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 א"שליטמאיר קפל� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

  ריבית סאה בסאה בנתינת ככר לשכני� בעני	� .בבא מציעא עה

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

ואפילו ע� יוקרו (מ להחזיר סאה מאותו הפרי לאחר זמ� "מתי מותר לקחת סאה של פירות ע •
 ?ומתי אסור, )הפירות

מטבע של "דכיו� שהוא דבר מועט הוא כהלואת וכתב , � סאה בסאהא התיר להלוות ככר לח"הרמ •
כ "משא, מטבע לא שיי� ריבית כלל כיו� שאי� שוויו משתנה ביחס לעצמובד, ואינו מוב�". כס�

 ! בלח� וכדומה שהוא מוזיל ומתייקר ושיי� בו ריבית

 הא� �כמות� ואי� ללוה סאה מאות� הפירות אלא מפירות אחרות השווי� , הלווהו סאה בסאה •
הא� המלווה יכול להלוות ללוה סאה מאותו המי� , וא� יש בו משו� ריבית? יש בו משו� ריבית

 ?דהא השתא יש לו ללוה מאותו המי�, כדי שיהיה מותר להלוות סאה בסאה

 ?שער בשוק א� אי� ללוה כס� לקנות בוההא� מותר להלוות סאה בסאה כשיצא  •

 דבודאי נת� התוספת לש� מתנה ולא  כיו�� זה לזה בריביתתלמידי חכמי� מלווידאיתא בגמרא  •
 ?ח לעשות זאת"מתי ובאיזה דברי� הותר לת. לש� ריבית

 
 
הלויני כור חטי� : לא יאמר אד� לחבירו משנה", ל"וז, .עהגמרא בבא מציעא משנה ו. 1

. וסר והלל א,או עד שאמצא מפתח, הלויני עד שיבא בני: אבל אומר לו. ואני את� ל� לגור�
, שמא יוקרו חטי�, לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמי�: וכ� היה הלל אומר

אבל חכמי� , זו דברי הלל: אמר רב יהודה אמר שמואלגמרא . ונמצאו באות לידי רבית
בני חבורה המקפידי� זה : ואמר רב יהודה אמר שמואל. ופורעי� סת�, לוי� סת�: אומרי�

, ומשו� לוי� ופורעי� ביו� טוב, ומשו� מני�, שו� משקלומ, על זה עוברי� משו� מדה
תלמידי חכמי� מותרי� ללוות : ואמר רב יהודה אמר שמואל. וכדברי הלל א� משו� רבית

 ".ומתנה הוא דיהבו אהדדי,  מידע ידעי דרבית אסורה?מאי טעמא. זה מזה ברבית
 

דהא סאה ,  לו שפיר דמי דכיו� דיש .בל אומר הלויני עד שיבא בניא ", ל"וז, י ש�"ורש
 .וכי יש לו לא גזור, דלאו נש� דאורייתא, בסאה דרבנ� הוא

 .שלא החמירו לדקדק באיסור סאה בסאה כל כ�, בלא קציצת דמי�,  ככרות סת�.לוי�

 .איש לסעודת עצמו, או יושבי� בבית אחת,  הולכי� בדר�.בני חבורה

קפידי� להלוות זה את זה במדה ומ,  שאי� מוחלי� על דבר מועט.המקפידי� זה על זה
 .במשקל ובמני�

 . בשבתות ובימי� טובי�.עוברי�

והת� , ובלבד שלא יאמר לו הלויני): א, קמח( דתנ� במסכת שבת .משו� לווי� ופורעי�
 .מפרש טעמא שמא יכתוב

 .דמתנה בעלמא הוא ולא רבית,  ושפיר דמי.וארי�

גנות : למחזי ופירושו, א לא ארי� לנאוערות מלכ) 'ד(ודומה לו בספר עזרא ,  טוב.ארי�
 .המל� לא יפה לנו לראות

 
 דרב אוזי� דינרי ,וא� רבי חייא סבר דהבא טבעא הוי", ל"וז, :גמרא בבא מציעא מד. 2

זיל שלי� לה : אמר ליה,  אתא לקמיה דרבי חייא,לסו� אייקור דינרי, מברתיה דרבי חייא
הוה ליה ,  אלא אי אמרת פירא הוי,י שפיראי אמרת בשלמא דהבא טבעא הו. טבי� ותקילי�

