
 

 

 

 

 

 מאמרים אוסף

 

 השקעות כשרות, ריבית בנקאית

 ומדיניות כלכלית על פי התורה

 

 

 
 

 

המצוות בדיני ממונות קובעות משפטי צדק 

מ המתנהל בין הבריות בהכרח ושלא "במו

הפעולה המועיל לשני  יחרגו בו משיתוף

ונותנים  הצדדים ושלא יתכוון אחד הנוׂשאים

להרבות את חלקו לגמרי ושיהיה הוא 

 (מב, מורה נבוכים ג) . המרוויח מכל הבחינות

 

 

 

 

 

 בשיתוף ובתמיכת קרן תקווהי אגודת מטמוני ארץ "לוקט ע 

 כלכה מודרנית לרגל יום העיון התורני ל

 ירושלים ,ו"ניסן תשעבו "כ

  



 

 

 

 

 

 

 

 הבהרה 

 המאמרים מתפרסמים כאן 

 אחריותםברשות כותביהם ועל הם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגודת מטמוני ארץ

 לחשיפת תחומי דעת תורניים והנגשתם

- - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

גבייה , חלוקה צודקת של כספי ציבור, היתכנות של בנקאות ללא ריבית

סדרי , עובד אצל היחיד ואצל הציבור-דיני מעביד, צודקת של מיסים

הגדרת החיובים , מהן גדרי העני למצוות התורה, עדיפויות בכספי צדקה

גבולות התחרות , מ"התורניים על פעילות ממונית במסגרת חברות בע

. והאם רוח התורה נוחה מפער גדול בין שכבות הציבור, תהעסקית המותר

ויש להם עניין רב בחיי , אלו הם מקצת השאלות העולם על שולחן מלכים

 . כיחיד וכחלק מהציבור, כל אחד ואחד

בא לענות על דרישה העולה , יום העיון על משפטי הממון בעולם משתנה

ה במערכות מבית המדרש לדון על ערכי התורה ודרכי קיום ההלכ

ולהטמיע אותם , הכלכליות הציבוריות ובשאלות ממוניות בעולם מתחדש

 . בחיי המעשה אצל ציבור היראים ומציון תצא תורה

בדעת מטמוני ארץ להוות חוליה במאמץ הכביר להגיע לכך שהמערכות 

הכלכליות המודרניות המזניקות את הכלכלה והמאיצים את עולם 

לכה וברוח הצדק והיושר העולה מדברי העסקים יהיו על פי כללי הה

 . התורה וחכמי ישראל

 

  





 

 

 תוכן המאמרים

 

  הקבוצה לבנקאות יהודית  –דברי מבוא 

  סוגיות בריבית בנקאית 

  אראל סגל הלוי הרב דף מקורות להרצאתו של 

  הרב אראל סגל הלוי/ בנק כשר לכתחילה 

  לעיון לקראת הרצאתו / כתבות עיתונאיות על בנקאות אסלאמית

 נחום שילה ' של דר

  הרב יעקב אריאל מאמר על ריבית בנקאית מאת 

  מאמר על ריבית בנקאית מאת הרב דניאל וולף 

  הרב יואל בין נון מאמר על ריבית מאת 

 מאמר על מדיניות כלכלית על פי התורה מאת הרב אברהם קוסמן 

 כלית על פי התורה מאת הרב אפרים גלינסקיות כלמאמר על מדיני 

 מאמר על מדיניות כלכלית על פי התורה מאת הרב יהושע פפר 

 מאת הרב שלמה אישון , מאמר על השקעות בשוק ההון 

 מאת הרב שמואל יוסף לןוין, ההון מאמר על השקעות בשוק 

 

 

 

 

  



 

 

 דברי מבוא

מזה שנים מתעוררים ספקות לגבי מידת התאמתם של כללי הפעולה הנהוגים בתחום 

אמנם רוב הצבור היהודי אינו מודע כל צרכו לבעיות ההלכתיות ובדרך . התורהלדיני  הבנקאות

הבנק 'יוזמת . סומך על פסיקותיהם של הרבנים שהתירו להשתמש בשירותי הבנקים בישראל כלל

לא נועדה לערער על סמכות הרבנים ואינה מתיימרת  ,הקבוצה לבנקאות יהודיתי "שנוסדה ע 'הכשר

כל תוכנית שתגובש במסגרת זו תובא לפני הרבנים המוסמכים כהמלצה של . לפסוק הלכות במקומם

חלילה לנו מלהטיל אשמה על כלל , וכל עוד אין בנמצא חלופה מעשית ומציאותית, בעלי היוזמה

 .ישראל

ושאיפה להקפדה , האחרון מופיעה מגמה של כמיהה לשיפור ושכלול המצב הרוחני בדורזכינו ואך  

הואיל ודורנו זכה בחסדי הבורא יתברך לחיות בארצנו ללא שעבוד לעול . על שמירת המצוות בהידור

גוברת התחושה שהגיעה העת להשיב עטרה ליושנה ולסדר את מירב ההיבטים של , מלכויות נכרים

' דתי'או ' חרדי'מגמות אלו אינן מוגבלות רק לצבור המכונה . ורשתנו וחוקותינוחיי המעשה על פי מ

אלא מתפשטות גם לחוגים רחבים יותר המבטאים עניין בחידוש תרבותי וחברתי על פי ערכי , דווקא

 .מורשת ישראל

יש לציין בפתח הדברים שתחומי הכספים והכלכלה עומדים במרכז החיים החברתיים של כל אומה 

ה ועובדה זאת מעוררת בנו תקו. תרבות וזהות לאומית, שפיעים בעוצמה רבה גם על ערכי מוסרומ

יש להבין כי , אולם מאידך, רבה להשפעה החיובית שיוזמתנו עשויה להקרין על קרובים ורחוקים

במיוחד יש להתכונן לחשש של . דווקא השפעה זאת עלולה לעורר התנגדויות של חוגים שונים

ולהתנגדות הצפויה מצד רשויות המדינה אשר מטבען שואפות לרכז , י תחרות עסקיתהבנקים מפנ

 .סמכויות ולהתנגד ליוזמות שנועדו להעצים אזרחים מן השורה

ל מגעים עם הגורמים השונים ולהגיע להבנות מקיפות והימתוך ניש לעשות היוזמה גיבוש , לפיכך

כמו למשל , יוזמות דומות במדינות אחרותכיצד התאפשרו כל זה תוך כדי בדיקה . ככל האפשר

בעולם החופשי ולנצל תקדימים אלה לביסוס ' בנקים ִאסלאמיים'ו' בנקים קהילתיים'הופעתם של 

את הדרישה לבנק כשר יש להציע כחלק מהרפורמה שמשרד האוצר מנסה לכוף על . דרישותינו

 . כתוצאה מהמחאה החברתית, הבנקים

על דרישה למימוש הזכות בהתבסס , בית כלליפיננסי שלא יהא נגוע ברניהול מוסד אפשר גם לתבוע 

שען על התקדים של בנק הדואר יתביעה זו עצמה יכולה לה, יתר על כן. החוקתית לחופש דת ומצפון

  .ש של לקוחותיו"שיון לעסוק בבנקאות ללא חיוב וזיכוי רבית בחשבונות העויאשר קבל ר, בישראל

, ההלכה: ים לעמוד לדיון תוך התחשבות מתמדת בשלושת המימדיםנושאים אלה ואחרים חייב

למטרה . והיחסים עם העולם הפיננסי והכלכלי בארץ ובעולם, השלטון והחוק הישראליים בהווה

 .יש להקים צוות של מומחים משלושת התחומים אשר ינהיג וינווט את היוזמה, זאת

מתוך מגמה לברר דרכים המתאימות , ניותהעקרו מוצגות דעות שונות לגבי הסוגיותבחוברת זו 

 .ימינו-למציאות בת

 .ט.א          

 בשם הקבוצה לבנקאות יהודית 
 



  מקורות דפי
  הלוי סגל אראל הרב של להרצאתו
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הלוואות כשרות לכתחילה
העקרון: הלקוח אינו עבד אלא שותף.                        פרשת בהר:

ָך• ךיִחךי ָךיומוְךא א ךיִכךיא  .ְךָּמְך . ְו מִע .ְךּו יַח י  .ְךָּשו ב  שֹו ְוות שֹו  רָּגו ר  ָו ב .ְךּוָת  ַזֱח יַזְק ֱחֶה ְו .ְךָּמְך  מִע שֹו  .ְךּ יוד .ְךּטה  .ְךּמ ָו ךיִִבךית  ְרַתְר ְו ךיִאּתֹוא  ְךׁנ ְךֶׁשְךא  אֵומ ְרַַקחא  ךיִּת .ְךּותא לא  .ְךּ י רּו רתא ְו  
.ְךּך .  ֱחֶל .ְךּתאְכ מִות רּוָתא ן  שֹלתא  מִָו ב יות  ָוו ְב יַמו ְר ֱחֶָשְך  ֱחֶנ ְָו ב שֹו  מִות רּוָתא ן ל שֹלתא  .ְךּך  ְָפ ָכְס ֱחֶתאות  יַ .ְךָּמְך .  מִע .ְךּך  מִח י .ְךּתא ְו רּח י  .ְךּך  ֱחֶה י שֹל ַזֱתא ךיִנךיא  רּמ אֵהךי ְךׁכ םא ֲא ְךֶׁשרה'א ֲא ֵהֹ ל ֱא

ךיִךי םא  ךיִומְצָר אֵומ ְךׁא ְךׁר ץא  ךיִתךיא  ְךׁאְת ְךׁכ םא  אֵצא מִה ים .הֹו שֹל ֱחֶכם  רּלתא .ְךּל שֹוות  ְה י מִל ְָכ יַנ יַעא ן  ֱחֶו ר ץ  ֱחֶתא ֱחֶתאות  ֱחֶכם  .ְךּל .ְךּל רּותות 
ָך• ךיִחךי ָךיומוְךא א ךיִכךיא  ְך ְו .ְךּל ָכו ר  מִנְמ יַ ְו .ְךָּמְך  מִע ָע ְךׁב.ד  ְרַ.דתא  ֵהֹב ֲע ֵהֹב.דא ִבֹוא  ֲע ְרַת שֹו בודֵהֹ לאא  ֹבֲע ָ י רּו בל  יַ י שֹ ְָש יַנות  יַה .ְךָּמְך  יַעוד  מִע ֱחֶ יה  ְה מִ י .ְךָּשו ב  שֹו ְָכות מִכ יו ר  .ְךָּש ְָכ  . 

ָוו ב .  ָש .ְךּ י .ְךּות יו  שֹו ב ֹבֲתא ָזות  ַזֻח יַ ֹבֲתא ֱחֶתאל  ְו שֹו  ְחוָת ְָש יַָפ מִמ ֱחֶתאל  .ְךָּשו ב  ְו שֹו  מִעָמ .ְךּנ יו  .ְךּו ב ָו ָותא  .ְךָּמְך ה מִע .ְךּצתא  רּמ .ְךּ י ְו .ְךָּמְך .  ךיִתךימִע אֵצא אֵה םא ֲא ְךֶׁשרא הֹו ְרַ.דךיא  ֲעָב ךיִִכךיא 
ךיִךי םא  ךיִומְצָר אֵומ ְךׁא ְךׁר ץא  ֱחֶו בוד .ֵהֹאָת םא  .ְךּע ֱחֶו רות  ֱחֶָכ מִמְמ ָו  .ְךָּמְכו ר מִ י שֹלתא 

בנק כשרלכתחילהבנק רגילסוג הלואה

1.
משכנתא

עבד לווה לאיש מלווה". אם “הלקוח הוא לווה. 
 חודשים, הוא מפונה מהדירה.6אינו משלם 

הלקוח הוא שכיר ושותף. כל עוד יש לו אחוזי
בעלות על הדירה, הוא רשאי לגור בה.

2.
עסקית

הלקוח הוא לווה.   גם אם יוכיח שהפסיד, יצטרך
לשלם קרן וריבית   (פרט לנהנים מ"תספורת").

הלקוח הוא שותף. אם יוכיח שהפסיד שלא
באשמתו, ישלם פחות (אבל יפסיד דירוג אשראי).

3.
פרטית

הבנק גובה תשלום המורכב מ:
רווחהון, פרמייתסיכון, ועמלה.

הבית מתווך בין לווים לבין גמ"חי הלוואות
וגובה דמיתיווך בלבד.

דוגמה לטבלתתשלומים ללא הצמדהמשכנתא כשרה  . 1
הלקוח משלם את כל התשלומים כסדרם:מצב א: 

קניהתשלוםקניהשכירותאחוז בנקאחוז לקוחשנה:עלות הדירה
1,000,000₪030.0%70.0%₪21,000₪33,000₪54,0003.3%

133.3%66.7%₪20,010₪33,990₪54,0003.4%
236.7%63.3%₪18,990₪35,010₪54,0003.5%:הון עצמי לקוח

300,000₪340.2%59.8%₪17,940₪36,060₪54,0003.6%
443.8%56.2%₪16,858₪37,142₪54,0003.7%:הון מושקע
₪700,000547.5%52.5%₪15,744₪38,256₪54,0003.8%

651.3%48.7%₪14,596₪39,404₪54,0003.9%
755.3%44.7%₪13,414₪40,586₪54,0004.1%:שכירות חודש

2,500₪859.3%40.7%₪12,197₪41,803₪54,0004.2%
963.5%36.5%₪10,942₪43,058₪54,0004.3%:שכירות שנה

30,000₪1067.8%32.2%₪9,651₪44,349₪54,0004.4%
1172.3%27.7%₪8,320₪45,680₪54,0004.6%

1276.8%23.2%₪6,950₪47,050₪54,0004.7%:תשלום חודש
4,500₪1381.5%18.5%₪5,538₪48,462₪54,0004.8%

1486.4%13.6%₪4,085₪49,915₪54,0005.0%:תשלום שנה
54,000₪1591.4%8.6%₪2,587₪51,413₪54,0005.1%

1696.5%3.5%₪1,045₪34,823₪35,8683.5%
100%0.0%₪199,868₪700,000₪899,868:הכלסך

 שנה.16 ל700,000 על השקעה של 199,868בסךהכל, ביתההשקעות קיבל תשואה ברוטו של 

:רק את דמיהשכירותומשלם  4, 3, 2לקושי זמני בשנים הלקוח נקלע צב ב: מ
קניהתשלוםקניהשכירותאחוז בנקאחוז לקוחשנה:עלות הדירה

1,000,000₪030.0%70.0%₪21,000₪33,000₪54,0003.3%
133.3%66.7%₪20,010₪33,990₪54,0003.4%

236.7%63.3%₪18,9900₪₪18,9900.0%:הון עצמי לקוח
300,000₪336.7%63.3%₪18,9900₪₪18,9900.0%
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436.7%63.3%₪18,9900₪₪18,9900.0%:הון מושקע
₪700,000536.7%63.3%₪18,990₪35,010₪54,0003.5%

640.2%59.8%₪17,940₪36,060₪54,0003.6%
743.8%56.2%₪16,858₪37,142₪54,0003.7%:שכירות חודש

2,500₪847.5%52.5%₪15,744₪38,256₪54,0003.8%
951.3%48.7%₪14,596₪39,404₪54,0003.9%:שכירות שנה

30,000₪1055.3%44.7%₪13,414₪40,586₪54,0004.1%
1159.3%40.7%₪12,197₪41,803₪54,0004.2%

1263.5%36.5%₪10,942₪43,058₪54,0004.3%:תשלום חודש
4,500₪1367.8%32.2%₪9,651₪44,349₪54,0004.4%

1472.3%27.7%₪8,320₪45,680₪54,0004.6%:תשלום שנה
54,000₪1576.8%23.2%₪6,950₪47,050₪54,0004.7%

1681.5%18.5%₪5,538₪48,462₪54,0004.8%
1786.4%13.6%₪4,085₪49,915₪54,0005.0%
1891.4%8.6%₪2,587₪51,413₪54,0005.1%
1996.5%3.5%₪1,045₪34,823₪35,8683.5%

100%0.0%₪256,839₪700,000₪956,839:הכלסך
 שנה.19 ל700,000 על השקעה של 256,836בסךהכל, ביתההשקעות קיבל תשואה ברוטו של 

הלקוח נקלע לקושי קבוע ולא משלם בכלל: מצב ג: 
קניהתשלוםקניהשכירותאחוז בנקאחוז לקוחשנה:עלות הדירה

1,000,000₪030.0%70.0%₪21,000- 21,000₪₪0-2.1%
127.9%72.1%₪21,630- 21,630₪₪0-2.2%

-225.7%74.3%₪22,279:הון עצמי לקוח 22,279₪₪0-2.2%
300,000₪323.5%76.5%₪22,947- 22,947₪₪0-2.3%

421.2%78.8%₪23,636- 23,636₪₪0-2.4%
-518.9%81.1%₪24,345:הון מושקע  24,345₪₪0-2.4%
₪700,000616.4%83.6%₪25,075- 25,075₪₪0-2.5%

713.9%86.1%₪25,827- 25,827₪₪0-2.6%
-811.3%88.7%₪26,602:שכירות חודש 26,602₪₪0-2.7%

2,500₪98.7%91.3%₪27,400- 27,400₪₪0-2.7%
105.9%94.1%₪28,222- 28,222₪₪0-2.8%

-113.1%96.9%₪29,069:שכירות שנה 29,069₪₪0-2.9%
30,000₪120.2%99.8%₪29,941- 29,941₪₪0-3.0%

0%100.0%₪0:הכלסך
 שנה.12 לאחר 1,000,000 וקיבל דירה בשווי 700,000סךהכל, ביתההשקעות שילם ב

לוואה תמורת הלוואהה .3
. נקודות120,000 חודשים. הוא צבר 12 ש"ח למשך 10,000אדם פתח חשבון והפקיד בו 

 חודשים הוא משך את הכסף. בעזרת הנקודות שצבר, הוא יכול לקבל הלוואה של:12לאחר 
  חודשים6 ש"ח ל20,000  חודשים,     או:     24 ש"ח ל5,000 חודשים,   או:    12 ש"ח ל10,000

בכפוף לערבויות, בטחונות ודירוג אשראי כנהוג.

http://groups.google.com/group/jewishbanking
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והשירותים המוצעים על ידי הבנקים בימינו עומדים  העסקאות

בלתי אפשרי לדמיין כלכלה  -ועם זאת , בגדרי ההלכה אך בקושי רב

 מפותחת בלעדיהם 

הקבוצה לבנקאות "ביוזמה שיצאה לדרך לפני מספר שנים הוקמה 

ון לשרטט את תבניתו סייבה חברו יחד רבנים וכלכלנים בנ, "יהודית

עמוד בכל דרישות ההלכה ואף יתפקד שי, לכתחילה-של הבנק הכשר

 כגוף עסקי נושא רווחים 

קבוצה לבנקאות "מקצת מן הרעיונות היצירתיים שהתגבשו ב

לעידוד העיון בסוגיה חשובה זו , מוגש לפני הקוראים" יהודית

 "הבנק הכשר לכתחילה"ולקידום הקמתו של 

 

 

 חה שעל ידי עיתון משפ' קולמוס'המאמר פורסם במוסף התורני 

 ברשות המחברברשותם וכאן מתפרסם ו 

 

 לרגל יום העיון התורני למשפטי הממון בזמננו

 ו "ו לחודש ניסן תשע"יום רביעי כ

 ירושלים -אולמי תמיר 
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לא שיתכוון , שלא תהא בהן חריגה מן הסיוע המועיל לשני הצדדים"דיני הממונות בתורה מבוססים על העקרון 

 .(מב ,נבוכים גהמורה , ם"רמב)" ושיהא הוא המרוויח מכל הצדדים, אחד המתעסקים להגדיל חלקו לגמרי

כאשר אדם עושה פעולה  - עבודה": סיוע המועיל לשני הצדדים"ישנם שני סוגים של עסקים שיש בהם , ככלל

כאשר אנשים עושים עיסקה שבה הם שותפים  - שותפותו; המביאה תועלת לאדם אחר ומקבל על כך שכר הולם

 ריביתבהלוואה ב, לעומת זאת. שוים בסיכוי ובסיכון וכל אחד מהם מקבל חלק מהרווחים כאשר העסק מצליח

הפער  הרווח שלו נובע רק מניצולו, יך לעבוד או לקחת סיכוןהוא אינו צר". הוא המרוויח מכל הצדדים"המלווה 

כשהמשק הישראלי כולו היה שקוע במיתון , (2002)ב "תשס'המחשה לעניין זה קיבלנו בשנת ה. בין העשיר לעני

 .ודווקא הבנקים הרויחו, עמוק

יום זוהי גזירה שאי אולם כ ,ראוי היה לציבור שומרי המצוות להתרחק מהבנקים ולא להתעסק עמם כלל, לפיכך

ולכן . שאי אפשר לקבל בשום דרך אחרת, הבנקים בימינו נותנים גם שירותים פיננסיים כשרים. אפשר לעמוד בה

היתר "לשם כך משתמשים ב. שהם עוסקים גם בריבית אף לע, מצוות נאלצים לעבוד עם הבנקים-יהודים שומרי

, מבחינת הבנק, אולם. לשותפות עסקית, ינה הלכתיתמבח, ההיתר מאפשר לבנק לתת הלוואה הנחשבת ."העיסק

גם אם הלווה מוכיח . תנאי השותפות מנוסחים כך שכל הסיכון מוטל על הלווה. זוהי הלוואה בריבית לכל דבר

אם . (שאינו קיים)" רווח"הבנק עדיין תובע ממנו לשלם את הקרן וה, באותות ובמופתים שהפסיד שלא באשמתו

הוא . ארץ הנהוגה בין שותפים-נק אינו מתייחס אליו כאל שותף ואינו נוהג עמו בדרךהב, הלקוח אינו משלם

-הוא נוגש את הלקוח באמצעות עורכי ."עבד לווה לאיש מלווה" :כתובמתייחס אליו כאל לווה ומקיים בו את ה

 .ךנש-ומטיל עליו ריבית, דין קשוחים ומפולפלים

היתר 'המשפט בישראל אכן מגדירים את -אמנם בתי, בגליוננו כפי המתואר במאמרו של הרב צבי יצחק ליפשיץ

' היתר העיסקה'ב de factoבתי המשפט נמנעים באופן עקבי מהכרה "אולם , כמסמך התקף משפטית' העיסקה

בנקאות ללא ריבית ", סורוצקין' הכהן וז' א)" כטענת הגנה העומדת ללווה במקרה שבו כספי הלוואתו הניבו רק הפסדים

הדין -אפילו בתי .(77' עמ, ט"תשנ'ה, [1]שערי משפט ב, "?הלכה ואין מורין כן -במדינה יהודית ודמוקרטית ' עיסקא היתר'ו

מתוך חשש שמא הבנק יבטל את הסתמכותו על היתר עיסקא , הרבניים נאלצים לפסוק תמיד לטובת הבנק

עלון המרכז להוראת המשפט העברי , "ועקיפתו אכיפתו -היתר עסקא ", משען' ראו ד) והלקוחות הדתיים יישארו ללא בנק

, גם חכמי ההלכה נוטים לחזק את תוקפו התיאורטי של ההיתר: "הכותב, ב"תשס'תצא ה-כי' פר, 88' גל, ולימודו במכללת שערי משפט

, ש דיכובסקי"גרומסתמך על דבריו של ה, "מחשש שמא יניע יישומו את הבנקים להפסיק את השימוש בו, אך מונעים את יישומו בפועל

הוא נשמת אפו של כל בנק ' היתר עיסקא'יש לזכור כי נושא : "142' עמ, ח"תשמ'ה, תחומין ח, "היתר עיסקא במניות הבנקים"במאמרו 

מטעם זה בלבד יש לצמצם ככל ... מבלי להתבסס על היתר עיסקא -ואפילו בנק חרדי  -אין שום אפשרות לנהל בנק בימינו . מודרני

 ."(פשרויות הטענה כלפי בנקים הנוהגים לפי ההלכההאפשר את א

.   ולא מריבית, ושותפויות עסקיות (שירותים בנקאיים)יהיה בנק שיתפרנס רק מעבודה  "בנק כשר לכתחילה"

כמובן שאין בדעתנו . עבור בנק מעין זהבבמאמר זה נציע מספר רעיונות לשירותים בנקאיים ושותפויות עסקיות 

להציע רעיונות ראשוניים שיש אם כי , א"המסורה לפוסקי דורנו שליט, לן כל הכרעה הלכתיתלהביע בדברינו שלה

 .במטרה לעורר את לב המעיינים ,"סיעור מוחות"כאלו מוצגים כאן . ולפתח אותםלדון בהם 
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 שירותים בנקאיים: פרק א

: בפרט, תנים תמורת עמלהלספק את כל השירותים הבנקאיים הרגילים הני, כמובן, יכול "לכתחילה בנק כשר"

כן כמקובל -גם - debit card)וכרטיס חיוב ללא אשראי  (כמקובל בבנק הדואר)ושב ללא יתרה שלילית -ניהול חשבון עובר

ולאפשר ללקוחות שלו לקנות , הבנק יכול גם להחזיק כספת שבה יישמרו סחורות כגון מתכות יקרות. (בבנק הדואר

-השקעה בניירות: שני סוגים של שירותים בנקאיים ראויים לדיון מורחב .מלהתמורת ע, ולמכור סחורות מרחוק

 .תיווך הלוואותו ,(אקטיבי ופאסיבי: בשני מסלולים) ערך

 

 ערכים עם השקעה

כבר בדורות קדמונים עסקו הכל . גם לפרט וגם לציבור, ערך היא פעילות כלכלית חשובה-השקעה בניירות

 .גידלו צאן ובקר והתשואה הייתה חלב וצמר; הייתה פירות וענפים להסקה הם שתלו עצים והתשואה. בהשקעות

בימינו שוק ". עסקה שחציה מלווה וחציה פיקדון"השקעה משוכללים יותר כגון -בתלמוד מתוארים מכשירי

משקיעים היום כדי לבנות  -אולם העיקרון הוא דומה , ההשקעות השתכלל וניתן להשקיע בעסקים רבים ושונים

מתוך תקווה שהיא תגדל ותתפתח ובסופו של דבר תעשה עסקאות , משקיעים היום בחברה קטנה. עתידאת ה

.  כדי לבנות לעצמו הכנסה לעת זקנה כשלא יוכל לעבוד, ההשקעה חשובה גם לאדם הפרטי. טובות שיניבו רווחים

 .כדי לפתחו ולבנותו לטובת הדורות הבאים, היא חשובה גם למשק כולו

שחלק , הבעיה היא. שכן שני הצדדים שותפים לסיכון ולסיכוי, כשרה" עסקא"השקעה במניות היא , יבאופן עקרונ

הלנת שכר , נזק לסביבה, חילול שבת, הלוואות בריבית -כגון , מהחברות נוהגות באופן שאינו כשר לפי התורה

 .ירהשהמחזיק במניות של חברות אלו הוא שותף לעב, ישנם רבנים הטוענים. 'ושכיר וכד

. ידי וועדת רבנים-שבהן ההשקעות מפוקחות על, "כשרות"השקעות רבים פתחו קרנות -בתי, בשנים האחרונות

-בין פוסקי, כמו כן. השקעות-ולא רק דרך בית, ישנם משקיעים המעוניינים להשקיע בעצמם באופן עצמאי, אולם

הבנק נראה אפוא ש .ה אסור להשקיעלהשקיע ובאיזו חברההלכה ישנן דעות שונות בשאלה באיזו חברה מותר 

הבנק יכול , אולם. בדיוק כמו כל בנק אחר, תמורת עמלות, צריך לאפשר לכל לקוח להשקיע בבורסה בחופשיות

פי מידע זה -כדי לאפשר לכל לקוח לפעול על, בתחומים הקשורים למצוות, על ההתנהלות של חברות לספק מידע

 .ובהתאם להנחיית רבותיו

ויבקש מהן מידע לגבי הערכים , ישלח מכתב להנהלות של כל החברות הנשלחות בבורסה הבנק, לשם כך

האם הן ; האם הן נזהרות מאיסורי ריבית ;האם הן שומרות שבת: כגון, וההתנהלות שלהן בתחומים שונים

משא  האם הן מקפידות על; מעביד-מקפידות על תשלום שכר שכיר בזמנו ועל שאר המצוות הנוגעות ליחסי עובד

או שאר נזקים  חיים-בעלי-האם הן נזהרות מצער; צרכן-ומתן באמונה ושאר המצוות הנוגעות ליחסי מוכר

 .'וכדו, לסביבה
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בנוסף , מערכת המסחר של הבנק התורני תכלול. כל חברה תוכל לענות לחלק מהשאלות או לכולן לפי בחירתה

כל משקיע  , כך. ובות שנתנה החברה לשאלותגם פירוט של התש, לפרטים הפיננסיים הרגילים על כל חברה

 .בהתאם לפסיקת הרבנים שהוא סומך עליהם, בבורסה יוכל לבחור בקלות באילו חברות הוא מעוניין להשקיע

