אפשר שיכול לעכב מלקבל
טיפות אבל בב"י הביא משו"ת הרא"ש אפילו יש לו כל שהוא וכלשון הגמרא שיש לו טיפי יין ושמן .אמנם עדיין יש לדון ביחס לחנות האם נחשב כמין
אחר .וכן יש לדון על כל שוני של סוג הפרי והמאכל האם תלוי במה שאנשים קוראים לו ומחשיבים אותו כמין אחר ,או רק כאשר מקפידים להחשיב אותו
כמין אחר ,או כל שבמציאות הוא אחר א"א להחשיבו שיש לו מאותו המין .או שאותו המין נמדד לפי זכויות חו"מ לפרוע ממנו שרק בכה"ג יכול להועיל יש
לו כמי שפרע לו ,וכן לענין יצא השער שיכול לקנות ולפרוע לו.
יג .לוה בקבוק שתיה מחבירו.
 (1האם יכול לסכם שיחזיר לו מאותו חברה בטעם אחר שמחירו שוה אליו.
 (2לוה דולרים על סמך שיש לו קצת ,האם יש דרך שיוכל לסכם עמו שיחזיר לו מט"ח אחר ששוה כמוהו.
 (3וכן מי שלוה מחבירו כמות של אבקת כביסה ,האם יכול להחזיר לו מסוג שפחות מרוכז כמות כזו שיש בה את האיכות של הכמות המרוכזת
שלווה.
 (4וכן מי שלווה כל מיני קופסאות שימורים או חריפים האם יכול להחזיר לו מחברה אחרת שמאחר והאיכות פחותה באותו מחיר של הסוג
שלווה יש כמות יותר גדולה בקופסא
 (5וכן מי שלווה מחבירו בקבוק שתיה בטיול או בים וכדו' שיותר יקר האם מותר לפרוע בעיר יותר,עד כפי שווי המחיר שעלה בטיול.
 (6האם יכול ללוות חבילת קמח מלא ולקבוע שיחזיר לו שתי חבילות קמח לבן שמחירו כמו חבילת קמח מלא
 (7בכל האופנים הנ"ל האם צריך שבשעת ההלואה יהיה לו את כל הכמות של המין השני או מספיק שיהיה לו מעט ממנו.
]ס"ה ,ט"ז סק"ט ,ש"ך סקט"ז ,רע"א ,שו"ע הגר"ז סק"ל ,וסקל"ג[

גם בהיתר של סאה בסאה כשיש לו מבואר ברמ"א שהותר רק ללוות אותו המין ,אבל שתי דברים גם כאלו שהרגילות הוא שהמחיר שלהם שוה
כלשמוגדרים כב' מינים אסור .ואיסור זה בין ביש לו בין ביצא השער כמבואר ברמ"א ובש"ך ,אלא שמ"מ כל האיסור של ב' מינים הוא שיכול
פעם אחת להשתנות המחיר כמבואר בט"ז שלפעמים אינם שוות ,וממילא כאלו שיש להם פיקוח ממשלתי וכל המוצרים עולים ביחד ובאותם
אחוזים כגון כל מיני לחמים ,או ירקות וכדו' לכאורה לא יאסר - .אמנם העצה הפשוטה כמבואר בט"ז ובש"ך שציין הרע"א שכשלוה יקבע את
המחיר של מה שלווה ויהפכו לתשלום עבור המין שיחזירלפי גדרי ודיני פסיקה–ובגדר שתי מינים שאסור ,גם אם לענין תוספת נתבאר לעילשיש

לדון האם כל מעלה יותר וכן כל שוני מגדיר לב' מינים ,אבל לענין האיסור של חיטים ודוחן גם אם נימא שכשרגיל להשתמש בשל חברה אחרת
למרות שאין לו הבדלאיזה החזיר אם יהיה שוה יחשב לנתן יותר ,אבל כשמחירם שוה מאחר והטעם הוא שרגיל להתייקר יותר כאשר כל סוגי
מוצרים אלו נמצאים בפיקוח ועולים בבת אחת באותם אחוזים אין חשש זה ולא יהיה חיסרון מעצם הדבר שנחשב לב' מינים .ואם כן יש לדון
שגם באופן שלוה מין אחד ויקבע עמו להחזיר מסוג אחר שמאותו מין כגון לוה קמח מלא וקובע עמו להחזיר לו כמות של קמח לבן לפי שווי
ועלות של כמות הקמח מלא שלווה ממנו ,לא מיבעיא אם להדיא יחשיבו כבר עכשיו לפי המחיר דהיינו לפי מה ששוה עכשיו יתן לו אח"כ
מהמין השני שה"ז כאליו עשהו דמים והוי פסיקה וממילא כל שיש לו מלא השיעור של המין השני עכשיו או שיצא השער של המין השני מועיל,
אלא אפילו אם יש ללוה עכשיו רק מעט מהמין השני ולא יצא השער שמדין פסיקה א"א רק מדין הלואת סב"ס אם קובעים עכשיו שיתן את כמות
מוגדרת מהמין השני והכמות שמקבלים הוא כפול אבל לעולם מחמת הפיקוח עלית המחירים של כל מוצרי הקמח ביחד באותו שווי אחוזים,
האם גם יהיה מותר להלות .שו"ר בבר"י ]פי"ז הערה כ"ח[ שהביא מהמהרש"ם וביאר דבריו כן.

סימן קע"ה
א .רוצה להזמין מגילה ,פרשיות ,מזוזות ,בתים ,ס"ת.
 .1האם מותר לשלם על כך מראש ולקבלם בזמנו לפי המחיר של מועד ההזמנה.
.2
.3
.4
.5

האם יש חילוק אם יש לסופר את הקלף או אין לו.
אם לסופר יש עכשיו מזוזות ברמה יותר נמוכה ,או באותה רמה אלא שמחירו נמוך יותר כי זה מקלף עבודת מכונה והוא מזמין עבודת יד.
ואם יש לו רק מזוזה אחת ומזמין אצלו כמות של מזוזות.
ואם מסכמים שהסופר לא ישתמש בכסף אלא מקבל ממנו כדי שבכך יהיה בטוח שלא יחזור בו.