וכיו� דהוו ליה דינרי נעשה כאומר לה הלויני עד , רב דינרי הוו ליה! ואסור, סאה בסאה
 ".שיבא בני או עד שאמצא מפתח

  



ת נהי "וא", ל"וז ,נעשה כאומר לו הלויני עד שיבא בניה "ד. תוספות בבא מציעא מו. 3
 סאה בסאתי� כי הכא שנות� לו טריסית יותר אסור 'דשרי סאה בסאה בעד שיבא בני כו

ל דהכא אינו נות� לו אותו מטבע עצמו שלקח אלא מי� אחר דדמי " וי,והוי רבית גמור
ק כמו שמותר סאה בסאה דר� הלואה באומר עד שיבא בני משו� דסאה " וה,למקח וממכר

 ". עד שיבא בנינ דר� מקח וממכר אפילו סאה בסאתי� מותר באומר"בסאה רבית דרבנ� ה
 
ת והא "וא", ל"וז, ל"מהו דתימא כעד שיבא בני דמי קמה "ד: תוספות בבא מציעא סג. 4

ל דודאי דר� " וי,כהלל דאסר עד שיבא בני.) ד� עה(רב נחמ� פסק לקמ� בשילהי פירקי� 
 דאי ,בארבע' ה' הלואה אסור אפילו סאה בסאה אבל דר� מקח וממכר כי הכא שרי אפי

ה דאפילו רבנ� לקמ� לא שרו אלא סאה בסאה אבל סאה בסאתי� לא אלא לאו הכי תקש
 אכדפרישית דדר� מקח וממכר שרי טפי חמש בארבע מדר� הלואה אפילו סאה בסאה דהכ

 ."ע"שרי לכ

  
' ל כר"ונראה דהשתא קי", ל"וז, ולית הלכתא כוותיהה "ד. תוספות בבא מציעא עה .5

 ,מנו כמה כורי� דברייתא דרבי חייא מסייע ליהיצחק דאפילו שאי� לו אלא סאה לוה הי
  ."דביחד אי� יכול להלות אלא כמו שיש לו ובזה אחר זה דוקא שרי' � פי"וריב

 
 יש .אי� לו אלא סאה לוה עליה כמה סאי�", ל"וז, .שיטה מקובצת בבא מציעא עה. 6

ר אלא אפילו  ונראה שאי� צרי� לומ,מפרשי� שצרי� לומר לו קנה כל סאה וסאה זו אחר זו
 וכהאי גוונא אמרינ� ,בסת� נמי רואי� את הסאה שיש לו כאלו היא תחת כל סאה וסאה

בגיטי� המלוה מעות את הכה� ואת הלוי מפריש עליה� וא� מתו והניחו יורשי� שירשו 
קרקע מפריש עליה� ואפילו לא הניח אלא מלא מחט גובה מלא קרדו� ואותו מלא מחט 

 . ש" הרא.נתפש על כל מה שמפריש
 ומכל מקו� מאי דשרי משו� דחשבינ� להו , פירוש ואפילו בבת אחת.לוה עליה כמה סאי�

י " וא� כ� למה לי טעמא משו� דמלוה לא קני מה שבידה וכדפירש רש,כבזה אחר זה
 ואפשר דהיינו טעמא משו� דודאי לא , מה שלקח השתא על�ו לסמהתיפוק ליה שיכול ללו

 ועוד דכיו� דבעי� היא ליכא ,א עכשיו לוה שתיה� בבת אחתאסמ� דההיא לוה אותה דה
 שיש לו בעי� המ ולפי זה הייתי יכול לומר דעל. למימר עלה נעשה ולאו עלה התירו ללוותו

 ואפשר דלא פלוג בי� בעי� ללא בעי� אלא ,אי� לוי� מטע� זה וא� לא מצינו חלוק זה מפורש
 ."שיטה. למודתרי�  וצ,הכא דמוכחא מילתא