אולם לדעתי רוב התשובות יהיו אמינות מכיוון שמדובר , מובן שהתשובות של החברות עלולות להיות לא אמינות

תסכן את המוניטין שלה במקרה שאחד הסוחרים יגלה את השקר , שתשקרחברה ". דבר העשוי להתגלות"ב

 .ויפרסם אותו

ישנם כלכלנים . הבוחרים בעצמם באופן פעיל באילו חברות להשקיע - אקטיבייםהצעה זו מתאימה למשקיעים 

הם  . כי העמלות בה גבוהות והרווחים נמוכים יחסית, שהשקעה אקטיבית אינה משתלמת, רבים הטוענים

 .דשאותה נתאר מי, מניות-במדדיהשקעה  - פאסיביתמליצים למשקיע הפשוט על השקעה מ

 משקף את השווי, מאה-אביב-מדד תל ,למשל. מניות הוא מדד המשקף את השווי הממוצע של מספר חברות-מדד

עשה כך הוא למ. קניית תעודת סל דייל אדם יכול להשקיע במדד ע. א"החברות הגדולות בבורסה של ת 100של 

ל כלל מכוסים ע-ההפסדים בדרך, גם אם חלק מהחברות מפסידות. זמנית בכל החברות הכלולות במדד-משקיע בו

 .השקעה במדדי מניות נותנת תשואה גבוהה בסיכון נמוך יחסית, לטווח ארוך. רווחים של חברות אחרותידי 

 אדם. וללים גם חברות לא כשרותן כולכ, המניות בימינו מסתמכים רק על גודלן של החברות-שמדדי, הבעיה

 .לכן נדרש מדד חדש וכשר. שותף בעקיפין בחברות העוברות על איסורי תורה, שמשקיע במדד כזה

החברות הגדולות בבורסה הישראלית  100 מדד שישקף את השווי של ,"100-מדד ירושלים"אני מציע לייסד את 

הלכה ודיינים -פוסקי דייל שייקבע ע ון כשרות מיוחדתקנ דייל כשרות החברות תיקבע ע. מבין החברות הכשרות

ועדה המורכבת מרבנים ומכלכלנים תתכנס בכל תקופה קבועה ותחליט האם יש צורך . מומחים בדיני ממונות

כל אדם יוכל . הרכב המדד יהיה שקוף וגלוי לציבור. להוסיף או לגרוע ממנו חברות -לשנות את הרכב המדד 

 .סל על המדד-קניית תעודות דייל ע, להחליט להשקיע במדד זה

וכך להיות שותף , בעלות נמוכה ובסיכון נמוך, יאפשר לכל אדם להשקיע השקעה פאסיבית "100 מדד ירושלים"

תחזק את החברות הכלולות בו ותאפשר להן , כל השקעה במדד זה. חברות גדולות וכשרות 100-זמנית ב-בו

דומה לאדם , אדם המשקיע במדד זה. סופו של דבר יחולקו למשקיעיםרווחים שב, להתרחב ולהגדיל את רווחיהן

 .ואז אוכל מפירותיהם של העצים שהצליחו (ללא חשש ערלה ,כולם כשרים)עצים שונים  100 זמנית-השותל בו

 

 ללווים מלוים בין תיווך

קשה להשיג מידע  .א :נתקלתי במספר קשיים טכניים. בעבר ניהלתי קרן פרטית להלוואות בלי ריבית לנזקקים

כלל דפי -אולם בדרך, אפשר לבקש ממנו שיביא דפי חשבון. אמין על מצב חשבון הבנק של מועמד להלוואה

כמה שיקים נתן הלקוח וכמה : ואינם כוללים נתונים כגון, החשבון כוללים מידע רק על תקופה מצומצמת יחסית

כשההחזרים מתבצעים בהוראת . רי ההחזריםקשה לעקוב אח. ב ;מהם חזרו במשך כל תקופת ניהול החשבון

הבנק אינו חייב , אם הוראת הקבע לא בוצעה; המלווה צריך לבדוק בעצמו אם הוראת הקבע אכן בוצעה, קבע

 .להודיע לו על כך
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, להפיק מסמכים נדרשים, מנת לבוא לראיון-על (ימי עבודה)הפסד זמן . א :הדבר מעמיד קשיים גם בפני הלווים

 .נעימות כאשר צריך להביא עֵרבים-אי. ב ;ןולבצע מישכו

כרוכה בכך טירחה מעטה , בחשבון כולל .מעדיפים לקחת הלוואה בריבית מהבנקהישנם לווים , מסיבות אלו

 .ח"מהגמביחס להלוואה בלי ריבית 

ידי -עלהוא יכול לקדם את נושא ההלוואות בלי ריבית , לכן. אינו מרוויח מהלוואות בריבית "לכתחילה-בנק כשר"

 :פרטי ההצעהואלו הן  .תמורת עמלה, בין מלוים ללווים מתן שירות בנקאי של תיווך

ולהצהיר על התנאים שלפיהם הוא מעוניין לתת , כל לקוח של הבנק יכול להירשם בבנק כמלוה: המלוה. 1

 ;תנאי ההחזרומה , באיזה סכום, אילו ערבויות ובטחונות, באיזה איזור גיאוגרפי, לאילו מטרות -הלוואה 

ולבחור לאילו מהם הוא מעוניין , יכול לעיין ברשימת המלוים, כל לקוח של הבנק המעוניין בהלוואה: הלווה. 2

המתיר לבנק להעביר למלוים את כל המידע , לשם כך הוא צריך לחתום מול הבנק על טופס ויתור סודיות. לפנות

 ;('ושיקים שחזרו וכד, פירוט חשבונות)הכלכלי עליו 

המלוה יוצר קשר עם הלווה כדי לברר פרטים . הבקשה מועברת למלוה יחד עם כל המידע הכלכלי: הבדיקה. 3

, (כמה תשלומים ומתי להתחיל)וכן מה הם תנאי ההחזר , דעת עצמו בלבד האם לתת את ההלוואה-ומחליט על, נוספים

 ;ואם דרושים ערבים או משכונות

וחותמים מול נציג הבנק , נפגשים בסניף הבנק (אם יש, והערבים)ה והלווה המלו, אם התשובה חיובית: ההלוואה. 4

הבנק מעביר את סכום ההלוואה מחשבונו של המלוה . נציג הבנק חותם על ההסכם כעד. על הסכם הלוואה

ומקים הוראת קבע מחשבונו של הלווה לחשבונו של , מנכה סכום מסויים כעמלת תיווך, לחשבונו של הלווה

 ;י התנאים שקבעו ביניהםהמלוה לפ

 .המפקיד יכול בכל עת לקבל דיווח על מצב ההחזר, ההחזר מתבצע בהוראת קבע: ההחזר. 5

מנת -ומעביר לו את כל תיק ההלוואה על, הבנק מודיע מיידית למלוה, אם הוראת הקבע נכשלת: אי החזר. 6

 .ינו ערב להחזרת החובמעבר לכך הבנק א. לפי כללי ההלכה שיוכל לפתוח מיידית בהליכי גביה

לת שורה וכן את העמלות הנלוות כגון עמ, הבנק מרויח את העמלה על ביצוע ההלוואה- עבור הבנקב. א :היתרונות

 ;על כל תשלום בהוראת קבע

העמלה המשולמת  .(אם כי כרוך בעמלות קלות שגובה הבנק) ח"התהליך קצר ופשוט יותר מפנייה לגמ - עבור הלווהב. ב

בנק רגיל צריך להעביר חלק מהריבית ללקוחות בעלי : ה יותר מהריבית שהיה משלם בבנק רגיללבנק נמוכ

המפקיד מוותר , במקרה זה. וחלק אחר מהריבית משמש כפרמיית סיכון לחובות אבודים, פיקדונות נושאי ריבית

 .וכה יותר ועדיין להרוויחולכן הבנק יכול לגבות עמלה נמ, וכן לוקח על עצמו את הסיכון, על הריבית של הפיקדון

היא בטוחה . התוכנית מיועדת רק לאנשים המעוניינים ממילא להלוות בלי ריבית לשם מצוה - עבור המלוהב. ג

היא גמישה . כלל אינו נגיש לו-כי המלוה מקבל את כל המידע הכלכלי שבדרך, יותר מלתת הלוואה באופן פרטי

, ל להחליט בעצמו על התנאים להלוואה ולבדוק בעצמו את הלווהכי המלוה יכו, ח"יותר מלתת הלוואה דרך גמ

היא נוחה יותר כי כל העבודה הטכנית של כתיבת חוזה ומעקב . דעת עצמו אם הלווה ראוי להלוואה-ולהחליט על

 ;הבנק דייל אחרי ההחזר מתבצעת ע
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וכך יהיה קל יותר , שיעשו זאת יהיו יותר אנשים, ככל שיהיה יותר נוח להלוות בלי ריבית - עבור עם ישראלב. ד

 ;לנזקקים לקבל עזרה

 -עבור הבנק במחיר הכסף  .1 :ההצעה היא למעשה להפריד את הריבית לשלושת מרכיביה - עבור המשקב. ה

תגמול שהבנק לוקח עבור השירות של  -עמלת תיווך . 2; הריבית שהבנק משלם ללקוחות שמפקידים אצלו כסף

סכום כסף שהבנק לוקח כדי לבטח את עצמו מפני חובות  -פרמיית סיכון . 3; ויםהעברת הכסף מהמפקידים ללו

 .אבודים

ההצעה היא לפרק את . ולוקח את כל הסיכון על עצמו, הבנק קובע את גובהם של שלושת המרכיבים, כיום

. 2; יביתהוא יכול להחליט לוותר על הרווח כדי להלוות בלי ר, בשליטת המפקיד -מחיר הכסף . 1: המרכיבים

. וכך גם הסיכון הוא על המפקיד, בשליטת המפקיד -פרמיית סיכון . 3; כמו היום, בשליטת הבנק -תיווך  עמלת

בדוק היטב את מצבו כגון ל–, ולבטח את ההלוואה באופן אחר וותר על פרמיית הסיכוןלהוא יכול להחליט 

 .'וכו, דרוש ערבים או משכונותל, הכלכלי ויכולת ההחזר של הלווה

כי הוא מאפשר תחרות על כל מרכיב בנפרד ולא , כל פירוק של מוצר למרכיביו עשוי להגדיל את היעילות במשק

 .שלמה" חבילה"רק על 

 

 שותפויות עסקיות: פרק ב

הבנק נותן שירות ומקבל עמלה ידועה : שאין בהם כל סיכון לבנק, הפרק הקודם תיאר שירותים פשוטים יחסית

 .מראש

היישום של .  אולם עלול גם להפסיד, שבהן הבנק יכול להרויח רווחים נאים, שותפוית עסקיות בפרק זה נתאר

כיום בנק ישראל מגביל מאד את . במיוחד במציאות הנוכחית במדינת ישראל, שירותים מסוג זה הוא קשה יותר

ר על בנקים להיכנס לכן סביר להניח שבנק ישראל יאסו. מנת לשמור על יציבות המערכת הבנקאית-על, הבנקים

 .לשותפויות שיש בהן סיכון

. שתעסוק בשותפויות אלו בנפרד מהבנק, "קרן נאמנות"פתרון אפשרי הוא להקים , אם מדיניות זו תישאר בעינה

הקרן תשקיע את הכספים . מהציבור המעוניין להשקיע השקעות כשרות, דרך הבורסה, הקרן תגייס כספים

הצעה זו הועלתה על ידי יעקב ) ותתחלק ברווחים ובהפסדים עם ציבור המשקיעים ,בהתאם להצעות המובאות בהמשך

 ."(קבוצה לבנקאות יהודית"ב, שץ

 

 לכתחילה-כשרה משכנתא

הלקוח קונה חלק מהדירה בעזרת ההון . היא עיסקה שבה הבנק והלקוח שותפים בקניית דירהמשכנתא כשרה 

שכירות -ובמקביל משלם לבנק דמי, וח קונה עוד חלק מהדירההלק, בכל שנה. והבנק קונה את השאר, העצמי שלו

 .הדירה השייך לבנק-על חלק

-מהדירה והבנק ב 40%-כך שהלקוח מחזיק ב, 400 ההון עצמי הוא. 1000 נניח שהדירה שווה, (ח"באלפי ש)לדוגמה 

בשנה , לכן. י הדירהמשוו 5% ,נניח, השכירות השנתיים על דירה כזאת הם-דמי. 70-התשלום השנתי נקבע ל. 60%
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והם  40 כך שנשארים עוד, 70 התשלום השנתי הוא. 30 כלומר, 50 מתוך 60% הראשונה הלקוח צריך לשלם לבנק

הלקוח , בשנה הבאה. 56% מהדירה והבנק 44% כך שבסוף השנה הלקוח מחזיק. מהדירה 4% משמשים לקניית

כך . והחלק הנקנה מהדירה גדול יותר, ותרהשכירות נמוכים י-כלומר דמי, 50 מתוך 56%משלם לבנק רק 

 .התשלומים נמשכים עד שהדירה כולה בבעלות הלקוח

 :ישנן שתי דרכים עיקריות לטפל בנושא? מה קורה כאשר ערך הדירה משתנה

, התשלומים גֵדלים -אם ערך הדירה עולה . השוק של הדירה-מחיר הקניה והשכירות צמודים למחיר: דרך א

-כביש רב, הביטוח דייל בגלל תאונה שאינה מכוסה ע, למשל)אולם אם ערך הדירה יורד . פים לרווחיםוהבנק והלקוח שות

המחיר מחושב מחדש מדי . התשלומים קֵטנים וכך הבנק והלקוח שותפים להפסדים, ('ווכד, מסלולי שנפתח בסמוך

 .תוך התחשבות במחירי הדירות באותו איזור, שמאי דייל מספר שנים ע

, אולם. שכן השותפות ברווחים ובהפסדים היא מלאה ומדוייקת, יא המהודרת ביותר מבחינה תורניתדרך זו ה

כי רוב הלקוחות הקונים דירה מאמינים שערך הדירה שלהם ? מדוע. רוב הלקוחות כנראה לא ירצו להשתמש בה

לגבי לקוחות הקונים דירה  בפרט נכון הדבר. (טועיםאם הם  ביןבין אם הם צודקים ו)יעלה באופן משמעותי בעתיד 

, מן הסתם, הלקוחות. שם ערכי הדירות עשויים לגדול פי שניים ויותר תוך מספר שנים, בפריפריה" פרוייקטים"ב

-רובם גם לא יוכלו לעמוד בהחזרים כפולים פי. לא ירצו לקחת משכנתא שתכפיל את עצמה תוך מספר שנים

 .לפיכך נציע כאן דרך שניה. שניים

דרך זו נוחה יותר . בהתאם למחירי השוק הנוכחיים,  יר הקניה והשכירות נקבעים מראש לכל התקופהמח: דרך ב

 .שבה התשלומים קבועים וידועים מראש, רוב הלקוחות כנראה יעדיפו דרך זו. כי היא חוסכת את הצורך בשמאי

אז מה זה משנה , שלומיםהרי בכל מקרה הלקוח משלם את אותם ת ?לבין משכנתא רגילה 'מה ההבדל בין דרך ב

 ?"מכירה"או " הלוואה"אם קוראים לזה 

להבדל זה ישנה משמעות מעשית רבה . "לווה"ולא  "שותף"הלקוח הוא , שבמשכנתא כשרה, ההבדל העקרוני הוא

 :כאשר הלקוח אינו מצליח לעמוד בהחזרים

הבנק המלווה רשאי לפעול נגדו ". עבד לווה לאיש מלווה"וחל עליו הכלל , במשכנתא רגילה הלקוח הוא לווה

, שאנשים שקנו דירה וחלו, כך קורה לעתים. ידו של הבנק על העליונה. כולל עיקול ופינוי מהבית, בתקיפות רבה

 .לבנק ונשארו חייבים כסף, גורשו מביתם, לא יכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא

, (לפי מספר התשלומים ששילם)חלק מהדירה שייך לו . הלקוח הוא שותף, "לכתחילה-משכנתא כשרה"ב, לעומת זאת

הדרישה היחידה שהבנק יכול לדרוש ממנו , אם הלקוח מפסיק לשלם את התשלומים. וחלק מהדירה שייך לבנק

הלקוח רשאי לשלם , אינו משועבד לבנק אבל כיוון שהלקוח. שכירות על החלק שעדיין לא קנה-שישלם דמיהיא 

-השכירות באחוזי-הלקוח רשאי לשלם את דמי, בפרט. כסף-א רק בכסף אלא גם בשווההשכירות ל-את דמי

 .בעלות על הדירה

 5% דירה הםהשכירות על ה-דמי. ואז הפסיק לשלם, מהדירה 40% נניח שהלקוח קנה: נחזור לדוגמה המספרית

, אם כך. שכירות-כדמי, משווי הדירה 3%שהם , 60% מתוך 5% צריך לשלם לבנק כלומר הלקוח, משווי הדירה

 5% לבנק" ישלם"בשנה הבאה הלקוח . מהדירה שייכים לבנק והשאר של הלקוח 63%, תשלום-לאחר שנה של אי

 רק אז הבנק יוכל לסלק את. מהדירה יהיו של הבנק 100% ,לאחר מספר מסויים של שנים. וכן הלאה, 63%מתוך 
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את ביתו אך יהיה  הלקוח אמנם יפסיד, גם במקרה קיצוני זה. ולמכור את הדירה ללקוח אחר, הלקוח מהדירה

 .נקי מהחוב כלפי הבנק

הוא , אם הלקוח יתאושש ויחזור לשלם את התשלומים לפני שהדירה תעבור כולה לבעלות הבנק, לעומת זאת

אבל בסופו של דבר יישאר , (מבחינת התשלומים" חזר אחורה"הוא כביכול )אמנם יצטרך לשלם סכום כולל גבוה יותר 

 .בדירה

הוא לא נכנס מייד , אם הוא נתקע בלי אפשרות לשלם את החוב. נשימה-יש לו מרווח: עבור הלקוחבהיתרון 

עד שהוא מתאושש וחוזר , בעלות-אלא משלם באחוזי, עיקולים ופינוי מהדירה, לסיחרור של תביעות משפטיות

 .לשלם בכסף

, הוא קונה דירה בזול: בסופו של דבר הבנק מקבל תשואה נאה, אם הלקוח אינו משלם: עבור הבנקבהיתרון 

 .הדירה שלו, ולאחר כמה שנים, מקבל כסף מהלקוח

פריים -כמו משבר הסאב, שבשתיהן יש סיכון לבנק במצב של משבר בשוק הדירות, ן של שתי השיטות הואנחסרו

 .ערך-ואז הבנק יישאר עם דירה חסרת, הלקוח עלול להפסיק לשלם, י השיטותבשת. (2008)ח "תשס'בשנת ה

יש לו , כיוון שהבנק יודע שהוא עלול להישאר עם דירה. החיסרון הזה יכול דווקא להיחשב ליתרון, אולם

הדבר עשוי להשפיע לטובה על שוק . עבור הדירה הוא מחיר ריאליבשהמחיר שהלקוח משלם , מוטיבציה לוודא

והדבר מאפשר לקבלן , הכוחות ביניהם אינם סימטריים-יחסי. הלקוח עומד לבד מול הקבלן, בימינו. רותהדי

, יחליט "לכתחילה-הבנק הכשר"אם . מיקוח-אולם לבנק יש הרבה יותר כוח. עבור הדירהבלגבות מחיר גבוה 

.  להוריד את מחירי הדירות הדבר עשוי לאלץ את הקבלנים -שהוא לא נותן משכנתא על דירות שמחירן גבוה מדי 

על " שותף"ולא רק , הבנק הופך להיות שותף אמיתי של הלקוחות. הבנק למעשה נכנס כשחקן בשוק הדירות

 .(רב הטכניון, אלעד דוקוב. הבחנה מעניינת זו שמעתי מהרב דר) הנייר

 

 ובאנשים בעסקים השקעות

עיסקה טיפוסית תהיה מסוג של . מתרחבים מתחילים או, לכתחילה יכול להשקיע בעסקים קטנים-בנק כשר

 50%הלקוח משלם לבנק , אם יש רווחים: למשל. ללקוח" שכר טירחה"תוספת עם " חציה מלווה וחציה פיקדון"

גובה )בתוספת שכר הטירחה מההפסדים  50%סופג הבנק , אולם אם יש הפסדים, בניכוי שכר הטירחה מהרווחים

ישנן , כמו במשכנתא הכשרה  שתוארה בסעיף הקודם, גם כאן(. ל"ואכמ ,בכל מקרה לגופושכר הטירחה נקבע 

-כמקובל בקרנות הון, השקעה עם פיקוח עסקי מלא של הבנק על הלקוח - דרך א: שתי דרכים לניהול ההשקעה

 .ההוכחה במקרה של כשלון מוטלת על הלקוח-כאשר חובת, השקעה ללא פיקוח - דרך ב ;סיכון

נקדים ונציין את אחת הטענות החזקות , וההבדל בינה לבין היתר עיסקא 'של דרך בכדי להסביר את עניינה 

, תחומין לג, "תוקפו של היתר עסקה", ראו מאמרו של הרב דניאל משה לוי) שהועלו לאחרונה נגד היתר עיסקא של הבנקים

ר יש מחלוקת בין השותפים כאש, בשותפות רגילה. היתר עיסקא הוא חציו הלוואה וחציו שותפות. (34' עמ, ג"תשע'ה

הדין פוסק לפי דיני הראיות -ובית, דין ומציגים ראיות-הולכים לבית, לגבי גובה הרווחים או כל עניין אחר

: כגון)הלווה מקבל על עצמו דיני ראיות חריגים ושונים מהמקובל , אולם בהיתר עיסקא של הבנקים. הרגילים

... ֹלא ַתִּׁשיְך ְלָאִחיָך": (כ, דברים כג)מן הכתוב ! אסורה משום ריבית ,ייתכן מאוד שקבלה זו עצמה. (שבועה חמורה
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אסור . שאסור לתת נשך אפילו בדיבור (ב, בבא מציעא עה)כמינו זכרונם לברכה למדו ח, "ָּׁשְךיִ ֲאֶׁשר  ֶנֶׁשְך ָּכל ָּדָבר

, אות בהתחייבות זוהאם אין לר. אם לא נהג לעשות כך לפני ההלוואה, למלווה" בוקר טוב"ללווה אפילו להגיד 

לכל הפחות מדין : "סוף הערה כ, פרק לז, "ברית יהודה"בספר , ל"י בלוי זצ"וכן כתב הגרי)? משום ריבית דברים, לכל הפחות

 ."(ריבית דברים ליתסר

האם  -הלקוח נשפט לפי העובדות האמיתיות . לווה-ולא עבד אמיתי "שותף"הלקוח יהיה , בבנק כשר לכתחילה

כתוצאה : כגון, ללקוח תהיה אפשרות ממשית להוכיח שהפסיד שלא באשמתו. או שלא באשמתו הפסיד באשמתו

טענת הלקוח תובא בפני בית דין ותיבחן לפי דיני הראיות הרגילים והמקובלים . תאונה או מיתון במשק, ממחלה

לום מופחת הלקוח ישלם תש, הדין יקבע שהלקוח אכן הפסיד שלא באשמתו-אם בית. בתביעות בין שותפים

הבנק יצטרך לבחון : הבנק יהיה זהיר הרבה יותר במתן הלוואות, כתוצאה מכך. והבנק יישא בחלק מההפסדים

 .ודא שיש לו סיכוי גבוה להרויחהיטב את הלקוח והתוכנית העיסקית שלו כדי לו

חובות המדינות העניות , היתר עיסקא, על ריבית)" אברהם טננבוים, ניתח יפה ומעניין את הנושאמנקודת מבט כלכלית 

עומדות ": הכותב (א"תשס'בחוקותי ה-בהר' פר, 26' גל, עלון המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו במכללת שערי משפט, "והיובל

הצועד בעקבות המשפט , לפי המשפט הישראלי. הנראות סבירות למדי, לפנינו שתי גישות בעלות היגיון פנימי

והסיכון , אחריות הלווה היא מוחלטת. ר מן החובה לדעת מה עשה הלווה בכסףהמלווה פטו... סקסי-האנגלו

על פי המשפט . במקרים רבים מתקשה המלווה לגבות את דמי הלוואתו, מכל מקום, מבחינה מעשית. מוטל עליו

, לכן. וממילא חלק מן ההפסד יהיה שלו, עיקר סיכונו של המלווה הוא שיפסיד הלווה את דמי ההלוואה... העברי

והיא קשורה לחירות הצדדים , השאלה הראשונה היא ערכית. עליו להיות זהיר הרבה יותר במתן הלוואותיו

הטלת אחריות על המלווה מהווה ללא . להתנות בחוזה כראות עיניהם ובמידת חופש ההתערבות בשוק החופשי

ען שפטרנליזם משפטי יכול מצד שני נט. ויש רבים הדוחים אותה על הסף, ספק גישה משפטית פטרנליסטית

, מבחינה כלכלית. ובמקרים רבים הוא יעיל ועדיף על מנגנוני היד הנעלמה והשוק החופשי, להיות הסדר אופטימלי

. להכריע בסוגיה זו, ואף איננו רוצים, אין אנו יכולים. ויש פנים לכאן ולכאן, קשה לקבוע איזו גישה עדיפה יותר

את ההפסד הכלכלי שייגרם למשק מהקטנת כמות האשראי הזמינה בו בגלל  להעריך, אולי בלתי אפשרי, קשה

אף קשה להעריך במדויק את ההפסד הנגרם בגלל ריבוי הלוואות הניתנות על ידי . חששם של המלווים לכספם

ראוי שישקול המחוקק הישראלי אם אין מקום לשלב עקרונות היתר , לכן. מלווים שאינם נוטלים חלק בסיכון

 ."מערכת הבנקאות מסיבות מעשיות לחלוטיןעסקא ב

ואכן ישנם , "הון אנושי"בימינו מקובל לדבר על . אפשר גם להשקיע ישירות באנשים, סקיםבנוסף להשקעה בע

כדי לפתח ידע וכישרון דרושה . העיקרי המניע אותם הוא הידע והכישרון של העובד" הון"עסקים רבים שה

בצירוף הקרן והסטודנט מחזיר את , בנק נותן לסטודנט כסף לצורך לימודיםה. בדיוק כמו בכל עסק אחר, השקעה

 . הרווחים או ההפסדים

 

דרך אחת לחשב את הרווחים או ההפסדים היא להשוות את שכרו של הסטודנט לפני הלימודים לשכרו לאחר 

יותר  25%נט יחזיר אז הסטוד, מהשכר לפני הלימודים 50%-אם השכר לאחר הלימודים גבוה ב, למשל. הלימודים

פחות  25%הסטודנט יחזיר , 50%-אולם אם השכר יהיה נמוך ב, (הרווחים על מחצית הפיקדון) מסכום ההלוואה

ייתכן שלפני הלימודים . שהיא תלויה בגורמים משתנים וקשים לבקרה, הבעיה בהצעה זו היא  . מסכום ההלוואה

הוא העדיף למצוא , אבל מכיוון שרצה להתחיל ללמוד, הסטודנט יכל לעבוד בעבודה קבועה ולקבל שכר ממוצע
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והדבר לא יהיה הוגן , סכום ההחזר עשוי לגדול במאות אחוזים מקרה זהב. עבודות זמניות בשכר נמוך מהממוצע

עניין שקשה מאד לפקח , ייתכן שאחרי הלימודים הסטודנט יתעצל במציאת עבודה, מצד שני.  כלפי הסטודנט

 .והדבר לא יהיה הוגן כלפי הבנק, ם ההחזר יהיה נמוך מאדבמקרה זה סכו. עליו

לפי ההכנסה לא לפי ההכנסה בפועל אלא , אפשר לחשב את הרווחים או ההפסדים, מנת להימנע מבעיות כאלו-על

צפויה הרווחים הכוללים שהיא פ "ע, שווי של חברה בבורסהלחישוב באופן דומה ) מעתה ועד גיל הפרישההצפויה 

ס או מארגונים "אפשר לקבל מהלמ, לפי גיל ורמת השכלה, נתונים לגבי הכנסה ממוצעת. (תה והלאהלהרוויח מע

 :נסביר את התהליך בדוגמה מספרית. פרטיים שמבצעים סקרי שכר

 וההכנסה הממוצעת לאדם עם תואר אקדמי היא, (ח"אלף ש)=ש "א 50 נניח שההכנסה הממוצעת לאדם במשק היא

 ;ש בשנה"א 100

אם אדם זה מקבל מהקרן . ש"א 2000 ,(65)מעכשיו ועד גיל הפרישה , ללא תואר צפוי להרויח 25 אדם בן ,לפי זה

ש "א 100קיבל הוא למעשה , "חציה מלווה וחציה פיקדון"בעיסקא ש ש לצורך לימודים"א 200 סכום של

 .הכנסה העתידית שלומה 5% מוכר לקרןש שתמורתם הוא "א 100ועוד , בהלוואה

 100 אבל בכל שנה הוא יכול להרוויח, שנה לעבוד 35 כעת נשארו לו רק; נים הוא מסיים את התוארש 5 לאחר