 .6חנות בגדים שמוכרת בגדי יוקרה ופשוטים אין להם כרגע מהיוקרה האם ניתן לשלם מראש עליהם.
 .7רוצה לקנות ש"ס מסויים שכרגע רק בהדפסה ,למוכר יש מהדורה או צבע או גודל שונה ,האם יכול לשלם מראש על הש"ס שיגיע.
 .8הש"ס מודפס כבר וממתין לכריכה ,אריזה ,יבוש ,ובמבצע למשלמים מראש
]ס"ד ,רע"א קמא נ"ב ,ביאור הגר"א קס"ג סק"ב ,ש"ך סק"ז ,חו"ד שם סק"א ,וסימן קע"ה ביאורים סק"א ,וסימן קע"ג סקי"א[.

מבואר בס"ד שפסיקה ביש לו מותר ,אבל רק כשאינו מחוסר ג' מלאכות .אמנם יש לדון כשהקלף והדיו כבר אצל הסופר האם מחוסר כתיבה
נחשב כמלאכה אחת כללית על כל הדבר ,וכן אין חילוק בין מזוזה אחת לס"ת שלם ,או שהדבר מתחלק לפי מספר הפעולות או גודל הטירחה
וכדו' - .6ובשו"ע מבואר שבפסיקה על סמך יש לו מועיל רק כנגד מה שיש לו כלומר שלא יועיל לשלם עבור כמה מזוזות על סמך ההיתר של יש
לו מזוזה אחת ,אבל אם יסכם כמה פעמים בזה אחר זה כפי כמה מזוזות שיש לו עכשיו יחשב פסיקות נפרדות שזה מותר אפילו שאין לו כנגד
כולם ,ובחו"ד נראה שגם בזה אחר זה כל שהוא במעמד אחד אסור ,מאידך בביאור הגר"א נראה שגם בפסיקה מהני אפילו יש לו מעט – .ובאופן
ששער בעה"ב בד' ועדיין לא נקבע השער שלו ושל לקוטות הוא בג' אסור לבעה"ב למכור בד' מחמת ב' טעמים או כי זילא ליה למכור יותר בזול
או בסתמא יהיב על אפירי שפירי ובט"ז כתב שנפק"מ ביניהם הוא אם הלוקח מסכים לקנות של לקוטות והשו"ע פסק לחומרא כלומר שאמרינן
שזילא ליה למכור סחורה פחותה א"כ כשיש לו מזוזות ששווין פחות כי הם ברמה פחותה אפילו באופן שהלוקח יסכים לקחת אם המוכר לא
יסכים למכור כזו מזוזה שלא לפגום בשמו וכדו' אינו נחשב שיש לו ,אמנם אם יש לו קלף עבודת מכונה שלכן מכירו יותר נמוך ,והלוקח יסכים
לפחות כשיהיה לחוץ לקחת גם מזוזה כזו ,יכול לפסוק על סמך זה] ,אא"כ נימא שנחשב כב' מינים[ – .ואם אין לו כלל אבל ניתן להשיג מזוזות
במקומות אחרים אם הלוקח מעונין דוקא בשל אותו סופר לא מהני ההיתר של יצא השער ,כנראה מהדין של בעה"ב ולקוט ,אא"כ יש של אותו
סופר עצמו אצל סוחרים וכדו' .מאידך לדעת החו"ד כל הדין שמחוסר ג' מלאכות אינו נחשב ליש לו זה רק מתחייב להביא מהשוק ע"ס היתר של
יש לו מחוסר ג' אינו נחשב שיש לו מאותו המין ,אבל בקונה דבר ידוע באופן שהמוכר מחוייב לעשותו גם מחוסר ג' אין חיסרון ,ולדבריו אדרבה
אם מעונין דוקא בכתיבה שלו יכול להקדים לו אפילו מחוסר כמה מלאכות.
אלא מאחר ולכל סופר יש מחיר אחר נחשב כדבר שאין שומתו ידועה וממילא אין חיסרון של פסיקה ,ואפילו שלכל רמה של מזוזות יש ממוצע
של מחיר מ"מ כל שכדי לדעת את מחירו לא מספיק לשמוע את הגודל שלו או הכמות וכדו' ,אלא צריך לבדוק אותו ורק אז להגדיר את מחירו אינו
נחשב שומתו ידועה כמבואר בחו"ד ובגר"ז שכדי שיוגדר כשומתו ידועה צריך שיהיו רגילים לקנותו ויודעים מה מחירו.
ואם כל המטרה של המוכר הוא להבטיח לעצמו שלא יחזור בו ומתחייב לא להשתמש בכסף או סוגר בבנק מבלי אפשרות שימוש מבואר ברע"א
שבכל האופנים מותר .

6עיין בבר"י עיקרי דינים מה שמצדד בזה.

