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  ?מצוות עשה – "ׂשגֹאת הנכרי ִּת "

  

. ביצירה היהודית חשובותהדמויות ה םנמנים ע) ן"רמב(משה בן נחמן ' ור) ם"רמב(משה בן מימון ' ר
 האסכולכל אחד מהן ייסד ו, נבדלו זה מזה בהשקפת עולמםן המיסטיקן "ם הרציונליסט והרמב"הרמב
תית אולם ההתנגשות החזי, חכמים אלו התעמתו גם בשאלות הלכתיות רבות. לזו של האחר מנוגדת

 כך שםל. מספר מחייב ואג ה"ם יצא מנקודת ההנחה שתרי"הרמב. התרחשה סביב מניין המצוות ניהםבי
ם הנכללים יבו התווה את עקרונות הסיווג של מניין המצוות וקבע את הציווישכתב את ספר המצוות 

ר השגה על ספר כתב חיבו ,וכמקובל בימי הביניים 1,ג"ן ערער על חשיבות מניין התרי"הרמב. ברשימה זו
     .המצוות
כיצד יש למנות  היאמניין המצוות  דברן ב"רמבלם "ת בין הרמבחשובומנקודות המחלוקת ה תאח

 -  ולאו הבא מכלל עשה: "עהתלמוד קוב. איסור המשתמע מתוך הוראה חיובית – 'לאו הבא מכלל עשה'
 .זה במניין מצוות העשה ם הסיק מאמירה זו שיש למנות לאו מסוג"הרמב ).ב"נד ע, יבמות(" עשה

 אבל .הכללת מצווה במניין העשה היא הגדרה הלכתית שאינה מלמדת בהכרח על אופי הציווי ,לשיטתו
  : מצוות עשהכ ויש למנותבהשגותיו שרק ציווי המוביל לפעולה אקטיבית טען ן "הרמב

ח מצות "מואלו וכיוצא בהם מנאם הרב בכלל ר, ובלאו הבא מכלל עשה שהוא עשה לפי קבלתנו
    2.לא מנאן מפני שאין בהם קום עשה ובעל ההלכות ...עשה

מחלוקת זו . 'לאו הבא מכלל עשה'ם גם בשאלת ההגדרה של ציווי כ"ן התעמת עם הרמב"הרמב
; )ג:טו" (ָאִחיָך ַּתְׁשֵמט ָיֶדךָ - ַהָּנְכִרי ִּתּגֹׂש ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך ֶאת-ֶאת": בפרשנות של פסוק מפרשתנו מתבטאת
ם ראה בפסוקים אלו ציווי "הרמב). כא:כג 'דב( "ַתִּשיְך ּוְלָאִחיָך לֹא ַתִּשיךְ  ַלָּנְכִרי": 'כי תצא'ומפרשת 

פסוקים בתורה המחייבים  שי ,ולדעת. במניין מצוות העשה בספר המצוות מחייב מהשורה ומנה אותם
  : כל יהודי להלוות לגוי בריבית ולוודא את החזר החוב

, והוא אמרו יתעלה את הנכרי תגוש... היא שצונו לנגוש הנכרי ולהכריחו לפרוע חובוב "מצוה קמ
ח היא שצונו לבקש רבית מן "המצוה הקצ"; )קמב" (את הנכרי תגוש זו מצות עשה"ולשון הספרי 

                                                 
ן "הרמב: על דרך האמת, הלברטל' מ ;37' הע 22' עמ, א"ירושלים תשנ, ם"מבוא למשנה תורה לרמב, טברסקי' י   1

  .15' הע 22' עמ, ו"ירושלים תשס, ויצירתה של מסורת
: ראה גם. פ' עמ, א"ירושלים תשמ, ד שעוועל"ח' מהד, השורש השישי ,ן"ם והשגות הרמב"ספר המצוות לרמב   2

: ד למניין המצוות הפותח את המשנה תורה"ן מהשגת הראב"הנחה זו שאב הרמב. קעה' עמ, לח, מצוות עשה
ואולי אמר זה דלאו הבא מכלל עשה , אלא בא להזהיר שלא ישבע באל אחר, א אינה מן המנין"א... להשבע בשמו"

השגות : וספת השווהדוגמא נ. קסה-קסד' עמ, ז, מצוות עשה, ן"השגות הרמב: ראה גם). ז, מצוות עשה" (עשה
 . כד' עמ, שורש א, ן"השגות הרמב= עשה קמו , ד"הראב
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שבא , לנכרי תשיך' והוא אמרו ית... אבל נזיקהו, עד שלא נועילהו ולא נעזור לו, הגוי ואז נלוה לו
  3".לנכרי תשיך מצות עשה"ולשון ספרי , המקובל שזה מצות עשה בפירוש

והלוואה , לא לגבות ריבית מיהודי –שמוקד הציווי רק משתמע מפסוק זה  בפרשתנו טען ן"הרמב ואולם
  : אינה מחויבתאך בריבית לגוי היא פעולת מותרת 

