
     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

א

  
  
  
  
  

.  שקל10,000ראובן חתם לשמעון ערבות על שטר הלוואה בסכום 
וקיבל ממנו הלוואה בתנאי , לקח שמעון את השטר אל לוי המלווה

, כלומר סוג של נתינת מעות הכוללת גם קבלת שכר למלווה בסך ידוע(עיסקא 

במהלך התקופה המוצלחת של  –ואכן . )הכל לפי היתר עיסקא
ם למלווה ככל הכתוב בשטר שילם שמעון רווחי –העיסקא 

אלא שלאחרונה הפסיק . ללא חריגה כמלוא הנימה, העיסקא
אלא עתה כבר נראה בעליל  –ולא זו בלבד , שמעון לשלם רווחים

. שכבר אינו מסוגל אפילו להחזיר את הקרן, שהוא במצב קשה
כפי , פונה לוי המלווה אל ראובן הערב ודורש ממנו לשלם את הקרן

  ?עליו לשלם –אם בכלל  –כמה . ערבותשהתחייב בשטר ה
   

  א..................................................................................................................................טענות הצדדים. א

  ב...................................................................................................................................הגדרת עיסקא. ב

  ד....................................................................................................פטור מערבות מחמת ערבות בטעות. ג

  ו...........................................................................................................פטור מערבות שטרם התממשה. ד

  ז.....................................................................................רווחים אחריות על תשלום –ערבות על עיסקא . ה

  ח..................................................................................................פטור מחצי התשלום מחמת העיסקא. ו

  ח.....................................................................................................תשלומי הרווח אינם אלא החזר קרן. ז

  י.......................................................................................................הפיכת תשלומי רווחים להחזר קרן. ח

  יא................................................................................................................................סיכום ומסקנות. ט

  

   להלכהובשום אופן לא, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  טענות הצדדים. א

וכל אחד מהם טוען את הטענות , באים לדין –בן הערב ולוי המלווה ראו –שני הצדדים 

  :הבאות

  אוצר העיון

  ו" סןב סימ"ב 

  ערבות להלוואה בעיסקה
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 כששמעון –ועתה . נתתי הלוואה לשמעון בגלל ערבותו של ראובן :לוי המלווהטענת  •

  . אין לי ברירה אלא לבקש מהערב לממש את ערבותו במלואה–אינו יכול לשלם 

 שקל ואכן 10,000ואה של אמנם חתמתי וערבתי לשמעון על הלו: טענת ראובן הערב •

העברות , תנאים נוספים ביניהם: אלא שיש כאן הרבה מידע חדש. זו חתימתי

ואינני יודע עד כמה חלה , כספים שאינני יודע מהם ולא הודיעו לי עליהם מראש

 על אילו סכומים בדיוק –ואם חלה . ערבותי על כל המהלך החדש הנוסף שיש כאן

  . מה כוללת התחייבותי במקרה זה הדין שילמדניואני מבקש מבית. נותרתי ערב

  

  :הם,  שהתבררו במהלך הדין,נתונים נוספים

  . שקל10,000שעליו חתם ראובן הוא , הסכום הכתוב בשטר •

חצי אחוז בין שמעון הלווה ובין לוי המלווה עמדה על קבלת רווחים בסך העיסקא  •

 .חודש שקל ל50דהיינו העברה חודשית של , לחודש

עמדו על ו, חדשים 20 היו במשך,  של העיסקאמוצלחבזמן הרווחים שכבר שולמו  •

 .) שקל לחודש50 חדשים כפול 20לפי חשבון פשוט של (  שקל1,000

חמישה בזמן תחילת הנפילה של שמעון הלווה היו במשך רווחים שלא שולמו  •

, ית בימים האחרוניםעד לנפילה הסופ, ) שקל250תשלום של -דהיינו אי( אחרוניםחדשים 

שכבר הוברר ששמעון הלווה נמצא במצב שאינו יכול לשלם לא את התשלומים ולא 

 . וזאת היתה הסיבה שהחליט לוי המלווה לפנות לראובן הערב. את הקרן

  

חייב לשלם את כל מה בוודאי ש, חתום על שטר, פשוט שראובן הוא ערב –במושכל ראשון 

  . שקל10,000 דהיינו ,שהתחייב

  

,  כמה מהלכיםולהראות, השתמש בנתונים דלעילד ל" ננסה בסבמהלך השיעוראלא ש

 ולהסיק את המסקנה ,להקטין את התשלום בחלקו או במלואולטענה אפשרית של ראובן 

  .ההלכתית

  

   עיסקאהגדרת. ב

 למצוא העמקה והרחבה בעניין עיסקא ניתן(". עיסקא"כמה מילות רקע על המושג יש להקדים 

  .)"משכון להשקעה שלא הוחזרה" – ה"פלמסכת בבא מציעא סימן  "עיוןה אוצר" ספרנוב

  