ושוני של הגדרת יש לו הוא לכארוה כל אופן שהמוכר או הלוקח יכולים לעכב שאינו בכלל קבלת המכר גם אם לבסוף יסיכמו אם יכולים לעכב
נחשב שלא היה לו ובדברים גבוליים כגון צבע וכוד' יש לעיין האם נמדד בופעל או שיכול לומר שאינו מקפיד ועי"ז להתיר את הפסיקה ,אבל אם
רק מחוסר כריכה שכבר פחות מג' מלאכות מותר פסיקה אבל רק כשער הנמוך ולהוזיל יותר מזה אסור כמבואר בש"ך.
ב .זוג צעיר שדירתם באמצע הבניה ועדיין לא ברור להם צורתו הסופית ,ואיזה צבע וצורה של ריהוט יקנו.
 .1רוצים להבטיח לעצמם מחירים ,האם יכולים לשלם לחנות מוצרי חשמל או רהיטים וכשהדירה תהיה מוכנה יחליטו איזה צורה וצבע לוקחים.
 .2האם יש חילוק בין אם מסכמים לפחות שברור שיקנו את אחד מהדגמים שיש עכשיו או שלא סיכמו כלום.
 .3אם קונים באותה חנות את כל הריהוט של הדירה ,ואין לחנות עכשיו את הריהוט הנדרש ,האם יועיל כאשר יעשו קנין ע"י סודר או כל קנין
שמועיל גם על דבר שאינו ברשותו כדי שיוכל מחמת כך להשאיר על המחיר של עכשיו.
 .4כאשר עושה את ההזמנה על כל הריהוט של הדירה ,ומשלם מראש רק סכום פעוט לעומת כל הקניה ,או שהחנות דורש רק סכום פעוט ובפועל
נותן יותר ,האם יועיל שיוכל לקבל כפי המחיר של עכשיו.
 .5האם יש חילוק בין אם בעל החנות מייצג איזה מפעל ,או שרק קונה ממפעלים ואם לא ישיג יוכל לבטל את העיסקה.
 .6בכל הנ"ל האם שונה כאשר הקונה נותן מראש צ'יק דחוי.
]קס"ג ס"א ,ביאור הגר"א סק"ה ,חו"ד סק"א ,קצוה"ח ונתיה"מ סימן ר"ז ,משפט שלום סימן ר"ט ,חו"ד קע"ג סקי"א[.

מאחר והוא פסיקה שיכולה להתייקר וצריך להיתר של יש לו או יצא השער ,כאשר אין לחנות או המפעל עדיין את הריהוט כל ההיתר הוא רק על
סמך של יצא השער ,ומאחר ויסוד ההיתר של יצא השער כי המוכר כבר יכול עכשיו לקנות עבורם במחיר של עכשיו ולתת להם אח"כ ,באופן שלא
יודעים עדיין סופית גודל צורה וצבע לא שייך להיתר זה .אבל אם למפעל יש והחנות מייצגת את המפעל אם הזמנה בחנות מחייבת את המפעל
היש לו נמדד ביחס למפעל אבל אם הוא סוכן שסיכום איתו לא מחייב את המפעל לא יועיל מה שיש במפעל.
ואם למפעל יש כמה דגמים וצבעים ורוצה להקדים על סמך יש לו ,דנו הפוסקים האם הדבר תלוי לדין ברירה בקנינים שמחמת זה נימא שנחשב
שיש לו .וכן לדעת החו"ד ]קס"ג סק"א[ שצריך שידע הלוקח שיש למוכר האם מועיל גם אם רק אח"כ כשהלוקח יבחר את הדגם והצבע מסויים
יתברר שהיה למוכר ,וגם אם ידיעה מאוחרת אינה נחשבת כידיעה האם מועיל כשודאי יקנה את אחד מאותם דגמים שיש לו עכשיו אלא לא ידוע
מה יקנה] .אמנם י"א שברמ"א נראה שלא צריך שהלוקח ידע שיש לו וכן שבביאור הגר"א נראה שחולק עליו[ - .ומבואר בקצוה"ח ונתיה"מ שגם
אם יעשה קנין המועיל כל שאין לו ולא יצא השער לא יועיל .מאידך במהרש"ם כתב שאם נותנים רק סכום קטן מאוד שניכר להדיא שהסיבה
שיקבל אח"כ לפי המחיר של עכשיו אינה בגלל ההקדמת מעות שבתשלום אלא בהבטחה הקניה שבתשלום מראש א"כ אינו נחשב ששמירת
המחיר הוא מחמת ההמתנה ומותר .ולכאורה בכה"ג גם אם בפועל הלוקח שילם חלק גדול מראש יהיה את ההיתר כי מוכח להדיא ששמירת
המחיר אינה מחמתו - .ובחו"ד מתבאר שכאשר ההתחייבות של המוכר היא רק להשיג את הדבר הנדרש ואם לא ישיג יוכל לבטל את המקח ,גם
אם אין את ההתירים הנדרשים כדי לתת לו לפי המחיר של זמן הפסיקה ,לפחות כאשר מוכר לו בשווי של עכשיו לא בהוזלה יכול לפסוק עמו
ולתת כשיבוא לידו לפי מה שסיכם עכשיו – .אמנם כל האיסור הוא רק מחמת ההקדמת מעות ולפי"ז דנו הפוסקים שכאשר הלוקח נותן ציק דחוי
למרות שהמוכר יכול לסחור עמו לא נחשב כלל להקדמת מעות וכל עוד שלא משך או לפחות לא הגיע הזמן שיש לו אפשרות למשוך לא נחשב
שקיבל כלום ואין חיסרון של הקדמת מעות .למרות שהיה מקום לדון שאם נימא כמבואר בשאלה ??? שלתת סחורה שתמורתה יתן לו אח"כ
סחורה שאין לו נחשב כפסיקה ואסור ה"ה ציק אפילו שעדיין לא הגיע זמנו מאחר ובפועל יכול לסחור בו ולהשתמש בו יחשב שקיבל כהקדמה
תשלום של שווי לפחות חלקי ויהיה כפסיקה אבל מאחר ואם לא יהיה כיסוי וכדו' יחזור על הכל ולא מצד אחריות בעלמא אלא שנחשב שלא
שילם עדיין נמצא שהיחס כאן הוא תשלום הממון ולא מסחר הציק.
ג .זוג צעיר שמזמין ריהוט אצל נגר או במפעל ,האם יכול לשלם מראש ולקבל באותו מחיר.
 .1כאשר הדירה שלהם עדיין לא מוכנה ואין להם היכן להניחו ,ומתנים שיביא להם רק כאשר יכנסו לדירה.
 .2האם שונה כאשר יש כבר קרשים אבל עדיין לא חתוכים ,או רק לא מחוברים ,או שכבר מחוברים אבל הריפוד עדיין לא הגיע ,או לא מוכן ,או לא
מחובר ,או שחסר בכמות שדרוש
 .3האם צריך לחשב גם את העטיפה שמניחים על הכסאות כדי שיגיעו נקיים .וההובלה כאשר טעון הרכבה בבית או לא צריך הרכבה.
 .4יש עכשיו במפעל כסאות דומים מאוד למה שמזמין ,וכן מי שמשלם מראש על מקרר ,וקיים עכשיו במפעל רק דגם דומה ,או צבע שונה ,או אותו
דגם אבל מחברה שונה ,או קצת יותר ישן.
 .5ואם יש במפעל רק מקרר אחד שמונח בתצוגה וברור שלא ימכרו אותו.
 .6אם יש לחברה את המוצרים במפעל שלהם שנמצא בעיר אחרת ,או בסין וכדו' שאר מקומות היצור .או שמזמין אצל בעל חנות אבל אמור להביא
לו בעיר שהולך לגור שם.

