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 ? האמנם- )כד: כב'שמ( " עליו נשךתשימוןלא "
 רעיון איסור הריבית נוכח כלכלת האשראי המודרנית

 

מצד שני ניצבים  1.אודותיותורה ב  חוזרותבאה לידי ביטוי במגוון אזהרותחומרתו של איסור הריבית 
 2.פיננסיים המאפשרים פעילות אשראי חרף האיסור !)תרתי משמע(מכשירים מולו ל

 ביצוע פעולה בעלת -  נושא ההערמהאינו האיסור לדרכים העוקפות אותוקושי בין התורף  ,בדיוננו זה
אלא אנו נבקש לבחון האם ניתן לכונן מעצם  3, דבר אסורתהתראפשר מטרתה לשנפקות משפטית 
ניתן להסיק מרעיון האם : ודוק .מעליהן האיסור לבין חיי המעשה את הגשר הנטוי התהום הפעורה בי

את היתכנות ואפשרות פעילות האשראי המקובלת בכלכלה , ל"חזשפירשוהו  כפי ,איסור הריבית
 .מודרנית

 , טעמי המצוות- ל הן מנקודת המבט העיונית"י חזיד-לבחן עכי רעיון איסור ריבית נ, ראוי לציין
 העיסוק בהיתר עסקא 4, האפשרות לקחת ריבית מנכריכגון, וך התמודדות עם שאלות מעשיותהן תו

 .ושאר מנגנוני עקיפת האיסור
מצויה מחוץ למערכת דיני הנו ראיית הסוגיה כאיסור הריבית לותף המרכזי בפרשנות המכנה המש

 : אולם פנים מגוונות להשקפה זו. הממונות
-כלי"ה לידי ביטוי בדברי ה בא,ח בטוח וידוע מראש למלווהרווגישה פרשנית הרואה בריבית 

 5":יקר
 ,כי עיקר טעם איסור הריבית הוא, אוזיל בתר טעמ, ואף על פי שהלווה מרוויח בזה -'לאחיך לא תשיך'

לפי שהוא  ,'בעל משא ומתן עיניו נשואות אל הכי כל , הוא מסיר את מדת הביטחון מן האדםלפי ש
'  ומן ה,אבל הנותן בריבית רווח שלו ידוע וקצוב וסומך על ערבונו שבידו .לאמסופק אם ירוויח או 

  .יסיר לבו
 .'מידת הביטחון בה - כלומר לוז איסור הריבית נעוץ ביסוד אמוני

 :הורשי המצווספר החינוך את שבעל וכך רואה 
האחד חיל ל הטוב חפץ בישוב עמו אשר בחר ועל כן צוה להסיר מכשול מדרכם לבל יבלע -כי הא

   6. כי כן דרכו של ריבית,יקן מכל טובחברו מבלי שירגיש בעצמו עד שימצא ביתו ר

 
 הלווה בריביתשין  ו ושני לאו עובר עליהםהמלווה בריביתשין ושה לאויהמפרט ש, ב,  דמלווה ולווה, ם"ראה רמב  1

בו חכמים כמו שהפליגו ולא מצינו חטא ועון שהפליגו "' פרק ו, צדקהנתיב ה, ל" המהר: וכן ראה,עובר עליהם
 ."בחטא הזה

דיני ריבית בראי , נתן דרייפוס: ראה .מכר ועוד/שכר ,מכירת שטר חוב, וכן שכירות,  היתר עסקא–המוכר והידוע    2
 .207ד "תחומין י, הכלכלה המודרנית

 היבטים הלכתיים" ,דוד משען:  ראה.והאם הערמה מועילההאם הערמה מותרת : יש לדון על כך משני צדדים  3
כך דרכו , משה זילברג; 434',  ב,י ההלכה" מחקרים בכלכלה ומשפט עפ-כתר  ,"ומשפטיים של היתר עסקא

 .44 - 26 ,ב" ירושלים תשכ,של תלמוד
 המשכונאות בימי -צמי כלכלה ודימוי ע ,הלכה ,יק'סולוביצ. ח: באירופה של ימי הביניים ראהאודות סוגיה זו   4

 .ה"ירושלים תשמ  ,הביניים
 . לעיל2 הוכן הער, לו:כה' ויק   5
  .מצווה סח, חינוךספר ה    6
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 .כלומר איסור הריבית הנו צורך סוציאלי אשר בא להבטיח חיים ראויים בצוותא
בפירושו . וה נמצא בדברי אברבנאלול-והוהשקפה דומה המדגישה את היבט החסד ביחסי מל