. חצי-בדרך כלל ביחס של חצי, גם מילווה וגם פיקדון שיש בה, שותפות היא סוג עיסקא

נותן ממון או שעסקו במקרה שבו אדם , ל"המקור לצורת שותפות זו הוא בתקנת חז
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 מה מעמדו של כל צדל הגדירו "חז. םו שניהוויחכדי שהשני יתעסק ויר, חברוסחורה ל

תקנה זו . באופן שהצרכים הטבעיים של כל צד מתקיימים באופן המירבי, בשותפות זו

להשקיע את כספו וליהנות מרווחים  שיוכל – נותן הכסף הן, נוצרה לטובת שני הצדדים

 הןו. השקעהומצד שני ההפסד שעלול להיגרם לו מוגבל לחצי מה, הנובעים מהשקעה זו

   .כאשר לא כל האחריות מוטלת עליו בלבד, שיכול להשיג כספים לִמסחרו, מקבל העבודה

  

האחד נותן את הכסף והשני  ש,בין שני השותפיםחלוקת תפקידים התקנה היא שיש צורת 

תהיה , וכדי שיוכלו להתחלק ברווחים ובאחריות בצורה נכונה. מספק את העבודה

כאשר בעלותם , דהיינו חצי מהנכסים מועברים לרשות הפועל( פיקדון –מורכבת משני חלקים העיסקא 

 כולם שייכים בלעדית –ומעתה כל הרווחים או ההפסדים שיהיו על חלק זה , הבלעדית נשארת בידי המפקיד

ו של הפועל דהיינו החצי השני של הנכסים מועברים לבעלות( והלוואה )ואין להם כל שייכות לפועל, למפקיד

 –וכל הרווחים או ההפסדים על ממון זה , שבסוף התקופה יש להחזיר את ערכם במלואו למלווה, בצורה של מילווה

 יוצא שבאופן מעשי כל הרווחים או –י חלוקה זו "ע )וכלל לא למלווה, שייכים במלואם רק ללווה

  . חצי בין הנותן למקבל-מתחלקים חציההפסדים 

  

ללא קבלת , פועל משקיע עבודה בחלק הפיקדוןה שהנובעת מהעובדה(  של ריביתהבעיא תהיה וכדי של

 לא –שהרי אלמלא שהיה מקבל מהמשקיע גם את חלק ההלוואה , מובן שיש בכך משום ריבית. שכר על עבודה זו

יוצא שיש . אהנמצא שעבודתו של הפועל בפיקדון היא בגלל שקיבל מהמשקיע גם הלוו. היה מתעסק בכספו בחינם

ם הלכות "כמוגדר ברמב(כיוון שנראה שמקבל הלוואה ומחזיר הלוואה פלוס עבודה על הפיקדון , בזה אבק ריבית

 עבור התעסקותו שצריך הנותן לשלם למקבל גם שכר טירחהל "נו חז תיק– ))ב-שותפין ו

ל שהשכר מתבטא בתוספת " קבעו חז–ואם לא סיכמו כלום ביניהם . בחלק הפיקדון

ביחס לעומת הפסדים ( שליש ושליש-חלוקת רווחים של שנידהיינו , שישית על שכרו הקודם

 חברוהנותן מעות ל :)ב-ז"בשולחן ערוך יורה דעה סימן קע( וכן נפסק להלכה. )חצי כקודם-חצישל 

 )היא( שכל עיסקא ,אסור – דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי על המקבל ,בתורת עיסקא

לפיכך . והוליקדון בשביל חלק המי ונמצא שטורח בחלק הפ,קדוןיה ופלגא פווליפלגא מ

  .' וכוצריך לו ליתן שכר טרחו

  

 –במילווה שיש בו ריבית ש,  בין מילווה שיש בו ריבית לבין עיסקאההבדל העקרוני

 גם יפסידהמשקיע ש )קטנה עד מאד(  יש אפשרות–ואילו בעיסקא , המלווה יכול רק להרוויח

שכן המלווה אינו , זה מהווה חסימה גדולה בפני כל מלווה לתת הלוואה בריבית ללווה הפוטנציאלי" קטן"הבדל (

  .)...מכריח להשתתף גם בהפסדים" היתר העיסקא"ואילו , רוצה לאפשר את האפשרות להפסיד
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 לעשיית )שיטות רבותלפי (נותן מוצא ו, "עיסקא"הוא כלי המתבסס על ה "היתר עיסקא"

 אין כאן – .ריבית שיש בהםאפשריות של ת וי נטרול בעי"ע, י תורה"עסקאות המותרות עפ

, בנוי על הרעיון של עיסקא" היתר עיסקא"ורק בקצרה נאמר ש, המקום להאריך בנושא

י שטר "עפ, פועל-לווה אלא יחסי משקיע- שיחסי המשקיע והמקבל אינם יחסי מלווה

" שכר התפשרות"ומקבל , "פועל" משקיע כסף בעבודתו של ה"קיעשמ"השבו , הסכם

ושהפועל מסכים לשלם תמורת ,  להפיק בעיסקא זושקיעבגובה הרווחים שאותם רוצה המ

  . קבלת העיסקא

  