 .7בכל הנ"ל האם מותר להם גם למכור לו בהנחה תמורת שמשלם מראש.
 .8אם בשעת ההזמנה היה מקרר מסויים הלוקח רוצה אותו והמוכר רוצה להביא לו כמוהו ממש ממקום אחר.
 .9אירעה שריפה במפעל וכל תכולתו נשרף האם יכול לתת לו סחורה ממקום אחר במחיר החדש.
]בעה"ת מ"ו ח"ד נ"ו ,רע"א קמא נ"ב ,חזו"א יור"ד ע"ו סק"ב-ג ,ש"ך סק"ז ,סימן קע"ג ס"ז ,מחנ"א כ"ט ,גר"ז סכ"ג ,וס"ל ,מקור מים חיים סימן קס"ב[.

בפסיקה על סמך של יצא השער שמותר ,אם קבע לו זמן המחייב שלא יביא קודם ברע"א דן שאם שתלוי בטעמים דאם משום מאי אהנית לי מועיל
אפילו קבע זמן אבל להחשיב כמי שיש לו א"א ,ומצדד שמותר דלא כבהלואת סב"ס שאסור ,ובסימן קע"ג על הש"ך סקכ"ד נראה שסובר שבקבע
לו זמן נחשב שכל האחריות על המוכר ואסור ,ובבעה"ת הביא ב' דעות בזה ובמקור מים חיים כתב להיתר .ובחזו"א כתב בדעת הריטב"א
באופנים מסויימים שאסור ,אמנם מאחר וצריך שלא ירויח בפסיקה זו גם אם מותר להתנות אבל מאחר ולא יכול לתת לו אלא באותו זמן צריך
לנכות כמה שעולה איכסון מקום ,ולכאורה אפילו אם לא התנה עמו באופן המחייב שלא יוכל להביאו קודם כדי שלא יהיה צד איסור של קביעות
זמן מ"מ מאחר ובפועל קבעו זמן ועל סמך יצא השער כבר היה צריך לקבל את הסחורה נמצא שמרויח מחמת הפסיקה דבר ששוה ממון וצריך
לחשבו ,ורק אם זה קיים במפעל וכדו' שההיתר הוא מחמת יש לו יש אומרים שכמו שמותר להוזיל ה"ה שלא צריך לחשב את האיכסון.
ובגדר ג' מלאכות שלא נחשב יש לו ,לכאורה דנים לפי המצב של כל פריט בפנ"ע ולא מצרפין לדון על כל הקניה כולה .ויש לדון האם פעולת
אריזה וכדו' שמיועדת רק כדי שלא יפגם בשעה שיביאו אותה נחשב למחוסר עוד מלאכה ,אבל הובלה עצמה לכאורה אינה חלק מהקניה וממילא
אינה בכלל חיסרון מלאכה ,אבל בארון וכדו' שצריך גם הרכבה אפשר שגם ההובלה הוא חלק מהקניה כי כל עוד שלא הורכב לא נחשב עדיין כלל
כאילו קיבל וממילא נחשב לעוד חיסרון מלאכה ,אלא שיכול לחלק את המכירה לב' חלקים תשלום אחד על המוצר ותשלום נפרד על הובלה
והרכבה ואז גם אם בחישוב יצא שמחמת התשלום מראש שילם יותר בזול עבור ההובלה והרכבה אין בזה איסור דנחשב כמוזיל בשכירות
פועלים .7ובדרכ"ת הביא שגם אם כל המלאכות נעשות במכונה בבת אחת ובמהירות כל שמוגדר כג' מלאכות נחשב שאין לו.
היתר זה הוא רק לענין תשלום בשוויו אבל בהנחה עבור התשלום מראש כשאין לו אסור אבל בהיתר של פסיקה ביש לו מותר אפילו להוזיל גביה
כמבואר בסימן קע"ג ובש"ך כאן מתבאר שלגבי להוזיל אפילו מחוסר מלאכה אחת אסור ורק כשהוא בידו ואינו מחוסר שום תיקון מותר להוזיל,
גדולה מזו כתב המחנ"א שאפילו מחוסר הולכה למקום אחר נחשב לענין הוזלה כמחוסר מלאכה ואסור ,אמנם עדיין ניתן לחלק בין אם המוצר
נמצא בעיר אחרת או שקונה במקום מסויים וצריך שיגיע למקום מגורם בעיר אחרת וכדו' שבזה אפשר שהמכר מוגדר שנעשה במקום שיש לו
ואינו מחוסר כלל אלא שיש עוד התחייבות נפרדת או אפילו כתנאי שיביאו למקום השני אבל הפסיקה נעשית במקום שיש לו שמותר להוזיל ,אבל
בגר"ז כתב שביש לו בעיר אחרת מותר להוזיל.
אמנם כל זה במוצר מוגדר וידוע כגון מקרר וכדו' או שולחן רגיל וכדו' שאחרי שיודע את שם המוצר גודל שלו והדגם שלו יודע כל אחד את
מחירו ולכן אפשר להחשיבם כדבר ששומתו ידוע ,אבל דבר שהוא לא סטנדרט וצריך לבדוק אותו כדי להחליט ולהגדיר את מחירו ,לא נחשב
כדבר ששומתו ידועה כמבואר בחו"ד ובגר"ז וממילא אין בזה איסור לשלם מראש.
ובחזו"א מבואר שגם ביש לו אינו חייב לתת לו דוקא מה שהיה בשעת הפסיקה ,וגם אם ברור שהמוכר לא יסכים לתת לו את הפריט שיש לו מאחר
ובפועל יש לו ואם ירצה יוכל לתת לו כגון המונח בתצוגה והלוקח יסכים לקבלו נחשב יש לו כ"כ בחוט שני אלא שגם לדבריו יש לעיין מאחר
ובעצם זכות הלוקח לעכב שלא רוצה מתצוגה ונמכר בפחות אם לכתחילה לא סוכם שזה על סמך התצוגה אלא סתם שיש לו גם אם לבסוף יסכים
שלא יחשב שיש לו.
ואפילו נאבד באונס יש כאן התחייבות של מכירה וחייב לתת לו אחר ולא אמרינן שא"כ יוצא שכל האחריות על המוכר שנחשב להלואה כ"כ
הנמוק"י דף ס"ד מהתוספתא.
ד .ספר שעדיין לא יצא לאור אבל מפרסמים אותו כבר עם מחיר ,וכן קטלוגים שיוצאים על כל מיני מכירות עם מחירים ועדיין לא ניתן להשיגם.
.1האם מותר לשלם עליו כבר לסוחר כדי שיקבל אח"כ באותו מחיר.
 .2שבוע שיש מבצע על מחיר מוזל ,האם מותר לשלם גם ביום האחרון של המבצע עבור שיספק לו במשך כל השנה באותו מחיר.
.3וכן מוצרי מזון וכן דלק וכדו' הנתונים תחת פיקוח ממשלתי ,האם יכול לשלם מראש לתקופה כשמודיעים מראש שבסוף החודש המחיר אמור
לעלות.
 .4מוצרים רגילים שניתן בקלות לקנות אותם אבל כל חנות לוקחת מחיר שונה ,האם יכול לשלם עליהם מראש לבעל חנות שיספק לו במשך כל השנה.
 .5וכן כשכבר מתחיל קצת השוק של ד' מינים ,וכבר ידוע בערך מחיר לולב ואתרוג לפי דרגת כשרותם ,אבל רוב הסוחרים עדיין ממתינים מלמכור עד
שיהיה ביקוש יותר גדול ,האם יכול כבר לשלם לסוחר שעדיין אין לו סחורה ,במחיר הנמוך כדי שיתן לו לפני סוכות באותו מחיר.
 .6וכן חנות בגדים האם ניתן להזמין ולשלם מראש ולקבל בעונה שהמחיר יותר יקר ,והאם יש חילוק בין בגדים המצויים ממש בחנויות או דגמים
בלעדים או יחודיים בצורה ,מידה ,דוגמא ,או שרוצה דוקא מחייט זה.
7רק באופן שהוא עצמו מרכיב ואכ"מ .אמנם ברוב המקרים אין בזה נפק"מ כי במציאות מחשיבים את זה כתשלום נפרד.