ו שבא מכלל עשה ולא, הנכרי תגוש ולא אחיך, ופירושו מצות עשה באחיך... את הנכרי תגוש
טעה בלשון  ,לנגוש את הנכרי ולהלוותו ברבית, משה עשאן שתיהן מצות ממש' והרב ר... עשה
   4.ודבר ברור הוא... הזה

ן משקפת ככל הנראה גם רקע סביבתי "השגת הרמב ,ממד ההלכתי התיאורטימן ה דבלראוי להדגיש ש
ררה עוינות קיצונית נגד יהודים המלווים לא ש ,נוצרישלא כב ,בעולם המוסלמי. ם"שונה מזה של הרמב

אולם נתינת אשראי בידי יהודים נחשבה חלק לגיטימי , לפי חוקי האסלאם ריבית אסורה. בריבית
 תם לטעון שיש מצוו"שלטון מוסלמי הם שאפשרו לרמבבוייתכן שמגורים  ,מסחריתהמהפעילות 

לכן  6,ו חוקי שטנה נגד הריבית היהודיתחוקק ,ן"עירו של הרמב ,בגירונה אבל 5.הלוואה בריבית לגוי
לנסח הצדקה מוסרית  ותוהלחץ הסביבתי הוביל א 7.כאלהן להימנע מהעלאת טיעונים "נאלץ הרמב

  : להיתר של היהודים להלוות בריבית לשכניהם הנוכרים
אבל , ולא הזכיר כן בגזל ובגנבה כמו שאמרו גזל גוי אסור, וביאר בכאן שיהיה רבית הנכרי מותר

ואהבת "כמו שצוה , לא נאסר אלא מצד האחוה והחסד, הרבית שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם
  8.נו בלא רבית ותחשב לו צדקהר ילוֵ כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו כאש... "לרעך כמוך

 תלמידיוהרי  ,ן ראה בהלוואה לגוי בריבית פעולה ניטרלית"הרמב אםו ,הלחץ החיצוני נתן את אותותיו
חס שלילי לנוהל זה וטענו לקיומה של מידת חסידות וחיוב מדרבנן בהימנעות מהלוואה לגוי י גילו

   9.בריבית

                                                 
  . רל, רח' עמ, ם"ספר המצוות לרמב   3
השורש , ן"השגת הרמב, ספר המצוות: ראה גם. תיג' עמ, מ"ירושלים תש, ד שעוועל"ח' מהד, ג,טו, דברים, ן"רמב   4

' הל. עשה קצח, מניין המצוות, ד"השגות הראב: ראה ד"ן בעקבותיו של הראב"גם כאן פוסע הרמב. פא' עמ, השישי
   .א,ה, מלוה ולוה

, 166-165, 160-157, 146-139, 137, 78' עמ, א"חיפה תשס, היהודים בימי הביניים: בצל הסהר והצלב, ר כהן"מ   5
, טאלרוזנ' י :ורא .מאוחרות את התעמולה האנטישמיתם אכן שירתה בתקופות "ראוי להדגיש שעמדת הרמב. 288

  .50' הע 265' עמ, ז"ירושלים תשכ ,מחקרים ומקורות
  .181-180, 90-88' עמ, ט"תל אביב תשי, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, בער' י   6
 .מחייב להלוות לגוי בריבית) כא:כג 'דב(' לנכרי תשיך'גם פרשני המקרא באירופה הנוצרית נזהרו מלטעון שהפסוק    7

, סימונסון' ש ראו .נידונה בפרשנות הנוצרית' נכרי תשיך'האמירה ל. סף בכור שור לפסוק זהיו' י ור"פירוש רש ורא
  .ודאי תרם לרגישות סביב הנושאזה בודבר . 154' עמ, ד"אביב תשנ-תל, הכס הקדוש והיהודים

ק באמירה "ים הרדאת דבריו מסי). ה:טו(לתהילים  ק"ן מפירוש הרד"רמברעיון זה שאב ה. תסא' עמ, כ:כג 'דב, ן"רמב   8
  . "צריםותשובה לנוהרחבתי לך בזה כדי שתמצא בו ": המפורשת

התלמוד במסכת . גלגולים במהלך התקופותכמה בריבית לגוי עבר  להלוואה )צפון ספרד( ניוהמדרש הקטליחס בית    9
בל לצורכי הקיום רב חייא טען שהיתר ההלוואה לגוי מוג. בבא מציעא התחבט בשאלת הטלת סייגים על הלוואה לגוי

לכן רק תלמידי חכמים , רבינא הניח שאיסור ההלוואה נועד למניעת השפעה של גויים על יהודים. הבסיסי בלבד
ולדעת רב הונא בתשובתו לרב נחמן יש להקדים הלוואה ליהודי להלוואה . החסינים מהשפעות זרות יכולים להלוות
... לוין מהן ומלוין אותם ברבית: "לוואה עצמה מותרת לחלוטיןאולם הה, לגוי למרות הפסדי הריבית הכרוכים בכך