קונה וגם , ש"א 100סך -הוא מחזיר לקרן את ההלוואה על. ש"א 3500 כך שההכנסה הצפויה שלו היא, ש"א

 .ש"א 75 הקרן הרוויחההכל -בסך. ש"א 175 וערכן הנוכחי הוא, שמכר 5%-מהקרן בחזרה את ה

אסון במשפחה , מחלה)אם אותו אדם לא מצליח לסיים את התואר כתוצאה מסיבה אובייקטיבית כלשהי , מצד שני

עדיין חייב להחזיר לקרן הוא . ש"א 1750 כ"סה, שנים 35 למשך, ש לשנה"א 50 ההכנסה הצפויה שלו היא, ('ודוכ

הקרן , הכל-בסך. ש"א 87.5 -ורת תמשמכר  5%-אולם הוא יכול לקנות את ה, ש"א 100ס "את ההלוואה ע

 .ש"א 12.5הפסידה 

אבל כיוון , אמנם בחלק מהמקרים הקרן תפסיד. זוהי עיסקה הוגנת יותר כלפי הלווה מאשר הלוואה בריבית

 .הרווחים יכסו את ההפסדיםוברוב המקרים הקרן תרוויח  -שרוב הסטודנטים מסיימים את התואר בהצלחה 

הוא לא שוקע , אם הלקוח נכשל שלא באשמתו: ביטחון מפני נפילה-הלוואה עם רשתניתן לראות בהצעה זו מעין 

 .אלא החוב שלו קֵטן והבנק שותף להפסד, בחובות אינסופיים

 :כמה הערות

שכן המדינה מסבסדת ומממנת חלק גדול משכר , י בנקים"בישראל יש מעט מאד ביקוש למימון לימודים ע. א

 .ול להתאים למדינות אחרות שבהן שכר הלימוד גבוה יותרהמודל שהוצע למעלה יכ. הלימוד

לפי . הממוצע במשקלשכר הצמדת ההלוואה : ביצע מספר מחקרים על רעיון דומהרפאל יחזקאל ' פרופ. ב

הצעתו , אמנם. הצמדה לשכר הממוצע במשק הוגנת יותר ויציבה יותר מהצמדה למדד המחירים לצרכן, חישוביו

סכום ההלוואה אינו תלוי ברווח כלשהו שיש ללווה אלא בשינויים שהתחוללו במשק  שכן" עיסקא"אינה מהווה 

 . ללא כל קשר להלוואה
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 בנקאית ערבּות

ישנם הרבה אנשים . אחד הקשיים העיקריים בקיום מצוות הלוואה בימינו הוא הלווים שאינם משלמים

אילו היו , ת סכומים גדולים עוד יותרוהם בוודאי היו מסכימים גם להלוו, שתורמים סכומים נכבדים לצדקה

חים נאלצים להציב דרישות קשות בפני "גמ, כדי להתמודד עם הבעיה. יכולים להיות בטוחים שהכסף יחזור

, אפילו בשביל סכומים קטנים יחסית, וכל זה -טפסים ומסמכים , בטחונות, ערבים: אנשים שמבקשים הלוואות

, ישנם אנשים המעדיפים להיכנס ליתרה שלילית בבנק. ואה בסופו של דברובלי להתחייב שהפונים אכן יקבלו הלו

 .הנעימות שבפניה לעֵרבים-ואת אי, ח"כדי לחסוך לעצמם את הטירחה שבפניה לגמ, ולשלם ריבית גבוהה

במקום לתת ללקוח מסגרת , הבנק. להפריד בין ההלוואה לבין הביטוח, פתרון אפשרי למצב אבסורדי זה הוא

ח או ממלוה "ערבות בנקאית תאפשר ללקוח לקבל הלוואה מגמ; תן לו ערבות בנקאית באותו סכוםיי, אשראי

 .ללא צורך בערבויות ובטחונות נוספים, בקלות ובמהירות פרטי

לשם . 10% בריבית, ח"ש 20,000 הבנק נותן לראובן להיות במשיכת יתר של, נניח שכיום: הנה דוגמה להמחשה

בנוסף הבנק ) 2% ח ומקבל ריבית"ש 20,000 שמפקיד בבנק, שמעון, כספו של לקוח אחרהבנק צריך להשתמש ב, כך

לשם כך הוא . הבנק רוצה לחזור בתשובה ולהפסיק להתעסק בריבית, כעת. (צריך הון עצמי בהתאם ליחס הרזרבה

תמורת עמלה , ח"ש 20,000הוא נותן לו ערבות בנקאית על , אך כדי להקל עליו, מבקש מראובן לכסות את המינוס

הבנק מחזיר , לאחר מכן. ח ומכסה את המינוס"ש 20,000מקבל , ח"הולך לגמ, ראובן לוקח את הערבות. 8%של 

 .לשמעון את הפקדון שלו

 הבנק עכשיו לוקח, לשמעון 2% מראובן ולתת 10%במקום לקחת : הרווח הנקי של הבנק הוא בדיוק כמו קודם

אם . ח"ש 20,000 הסיכון שראובן לא יצליח להחזיר: בדיוק כמו קודםגם הסיכון של הבנק הוא . מראובן 8%

כנראה שהבנק הגיע למסקנה שהסיכון הזה הוא קטן , 20,000 הבנק החליט קודם לתת לו מסגרת אשראי של

 .הבנק עדיין יצטרך לשמור את אותו הון עצמי בהתאם ליחס הרזרבה, כדי לשמור על יציבות. יחסית

ח ולבקש "ללכת לגמ, הוא צריך לטרוח, מצד שני. 8% הוא משלם רק, 10%ום לשלם במק -הלווה מרוויח 

כאשר צריך להביא ערבים , אולם הטירחה הזאת קטנה באופן משמעותי מהטירחה הדרושה כיום; הלוואה

ובין , בין מסיבות של כשרות -פני משיכת יתר -בוודאי יהיו לווים שיעדיפו את הטירחה הזאת על. ובטחונות

 .יבות של חיסכוןמס

עבור הלקוח בהבנק למעשה ערב . "ערבּות בנקאית"והוא נקרא , מוצר כזה כבר קיים במערכת הבנקאית בימינו

בנקים . תמורת עמלה שהלקוח משלם לבנק, ומתחייב לשלם את חובותיו עד סכום מסויים שנקבע מראש, שלו

לי משום שהם מעדיפים לתת להם הלוואה או, רגילים אינם ששים להעניק ערבות בנקאית ללקוחות קטנים

ויחד , להרויח עמלה, יכול לתת שירות זה, שאינו מתפרנס מהלוואה בריבית, "לכתחילה-בנק כשר"אולם . בריבית

 .חים לזכות במצוה"עם זה גם לעזור ללווים ולמנהלי הגמ

חים ושאלתי "י למנהלי גמבעבר פנית? לשם ביטחון' ע וכו"ני, מכוניות, חים אינם ממשכנים בתים"מדוע הגמ

, כדי לממש רכב)והתהליך של מימוש המשכון יקר מדי , הם אמרו שהתהליך של יצירת המישכון מסובך מדי .אותם

כדי שמישהו ירצה להתעסק . והם לא רוצים להתעסק בזה, (ולגרר לפועל-אהצריך לשלם כמה אלפי שקלים להוצ, למשל



 ויהל-אראל סגל

 

 

ולהרוויח רק , לכן הצעתי להפריד בין ההלוואה לבין הביטוח. להרוויח חים אסור"ולגמ, הוא חייב להרוויח, בזה

 .מהביטוח

הא לך וכן אומר אדם לחבירו , רבית הבאה מן הלוה למלוהלא אסרה תורה אלא "ההצעה מסתמכת על ההלכה 

ן הוא הרעיו. (ד"ה הי"ם הלכות מלוה ולווה פ"רמב) "שלא נתן אלא שכר אמירה דינר זה ואמור לפלוני שילווני

אבל , הבנק מרויח. אינו מרויח שום דבר( ח"הגמ)אבל במקרה זה בעל הכסף , שאסור לאדם להרויח כסף מכסף

 .והטירחה שבגביה הבנק אינו נותן את הכסף אלא מרויח רק תמורת הסיכון

קרן למלווה הבנק נותן את ה, מחזיראינו הלווה כאשר (.   משה גרינהוט' כפי שציין ר)אמנם ישנה בעיה בהצעה זו 

שהסכום ששילם הלווה לבנק  למפרעמתברר אז ו . בפועל הבנק הופך להיות המלווהוכך ,  וגובה את הקרן מהלווה

מלך שהיו דיניו שכל מי שיתן המס "בהמשך הפרק להלכה שם אולם ייתכן שזה דומה ".     ריבית מוקדמת"היה 

הרי זה  -פ שמשעבד בו יתר מדינר "אע, על ידו דינר ונתן, י זה שלא נתן ישתעבד בו"הקצוב על כל איש ואיש ע

לא שילם את החוב האזרח אם , כיוון שמלכתחילה החוב היה כלפי המלך, כלומר   ".וכן כל כיוצא בזה, מותר

שהתוספת במקרה זה אינה , אולי הסיבה היא   .מותר לו לגבות סכום גבוה יותר, ומישהו אחר נכנס במקום המלך

ולכן מוצדק שהבנק יגבה ממנו תוספת , שהרי הלקוח פשע בכך שלא שילם בזמן, הוצאות גביה נחשבת ריבית אלא

 .להלכה וצריך עיון. הטירחה שבגביהתמורת 

 

 

 מהלכה למעשה

איך אפשר . לכתחילה ללא חשש ריבית-במאמר זה הצגנו מספר רעיונות לשירותים ועסקים בנקאיים כשרים

 ?ת הנוכחיתלממש רעיונות אלו במציאות הישראלי

בנק שמתחילתו ייתן שירותים כשרים בלבד וללא , "לכתחילה-בנק כשר" -אפשרות אחת היא להקים בנק חדש 

בישראל לא הוקם בנק חדש . החוק הישראלי הנוכחי מקשה מאד על הקמתם של בנקים חדשים, אולם. ריבית

 .כבר עשרות שנים

, אם יהיה ביקוש לכך מצד ציבור שומרי המצוות. יםלכתחילה בבנק קי-אפשרות שניה היא להקים מסלול כשר

 .לכתחילה שבו יינתנו שירותים אלה-ייתכן שבנקים קיימים יחליטו לפתוח מסלול כשר

בנקים קטנים  -איגודי אשראי . אפשרות שלישית היא לחכות שממשלת ישראל תאפשר להקים איגודי אשראי

, צריך רק לארגן כמה מאות לקוחות: ר מהקמת בנק חדשאשראי קלה הרבה יות-הקמת איגוד. בבעלות הלקוחות

אולם בישראל החוק , איגודי אשראי קיימים בכל רחבי העולם. חבר ראשוניים ולהתחיל לפעול-לגבות מהם דמי

ועדת . בשנים האחרונות גוברת הדרישה בציבור להגדיל את התחרות בענף הבנקאות. אינו מאפשר את הקמתם

המליצה כבר לפני מספר שנים לאפשר הקמתם של איגודי אשראי , כוזיות בענף הבנקאותהועדה לבחינת הרי, זקן

 .יש לקוות שההמלצה תתממש בעתיד הקרוב. בישראל

. נאמנות שתעסוק בהשקעות כשרות-היא להקים קרן, השני של מאמרנו שכבר הועלתה בפרק, אפשרות רביעית

 .ותר מלהקים בנק חדשאולם הדבר קל י, גם כאן דרושה השקעה כספית ניכרת
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כלומר בידי כל אחד ואחת  -ההחלטה בסופו של דבר היא בידיהם של הלקוחות , לפי כל אחת מהאפשרויות

את הדרכים המתאימות  נמצא גם, כשנרצה כולנו לקיים את איסור ריבית כמצוותו האמורה בתורה. מאיתנו

 ".ונשמע -נעשה ". לעשות זאת

* 

-תעודת הקבוצה היא ליצור חיבורים בין תלמידי ."קבוצה לבנקאות יהודית"ו במסגרת סיעור מוחות בהרעיונות שבמאמר עלו והתחדד

פיתוח את מותאמים לרוח ההלכה ואשר מאפשרים , כשרים הלכתית, חכמים לבין כלכלנים על מנת לייצור מודלים בנקאיים ושותפיים

דב , אלעד דוקוב, אהוד טוקטלי: וכן לחברים שהשתתפו בדיונים, יק'יצאליהו סולוב ברה ,אני מודה למייסד הקבוצה. הכלכלה ושגשוגה

הדעות המובעות במאמר זה הן .  רפאל יחזקאל ושמחה קאופמן, משה גרינהוט, יעקב שץ, יוסי צוריה, יונתן האן, דניאל משה לוי, שטיין

 .על אחריות הכותב בלבד
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אך , עשוי להישמע מוזר ואולי אפילו אנאכרוניסטי" מימון כשר"או " סלאמי כשרבנק א"המושג של 

התופעה של בנקאות אסלאמית . למעשה מדובר באחד הטרנדים החמים בעולם העסקי של היום

אך , אז בוצע ניסיון כושל להקים במצרים את הבנק האסלאמי הראשון, 3691קיימת אמנם מאז 

נחנך בבריטניה הבנק  4002לאחר שבשנת , ור האחרוןהתופעה תפסה תאוצה בעיקר בעש

אוסטרליה , צרפת, כולל גרמניה, מדינות מערביות רבות, מאז. האסלאמי הראשון באירופה

 .הרחיבו את השימוש בבנקאות אסלאמית והתחום נמצא במגמה מתמדת של צמיחה, וקנדה

ן שבבסיסה של מערכת העיקרו? ובמה הוא שונה מבנקים רגילים, בנק אסלאמי, מהו אם כן

הוא האיסור על לקיחת ריבית , (השריעה)בנקאית המתנהלת בהתאם לערכי ההלכה האסלאמית 

: שם מצוטט הנביא מוחמד כמי שהורה למאמיניו, איסור זה מצויין בפירוש בקוראן. באסלאם

על הרעיון שעומד מאחורי האיסור ". אם מאמינים אתם, הניחו לכל אשר נותר לכם מן הריבית"

הוא , על פי האסלאם, כסף. לקיחת ריבית הוא ההתנגדות לשימוש בכסף כנכס המייצר רווחים

האסלאם מטיף לצדק חברתי ולכן הרעיון לפיו אדם בעל הון . אמצעי סחר ואין לו ערך בפני עצמו

בעוד אדם חסר אמצעים נאלץ לשלם ריבית , זכאי לקבל תשואה על כספו רק משום שיש לו כסף

זהו מנגנון המרחיב פערים , על פי התפישה האסלאמית. מנוגד לערכים האסלאמייםעל הכסף 

 .חברתיים בין עשירים לעניים ועל כן אינו מוסרי

לעשיית רווח ללא לקיחת סיכונים ולשימוש בכסף כאמצעי , מאותן סיבות, האסלאם גם מתנגד

החברה אלא מייצר רק רווחים כלומר שאינו מייצר ערך עבור , לעשיית רווחים באופן שאינו יצרני

בנק אסלאמי גם מחוייב להימנע מהשקעה בתעשיות שאינן , בנוסף לעקרונות אלו. עבור בעליו

בנקים אסלאמיים מעסיקים . פורנוגרפיה והימורים, טבק, מוסריות על פי האסלאם כגון אלכוהול

ולסייע בפיתוח  לייעץ, מועצה של אנשי דת שתפקידה לפקח על פעילות המוסד בהתאם לשריעה

 ".כשרים"של מוצרים פיננסיים 

בעוד המערכת הבנקאית המודרנית מבוססת ברובה על העיקרון לפיו כסף נמכר לצרכן על ידי 

המערכת הבנקאית והמסחרית האסלאמית פיתחה כלים יצירתיים , הבנק בתמורה ליותר כסף

ות באופן שהולם את ערכי המאפשרים לאנשים פרטיים ולמוסדות לקבל מימון עבור מטרות שונ

ישנם מגוון של אמצעי מימון אסלאמיים כאשר העיקרון מאחוריהם הוא עיקרון . האסלאם

אחד הסוגים הנפוצים של מימון אסלאמי נקרא . השותפות בין הבנק למשקיע או הרוכש

שמספק , לבין המשקיע, או הבנק, "בעל הכסף"ובמסגרתו נוצרת מעין שותפות בין , "מודארבה"

, שני הצדדים מתחלקים ברווח כאשר בהמשך. ת הידע והיכולות המקצועיים הנחוצים להשקעהא

כך למעשה . ניתנת למשקיע האפשרות לרכוש בהדרגה מהבנק את חלקו בהשקעה או בנכס
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סוג אחר של השקעה . נוצרת שותפות בה שני הצדדים לוקחים חלק בסיכון וברווח שבהשקעה

 .להקצות סכום מסויים ולהתחלק כך ברווח ובסיכון, משקיעהבנק וה, מאפשר לשני הצדדים

ישנן גם אפשרויות מימון אסלאמיות שמאפשרות ללקוחות פרטיים רכישה של מוצרים כמו דירה 

במקום שהבנק יעניק ללקוח את הסכום הדרוש . או מכונית ללא הצורך לקחת הלוואה בריבית

ואז , הבנק רוכש בעצמו את הנכס, לרכישה ויגבה אותו במשך תקופה מסויימת בתוספת ריבית

הבנק לוקח , באופן זה. במחיר מוסכם מראש הגבוה ממחיר הרכישה, ללקוח מוכר אותו בהדרגה

שכן הוא ממשיך להחזיק בבעלות על הנכס עד , על עצמו חלק מהסיכונים שברכישת הדירה

הלקוח , במקרה של אסון טבע או עיקול של הנכס למשל. שהלקוח סיים לרכוש את חלקו בנכס

שאסורה , קוח בהעברת התשלום אינו גורר ריביתאיחור של הל. מפסיד את חלקו בנכס בלבד

מסויימים " דמי טיפול"אף על פי שבנקים אסלאמיים גובים בדרך כלל , כאמור על פי האסלאם

הבנק רוכש את הנכס ומשכיר , הדומה יותר לעסקת ליסינג, בסוג אחר של מימון. במקרים כאלו

 .אותו במחיר שנקבע מראש ללקוח

פותחו אלטרנטיבות , ות חוב כרוכה בתשלום ריבית לבעל החובמאחר שגם הנפקה של איגר

בהן המשקיע רוכש איגרת המחייבת , בניגוד לאגרות חוב רגילות". סוקוק"איסלאמיות הנקראות 

אגרות החוב האסלאמיות , את המנפיק להעניק לו בתמורה את הסכום שהשקיע בתוספת ריבית

כאשר המשקיע נהנה מהרווחים או , נכס מוחשיעל , או בעלות חלקית, מעניקות למשקיע בעלות

הפכו לנפוצות יותר בשנים האחרונות בעיקר " סוקוק"אגרות ה. ההכנסות המגיעים מאותו נכס

במדינות מוסלמיות ואפילו ראש ממשלת בריטניה דיויד קמרון הודיע בשנה שעברה כי ארצו 

 .ח אסלאמיות"ט באמצעות אג"מיליון ליש 400מתכוונת לגייס כ 

הפופולריות הגוברת של הבנקאות והמסחר האסלאמיים אינה רק תוצאה של ביקוש גובר בעולם 

ישנם כלכלנים . לאמצעי מסחר ומימון התואמים להלכה האסלאמית מסיבות דתיות או מוסריות

הרואים בבנקאות האסלאמית מערכת כלכלית יציבה יותר ופחות חשופה לנזקים של משברים 

דיווח הבנק האסלאמי של בריטניה על עלייה חדה בביקוש למוצרים  4008כבר ב . פיננסיים

גם בנקים רגילים בבריטניה ובמדינות נוספות . פיננסיים אסלאמיים מצד לקוחות שאינם מוסלמים

פרסם " מגפון"אתר האינטרנט הישראלי . החלו לשווק ללקוחותיהם מוצרים פיננסיים אסלאמיים

ח אסלאמיות גם בישראל מטעמים "כי יש מקום להנפיק אג בו נטען 4033אף הוא מאמר בשנת 

 .שקיפות וצדק חברתי, של השקעה בטוחה

מחקר השוואתי שערכה קרן המטבע הבינלאומית הראה כי הבנקים האסלאמיים עמדו בצורה 

הסיבה לכך נעוצה . 4008טובה יותר מבנקים אחרים בנזקים שגרם המשבר הגלובלי בשנת 

ות האסלאמית אינה מאפשרת השקעות בסיכון גבוה או מסחר באגרות כנראה בעובדה שהבנקא

העובדה שבנק , כמו כן. שהיו בין הגורמים שהביאו לפרוץ המשבר, חוב מגובות משכנתא

אסלאמי מחוייב להתחלק בסיכון עם המשקיעים המשתמשים בשירותי המימון שלו ומתפקד 

ונים ולנהל את כספם יותר למעשה כשותף בהשקעה מעודדת את הבנק לקחת פחות סיכ

 .באחריות



. ח רגילות"נתפסות כדרך השקעה בטוחה לעומת אג, הסוקוק, גם אגרות החוב האסלאמיות

ח האסלאמי יודע בדיוק באילו נכסים "הסוקוק מתאפיינות בשקיפות מלאה כאשר המשקיע באג

עתו בהשקעות אשר פעמים רבות מעורב ללא ידי, ח רגיל"לעומת משקיע באג, הכסף שלו מושקע

 .בעלות סיכון גבוה

. לא כולם שותפים לחגיגה סביב הטרנד החם של הבנקאות האסלאמית, למרות כל האמור לעיל

בפני הפורום הכלכלי בדאבוס  4030טען בשנת , ראש הרשות הרגולטורית של קטר לדוגמא

שקעות כי ההנחה הרווחת לפיה אפיקי השקעה אסלאמיים בטוחים יותר מאפיקי ה, שבשוויץ

דבריו של הרגולטור . והדגיש שהתחום טרם נחקר ונבדק במידה מספקת" מיתוס"אחרים היא 

נאלצה ממשלת אבו דאבי להזרים מיליארדי דולרים כדי לחלץ את ענקית  4006באו לאחר שב 

ממצב של , מיליארד דולר 1.3ח אסלאמיות בשווי של "שהנפיקה אג, "נחיל"הבנייה מדובאי 

שבר זה חשף את אחת החולשות של אגרות החוב האסלאמיות שחלק גדול מהן מ. חדלות פרעון

למרות , בנוסף לכך. שחווה חוסר יציבות בשנים האחרונות, ן"מגובה על ידי נכסים בשוק הנדל

נאלצה קטר להיחלץ לעזרתו  4030בשנת , שאף בנק אסלאמי לא קרס בעקבות המשבר הכלכלי

ישנן גם לא מעט . ט"מיליון ליש 40מה אליו סיוע בסך של הבנק האסלאמי של בריטניה והזרי

טענות מצד כלכלנים שמטילים ספק באיכות הרגולציה של המועצות הדתיות שאמורות לפקח על 

לאחרונה נשמעו גם טענות שהבנקים . פעילות הבנקים אך מועסקות על ידי הבנקים עצמם

 .ילים כדי להגדיל רווחיםהאסלאמיים מתחילים לחקות את אופי הפעילות של בנקים רג

אם . המגמה בתחום הבנקאות והמימון האסלאמי היא מגמה ברורה של התרחבות, בכל מקרה

. טריליון 3.2כיום מוערך שוויה במעל , מיליארד דולר 900הוערך שוויה של התעשייה בכ  4002ב

 .גדלהביקוש למימון ובנקאות ברוח השריעה הולך ו, מצפון אפריקה ועד צפון אמריקה
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 ח"או אגדת 

שמתנהל , פותחים חשבון בבנק אסלאמי: שנה 3,200ש שכובש את לונדון כבר בן הטרנד החד

רבים נוהרים , מאז פרשת הליבור והמשבר העולמי. ומשקיע לפי חוקי והגבלות השריעה

 שנחשבת לפחות מסוכנת ויותר חברתית, לבנקאות השמרנית הזו

אפל שבמזרח לונדון עומדת חבורה של גברים המשוחחים 'מחוץ למסגד הענק בשכונת וייטצ

כשגם הבנות , קבוצה של נשים בכיסויי ראש וגוף יוצאות מתפילת הצהריים, לידם. בערבית

 .אב'הקטנות ביותר לבושות חג

אסלאמית  התפאורה שמסביב -והקור הלונדוני המקפיא , שנופלים מהעצים, פרט לעלי השלכת 

וספרי דת מקשטים את , בלבד( הכשר מוסלמי)בחנויות ליד אפשר לקנות בשר חלאל : לחלוטין

כדאי להביט גם , מבלי להיכנס לוויכוח על עתידו ומעמדו של האסלאם באירופה. חלונות הראווה

 נמצא אחד מסניפי הבנק האסלאמי של בריטניה, מול המסגד הגדול, שם. אל מעבר לכביש

(IBB),   הבנק הראשון בעולם המערבי שהחל לנהל את כל כספיו וכספי לקוחותיו לפי החוקים של

 .השריעה

. השריעה היא החוק המסדיר את חייהם של המוסלמים במגוון תחומים, בדומה להלכה היהודית

שכן החוק האסלאמי אוסר על עשיית , ציות לשריעה הוא אתגר לא פשוט עבור בנקים מערביים

ובנק , אדם אינו יכול להלוות כסף ולצפות להרוויח מכך ישירות, במילים אחרות. כסף מכסף

השקעה , בנוסף על כך. ינו יכול לגבות מהלקוח ריבית או לחייב אותו באחתשמציית לשריעה א

נשק ופורנוגרפיה אסורה על פי חוקי , טבק, חזיר, הימורים, בחברות הקשורות באלכוהול

המודל העסקי של בנקים אסלאמיים שונה לחלוטין מהמודל העסקי של בנקים , לפיכך. האסלאם

 .רק בדרכם, פקים בדיוק את אותם שירותיםאף על פי שלרוב הם מס -" רגילים"

 IBB גם בקרב  -הוא זוכה להצלחה מפתיעה , ואף על פי שהוא חדש יחסית 4002הוקם בשנת

שבה נמצא כי עובדי ברקליס )מאז התפוצצה פרשת ברקליס , לפי הודעה של הבנק. לא מוסלמים

חל זינוק של פי , (בנקאותכלי חשוב בעולם ה, לא אמרו אמת ובכך השפיעו על ריבית הליבור

 33%, על פי הערכת הבנק  .IBBעשרה במספר הבקשות לפתיחת חשבונות חיסכון ב־

 .מהחשבונות הללו נפתחו על ידי לקוחות שאינם מוסלמים כלל

. הסיבה לקפיצה בפופולריות של בנקאות אסאלמית בבריטניה נעוצה בדרך שבה היא עובדת 

הסניף . לי הפקיד כאשר אני מגיע להתעניין בפתיחת חשבוןמסביר , "אנחנו בנק צנוע ופשוט"

אפל מרוהט בסגפנות ומלא בחוברות המסבירות על בנקאות אסלאמית ועל 'בשכונת וייטצ

ן "עם הכסף של החוסכים שלנו אנחנו רוכשים נדל. "החשבונות השונים שאפשר לפתוח בבנק

 ."ן מתחלקת ביננו לבין החוסך"והתשואה על הנדל, למגורים
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כיוון שהשריעה אוסרת על גביית ". משכנתאות"ן שהבנק מחזיק הוא למעשה של נוטלי "הנדל 

והלקוח משלם לבנק דמי שכירות שמתחלקים , הבנק רוכש את הדירה עבור הלקוח, ריבית

והחלק השני הוא עבור רכישת הנכס , החלק הראשון הוא עבור הזכות לגור בנכס: לשניים

עד שהנכס כולו עובר , ש מעביר הבנק חלק מהבעלות על הנכס ללקוחבכל חוד. בהדרגה מהבנק

והבנק , המוכר המקורי מוכר את הנכס לבנק: רכישת הדירה מתבצעת למעשה פעמיים. לרשותו

, ועלותו דומה לעלות משכנתא, "תוכנית לרכישת בית"ההסדר הזה מכונה . מוכר את הנכס לקונה

 .שכן הבנק מרוויח מדמי השכירות

וואליד ' מסביר פרופ, "בה ממשכנתאות השריעה נלקחות על ידי אנשים שאינם מוסלמיםהר" 

היתרון המרכזי של . "אזי מבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת טורונטו בקנדה'חג

או , הלקוח יכול לרכוש את החלק של הבנק בכל זמן. הוא הגמישות' תוכניות לרכישת בית'ה

אתה יכול ללכת לבנק ולקחת משכנתא בלי לדעת בכלל שהיא . ישהלמכור את הדירה ללא כל ענ

. כאן בקנדה יש חברות שמוכרות מוצרים פיננסיים המתאימים לשריעה. מתאימה לחוקי השריעה

השקעות 'אבל ללא־מוסלמים הם מוכרים את זה כ, למוסלמים הם מוכרים את זה כמוצרי שריעה

 ."'השקעות אלטרנטיביות'או ', אתיות

העבירו את הכסף "אחת הסיבות שתחום הבנקאות האסלאמית תפס תאוצה הוא קמפיין , ואכן 

, המעודד אנשים להעביר את חסכונותיהם מהבנקים הגדולים ,(Move Your Money) "שלכם

יותר מחצי , לפי יוזמי הקמפיין. למוסדות פיננסיים אתיים יותר, שהיו אחראים למשבר הכלכלי

