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  שאלות קצרות

בזמן הזה. על מקח, האם יכול לחזור בו, כסף נתן ובו יבואר: א. 

על  חתוםל ,הרוב יכול לכפות על המיעוט בבית הכנסת האםב. 

ג.  .בטוחה לתשלום נדרים ונדבותכהוראת קבע לבית הכנסת, 

למי  יד טיסה. מי משלם את הנזק. ד. סמשגיח ששכח דרכון והפ

, ועשה לו קנה כלי ה. הביא. לשייך שמות נדיבים שראש כול

בשגגה שברו המוכר, האם , ולאור ידידותו הנחה גדולה המוכר

עד "מחמיו הלואה לוה  ו. יכול לתבוע מהמוכר כל שווי הכלי.

  חייב להודיע ליורשים על ההלואה.פתאום. האם . ומת "נושיתבע

  א

  קנין כסף בזמן הזה

רוצה לחזור  וקחאלא שהל ,סחורההעל כסף את כל הקבלתי מלקוח "

, מי שפרעמקבל אלא ש ,שמטלטלין אינן נקנין בכסף ,טענהב ,בו

  .האם צודק הלה בטענתו"

  תשובה

  הסוחרים שלא לחזור בהם, אין יכול לחזור. אם מנהג

  ביאור התשובה

שקנין כסף אינו קונה במטלטלין  ,(רד, א)פסק המחבר בחושן משפט 

תב המהרש"ם בספרו משפט שלום כמכל מקום  .אלא לקבל מי שפרע

שרוב הסוחרים מקיימים  ,לי ה) וז"ל "ובמדינתינו נרא(סימן רא, ב

 ,וכן אם שילם לו כל המעות ,המקח לתת סחורה כנגד הדראן שנתן

 וכן הסכים עמי .מתאיטוואם כן מהני מדין ס ,לשנותאין פוצה פה 

" עכ"ל הגאבד"ק לבוב [הוא בעל השואל ומשיב] בתשובה מכתב יד

) רכג ,חלק ו(שו"ת מהרש"ם וחזר ופסק כן להלכה ב משפט שלום.

דהיכי דשילם כל  ,ר"ד מןוהנה כבר כתבתי במשפט שלום סי" וז"ל

והבאתי שהסכים עמי הגאון  ,קנה משום סטימותא מן הזה,המעות בז

הנה מבואר, שמנהג  ." עכ"לתב ידכ בהבתשו שיבמאל ובעל שו

הסוחרים לקנות היום בכסף, וכיון שהוא מנהג הסוחרים נעשה קנין 

  רא, ב).גמור, כמבואר במחבר (חושן משפט סימן 

שאם לא נתן  ,והוסיף ,סימן רד, א חזר על פסק זהמשפט שלום בוב

, ואינו יכול אז נגד דמי המקח קנה מדין סיטומתא ,כל דמי המקח

ועיין בפתחי [ ועל שאר דמי המקח קנה לענין מי שפרע. ,ור בוזחל

שם  ,חושן, פרק ב, הערה לא, שהביא את דבריו. וציין להערה לה

  .שאפילו נתן כל המעות אין קונה] ,הביא משער המשפט

שאם מנהג הסוחרים שאינם  ,נראה ,וכיון שעמודי ההוראה פסקו כן

נעשה קנין מוחלט מדין  ,חוזרים בהם לאחר שנתנו כסף לבד

  .ור בו מדין קנין סיטומתאזחול לואין אחד מהצדדים יכ ,סיטומתא

שמנהג הסוחרים שאין חוזרים  ,העולה מזה: כתב המהרש"ם

לפיכך נקנה המקח בקנין מנהג  ,בהם לאחר ששילמו כסף

ואפילו  , וכן פסק השואל ומשיב.הוא קנין סיטומתא ,הסוחרים

   אינו חוזר בו כנגד מה שנתן. ,נתן מקצת הכסף

  ב

   מה הרוב יכול לכפות על המיעוט בבית הכנסת

אין להם ו שכל דבר יוכרע ברוב, על תנאי סתכנהיחד בית  ו"ציבור בנ

שעל פיו יוכרע הדבר. כמו כן סוכם,  קהילה או רבבית הכנסת ועד 

שעלות הוצאות בית הכנסת תהיה מתשלום נדרים ונדבות של עליות 

רי נדבות לא שילמו את התחייבותם, שפעמים רבות נוד וכיוןהתורה. 