  .ההקדמהעד כאן 

  

  ערבות בטעותפטור מערבות מחמת . ג

, פטור אותו לגמרי מתשלוםלי זה "וע, שאפשר לטעון עבור ראובן הערבהטענה הראשונה 

בעלת , והשתמשו בזה לערבות מסוג אחר, שניצלו את חתימתו על הלוואה רגילההיא לומר 

ומעולם לא התכוון להתחייב על , המשנים את תנאי ערבותו של ראובן, תנאים נוספים

  .הבה נבחן את היכולת לטעון טענה זו .ערבות בטעותולכן זוהי , תנאים אלו

  

' יהודה ור'  מחלוקת ר?ערב משתעבדהאם  :אמר אמימר: ):ג"דף קעבמסכת בבא בתרא ( בגמרא

אסמכתא לא "אמר שיהודה '  לר.ערב משתעבד – "אסמכתא קניא"אמר ש לרבי יוסי ,יוסי

אסמכתא ש מעשים בכל יום והרי:  אמר ליה רב אשי לאמימר.ערב לא משתעבד – "קניא

, שמאמין המלווה לערבא הנאה יבהה : אשי אלא אמר רב.משתעבדכן ערב אילו לא קניא ו

ויעויין גם (  בזה הוא גומר ומשעבד את עצמו להיות ערב–ועל סמך זה נותן הלוואה ללווה 

ש "הקהילות יעקב והגרויעויין עוד באחרונים ) והלכות ריבית סימן יא, הלכות ערב סימן א (מחנה אפריםב

  . ))דין ערבלגבי קידושין מ.  זבמסכת קידושין דף( רוזובסקי

  

  :לפי הנקודות הבאות, "ערבות בטעות" יש לדון בנושא – ובעקבות גמרא זו

  .  להיות ערבהכל תלוי בשעבודו של הערב –כפי שלמדנו בגמרא  •

כנס למצב כזה של יהערב לא היה מוכן להכ אם תהיה לנו ידיעה וודאית ש"א •

בדיוק כמו ( ינו יכולים לומר שבאופן זה לא גמר ושעבד את עצמוהירה  לכאו– ערבות

שיכול לחזור בו , וכן הכותב כל נכסיו לאחר ושמע שיש לו בן, שכל מתנה שניתנה בטעות היא בטילה

 כאשר הלווה שינה את תנאי ההלוואה –וגם בענייננו . )מתנה בטעותכיוון שהיא , ממתנתו

 . בטעותהשעבוד היהכל אולי נאמר ש –
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שלא ערבתי על דעת יאמר   לפי שכל ערב,כל דין ערבביטלת  שמעתה –ם נקשה וא •

 ,לשם כך נשתעבדששיש לתרץ אלא פשוט ... שהלווה לא ישלם וכל החיוב יהיה עלי

 .וה לא ישלםושיצטרך לשלם כאשר הל

, ואהום הלהכסף לא לשאת לוקח הלווה תברר ששה, יש קצת חילוקאמנם בענייננו  •

יש : ובקצרה( לצורה זו של קנייןמראש לא התכוון להשתעבד כ " א–עיסקא אלא לשם 

סימן ( זכרון יוסףויעויין ב, ובין טעות שנוצרה עוד לפני הערבות, לחלק בין טעות שנוצרה לאחר הערבות

 .תתבטל הערבותכ "וא, )בעניין מחילה בטעות )ג-א"שהובא בפתחי תשובה סימן רמ, ד

,  לא מספיקה גמירות דעתו הבלעדית–שבמקרה של ערב יש לומר  אלא שמצד שני •

אם גמר והקנה או , הערבשאינו יודע מה בליבו של ,  המלווהמה דעתאלא תלוי גם 

ומאחר שעל פני השטח נראה שהערב מקבל על עצמו את . שלא גמר ולא הקנה

הערב לא כ לא אכפת לנו מה ש"א.  בגלל זה הוציא המלווה מעות על פיו–הערבות 

ודוגמה לכך מצאנו ( הלווהו על אמונתו של הערבוה וסוף המל סוף –עבד נפשו ישגמר ו

שהקונה אינו , כ"לגבי קונה חפץ ואירע בו אונס אח, ה שלא כתב"ד: ז"בתוספות במסכת כתובות דף מ

שבוודאי , אלא גם בדעת המקנה, לפי שאינו תלוי רק בדעת הקונה, על דעת האונס לא קניתי: יכול לומר