]ס"א ,ש"ך סק"א ,קס"ב ס"ג ,חכמ"א קמ"א דין א' ,גר"ז כ"ה -כ"ו ,חו"ד סק"ג ,שער דעה קע"ג סק"ח[

ב' טעמים נאמרו ביצא השער ,גם כי מאחר וכבר יצא השער ביד הלוקח להשיגו וממילא הקדמת מעותיו לא הועיל לו כלום ,וגם שהמוכר יכול
להשיגו עכשיו וממילא לא הפסיד והרויח כלום ,ובב"י ובש"ך ממבאור שנקטו שצריל ב' הטעמים ומשלימים זה את זה ,דלא כהחו"ד והשע"ד
שחילוק אימת צריך לכל טעם ,וא"כ גם אם יש כבר מחירון אבל הספר לא יצא לא יועיל המחירון להחשיבו ליצא השער ,וכן הדין בד' מינים אם
הסוחרים עדיין לא רוצים למכור כי ממתינים יותר קרוב לסוכות שהמחירים יהיו יותר יקרים ,כל שאין לו עדיין או שבגדרי מחוסר מלאכה לא
נחשב שיש לו לא יועיל להחשב שיצא השער.
ובהגדרת יצא השער לדעת הרמ"א שאי"צ הנמשך כמה חדשים בחלק מהפוסקים מבואר שצריך שער הנמשך כמה ימים וכן מבואר בחכמ"א ,אבל
בגר"ז כתב שצריך גם שיהיה הרבה סחורה בשוק ,וגם שיהיה נמשך כמה ימים - .ואם צריך שימשך השער כמה ימים ,יל"ע האם גם פסיקה ביום
אחרון הוא עדיין בכלל הלשעבר ,או שצריך מרווח של זמן שיוכל לקנות ,ואת זה הגדירו לכמה ימים ,אבל בחו"ד יש שפירשו שגם שער של יום
אחד נחשב לשער - .ובשער דעה כתב שכל מה שצריך שער ידוע הוא כדי שיוכלו להשיג ,אבל אם הוא דבר מצוי אלא שאין לו שער ,דינו שוה
ליצא השער ,ולדבריו לכאורה אפילו אם המחיר שונה בחנויות יכול לשלם מראש לכל השנה] .ועיין במבי"ט ח"א קי"ד שנראה שמחמיר בזה[
וכן בגדים שלכל דגם וצורה יש מחיר אפילו רק קצת שונה אבל הסיבה שאין לו מחיר אחיד הוא בגלל שורתו שונה ,וכדי לדעת את מחירו צריך
לראות ולקבוע נחשב אין שומתו ידוע ,אבל אם יש מאותו דגם עצמו בשוק וצריך רק לראות כדי לדעת איזה דגם ומידה ,נחשב רק לראות איזה
בגד אבל אינו חיסרון בשומתו ידוע ,וכל שלא יצא השער אסור ,אבל יצא השער למרות שבפועל כל חנות מוכרת בשינוי מחיר מסויים ,אבל אם יש
מחיר ממוצע לכזה בגד אבל הוא הזמין דוקא אצל חייט זה כי רוצה דוקא מיצירתו לא יועיל יצא השער כי לא יכול להביא לו ממקום אחר.
ה .האם מותר לשלם מראש ,ולקבל הנחה.
 .1למנוי שנתי על עיתון ,או לקורסים שונים לכל השנה ,או לגני ילדים ,וכן להופעה מסויימת שתערך לאחר זמן ,או לכרטיס טיסה לחגים וכדו'
שברור שבמועדו יעלה יותר.
 .2וכן כשמזמין לשמחה שתערך לאחר זמן קייטרינג ,או אולם עם האוכל שלו ,ועד אז ספק או ודאי שהמוצרים יעלו.
 .3והאם יכול לסכם שמשלם עכשיו על המאכלים שכבר קיימים ,או אפילו יקנה לו את המוצרים בקנין גמור ,ותמורת זה יתן לו אח"כ את כל האירוע
לפי מחר של עכשיו
 .4ומה ההיתר להטעין בהנחה כרטיס מקוה ,בריכה ,רב קו ,או מספר צילומים.
]ס"א ,ס"ד ,שע"ד סק"א ,אבנ"ז רי"ד ,משפט שלום חו"מ ר"ט סקכ"ה[