החסרון העיקרי . בין היתר לבנקים אסלאמיים, רו בגללו עד היום את כספםמיליון בני אדם העבי

הוא שהשקעות אסלאמיות אינן , "העבירו את הכסף שלכם"לפחות מבחינת אנשי , באלה

 .מותרת, למשל, השקעה בחברות נפט. מתחשבות באיכות הסביבה

מי שהיה . ית בבריטניהגם גורדון בראון יכול להיחשב לאחד מאבות הבנקאות האסלאמ, במקביל

כך שימנעו , ראש הממשלה ושר האוצר שינה לפני כמעט עשור את תקנות המס של הוד מלכותה

כפול בעת ( מס שמשלמים בעת חתימה על חוזים ובעת לקיחת משכנתא)תשלום מס בולים 

אוסטרליה וארצות , מדינות כמו בריטניה, אזי'חג' לדברי פרופ. שימוש במשכנתאות אסלאמיות

למדינות . "הברית ידעו לבצע את שינויי החקיקה המתאימים על מנת למשוך השקעות מסוג זה

זקוקה , לדוגמה, קנדה", הוא מציין, "המפרץ והמזרח התיכון יש עודפי נזילות של טריליון דולר

וכדי שהיא תהיה אטרקטיבית היא צריכה לאפשר לכסף להיות מושקע בדרך , למשקיעים זרים

 ."עהשמתאימה לשרי

 "זה ביזנס, זה לא דת" 

מוכרים מוצרים פיננסים , בהם גם הגדולים ביותר במדינה, בנקים בבריטניה 40יותר מ־, כיום 

. אלף 430בכ־ ומספר חשבונות הבנק האסלאמיים בבריטניה מוערך, התואמים את השריעה

יננסיים המנוהלים היקף הנכסים הפ, על פי הערכות. שייכים לבריטים חילונים 30,000כ־, מתוכם

ארגון יחסי הציבור של  ,TheCityUK .טריליון דולר 3.9ל־ 3כיום על פי החוק האסלאמי נע בין 



מעריך כי בחמש השנים האחרונות גדל היקף הנכסים המושקעים לפי חוקי , הסיטי של לונדון

אולם , בלבד מהשוק הפיננסי העולמי 3%היקף הנכסים הללו מהווה , כרגע. 330%השריעה ב־

 .מדובר באחד התחומים בעלי הצמיחה המהירה ביותר בעולם, אזי'חג' לפי פרופ

הצמיחה בתעשייה הזאת ", "כלכליסט"הוא אומר ל, "זה עניין של ביזנס, זה לא עניין של דת" 

סיכונים , בכל העולם מראה לנו כמה אנשים מודאגים מהסיכונים שנלקחים בבנקאות הרגילה

עובדה שבזמן המשבר הפיננסי . מתאפשרים בגלל חוקי השריעה שבבנקאות אסלאמית לא

בבסיס השריעה עומדים . מצבם של בנקים איסלאמים היה הרבה יותר טוב מבנקים רגילים

 .כך שבאופן כללי הם הסתכנו פחות, עקרונות שמרניים

לא   UBSההבדל המהותי בין בנק אסלאמי לבנק רגיל הוא שאם אתה לווה מברקליס או מ־" 

וזה סוף , אתה צריך לשלם את הקרן ואת הריבית. מעניין את הבנק אם אתה עושה כסף או לא

אם אני הולך לבנק . בבנקאות אסלאמית לבנק צריך להיות אינטרס מתמשך במיזם. הסיפור

 ."כיוון שאנחנו נכנסים לשותפות, ריך להאמין בהשקעהאסלאמי ללוות כסף הבנק צ

לחילוץ של משקיעים  IBB נזקק 4030בשנת , ראוי לציין שלמרות רמת הסיכונים הנמוכה

 .ן"בעקבות הפסדים שנגרמו מהמשבר בשוק הנדל, מקטאר

הסוקוק . נהנה מפריחה בשנים האחרונות, שנקראות סוקוק, גם שוק איגרות החוב האסלאמיות

גשר או , בין אם זה כביש -כך שכל איגרת קשורה ישירות לנכס ריאלי , גובות בנכסים אמיתייםמ

כיוון שרוכש הנייר , סוקוק דומה יותר למניות מאשר לאיגרות חוב, במובן מסוים. פרויקט כלשהו

הוא נהנה מהעלייה בשווי הנכס או  -הופך לשותף של המנפיק במיזם ואינו רק מלווה לו כסף 

הביקוש העולמי לסוקוק צפוי , לפי נתונים של פירמת רואי החשבון ארסנט אנד יאנג. סותיומהכנ

מיליארד דולר בשנת  600מיליארד דולר כיום ל־ 100מ־, לשלש את עצמו בשנים הקרובות

4032. 

, החברות הללו שתי  .S&Pונס ו־'את המשקיעים האסלאמיים מלווים גם המדדים של דאו ג

הבודקות את הנתונים הפיננסיים ותחומי , מעסיקות ועדות של חכמי שריעה, שהתמזגו בקיץ

 -העיסוק של חברות שונות ויוצרות מדדים שלמים המורכבים מחברות המצייתות לחוקי האסלאם 

ם פנו אלינו משקיעים רבים מהמזרח התיכון ואמרו שה. "אפילו אם לחברה עצמה אין כוונה כזו

. ונס'דאו ג S&Pמנהל תחום המדדים האסלאמיים ב־, מספר טאריק אל־ריפאי, "צריכים מדד

אבל לעשות , הם רצו להשקיע עוד. אבל לא היו להם הזדמנויות בבית, היתה להם נזילות גדולה"

עוסק בתחום , כוויתי שעובד כיום בדובאי, אל־ריפאי". זאת על פי חוקי האמונה האסלאמית

בין היתר בבנקים ובקרנות השקעה פרטיות , השנה האחרונות 33לאמי ב־הפיננסים האס

 .בבריטניה ובארצות הברית

. ורק עכשיו אפשר לראות צמיחה בתעשייה הזאת, חוקי השריעה קיימים שנים רבות 

 ?מה הסיבה לכך



אבל מה שנתן לתחום זריקת מרץ הוא העושר ההולך וגדל במזרח , איני יודע מה בדיוק הסיבה"

אני לא יכול לקנות , אני לא יכול להשקיע בבתי קזינו, רגע'אנשים הבינו יום אחד ש. התיכון

אני צריך כל הזמן . אני לא יכול להשקיע בבנקים ובכל דבר אחר שקשור בריבית, מבשלת בירה

אנשים השקיעו ככה כמה שנים ללא מדדים . 'בדוק במה אני יכול ולא יכול להשקיעלחזור ול

 ."עד שהחלה ההתעוררות, ראוים

. 4009עשתה זאת ב־  S&Pו־, 3666ונס השיקה את המדדים האסלאמיים שלה בשנת 'דאו ג 

 כוכבות נוספות הן חברת הכרייה. אחת החברות בעלות המשקל הגבוה ביותר במדדים היא אפל

BHP  ענקית הכימיקלים, ביליטון BASF, פרוקטר , פייזר, גוגל, שברון, אקסון מובייל, מיקרוסופט

נו מסננים את כשאנח", אומר אל־ריפאי, "אפל היא בהחלט פייבוריטית. "אנד גמבל וקוקה קולה

אנחנו מורידים גם חברות (. ב"י -" לא כשר)"' חראם'המניות אנחנו לא יכולים להכניס תעשיות 

כך שמסירים את כל הבנקים , או חברות בעלות שיעור רווח גבוה מריבית, עם יחס מינוף גבוה

, ההתוצאה היא מדד עם משקל יתר לחברות טכנולוגי. וחברות הביטוח אלא אם הם אסלאמיים

 ."הסקטור הפיננסי כמעט לא נמצא במדדים האסלאמיים, לעומת זאת. נפט וגז, בריאות

 ?האם אתה חושב שזו השקעה ראויה גם למי שאינו מוסלמי 

ורוב המשקיעים שלהם הם לא מוסלמים , בארצות הברית יש חמש או שש קרנות אסלאמיות"

ואוהבים את העובדה שאין ' םחרא'הם פשוט אנשים שלא אוהבים להשקיע בתעשיות . בכלל

, המשקיעים אוהבים את הפילוסופיה שמאחורי הקרנות האסלאמיות. במדדים חברות פיננסיות

יש לא מעט ארגונים דתיים שתומכים בהשקפת העולם של האסלאם ומתנגדים לתעשיות 

 ."'חראם'ה

 גמישותם של פוסקי השריעה 

ויותר סטודנטים להתדפק על דלתו של  הצמיחה בתחום הבנקאות האסלאמית גורמת ליותר 

שנחשבת לאחת , של אוניברסיטת טורונטו  MBAאזי וללמוד בתוכנית ה־'חג' פרופ

גם קורס , בנוסף להכשרה הרגילה, האוניברסיטה מציעה. האוניברסיטאות הטובות בעולם

הרבה מוסלמים וגם , אזי מספר שיש לו בקורס סטודנטים יהודים'חג' פרופ. בבנקאות אסלאמית

 .סטודנטים נוצרים

, כמו בכל דת, למעשה. הם לומדים בקורס שאין דבר כזה בנקאות אסלאמית אחת, בין היתר

, ובעוד במדינות המפרץ הפרסי הבנקאות האסלאמית היא שמרנית, השריעה נתונה לפרשנות

כל עוד פוסק השריעה שאתה מאמין בו אומר לך שההשקעה . "באסיה היא גמישה יותר

אין שום גוף בינלאומי שירדוף . אין שום גוף עליון שיכול לבוא ולהגיד שזה לא בסדר, המתאימ

, וכאן נמצא הוויכוח הגדול. זה בינך לבין אלוהים. 'זה לא תואם את חוקי השריעה': אחריך ויגיד

 .אזי'אומר חג, "כיוון שהשריעה היא בעיני המתבונן

בזכות , שריעה היא כמעט מותג, חיים היום אפשר לומר שבעולם הציני שבו אנחנו, למעשה 

חכמי ", אזי'חג' מסביר פרופ, "בארצות הברית. "הגמישות שמגלים חלק מפוסקי השריעה



דבר נוסף הוא שמותר . 10%השריעה אמרו שיחס החוב להון עצמי לא יכול להיות יותר מ־

אני יכול למכור בו , וןיש לי מל, לדוגמה, אם. או פחות 3%', חראם'ששיעור מסוים מהעסק יהיה 

 .יתאים לחוקי השריעה קצת חזיר וקצת אלכוהול והוא עדיין

סטר מאמין שהמחסור באמות מידה ברורות 'ר חוסיין עבדו מאוניברסיטת סלפורד שליד מנצ"ד

כולם קוראים לעצמם . אי אפשר למצוא בנק אסאלמי טהור באירופה, בפועל. "בתחום הוא מסוכן

כיוון שבסוף היום הנכסים שלהם מעורבים והם משתמשים , י הם לאאסלאמיים אבל לדעת

במדינות המפרץ ובמלזיה תוכל למצוא . ובאסלאם אסור להשתמש בריבית, בריבית הליבור

ולכן הם בטוחים מפני כל , בנקים אסלאמיים טהורים שאינם מעורבים בבנקאות קונבנציונלית

 ."סיכוני המערכת הזו

הוא למעשה לא עושה , וען שהוא מציית לחוקי השריעהט  IBBאז אף על פי ש־ 

 ?זאת

ועד לרגע  ,(FSA) רשות השירותים הפיננסיים? כיוון שמיהו הרגולטור של הבנק הזה, לדעתי לא"

למעשה הוא . הזה אין לרשות השירותים הפיננסיים תוכניות ספציפיות לגבי ציות לחוקי השריעה

ובמסגרת התהליך הזה הם משתמשים , ם בנקים רגיליםכפוף לאותו תהליך רגולטורי שלו כפופי

וזה הופך אותם , בסופו של דבר הם עדיין תחת המטרייה של המערכת הקונבנציונלית. בריבית

יהיה מדור נפרד לבנקים   FSAמה שאנחנו צריכים הוא של־. לבנקים שאינם לגמרי אסאלמיים

למיטב . זה יהיה נהדר. שריעההמתאימים לחוקי ה, אסלאמיים שיחיל עליהם כללים אחרים

אם תהיה מערכת בנקאות אסלאמית אמיתית . יש תוכניות כאלה ואולי הן יצאו אל הפועל, ידיעתי

 ."אני מוכן להתחייב לכך. לעולם, לעולם לא יהיה משבר אשראי

זה ? ן"כמו נדל, האם הבנקים האסלאמיים סומכים יותר מדי על סקטורים מסוימים 

 ?לא מסוכן

כשאתה ? אבל לאיזו מידה של סיכון אתה יכול להסכים, ד לא יכול להימנע מסיכון בכללאף אח"

גם של הפרויקט וגם שלך , מבקש הלוואה מבנק אסלאמי הוא יערוך בדיקה הרבה יותר מקיפה

הבנק לא עובד . שהוא יכול להרוויח כסף, הוא חייב לוודא שללקוח יש מספיק ניסיון. כלקוח

 ."עבור כל הכלכלה, וא עובד בשביל כל הקהילהה. בשביל עצמו בלבד

המשלב גם לימודי בנקאות , אוניברסיטת סלפורד מציעה היום תואר שני בבנקאות אסלאמית

היתה נוצרייה , ר עבדו"מספר ד, אחת הסטודנטיות הראשונות שלו לתואר הזה. קונבנציונלית

היא סיפרה לי שאבא . הייתי באמת סקרן מה הוביל אותה להחליט ללמוד את זה. "מקפריסין

את חייבת ללמוד , אם את רוצה שיהיה לך יתרון'שנה והוא אמר לה  10 שלה הוא בנקאי במשך

 ."היא סיימה את הלימודים והיא עובדת עכשיו באיחוד האמירויות. 'בנקאות אסלאמית

שלצורך הכנת הכתבה ניסיתי , שהוא מצרי במקור, ר עבדו"בסוף השיחה בינינו אני מספר לד

עד , כמעט כולם היו שמחים מאוד לדבר. נות וגדולותבחברות קט, לשוחח עם דמויות רבות בענף



הם מצאו מגוון של סיבות יצירתיות לסיים , באותו רגע. ששמעו שהיא תתפרסם בעיתון ישראלי

 .ביזנס זה ביזנס. את השיחה

, נוצרים, זה לא משנה מוסלמים", ר עבדו"ענה ד, "אני מאמין שאנחנו עובדים באותה הקבוצה" 

. אנחנו רוצים להעביר מסר לציבור שיש מוצר חדש שנקרא בנקאות אסלאמית, או אפילו יהודים

ובסוף היום זו החלטה שלך אם מתאים לך להשתמש בו , אלו היתרונות שלו ואלו החסרונות שלו

 ."או לא
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 פתיחה

כשם שזכותו של אדם . כאל דבר לגיטימיהחברה האנושית הכללית מתייחסת אל הריבית 

כלכלנים ואנשי מעשה בעולם  .כך הוא רשאי להשכיר את כספו, בהמתו וכליו, להשכיר את ביתו

, האוסרת להשכיר את הכסף לזקוקים לו, כולו נדו בודאי בראשם לתפיסה החברתית הישראלית

מות גדולה ממלווים ההון המוזרם בכ! זו הדרך היחידה לכאורה לפיתוח הכלכלה. בריבית

בלעדיו עלולים גלגלי המשק . התפתחות ושגשוג כלכלי, גידול, למשקיעים מאפשר צמיחה

ההון החוזר הוא בבחינת דם הזורם בעורקים ומאפשר העברת חמצן וחיים לכל . להיעצר

ח "מגמ. ואין אשראי ללא ריבית, אין לתאר את החיים הכלכליים שלנו ללא אשראי. האיברים

 .אפשר לפתח מערכת כה מסועפת בלבד אי

עד שאמרו עליו שהוא שקול כנגד , איסור הריבית נחשב לאחד החמורים שבתורהלעומת זאת  

. 1ובתורה' הנוטל ריבית אינו זוכה לקום בתחיית המתים ונחשב לכופר בה. כל העבירות שבתורה

נראית כאוטופיה  היא. מיתאהתורנית נראית לכאורה כמנותקת מהמציאות הכלכלית הדינהגישה 

  .עלי אדמות, כאן, שאין לה אחיזה ריאלית במציאות הארצית, מרחפת בשחקים

 עיסקא והלוואה. א

בלעדיהם עלולים חיי , אדרבא. שולל את חיי הכלכלה הריאליים והאידיאל התורני אינ. ולא היא

עות השקלא מתיחס לאיסור הריבית . בלי קמח אין גם תורה. המעשה להתמוטט ולהידרדר

והם , כשהוא נותן את הונו וחברו נותן את אונו, אדם הרוצה להשקיע את כספו בעסק. עסקיות

לא מהתורה ולא , אין בה כל שמץ איסור – (בצורה מיוחדת שאין בה ריבית)מתחלקים אחר כך ברווחים 

גם [ ,היא אפילו מצוה. כשרה למהדרין, כפי שהיא מכונה בתלמוד, זו" עיסקא", אדרבה. מדרבנן

שני . שותפותהיא . אינה הלוואה" עיסקא"אולם . אם המוטיבציה לכך היא היותה נושאת רווחים

, מתחלקים הן ברווחים והן בהפסדים –בעלי האון , ומנגד, בעלי ההון, המשקיעים: השותפים

ש ימת כדי למנוע חשאם כי במגבלה מסו)וכן ביחס ישיר לרווח או הפסד , באופן פרופורציונלי להשקעה

 .(ריבית

מכיון שהריבית נהוגה בעולם  2"...לנוכרי תשיך. "ואכן גם התורה לא אסרה הלוואה בריבית לגוי

איסור . אין אנו חייבים להחמיר כלפי אומות העולם יותר משהן מחמירות על עצמן ועלינו, כולו

. ת ביותרחברה זו חייבת לחיות על פי נורמות ערכיות נעלו. הריבית נוהג רק בחברה הישראלית

הוא חייב להיות מיועד לסיוע לצרכי קיומו של הזולת ולהינתן . הכסף הפנוי אינו מיועד להשכרה

. אלא לאיסור מוסרי, ולכן אין הריבית נחשבת לאיסור משפטי כמו גזילה. ללא כל תמורה, כצדקה

 (.י ממוןבעניינ" חושן משפט"ולא ב, בענייני איסור והיתר, "יורה דעה"הלכות ריבית נכללו ב)

                                                 

 (.ה' בהר סי)י ספרא "עפ( ב' קס סעי' ד סי"יו)ע "שו' עי 1&
 (.אכ ,גכ)דברים  2
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 השקעה מול הלוואה . ב

במקרים מסוימים , לא רק מותרת, שבה יש למשקיע גם אינטרס אישי, הלואה עסקית, כאמור

, אם אדם מכוון את השקעתו לאפיק שבו יש גם שיקול אידיאליסטי. היא אף היא אף מצוה גדולה

מכיון שהוא גם , ואדרבה . הוא מקיים בכך את המעלה הגדולה שבמעלות הצדקה, לסייע לנזקק

אינטרסנט המצפה לקבל רווחים נאים מהשקעתו הוא ישקיע מן הסתם סכומים גבוהים יותר 

הוא לא בחר . אלא שהמניע שלו אינו רק אינטרסנטי. ובכך יגדל הסיוע שהוא מסייע לאותו נזקק

. אם כי עליו להיות גם יעיל במידה מסוימת)תר אלא בשותף הנזקק יותר בשותף היעיל יו

אם , אדרבה .אינה רביתחלוקת רווחים זו (. המשקיע אינו מצווה להניח את כספו על קרן הצבי

הוא לא משפיל את הנזקק ולא מנוון . סיוע כזה הוא מכובד ויעיל. היא נעשית כהלכה היא רצויה

, לעומת זאת הלואה צרכנית לנזקקים. למעמדו ולכבודו, גל הייצוראלא מחזיר אותו למע, אותו

כי . עיסקא לא יועיל כאן היתר. )ללא רביתחייבת להינתן , שאין בה רווחים הניתנים לחלוקה

שיש בהם חלוקת רווחים ולכן אינו תופס בדרך כלל בהלואות  לעסקיםהוא מיועד . כשמו כן הוא

 . יש צורך ביד פתוחה, הנעלמה שהיא קפוצה במקרה זהכאן אין לסמוך על היד (. צרכניות

כאן הריבית , שאינן נושאות רווח ללווה, לנזקקים צרכניות יש להבחין אפוא בין הלוואות

ליתר )לבין הלוואת עסקיות הנושאות רווחים ללווה שם מותר למלוה , אסורה באופן מוחלט

דרך זו אינה הלוואה אלא (. ם בהפסדיםג –אם כי במקביל )ליטול חלק ברווחים ( למשקיע: דיוק

הידוע בנוי על יסוד זה של העיסקא אלא שבו " היתר עיסקא. "דהיינו השקעה או שותפות ,עיסקא

רק לשם כך מיועדים . עיסקיותוהוא אינו מותר אלא להלוואת . אין המלווה מסתכן בהפסדים

קציה אלא שיקוף אמיתי של העיסקא שלם כך הו אפי היתרלשמש מחוזר חמצן לכלכלה ו, הבנקים

, דהיינו אישיות משפטית מופשטת, מ"היו שהעלו רעיון שמכיון שבנק הוא חברה בע. )פעילותם

להלוואת צרכניות אין היתר (  הפוסקים שוללים גישה זו. לא חלים עליו חוקי ההלכה והמוסר

ח "היה קופת גמס ת"ומן הראוי שליד כל ביכנ. ח"העיסקא מועיל ולשם כך יש לייעד קופות גמ

 . רצינית

המלווה תובע ריבית קבועה . אינה מתחשבת כלל בתוצאות ההשקעה, לעומת זאת, הלוואה

הוא לא . גם אם הלווה הפסיד אין זה מענינו של המלוה לשם רווחיו מבלי להתחשב כלל בלווה

רוויח שבהן אין הלווה מ, בהלוואות לא עסקיות. את זה התורה אסרה. מוכן לוותר על רווחיו

עשיית שם ל הלווהנקלע הם משבר אלימצוקה או לנצל משווע זהו עוול . דבראין מקום לרבית

 רווחים אישיים

 ומגבלותיו" עיסקא"היתר . ג

" עיסקא"הוא רק השתמש ב. או לחדש דין, הלכה, חלילה, לא בא לעקוף  3הידוע" היתר עיסקא"

". היתר העיסקא"ואכן יש מגבלות ל. הידועה מקדמת דנא ויישם אותה גם לגבי הלוואות אחרות

יש לשאול , ואכן)ולא למטרות צרכניות , השימוש בו מותנה בכך שהוא נועד לצרכי השקעות יצרניות

 .("היתר עיסקא"אימתי מותר להשתמש בהיתר זה וטעות נפוצה היא שכל הלוואה מותרת ב, פוסקי הלכה

                                                 
 (.בכלל קמ)חכמת אדם ; (קסז' ד סי"יו)ע "שו' עי 3
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רק בגלל תנאים . חייב בעיקרון לשאת גם בהפסד הלווה" היתר עיסקא"המשקיע ב –בעיקרון 

 "(מלווה"ה)המשקיע , אך מבחינה מוסרית ורעיונית; מיוחדים שהותנו בחוזה קשה לממש דבר זה

, בפרט כשהלווה עצמו אינו אשם בגרימתם, "לווה"אינו יכול לנער את חוצנו מכל זיקה להפסדי ה

 (. כגון בנק או חברה שניהלו את השקעות בדרך כושלת)שר המלוה אשם בגרימת ההפסדים ו כא"ק

יש טוענים שגם הלואות צרכניות גורמות בעקיפין לעידוד היצור ולהגברת התעסוקה ולכן יש 

צריכה . לכאורה יש צדק מסוים בטענה זו. לפטור את כל ההלואות הבנקאיות מאיסור ריבית

בהטילה את איסור הרבית גם על , התורה. ולא היא. לי היצור והמסחרמוגברת מניעה את גלג

 . היא מחייבת סדר יום אחר בחיי האדם. רצתה להדריך את האדם באורח חיים ערכי, הלווה

ראשית כל , גם אם היא אולי גורמת בעקיפין להגברת התעסוקה, צריכה מוגברת לא מרוסנת

. ואולי ליתר דיוק זהו קוץ ואליה בו. ו אליה וקוץ בהז. היא מזיקה ורק תוצאותיה אולי מועילות

יוצרת לחץ חברתי על מעוטי יכולת למשוך , י פרסומות מתוחכמות"המתוגברת ע, צריכה מיותרת

הרבית תופחת !(. ובאלו יש איסור ריבית)משיכת יתר ולרכוש בתשלומים מוצר מיותר מבחינתם 

צרכים מדומים והם מעבר ליכולתו וצרכיו במקרים רבים ה.  והאדם שוקע בחובות מעל לראש

כל אלו אכן . רבים מהצרכים המדומים הללו מזיקים לבריאות הגוף והנפש. האמתיים של האדם

האם בשם ? האמנם הכלכלה עומדת מעל לערכים ולמוסר, אולם, מניעים את הכלכלה העולמית

כה רק כדי לעודד הכלכלה מותר למוטט את כלכלתם ובריאותם של אנשים ולהזקיקם  לתמי

 . את הצמיחה יש לעודד במישורים חיוביים יותר? צמיחה במקום אחר

אם אין לך . אל תצרוך מעבר ליכולתך. גישת התורה באיסור הריבית הצרכנית היא הפוכה 

כלכלת העולם צריכה . מ לצרוך צרכים מיותרים"יכולת אל תתפתה להצעות ללוות בריבית ע

יכולה להתמקד בהעלאת רמת החיים של כל השכבות ולפתח בעיקר  היא. להתפתח בכיוון חיובי

בהדברת מחלות וסיכונים , את התחומים הנחוצים יותר לבריאות הגוף והנפש של האדם

צריכה כזאת תוכל להיחשב במקרים . בפיתוח המדע והטכנולוגיה, בהגברתה של תוצרת המזון

 . רבים כהשקעה עסקית שהיתר עיסקא יוכל לחול עליה

 משבר הפרגמטיזם. ד

התולעתיים של בני  אינטרסיםההסומכת על היד הנעלמה ועל , הגישה הכלכלית הריאליסטית

הגישה . יםכלכלי יםמשבר מיטה עלינוגם זו המ.האדם אמנם מאיצה את גלגלי המשק אך היא

הגורמת גם היא  -לפתח ולהצמיח את המשק , שהתיימרה לקדם, תהפרגמאטי, התועלתנית

 (א"א עבבא מציעא דף ע)" נכסיהן מתמוטטין -המלווים בריבית "ל ש"דברי חז. להתמוטטותולקריסתו ו

הרדיפה אחרי התעשרות קלה והתפתות להצעות לגריפת הון הוכחה . הלכה למעשהמתקיימים 

ות ת ברכישוהשקע. קותהתרסללא פעם כגאות זמנית המביא לבסוף לנפילה קשה ואף 

שהולוו כספים פעמים רבות נעשה הדבר באמצעות ) אחראית ורציניתללא בדיקה ספקולטיביות 

ות לא אחת רמוג, נף ידיהאלא רק בגלל השערה מדומה שיש סיכוי לממש רווחים ב( ביתיבר

אילו היה גם שותף , בבחירת השקעותיו, אילו הייתה למשקיע אחריות רבה יותר. לקריסה כלכלית

הבורסה היא כלי י נחוץ  רכישת מניות ללא הבחנה לא היה מבזבז את רכושו עלאולי , להפסדים

י ייעשה מות שיקול דעת רצינ רשהדב ולמסחר אולם בתנאי הילתעשיביותר כדי להזרים דמים 

ם אך לא רק כדי לקנות יחב נראים סבירראכן להת םוייהכיקיע במפעל או בחברה שסואחראי להש
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ההימור . הון עתק ללא מאמץ חיולהרורק מתוך אשליה שניתן , . נהושמ למכור בהזדמנות הרא"ע

הן משום  הבקוביימשחקים  תל פסלו לעדו"וחז. בקזינודומה לא פעם להימור בבורסה 

 . של עולם וביישובשכוונותיהם אינן רציניות והן משום שאינם עוסקים 

 יצרנות וצרכנות. ה

ה גישה יש ב. היא אינה תלושה מהמציאות הכלכלית. היא תורתנו, לא אוטופיה אבסטרקטית

האיזון שבין ריאליזם . והיא העומדת מאחורי איסור הריבית של התורה, מפוכחת, ריאליסטית

רק הוא יכול , בין יצרנות לבין צרכנות הכרחית, בין פיתוח כלכלי לבין ערכים, לבין אידיאל מוסרי

 .להבטיח כלכלה בריאה וגם איכות חיים מוסרית

. המפרידה בין השקעה כלכלית יצרנית לבין הצריכה, ניתנה ראש ונשובה אל ההדרכה התורנית

