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        איסור ריביתב" תורה תמימהה"שיטת להערות 

 

אל תקח מאתו נשך . וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך
את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן . להיך וֵחי אחיך עמך-ותרבית ויראת מא

  ).לז- לה, כה'ויק(אכלך 
, )כ, כג' דב; כד, כב' שמ(ריבית המופיע בתורה שלוש פעמים בפסוקים אלה נשנה איסור 

 ):ד קס"יו( טורה הרתאזוכ, ללמדנו על חומרתו
הלווה והנותנו ' מאד מאד צריך אדם ליזהר באיסור ריבית וכמה לאוין נאמרו בו ואפי

אבל מפני . שאם אדם רוצה ליזוק בנכסיו רשאי, כ בשאר דיני ממונות"משא, עובר
וכל הנותן . מזהיר גם בלווה וכן בערב ובעדים ובכל המתעסקין בדבררגילות החטא 

 .להי ישראל-בריבית נכסיו מתמוטטין וכאילו כפר ביציאת מצרים ובא
הוא ומאידך , ל באיסור והרחיבו אותו מאד"חז החמירו  תמה שמחד1"תורה תמימה"בעל ה
 בלא שיש לזה אף –נים  שלטענתו הומצא בדורות האחרו- עיסקהה על ידי היתר  בפועלבוטל

  .)ב"בהר אות קצת "ת(להיתר  "ולא נתבאר היסוד והבסיס"רמז קל בתורה 
 וכמעט לא עסקו  בזמן מתן תורה התקיימו ישראל מחקלאות2 ,ורה תמימההתלדעתו של בעל 

רק למען , וכשהיו לווים כסף לא היה למען עשות מסחר וקנין "במסחר הדורש כסף ואשראי
היה טעם , הבתנאים אל). שם" ( ובגד למי שחסר לו כזה משדהו ומעבודתוהשג על ידו לחם

שכן ללווה לצרכי קיום לא היה ממה לשלם ריבית והמלווה לא נזקק , לדעתו, לאסור ריבית
 כשחדלו ישראל לעסוק בחקלאות, בימי הבינייםאך . כיוון שלא נגרם לו הפסד, לריבית כפיצוי

ולא יכלו עוד ,  ההלוואות רווחיות ללווה וגם למלווהנעשו, ונשארו תלויים במסחר בלבד
 ,"וחי אחיך עמך "הריבית הועילה לקיום דברי התורה, אדרבא. להחזיק באיסור הריבית

מתוך הנחה שהתורה לא אסרה את הריבית , ראו חכמים למצוא היתר לאיסור זהולפיכך 
השאיר זכר לאיסור התורה רק כדי לנקבעה היתר העיסקה תקנת , לדעתו 3).שם (בתנאים כאלה

 .)תוספת ברכה שם(
   
 : )ב"ע, בבא מציעא עה(ותנאים דחו כבר טענה דומה , ה חדשה אינטענה זו
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 .ומגדולי דורו אף שלא שימש ברבנות, קמחברו רבי ברוך אפשטיין היה מנהל בנ   
2

, כנראה בטעות, ושיוחסה הכסף שאמצה הנצרות) עקרות(ת לא השתמש בסברת אי פריון " שבעל תיודגש  
   Money and Value”, Economics and Philosophy (1992): 9 ,pp.203-227 ",Sen:'לאריסטו ע

                 Who Said Barren Metal?" Economica, 5 (June 1922) pp. 105-111,Cannan et al     ....    
אליעזר בן יעקב '  ור,שצריכה להיות ִמדבר שיש בו ברכה,     ראיה לפריון הכסף יש מדין הענקה לעבד עברי

וממכות ג למדים שמניעת שימוש , )א" ע,זקידושין י" (כספים עביד בהו עיסקא"ש, סובר שכסף בכלל זה
כל " אלא גם - שלא מתרבה בעצמותו -ה אסרה לא רק נשך כסף ג מציין שהתור"הרלב. בכסף נחשב נזק
פוסק  ") שבט סופר"ה(ב סופר "הרב ש. ח וזרעים המתרבים בעצמותם"כבע) כ, כג' דב" (דבר אשר ישך

אהבת "וגם החפץ חיים ב, )276' ת ע"עה" שערי שמחה("שריבית בכח על הלוואה לעני צדקה תחשב 
 . לפי דין תורהדן בכך שהכירו בפריון ההון" חסד

    .ט"ז ומקס וובר במאה הי"איסור הריבית קדמוהו קלווין במאה הטל זו   ביישום גישה 3333
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ולא עוד אלא , תניא רבי שמעון אומר מלווי ריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים
 ואומרין אילו היה יודע משה רבינו שיהיה 4,שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת

  .וח בדבר לא היה כותבוריו
 ואף בתורה 5,ל"שכן מקורו של ההיתר בחז, גם טענתו שההיתר ניתן בדורות האחרונים נדחית

, ם"עיקר התשיעי של הרמבלנראה שדבריו סותרים ,  נוסף לכך6.עצמה יש היתר ריבית בפועל
 .בטל טעמומה שאפילו כאשר נד, ח חכמים להפקיע איסור תורהו אין בכ- וככלל
חרסים מבבל . עוד קודם מתן תורה היו עוסקים במסחר ונתנו הלוואות,  שידוע לנו היוםכפי