 לוי –כ גם במקרה שבענייננו "א. )כ"לא היה מוכן לבטל את המקח בגלל אונס שאירע אח

וכוונותיו . י ראובן הערב"ה רק בגלל השטר החתום עֶולווה לשמעון הלֹולווה היהַמ

 חילוק –של ראובן לחלק בין הלוואה רגילה להלוואה שיש בה גם רווחים לצדדים 

 .ולכן הערבות קיימת ואינה מקח טעות, עלה בדעתוזה לא 

, י"ת רש"בשוסיפור זה נדון (  יהודיערבבגוי שהעמיד מפורסם המעשה  –ויתרה מזו  •

הגוי צרך נ לימים . והניח לו משכון בידו,וה כסף מיהודיוללגבי הגוי ש, )ו-א"סימן קל (שולחן ערוךונפסק ב

ערב היהודי לבית הגיע ה. והמלווה הסכים, ד למלווה ערב יהודי תחת המשכוןלהעמיקש ילמשכון וב

 בפני הגוי אמר שהוא מסכים להיות אבל. התרה בו בלשון הקודש שלא יקבל אותו כערבו ,וה היהודיוהמל

התראה ה ו,שהערב חייב ונפסק להלכה )?השאלה היא אם יש בהלוואה זו ערבות. ערב

היאך  )י-א"סימן קל( א"ז והגר"והקשו הט . כלוםשהתרה קודם לכן בטלה ואינה

שהרי התרה , שלא התכוון לשעבד את עצמוברור הרי , אפשר לחייב את הערב

ורק נחלקו האחרונים ( הלווה לו על אמונתו שהחיוב הוא בגלל שהמלווה ותירצו. מראש

ין יותר מקום וא, )א למד שהוא מדין גרמי"והגר, ז למד שהוא מדין ערב"שהט, מדוע הערב חייב

המלווה חושב שיש כאן  מספיק ש–לענייננו , על כל פנים. להאריך כאן בסוגיה זו

 . זו כבר סיבה חשובה לחייב את הערב–ועל סמך זה נתן את כספו , ערבות

 נשארה הערבות –שמצאנו בהלכה דין של ערבות שלמרות שהשתנו תנאיה ובפרט  •

 שהבטיח לערב לגבי לווה )ש"כב בשם הרא-ט"סימן קכ( א"רמבקור הוא והמ. בתוקף

כיוון , ונפסק שהלווה פטור מלשלם על הערבות, ולא עשו קניין, תשלום על ערבותו
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 פעמוני זהבוב. משטה אני בך: ולכן יכול לומר לו, שאין דרך לשכור פעולה כזו

 בגלל אי קיום התנאי של וערבות שהערב אינו יכול לבטל את הוכיח מכאן )בהלכה זו(

המלווה צריך להיכנס לוויכוחים ואין . מעות על פיוהוציא הרי וה והמלשכן , הלווה

 .תנאים שיש בין הערב ללווהלאו 

  

נאמר שלוי המלווה לא רוצה להיכנס לתנאי שהיה או לא היה אולי  כ גם בענייננו"א

או אפילו , ה רגילהאם ערבותו כוללת רק הלווא, עם ראובן הערבלשמעון הלווה 

שכן מה אכפת לערב אם (שאין זה שינוי מהותי מבחינת הערבות , הלוואה שהיא עיסקא

, ומספיק שראובן חתום על שטר ערבות ,...)מספק מעט פרנסה למלווהמנגנון ההלוואה הזו גם 

  . זו סיבה מספקת להיות ערב–ולוי המלווה סמך על זה 

  

כלומר מתי נאמר שהסכמה לערבות בתנאי שלא , להיכן עובר קו הגבו, יש ללמודאמנם 

ולמרות שהמלווה , ומתי נאמר שכבר נחצה הגבול, התקיים אינה מבטלת את הערבות

כבר אינו ששינוי כל כך מהותי מהמקור היה עליו לדעת  –סמך על חתימת הערב 

 .מחייב עוד את הערב

  

  פטור מערבות שטרם התממשה. ד

תודגם  – פטור לגמרי מתשלום ערבות זומדוע הוא , לטובת ראובן הערבוספת טענה נ

  :במעשה הבא

שטען , והגיע אדם פלוני, והכריז עליו בשוק, מעשה באדם שמצא ארנק
בדק את תכולת  – סימני זיהוי לארנקו לאחר שנתןו. שהארנק שלו

 לקחהמוצא נראה וכ, ען שהיה סכום כפול בארנקוטהארנק ועתה הוא 
וכי , טוען שלא היו דברים מעולםמצידו המוצא . לק מהממוןו חעצמל

לדון אם המוצא חייב , ובאו לפני הרב. החזיר את הארנק על כל תכולתו
: אמר הרב למאבד. לפי טענת בעל הארנק, נוסףהסכום את הלשלם 

שכן אילו ,  בשלימותהשהחזיר אבידה, אדם ישרפשוט שהמוצא הוא 
גם מכיוון שו. ולהשאיר הכל לעצמו, א להכריזהיה יכול ל –רצה לגנוב 

כ חייבים להגיע למסקנה שכנראה " א– משקר טוען שאינךאתה 
כדי , ועל כן עליך להשיבו למוצא, וארנק זה אינו שלך, איבדת ארנק אחר