כי גם , תוך בדיקה יסודית של סיכויי הרווח וההפסד, כל השקעה תיעשה בקפידה ובזהירות

לצריכה , לעומת זאת. המשקיע עלול להפסיד את השקעתו אם רק יתפתה להרוויח רווחים קלים

לצריכה הכרחית תינתן הלוואה ללא  .היא מיותרת. אין צורך בהעמדת הון בלתי מוגבל, בזבזנית

אמנם )מוטב שההון יושקע בעיקרו בייצור ולא בצריכה . אין צורך לעודד צרכנות מוגזמת. ריבית

אולם הכיוון הרעיוני וסולם העדיפויות חייב , הדברים מורכבים מאד ואינם פשטניים. בחיים המודרניים יש צריכה שהיא ייצור

 .(להיות ברור

 ית של הגופים הכלכלייםאחריות מוסר. ו

, שעודדו נטילת הלוואות בריבית קצוצה, לית יכולים הגופים הכלכלייםאגם אם מבחינה פורמ

מבחינה מוסרית  -להתנער מאחריות להפסדים שהם גרמו , ללא אחריות וללא ביקורת, לכל מטרה

כליים לשאת ולכן חובה על כל הגופים הכל, עליהם לחוש שותפים בעוול שהיו שותפים ליצירתו

 .גם בעול ההפסדים שהם גרמו להם

, הם לא יכולים להסתתר מאחרי הטיעון שהם דאגו רק לחמצן שיאפשר לחיי הכלכלה להיפתח

ואל , מן הראוי שיטלו על עצמם חלק באחריות למצב אותו גם הם גרמו. כי הם גרמו גם לחנקן

גם . העיוורת מכל ערך מוסרי ,יטילו את כל הקולר על צוואריהם של קרבנות השיטה הכלכלית

 .לא פחות ואולי יותר. אשמים בה, הנושים, הם

 ייחודה של כלכלה ישראלית. ז

הרואים את החיים רק מבעד לחורו , כלכלה ישראלית אינה יכולה לחיות כקלקלתן של אחרים

כלכלה ישראלית חייבת . בלבדית אגמטפר-של הגרוש ושכל תפיסת עולמם היא מטריאליסטית

היא ראשית כל . התיישבות לדוגמא אינה יכולה להימדד רק ברווחיה הכלכליים. להיות ערכית

היא חייבת . תעשייה אינה רק גלגלי חומר. ערך תורני, ערך לאומי, ערך חברתי, ערך מוסרי: ערך

. לקלוט עלייה ועוד ,לפתח את הארץ, להבטיח צדק, לאפשר תעסוקה בכבוד: לשאת ייעוד ערכי

אל נתפתה ללכת כסומים בארובה אחרי המקצוענים . החקלאות גם היא מצוה מן התורה

, מטרות ייחודיותו לניש , המתיימרים להבין את החיים במשקלם החומרי בלבד, המומחים

  .ותערכי

ְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה ף ְלַמַען תִּ ְרדֹּ ֵתן ָלְך-א  ' ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ  :ֹלֶהיָך נֹּ
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 4והמצטדקיםרים עמערהעל 

. יכוללדעתם הוא אינו משנת חסידים כב. יש המערערים על היתר העיסקא המקובל בישראל

אולם הם לא מוותרים על הצורך בתזרים ". הערמה"הוא פיקציה בעלמא והשימוש בה הוא 

לדעתם שיטת הבנקאות גם ללא היתר עיסקא פותרת את , השקעות למינוע הכלכלה בעולם

הבנק אינו גוף פרטי אלא מנגנון ציבורי שאין לו בעלים מוגדרים ולכן לא חלים  עליו . הבעיה

  .מצוות ואיסורים

הוא אולם . כביכול" פיקציה"מדומה זו מעדיפה פיקציה ממש על מה שמכונה בפיהם " צדקות"

מדוע כל . העיסקא נוהג בישראל זה דורות רבים היתר: ראשית כל יש לשאול כמה שאלות יסוד

האם ? כביכול" הערמה פסולה"גדולי הדורות צדיקיו וחסידיו שהתירוהו לא שללוהו בגלל היותו 

האם ? האם לא היו מודעים למוסר הטבעי לפחות כמונו? ות מוסריים וצדיקים מאתנוהם היו פח

הבנקים אינם המצאה של המאה ? כביכול, רק אנחנו ישרי הלב והדעת וקודמינו לא היו כאלה

 היתרבכל זאת עד היום הפוסקים לא העדיפו את הבנקים על . הם קיימים כבר שנים רבות 12ה

האם בני דורנו . עיסקא היתרוסרים הפקדות ומשיכות מהבנקים ללא יתרה מזאת הם א. העיסקא

? חכמים יותר מכל גדולי הפוסקים ורק להם נתגלה הסוד שהבנקים בעצם אינם יצורים אנושיים

האם בני דורנו יגלו עפר מעיניהם של גדולי הפוסקים מדורות עברו וילמדום מהי ההגדרה 

 ? המשפטית של בנק

וגם , קצת ענווה, קצת צניעות: במילים אחרות. וציא לעז על הראשניםל הזהירונו לא לה"חז

חובתנו האינטלקטואלית והמוסרית להעמיק בהלכה . קצת חוש מוסרי מאוזן לא יזיקו גם לנו

 . להבינה וליישמה כראוי

 ההגיון ההלכתי

וסר הגיון זה לא רק שאינו מנותק מהמ. הבנויה על הגיון משלה, ההלכה היא מערכת משפטית

אולם ככל מערכת משפטית היא חייבת לפעול במסגרת . הוא בא לבטא אותו, אלא אדרבה, הטבעי

אין אפשרות להכריע הכרעות מוסריות אישיות . על פי כלליה והגדרותיה, החשיבה הרציונאלית

-הוא עלול להיות חד. הרגש המוסרי העיוור פעמים מטעה. י נטית לב אישית וגחמה רגעית"עפ

לשם איזונו ויציבותו של החוק המוסרי . ונוור על רקע סיטואציה מקומית ועכשוויתצדדי ומס

דווקא ההלכה גמישה יותר מכל מערכת אחרת במקרה .  חייבת להיות מסגרת קבועה ורציונאלית

אחת הדרכים לכך היא שימוש מתוחכם . של התנגשות מדומה בין החוק לבין המוסר הטבעי

שמירת יציבות החוק מצד : על מנת להשיג שתי מטרות גם יחד וניצול של לאקונות משפטיות

 .מ לפטור בעיה נקודתית"אחד ושימוש במנגנוניו הוא ע

 עשה הוא. הדנה במי שאילץ אישה להינשא לו ב מח בתרא בבא מסכתב' דוגמא לכך היא הגמ

חכמים השתמשו כאן ) מיניה לקידושיה רבנן ואפקעינהו כהוגן שלא עמו עשו לפיכך, כהוגן שלא

  .(מ להפקיע את כסף הקידושין מבעליו"ד ע"בין היתר בהלכה  של הפקר בי

                                                 
4
תופעה . בשם החסידות והצדקות כביכול( ראה מאמרו של הרב יואל בן נון)דברי הקודמים יצאו מערערים על  

 .בשם ההידור כביכול בהלכה מנסים לנגח את ההלכה עצמה. מסוג זה אינה חדשה אם כי היא נפרצת יותר בימינו
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. חשובה מאוד הכוונה. לא כל הערמה פסולה. שיבושם לו" הערמה"מי שירצה לכנות זאת בשם 

שימוש במנגנון ההלכתי לעקוף את ההלכה אסור רק כאשר מגמתו נוגדת את רוח ההלכה או את 

השימוש בכללי ההלכה עצמה כדי , את ההלכה כרוחה לקייםאולם כשמטרתו היא . המוסר הטבעי

 . לקיימה הוא לגיטימי וכשר לכתחילה

העומדים מחוץ להלכה ומכירים אותה הכרות שטחית סבורים בטעות שהפוסקים משתמשים 

כה הפוסקים מתוך אחריותם להל. ולא היא. בהערמות לשם סיפוק צרכים עקב אילוצים חיצוניים

-מ לקיים את ההלכה ומתוך שיקולים אימננטיים פנים"ע, למטרות ערכיותמשתמשים בדרך זו רק 

הסיטואציות החיצוניות הינן רק גורם מזמן . הלכתית-ללא כל השפעה חיצונית אקס, הלכתיים

 .אך אינן גורם מכונן, להתמודדות ההלכתית אתן

 הפרוזבול 

, שאף הוא מנוצל כארגומנט בדיונים מעין אלו, אדגים את דברי מתחום דומה במקצת לריבית

בטעות מייחסים לפרוזבול מין כלי . שמיטת כספים -מתוך אי הבנת מניעיהם של הפוסקים 

הפרוזבול לא . ולא היא. עקב ההתפתחות הכלכלית בעולם, לביטול חלילה של מצות השמיטה

התורה . אדרבה הוא בא להחזיר את עטרת השמיטה למקומה. השמיטהנועד להפקיע את מצות 

, יתעשרו על חשבון זולתם, ישקיעו אותם בעסקיהם, עצמה לא התכוונה שאנשים ילוו כספים

המגמה הייתה בעיקר להשמיט את חובותיהם של . של שנת השמיטה הקונסולידציהויסתמכו על 

עיין העמק דבר דברים )מ להתקיים "ו כספים עשהפקירו את פרותיהם ולו, החקלאים המרוששים

סוחרים שלוו כספים למטרות מסחריות נוצלה  והתרבוכשהמסחר התפתח בעולם (. טו ב

אנשים נמנעו : התוצאה הייתה ריאקציונית. מזו שהתורה התכוונה לה הפוכה השמיטה למטרה

" ם כסף תלוה את עמיא"מצות התורה לגמול חסד . אלא גם לעניים, לא רק לסוחרים, מלהלוות

התורה עצמה נתנה . עמדה לקרוס -( ז היא רק מדרבנן"שבזה)לא רק בשמיטה  -הנוהגת כל השנים 

ד "י מסירת החוב לבי"ע, וזאת. בידינו מכשיר המווסת את שמיטת החובות רק לנצרכים אמיתיים

, ציבורית ד כסמכות"ביה. )שהוא יגבה את החוב והוא גם יוכל להשמיטו למי שראוי להישמט

 ןהעיקרו. ד של פירות השביעית"קיים באופן דומה באוצר בי, שעליה לא חלים דיני השמיטה

התורה הפקיעה את הבעלות הפרטית מפרותיו . הציבוריות -המשותף לשתי השמיטות הוא 

הוא השתמש בכללי התורה .  את הפרוזבול" המציא"הלל לא (. ה לציבורוחובותיו של היחיד ומסר

מה . פישוט זה אינו פשוט. כדי שיהיו זמינים ומצויים לכל, מכבר ורק פישט את ההליכים הקיימים

שגם חובותיהם של עניים נזקקים , גם שהוא עלול להביא לריאקציה הפוכה שאינה לרצון התורה

הלל הכריע לטובת מצות ההלוואה לכולם שהיא מהתורה לעומת החשש . עלולים לא להישמט

ואכן גם אחרי תקנת הפרוזבול עדיין קיימת . לא תתקיים כלפי עניים שמצות השמיטה דרבנן

הבן איש חי הנהיג . המצוה להשמיט חובות ללווים המתקשים באמת לפרוע את חובותיהם

 . להוציא מכלל הפרוזבול את חובותיהם של אלו שבאמת אינם יכולים לפרוע את חובותיהם

להעמיד את הוא בא , אדרבה. לבטלה חלילהמ "הפרוזבול לא בא אפוא להערים על ההלכה  ע

הדיוטות אולי רואים . מאפשרת שההלכה עצמהולשם כך השתמש במנגנונים  ההלכה על תילה

אכן שימוש מופרז בפרוזבול אינו עולה בקנה אחד עם . אך האמת הפוכה. בהערמה זו דבר פסול

ילכו בם ופושעים יכשלו  צדיקים' ישרים דרכי ה. ובכל זאת התקנה במקומה עומדת. רוח התקנה

 . בם
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העובדה שלא רבים בציבור מודעים לתקנתו של הבן איש חי ולא מקיימים את התקנה כרוחה 

ללא לימוד תורה . לא עם הארץ חסיד. יש להרבות בלימוד תורה: רק יכולה לאלפנו דבר אחד

 . מסודר והרגלי חשיבה תורניים עלול האדם לסלף את כוונת התורה וחכמיה

 ר עיסקאהית

הלכתיים כדי לקיים את ההלכה  -הוא משתמש במנגנונים פנים. עיסקא דומה לפרוזבול היתר

העיסקא  היתר. עיסקא היא כשרה למהדרין היתרהעיסקא המשמשת בסיס ל. ולהעמידה על תילה

המשקיע מוכן לוותר על מתח רווחים גבוה ובתמורה לא . שונה מהעיסקא רק בנקודה אחת

הדבר נעשה באמצעות מנגנון הלכתי שלא מאפשר להוכיח שאכן היו למקבל . להסתכן בהפסדים

את  !(לא ילווה)יפקיד שאדם , ואכן יש דרך חלקה הימנה. אמנם נקודה זו אינה חלקה. הפסדים

או יעשה עם חברו עיסקא ממש ויתחלק , כספו ביד זולתו ואזי כל הרווחים וההפסדים יהיו שלו

אולם כל בר דעת (. כשהמקבל מקבל שכר על טרחתו)וגם בהפסדים ה  גם ברווחים ועמו שוה בשו

בעיסקא והן למשקיעים שישקיעו את כל  אונםהן למקבלים להשקיע את כל , מבין שללא עידוד

רוח ההלכה היא לעודד השקעות . לא נוכל לקדם את הכלכלה, י הבטחתו מפני הפסדים"ע, הונם

המיועד בעיקר , איסור ריבית החמור, מאידך. אשר הן עצמן רצויות בעיני התורה, מסחריות

הפוסקים שהציעו דרך מתוחכמת זו ראו את עצמם . לא נעקר ממקומו, להלוואות צרכניות

לעידוד השקעות   -מאידך . לאיסור ריבית להלוואות צרכניות -מצד אחד : עקרונותשני בים למחוי

ם השתמשו במנגנון שהתורה עצמה כדי להתמודד עם שני העקרונות גם יחד ה. למטרות כלכליות

שאינו , למשקיף מהצד. זו הייתה הדרך היחידה לאחוז את החבל בשני קצותיו. נתנה בידיהם

אולם . המנוגדת כביכול למוסר הטבעי, לא רצויה" הערמה"מתורגל בדרכה של תורה נראה הדבר כ

המוסר הטבעי , אגב. )המוסר הטבעי אינו חד צדדי אלא כולל את שני העקרונות האמורים גם יחד

רק עם ישראל שחונך דורות רבים לאורה של תורה . הקונבנציונאלי לא רואה איסור כלל בריבית

כדי להכריע בין דילמות מוסריות ניתנה לנו ההלכה (. מזדהה באופן טבעי עם האיסור

ין ברירה וכדי להבין את ההלכה א.  הרגש העיוור אינו מסוגל להיחלץ מדילמות כאלו. הרציונאלית

 -שעל מוסרם הטהור אנו סומכים  -גדולי הפוסקים . גל לדרך חשיבתהתרהאלא ללומדה כהלכה ול

 . וכל הפוסל במוסרם במוסרו הוא פוסל. מ לקיים את ההלכה כרוחה"ראו דרך זו כלגיטימית ע

העיסקא הוא פיסת נייר המתירה כביכול כל הלואה  היתריש הדיוטות הסבורים בטעות ש

אלא גם הוצאת שם רע על ההלכה , לא רק עברה על ריבית בידם. גם למטרות צרכניות, שהיא

חמורים מהם לא . שכאילו באמצעות פיקציות יורידיות ניתן חלילה לבטל איסורי תורה, ופוסקיה

, הזקוקים להלוואה, עיסקא לפשיטת עורם של הלווים האומללים היתרפחות הם המשתמשים ב

השוה בין הריבית שהמשקיע מקבל על , קאית גבוהה דיהנבגם זו ה)בריבית גבוהה מהמקובל 

 (. פיקדונותיו לעומת זו שנדרש לשלם הלווה

הוא  -המוכר את החמץ  -מבחינתו האישית של הסוחר . גם מכירת חמץ המקורית אינה פיקציה]

סקא זוהי עי. מתכוון ברצינות גמורה למכור את מלאי החמץ שברשותו שלו תמורת מחירו המלא

אכן המכירה הכללית . גם הצלה מאיסור וגם שכרה הממוני בצידה, שיש בה ריוח כפול, מצוינת

היא רק . י בעלי בתים שאינם סוחרים לא נועדה להיפטר ממצות ביעור חמץ"המקובלת גם ע

ולכן . על ביטול החמץ וביעורו ולכן נוהגים להימנע במכירה זו ממכירת חמץ ממשתוספת הידור 

. ו כהלכהה להחמרה שלא לקנות חמץ אחרי פסח מסוחר ירא שמים שמכר את חמצאין הצדק
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היא מערערת את סמכות ההלכה והיא גורמת הפסדים . חומרא זו מביאה ליד קולא, אדרבה

האם גם עליו ? מה יעשה אותו סוחר עם עודפי החמץ שנותרו לו. ש"מיותרים לאותו סוחר יר

? יו המהדרין מוכנים גם להדר ולהשתתף לפחות בהפסדיוהאם ציבור לקוחות? להחמיר ולשורפם

והרי הם הם שציפו ממנו להחזיק מלאי חמץ בחנותו דווקא לפני פסח כשניקוי הבית בעיצומו 

. ואחד הפתרונות לתזונה בימים עמוסים אלו הוא קניית מצרכי מזון עתירי דגן במכולת הסמוכה

פסח במרכולים שאמנם מכרו את חמצם לעומת זאת יש מקום להימנע מקניית חמץ אחרי ה

או , לנוכרי בערב פסח אולם אינם מקפידים על כך שחמצם לא יימכר בפסח עצמו ללקוחותיהם

 [.החגט האחרון למכירה מיידית במוצאי "שהם מכינים כבר את החמץ בערב יו

 הבנקים 

 אנשים חייםבעלי המניות הם . לפי רוב הפוסקים הבנקים אינם אלא שותפות אנושית רגילה

הבנק אמנם אינו . הם גם חייבים בצדקה. נושאי חובות וזכויות והם חייבים בכל מצוות התורה

ההנחה היא שכל אחד מהשותפים יתן צדקה . יכול להפריש צדקה מרווחיו ללא הסכמת שותפיו

 אולם אם בעלי המניות יסכימו שהבנק הוא שיפריש את הצדקה מרווחיו הם. מרווחיו באופן אישי

(  ג' א סי"באהלה של תורה ח' ר, אין הבדל מהותי בין בנק לקיבוץ. )יקיימו מצות צדקה בכך

 היתרהרבה יותר מאשר  הערמה חמורההיא " מ"חברה בע"הפיקציה היורידית הזו הקרויה 

. אין במציאות תופעה כזו. החברה האנושית המציאה מין גולם המנותק מבעליו האנושיים. עיסקא

מ אינה חייבת לנו יותר מההון "הורגלנו כבר לכך שהחברה בע. מ יש יחסי ציבור"עאלא שלחברה ב

אולם בתחום הממוני , ולכן גם ההלכה מכירה בהסכמה זו . יש לכך הסכמה כללית. הנמצא בה

, בנק יכול לפשוט את הרגל ולגרום הפסדים לכל המפקידים בו. בו מתאפשרת המחילה, בלבד

עשוי להיות מוגן מפני , שהתעשרו על חשבון הבנק, י המניותבעוד שרכושם הפרטי של בעל

ומדוע תהא פונדקית זו יותר . אולם כל זאת אינו אלא אחיזת עיניים מוסכמת. תביעות מסוימות

מ כאל דבר לגיטימי כך ניתן "להתייחס לחברה בע לנוהתרגשכשם ? כשרה מהכוהנת ההלכתית

אלא . כשהוא נעשה למטרות הראויות, עיסקא היתרכגון , לעשות ביתר שאת למנגנונים הלכתיים

 . שלשם כך יש צורך בלימוד תורה בהמון ולהרגלי חשיבה תורניים

 כלכלה או קלקלה 

הגבלת , לטענתם. למרות צרכניות עיסק היתרטענה נוספת נטענה כלפי האיסור ללוות ב

. גם הצריכה המוגברת ממריצה את הכלכלה. האשראי למטרות צרכניות תמוטט את המשק

 . מסקנתם אפוא להתיר את הריבית הצרכנית

החששות . כדרכם של דמגוגים הם מציגים סיוטים מבהילים כדי לשכנע בצדקת טענותיהם 

החלק של ההלוואות בריבית האסורה הוא קטן . מפני קריסה כלכלית מוגזמים וגם לא צודקים

גם הטענה שרבבות מובטלים ייפלטו ממעגל העבודה . יחסית למחזור הכספים הגדול של המשק

הרי בשם טיעון דומה יטענו ? וכי זהו נימוק להתיר איסורי תורה. איננה מתקבלת על הדעת

, במגרשי הכדורגל, ניםמחללי השבת ששמירת שבת כהלכה תפלוט את כל מחללי השבת בקניו

ואיסור החזיר במילואו עלול . בתחנות הדלק במתקני הבידור ובשפת הים מעיסוקיהם הפורחים

ממעגל הפרנסה וכהנה ( הנהנים מבשר זול)ואוכליו  ומשוקיומעבדיו , לפלוט את מגדלי החזיר

י דמיונם הרי לפ. תמהני על הטוענים כן מדוע לא השתמשו בארגומנט של פיקוח נפש. וכהנה



 הרב יעקב אריאל

 

אנשים יגיעו עד פת לחם ופיקוח נפש הרי דוחה את כל , הכלכלה תקרוס ורעב כבד ישרור בארץ

 ...התורה כולה

כשהמציאו את הרכבת טענו העגלונים . כל קידמה עלולה לפגוע בעיסוקים הישנים, בכלל

 ... שפרנסתם תקופח

עדיפה שיטה שבה יוכלו אך היא בהחלט מ, התורה אמנם לא קובעת מדיניות כלכלית מסוימת

נוגדת , הבנויה בין היתר על ריבית צרכנית, השיטה הנהוגה. להתקיים יותר ערכי המוסר והצדק

של  לחלקהמייצרים אמנם מקורות תעסוקה , היא מעשירה בעלי הון. את רצון התורה

כבר לפני קאנט קבעה התורה  שרק . אולם בו זמנית היא מרוששת רבים אחרים ,ההאוכלוסיי

 . דק המשותף לכולם הוא הצודק ולא צדק שהוא נחלת חלק בלבדצ

של עידוד צריכת , אותם פועלים המתפרנסים כיום משיטה כלכלית נפסדת זו. יתרה מזאת

ורכישה בתשלומים והם גם הקרבנות של אותה , י משיכות יתר"מותרות שאין בה תמיד תועלת ע

 ...כי הרבית נגבית גם ממשיכותיהם שלהם. שיטה
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 ריבית בעידן המודרני

מחייבת מציאת פתרונות , המבוססת על הלוואות ועל השקעות הון, רבים טוענים שהמציאות הכלכלית של ימינו

רעונות יהמשק היה מבוסס על הלוואות ועל פ, גם בזמן הגמרא: הדבר אינו מדויק, למעשה. לאיסורי הריבית

אחרי שהוא קצר את , ת ההלוואה רק בסתיוופרע א, חקלאי לווה כסף באביב כדי לקנות זרעים. מאוחרים

מובילים אותם , הגמרא מספרת על אנשים שהיו קונים חפצים במקום שמחירם זול. כר אותםהפירות ומ

הלוואות ואשראי של כמה , וברור שעסקאות מעין אלו דורשות מימון, למקומות אחרים ומוכרים אותם ביוקר

 .חודשים

לכל אדם  ,בעבר. בין החברה המסורתית לבין העידן המודרני נעוץ בקיומם של הבנקים משמעותי יותרהבדל 

, אין רווח ללא סיכון, ראשית: וזאת משתי סיבות, היה אינטרס ברור להטמין את כספו במקום מחבוא בביתו

כדאי היה לשמור , ושנית; כדאי היה לו לשמור חלק ממנו בביתו ,וכיוון שהאדם לא רצה לסכן את כל ממונו

 :נעוץ בשני מרכיבים משמעותייםהחידוש שבבנק . במידה ויגיעו ימים שכאלו, מעט ממון לימים קשים

בעלי ההון , לפתע. הוא מפגיש בין בעלי ההון לבין אלו שצריכים הלוואות - הבנק מהווה שוק כספים .1

 .יכולים להעניק הלוואה בלי לטרוח לחפש לווים

, גם בימינו. פקדונות המופקדים בבנק מפיקים רווח בלי שום סיכון - את כל הסיכוניםהבנק לוקח על עצמו  .2

אך רווח פוטנציאלי ; להשקיע את כספו בבורסה וכך להרוויח סכומים משמעותיים, אדם יכול לקחת סיכון

הוא יכול להשקיע את  ,אך אינו מוכן לקחת סיכון, אם האדם רוצה להרוויח. מסוג זה כרוך בסיכון גדול

ניתן להפיק מהשקעה כמובן שהרווח המופק בדרך זו קטן מהרווח ש. וכך להרוויח בלי סיכון, כספו בבנק

ומלווה אותם בריבית לאנשים הזקוקים , הבנק מרכז אצלו את כל הכספים. אך זהו רווח בלי סיכון, בבורסה

 .1לכך

היה  ,אדם שהיה ברשותו סכום כסף, בתקופת הגמרא? מה השינוי המשמעותי שנוצר בעקבות המצאת הבנק

פת לו אם הכסף יוטמן בביתו או יושאל לחבר שהרי כלל לא אכ, יכול להלוות אותו לאדם אחר בלי הפסד

זה נהנה וזה 'הלוואת כספים הייתה בבחינת , באותם ימים(. בהנחה שניתן לסמוך עליו שיחזיר את ההלוואה)

מפסיד את הרווח שהוא היה יכול להפיק ממנו אילו היה משקיע  –אדם המלווה כסף לחברו , בימינו. 'אינו חסר

, אמנם. 'זה נהנה וזה חסר'ההלוואה כיום הפכה להיות , לכן. ומקבל עליו ריבית (תאו בהשקעה אחר) אותו בבנק

אך התחושה הפשוטה היא שהלוואה בלי ריבית מהווה , התורה אינה מתייחסת למניעת רווח כאל הפסד, ככלל

( רווחים הפסד) 'הפסד הזדמנויות'-ראוי לציין שגם מדעי הניהול המודרניים מתייחסים ל. הפסד כספי משמעותי

 .2כאל הפסד ממון משמעותי

עולה שגם בתקופת  ,העוסק בענייני הריבית, 'איזהו נשך'פרק  ,מציעא-בפרק החמישי של מסכת בבא מהסוגיות

היו אמנם כאלו שהציעו להקים . ובימינו על אחת כמה וכמה, הגמרא היה קשה מאוד להימנע מלקיחת ריבית

, וכך להקים מערכת כלכלית אלטרנטיבית שאינה מבוססת על ריבית (גמילת חסד)= ח"גמקרנות מספר רב של 

שוק המשכנתאות , כיום. ח בלבד"גמקרנות אך נראה שאין כלל סיכוי לשנות את המציאות הכלכלית באמצעות 

 .ח"גמקרנות אפשרי להלוות סכומים עצומים כאלו ב ובלתי, ות מיליארדים של שקליםמאלבדו מקיף 

                                                           
 .הבנק מרוויח אפילו אם חלק מהלווים אינם פורעים את חובם ואינם משיבים את ההלוואה שלקחו, לכן 1

". דבר האבד"-הפסד רווח אינו נחשב ל: המועד-ההלכתי שבין הפסד רווח לבין הפסד ממש ניתן למצוא בהלכות חולדוגמא להבדל  2
 .למרות שזהו הפסד רווחים בלבד, ההלכה מתייחסת לאובדן מקום עבודה כאל הפסד ממשי, מאידך
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 ? גם על הלוואות לבנקים האם איסור הריבית חל

שכן הנכסים של חברות כאלו נפרדים , מ"משה פיינשטיין חידש שאפשר להלוות בריבית לחברות בע' רהרב 

מותר יש לזכור שההלכה מזכירה במפורש גופים מסוימים ש .3לחלוטין מהנכסים של בעלי החברות ומנהליהן

כמו . חד לא הציע להתיר הלוואות כאלו באופן גורףאך אף א, (4קהל, לדוגמא כמו)להם להלוות כסף בריבית 

אין שום היתר ללוות גם לפי הרב פיינשטיין  ,מ כסף בריבית"ר להלוות לחברות בעראוי להזכיר שגם אם מות, כן

גם אם מקבלים עליהם , זכות או להפקיד כספים בתוכנית חיסכון-מותר להיות בבנק ביתרת, לכן .5מהן בריבית

 .שמשלמים עליה ריבית לבנק, חובה-להיוותר ביתרתאך אסור , ריבית

 היסוד המוסרי

 .יקהרמלפני מספר שנים בא. ראוי להדגיש את ההיבט המוסרי של איסורי הריבית, לפני שנעסוק בפרטי הדינים