, שהיו לווים בריבית תבואה,  מורים7ת"אחר הדפסת פירוש התבתקופה שלהעתיקה שפוענחו 
 קצת קשה שהתורה תשלש 9. היו מטבעות כסףבטרםלשם עסק עוד ' זהב וכו, 8עדרי צאן, צמר

 . וחכמים יתירוהו דווקא משהפך שכיח, איסור בדבר שאינו שכיח
 ? "ריווח בדבר"למרות ה, תורה את הריביתהמדוע אם כן אסרה 

  :ת"ולפיו תיושב גם קושיית הת ,מביא לכך טעם) כד, כב' בפירושו לשמ(י "רש
ופתאום הוא , שהוא כנשיכת נחש שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש: נשך

בית אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו כך רי. מבצבץ ותופח עד קדקדו
   .ממון הרבה

: אלא היא נאסרה כעצה טובה בשל הטועים וניזוקים בה, לפי זה אין הריבית פסולה במהותה
יש ריווח :  ההוןבפריוןהתורה מכירה ". מלווי ריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים"

יתפח ,  הפסדותברר ועד שי10סומא לסיכוניו, עסקהנלהב ללווה  .יםודעאך לא הכל י, בהלוואה
-עיר- התורה מתירה ריבית עקיפה במוכר בית11.יתמוטט עם המלווההוא ו, חובו בגין הריבית
והשימוש בנכס הוא , אשראיזה הוא . עם זכות פדיון, אחוזה עד ליובל-חומה לשנה ושדה

, א לכולם הייתה קרקעאך מאותה תקופה של. שכן אין בו סכנת חוב תופח, ריבית מותרת
ומטיל ומטיל ומטיל ומטיל , , , , גדול המלווה יותר מן העושה צדקהגדול המלווה יותר מן העושה צדקהגדול המלווה יותר מן העושה צדקהגדול המלווה יותר מן העושה צדקה"): א"ע, שבת סג( ל דרך אחרת"עודדו חז

ייעץ , שותף המסכן את ממונו וזכאי לרווח. )א"ע, שבת סג (" יותר מכולן יותר מכולן יותר מכולן יותר מכולן))))שותףשותףשותףשותף((((בכיס בכיס בכיס בכיס 
ל שלא "מהתורה למדו חז. )ט, ד' קה ("וטובים השנים מן האחד", הצלחת העסקלויסייע 

 ): א"ע, מ ע"ב( בפני לֹווין והקלו בהיתר העיסקה המשלב הלוואה בשותפות לנעול דלת
קרוב ,  חסיד-קרוב להפסד ורחוק לשכר ,  רשע-קרוב לשכר ורחוק להפסד : תנו רבנן
  .זו היא מדת כל אדם, רחוק מזה ומזה, לזה ולזה

 
 ר יצחק דב פריז"הרב ד

 ירושלים
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 .והיינו שכבר בזמן משה לגלגו שאין האיסור נראה הגיוני, נהור- בלשון סגי  
5
 ופקדון ולפי רבא שם בכל פרוטה מעורב מלוה" 'פלגא מלוה ופלגא פקדון וכו, האי עיסקא: אמרי נהרדעי"  

" ני למחצית שכרואין מושיבין חנו: " שדומה למשנהכתבו, ה האי עיסקא שם"דוספות ובת) ב"ע, מ קד"ב(
 . עוד אופנים לריבית בהיתריש' איזהו נשך'בפרק , כמו כן). א"ע, מ סח"ב(

6
ים שהוא ויש סובר) א"ע, ערכין לא" (הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית', המוכר בית בבתי ערי חומה וכו"     

-כג, כה' ויק(ומכר שדה אחוזה שחוזר ביובל , זו הלוואה לטווח קצר.  ושווים שהתירתו תורה,ריבית ממש
 . להקדים תרופה למכה-וקדמו בתורה לאיסור ריבית , א הלוואה לטווח ארוךיה) כח

7
לו פנאי היה שאילו היה "י "הודה רשש כפי, מן הסתם היה משנה פירושו, ת"אילו היה זה ידוע לבעל הת     

 בתורה עצמה ).ב,  לז'ברלם "רשב" (צריך לעשות פרושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום
ן מציין שאיכרים היו לווים תבואה ופורעים חובם מיבולם "והרמב, מוזכר מסחר כגון במערת המכפלה

 ).לה' פירושו כאן לפסראה (
 Postgate: "Some old Babylonian Shepherds and Their Flocks", J of Semitic: 'ע 8

Studies, (1975) 20:1, pp. 1-21    .ותוהסוגי) ל' בר( לפי מאמר זה יובנו היטב המשא ומתן בין יעקב ללבן    
  .ע-    בבבא מציעא סח

9
 ....ועוד        University of Cardiff Press (1994),   G. Davies, History of Money ,:'ע  
10
 ".Irrational exuberance"וכן ל" רציונליות חסומה"ל, חסת התנהגות כזו בין היתרתורת הכלכלה מיי 
עקב שימוש , ב"בית בארה-בעיית חובות חמורה של משקי, למשל, "משברי חובות"גם בימינו יש מדי פעם  11
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