טעמא מאי גזור , רבינא אמר הכא בתלמידי חכמים עסקינן, לא נצרכא אלא בכדי חייו, אמר רב חייא בריה דרב הונא
מר לי אמר רב נחמן א... עמי ונכרי עמי קודם... וכיון דתלמיד חכם הוא לא ילמוד ממעשיו, רבנן שמא ילמוד ממעשיו

ן פסק לפי הדעה "הרמב ).א"עא ע - ב"ע ע, ציעאמבא ב" (לא נצרכא דאפילו לנכרי ברבית ולישראל בחנם, הונא
יש לצרף שהמכחישה את קיומו של איסור דרבנן להלוות לגוי וטען גם לאור הגישות המטילות מגבלות על ההלוואה 

, ני לה לרב הונא בגוי ברבית ולישראל בחנםדמת, ומשמע דהלכתא כלישנא בתרא: "את השיטות השונות לקולא
חייא ' נקטינן כתרי לישנא דר... לא בתלמיד ולא בעם הארץ, ולההוא לישנא לא חזינן דגזור רבנו שמא ילמוד ממעשיו

וכל כי האי , דלית לן למימר דפליגי, להעשיר' ותלמידי חכמים מותרין אפי, ולכדי חייו מותר לכל אדם, ודרבינא לקולא
גישה כ שלא). ה מאי"ד, ב"ע ע, ציעאמבא ב, ן"רמב( וכל המחמיר עליו הראיה, איסורא דרבנן הוא ולקולא נקטינןגונא 

: ן מידת חסידות בהימנעות מהלוואה לגוי"הרמב הראא תלמידו שבמהדורת החידושים שלפניו "לה זו טען הרשבמִק 
ותלמידי חכמים מותרים , ובכדי חייו מותר לכל אדם, חייא ורבינא לקולא' ל כתב נקיטנא כתרי לישני דר"ן ז"והרמב"

וכל המחמיר תבא עליו , וכל כי האי גוונא איסורא דרבנן הוא ולקולא נקטינן, דלית לן למימר דפליגי, אפילו להעשיר
א ווכל המחמיר תב'שבנוסח לפנינו הפך ל' וכל המחמיר עליו הראיה'). ה אמר"ד, א"עא ע, מ"ב, א"רשב( "כ"ברכה ע
א "התפיסה של הימנעות מהלוואה כמידת חסידות נוסחה בברור על ידי הריטב. א"במהדורה לפני הרשב' ברכה עליו

ואסור ... וכענין שאמרו, אלא מידת חסידות בעלמא, והנכון דההיא לאו איסורא ממש דאורייתא או דרבנן: "בשם מורו
   ).ה תיתי"ד, א"כח ע, מגילה, א"ריטב" (ו"מורי נר... 'להלוות את הגוי ברבי
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  ר שלם יהלום"ד
  המחלקה לתלמוד

                                                                                                                                                         
יונה הדגיש את ' ר. יונה' לר הספר היראחלקים מספר זה בנויים על  .פלאההספר ההדן בעניין הוא  ני נוסףומקור קטל  

וצדקתו , כי גדול המלוה יותר מן העושה צדקה, ואל תקפוץ ידך מהלוות לעני בשעת דחקו: "המחויבות להלוות לעני
צ "ד, ה"ווילנא תרכ 'מהד, הספר הירא" (כי לכמה נכרים הוא מלוה בלא רביתויחשוב , כי איננו חסר בדבר, עומדת לעד

האוסרת , יונה' הרחבה שאינה קיימת אצל ר פלאה נוספההבספר הבקטע המקביל ). קעד' עמ, ט"ירושלים תשכ
לך המוד ר דאמ', ועל המלו' ועל הלו... 'יותר מלו השגדול המלו, ואל תקפץ ידך מלהלות לעני: "ההלוואה לגוי בריבית

לך המוד שאמר ד, ויחשוב לכמה גוים לוה ברבית, ואינו חסר יותר דבר, 'הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד'ה "ע
ורבית שנכתב לנכרי תשיך בזמן , כי בגלות שאתה תחתיו אין ליקח ממנו דבר, לנכרי' אפי 'כספו לא נתן בנשך'ה "ע

אלה לא  העוש'זהו , בריבית בגלות לסוף אינם מצליחים' שכל מלוי' הלא תרא, הוהוא כפוף למט הששרו כפוף למעל
, ו"צ ירושלים תשל"ד, ד"פרזעמישל תרמ' מהד" (ימוט ,ומכלל הן אתה שומע לאו שאם לא יקיים פרטיו, 'ימוט לעולם

ש ראוי להדגיש שמתוך מצוקה כלכלית שללו בעלי התוספות וחכמי אשכנז לחלוטין את הגישה הרואה חש ).לה' עמ
    .270, 268, 264-262' עמ, מחקרים ומקורות, רוזנטאל' י ורשימת מקורות רא .כל שהוא בהלוואה לגוי