 –כלומר ) 'דמי התפשרות'והסכימו על ' היתר עסקה'חתמו על  ה לזההסכימו להלוות כסף זששני יהודים 

החוק בארצות  יפלשיעור דמי ההתפשרות היה גבוה משיעור הריבית המותר . בשיעור מסוים( תחליף לריבית

היתר העסקה מבוסס על עסקה בין המלווה , כפי שנראה להלן. והמקרה הגיע לפתחו של בית המשפט, הברית

ואה אינה הלוואה המלווה טען שההלו, לכן. ולא כהלוואה, המאפשרת לראות את ההלוואה כעסק, ללווה

השופט פסק שההלוואה היא עסקה , ואכן. ולכן הוא לא עבר על החוק, אלא עסקה עם דמי התפשרות, בריבית

 . וחוקי הריבית והנשך אינם חלים עליה, ולא הלוואה

חוק השכן נמצא שהפתרון שמצאה ההלכה לבעיית הריבית פוגע בלווה יותר מ, סיפור זה נראה לי מזעזע

הם מהווים בסיס לרמיסת זכויותיו על ידי  –יגנו על הלווה שבתורה במקום שחוקי הריבית , לפתע .6יקאירמאה

ולא מצאנו הגבלה , הפוסקים כמעט שלא הזכירו הגבלות על הפתרונות לאיסור הריבית, אמנם. המלווים

ולא , ורהאך יש לזכור את כוונת הת ;7ספציפית על שיעורי הריבית שמותר לקחת באמצעות פתרונות אלו

כאן המקום להזכיר שבמקביל לאיסורי הריבית החלים על הלווה ועל . להתייחס להיתרים כאל היתרים גורפים

, ה"ויקרא כ) ..."והחזקת בו, כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך" :קיימת גם מצַות עשה להלוות בלא ריבית, המלווה

מציאות הכלכלית גורמת לכך שהצורך בהלוואות כאשר ה, ברור שמצווה זו תקפה בימינו אפילו ביתר שאת. (לה

 .8ללא ריבית מתעורר ביתר שאת

                                                           
' חלק א, ת מנחת שלמה"שו, ה זלמן אוירבךשלמ' רראו מה שכתב נגד זה הרב ; ג"סימן ס', יורה דעה חלק ב, ת אגרות משה"שו 3

 . ח"סימן כ

ובאותו  ,בקהל שצריך ללוות כסף לשלם מסי הממשל( ב"רמ 'גלק ח)א "ת רשב"ושו ,איסור ריבית על בית כנסת ,ב"ע מגילה כז ראו 4
 . כב ,ס"ק סימן, עהדרה א יו"דברי הרמ ראו נושא

ם "רמב; כ, ג"כדברים " )לא תשיך לאחיך"שהאיסור בתורה גם על הלווה כלול ב, טען( המערכת, בהמשךהודפס )נון -הרב יואל בן 5
שיהיה , לא ייתכן, אם אין איסור על הבנק כמלווה, ממילא, "אחיך"שבנק איננו יכול להיות מוגדר כ, וכיוון, (ב', ד מלוה ולוה' הל

  .איסור על הלווה

אולם . אינו מועיל כלל' היתר עסקה'ו, שאסור להתיר ריבית בין שני יהודים, (ס בנפרדהודפ)נון -גם בגלל מקרים כאלה טוען הרב בן 6
 המלווה לא מפסיד –עושה טוב לשניהם , בריבית סבירה ובתנאים נוחים, במצבים בהם הלוואה בין שני יהודים, השאלה לשיטתו

 .והלווה מקבל הלוואה נוחה

יוצא  ,המקובל הוא חצי מלווה חצי פקדון סקהע רכיון שהית. שונה מסיבהרות בספרות ההלכתית נמצא דיון על גובה דמי התפש 7
 תתשלום כה גבוה נובעל עוסק\יון שיש להניח שהסכמת הלווהכ. מצופים על חצי הפקדון הם כפולים ממה שמקובלה שהרווחים

ז אוירבעאך "שהרב שא הזה דנו בנו. להטבה ממונית שהוא אבק ריביתוזה עצמו יחשב  ,מהעובדה שמקבל חצי הסכום בהלוואה
 . כולו פקדוןש סקהע רהית בעקבות זה העדיף ('טעם ריבית עמוד י)  והרב שטרנבוך( כט ',אלק מנחת שלמה ח)

 . כרצון התורה, להלוואות בלי ריבית ותקיימת בארץ אגוד, אכן 8



 דניאל וולףהרב 

 ?'היתר עסקה'מהו 

 ,9שנה 077-077-כ לפניעלה  'היתר עסקה'הרעיון של . בתחומים שונים ומשונים, בהלכה קיימות הרבה הערמות

 . למרות הקשיים ההלכתיים הכרוכים בו, והתרחב למימדים עצומים במאה האחרונה

 ? 'היתר עסקה'כיצד פועל 

בו  נקבע, לכן(. איש עסקים)=' עוסק'ו( בעל ממון)=' משקיע'הופכים ל' לווה'וה' מלווה'ה, 'היתר עסקה'ב

המשקיע נותן . 'עוסק'ול' משקיע'הכוונה היא ל -' מלווה'ו' לווה'שבכל המסמכים שמופיעים בהם המונחים 

 את הרווח וההפסד המופקים מהכסף מחלקים .10יב רווחיםוהעוסק אמור להשקיע אותו בעסק המנ, לעוסק כסף

 .מלבד שכר קטן לעוסק על עבודתו, שווה בשווה בין המשקיע לעוסק באופן עקרוני

ולכן הצדדים , הנקודה החשובה בהסכם היא שהמשקיע אינו יכול לדעת כמה בדיוק העוסק הרוויח מעסקיו

למשקיע את אם העוסק לא יוכיח  .11נתונים שהוא מציגמסכימים ביניהם שהעוסק צריך להוכיח את נכונות ה

, כלומר)העוסק , למעשה. בגובה הריבית 'דמי התפשרות'הוא יצטרך לשלם לו  ,שיעור הרווח שהוא הפיק

( למלווה)ולכן הוא משלם למשקיע , אינו יכול להוכיח את שיעור הרווח או ההפסד שהסבה לו העסקה( הלווה

 .את דמי ההתפשרות המוסכמים

ם רק אם הוא אינו מוכן או אינו יכול להביא ראיה מהלווה חייב לשלכי ', דמי ההתפשרות'ברעיון של בעיה יש 

אדם לקח הלוואה  לדוגמה אם, לעיתים בעיית הבירור אינה מתעוררת כלל. על שיעור הרווח שלו מהעסקה

וכמה , הבנק יודע בדיוק מה קורה עם הכסף שניתן לאותו אדם. והשקיע את הכסף במניות של אותו בנק, מהבנק

או )במקום לשתף אותו ברווחים , הלווה משלם לבנק את דמי ההתפשרות, אם כן, מדוע. הוא הרוויח

את כתובת הדירה  בוודאות ודעהבנק יכאשר  בעיה דומה מתעוררת גם בהלוואת משכנתא 12?(בהפסדים

  .כמה הוא שווה ובכמה עלה מחירו, ולכן יכול לברר בקלות רבה את הנתונים על הנכס, הקנויה

יש מהאחרונים שכתבו שהערמה מותרת רק על . הבעיה החמורה ביותר בהיתר העסקה היא עצם ההערמה, לכן

יש שטענו שהערמה הותרה במקרים מסוימים ו, יש שכתבו שאסור להערים גם על ריבית דרבנן, איסור דרבנן

. הן בגמרא והן בראשונים נאסרו הערמות שונות הקשורות לאיסור הריבית, ואכן .13ונאסרה במקרים אחרים

                                                           
היתר ל ולא הסכים, אבל נדחה על ידו ,(1937-1047רב משה איסרליין אשכנז )בתרומת הדשן  ב"בסימן ש של היתר עסקה תחילתו 9

בידי המלווה  ריבית\השארת הרווחים תהורדה לאיסור דרבנן מאפשר. להוריד רמת האיסור לאיסור דרבנן ףקות נתן אבל ,גמור
לא יהיו חייבים למחות ש כדי" מוטב שיהיו שוגגים"בכלל  הוא גם מאפשר שימוש. בדיינים תעבד שהרי אבק ריבית אינה יוצאידבב

ו בהורדת ייתכן שאלו היו מטרותוי ,לא הוזכרו על ידי רב משה איסרליין אבל הם דינים מוסכמים השלכות אלהשתי  .נגד התופעה
 . האיסור מריבית קצוצה לאבק ריבית

 ,עהדרה גינת ורדים חלק יו וראו שטר מקובל להיתר עסקא וסחנ ('ימן מס, 1461ם מנחם מנדל מלודמיר "מהר)כבר בימי נחלת שבעה  
גינת ורדים היה תנאי שרק בבתרומת הדשן ו ,למשל, יש להדגיש שיש הבדלים בין היתרי עסקא שונים(. 1467-1012מצרים ) ח ',כלל ו

היכולת  את משאיר זה תנאי. אינם נאמנים ואפילו מאה עדים כשרים ,אמןץ נאמנים על הרווחים ושום אדם אחר אינו נ"הרב והש
 . בלבד תרטיותיא כאפשרות, על ידי הוכחת הפסדים ,להיפטר מדמי התפשרות

הסדר זה . והחצי השני מהווה פקדון לצורך עסקה, חצי ממנה מהווה הלוואה: בדרך כלל ההלוואה מתחלקת לשניים, למעשה 10
 .בעסקאות -מחצית מכספו בהלוואות ומחצית הממליצה לאדם להשקיע , מבוסס על דברי הגמרא

 –אך יש אחרונים המדברים על רמת ראיות גבוהה הרבה יותר , רוב האחרונים כתבו שהראיה הנצרכת היא הבאת עדים או שבועה 11
 .אפשרית-עד כדי רמת ראיות בלתי

אמנם גם כך הבנק יכול לברר בקלות רבה כמה . על ידי השקעת הכסף במניות של בנק אחר, ניתן לפתור בעיה זו בהופעתה הבוטה 12
 .הוא אינו יודע זאת ,חות כל עוד הבנק אינו טורח לברראבל לפ, עלתה המניה

. בהערמה על דין תורה מכירה לגוי התיר ולא ,שהגביל התקפות של מכירת חמץ לחמץ שביטלו (א"ע פסחים כא)בכור שור  ראו 13
 'ולק ע אומר ח"יביוראו ; יא ,י"ומקור חיים תמ ,כח מןסי ובט םעונג יו ראו מה גם בדין תורהאחרונים אחרים חלקו עליו ואיפשרו הער

יתכן שיש  .למרות שיש בכך איסור דאורייתא, היו שהציעו להתיר לאדם למכור את בהמתו לגוי כדי להתיר לה לאכול חמץ; א"סימן י
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כוונת שני  .שהרי אף אחד אינו חותם על הסכם כזה אלמלא איסורי הריבית, היתר עסקה הוא הערמה, לכאורה

 סקהער הלוואה רגילה ואין שוני מהותי בתוצאות הכלכליות בין היתהצדדים להגיע לעסקה כלכלית השווה ל

 .ולכן היתר העסקה הוא הערמה, הוא לפתור את בעיית הריבית' עסק'כל עניינו של ה .להלוואה עם ריבית

 :האחרונים ניסו להתגבר על בעיה זו בשתי דרכים עיקריות

, שמתירים רק למטרות עסקיות, רבנים בימינויש , ולכן, חלק מהאחרונים טענו שהיתר העסקה אינו הערמה .1

 .14למטרות צריכה', היתר עסקה'ואוסרים להסתמך על 

עלינו לשמור על כל , כמובן .15אך הוא מותר בשל תנאי החיים המודרניים, היתר העסקה הוא אמנם הערמה .2

 –גביית ריבית אך כיוון שבמציאות המודרנית אין פגם מוסרי ב, פרט ופרט מאיסורי התורה בכל זמן שהוא

: תאין הבחנה בין ההערמות השונו, לפי גישה זו. אין בעיה לפתור את הבעיה ההלכתית באמצעות הערמה

וניתן להשתמש גם בהערמות שהגמרא אוסרת במפורש כי , אחר היתר העסקה הוא הערמה כמו כל פתרון

 .16'הערמת ריבית'הן 

 הלוואה שלא למטרת עסקים

בולטת דוגמא . בעיה עקרונית מיוחדת להיתר העסקה היא בעייתו של אדם הלווה כסף שלא למטרת עסקים

חובה יכול לחתום -כיצד אדם המצוי ביתרת. הלוואה לשם צרכים שוטפים שהיא, להלוואה כזו היא משיכת יתר

 ? הרי הוא אינו משקיע את הכסף ואינו צפוי להרוויח ממנו שום רווח, על היתר עסקה

ות למר ,ניתן להמיר את הכסף, לדעתו .17ם"ת מהרש"שואל ומשיב ושו ת"שופתרון אחד לבעיה זו הביא ב

הוא היה נאלץ למכור השקעות אחרות , אם לא היה לווה כסף זה שכן, שהאדם משתמש בכסף לקניית אוכל

כאילו האדם משקיע את כסף , ניתן להמיר את הכסף, על כן. ולהשתמש בכסף של מכירתן לקניית האוכל

 .ההלוואה

ואכן היה יכול למכור את , פתרון זה הוא טוב רק לאדם שיש לו השקעות אחרות בסכום ההלוואה, כמובן

ואינו עושה שום , את כסף ההלוואה' להמיר'אינו יכול  ,אדם שאין לו השקעות. לקנות אוכלהשקעותיו כדי 

 . ודווקא אלה זקוקים יותר מאחרים למשיכות יתר, עסקים בהלוואה או בכסף אחר תמורתה

כיוון , כל נכס נחשב להשקעה וכל רכישה או קנייה נחשבות לעסקה :18נתנו פתרון אחר השואל ומשיב שם, לכן

 .נראה שקיים קושי בהסבר זה, בכל אופן. דם בלי אוכל או בגדים אינו יכול למצוא עבודהשא

 חלופות להיתר העסקה

  :ניתנו הצעות נוספות, בדורות האחרוניםלפתרון בעיית הריבית 

                                                                                                                                                                      
ירדה תורה לסוף דעתם  ,דכיון דאין דרך לוקח קרקע לעשות כן" (א"ע סג)מציעא -א בבא"ריטב ראו בעייתיות מיוחדת בהערמת ריבית

  ".ואה גמורה נעשהלדלה

 . ואי אפשר לבטל מה שכבר נמכר, קודמת לביטול חמץהת מכיר, במציאות הידועה בימינויש לזכור כי 

 .1בהערה  > <נון להלן -ראו מאמריו של הרב יעקב אריאל הנזכרים במאמרו של הרב בן 14

 .ל"כנ, רק מול בנקים וחברות אשראי, נון-לדעתו של הרב בן 15

ל אסרו אותן במפורש והחילו עליהן איסור "כיוון שחז, שההערמות שהגמרא אסרה במפורש אסורות גם בימינו ,טעוןניתן ל, אמנם 16
 .דרבנן

 .ז"רט ',בלק ם ח"ומהרש ,ס"ק סימן' גלק ח ,מאקרה שואל ומשיב מהדו 17

אם לא קורס ה הוא מרחיב את ההיתר להפסדים במוסד תורני שהיה "בסימן ע. ז"ה וע"סימנים ע, ת יעקב יורה דעהראו גם חלק 18
 . היה מוכר מנכסיהם לאחרים
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 קנס פיגורים. א

 :אומרת ,(א"קסח ע)בתרא -המשנה במסכת בבא

תן לו  –לך מכאן ועד יום פלוני ( נתתי)אם לא ' :ואמר לו, והשליש את שטרו, מי שפרע מקצת חובו"

 ."לא יתן: רבי יהודה אומר, יתן: רבי יוסי אומר –הגיע זמן ולא נתן  ;'שטרו

החזיר חצי מהסכום והתנה שאם הוא לא ישלם את המחצית הנותרת עד זמן , הגמרא דנה באדם שלקח הלוואה

והגמרא , אם צריך אותו אדם לשלם את הקנס או לאה ,יםחכמנחלקו ה. יוסיף קנס על סכום ההלוואה ,מסוים

 :יםחכממסבירה במה נחלקו ה

 ."אסמכתא לא קניא: ורבי יהודה סבר, אסמכתא קניא: רבי יוסי סבר"

האם אדם יכול להתחייב על סכום שהוא מאמין בכל לבו  ,"אסמכתא"המחלוקת עוסקת בשאלת , אלפי הגמר

א הלווה והל ,מתייחסת לבעיית הריבית נהשהגמרא אינ ,19על כךכבר הראשונים עמדו . שהוא לא ישלם אותו

 ?סכום גבוה יותר מהסכום שהוא לווה, בסופו של דבר, מחזיר למלווה

 :20לשאלה זו ניתנו שתי תשובות

 .אין זה נקרא ריבית ,ולא באופן מצטבר, פעמי-באופן חדכיוון שסכום ההחזר קופץ  .1

אך כאן התשלום , ר ריבית חל על לקיחת כסף תמורת ההלוואהאיסו - התשלום הנוסף אינו ריבית אלא קנס .2

שבה המלווה מפיק רווח , בניגוד להלוואה בריבית. אלא קנס על הפרת החוזה, אינו עבור עצם ההלוואה

 .כאן המלווה כלל אינו מעוניין שהלווה יתעכב בפרעון וישלם את הקנס, מההלוואה

, על כל הלוואה .גיה זו והציע פתרון לאיסור ריביתהסתמך על סו ,21מגדולי בעלי התוספות, י מאורליינש"הר

, אמנם. הלווה יצטרך לשלם קנס ,כך שכשיעבור זמן הפירעון, יקבעו כמה צריך הלווה לפרוע בכל תקופת זמן

 .22התנגד בתוקף לפתרון זה כיוון שניתן להתיר על פיו את איסור הריבית לחלוטין 'מרדכי'ה

כך שהוא מהווה הערמה על איסור , אסור לקבוע קנס הגדל מדי זמן קבוע :23א"בשרהסברו של הנזכיר את 

 .יהיה עליו לשלם סכום גבוה יותר ,אם הלווה לא ישלם עד זמן מסוים .פעמי-אך מותר לקבוע קנס חד, יביתהר

 :להשתמש בו אך אסר, (טז ,ז"קע)זכיר פתרון זה ביורה דעה ה 'שולחן ערוך'המחבר , להלכה

 ."הרי זה ריבית גמור ,כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממנואם חייב עצמו לתת למלווה "

 :(א"שבככל הנראה לפי הסברו של הר) א שם כתב"הרמ

                                                           
וראו  ,א"ע קסח בתרא-בבא מובאים בשיטה מקובצת( אליעזר מֶמץ' ר)ם "וגם הרא, (ם"רבו של אבי הרמב)ש "יוסף הלוי מיגא' ר 19

 . א"תרכ' א בתשובה חלק א"ורשב, א"א בבא מציעא סו ע"חידושי הרשב

גע ר שאינו אלא על (מפני, שכר שמירת ממון) אבל משום רבית ליכא שאינו אגר נטר" :אות לה ז"קע עה סימןדרה א יו"ביאור הגר 20
 .א"סו ע א מציעאא בב"ההסבר השני משתמע יותר בדברי הרשב". אחד

 . ז אות ה"קע סימן דרכי משהבו ,ז"קעסימן  על טור יורה דעה ומצוטטים בבית יוסף ,ה"תנ מ"בהגהות מרדכי לב מובאים ריודב 21

 בהגהות המרדכי שם 22

ת דעת מאבל לעו ,ולכן איננו ריבית גמורה, מציין שאינו אגר נטר (א"תרנ ',אלק ח)תשובה בו ,א"ע בבא מציעא סולבחידושיו  23
, שהיא ברמה נמוכה יותר מאבק ריבית ,סבור שיש בזה כעין ריבית מאוחרת א"הרשב ,לגמרי מותר שקנס חד פעמי ,גאשיי מ"הר

 .'סימן א' כלל ו ,עהדרה גינת ורדים יובו ,ח"ש של"ריבת "בשו כתב כןו ,ועדיין אסורה
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ואף על גב ', אתן לך כל שבוע כך וכך ,אם לא אפרע לך לזמן פלוני': אף על גב דכתב לו כך דרך קנסא"

לו ליתן לו קצבה בכל שבוע  הואיל וכתב, מכל מקום; כלללא הוי כאן ריבית  ,דאם היה פורע לו בזמנו

 ."אף על גב דיש מקילין והתירו ללוות בריבית בדרך זה, וכן עיקר. הווי ריבית גמור ,ושבוע

א שבעיית ההערמה קיימת רק כאשר מזכירים במפורש את אופן החישוב של "היו אחרונים שהבינו מדברי הרמ

אפילו , הדבר מותר ,אם יפרע את החוב בכל חודש וחודש רך הלווה לשלםאבל אם מפרטים כמה יצט, הריבית

 .אם התשלום משתנה בכל חודש בשיעור קבוע

ולהגדיר את תוספת התשלום כקנס כדי להתגבר על , י מאורליינש"האם ניתן להשתמש בפתרונו של הר, ובכן

היתר , לשיטתם 24.שנאסרה 'יביתהערמת ר'כיוון שזוהי , וים שעסקו בשאלה זו אסרפוסקה? איסור הריבית

 . ולכן עדיף להשתמש בו ולא להשתמש בהערמה המפורשת בגמרא, העסקה אינו נחשב להערמה כלל

כאשר אדם חייב כסף לחברה  .יש לתת את הדעת על פתרון זה כאשר הריבית היא באמת קנס פיגורים, אמנם

ברור שריבית זו אינה ריבית רגילה אלא . מתאחרהחברה גובה ממנו ריבית פיגורים ככל שהתשלום ו מסוימת

וכלל אינה רוצה שהוא ישלם באיחור ויוסיף את קנס , החברה מעוניינת שהאדם ישלם את חובו בזמן כי, קנס

להתייחס לקנס אי אפשר  ,וזו הערמה ברורה החברות גובות קנסות אלו באמצעות היתר עסקה, כיום. הפיגורים

לומר שהחברה  ואי אפשר, בהםכאשר החברה כלל אינה מעוניינת , מוסכמים 'תדמי התפשרו'הפיגורים כאל 

, נראה. אין לו כסף להשקיע ,מי שאינו פורע את חובו שהרי, לאדם את הכסף כדי להשקיע אותו' הלוותה'

י "בפתרונו של הר לסמוך על הפוסקים שתמכוו, כאשר הם באמת קנס, שעדיף להגדיר תשלומים אלו כקנס

 .25שמאורליינ

 קנייה משותפת. ב

הלווה  ,ובכל חודש, הבנק שותף עם הלווה בקניית הדירה: קנייה משותפת –לגבי משכנתא קיים פתרון נוסף 

הבעיה בפתרון זה היא שלפי . בנקושוכר ממנו את השימוש בחלק שעדיין שייך ל, קונה מהבנק חלק מהדירה

 .26הדבר נחשב להלוואה, ין לו אחריות כזוואם א, לבעל הנכס צריכה להיות אחריות על הנכס, ההלכה

ומשמעות הדבר היא , כי בדרך כלל הבנק מחייב את הלווה לבטח את הבית, בעיה זו אינה כה חריפה, בימינו

ניתן יהיה לפתור את בעיית הריבית , בהיערכות מתאימה, לכן. שלבנק קיימת אחריות כלשהי על הנכס

אשר על טובה מהרבה יותר וכך לפתור את בעיית הריבית בצורה , קנייה משותפת של הבית דייל שבמשכנתא ע

 .'היתר עסקה'ידי 

 

                                                           
 . טז, ז"סימן קס, שולחן ערוך יורה דעה 24

המתנגדים , מכל מקום. או באמצעים אחרים" מעכשיו ולאחר זמן"התנאה בלשון  דיי לייתכן שיש אפשרות לשפר היתר זה ע 25
הוא הרבה  של קנס פיגורים שבמקרה, גורף השאלה האם הוא בעייתי יותר מהיתר עסקללשימוש בהיתר זה צריכים לתת את דעתם 

 .יותר קשה

יורה דעה סימן ', וראו אגרות משה חלק ב ;א ,ז"עה סימן קעובשולחן ערוך יורה ד, ב לגבי נכסי צאן ברזל"ראו בבא מציעא ע ע 26
סיפר לי שקבוצת תלמידי חכמים ניסו לקדם הרעיון , (תורת ריבית ,הספר המצוין מחבר)הרב היישריק . כעין זה שהציע פתרון, ב ,ב"ס

שבחוקים רבים יש איסור  רבות כיווןשיש בעיות משפטיות , עת הודיע להם נאמן שהיה שר האוצר באותה' מבחינה מעשית אבל פרופ
 . או בעסקאות של מכר עם אשראי, (ליסינג )מכר -הצעה זאת טובה עדיין לעסקאות אחרות כמו שכירות. ן "על בנקים להשקיע בנדל
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 נון-יואל בןהרב 

 משפטים ואיסורי ריבית  בחיי כלכלה מודרנית

 1(תקציר) "אחיך"בנק איננו 

 

ומתירים , "העני עמך"על , "אחיך"לא להטיל נשך על , רי נשך וריבית מדגישים את הִקרבהפסוקי התורה באיסו

אלא חסד מיוחד בין אחים מכוח יציאת , שריבית ונשך אינם כמו גזל וגנבה, מכאן .בפירוש לעשות כן לנכרי

מול  "היתר ִעסקה"-ל הכרחי מקום היוצרת, להבחנה זו יש משמעות חיונית בעולם של כלכלה מודרנית. מצרים

זאת רה תורה אסרי השה, אין מקום להיתרים כאלה בין אנשים פרטיים מישראל ,אך .בנקים וחברות אשראי

 .במלוא החומרה

 :נעיין בפסוקי התורה

ֹנשה, את העני ִעמך, אם כסף תלוה את ַעמי" ושמעתי , והיה כי יצעק אלי... ; לא תשימּון עליו נשך, לא תהיה לו כְּ

 (כו-כד ,ב"שמות כ" )כי ַחנּון אני

; מךי אחיך עִ וח  , ךילה-מא  את  ר  וי  , רביתאל תקח מאתו נשך ותַ ... והחזקת בו , טה ידו עמךמ  ך אחיך ּומּווכי י  "

לתת , להיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים-א'  אני ה; רבית לא תתן אכלךובמַ , את כספך לא תתן לו בנשך

 (לח-ה לה"ויקרא כ" )להים-לכם  לאלהיות , לכם את ארץ כנען

ך, לא ַתשיך לאחיך נשך כסף נשך ֹאכל" '  למען יברכך ה, שיךלנכרי ַתשיך ולאחיך לא תַ ; נשך כל דבר אשר ִיש 

 (כא-ג כ"דברים כ" )בא שמה לרשתה על הארץ אשר אתה, להיך בכל משלח ידך-א

 :ב"מציעא סא עבבבא  לפי הגמרא (ז ,'ד, הלכות מלוה ולוה) פסק ם"הרמב

וכן כל הלוה ומלוה בריבית ; להי ישראל-א'  הרי זה ככותב ומעיד עליו עדים שכפר בה כל הכותב שטר ריבית"

את כספך לא תתן לו : שנאמר; וכפרו ביציאת מצרים, להי ישראל-א 'לבין עצמם הרי הם ככופרים בה נםבי

  "כם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריםלהי-א'  אני ה... בנשך 

 (:דברים שםבפירושו לתורה ב)ן "רמבהופירש 

וביאר בכאן שיהיה . .. טא הזה מפני רגילות הח... מה שאין כן בכל דיני ממונות , יוסיף בכאן אזהרה גם לֹלוה"

 ;גזל גוי אסור(: ב"קמא קיג עבבא )כמו שאמרו , ר כן בגזל וגנבהולא הזכי ,מותר ריבית הנכרי

בסוף ]ועל כן אמר . ..א נאסר אלא מצד האחוה והחסד ל, אבל הריבית שהוא נעשה לדעת שניהם וברצונם

ותיחשב לו לצדקה , עם אחיו כאשר ילונו בלא ריביתכי חסד ורחמים יעשה , "להיך-א' למען יברכך ה[: "הכתוב

  . .." לא בגזל וגנבה ובאונאה, רק בצדקה ובחסדים כי הכתוב לא יזכיר הברכה... 