  :טז הוא כותב:כג' לדב
איננו נמאס גם לא מגונה והוא סחורה ומשא ומתן והגון ... הנשך מצד עצמו איננו דבר בלתי ראויכי 

ילוהו כספו מבלי ה את הענין הזה במדרגת חסד שיעשה עם אחיו כש"לכן ייחס הקב... מפאת עצמו
 .רווח ותועלת כלל

 ):כ:כג' דב(ן אודות איסור ריבית "אף בדברי הרמבכך 
לא נאסר אלא מצד האחוה והחסד כמו שצוה , ה לדעת שניהם וברצונםית שהוא נעשאבל הריב

כי חסד ורחמים יעשה אחיו כאשר ילוונו , אלוקיך' ועל כן אמר למען יברכך ה... 'ואהבת לרעך כמוך'
 7.א ריבית ותחשב לו לצדקהבל

עניין של  היאדיני הממונות אלא ום תחל שייכתהריבית לפיה אין   ,ניתן להבחין בין גישת הכלי יקר
ך את איסור  אף לגבי דידם אין לשיי.ן"אברבנאל ורמב, ת ספר החינוךבין גיש ל,"בין אדם למקום"

זו מסייעת בחנה ה". בין אדם לחברו"זוהי סוגיה ש הם סוברים כיאולם , הריבית לדיני הממונות
הפער  עם כןאה וועם שאלות הנובעות מההסכמה ההדדית שבבסיס הסכם ההלו, בין היתר ,להתמודד

 8".לנכרי תשיך"לבין  ,יהודיםהלוואות בין  בין איסור ריבית החל על
 בניגוד לשאר ,ת הצדקהו מצו את איסור הריבית ממסגרתוציאחילוק נוסף יעמיד את הכלי יקר כמ

 כמטבע אה לעניובהלוש נראית הצדקה ) כה' ויק, כב'שמ(אמנם מפשוטם של הפסוקים . המפרשים
 מה יהיה, ה זוי ראי לפיאולם. פרשים לעילסברו המ, כאמור, וכך.  איסור הריביתנודה השני ִהאשר ִצ

 דברי הכלי יקר פורכים קושי ?ואה מסחרית גרידאובין הלבמסגרת מתן צדקה לואה וההבדל בין הל
  9.ולכן נאסרה' ריבית מבטאת את חוסר הביטחון בההשכן , זה

 : בט נוספת מאפשרים נקודת מ10 בעל עקדת יצחק לפרשתנודברי
  לא תהיה לו ,אהווזה אמר בכאן אם לא נדבך לבך לתת לעני במתנה אבל תרצה להועילהו דרך הלו

הוא חסר איך כי אם הקרן , ל לומר שלא תשימון עליו נשך"כנושה כי אז יהיה הרע במיעוטו ואין צ
 . יפרע קרן וריבית

 שכן זו מעקרת , מונעת נטילת ריביתזווההיגיון מחייב שכוונה כ ,צדקהמתן  של מדובר בכוונהכלומר 
 .           אהואת מטרת ההלו

מה נמצא בדברי בעל התורה תמי) בעיה קשה, עקרונית, ומנת בחובההט(השקפה יוצאת דופן 
תקופת  ,התקופהרואה את איסור הריבית מבעד למשקפי וא  ה.)לו:כה' לויק( "תוספת ברכה"בפירושו 
עם . וראוי היה לאסור הלוואות שאינן למטרות צדקה וחסד, אותבה עסק עם ישראל בחקלש ,המקרא

 להמשיך ולאסור ,מעשית, היה אפשר הרי לא ,תאקונומי- לרבות משמעותם הסוציו,תיםשינוי הִע
 .תשתית ההנמקה לשימוש בהיתר עסקא, כך סבור הוא ,הריבית ומכאן

מידת הביטחון :  אדניםל כמהאיסור הריבית עלהסבר הכי ניתן להשתית את  ,נמצאנו למדים
צורך הנובע מנסיבות כן לכתי וערך החסד כמוקד ה, ה השונותמצוות הצדקה על משמעויותי, ה"בקב

 .התקופה
 את איסור חיי המעשה המאייניםמתעצם הקושי נוכח הציווי על טעמיו אל מול מכל הנכתב לעיל 

דרך ,  מן ההבנה הכלכלית– ננסה להתמודד עם הסוגיה מן הכיוון ההפוך לפיכך. נטילת הריבית
 . היתרים לסוגיהם ובחזרה להבנת דברי התורהה

