
  אוצרות הד� היומי

  אברה� מרדכי וינשטוקהרב 

  "המבשר תורני"פורס� ב

  

  

  )ב, בבא מציעא עה( כל מי שיש לו מעות ומלוה אות� שלא בעדי�

  על מה סומכים הלווים בלא שטר או עדים

שמכשיל  –" ולפני עיור לא תת� מכשול"שהמלוה מעותיו בלא עדי� עובר משו� בגמרא מבואר 

הגמרא מספרת שרב אשי רצה לבחו� את רבינא א� הוא מקיי� את כל . את הלוה לכפור בהלוואה

אלא . לרכוש פיסת קרקע שיוכללו עשרה זוז כדי  השילווולכ� שלח אליו בערב שבת , דברי חכמי�

השיב , וכשתמה רב אשי א� אפילו עליו אינו סומ�. שרבינא השיב שיעשה כ� רק בשטר ועדי�

  .ול לשכוח מההלוואהשרב אשי הטרוד בלימודו על, רבינא

, חכ� לתלמיד ואפילו, עדי� בלא להלוות אסורש) א, חוש� משפט ע( "שולח� ערו�"כ� ג� נפסק ב

 משו� עובר, עדי� בלא המלוה וכל. יותר משובח בשטר והמלוה. המשכו� על הלוהו כ� א� אלא

  . לעצמו קללה וגור�, )יד, יט ויקרא( מכשול תת� לא עור לפני

מיהה על כ� שרבי� וטובי� לווי� ומלווי� מעות בינ� לבי� עצמ� בלא עדי� לפיכ� מתעוררת ת

  !?וכי עוברי� בזה על דינא דגמרא והלכה מפורשת בשולח� ערו�. ושטר

ש כתב שמלשו� הגמרא "הרש. האחרוני� האריכו ללמד זכות על הנהגה זו שרווחה מאז ומקד�

 לו שיש מי שדוקא לומר בא אולילדקדק ש שי', וכו עדי� בלי אות� ומלוה 'מעות לו שיש מי כל'

 יעיז שמא וששי�ח לא, כ� כל אמיד אינו א� אבל, בו הלוה יכפור פ� חשש יש שאז, הרבה ממו�

 ,)על שולח� ערו� ש�( "ער� שי"כעי� דקדוק זה מובא בספר , בר� .על ההלוואה לכפור בפניו הלוה

 הפוסקי� לשו�שלולא , וכתב. עדי�התמה על שלא ראה אנשי מעשה שנזהרי� שלא להלוות בלא 

 בפני פניו מעיז אד� אי� שחזקה משו�, 'מעות לו שיש מי כל' הגמרא דקדקה לומרש מפרש ההי

 מי רק �א .התורה מ� משבועה פטור הכל שכופר הטע� וזהו, שיכפור כ� כל שכיח ולא, חובו בעל

, הכל שיכפור לוהאצלו  זדמ�יעלול ש, רבות פעמי� בכ� ורגיל, להלוות� המיוחדי� מעות לו שיש

, שאי� לומר כ� "ער� שי"� דחה בא. איננו חוששי� שיכפרו בפניו הכל באקראי רק המלוה אבל

 .וכתבו בסת� שאסור להלוות בלא עדי�, הגמרא לשו�מ שינו ולח� ערו�והש הטור �"הרמבאחר ש

להלוות מכס� או הרגיל , והרי שלא חילקו בי� א� המלוה הוא מי שיש לו מעות וממו� רב

   .ולעול� אסור ללוות בלא עדי�, לבי� המלוה באקראי, המיוחד

שיש ליישב את מנהג  ,)יורה דעה רלה( "ערוגת הבוש�"ת "בסגנו� לימוד זכות זה כתב א! בשו

שכיו� שתיק� רב נחמ� שא� על הכופר הכל להישבע , עדי� בלי להלוות נזהרי� שאינ� העול�

במקרה שכ� לווה ומשקר , המסיתה אותו להודות באמת שבועה מדרבנ� "(שבועת היסת 

אי�  וממילא, לשקר ישבע שלא פשיטא הלא, לכפור הלוה ירצה א� לואפי שעתההרי  ,)בכפירתו



שהיה לפני תקנת רב נחמ� חשש שהלוה  יהודה רב ודוקא. וריע לפני משו� ה בלא עדי�אבהלוו

  . אי� בזה משו� לפני עיור, שעליו להישבע אבל בזמננו. ולכ� אסר להלוות בלא עדי�, יכפור הכל

שהביאו ) קלו, ד "דברי מלכיאל"ת "שו; אות פח' כללי� מערכת ה "שדי חמד"(יש מהאחרוני� 

שהאיסור להלוות שלא בעדי� אינו איסור לא מדאורייתא המציי� ) ב, מגילה כח(א "דברי הריטב

יש להפ� בזכות� של הלווי� בלא  וכתבו שלאור דבריו. אלא מידת חסידות בעלמא, ולא מדרבנ�

  . א האלו"שכ� יש לה� סמיכת חכמי� מדברי בריטב, שטר

בה , מגו! סוגית הגמרא לפנינו א"הביא ראיה לדברי� אלו של הריטבהוסי! ל "דברי מלכיאל"ב

לראות א� אכ� לא  –בדבר זה  ווהוא ניסה, אמרו לרב אשי שרבינא מקיי� את כל דברי חכמי�

 על יעבור שרבינא אשי רב של דעתו עלוכי עלה , א� היה זה איסור גמור, והנה .ילוה בלא עדי�

 או בחלב עו� בשרלדיני� אחרי� מדברי חכמי� כאיסור אכילת  זה די� בי� מה וכי, גמור איסור

, יש להוכיח שאי� זה איסור גמור ועוד .שעליה� ודאי שרבינא לא יעבור ,בשבת בכרמלית טלטול

תא ומהמעלה שציינו בה את רבינא בפני רב אשי בכ� שמקיי� את כל דברי שא� לא כ� מה הרבו

 רק שזו ודאי אלא, מיתה חייב חכמי� ל דבריע העובר כלש) ב ,כא( בעירובי�חכמי� והלא מבואר 

 שאי� ישראל מנהג נסמ� זה שעל ברור נראהסיי� שו .א"הריטב ו שכתבוכמ, חסידות תממיד

  . ה� נביאי� בני נביאי� אינ� וא�, זה בדבר נזהרי�

שכ� משמעות דברי הפוסקי� , שודאי שמעיקר הדי� יש להיזהר בדי� זה, אמנ� ציי� בשדי חמד

  .וכ� משמעות השולח� ערו� שזהו איסור מ� הדי�, שהלכה כרבי יהודה שעובר על לפני עיור

  

 