בחלק מאופנים אלו לא שייך יצא השער כי לא יכול לקבל עכשיו דבר שכל מהותו הוא לאחר זמן ,ועוד חיסרון יש בזה שה"ז כקבע זמן המחייב
את שניהם ,וכן לא שייך יש לו או מחוסר מעט מלאכות ,וכן לא יכול לשמור את המוצרים עד אז ,אמנם יש מהדברים שההנחה הוא כי עי"ז יודעים
כמה צריך ,או בגלל מעלת התשלום המרוכז ולא בגלל הזמן המתמשך או בגלל הסיכון שיאבד ,וכל שאפשר לתלות שההנחה היא עבור דבר אחר
יש אומרים ]עיין מה שדן בזה בבר"י כ"ג ס"כ ,ופ"ט סי"ז[ שמותר בכל האופנים ולפחות כאשר מפרש כן להדיא .ובקייטרינג יש לדון אולי אפשר
להחשיב שחלק מהתשלום הוא עבור פעולת ההכנה שבשכירות פועל מותר להוזיל .וממילא ביחס לשאר המאכלים כבר יצא השער שלהם ,אבל
בזה לדעת השו"ע כתב בשע"ד שההיתר של יצא השער צריך לתת כשיעור מעותיו ולא יותר כלומר שהפסיקה הנחשבת על המוצרים יצטרך לשלם
כולו ,וטעמו של המחבר דאזיל לשיטתו ששתי הטעמים נצרכים להיתר ועל טעם של מאי אהנית לי לא שייך לומר שישלם על חלק ויחשב שעליו
הקנין והשאר נותן לו כטובת הנאה על מה שנתן לו מראש ,אבל לדעת השע"ד שגם הטעם שמאחר והמוכר יכול עכשיו לקנות נחשב כאילו נקנה
לו מספיק להיתר ,א"כ ביחס לריבית לא נחשב שיש כאן הלואה כלל אלא מכר ,וטעם זה שפיר יתיר מה שכנגד המעות שנתן והשאר בשעת הקניה
יוזיל לו לפי מחיר של עכשיו אבל ללא קשר לריבית כי אין כאן הלואה ,ובאבנ"ז חולק עליו דשכנותן מעות על מקצת הוא מחייב את הכל ומילא
נחשב פסיקה על כולו ,ויש לעיין לפי"ז כאשר הקנה לו קנין גמור שקונה לענין מי שפרע גם שייך טענה זו או שיש כאן ב' חלקים .ובמשפט שלום
כתב שבמקום שדרך הסוחרים לספק את כל הסחורה עבור תשלום חלקי קיימים היתרי פסיקה גם בתשלום חלקי כי שניהם יכולים לקנות עכשיו
בסכום זה .אמנם כשיש לו כל שיעור הסחורה ביחס לסחורה עצמה יכול להוזיל גביה מדין יש לו וממילא על שאר הדברים יחשב כשיעור מה
שישוה בשעה שמקבל ולא יחשב שקיבל על ההקדמה.
ו .סוחר אתרוגים
 .1האם יכול לשלם לספק באמצע הקיץ על לולבים או אתרוגים לסוכות ,שעדיין לא גדלו ,או כבר גדלו ,נקטפו ,נארזו ,בקירור.
 .2האם יכול להזמין ולשלם מראש לסוחר שלפעמים מקבל ישירות ממגדלים ולפעמים דרך סוכנים או שתמיד קונה ישירות מהמגדלים.
 .3וכן ישיבה או מוסד האם יכולים לשלם למאפיה ,או סוכן ירקות ,או לתנובה או לשימורים וכדו' שמתקלקלים או שאינם מתקלקלים ,מראש על כל
השנה .או להזמין קיטרינג לשמחה בתשלום מראש וישאיר לו את אותו המחיר.