 
ר הונא יש לו סאה לוה עליה "א", ל"וז, )�"בדפי הרי. ד� מה. (� בבא מציעא עה"רי. 7

 תאני רבי ,יצחק אמר אפילו יש לו סאה לוה עליה כמה כורי�' סאה סאתי� לוה סאתי� ור
 ,יצחק טיפת יי� אי� לו טיפת שמ� אי� לו הא יש לו לוה עליה כמה טיפי�' חייא לסיועיה לר

 וכ� היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר .סר ולית הלכתא כוותיה והלל או.וכ� הלכתא
ר יהודה אמר שמואל זו דברי הלל אבל חכמי� אומרי� לווי� סת� ופורעי� " א,לחברתה

חייא ' נ היכא דאית ליה מההוא מינא כדתני ר" ודוקא על שער שבשוק כדרב הונא א,סת�
  ." הא יש לו לוה עליה כמה טיפי�לסיועיה לרבי יצחק טיפת יי� אי� לו טיפת שמ� אי� לו

 
ל ודוקא "� ז" כתב הרי.וחכמי� אומרי� לווי� סת� ופורעי� סת�", ל"וז, ובעל המאור ש�

 ואינו נראה כ� אלא לווי� סת� ופורעי� סת� ואפילו שלא על שער ,'על שער שבשוק וכו
י תדיר וא� שבשוק שבשאלת ככר לא חיישינ� ולא מידי ששכרו ופחתו מועט ועוד שהוא מצו

 ".אי� לזה יש לזה אפילו בלא שער שבשוק מידי דהוה אפוסק עמו על הזבל כל ימות השנה
 

דחכמי� לאו אככרות לבד אלא '  הסכימו האחרוני.לווי� סת�", ל"וז, ונימוקי יוס� ש�
 דלא החמירו כל כ� ,אפילו אמר הלויני כור חיטי� הוא דקאמרי דאי� צרי� קציצת דמי�

ל כתב דלישנא נמי הכי דייקא דאי לא מהדר אלא "� ז" והרמב,באיסור סאה בסאה
ל " וכתבו הגאוני� ז.אככרות היה לו לומר אבל חכמי� אומרי� לוה סת� ופורע סת�

א " וכתב הרשב,דבכלל לשו� זה דלווי� סת� משמע נמי דלווי� סאה בסאה על שער שבשוק
ל שפירשו דלווי� סת� לאפוקי היכא דקבע לו זמ� " המפרשי� זל דאי� נראה כאות�"ז



לפרעו� משו� דחוששי� שמא ישתנה השער בינתי� דודאי קביעות הזמ� לתועלת הלוה הוא 
ל " וכתב רבינו האי גאו� ז.שאי� המלוה יכול לכופו אלא א� בא לוה לפרוע תו� זמנו רשאי

פ שאי� לזה יש לזה "שבשוק שאעבתשובה דשאלת ככר שהוא דבר מועט לא בעינ� שער 
מוכיח כ� ) ב"ד� קמח ע( ובמסכת שבת פרק שואל אד� ,מידי דהוה אזבל כל ימות השנה

פ שאי� לזה שרו רבנ� משו� "ל דאע"ד ז" וכ� כתב הראב,דמוקי לה בדלא קייצי דמי
נ משו� דלא קפדי שכני� אהדדי "דמילתא זוטרתי היא ושכיח לאזופי חדא מחברתה א

 ."אבהא מילת
 
יש מי שכתב דבזמ� הזה ", ל"וז, א" ברמ'ב סעי� א"שולח� ערו� יורה דעה סימ� קס. 8

כי יש לה� , וכ� נוהגי� להקל ואי� למחות ביד�, מטבע של זהב דינו ככס� ולוי� זהוב בזהוב
, יש מי שאומר דמותר ללוות ככר לח� בככר לח�) ד"נ' י סי"פסקי מהרא. (על מי שיסמוכו

הטור והרבה . ( דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אד� להדדי בזה,כמטבע של כס�
 ".וכ� נוהגי� להקל). י"פוסקי� ועב