, הוראת קבע לבנק כל מתפלל יחתוםש ,הציעו חלק מהתפללים

וכידוע שהוראת קבע נותנת אפשרות למקבל לבקש כל סכום שירצה, 

ים הגבאי יוציא את הוראות הקבע בכל שבוע על המתפלל ,לפיכך

עשו  ,יש מתפללים שמתנגדיםשכיון ויגבה את נדריהן.  שנדרו,

, והרוב החליטו שיש לעשות הוראת קבע, האם יש בכח הרוב צבעהה

  ".על המיעוטזאת לכפות 

  תשובה

הרוב יכול לכפות על המיעוט שלא לתת עליה למתפלל, אלא 

כאשר יש בטוחה שהנודר ישלם את נדרו. אבל אין לכפות על 

המיעוט לעשות הוראת קבע. ויש הרבה דרכים לעשות בטוחות 

  לום הנדר.על תש

  ביאור התשובה

אף על פי שהתנו ביניהם שכל דבר של בית הכנסת יוכרע על פי הרוב, 

לחייב חתימה על הוראת קבע, אין זה מעניני בית הכנסת,  ,מכל מקום

ביד המקבל לגבות  אפשרותכיון שחתימה על הוראת קבע נותנת 

מחשבון הנותן כמה שמבקש, ויש הרבה אנשים שחוששין, ובצדק, 

לחתום הוראת קבע על חשבונם, מחשש שלא יבדקו כמה גבו מהם 

שעליהן התנו שהרוב וכדו', ואין דבר זה שייך כלל לעניני בית הכנסת 

  מחליט, אלא הוא ענין אישי של כל מתפלל.

אבל מכל מקום, מה שהחליטו שלא יתנו עליה רק באופן שיהיה לבית 

  הכנסת בטוחה שהנדר ישולם, בזה שפיר חל דין הרוב.
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  ב

לפיכך הרוב כופה על המיעוט שלא יקבל עליה לתורה אם אין בטוחה 

בטיח שהונדר יש לה ייםאפשר הרבה דרכיםולנודר שישלם את נדרו. 

כגון, שאלו שאינם רוצים לעשות הוראת קבע, יפקידו ביד  ,ישלם

ום נדר לעליה אחת, כסם כסף מזומן, או שיק ללא תאריך בהגבאי סכו

ובכל פעם שיעלו לתורה, יפקידו עוד פעם מזומן או שיק, ותמיד יהיו 

את סכים שיגבו ממנו הוריות. או שיבקשו מחבר בבית הכנסת שבזכ

  ע, וישלמו לו לאחר השבת, וכדו'.קב

  ג

  משגיח ששכח דרכון והפסיד טיסה

"אני משגיח במערכת כשרות. מערכת השכרות הכינה נסיעה לחוץ 

לארץ בענין כשרות. כשהגעתי לשדה התעופה התברר לי שהדרכון 

שנטלתי לא היה שלי, מישהו החליפו בדרכון אחר. ראוי לציין, 

דבר כזה, כי הדרכון שלי נמצא תמיד במקום מיוחד, שמעולם לא היה 

אלא שאחד מבני המשפחה נטל את הדרכון שלי עם דרכון אחר, 

מיד צלצלתי  ובטעות הניח את הדרכון האחר במקום הדרכון שלי.

כבר נסגרה הטיסה,  ,לבני ביתי שיביאו את הדרכון, אלא שעד שהגיעו

. האם אני צריך דה את עלות כרטיס הטיסההפסיומערכת הכשרות 

  לשלם את הנזק".

  תשובה

  .פטור לשלם

  ביאור התשובה

שפועל שגרם נזק  ,כבר ביארנו בסימן רלז את שיטת הרמב"ן, שסובר

לבעליו אינו כדין המזיק, אלא דינו כשומר, שאם עוסק בשכר חייב 

שהיא בגדר גניבה ואבידה, ופטור על האונס, ואם הוא כבפשיעה 

פטור אף על נזק שהוא בגדר גניבה ואבידה, ואינו חייב  ,עוסק בחינם

אלא בפשיעה. וכשיטת הרמב"ן כתב רבינו פרץ (בבא קמא צט, ב) 