 .4האם יש חילוק איזה כמות הם מזמינים ,או שמתנים שרוצים דוקא סחורה טריה ,או מתנים מפורש שיקבלו את זה רק במשך כל השנה.
 .5חנויות שמפרסמים שמשלם מראש לא צריך לשלם על דמי משלוח.
 .6בכל האופנים הנ"ל לא ידע שיש איסור לשלם מראש ובפועל נשאר אותו מחיר האם צריך לקזז לו מהמחיר - .והאם יש הבדל אם עלות כל
הפרשים אלו משמעותי
 .7הזמין בגד מכשיר חשמלי וכדו' יקח זמן עד שייגע האם יכול המוכר לתת לו בינתים להשתמש בדגם שונה דומה וכדו'
בפסיקה המותרת על סמך של יצא השער מבואר בס"ה שצריך שלא ירויח בדבר כלום וצריך לנכות חסרונות ודמי סרסור ולכן אם ההיתר הוא כי
האתרוגים כבר קיימים ,וכן בירקות ומוצרי חלב אם אין להם את כל הכמות כל ההיתר הוא רק מדין יצא השער שצריך להוריד לו דמי איכסון ,ואם
יש עכשיו את כל הכמות של כל השנה וכמבואר בשו"ע שצריך שיהיה לו כנגד כל מעותיו ,מחד בפשטות מאחר וצריך איכסון אין את הסברא של
מאי אהנית לי כי זה אמור להתקלקל וממילא בכה"ג גם ביש לו יצטרך לנכות את הוצאות האיכסון ,אמנם מאידך כשיש לו מאחר ומתייחס ונחשב
כמכר גמור ולכן מותר אפילו להוזיל ה"ה שיכול להרויח מחמת הקדמתו וממילא אי"צ לחשב חסרונות ואפילו במוצרים כאלו שאם לא יאכסנם
יתקלקלו וביותר אפילו שקבעו זמן להדיא לכל השנה ובאופן המחייב שלא יוכלו לתת לפני כן מאחר וההיתר הוא בגלל יש לו שנחשב כמכר ולא
כהלואה ומחמת כן מותר להוזיל וכן אינו צריך לקבל על עצמו שלא יהיה ריוח ה"ה שאין חיסרון של קביעת זמן ואפילו באופן שמתנה לסחורה
טריה וסחורה של עכשיו בודאי יתקלקל מאחר ובפועל יש לו ואינו מחוסר מלאכה ונחשב כקנה מותר .וה"ה לקיטרינג שלמרות שכל המוצרים
כבר יש להם שער אבל מאחר והם יתקלקלו צריך לחשב הוצאות קירור ואיכסון אמנם גם באלו שאינם מתקלקלים מאחר וההזמנה היא על אספקה
מפוזרת למשך כל השנה ולא בבת אחת ובה המחיר יקר יותר צריך גם לחשב הפרש זה כמש"כ בפ"ת ,אבל אם בשעת ההזמנה יש להם אפילו
שאמורים להשתמש בהם לאירוע באותו יום מהני דביש לו מספיק שבאותו שעה יש לו אפילו שעתיד מיד להשתמש בהם ,וכן לפסוק בהם לאחר
בזה אחר זה ,אלא שאם ההיתר הוא דלא גרע ממוזיל לדעת הש"ך סק"ז שמחוסר מלאכה אחת מותר רק לפסוק כמחירו אבל אינו רשאי להוזיל
א"כ כשלא ארוז וכדו' אפילו שיש לו יצטרך לנכות כל הוצאה שחסך חיסרון קירור .ובפרישה כתב שבסתימת השו"ע כרש"י שצריך לנקות דמי
סרסור אפילו אם באמת המוכר לא קנה דרך סרסור ,ובגמרא מבואר שהטעם שצריך להוציא חסרונות הוא כדי שיהיה מאי אהנית לי וכל שמרויח
נחשב שהועיל לו וא"כ אם בפועל לבסוף נשאר באותו מחיר אפילו שאם היה קונה בשעת הפסיקה היה לו חסרונות מ"מ אינו נחשב שמה שאינו
מנכה לו הוא בשביל הקדמת המעות דלא גרע מפסיקה עכשיו מחדש ומ"מ אינו נחשב כפסיקה בחוב כי בא בתחלה באיסרו ,ובב"י וכן בש"ך
כתבו שההיתר של יצא השער הוא משתי הטעמים ביחד של מאי אהנית לי וגם שקנה למי שפרע אבל בשער דעה האריך שיצא השער מהני
להחשיבו כמי שיש לו וא"כ לדבריו אם יש לו אין צריך לנכות החסרונות ה"ה ביצא השער כן וכן לדעת החו"ד קס"ג סק"ב שמחלק שבשער הקטן
לא מהני קנין למי שפרע וצריך לטעם דמאי אהנית לי ורק בשער הגדול יש מי שפרע ואי"צ למי אהנית לי א"כ בשער הגדול לא יצטרך לחשב
חסרונות.מלשון השו"ע כלום נראה שכלל לא כלומר שאין הבדל בין מעט לרב ואע"פ שזה הוספה דרך מקח שמותר במעט אפשר שכאן מוכח
שהוא בגלל ההקדמה. ..
ז.
.1

זקוק בעוד חודשיים לסכום גדול של דולרים ולא רוצה להנזק מעליית הדולר או שירד.
האם יכול לתת שקלים לסוחר דולרים ,ולסכם עמו שאם ירד הדולר בזמן שקבעו יתן לו יותר ,דהיינו כפי כמה שמשלמים באותו זמן ,ואם יעלה
יתן כפי השווי כיום.
והאם יכול לסכם עמו שבמידה ובאמצע הדולר ירד ואח"כ יעלה שוב ,יתן לו דולרים כפי השער הנמוך ביותר שהיה באותה תקופה.

.3

והאם יכול גם לתת לו דולרים בתחלה ולשער אותם לפי שווי השקלים עכשיו ,ולסכם שאם הדולר ירד בזמן שקבעו יתן לו דולרים לפי השוויי אז,
ואם יעלה יתן לו לפי השווי של עכשיו.