מחיר הנובע , הביטוי למחיר הכסף בתקופה נתונה ":להתבונן קמעא בהגדרת המונח ריביתראוי 
 ערך השימוש ידי-למכאן שמחיר הכסף נקבע ע .מהיכולת להמיר את הכסף בנכסי הון לשם ייצור

כך גם , כי כמקובל במכשירים פיננסים מן ההגדרה אנו למדים 11."האלטרנטיבי בו לצורך השקעה
כדי כי , מכאן עולה. ב הזמן ומרכיב הסיכוןמרכי שני המרכיבים המרכזיים בעיני הכלכלן הם, ריביתב

התבוננות , ואכן. הללומרכיבים ה איסור הריבית יש למצוא חלופות ראויות למכלול שתתאפשר עקיפת
ל נטלו עסקאות שונות "חז: שים כהיתרי הריבית מלמד כי כך אכן אירעבמכשירים הפיננסים המשמ
 ,יחודייםי והוסיפו להן תנאים - בעסקה ממד הריביתטמון  ממילא –  אשר בהן מתקיים ממד הזמן

הרי העסקה , ה בריביתהנו בעל מאפיינים כלכליים דומים להלוואש למרות,  שהמכלול המתקבלבאופן
                                                 

הא למדת שאין משפטי התורה נקמה ) "הלכות שבת ב, משנה תורה(ם "כזי יפים דברי הרמבלמעמד החסד כערך מר  7
 ."עולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולםב

 .562 ,ח" תשנ, בר אילן,מפרות האילן:  בתוך,"לטעמו ומשמעותו של איסור ריבית", ביץסקוב מוילי: ראה   8
, אורבך. אפרים א: ל בתוך"קה של חזמגמות דתיות וחברתיות בתורת הצד: ל לדורותיהם ראה"לסקירת עמדות חז  9

 .124- 97 'עמ, ח"תשמירושלים , מעולמם של חכמים
 .םשער ששה וארבעי,  משפטים, שמות 10
 .2004א " ת, לקסיקון לכלכלה ,יאוןאיתן אבנ  11
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 שותפות המנטרלת בפועל את הפסד היוצר, כך באשר להיתר העסקא. מההספציפית עומדת בזכות עצ
באמצעות ביטוח מתאים ניתן ש , לגבי  שכירותך גם וכ,ים שותפות ללא תנודותי כך שתתק,המשקיע

מכר /שכר לגבי וכן, אה רגילהוסקה להלואת העלהסיר האחריות על הנכס מן המשכיר ולהפוך 
סקות ן אשראי באמצעות ע היתר מעשי לקבלת תמורה בגיל מצאו" חז כלומר12.ומכירה בניכוי

 . בצירוף תוספות ספציפיות המגשרות על הפער בין אלו לבין הלוואה רגילה,חלופיות בעלות ממד זמן
 כיצד מתיישב נשוב ונתבונן בציוויי התורה כפי הבנתו של הרב שמשון רפאל הירש ונמצא, עתה

בדיונו על ,  ראשית.קרונייםמספר היבטים ע )כד(בפרשתנו ר הירש "בדברי הרש: הקושי נשוא דיוננו
 :עצם מצוות ההלוואה הוא מבהיר

שכל ,  בנויה על ההכרהאלא הרעיון שכל חברת בני עם ישראל, לא רעיון הצדק המופשט מתגלם בה
ושג היהודי של המ, 'צדקה'ה אלא רעיון, הוא זה' משפט'עיון הלא ר. ' בידינו מאת הנכסינו מופקדים

  13.מצוהה
 :ת התשתית העיונית לאיסור הריביתמונח, בהמשך

ככל שלקיחת ריבית אינה נוגדת את תביעתו של המשפט הטבעי ותואמת את המושגים הרגילים של 
שאיסור הריבית , כך מתברר עוד יותר, ן בלקיחת הריבית משום עוול כלשהוחוק ומשפט שלפיהם אי
ונו של כרון לשלטישתכליתן לשמש עדות ואות ז -  יובלשמיטה,  כגון שבת–הוא מבין אותן המצוות 

ציווה אותנו לוותר על זכות המלווה ' ה , וזה גם טעם איסור ריבית...ה על העולם ועל ישראל"הקב
יט על כל נכסי המטלטלין נ שבקיום מצווה זו נודה ונכריז שהוא אדון ושל"לקבל ריבית מן הלווה עמ