  ... שימשיך לחפש את בעליו האמיתיים
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, בן הסכים להיות ערב עליהם רואים אי התאמה בין ההלוואה שראואש, ווהנמשל לענייננ

 במקום להתקשות – )שזה דבר אחר, שבעצם איננה הלוואה אלא עיסקה( ובין ההלוואה החדשה

, ההלוואה ההיא טרם הולוותהש יותר פשוט לומר –במהות השינויים בין שני סוגי הקניין 

  ...א חתםשעליו מעולם ראובן ל, )ולא הלוואה, עיסקא( אחר עניןומה שדנים עליו כרגע הוא 

  

  אחריות על תשלום רווחים – על עיסקא ותערב. ה

, ערבותוסוג היא בהגדרת , תפטור אותו כמעט מכל הסכוםש, לטובת ראובןוטענה נוספת 

  :כדלקמן

  

אלא שלשיטתכם אינני , על מילווהשערבותי היא לתומי אני חשבתי : ראובן יכול לטעון

השתנו כללי  הרי בזה – "ערב על עיסקא" ל"ל מילווהערב ע"והפכתי מ, ערב על מילווה

כל  ) כדלעיל"ערבות שטרם התממשה"או " ערבות בטעות"ל עת ו הקודממלבד הטענות( כ"וא, הערבות

כפי שנראה , וחיובים אלו שונים לגמרי מחיוב של מלווה, "ערב על עיסקא" הם רק כחיובי

  .לקמן

  

  ?)היתר עיסקאערב על : וליתר דיוק( "ערב על עיסקא"מהו 

 ם"מהרשיעויין ב( אולם יש באחרונים עיסוק רב בנושא זה, אין בדעתנו להאריך בנושא זה עתה

הצד השווה בכולם הוא שערב על . ))ע"סימן ק (נתיבות שלום וב)ט"קפ-חלק א( אמרי יושרב, )כ-חלק א(

ולעולם , ) הם אכן ישולמו–ם היו רווחים דהיינו שא( מתחייב על הצלחת קיום העיסקאהיתר עיסקא 

 גם –אם מקבל העיסקא מפסיד : כגון( אינו מחוייב על יותר מאשר מתחייב מקבל העיסקא עצמו

 לקיים את חיובו של מקבל –שהרי זה תוכן ומהות עניין הערבות , )הערב אינו מחוייב לשלם

  .הכסף

  

האם הערב להיתר : השאלהפתרון הוא , ננושלא שייך כל כך לעניי, רווח צדדי הנובע מהגדרה זו[

 והיו אחרונים שרצו לחייב את הערב בהיתר ?עיסקא צריך שתהיה לו עצמו היתר עיסקא עם הנותן

 הערב רק משלם את דמי ההתפשרות לנותן –ולפי הגדרה זו . ולומר שאחרת יש בזה ריבית, עיסקא

 כך כשהערב –נטר -נים כריבית אגרוכמו שאצל מקבל העיסקא אין דמי ההתפשרות נידו, העיסקא

. המגיעה לנותן העיסקא" קרן הנוספת" הריהו משלם רק את ה–מקיים את חיובו של מקבל העיסקא 

  .]ויש מקום להאריך ואין כאן מקומו

  

היתר "אלא כערב על , רב על הלוואהעאם דנים על ראובן הערב לא כ –ולפי זה בענייננו 

איכות אלא רק על ,  שניתנו לשמעוןהסכומיםשלום תכ אין הוא ערב על " א–" עיסקא
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ראובן ערב לכל תשלומי הרווחים של שמעון ולפיכך היה .  במעות אלותהליך השימוש

ך להידרש לערבותו של ור לא היה צ– החדשים הראשונים של העיסקא 20- ב–ואכן . הלווה

  .כל התשלומים שולמו כראוישכן , ראובן

  

היה  – )שהוא הזמן שהעיסקא עדיין היתה פעילה עד לנפילתה( בחמשת החדשים האחרוניםאבל 

כ " א–וזה לא הועבר , ) שקל כל חודש50בסך (  להעביר רווחים חודשייםהלווהשמעון אמור 

  ... שקל בלבד250 והוא נדרש לשלם ,תשלום זה מוטל על ראובן הערב

  

  עיסקאפטור מחצי התשלום מחמת ה. ו

 )"היתר עיסקא"או שמשלם סכום מזערי כערב על , הפוטרות את ראובן הערב לגמרי(  הקודמותואם הטענות

מה גובה  יש לבדוק – על הלוואה זו נשאר ערבוראובן , מסיבה זו או אחרת, לא מתקבלות

  .הסכום שעליו הוא ערב

  