בשם ריב"א, והמחנה אפרים (נזקי ממון סימן ה) מדקדק מפרש"י 

בבא קמא (שם) שגם כן סובר כשיטת הרמב"ן" ע"כ. ובאבי עזרי 

הרמב"ם (שם), ורש"י (בבא קמא  (עבדים פרק ה, יא) מוכיח שגם

צט) סוברים כשיטת הרמב"ן וראבי"ה, [ועיין שם ביאור נפלא בגדר 

פתחי חושן חלק ד (שכירות) שיטת הרמב"ן]. והובא שיטת הרמב"ן ב

  עיין שם בהערה כג* שהאריך בזה.דיני אומן   -הערות פרק יג  -

  ב"ן.שאי אפשר להוציא ממון נגד שיטת הרמ ,לאור זה נראה פשוט

ובנידון דידן, כיון שמעולם לא קרה כדבר הזה, והדרכון עומד תמיד 

אונס, לפיכך אלא כ ,דהיגניבה ואבבמקום ההוא, אין להגדיר זאת כ

 אף שהמשגיח עובד בשכר, מכל מקום הוא פטור על נזק של אונס.

  היה נראה לי לכאורה.זה 

כיון שאינו  ,ן"דאינו דומה כלל לדינא דרמב ,לאחר העיון נראהאבל 

ממון הלה וכל חיוב שיש לחייבו הוא מחמת שהוציא  ,מזיק כלל וכלל

מי שאמר לחבירו " ל"וז )ה, יד(חושן משפט א ב"דפסק הרמ ,על פיו

שילכו לדון במקום אחר, ואמר לו: לך ואני אבוא אחריך, והלך, 

כל יציאותיו (מרדכי והשני לא הלך אחריו, צריך לשלם לזה שהלך 

  .כ"ע "ס"פ זה בורר)

חלק ( וכתב בפתחי חושן .ולא בא ,יש לדון מה הדין אם נאנסכן ם וא

ן יב הביא דברי הרמ"א בתשובה סימ" ל"וז )ד, הערה ספרק ג ,נזיקין ו

שאפילו לא בא מחמת שנאנס חייב,  ,המרדכי בנדון דידיה, וכתב

שאינו אלא כמציל עצמו בממון חבירו שחייב לשלם לו, ואילו בשו"ת 

שאם נאנס ולא בא פטור. ובקובץ הפוסקים  ,הנ"ל כתב ות יאירחו

שבנדון הרמ"א לא הוי אונס גמור, אבל  ,כתב בשם ישועות ישראל

"א שפטור. והביא ראיה מדברי הרמ"א גופיה באונס גמור מודה הרמ

 כ."ע "טר מלשלם הוצאות כשנאנס, עיין שםבתשובה סימן פו שפ

  פטור, והוא הדן בנידון דידן הוא אונס גמור. באונס גמור כןאם 

 ב לשלםימשגיח שלא בא לטיסה שלא באונס, חי :מזההעולה 

אם נאנס ולא בא, נחלקו בזה כיון שהוציאו הוצאות על פיו. אבל 

   ונראה שבאונס גמור פטור. ,הפוסקים

  ד

  למי שייך שמות הנדיבים שראש הכולל הביא

שיהיה אחראי על מחצית  ,סיכמו עם ראש הכוללהנהלת כולל מסוים, 

מהתקציב. כך עשרות שנים התנהל הכולל, כאשר הנהלת הכולל 

נת חצי מהתקציב, וראש הכולל היה מטריח את עצמו להביא מממ

  מחצית מהתקציב. מלבד זאת, היה מקבל משכורת בכל חודש.

כאשר ראש הכולל הזקין, החליטו הנהלת הכולל לפטרו בהסכמה, 

ם לו פיצויים. אלא שהנהלת הכולל מבקשת את רשימת ולשל

הנדיבים שמהם היה מקבל סכום עבור החזקת הכולל, ראש הכולל 

מבקש שכר עבור רשימה זו, אלא שהנהלת הכולל טוענת שעשה 

עבודה זו כחלק בלתי נפרד מעבודתו כראש כולל, והרי מקבל גם 

ו שכר עבור פיצויים מהם, והוא עובד שלהם, לכם אין להם לשלם ל

  רשימה זו. מי צודק בטענתו.