 

גיש כמה דמכאן נ. בבנקים ובחברות אשראי' היתר עסקה'המודרני על ההלכתי מוצא בתורה לדיון הנקודת  זו

   :נקודות

                                                 
 (:www.ybn.co.il: שלי האינטרנט המאמרים זמינים באתר)אלו מאמריי בנושא  .הצופה" על דפימהתנהל  זה דיון נרחב בנושא 1
לגישות  .על עזרתורב דני וולף ל תודה .(ה"ט בחשוון תשס"י) 'היתרי ריבית לבנק ולא ליחידים' ;(ד"באלול תשס' י) 'לאחיך לא תשיך'

ט בתשרי "י)' הבנקים ואחריותם המוסרית; '(ד"אב תשס-ט במנחם"כ) 'לאחיך לא תשיך' ,אריאל יעקב מאמרים של הרבשונות ראו ב
ט במרחשון "י" )ריבית מוסר ומעשה" וולףדני של הרב במאמרו ו ;(ה"ד במרחשון תשס"י)' הכלכלה והמוסר, הריבית; '(ה"תשס
 ."'הצופה'מ' היתר עסקה': ביאור" :תחת הכותרת אתר האינטרנט ויקיטקסטות נמצא בדעסיכום ה (.ה"תשס
 



ן כאיסורים של "י הרמבל ידד איסורי ריבית מוגדרים בפירוש עבעו .לעניין צדקה" אחיך"אין בבנק גדרי . 1

ולכן , ליאאוניברסאין בריבית איסור מוסרי  ,מכוח יציאת מצרים, ישראל ביניהםשחייבים בהם רק בני , צדקה

 (. כ ,ג"דברים כ, ן בפירושו לתורה"הרמב)י נכרים כלפאלו חלים אין איסורים 

ואסור באיסורי ריבית , כל אדם מישראל מחויב בצדקה. דווקא בריבית, ור בין הלכה ומוסרמכאן גם הקשר הבר

הנהלת הבנק  אולם .כפירה ביציאת מצריםכ נחשבתכל עסקת ריבית בין שני יהודים , ולכן, מכוח יציאת מצרים

 ובזה בנק שונה מקיבוץ או, (להוציא פרסומת ויחסי ציבור) ולה לפעול למטרות צדקה בהון הבנקאיננה יכ

 . רגילהמחברה כלכלית  אפילו

, ינכרפי חוקים שאינם מבדילים ואינם יכולים להבדיל בין יהודי לבין ל, פי היגיון כלכלי גלובלילהבנק פועל 

תורת כהנים לפרשת ל במדרש ההלכה שב"כלשון חז, "כסף אחרים"אלא " כספך" נחשב אין הון הבנק, ולפיכך

ונקבל בסיס , שיש גם נכרים בין בעלי המניות הנסחרות בבורסה, נוסיף לכך את העובדה המסתברת(. ו"ע)בהר 

 . מוצק להיתר

או שיש להן , לשם רווחים אם הנהלות הבנקים הן רק שלוחות של בעלי המניות ,ויכוח תיאורטי מענייןיש . 2

ם על בני ישראל מכוח יציאת אין בסיס לחיובי ריבית שחלי, ובין כך בין כך .מחויבות למשק הכלכלי בכללו

 העברת תשלומי ריבית יכולהאין , של בעלי המניות( עקיף)אם הנהלת הבנק היא שליח , ממה נפשך .מצרים

 ,(מוגדרים)= "בעלים ידועים"ואם היא גוף בפני עצמו אין כאן , "מיד לווה ליד מלווה" כנתינה חשבלהי

 . וגם אין על גוף זה גדרי צדקה , במצוות יםשחייב

של נכסי  כי  הבעלים, (מוגדרים)= "בעלים ידועים"ולכן אין הוא נחשב , מ"הבנק המודרני הוא חברה בע. 3

ונקרטי ואין לווה ק, אין מלווה קונקרטי בהלוואות שהבנק נותן לכן. בגופםים בשום חיוב מחויב םאינ הבנק

ת "שו) פוסקים שנזכרה בדברי, לפרעון ההלוואותהטענה של אחריות החלטית  תבזה נחלש. לכסף המופקד בו

ואין לו , מכאן העלו פוסקים חשובים שעסק של בנק דומה לציבור. סוריכנימוק לא ('סימן כ', חלק א ם"מהרש

ק לח, דעה-יורה, משה אגרות)פיינשטיין הסכים לזה ביחס לבנק  רב משהגם ה .(מוגדרים)= "בעלים ידועים"

 .ללקוחות, כלומר, אלא שלא מצא פתרון לבני אדם ממשיים שלווים כסף מן הבנק, (ג"סימן ס ',ב

מפני שהלקוחות הם  ,מעיקר הדיןעליה אין בה די כדי לומר שאין דיני ריבית חלים  "מ"חברה בע", ואמנם

ה צדדים כמאלא שבבנקים ובחברות האשראי יש  .רובם יהודים, ובבנק ישראלי, אנשים מוגדרים וידועים

  .כולם נזכרו בפוסקים חשוביםש, המצטרפים להתיר

בניגוד לשעבוד הגוף שעומד בלב איסורי הריבית  ,השעבוד בבנק איננו שעבוד הגוף אלא שיעבוד וירטואלי .4 

ולכן אין בו  ,"רה ולא חומרצו" יש בבנק שעבוד של ,וב'מרוגאצ יוסף ראזין' רבלשון הגאון  2.בתורה, והנשך

אמנם פוסקים רבים (. ד"קפ, פענח צפנתת "שו) התיר ריבית של בנקהוא פי זה ל .איסורי ריבית שהתורה קבעה

כמו )ועל פוסקים נוספים שכתבו להתיר מסיבות דומות , ובי'חלקו על הרוגאצ( 'סימן כ', חלק א, ם"כמו מהרש)

אולם דברי המתירים מצטרפים , מפני שנותר שעבוד ממשי, (ד"מן נסי', חלק ב, א הלוי איטינגא"ת מהרי"שו

 .  "היתר עסקה"יש , ומול הרחבת איסור מדרבנן, השעל כל פנים אין בבנקים איסור ריבית של תור, לקביעה

. שונה ביחס לאיסורי ריבית מעמדשלבנקים יש  ,ובאופן מבוסס בצירוף כל הנימוקים ביחד עולה בבירור

, ובאיסורי ריבית צדקה מחויבים במצוותאשר  ,מישראל בני אדם ,בממונם הםש, ל בעלי המניותעהקושיא 

לאלה של  בהכרחולא , ותפקידה לדאוג לאינטרסים של הבנק, הנהלת הבנק פועלת כשליח עקיףש מפני, נפתרת

                                                 
', ב דמלכים " )ת את שני ילדי לו לעבדיםוהֹנֶשה בא לקח... עבדך אישי מת ": זעקת האשה האלמנה אל אלישע הנביאראו בסיפור  2
 (.א



גם . י ריביתאינם מחויבים בצדקה ובאיסורוהם , אחדים מבעלי המניות הם נכרים מן הסתם. בעלי המניות

תלויה בכמות מניות והיא , יכולתם של בעלי המניות להתערב בבנק ולפעול בו כבעלים היא מוגבלת למדי

בפרט , השפעה על מה שקורה בבנקלהם לרוב אין ו ,וכפופה למגבלות חוקיות ואחרות, םהשליטה שבידיה

 . כשהמניות נסחרות בבורסה

, על הלווים( ג"סימן ס', חלק ב, אגרות משה יורה דעה ת"שו)פינשטיין  רבמתיישבת גם הקושיא של ה

גם אם הבנק , ולכן לדעתו הלווים עוברים על איסור ,(מוגדרים)= 'ידועיםבעלים 'והם , מ"שאחריותם איננה בע

לא " הוא בפסוק הלווה  עלאיסור ל שהמקור בתורה ,היא לכך התשובה. המלווה איננו עובר על שום איסור

הלווה איננו כך ש, "אחיך"הבנק איננו ואילו   ,(ב', פרק ד, מלוה ולוה' ם הל"רמב; כ, ג"דברים כ) "תשיך לאחיך

   .מקבל נשך מאחיו

 היתר"שהרי לבנק יש , "לא תתן מכשול לפני עור"עוברים על לא  מעורבים בהלוואה אינםאלו ש ,לכל הדעות

 . מכשולכך שאין , והוא סומך על ההיתר, "עסקה

והקשה על כך , "בעלים ידועים"מוגדר  בנקנגד היתר המבוסס על כך שאין היצא אוירבך  למןשלמה ז' ררב ה

אולם גם . (ח"כ מןסי ',אלק מנחת שלמה חת "שו)יש עליהם דיני ריבית  אבל ,מדיני אריסים שאינם בעלים

 . והבנק לא, "אחיך" בכלל הוא יהודי כי אריס, מיושבת היטב קושיה זו

, להיתר בנוי על כךהלכתי -התורניאולם הבסיס , הנהוג "ההיתר עסק"-נקים מותנה בשכל ההיתר לב, ברור

ואין ההיתר מפקיע את איסורי ריבית  ,של תורה איסורי ריבית ובחברות אשראי לא חלים בבנקים, שמעיקר הדין

ישראל המוני בית  ,סומכים בצדק כךועל  ,הרחבת האיסור מדברי חכמיםאלא את , החמורים שאסרה תורה

  .מעשה יום ביומו

, מישראל לא ליחידים ובשום אופן, ולחברות אשראי רק לבנקים 'ההיתר עסק'הלוואות ביש להתיר , לכן

 . יכול להפקיע חובה זו אינו "היתר"'ושום , מן התורה י ריביתשחייבים בכל איסור

 : משתי סיבות מכריעות ,מוסרי-גם במבחן הכלכליעומדים  ם אלהדברי

בלי הלוואות בריבית של . וזהו הכרח קיומי, בנקים וחברות אשראי אי אפשר לקיים כלכלה מודרנית בלי. א

כדי , שום דבר לא יקרה אם סוחר או תעשיין לא ינצל את מצוקת רעהו. אפשר ואפשר, יחידים ושל סוחרים

 . ממש" נשך" שהיא, "השוק האפור"של " ריבית קצוצה"שלא לדבר על , לו בריבית המקובלת בבנקים תלוולה

נכון  ,לכן .חמור" נשך"ואין בזה  ,הבנקים כפופים לפיקוח ציבורי ואינם יכולים לקחת ריבית מעבר למותר. ב

היתר "פי לוראוי לפוסקי ההלכה להטיל את כל כובד משקלם כלפי סוחרים ותעשיינים שלא ילוו בריבית 

 . ובגבולות הריבית הנהוגה בבנקים או פחות, כשליח עקיף אשראי הפועלת תאלא באמצעות חבר ,"העסק

בלי ח "יתן גמ ,לתת צדקה שיכול מישראל כל אדם .איסורי ריבית שבתורה כעיקר הדין ים כלהגובין יחידים נ

 . ותיחשב לו לצדקה, בפריסת תשלומים לפי כוחו של המקבל, לנצרך אחד או לשנייםשום ריבית 



 הרב דניאל לוי

 ?1'היתר עיסקא'מדוע מסתייגים רבותינו מ
 

 .(ג"ג מ"פ 'סנה)הפסול לעדות ' רשע'יבית הוא והמלוה בר, ת אסורה מהתורההלוואה בריבי

בהסתמכם על , ים בריביתיהודים שומרי מצוות אינם נמנעים מללוות ולהלוות לבנק, בפועל

בשורות . ישמע שכדאי להימנע מכך, אך הבא לשאול בעצת גדולי התורה .'היתר עיסקא'תעודת 

 .ר מדועהבאות ננסה להסבי

 

 םהענייניתוכן 

היתר השבת ' \איסור שאילת שלום  \? מהו –' היתר עיסקא' \? מהי' עיסקא'

כוונת  \'? פיקדון'איפה ה \קרוב לשכר ורחוק להפסד  \ה "תנאים עם הקב \' אבדה

 סוף דבר \אשריך בעולם הזה  \משכנתא  \הכתוב 

 

 ?מהי –' עיסקא'

תהיה  –כל עיסקה בנקאית שיש בה חשש ריבית : "השנאמר בתלויה מודעה  על קירות הבנקים

 .מילוה ופיקדון: שני מושגי יסוד יש להכיר' עיסקא'בין מהי בכדי לה". ביד החייב בתורת עיסקא

אם לכן ו, המילוה הופך להיות ממון המקבל. הניתן למקבל לצורכו( או דבר אחר)כסף  – לוהימ

 .הוא של המקבל הרווח, אם הושבחו ,המקבל חייב לשלם תמורתו, באונס אפילו, נאבד

אם נאבד לכן ו, הפיקדון נשאר ממון הנותן. הניתן למקבל לשמירה( או דבר אחר)כסף  – פיקדון

 .שייך לנותן הרווח, ואם הושבח, אין המקבל חייב לשלם תמורתו, באונס

, ילוהמרק מחצית ממנו היא  ,כסף (או מקבל)הבנק נותן שבכל פעם : 'עיסקא'ה וזוהי משמעות

, ממילא אם קנה המקבל בכסף זה סחורה בזול ומכרה ביוקר. ואילו המחצית השניה היא פיקדון

של  ברווחאלא . ואסורה, מילוהשהיא שכר על , אין מדובר בריבית. מחצית הריוח שייך לבנק

 .שהוא מותר, פיקדון

', יתר עיסקאה'וממנו התפתח מאוחר יותר , (ד"מ, ה"פ מ"ב)משנה הוא ב' עיסקא'מקור דין 

 .שיוסבר להלן

 ?מהו' היתר עיסקא'

קיימת . 'נותן'ואז לא ירויח ה, ווחיתעיסקה רעיסקא קיימת אפשרות שלא תתקיים בנתינת ממון ב

אלא עוד יצא , לא רק שלא ירויח הנותן, זוא. ערכו או שירד( באונס)שהממון יאבד גם אפשרות 

 .ניזוק

המקבל : "הנעשית בתנאי זה' עיסקא'שהוא ', תר עיסקההי' הותקן, די להרויח גם במקרים אלובכ

מכיון  ".העה חמורריוח כי אם בשבו-נאמן על אי ואינו, הפסד הקרן כי אם בעדים נאמן על אינו
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 . ראה בהמשך קריאתם של גדולי ישראל 



ם ליטול את הקרן עם הרווח גם א' ותןנ'יכול ה, מביא עדים או נשבע' מקבל'שכמעט לא קורה שה

 .העיסקה הפסידה

 '?היתר עיסקא'מותר לעשות  האם לדעתם ולהלן נבחן, ל"בימי חז לא היה קיים' היתר עיסקא'

 איסור שאילת שלום

שאסור להקדים , ואינו רגיל להקדים לו שלום, מנין לנושה בחבירו: י אומר"רשב: "מובא בגמרא

אסור ללוה מכאן ש(. ב"ע,ה "מ ע"ב" )אפילו דבור אסור –' נשך כל דבר אשר ישך'ל "ת? לו שלום

 .'ריבית דברים'וזוהי , ואפילו דבור קל, האלולי ההלושום טובה שלא היה עושה אית למלוה לעשו

ריוח אם אינו  את שומר הפיקדון לשלם המחייב', היתר עיסקה'וכאן המקום לשאול על התנאי ב

 יודא? לולי שהיה מקבל הלואה היה מוכן להיות שומר פיקדון בתנאים כה גרועיםהאם אי. נשבע

 3 ?פחותה משאילת שלום התחייבות ממונית האם. הלואהת רק משום הוא עושה זאה 2.שלא

עולה לכאורה כי נטילת הלואה , (ריבית דברים)ל על איסור שאילת שלום "מדברי חז: מסקנה

לולי מור פיקדון באופן שלא היה נעשה אימשום שהיא כרוכה בהתחייבות לש, מבנק היא אסורה

כפי שנראה בפיסקה , ולא רק ריבית דברים, בית גמורההלואות אלו הן רי ,יתירה מזו .ההלואה

 .הבאה

 'היתר השבת אבדה'

בכדי להינצל מאיסור ריבית הריני . שקל 021 ועליך להחזיר, שקל 011הרי לך ": מר לחבירואדם א

הנותרים יהיו בתורת השבת אבדה השקל  21ואילו , שקל יהיו פירעון ההלואה 011מודיע כי רק 

 ."נאמן שלא מצאת אלא בשבועה חמורה ואינך. שכחתשלי שאולי מצאת ו

ואף שקיימת אפשרות שהלווה מצא אבידה של . ודאי שלא ?זה יהיה קביל' פיתרון הלכתי'האם 

זאת  אם למרות. והוא פטור מלשלם, "עליו הראיה המוציא מחבירו"הרי , וה בסכום זה ושכחמלה

 .'דמי השבת אבידה'ר גם אם ייקרא אסוה, האהרי זה תשלום על ההלו, מתחייב הלווה לשלם

רווחים שאולי נעשו שבו מתחייב הלווה לשלם ' יסקההיתר ע'דון על המשפט המופיע בועתה נ

והוא מתחייב  ,"המוציא מחבירו עליו הראיה"שהרי , מדובר בממון שאינו חייב לשלם. מהפיקדון

בשני ? אר למעלההמתו' היתר השבת אבידה'זה מ במה שונה. אההלולקבל כדי רק לשלמו 

שנעשה לה אינו שונה ' השם שינוי'ו ,האהמקרים מדובר על ריבית גמורה הניתנת כתשלום על הלו

 .טלה שבעליו יכריז כי הוא חזירמ

אלא שמשנים , כיון דשניהם לדבר עבירה מתכוונים להתיר להם ריבית: "'דרכי תשובה'זה לשון ה]

  .4(ט"ז סקל"ד קע"יו" )ממנו על כן שומר נפשו ירחק... שמו מריבית לעיסקא
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 ,(ב"ח ע"שבועות מ" )שיש טענה ביניהם"אך רק במקרה  .חייב שבועה, אמנם כל שותפים שאחד מהם נושא ונותן 
, ('ד, ג"מ צ"חו חידושים – מ"לשון נתיה" )י לא משביעיןדבלאו הכ, שיהיה לו איזה הוכחה שיחשוד אותו"כלומר 

 .והנטען אף יכול לתבוע שהטוען ישבע שהוא באמת חושדו
 .[ויש חולקים, כלל אין משביעין' עיסקא'ת ב"ולדעת ר. רק אם מודה במקצת משביעין, י"ולדעת רש]

היה מחייב את ' התר עיסקא'אם ה. ד"חיוב שבועת השותפים קיים רק לאחר שהתובע מזמין את הנתבע לבי, פ"עכ
, בפועל כידוע. 'שבועת השותפין'לראות בו  (אולי)היה מקום , ד"להישבע או לשלם רק במקרה שהגיעו לביהמקבל 

 .'שבועת השותפין'יכול להיחשב כוממילא אינו , ד"הוא מחייב גם בלי בי
 (.'ז סוף הערה כ"פל." )לכל הפחות מדין רבית דברים ליתסר: "ע"וכן בספר ברית יהודה נשאר בצ 3
המעיין במקור ימצא כי יש הבדל בין לשון הגינת ורדים ללשון . 'גינת ורדים'זאת מספר ובה מעתיק הדרכי תש 4

 .הדרכי תשובה



תמה  ,שאין להרהר אחריה' הלכה למשה לסיני'מעמד של ' אהיתר עיסק'ל בו ישש, ואף בדורנו

, ח"כ, מנחת שלמה קמא" ).ל ממש ריבית קצוצה"ע דלכאורה הו"צ: "ז אויערבאך"עליו הגרש

 [5(.'ה

  שםשל הבנקים הוא לכאורה ריבית גמורה בשינוי ה' היתר עיסקה': מסקנה

 ה"תנאים עם הקב

 :בכדי להבין אל נכון את משמעות היתר העיסקה נציג את הסיפור הבא

הפיתרון לבעיה ההלכתית של עבודה . מסעדה הפתוחה בשבת ביקשה לקבל תעודת כשרות מן הרב

, בעל המסעדה התחייב כי לא יעשה מלאכה האסורה בשבת: "בשבת נמצא בחתימה על נוסח זה

, האסורות בשבת הקיימות באת בעל המסעדה על מלאכות הלפני שבת דע ואילו הרב חייב ליי

כל הנעשה במסעדה מותר  וה הדבר הודאה כימהו ,אם לא בא להשבע. אמן אלא בשבועהנ ואינו

 .וגם לקבל תעודת כשרות, לעבוד בשבת כך יכלה המסעדה ."בשבת

, (.א"מ ס"ב)ה מסכים שהלווהרי ריבית אסורה גם כ? ובמה שונה ממנו היתר עיסקה? מגוחך

ה בעצמו יכול "שרק הקב, הרי זה ככל מצוה שבין אדם למקום. והסכמתו או הודאתו לא מועילים

אבל חלק גבוה מי . יש בהודאה כח לחייב עצמו ממון שאינו חייב: "ז"הט כדברי] 6.למחול עליה

 [.('ג ט"קעד "יו) "?ימחול

אלא גם כשהוא מצהיר , שותק' מקבל'ק כשהמתיר לקחת ריבית לא ר' היתר עיסקא, 'וגרוע מכך

היתר 'האם מותר לי לעשות , האם כשחברי מודיעני שבשר המוגש לי אינו כשר. שלא הרויח

 ?שיפטור אותי מלהאמין לו אם אינו נשבע' אכילה

אך . כל איסורי התורהמוזמן להרחיבו ל, הוא היתר אמיתימי שסבור כי היתר עיסקא : לסיכום

איך יוכל לקבלו על איסור , ומאכלות אסורות שבת מעין זה לא תקף בדינימבין שהיתר מי ש

 ?ריבית

 קרוב לשכר ורחוק להפסד

היתר 'אך ב". אין המקבל נאמן על אי ריוח אלא בשבועה"יתיות המשפט יעד כאן הראנו את בע

 :ונפרט". אין המקבל נאמן על ההפסד אלא בעדים"והוא המשפט , קיים מוקש נוסף' עיסקה

 ,רק אם הוא שותף גם בהפסדים ,מותר לנותן כסף לעיסקה ליטול מן הרווחים, נא דגמראמדי

: ל"כלשון חז .אסור לו לקחת חלק ברווחים, פסדיםואילו עיסקה שבה הנותן לא משתתף בה

 (.'ד ט"מ פ"תוספתא ב" )וזוהי מידת רשעים, אסור משום ריבית, קרוב לשכר ורחוק להפסד"

שותפות  מצמצם מאד את ,"ין המקבל נאמן על ההפסד אלא בעדיםא": שהוזכר לעילהתנאי 

אך כאשר מעמידים תנאי מגביל  7 .התירו זאת בדוחק, א בגדר האפשראך כיון שהי, הנותן בהפסד

אין המקבל נאמן על ההפסד אלא בעדות פלוני )"ההופך את השותפות בהפסד ללא סבירה , יותר

מן לגמרי דהוה קרוב לשכר ורחוק . איסור גמור"היא העיסקה , "(מ"ופלוני שאינם בקיאים במו

 (.'ז א"קסד "יוז "ט" )ההפסד
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פ כי הוא מתנגד "אך לתלמידיו אמר בע". מצוה ליישב"ומשאיר את הדבר ב, רו הוא נמנע מלהסיק מכך למעשהבספ 
 .ללקיחת הלוואות מבנק

 .לא תופס במי שמתנה לשלם כדי לקבל הלוואה" בר שבממון תנאו קייםמתנה על מה שכתוב בתורה בד"והכלל  6
 .כ בטל איסור ריבית"שאל

7
 (.ב"ש' תרומת הדשן א" )ג דדומין קצת לחוכא ואיטלולא"אע" 



, שרוב לקוחות הבנק אפילו אינם יודעים מאפשרות הבאת עדים במקרה הפסד, המצב היום הוא

שרחוק לגמרי מן . איסור גמור"זהו אם כן . סבירה היא אם כן לאהבנק בהפסד ושותפות 

 ".ההפסד

 מר שאינו משלם את מלוא הסכום בטענהברור לו שהבנק לא יעיז לו, חיסכון וכן מפקיד בתוכנית

 ".שרחוק לגמרי מן ההפסד. איסור גמור"גם תוכנית חיסכון היא אם כן . שיש עדים שהפסיד

שהבנק )והמניות , לווה מבנק כדי להשקיע במניותלפני מספר שנים אירע שאדם ש, יתירה מזו

כשנוכחו הבנקים כי קיימת אפשרות . ע מהבנק שישתתף בהפסדתבוהוא , נפלו( עצמו טיפל בהם

 .הם משכו ידיהם ממנו', יתר עיסקהה'להפסיד מן ה

גם , ונאמר בו כי הבנק קונה חלק בכל נכסי הלקוח, בכדי לרצות את הבנקים נוסח ההיתר מחדש

עדים הפכה הבאת , מכאן ואילך(. (. 'וכדו, דירה, מניה)כאשר ההלוואה מיועדת למטרה מסויימת 

שהרי איך יכולים עדים לומר כי הם מכירים את כל נכסי הלקוח . להיות בלתי אפשרית לחלוטין

 8?אולי רשומים על שמו נכסים אחרים שהרויחו? ויודעים שהפסידו

הם ניאותו לחזור ולקבל , אפשרות של שותפות בהפסדששיחרר את הבנקים מזה ' תיקון'לאחר 

 ".קרוב לשכר ורחוק להפסד"הוא לך אין שום ספק כי היתר זה ומכאן ואי. את היתר העיסקה

ולכן הוא אסור . משתתף בהפסדים' נותן'אין ה, ם של היתר העיסקאובנוסח המקובל הי: לסיכום

 ".אסור –קרוב לשכר ורחוק להפסד "שהרי . אף אם היה מדובר רק ברווחים אמיתיים

 '?פיקדון'איפה ה

זו , בנקאיתאך כשמדובר בהלוואה . 'היתר עיסקא'הנעשות ב עיסקאותעד כאן עסקנו בבעיתיות 

 :ונסביר .וממילא לא יכול לחול עליה ההיתר ',הלוואה'אלא ', עיסקה'אינה  כלל

כשהוא קונה בחנות ומשלם : לדוגמא. גיע לידיוהכסף לא מ, ים בהם לקוח חייב לבנקברוב המקר

ייב את חשבון ומח, ות לבעל החנותהבנק מעביר את התשלום ישיר, (או כרטיס אשראי)ק 'בצ

שזהו הריוח , ההצדקה ההלכתית לריבית זו היא. ריביתנוספת לכך , ואם החשבון במינוס, הלקוח

כיצד אם כן אפשר . אך הרי הכסף לא היה אצלו אפילו רגע. שעשה הלקוח בפיקדון שנמסר לו

 '?פיקדון'לדבר על 

היכן הוא . שהבנק גובה עליהם ריבית( ולדמי ניה, הוראות קבע)הוא הדין בחיובים אחרים 

 ?שבשמו מתירים ריבית' פיקדון'ה

מותר לו לעשות , הרי כל זמן שלא נאמר לו אחרת. ואף במקרים שהבנק מוסר ללקוח כסף ביד

ל על מה ח, אין פיקדוןאם . ולא פיקדון, זוהי מילוה שלהוצאה ניתנה, כלומר. בכסף כרצונו

 '?היתר עיסקה'ה

                                                 
י בית הדין עד לגבול "תמתח ע, מידת הידיעה שתידרש מהעדים: "נסיון לצמצם את הבעיה הציע הרב בן יעקב 8

סתימת כל  –היתר עיסקא , הרב בן יעקב" )משמעות הינה סגירה מוחלטת של דרכי ההוכחהשממנו והלאה ה, הסביר
 (.873' עמ, ג"ג תשס"תחומין כ, הפרצות

הרי ? "למתוח עד גבול הסביר"שהרי מה הכוונה . למשפט מעורפל זה אין משמעות מעשית, אך למרות הרצון הטוב
כיצד אם כן ניתן גם לקיים את התנאי ". ד כל נכסיו אלא בעדיםאין המקבל נאמן על הפס"אין כוונה לבטל את התנאי 

 ?וגם לתת אפשרות סבירה להוכיח שהפסיד
 (.[שם" )יקשה על המקבל להוכיח את הפסדיו בכל עסקיו, פ הפרשנות הזו"ברור שגם ע: "ואכן הוא מסיים]



הוא , הלקוח חייב לבנקאומר שכאשר משפט ה' היתר עיסקה'ביש , על בעיה זובכדי להתגבר 

וכן ) ועליו חל ההיתר, של הבנק' פיקדון'חלק זה הוא ה. מקנה לבנק חלק בכל נכסיו בשווי החוב

 .(להיפך

, לכשיהיו לי מעות החזירם: מכר לו בית ואמר לו: "נו רבותינוכך ש? זו' מכירה'ל על "מה דעת חז

, וכשאכל פירות, דנמצא שאין זה מכר(. "ב"ע, ה"בבא מציעא ס( )לקונה להנות מהבית" )אסור

 (.י"רש" )שכר מעותיו עומד ונוטל

אם חוזר , יםשקנה על דעת שהמכירה תתקי, הקונההרי לנו שגם במכירת נכס העובר באמת לידי 

אחת כמה וכמה  על. ר ריביתואינה מפקיעה איסו 'מכר'ולא ' הלוואה'כר נקרא הדבר לידי המו

 הלוואה זוהיודאי ש, שקנה על דעת שהמכירה לא תתקיים, אינו עובר בפועל לידי הקונהכשהנכס 

 .ולא מכר

ושני הדברים לא  .באיזה מחיר. ב. מה קונים. א :שיהיה ברור תנאי ראשון למכירה הוא, זאת ועוד

 :זו' מכירה'מתקיימים ב

' כל נכסיו'האם . אינו ברור מה הוא כולל' (הטובים)כל עסקיו 'או ' כל נכסיו'הלשון  .א