 
 , ל"וז', ב הערה ל"הלכות ריבית סימ� קס', ואגרות משה יורה דעה חלק ג



הלוה לו סאתי� חטי� ועשה לו שטר ", ל"וז, 'ב סעי� ה"שולח� ערו� יורה דעה סימ� קס. 9
, או שהיה ללוה מעט מאותו המי�, ברר המלוה שיצא השער בשעת הלואהא� לא י, עליה�

ישבע הלוה שלא יצא השער ושלא היה לו כלו� מאותו המי� ולא יפרע אלא דמי� שהיו 
 ,ò éìùî èòî åì éúéð÷ä øîåì ìåëé äåìîä ïéàå"øçà é ,äåìä úòã àìá éðäî àìã ,שוי� בשעת הלואה

והחטי� יקרי� ,  במקו� אחד והתביעה במקו� אחרוההלואה היתה, תחייב לו חטי�הוא� 
äâä : åì ùéùë úååìì åøéúä àì. לא ישל� לו אלא כשויי� במקו� ההלואה, יותר במקו� התביעה

íéèç äàñá íéèç äàñ àìà ,øåñà ïçåã äàñá ïéèç äàñ ìáà,ôòà " ïçåã åì ùéå ãçà øòùá ïäù é) øåè
áàøä íùá"äáå ã"ú.(" 

 

 ,יצא שער של שניה�' ז אפי" כתב העט.'ל פי שה� בשער אחד כוא� ע", ל" וז,� ש�"וש
ג דביצא השער של חטי� לבדו מותר הכא שמלוה על דוח� גרע טפי "ג דאמרינ� לעיל ס"דאע

 וראיה מדתנ� לא יאמר דכתב ,ב"ב ע"ה ד� ע"ו ח" שער מרומותהתעל  וכ� משמע בב,'כו
ור כמי שיש לו ה� וה� עכשיו בשער אד� לחבירו נכוש עמי ואעדור עמ� שהרי ניכוש ועיד

 ."כ" ע,אחד ואפילו הכי אסור כיו� שה� שתי מלאכות ופעמי� שאינ� שוות ואסור
 

 כיו� רומותהתפר הטע� בס .אה חטי� בסאה דוח� אסורס", ל"וז', סעי� קט� ט, ז ש�"וט
ת� ' ג סעי� ב"קס'  בסיבוכתשה  ולא תקשה ממ,כ" ע,שה� שני מיני� ולפעמי� אינ� שוות

 דהת� מכירה ודר� מכירה כ� הוא ,לי חטי� שאני רוצה למכור וליקח יי� דשרי ביש לו
 ."כ מה שאי� כ� בהלואה שאסור להרויח בפרעו� הלואתו"למכור כדי להרויח בו אח

 
א "י הביא בש� תלמידי הרשב" ב.'או ילוהו לו כו", ל"וז, 'ד סעי� קט� ב"ז סימ� קס"ט. 10

 וכתב על זה דלא ,ה עליה משו� דסאה זו להוציאה לוה אותהדא� הלוהו סאה שאינו לו
ג דלהוצאה ניתנה לו ילוה עליה שהרי כל חטי� שביד האד� להוצאה עומדי� "נראה לו דאע

א ודאי א� הלוה לו כבר סאה "ל לתלמידי רשב"ד דס" והנראה לע.ל" עכ,ה לוה עליה�"ואפ
 ,אי� כיו� שיש לו כבר סאה ברשותוופסק בדר� היתר ודאי יכול להלות עליה אפילו כמה ס

 בזה אי� היתר אלא שית� לו סאה ,ולא אסרי אלא א� בא עכשיו לעשות היתר שיוכל להלות
 אבל א� רוצה להלות לו עכשיו כדי ,אחת במתנה ונמצא דקרינ� שפיר יש לו על אותה סאה

לו הוא דיכול  דכל עיקר ההיתר מחמת יש ,שיוכל על ידי זה להלות הרבה סאי� זה לא יועיל
כ במה שילוה לו וזה אינו שיי� כא� דהא אותו סאה גופה "להחזיק זה הסאה לשלמה לו אח

 א� כ� אי� כא� לומר שתהיה ,ניתנה להוצאה ויחזיר לו אחרת תחתיה ולא יחזירנה בעי�
י "א בתשובה הביאה ב" כתב הרשבכיהשו�  ומ,אותה סאה במקו� תשלומי� על אחרת