  תשובה

אם ראש הכולל עובד בשכר עבור הנהלת הכולל  :הלכה זו יכלל

כראש כולל, והן  להשיג תורמים, ומשכורתו היא הן על עבודתו

כמנכ"ל השמות שייכים להנהלת הכולל,  ם כך,להשיג תורמים, א

שהשמות שמקבל שכר עבור השתדלותו להביא תורמים,  מוסד

אבל אם מקבל  .ודתו להביא תורמיםשהרי זו היא עבשייכים למוסד, 
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  ג

שכר רק עבור עבודתו כראש כולל, אלא שהתנו עמו ראש הכול 

יכים השמות שישיחזיק מחצית מהכולל מכספו או מכסף אחרים, אז 

  .לו

ומלבד הנפקא מינא אם מגיע לו שכר על השמות, יש עוד נפקא מינא 

צדקות להשתמש בשמות הללו ללראש הכולל ה, האם מותר גדול

. שאם השמות שייכים להנהלת הכולל, אסור לו להשתמש אחרות

  בהם, ואם הם שייכים לו, אז מותר לו להשתמש בהם.

לפיכך בנידון זה אי אפשר לפסוק הלכה, אלא לאחר שמיעת הצדדים 

 בפרטות מה סיכמו ביניהם, ומה הוא שכרו. דאם שכרו הוא כשכר

המקובל בשוק לראש כולל, וגם מחצית שכרו כלול בכסף החזקתו, 

השמות הם שלו. ואם שכרו הרבה יותר, יתכן שזה עבור שתדלנותו אז 

לפיכך נראה בנידון זה  .כסף, והשמות שייכם להנהלת הכולל להביא

שיש לברר בדיוק את ההסכם ביניהם, ואת גובה השכר וכדו', ולפי 

  ע אם ראש הכולל היה עובד להנהלת הכולל או לא.הכללים דלעיל נד

אם ראש הכולל מקבל שכר מהנהלת הכולל על  :מזההעולה 

אז רשימת התורמים שייכת  ,עבודתו להשיג כספים לכולל

 ,השיג כספיםואם אינו מקבל שכר על עבודתו ל ,להנהלת הכולל

  הרשימה של המתנדבים שייכת לראש הכולל.

  ה

  תשלום נזק על כלי שקנה בהנחה

שהיה ידיד של  ,שקל, אלא שהמוכרששויו ארבע מאות  אחד קנה כלי

במאתים שקלים.  הכליומכר לו את  ,הקונה, עשה לו הנחה גדולה

הקונה עשה קנין, ושילם, וביקש ממוכר שיעטוף לו את הכלי כראוי, 

אלא שתוך כדי עטיפה נפל הכלי מיד המוכר ונשבר. המוכר רוצה 

לשלם לקונה מאתים שקלים ששילם, אבל הקונה תובע ארבע מאות 

ים, כיון שזה הוא שוויו של הכלי, שהרי קיבל מתנה מאתים שקל

  שקלים. מי צודק בטענתו.

  תשובה

הנה דבר ברור שהכלי שוה כפי מחירו האמיתי, ולא כפי ההנחה, ואם 

בודאי חייב לשלם לו כפי מחירו ולא כפי שקנה, וכי אם  ,אחר הזיקו

מה  מישהו קיבל במתנה כלי ואחר הזיקו יהיה פטור מלשלם, אם כן

  ההבדל בין חצי מתנה למתנה גמורה.

אבל מכל מקום לאחר עיון בדבר נראה, שאי אפשר להוציא ממון 

מהמוכר יותר ממה ששילם על הדבר הנקנה, ואפילו על זה אני 

  מסתפק.

דהנה סביר להניח, שלא שבר המוכר את הכלי בפשיעה, שהרי הוא 

כתבנו  רגיל בעטיפת כלים למכירה, אלא שגגה היה בדבר, וכבר

בכמה מקומות בשם הראשונים והרבה פוסקים, שאי אפשר להוציא 

ממון נגד שיטת הרמב"ן, דסובר שאדם המזיק אינו חייב באונס אלא 

כשאינו עושה זאת ברשות, אבל העושה מלאכה לבעל הבית, או 

עשוה לו טובה וכדו', אינו חייב באונס, אלא דינו כדין שומר, שאם 

אלא אם הזיק באונס, ואם עושה בחינם, אינו עושה בשכר, אינו פטור 

  חייב אלא אם הזיק בפשיעה.