ילה אין זו הלוואה רגוהרי כזכור , אם ראובן נשאר ערב על הלוואה זוש ,והנה יש לטעון

כ מה יותר פשוט "א. חצי מילווה וחצי פיקדוןוכזכור עיסקא מורכבת מ, יסקאאלא ע

 גם סכום הלוואה משתנה – מלומר שאם ראובן חתום על חלק המילווה בעיסקא זו

  . שקל בלבד5,000 דהיינו ,חצי מהסכום המקוריוהופך להיות רק , בהתאם

  

  :להלן דוגמה, את הדבריםכדי להמחיש ו

לקחת הלוואה על לבסוף הלֹוֶוה החליט ו, 100 ערבות בסך אדם חתם על
  ?הערבשעליו התחייב סכום המהו .  בלבד50סך 

שכן אין הערבות על ההתחייבות אלא על , 50ברור שהערבות אינה אלא על פשוט ו :תשובה

  . ההלוואה בפועל

  

, שנייםחילקו את הסכום ל הרי –ברגע שהפכו את המילווה לעיסקא  –כ גם בענייננו "א

 וראובן .)כדלעיל בהקדמה( והחצי השני מוגדר כפיקדון, באופן שחצי מהסכום הוא מילווה

חלק ההלוואה ראובן הפך להיות ערב רק נמצא ש, על חלק המילווה בלבדהרי הוא ערב 

  . שקל בלבד5,000 שהוא סכום של, בפועל

  

  תשלומי הרווח אינם אלא החזר קרן. ז

שכן לטענתו כל הסכום שנלקח , שערבותו של ראובן היא על כל הסכוםר וגם אם נאמ

  .סכום ההחזרכ יש לתת את הדעת היאך להתייחס ל" א–מוגדר כמילווה ולא כעיסקא 
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 לומר שהסכום ששמעון שילם –לטובתו של ראובן הערב טענה נוספת  יש כאן –ובאמת 

 וממילא החוב ,החזר חובאלא כ יםרווחכ לא יוכרו – ) שקל1,000דהיינו ( ללוי בתור רווחים

  . בלבד9,000 שקל אלא על 10,000כבר אינו עומד על 

  

. להפסד יש להכיר כמה דינים השייכים לקדימות הקרן לרווח או – בטענה זו וכדי לדון

  :י המקרה הבא" עפ,"ריבית"ל" קרן"ונתחיל בהבנת היחס בין 

כבר שולמו כמה ו,  היתר עיסקאוה לשמעון על בסיסוליראובן ה
זו הלוואה ו, היתר זה היה פסולכ התברר ש"אח, תשלומים לעיסקא זו

על הצדדים באו לשאול . וגם התשלומים הם ריבית, איסור ריביתכוללת 
, לווה על הכסף שנתן לַמימחללווה ַה. א: שתי אפשרויות לתיקון עוונם

ם מחדש את החוב שלונשאר לו ל, כדי שייחשבו כמתנה ולא כריבית
ויצא שעדיין לא , להחשיב את התשלומים כהחזר הקרן. ב:  או.במלואו

  . ניתן ריבית
  

  :כדלקמן, המגיעים עד הנושא הרצוי לנו,  כמה שלביםויש בנדון זה

דעת ( מחלוקת ראשוניםדבר זה הוא ?  על כסף שניתן כריביתהאם שייך למחול •

כ גם לאחר שכבר שולמה "א, סרה תורה היא גם כאשר הלווה נתנם מרצונו שכל ריבית שאהגאונים

שאר הראשונים  ואילו דעת .הלווה חייב ליטלם מהמלווהאלא ,  אינו יכול למוחלו–הריבית למלווה 

פ שמוטל על המלווה להשיבם " אע–ומעות הריבית ביד המלווה , שלאחר שפרע את הריבית, לחלוק

ונפסק להלכה , )ואין בזה שום איסורם למלווה  אותלו הלווה למחיכול –משום איסור ריבית 

 –בית וצריך להחזירו לו יאם לקח ממנו ר: )ה-ס"חלק יורה דעה סימן ק( שולחן ערוךב

שצריכה להיות מחילה , ויש להוסיף עוד את דעת האחרונים(  כמו בכל גזלמועלת מחילה לפטרו

 .)ועוד ) חיים סימן דאורח( ם שיק" יעויין במהר,"כאילו התקבלתי"

נראה לכאורה שהוא הרבה  – )להחשיב את התשלומים כהחזר הקרן( לגבי החלק השני •

שכן , קרן נגבית לפני ריביתשבוודאי , )לקמן( כפי שמביאים האחרונים, יותר קל

כלומר שהקרן התרבתה מהסכום , "התרבות"היא " ריבית"משמעות המושג 

מבחינה , לאחר הקרןממילא ההתרבות במציאות תמיד באה . הקודם שהיה בה

כי כל , תמידהלהקריב קרבן מוסף לפני קרבן שאי אפשר  כשם: ולסבר את האוזן( מציאותית

בא " ריבית"וכך גם הביטוי  .כלומר שבא תמיד לאחר הדבר הראשון, "בנוסף"הוא " מוסף"המושג של 