ק " וכ� סמ, ילוהתב ולא כ,'עשות בהיתר נות� סאה אחת חטי� לקהל כו וכדי ל,ל"בסמו� וז
א גופיה הבאתיו " ועל כ� כתב רשב.וכל בו נקטו היתר נתינה ולא הלואה מטע� שאמרנו

 והיינו בדר� ,כ הרבה"דא� היתה לו כבר הלואה מועלת להלות אח' ג סעי� א"קס' ריש סי
 כ� ,יו אלא היתה בהיתר בפני עצמהשכתבתי תחלה שהיתה נעשית שלא לש� היתר עכש

 ."ד"נראה לע
 

 ,וכ� א� יצא השער שבשוק יכול ללוות סאה בסאה", ל"וז, ב"טור יורה דעה סימ� קס. 11
כ "ד כתב שאי� יכולי� ללוות על סמ� שער שבשוק אא" והראב,אי� לו מעות ללוה' י אפי"ופר

 .צ שיהיה לו רק דמי סאה אחד"לפי דבריו א' ל אפי"ש ז"א הרא" וכתב א,יש לו מעות ללוה
� הא דשרי ללוות סאה בסאה כשיש לו או כשיצא השער דוקא כשלא קצב לו "כתב הרמב

  ."ל לא חילק בזה"ש ז"א הרא" וא,זמ� הפרעו� אבל א� קצב לו זמ� אסור בכל עני�
 

נראה דוקא דבר ", ל"וז, מתנה בעלמא קא יהבי אהדדיה "ד. תוספות בבא מציעא עה. 12
 ".כ�חלמיד  ואפילו מתנה מועטת דוקא בת, שיודע בלבו שהיה נות� לו בלאו הכימועט

 
תלמידי חכמי� שהלוו זה את זה דברי� ", ל"וז, ז"ס סעי� י"שולח� ערו� יורה דעה סימ� ק

שהדבר ידוע שלא נת� , הרי זה מותר, ונת� לו יותר על מה שלוה ממנו עד חומש, של מאכל
äâä :éúî ùéåêë äìçúî åðúäá åìéôà ïéø ,èòåî øáãá ãáìáå) .øéùà úåäâä"ëå é" úòã î. לו אלא מתנה



ëå øåèä"ãéâîä áøä úòã ð .(êëá íîöò íéîëç éãéîìú åìéâøé àì íå÷î ìëîå , àìù íòä ïåîä éðôî
 íäî åãîìé)ééî úäâä 'ô"ìäî ã 'îñå äåìî"ö÷ ïéåàì â"â(". 

 
 ומפרש שלא התנה ,'לפלי� כו ש� הלוני מאה פ.עד חומש", ל"וז, א ש�"וביאור הגר

ה "ש בהג" וז, אבל לא משמע כ�.הוא' גמה דברי "במאה ועשרי�" כתובשה  ומ,מתחלה
 אמרקא  ול"ותולל" כתובשה  ממ,� דדוקא בלא פסק" ודיוקו של הרמב.'מ כו"וי
 .שנהמגיד  מ,"להלוות"

ש "ה וכמ� שהוא בעל סברא ראשונ" הרמבעתד�  וכ,'ה מתנה כו"ש� ד'  תוס.'ובלבד כו
ל הוסי� דדוקא "� ז"מ ומדברי רבינו דוקא בלוה סת� והרמב"ל המ" וז,מ בשמו"המ

 ודוקא שלא קצ� ,הזל עה ה כבני חבורה שאי� מקפידי� ז"בעסקי סעודה ובדבר מועט וה
כ שלא אקפיד למנות� וארי� שזהו כבודי "ק אפשר שבשעת פרעו� אפרע ל� ק"ושמואל ה

ל "ל כנ"� שלא הזכיר לו כלל בשעת הלוואה צ"דברי הרמב אבל ,אפילו הוספתי עד חומש
� דינא קמיגמר ליה דא� א� אחזיר ל� " בקכתובשה � מפרש דמ" ונראה שהרמב,ודוחק

  ." וארי�כתובשה  וז,כ שרי"ק
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