ובנידון דידן לכאורה הוא עושה בשכר, ושבר בשגגה ולא באונס 

וחייב. אבל באמת, כיון שהפחית לקונה עד מחצית דמיו, יש לומר, 

שמוכר לו בדמי עלות, ועוד פחות מזה, ויתכן שאינו מרויח כלל, 

ר לאחר במחיר מלא, ולאור זה יש לדונו כעושה שהרי היה יכול למכו

בחינם שאינו חייב לרמב"ן אלא במזיק בפשיעה, וכיון שיש להסתפק 

  בזה אם הרויח או לא, ראוי לפשר ביניהם ולשלם מחצית, ולא יותר.

ועוד טעם נראה שאין לחייבו יותר ממחצית. דהנה, גלוי וידוע שלא 

דותו. וכאשר נתבאר שאינו מחל לו על מחצית התשלום אלא לאור ידי

ידיד. שהרי תובע דבר שאין הדעת סובלתו, שהרי המוכר מחל לו, 

ועשה לו טובה לתת לו במחצית התשלום בדבר שיכול למכור לאחר, 

ועל הדבר הזה בעצמו שנתן לו בחצי מתנה, הוא כנגדו אינו מוחל לו, 

, ותובע ממנו תשלום מלא, זה מורה בעליל על לב רע וכפיות טובה

שהיא המידה המאוסה לפניו יתברך, וכאשר נתברר שאינו ידידו אלא 

"א (חושן שהיתה כאן מחילה בטעות, ופסק הרמלהפך, הרי ברור 

  משפט רמא, ב) דמחילה בטעות לא הוי מחילה אפילו עשה קנין.

ואף על פי שכתב בפתחי תשובה (שם, ז) שלא אמרינן מחילה בטעות 

ר עתידי, מכל מקום, המדקדק בדבריו אלא על דבר העבר, ולא על דב

יראה שהוא דיבר מדבר חדש שנולד, כמו שכתב שם, שאם מחל לעני 

 ,הרי נתברר למפרע שאינו ידידו ,ונעשה לאחר מכן עשיר, אבל כאן

אלא שונא שלו, שתובע ממנו דבר כזה, לפיכך אנן סהדי דמחילה 

 ,לכןבטעות הוא, לפיכך בטלה מחילתו וחייב לו כל מלא התשלום, 

יצא ידי חובה, ואינו יכול לתבוע יותר.  ,אם מחזיר לו החצי שנתן

ואפילו אם יש להסתפק בסברא זו, בודאי אין להוציא ממון נגד סברא 

  זו, ובהצטרף שתי הטעמים,  הם מספיקים שלא לחייבו יותר.

אינו  ,והמוכר שברו בשגגה ,קנה כלי בהנחה גדולה :מזההעולה 

ויתכן  ,א. שהמוכר עובד לקונה :ול לתבוע יותר ממה ששילםכי

 ן פטור. ב."לפי הרמבו ,שעובד בחינם כי מכר בהנחה גדולה

 ,שנתברר שאינו ידידובטעות, כיון  מחילהההנחה שעשה היא 

  אלא כפוי טובה.

  



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

  הלוה עד לזמן שיתבענו, ומת המלוה – ו

הלואה אמר לי הת ובשע ,"חמי הלוה לי ארבע מאות אלף שקלים

 ,מת חמי בפתע פתאום ,לימים .שזמן הפרעון הוא כאשר יתבע ממני

פרוע את ההלואה אני רוצה ל ,והיורשים אינם יודעים מהלואה זו

ע ידאני חושש להו .ום הזהכאין בידי את הס ,אבל מיידית ,בתוך שנה

האם חובתי  .וע מידרפ, שמא יתבעו ממני לליורשים על ההלואה

  .ההלואה" להם עללהודיע 

  תשובה

 ,מחמת שלושה טעמים על ההלואהיורש ע לידחייב להוהלוה 

 ,לפרוע הלוה ואם אין ביד ., אחד הוא למביןשורש כל הטעמיםו

פרע את ההלואה בזמן יש ווימתינו ל ,הרי מסדרין לבעל חוב

  .סביר

  ביאור התשובה

  ירש הזכות להחליט שיפרעיורש ה

המלוה את חבירו  )מלוה ולוה יג, ה(רמב"ם כתב ההנה  –טעם א 

אינו יכול לתבעו עד  ,אף על פי שלא קנו מידו ,וקבע לו זמן לפרעו

בין שהלוהו על  ,בין במלוה על פה בין במלוה בשטר ,סוף הזמן

" עכ"ל הרמב"ם, והביא בין שמת מלוהבין שמת לוה  ,המשכון

 המחבר לשון הרמב"ם בחושן משפט (עג, ב). הנה מבואר שהיורש

, ותנאי ההלואה שעשה המוריש עם הלוה, יורש עומד תחת המוריש

  היורש.