אפשר להחשיב את המעות כקרן ולא שכ בוודאי " וא.)תמיד בנוסף לקרן ולא במקומה

 .כריבית
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, )או מחילה על הריבית או החשבתו כפירעון הקרן(  נמצאו שתי פתרונות לכאורהכ"א •

 .הכל בא על מקומו בשלוםלכאורה ו

שאם נכריע שהקרן הצטמצמה , י הפתרונותנבין שאלא שייתכן שיש סתירה  •

אם הם יבחרו בחלק ו, סכום החוב קטן יותרכ מצד האמת " א–מחמת הפירעון 

 נמצא שכשיבואו לפרוע – )ובאמת לא היתה ריבית רק קרן שצומצמה( המחילה של הריבית

 !)...שהרי החוב כבר צומצם מחמת החזר הקרן(  ישלמו ריבית–במלואו את החוב 

הפיכת  הדרך היחידה היא לבחור ב– )כדי להיות בטוחים שלא יבואו לידי ריבית( ולכן •

  .לא יצטמצם סכום ההחזר וממי,התשלום לקרן

  

  הפיכת תשלומי רווחים להחזר קרן. ח

 יש רצון מצד הצדדים כיוון ש,יכול להתקבל במציאות )של הפיכת הריבית לקרן( פיתרון זה

כ הפיכת הקרן לריבית הוא " וא".קרן"לחזור ולהיקרא " תשלומים"להפוך את מה שניתן כ

  .מימוש רצונם

  

מה שייך לטעון על הרווחים  – )של הערב על ההלוואה שהפכה לעיסקא( אבל במקרה שבענייננו

שהתקבל הממון ש, סיכמו ביניהם מפורשות )הלווה והמלווה(  הרי שמעון ולוי–כאילו הם קרן 

, שאמנם הוא הנתבע( כ בשם איזה דין יכול ראובן"וא, הוא חלק מהרווחים ולא חלק מהקרן

  !?לומר ההפך )דדי להסכם שבין שמעון הלווה ללוי המלווהאבל הוא אדם צ

  

  : הגדרת איסור ריביתימה, מחלוקת ידועה באחרונים לתלות את התירוץ בייתכןו

, ועליו לשלם דמי שכירות, לווהה שכר מעות מהַמֶולֹוכאילו שַה: שכירות הממון •

  :או. )שכר המעות( אגר נטרהנקראים 

מלבד , תוספת ממוניתהתחייבותו של הלווה לשלם : על התוספת התחייבות •

  .)הממון" התרבות"פירושו " ריבית"ש( הסכום המקורי של הקרן

  

שהקרן קודמת , נגד רצונם, מה שייך להכריע עבור הצדדים( אפשר לתרץ את הקושיה דלעילולפי זה 

  :לפי מחלוקת זו )לריבית

תשלומי השכירות משתלמים  –רות ממון באיסור אם איסור ריבית פירושו שכי •

באמצעה או , ויכולים להינתן בתחילת השכירות, "משכיר"וה" שוכר"לפי רצון ה

שהרי , ולהגדיר את התשלומים כקרן,  לא נוכל להתערב עבור ראובן–ואכן . בסופה

 :אבל. מעבר לקרן )האסורים( הם ניתנו מפורשות כתשלומי השכירות
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שיש , דלעילכ חוזר הדין " א– יסור ריבית פירושו להוסיף ממון על הקרןאם א •

כ "א. כ משתלמת הריבית"ורק אח,  הקרןמתשתחילה משול, סדר בין סוגי הממון

המציאות היא  הרי –שלא אכפת לנו מה שהם סיכמו ביניהם , אולי אפשר לומר

יכול לבוא לפני קרבן שאינו , כפי שהדגמנו לעיל בעניין קרבן מוסף( שהקרן באה לפני הריבית

ממילא רשאי ראובן . )...ולא יכול לבוא לפניו, על קרבן התמיד הרגיל" נוסף"שכן הוא , התמיד

 .שהממון שכבר שילם שמעון הלווה ללוי המלווה הינו קרן ולא ריבית, לטעון

  

  :בעניין זה כמה הערותאלא שיש להוסיף 

 ולכן יש מקום לברר מה בא ,קרן וריביתאלות של כל דברינו לעיל עוסקים בש •

שאינה כוללת , עיסקאאבל המקרה שבענייננו הרי הוא . הקרן או הריבית, תחילה

יכולים הצדדים לסכם על איזה אופן ממילא . רווחיםאלא כוללת , ריבית

ולומר , ואי אפשר לכפות עליהם את סדר העברת הממון ביניהם, תשלומים שירצו

  ...ן כקרן ולא כרווחיםשהממון נית

כ טענה זו " א–אם הטענה כלפי ראובן הוא שהוא ערב על כל הסכום מצד שני  •

אלא מנקודת מבטו וחיוביו מדובר , שאין מבחינתו כל היתר עיסקא, כוללת

 הוא בוודאי קרןכ כלפי נקודת מבט זו בוודאי הכסף שהוחזר " א–בהלוואה רגילה 

ובמקרה שלנו , ולכן הוא בוודאי מתנכה מהחוב הכללי, )...רכי אין כל סוג תשלום אח(

  . שקל9,000- שקל ל10,000-מדובר בהפחתת החוב מ

  