 .שלנו
 :ומכאן למשמעויות המעשיות

השוויון - שבין גורמי איזה הגורם העיקרי ,איסור ריבית מבטל את השפעתו המשחיתה של הכסף
הרי שכל הון ,  אם איסור זה יקוים על כל חומרתו.ר את עיזוז כוחו ועוצמתו של ההוןושוב, הסוציאלי

וכרח בעל ההון י... ואין בו תועלת אלא בשיתוף כוח העבודה.. .יהיה מונח כאבן שאין לה הופכין
או שיוכרח לשתף  .רות מכספו שאחרת אין בו רוח חייםי כך יפיק פי"לעסוק בעצמו במלאכה ורק ע

 .ש ולהתחלק עימו ברווח ובהפסדעמו את כוח עבודתו של מי שאין לו רכו
 :רכי האשראיוית עם צובהמשך התמודדות חזית

א רק אוסרת אותה מתוך והי, הריבית כשלעצמה את הצדקתה הטבעיתאין התורה שוללת מן  ,כאמור
כנגד זה נחשב הכסף בעיני ההשקפה המודרנית . קרון היהודי של איחוד העם מבחינה סוציאליתיהע

עין והריבית נחשבת בכלל דמי שכירות שיש לשלמם עבור השימוש העראי בכסף כ, כאובייקט לצריכה
? י התורה לבין ריבית"עפובכן מה בין דמי שכירות המותרים גם . ..שמשלמים דמי שכירות עבור בית

נראה שאותה השקפה מתעלמת מכך שהחפץ המושכר נשאר לעולם קניינו של המשכיר והשוכר 
בעוד שהכסף הנמסר לידי , מבלה אותו ומשלם עבור זה ,משתמש למעשה בדבר השייך למשכיר

, והורק את ערך הכסף הוא חייב למלומיד הוא נעשה קניינו של הלווה  –הלווה בתורת הלוואה 
  .ת מחפץ שהוא קניינו שלו בלבדוהלווה מפיק תועל

,  שלא כהוגן,תוספתתהווה  ו, הפסד לרכוש הלווה למעשהגרוםריבית תה, ר הירש" סובר הרש,ולכן
וה אותנו על וין הבעלות האלוקית המציר הירש הנו ענ"יסוד השקפתו של רש נראה כי. לרכוש המלווה

את  ניתן להבין  מתוך כך.) שמיטה ויובל–ין המקרקעין ילענ (השימוש הראוי בכספו המצוי בידינו
הכרה בריבונות הקניינית יש לפעול באופן שיבטיח  :פעילות האשראי לסוגיואת גיון המאפשר יהה

 .בין אדם לחברו, בדרגה כזו או אחרת, בו מתקיים שעבודש מצב יש למנוע , הווה אומר.האלוקית
 היתר עיסקא - ם ריבית מאופיינים ביצירת מערכת של שותפותהמכשירים הפיננסיים המאפשרי, ואכן

באופן זה  .'שטר חוב בניכוי וכו, מכר/שכר , שכירות- או הסטת ההיבט הקנייני מן האדם אל החפץ
, משקיע/מתעסק, שוכר/משכיר(ויון בין הצדדים ו יחסי ש למעשהיםבכלל המכשירים מתקיימ

שימוש   שכן אין עוד,יתן לגבות באמצעותם דמי האשראיון שכך נו וכי,ביחס להלוואה) מוכר/קונה
 .ר הירש"אסור כהשקפת הרש
דם לחברו במסגרת היחסים  בין אוניתיוושל שתישמר מערכת יחסים וכי ככ ,נמצאנו למדים

והרינו פוסעים על הגשר אותו , מצויים במתחם איסור נטילת הריביתלא יהיו הם , פיננסיים-המסחריים
' ויק(" וחי בהם"ל ,המוביל דיאלקטית ,דברים ומקורו אכן בטעם האיסורית היצאנו לחפש בראש

  ).ה:יח
 

 ד ירון יעקובס "עו
 המחלקה למדעי המדינה

                                                 
 .3- ו2להרחבה ראה הערות   12
יק מבסס את תפיסת 'ד סולובייצ"הרי. 72 - 70, ח"תשנירושלים , האדם ועולמו ,יק'ד סולובייצ"הרי: ראה לעניין זה 13

 . היהודיתהצדקה בהלכה היהודית כמושג משפטי אכיף הנובע מן הערבות הקולקטיבית ואחדות הקהילה
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