 ,יש ליורש ,שבדיוק אותו זכות שיש למוריש ,דבר פשוט ,ולפי זה

וזכות  ,והרי היורש אמר ללוה שמלוהו עד שיאמר לו שיפרע ההלואה

 ,שיוכל לומר בכל עת שיפרע לו את ההלואה ,זו הוריש גם ליורש

ולבקש ממנו  ,לפיכך חייב הלוה להודיע ליורש שיש בידו הלואה

 ,שהרי כל זמן שלא יודע ,שיודיע לו שאינו מבקש פרעון ההלואה

, וזכות היורש היא, שאם ירצה, יוכל יפרע לושלא אינו יכול לומר 

  לומר שיפרע, וירש היורש זכות זו מהמוריש.

לכן  ,שירצהיורש זכות המוריש לתבוע כ ,היורשהעולה מזה: 

לתבוע כמו ששירש  תשיהיה לו הזכו , כדיצריך להודיעו

  מהמוריש.

  התנאי היה רק בשתיקה חיובית

(חושן  דהנה סתם הלואה שלושים יום נראה בזה, ועוד –טעם ב 

אלא  ,ש חובת פרעון על הלוהיולאחר שלושים יום  ,משפט עג, א)

רק מחמת זה אינו חייב  ,המלוה שיפרע כשיאמר לושכיון שאמר לו 

אלא שתיקה בלבד, אינה העדר דיבור  ,ושתיקה שבכאן ,לפרוע

 ושתיקה זו היא ,ואינו מבקש ,ושותק ,דהיינו שיודע שחייב לו ,בחיוב

אבל אם המלוה שותק  ,שלא יפרע את ההלואהללוה זמן שנותן  נתינת

בודאי חייב  ,לא עלינו ,המלוה אינו בדעתכגון ש ,מסיבה אחרת

, ורק אלא שותק מסיבה אחרת ,כי שתיקתו אינה הרוחת זמן ,לפרוע

 ,בנידון דידן שמת המלוה ,שתיקה בחיוב היא נתינת זמן. ולפי זה

ושותק מחמת שמת, חל חובת פרעון על הלוה, שהרי לא מרחיב לו 

  את זמן ההלואה.

 ,אם המלוה שותק שלא מחמת שלא רוצה לתבוע העולה מזה:

אין כאן  ,מתשאו  ,כגון שאינו בדעתו ,מת דבר אחרמחאלא 

  וחייב לפרוע מיד. ,שתיקה שנותנת הרחבת זמן ללוה

  אומדנא דמוכח שבאופן שימות וכדו' שיפרע מיד

ואמר לו  ,שכשהלוה לו ,דהנה אנן סהדי ,ועוד נראה בזה -טעם ג 

שהניח המלוה לעצמו את הזכות לתבוע את  ,שיפרע לו כשיבקש

 ,לא יתבענו ,כל זמן שיחליט שלא יפרעשאלא כשירצה,  ההלואה

נכלל נמי  ,שבכלל דבריו שאמר שיפרע לו כשיתבענו ,אבל אן ספק

או  ,כגון שימות ,שיפרע לו מיד כאשר לא יהיה בידו להחליט בנידון

שיש להוציא ממון על  ,והוא אומדנא דמוכח ,שיצא מכלל דעת וכדו'

וביארנו שם  ,רמח דיני אומדנא וכבר ביארנו באריכות בסימן ,ידה

יש להוציא ממון על ידה  ,שבאומדנא דמוכח כשאין אומדנא נגדית

  .וכאן נמי הוא אומדנא דמוכח

שכשאמר לו המלוה שיפרענו  ,יש אומדנא דמוכחהעולה מזה: 

 ,היינו רק כל זמן שיהיה בידו להחליט גם שיפרע לו ,כשיתבע

ב לפרוע מיד, כי על זה , בודאי חייאבל ברגע שאין בידו להחליט

  לא התנה עמו.

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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