מחמת ערבות בטעות או ערבות שטרם ( נפטור את ראובן לגמרי או ש:נראהכ בשורה התחתונה "א

,  שקל5,000שהם ( צי הסכוםאו שנחייבו בח )... שקל דמי החזר הרווחים250ולכל היותר ישלם , החלה

 9,000דהיינו ( או שנחייבו בכל הסכום למעט ההחזר )שהיא רק חצי מילווה, מחמת ערבותו לעיסקא

  .)אבל לא כלפי נקודת מבטו של הערב, אמנם במסגרת של רווחים, שכן חלק מהסכומים כבר שולמו, שקל

  

  סיכום ומסקנות. ט

במשך . צורך קבלת עיסקא בסכום הכתוב בשטרשהשתמשו בחתימתו ל, ערב על הלוואה

שאינו יכול , כ היתה נפילה של הלווה"ואח, כמה חודשים שולמו רווחים על העיסקא כראוי

  ?כמה ישלם הערב מתוך הסכום הכתוב בשטר החוב. אפילו לא את הקרן, עוד לשלם

  .הערב משלם את כל הסכום,  יש שטר כשר ותקין– מה יש לדון –לכאורה  •

ולא ,  שכן הוא חתם על הלוואה רגילה,ערבותו היא בטעותיש טענה לערב שאלא ש •

 .על כל מיני עסקי מסחר
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ואם , למילווה זהגמר ומשעבד עצמו שהגדרת ערבות היא במה שהערב ובפרט  •

 . אינו משעבד את עצמו ולא הוי ערבות–משהו לא נעשה על דעתו 

 שהלווה על סמך ,בצד של המלווהאלא שבגמירות הדעת צריך להתחשב גם  •

ולכן כל מקרה שחזרתו של הערב . מבלי לדעת את כוונותיו, חתימתו של הערב

הגוי שהעמיד ערב : ודוגמה לכך(  איננו מכירם בחזרה זו–אינה ברורה ברמה מובהקת 

אבל כלפי חוץ הוא , והיהודי התרה מראש שאינו רוצה להיות ערב על הלוואה זו, יהודי במקום המשכון

 .)בגלל שהמלווה גמר להלוות בגלל ערבותו, ק שחתימתו מחייבת הוא כן ערבונפס, חתם

 זה דבר – ומה שעשו עיסקא ,הערבות טרם התממשהטענה נוספת לערב הוא ש •

, שלטענת המאבד היה בו סכום אחר, ודימינו לסיפור על מוצא הארנק( שלא קשור אליו, אחר

 .)...ופסק הרב שמדובר באבידה אחרת

שמשמעו ערבות , הרי זה כבר מושג אחר –ערבות על עיסקא ון מצד ואם רוצים לד •

כ "א. שתפקידו לערבו שכל התשלומים הללו ישולמו, רווחי העיסקארק על 

רק סכומי הרווחים על התקופה שהלווה היה בשלב התחייבות הערב היא 

 .עד שנפל, ההתמוטטות

ייבותו היא רק התח הרי –הוא שאם חתם על עיסקא , טענה נוספת לטובת הערב •

 .חצי הסכוםדהיינו , ולא על חלק הפיקדוןעל חלק המילווה 

היא " עיסקא"וההגדרה , ואפילו אם יטענו נגדו שהוא מבחינתו חתם על הלוואה •

כ רשאי הערב לטעון שכל הסכומים " א–בין הלווה למלווה , הגדרה פנימית

מצטמצמת בשיעור ערבותו  וממילא ,יש לנכותם מהקרן –ששולמו בגין הלוואה זו 

ויש בדין זה כמה פרטים . )מבחינתם כרווחים ומבחינתו כקרן( כל הסכומים שכבר הועברו

שכן , וכל זה לא שייך בעיסקא, הכוללים קדימות בין מעות קרן למעות ריבית

כמפורט (ואין איסור להקדימם לקרן , התשלומים בעיסקא אינם ריבית אלא רווחים

 .)בפנים

מחמת ערבות בטעות או ערבות ( נפטור את ראובן לגמריאו ש :צרהותמצית השיעור בק •

 או שנחייבו בחצי הסכום )... שקל דמי החזר הרווחים250ולכל היותר ישלם , שטרם החלה

או שנחייבו בכל הסכום  )שהיא רק חצי מילווה, מחמת ערבותו לעיסקא,  שקל5,000שהם (

, אמנם במסגרת של רווחים, ים כבר שולמושכן חלק מהסכומ,  שקל9,000דהיינו ( למעט ההחזר

  .)אבל לא כלפי נקודת מבטו של הערב
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