.2

]ס"ז ,חו"ד ביאורים סק"ג ,וקס"ב סק"ה ,מקור מים חיים[.

מבואר שביצא השער יכול לפסוק שיתן לו כפי שער הגבוה דהיינו הזול ,ומ"מ אם יתייקר יתן לו כפי השער של עכשיו למרות שזה קרוב לשכר
ורחוק מהפסד] ,כן מבואר בבית מאיר ובשעה"ד דלא כהש"ך ]בסימן קע"ג סקכ"ד אבל בחו"ד שם ביאר דבריו באופן אחר[ .אבל לפסוק גם כפי
מחיר שיהיה באמצע ,כלומר שאם ירד באמצע ואח"כ יעלה תן לו כפי האמצע ,החו"ד אוסר ,אבל המקמ"ח מתיר - .ובחו"ד כתב שלא רק במעות
יכול לפסוק על שתי השערים אלא גם בפירות ,ואפילו באותו מין פירות עצמו ,ולא נחשב כהלואת סאה בסאתיים ,ולפי"ז אם נגדיר דולרים כפירות
או מט"ח אחר שיותר קל להגדירו כן מותר.
ח.
.1
.2
.3

סוחר ספרים ,או בגדים.
האם יכול לתת לסוחר שני כמות מהסוג שכבר יצא בהסכמה לתת לו כנגד כמות מסוג אחר שהשני עומד להוציא.
האם שונה כשכבר יצא אלא שעדיין לו אין את הספר,
ריהוט מוצרי חשמל וכדו' וכדו' הנסחרים באר"י בדולרים ,כשאין חשש שיעלה המחיר האם מותר לשלם עליהם מראש.

]סימן קס"ב ט"ז סק"א וסק"ט ,חו"ד קס"א סק"א ,חזו"א סימן ע"ב סק"ה,

בט"ז כתב שללות סאה בסאה דרך מכר מותר ,ובביאורו של החו"ד בדעת הט"ז מתבאר שלא רק אם קבעו להחזיר לו אותו מין ממש שבכה"ג
ההיתר הוא שמה שמקבל עכשיו הוא כתשלום על מה שמתחייב להחזיר לו וה"ז ככל פסיקה ואפילו שלא יצא השער מ"מ בעצם הנתינה עכשיו
נחשב שיש לו ומתחייב ככל פסיקה ביש לו ,אלא אפילו אם קבעו להחזיר לו מין אחר כל שנעשה בצורת מכר ופסיקה אינו מוגדר כהלואה וכן אינו
מוגדר שמה שנותן עכשיו הוא תשלום עבור מה שיפרע לו שבכה"ג הוי פסיקה שאסור כשאין לו ולא יצא השער ,אלא נחשב לטרשא כלומר שמה
שמקבל עכשיו הוא הנקנה ומה שיתן לו אח"כ הוא הפרעון ובכה"ג גם כשלא יצא השער אפילו אם זה שתי מינים אחרים אם בדרך כלל המחיר של
ב' מינים אלו זהה ואינו ניכר וגם אינו מעלהו הרבה ומותר .ולפי"ז בצורת מכר יכול אפילו לקבוע לתת לו סוג מטבע אחר שהשער שלו בדרך כלל
קרוב ושוה אליו ,והאיסור לקמן ללוות סאה חיטין בסאה דוחן הוא רק בדברים שהשווי שלהם אינו דומה .אבל בחזו"א כתב שכל תשלום מצד
עצמו הוא רק מעות וכשמתחייב חפץ וכדו' עבור תשלום הוא רק מכח קנין שנעשה עבור זה בנתינה עצמה וה"ז כהלואה ממש ,וכמו שבהלואה
א"א להחשיב את מה שמקבל עכשיו עצמו ליש לו ה"ה כשקובע אותו בתורת תמורה ,וכל ההיתר שייך רק כשקובע שמתחייב סכום מסויים
ותמורת אותו סכום שוב קובע את התשלום כמקח וככל פסיקה וזה כבר בב' שלבים ומהני להחשב שיש לו ,ולפי"ז כתב שמאחר ואינו מכר ממש
אלא רק פסיקה על סמך המעות ,יכול אח"כ לחזור בו ולקבל מי שפרע .ומאידך מאחר וקבעו את החוב השני מצד מקח לפי השוויה"ז ככל פסיקה
שיכול לקבוע גם שאם יוזל יתן לו אח"כ כפי השער שבשעת הפרעון .וכעי"ז כתב החכמ"א שכל החלפת חפץ בחפץ אינו מכירה אלא חליפין
וממילא כשאין לו לא שייך חליפין .ומש"כ החו"ד שמהני גם לקבוע על מין אחר מצד שנחשב רק כתשלום א"א ,כי תשלום של תמורה הוא רק
מעות ,והתחייבות לתת דבר אחר הוא התחייבות חדשה של פסיקה ע"י המעות וממילא צריך שיהיה לו מאותו המין או יצא השער .ועוד שמאחר
ועתיד להתייקר לא שייך כלל ההיתר של טרשא של תשלום לאחר זמן שזה רק לפי מה שקובעים עכשיו ולא לפי מחיר שונה באותה שעה] .וע"ע
מש"כ בנתיה"מ ר"ג סק"ז[
אבל אם כבר ניתן להשיג את הספר וכבר יצא השער שלו מותר לעשות פסיקה של מין אחד כנגד השני כמבואר ברמ"א בס"ו וברע"א על הט"ז
סימן קס"ב ,ולפי"ז מאחר ומט"ח לדידן הוא פירות נמצא שנותן לו עכשיו פירות ותמורת זה יתן לו אח"כ פירות אחרים ולמרות שאין חש
שהמחיר יעלה אבל שווי הדולר ישתנה ומאחר והוא פירות ממילא יחשב שעלה מחיר המוצר וקיבל שווי אחר.