הקו המבדיל בין מביא ריוח ללא  מה, כןאם ? האם רק דברים המביאים ריוח? כפשוטו

 (.חפץ יכול להתגלות כמניב רווחיםהרי כל )? מביא

ה עובר לבעלות כדי לדעת כמה אחוז ממנ האם קבעו מה שוויו. גם אם ברור מהו הנכס .ב

 ?הבנק

אלא חוכא ואיטלולא ולא מכירה של אינה לא ידוע  במחירוגדר נכס לא מ לע' חוזה מכר' עריכת

 .'פיקדון' אין, ואם אין מכירה 9 .ממש

הם  החיובים הבנקאיים. היא פיטומי מילי בעלמא' פיקדון'שההצהרה על , מה שנותר אם כן הוא

  .זה אין כל ממש' היתר עיסקא'ממילא בו, מילוה ולא פיקדון

 כוונת הכתוב

לא "עתה נפנה ישירות לדברי הכתוב האומר , ל"ן בחנו את היתר העיסקא לאור דברי חזעד כא

או אולי הכוונה ? "אסור לך להלוות בריבית"האם הכוונה . וננסה להבין כוונתו, "תשימון עליו נשך

 ?"אחרת אסור לך להלוות בריבית', היתר עיסקא'עליך לדאוג שיהיה לך "

נגד ' לבוש'וכמו שטען בעל ה. 'ולא לפירוש ב' רה היא לפירוש אכל ישר הולך יודה שכוונת התו

ד "יו) "ודאי לא היתה התורה אוסרת ריבית אם אפשר היה היתר נקל כזה: "היתר העיסקא

הם " אם אין היתר עיסקארק "כך שפסקי הלכה המורים שאסור להלוות בריבית (. 'א, ז"קס

דברי הרב ודברי "הרי  ,עומדים מאחריהם ואף אם רבנים ידועי שם. ם לכתוב בתורהמנוגדי

 "?דברי מי שומעים, התלמיד

 משכנתא

וזאת אם הבנק ינהג בדרך , היא מצב שבו ניתן ביתר קלות להתיר פעילות בנקאיתקניית דירה 

אלא נותן , לעצמו הבנק אינו מלוה כסף ללקוח כדי שיקנה דירה, כלומר. 'הלואה'ולא בדרך ' קניה'
                                                 

הבנקים כלל אינם יודעים שבכל  רוב לקוחות, אך למעשה. 'מכירה'דברינו הם כששני הצדדים יודעים את הסכם ה 9
 (.הם קונים חלק מנכסי הבנק, ובכל זיכוי), הם מקנים לו חלק מנכסיהם, פעם שהבנק מחייבם ביתרת חובה

ובמה ישתנה החפץ  .בלא כוונת קנין הוי מעשה קוף בעלמא"ו ,הקנין שבו תלוי היתר העיסקא נעשה בלא כוונה, אם כן
 (.ט"מ קפ"חוש "ערוה" )?או הקרקע מרשות לרשות



בתנאי שהלקוח יקנה ממנו אחר כך חלק , לקנות בו חלק מהדירה עבור הבנק כדי( כל הכסף)כסף 

 .זה מעט מעט בכל חודש

כאשר מחיר ( ב 10.דמי שכירות לפי חלקו בדירה( א: משני דבריםכאן הבנק יכול להרויח ביושר 

 .המחיר שבו קנהיקבל הבנק מחיר גבוה יותר מ, (שקורה בדרך כלל מה)הדירה עולה 

ואם יעמוד ). לא ירויח הבנק אלא יפסיד ,רדהיות מוכן שאם ערך הבית יול יךצר הבנק, אמנם

 .התנהלות זו כדאית לבנק, וללתובראיה כ, מקרים אלו הם מיעוט(. ארנונהשלם אף י, הבית שומם

משכנתא , אך נכון להיום. רווחית לבנקו בצורה מותרת א ניתן אם כן למצוא דרך לעשותהבמשכנת

עם ריבית שאינה מתחשבת אם ערך הדירה עלה , קוח שקנה דירה לעצמואינה אלא הלוואה לל

 .ובכמה

 אשריך בעולם הזה

אך . ונוכחנו כי לכאורה יש בהם איסור, של הלוואות הבנקים ההלכתי בהיבט עד כאן עסקנו

 .הימנעות מלהיזקק לבנקים נושאת בחובה גם ריוח בעולם הזה

אך . ואדם מן השורה לא ירצה להיות חייב, רדה רבהחובות גורמים לצער גדול ולטי, שהרי כידוע

לכן הם ו, ינים כי האנשים יהיו חייבים להםמעוני, שפרנסתם על הלוואה בריבית, הבנקים

ל עם כ, כך נופלים רוב האנשים למלכודת החובות. הנותנים הלוואות בקלות רבה' נדיבים'

 .כךהמשתמע מ

ית לכך ושפעמים רבות מתלו, את הצאצאיםעת הש המקבלים משנה תוקף כאשר מגיעהדברים 

מה "נענית ב" ?כסף מנלן: "השאלה המתבקשת (.או חלק ממנה)התחייבות ההורים לקניית דירה 

את נישואי הילדים  ההופכים, וכך נכנסים ההורים לחובות מעיקים". לוקחים מהבנק? הבעיה

 ".לםלוה רשע ולא יש"כי נהיו  לפתע מגליםם ואנשים ישרי, משמחה לעצב

וכך הנזהר . ונעת מלהגיע למצבים קשיםמ, הלוואה בנקאית היא איסור גמור ההבנה כי חתימה על

 11.כאשר הקרן קיימת לו לעולם הבא, כה לקבל את פירות שכרו בעולם הזהוזמריבית 

 סוף דבר

                                                 
(. ב"ע, ה"בבא מציעא ס(" )לקונה להנות מהבית)אסור , לכשיהיו לי מעות החזירם: ומכר לו בית ואמר ל"ולא דמי ל 10

 ?ומדוע לא ישלם שכירות על בית שאינו שלו. משום שהבית לא היה מעולם של הלקוח
ל מוכח כי גם בגוף "אך מדברי חז. יהיות ואינם אדם פרטי אלא גוף ציבור, ריביתיש שאמרו כי לבנקים מותרת  11

 .ה-ט ד"מנחת שלמה קמא כ, ז"י-ז"ט ד"וח' ג א"מנחת יצחק ח: הרא. ציבורי חל איסור ריבית
', היתר עיסקא'אין צורך ב, שהרי אם מותר ללות מבנק בריבית. לא משנה מאומה בנידון זה' היתר עיסקא'ה, פ"עכ

 .אין בו שום תועלת, ואם אסור
שלא יתעסק אלא בדבר "עיסקה על תנאי : וזה ענינה, השכיחה פחות בזמננו', היתר עיסקה'ספת של קיימת צורה נו

אם כך לא יפסיד הנותן . על התנאיוהנותן מרשה למקבל לעבור , "ואם ישנה תהא כל האחריות על המקבל, פלוני
 .אך יטול מן הרווח, תפסיד העיסקה

מי "מדין , המקבל חולק בריוח ולא בהפסד, ואם שינה מהתנאי', נאית'יחו שגם תנאי שמותר לעבור עליו נקרא והוכ
ק "ב" )ותירו לאמצעואם הותירו ה, שאם פחתו פחתו למקבל, שעוריםשנתן מעות ליקח חיטים ושינה המקבל ולקח 

 . מה שהותירו לא היה לאמצע, זלןשהרי אם היה ג. לשליח לשנות ואינו נקרא גזלןהיה מותר שלדעתם :(. ב"ק
שיד , שהרי דברי הגמרא הם המשך לדין המופיע במשנה על מי שנתן צמר לצובעו אדום וצבעו שחור. ע"הם צדברי אך

ששינוי זה אין בו משום , (שבחאם הן פחות מן ה)אלא רק את הוצאותיו , קבל את שכרומהמשנה על התחתונה ואינו 
מן הסיבה שהאו. ודאי שלא? הבית-מדעת בעלהאם ניתן להסיק מכך שמותר לאומן לשנות . את הצמרדי כדי לקנות 

 .עשה אינו מספיקאלא משום שהשינוי ש, אינה משום שלא עשה איסוראינו קונה 
כדי ' שינוי'אך דבר זה אינו . ההפסד עליו נקנס שכלולכן , הוא ודאי עשה איסור. םכך גם במי שמשנה מחיטים לשעורי

 .כך גם בנידון דידן, קנה את החפץאף שלא , איסורובר שכל גזלן שלא עשה שינוי ע וכשם. שיקנה לו החפץ
 .ג"וצע .תנאי בכלל אינו, שמרשים לעבור עליו תנאיש, הסברא הפשוטה היאו
א "חזו" )שני הדברים יחד דמותר לשנות ואין בו משום ריבית הוא בלתי מובן... ג"הדברים צע: "איש-וכן כתב החזון]

 (.['ז א"ד ע"יו



אם רק ל לימדונו ש"חז. ביוקר בכדי לקנות בו סחורה בזול ולמוכרה היא כסף הניתן' עיסקא'

 .ואין בכך משום ריבית, מותר לו גם להיות שותף ברווחים, ן שותף בהפסדיםהנות

ואף , מתיר לנותן להשתתף ברווחים למרות שאינו שותף בהפסדים' היתר עיסקא', לעומת זאת

 .כשאין רווחים

עיסקא : "(ם"תקופת הרמב) כלשון בעל העיטור, כמנהג סוחרים שלא ברצון חכמים הדבר החל

קרוב אני לומר דריבית קצוצה ...  מרינן בההוא הנאה דפטר ליה משבועה מותרדנהגו בה עתה וא

 (.ז"ד קע"י יו"מובא בב." )דשכר דמיו עומד ונוטל, היא

פ "אע: "ע"כלשון הסמ, רק כהיתר זמני דחוק אך ,קיבל ההיתר אישור רבני בדיעבד, רמאוחר יות

 לתת מחיהכדי , אין לאוסרם עהלצורך שמכל מקום , דברים תמוהים ונראין כהערמהשכל אלו 

 12(.קונטרס אחרון ללחם הפנים" )לבני ברית

למעט , לדורות שכמעט לא היה מי שחלק עליו' לכתחילה'ההיתר הזמני בדיעבד הפך להיתר 

מעשה רב ." )בית דין של מעלה אינם מתחשבים באלו ההיתרים ומכים ומענישים: "אמרא ש"הגר

 (ג"י, החדש

 .ה בריביתומהיתר לעיסקאות הפך להיתר גורף לכל הלוא, יתרמאוחר יותר התרחב הה

יש לזכור כי הנהלות הבנקים והערכאות  13,גם אם נתעלם מן הבעיות שהוזכרו ומבעיות אחרות

זה היה כך שגם אם  .'אות מתה'והוא הפך ל, אינם מאפשרים ליישם בפועל את היתר העיסקא

 .דברכאשר מדובר בבנק זהו איסור לכל , היתר אמיתי

 .'התר עיסקא'מובן מדוע מסתייגים רבותינו מן ה, לאור כל האמור
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אב החפץ לפתוח לבנו תוכנית בר . ודאי שאינה נכנסת בהגדרה זו, ן לנער בר מצוה למשלפתיחת תוכנית חיסכו 
 .ולא חובות של עבירה, כך יצבור הבן זכויות של מצוה. ח"טוב יעשה אם יפקיד את כספי המתנות בקופת גמ, מצוה

 :בעיות נוספות שלא נידונו 13
והי שז לא נכתב בטפסיםלכן , מהריביתיפטר אינם מעוניינים שהלקוחות ידעו מהאפשרות ל הבנקים .0

שטר היכול  אם אסרו.(. ח"מ ס"ב) ידי יתומיםשמא יפול ל, והרי אסור לכתוב שטר בצורה מטעה. עיסקה
 .ודאי ששטר המטעה את החותמים עצמם אסור, להטעות יתומים

 .ן דידןו לנדו"והדברים ק(. ז"ע קע"טור וש)דמחזי כריבית , עסקא אמיתית אסור לקצוב סכוםגם ב .2
 ?'חשודים על השבועה'הם  של הבנק' מורשי השבועה'כיצד חיוב השבועה חל במקרים שהלקוחות ו .8

כ אינו אלא תחבולה בעלמא ליקח "א... לא נותנים לשום אדם לישבעד "שהבי"... בזמנינו"ג איך הותר "צע" .4
 (.ג"שי' עמ, מ שטרנבוך"גרל' קיצור דיני ריבית'י שרייבר בסוף "לגר חרוןאקונטרס " )ג לדינא"ריבית וצע

על סכום נמוך מזה לא (. שקלים 5לפחות , בימינו) 'שתי כסף'חיוב שבועה אפשרי רק על סכום מינימלי של  .5
 .'שתי כסף'הבנקים גובים ריבית גם כשהיא פחות מ, בפועל. חל ההתר עיסקא
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 יה בשותפותחוזה קנ
... על קניית דירה ב( 'להלן צד ב... )לבין הבנק( 'להלן צד א... )החוזה הוא בין הלקוח מר : מבוא

 ...שבבעלות 

 

... %שהם ... נותן סך' וצד ב. וזה יהיה חלקו בה, ממחיר הדירה... %שהם ... נותן סך' צד א.  1

 .וזה יהיה חלקו בה, ממחיר הדירה

בתוספת הערת )בלבד ' תירשם הדירה על שם צד א, ך בעלויותמכיון שהרישום בטאבו כרו

כך גם יכתב בחוזה . הוא הבעלים על חלקו לכל דבר וענין' אך מוסכם על הצדדים שצד ב, (אזהרה

 .המכר

. מעט מעט כל חודש במשך עשרים שנה' למכור את חלקו לצד א' מתחייב לקנות וצד ב' צד א.  2

 .ורףהתשלומים כפי שיפורט במסמך מצ

ואף , היות ואין אפשרות לקבוע במדויק את מחירה, מחיר הדירה יהיה צמוד למדד הדיור

מוסכם שאף אם ברור שמחירה . במשוער נותן הדבר פתח למחלוקות וכרוך בעלויות גבוהות

 .לא תהיה טענה על כך לשום צד, האמיתי של הדירה שונה מהעולה מהמדד

עלות השומא . הצדדים 2י שמאי המקובל על "ע תיערך שומא מחודשת, אם ניזוקה הדירה

 .תתחלק שוה בשוה

. 'ב' מתחייב לשכור כל זמן שיש בעלות לצד' וצד א' מתחייב להשכיר את חלקו לצד א' צד ב.  3

חוזה עם . )לרבות לשכן בה אנשים אחרים בשכר, יהיה רשאי להשתמש בדירה לכל צרכיו' צד א

 .(אדם אחר לא יהיה ליותר משנה

(. 2.2%: לדוגמא(. )יחסית לחלקו)ממחיר הדירה ... %י השכירות החודשיים הם דמ 

 .התשלומים יעשו אחת לחודש

 (.'תיקון נזקים וכדו)יהיה חייב בכל חיוב של משכיר לשוכר ' צד ב.  4

הטיפול בנושא . מחויב השני להשתתף לפי חלקו, אם אחד הצדדים מבקש לבטח את הדירה

 .מוטל על הדורש

הכסף הניתן , אם יש חוב. מוסכם שרכישה יכולה להיעשות רק כאשר אין חוב על שכירות.  5

 .כ  עבור הרכישה"הוא עבור השכירות ורק אח

תהיה ' לצד ב. 'הפרת חוזה'חודשי רכישה שלא שולמו מהוה הדבר  3אם הצטבר פיגור של 

 .25%וספת של ת, אפשרות לחייב את מכירת הדירה על פי שיקול דעתו ולקבל מלבד חלקו

 ...יוכרע הדבר על ידי בית הדין, בכל מקרה של חילוקי דעות.  6
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ובתנאי שיהיה , נכתב שניתן לעשות פעילות ריווחית עם כסף בלא להיכשל בריבית' משכנתא'בפיסקה על  
 .להלן דוגמא לחוזה מסוג זה. יתיתאמ' עיסקא'מדובר ב
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  התורה פי על כלכלית במדיניות סוגיות





  כהלכהכהלכה      כלכלהכלכלה

את אתמ   מ

ן מ ס ו ק ם  ה בר א ב  ר ןה סמ ו ק ם  ה בר א ב  ר   ה

  

השיטה )כלכלה של שוק חופשי מוחלט : בעולם המודרני קיימות שתי תפישות כלכליות מנוגדות

ובצורתה  ,השיטה הסוציאליסטית)י מערכת שלטונית "מפוקחת עריכוזית וכלכלה , (הקפיטליסטית

 (.קומוניסטית –הקיצונית 

 כוחות השוק החופשי, תת למשק הכלכלי חופש מוחלטגורסת שיש ל" השיטה הקפיטליסטית"

תוביל בסוף גם " יד הנעלמת"ה, תמקסימאליויגיעו להתייעלות , יאזנו את עצמם התחרותיים

שהשלטון צריך לפקח ולשלוט בכל " שיטה הסוציאליסטית"לעומתה גורסת ה .לרווחת החברה

לדעה זו באופן כזה לא יהיו . לייםוצודק את המשאבים הכלכ השווכדי לחלק באופן , המשק הכלכלי

 .לכל שיטה יתרונות וחסרונות משלה. מקנאה ותחרות הנובעתואף תמנע פשיעה , עשירים ועניים

. לעיל אינן בנמצא גולמעשה שתי השיטות המנוגדות שהוצ, על אף שהשיטה הקומוניסטית קרסה

יל לה אף כלכלת במקב. השיטה המפקחת והמרכזת את הכלכלה בידי השלטון נעזבה ברובה

 .1אימצה לעצמה מרכיבים של מדינת רווחה, נהוגה באופן קיצוני השהייתהשוק החופשי 

דעות ? זה ןבענייי מחברים שונים היא מהי השקפת התורה "שאלה ידועה ומפורסמת שהועלתה ע

, בתורה כשמיטת קרקעות וכספים השוויוניותיש שהדגישו את המצוות . שונות הובעו בעניין זה

האדם רשאי . ויש שהדגישו את צדדי היוזמה האישית וחירות הפרט שבתורה. נת היובל ועודש

לפתוח עסקים ומפעלים ולהעסיק , ככל העולה על רוחו ןומיטלטליי התורה לרכוש קרקעות "עפ

' עי)כל עוד הוא אינו גורם להשחתת הנפש , התורה אף אינה רואה בעושר חומרי דבר רע. עובדים

' ה על העושר הפרטי שחננו ה"אדרבא אדם מודה לקב(. איוב' ן בהקדמה לס"לרמב המיוחס' בפי

 (.ד ועוד"שמות ל, מקרא ביכורים' עי)

 . אין הדברים כך, מסויםאת דעת התורה למודל כלכלי " להטות"כמדומה שעם כל הרצון 

להפעיל התורה אינה עוסקת באמצעים הטכניים כדי , שיטות כלכליות אינן אלא כלים ואמצעים

. וצורת המשק המותאמת אליו, כל דור ושיטותיו הכלכליות. חברות ומדינות באופן הנאות ביותר

מוסריים השייכים לכלכלת החברה ולסידור השלטון  –התורה עוסקת בעקרונות הרוחניים 

עגלה רתומה , יהא זה שור וחמור, כל דור ושכלוליו, למה הדבר דומה לאמצעי תחבורה. וההנהגה

אין ענינה של התורה . או רכב עתידי בעל מנוע סילוני, או מכונית המונעת בבנזין או בגז, םלסוסי

                                                 
 ובמקומות נוספים, ב"כסלו תשע, 601' מס" קולמוס"מאמר זה התפרסם ב. 

1
בשנות , וחה מאז השפל הגדולאימצה מודל של מדינת רו, ב"ארה –הכלכלה הקפיטליסטית הגדולה בעולם  

 .השלושים למניינם
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מטרת התורה . ת טכניותואינם עוסקים בהמלצ' סדר נזיקין והלכות שכנים וכדו. לעסוק בכגון אלה

ן דבעי למיהוי אהאי מ", להסדיר את היחסיים החברתיים באופן מוסרי וראוי, תיקון החברההיא 

 ( :כז, ג"נ ח"מו)ם "וכך כתב הרמב(. א, ק ל"ב) "לקיים מילי דנזיקין, ידאחס

הגוף יהיה  ןתיקוואמנם ..., ותקון הגוף, והם תקון הנפש, כלל התורה שני דברים תכוונ" 

האחד מהם להסיר , שלם בשני דבריםוי ןהענייוזה , עניני מחיתם קצתם עם קצתם ןכתיקו

, ווביכולתל איש מבני אדם הישר בעיניו וברצונו והוא שלא יעשה כ, החמס מביניהם

והשני ללמד כל איש מבני אדם מדות , אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל

 ."מועילות בהכרח עד שיסודר ענין המדינה

את היסודות  סיקומהם לה, ל"משום כך עלינו להעמיק ולהתבונן בעקרונות הרוחניים שבתורה וחז

 .רוחניים אל הכלכלה המודרניתההלכתיים והלקחים ה

כלכלית  –כמדומה אף שלא ירחק היום ופוסקי ההלכה ידרשו לעסוק ולפסוק אף בסוגיות הלכתית 

 .של העולם המודרני

מחייבים אף ' וכדו"( 'מחאת הקוטג)"כדוגמת חרם צרכנים , העכשווייםאירועי המחאה החברתיים 

האם ניתן לתאגידים , כה בפיקוח על המחיריםכגון מהי דעת ההל, הם התייחסות תורנית מסודרת

 .והאם יש לארגן חרם צרכנים במקרים אלו, ככל העולה על רוחם חלהרווימסחריים 

 פיקוח מחירים ותחרות חופשית .א

 .וכן על מחירי השוק, על בית הדין הוא פיקוח על המידות והמשקולותהמוטלים אחד מהתפקידים 

האם יש לפקח רק על המידות והמשקולות או ( א, ב פט"ב)ים מצאנו מחלוקת תנאים ואמורא' בגמ

 . 2שיש לפקח גם על מחירי השוק

דיין בתקופת רב )מחלוקת חריפה ביותר בין שמואל לקרנא אף בכך  השהייתמסופר ( שם)' בגמ

שמואל . והן למחירי השוק ומשקולות  ראש הגולה בבבל היה ממנה פקחים הן למידות(. ושמואל

אף ו, קרנא לא ביצע את בקשתו של שמואל. ביקש מקרנא שיאמר להם שאין הדין כךשלא סבר כך 

, תצא לו קרן בעין, קרנא –מה שמך : על כך אמר לו שמואל. עושים כראויכן אמר להם הפוך שהם 

מפני , מופיע סיוע לדעת קרנא שאכן יש לפקח אף על מחירי השוק' בהמשך הגמ. 3ואכן כך קרה

 (.להלן' עי)הרמאים 

מפקח על " )אנגרמוס"מסופר שראש הגולה מינה את רב לתפקיד ( ה, ב ה"ב)בירושלמי 

ראש . ולא על מחירי השוק, מעניש רק על רמאות במידות ובמשקולותמפקח ורב היה (. השווקים

אמר לו , כשנכנס קרנא לבקר את רב. וכלא את רב במעצר, הגולה ראה מעשה זה בחומרה רבה

                                                 
2
 (.ש"עי)כלל לא נחלקו על ענישת מפקיעי שערים ( קלב' ב שם סי"ב)ה "לשיטת הרמ 
3
 .ס בקשר לגירסה כאן"ם ודק"רשב' ועי. האי שהכוונה לבשר שעלה בעינו' בשם ר( ערך רל)בערוך ' עי 
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קרנא פנה . למידות ולא על שערי השוק אדווקי אמרו שיש להעמיד פקחים שהר, נהגתי כהלכה, רב

 .4הגולה ואמר להם שהם עשו שלא כדין בכך שכלאו את רבראש לאנשי 

שיש לפקח ( נ, לארמ "חו)ע "ובשו( כ, גניבה ח' הל' א ועי, מכירה יד' הל)ם "להלכה נפסק ברמב

 (. חיי נפשלהלן שהמדובר על מצרכים שהם ' עי)אף על המחירים 

דעתם שיש לסמוך , מסביר שהסוברים שאין לפקח על מחירי השוק( ה ואין"ב שם ד"ב)ם "הרשב

 :ואלו דבריו, ואין להתערב במסחר החופשי, על כוחות השוק התחרותיים

אותו , למכור ביוקר( המוכר)דאם רוצה , (להעמיד פקחים)סברא הוא דאינו צריך " 

בזול על ( היקרן)וימכור זה , וילכו הלוקחין אצלו ,בזול( ימכור)הצריך למעות יתן 

 ".כורחו

 .ובעל כורחו הוא יוריד את המחיר, דהיינו הלקוחות לא יקנו אצל המוכר היקרן 

מסביר שכאשר ( שם)ם "הרשב". מפני הרמאים", להלכה אין סומכים על כוחות השוק החופשי

להסבר נוסף . וימכרו ביוקר, ריםיעלו שאר המוכרים את המחי, תגמר סחורתו של המוכר בזול

 ".כל מיני רמאות"או , ויטענו שסחורתם איכותית יותר, המוכרים ביוקר ירמו את הקונים( שם)

 .וגדרים שונים, מצאנו מחלוקות שונותהחופשית בגדרי התחרות 

 :נאמר( ב"י, מ ד"ב)במשנה 

שהוא מרגילן  מפני, לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות: רבי יהודה אומר "

 ."זכור לטוב: וחכמים אומרים, ולא יפחות את השער. וחכמים מתירין. לבא אצלו

 :( א, ס)שם ' ובגמ 

יאמר ) ואת פליג שיסקי, אנא מפליגנא אמגוזי: דאמר ליה -? מאי טעמייהו דרבנן

ת את ולא יפחו. (י"רש' עי, ואתם תחלקו שזיפים, אני מחלק אגוזים, (שאר המוכריםל)ו החנוני ל

משום דקא מרווח ? מאי טעמא דרבנן. 'זכור לטוב וכו: השער וחכמים אומרים

 .(מוריד את שער השוק) לתרעא

חלוקת "י אמצעי פיתוי לקוחות באמצעות "האם מותרת תחרות ע .א: במשנה ישנה מחלוקת כפולה

שהרי הוא , בהתחרות על הקונים יהודה יש כאן חוסר ישרות' לדעת ר. 5וכדומה לילדים" פרסים

ולדעת חכמים היות . ולא בגלל שרותו או סחורתו האיכותית, י אמצעי פיתוי"ע אצלו מרגילן לבוא

 .הרי זו תחרות הוגנת ומותרת, "חלק פרסים"שגם שאר המוכרים יכולים ל

                                                 
4

אך אמר לאנשי ראש הגולה , נ קרנא עצמו לא סבר כרב"כפהו, באורים שונים נאמרו בירושלמי שם על דברי קרנא 
ש על "עי)ואילו הם אסרוהו כאילו הוא תמרים שלא הבשילו , שרב אמר דברים טובים כאשכול תמרים שהוא בשל וטוב

 (.הירושלמי במראה הפנים ובגליון אפרים
5

נראה שאין המדובר ' אך לכאו. "שפחות"ם נזכר גם על "וברמב, במשנה נזכרת חלוקת פרסים בהקשר לתינוקות 
' ועי)שגם שאר המוכרים יכולים לחלק פרסים ' כמשמעות הגמ, אלא בתחרות לא הוגנת, בגניבת דעת של ההורים

 (.שיש שני עניינים בכך, ם שם"רמב
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, כדי למשוך קונים רבים, בשוק מחלוקת נוספת היא האם מותר להוזיל את המחירים המקובלים .ב

ואילו לדעת חכמים זכאי הוא , יהודה זהו חוסר הגינות' לדעת ר". ירת שער השוקשב"מה שמכונה 

 .משום שהוא מועיל ללקוחות ומוריד את שער השוק, "זכור לטוב" – וברכה לשבח" שובר השוק"

 (:ד, מכירה יח' הל)ם "כך פסק הרמב. ההלכה כחכמים בשני המקרים

, ולשפחות כדי להרגילן לבא אצלו ומותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות"..

 ,ואין בני השוק יכולין לעכב עליו, ופוחת משער שבשוק כדי להרבות במקיפין ממנו

 (.יח, מ רכח"חו)ע "וכך נפסק בשו ."ואין בזה גניבת הדעת

במצב שגם שאר הסוחרים מסוגלים לעמוד  אדווקמותרת " שבירת השוק" "ערוך השולחן"לשיטת 

, "(רצחנית)"שאינה מקובלת " שבירת שוק"אך אם מדובר על , גם את המחירולהוזיל , 6בתחרות

 :(יד, מ רכח"חו)כך כתב שם . אסור –" מקלקל דרכי המסחר"שתגרום הפסד לשאר הסוחרים 

אמנם נראה לי דזהו . וכן יכול למכור בזול ואין בני השוק יכולים לעכב עליו"

ים ימכרו בזול ומתוך זה י זה שימכור בזול גם האחר"רק בתבואה מפני שע

במכירת סחורה איסור  (להוזיל מאד)אבל לזלזל .. ימכרו בעלי האוצרות בזול 

ואינו  ...ומתוך כך מקולקל דרך המסחר ומאבדין מעות אחרים , גמור הוא

 ".מותר לעשות רק דבר שגם האחר יכול לעשות כן

 :(כ, רלא)וכן הוסיף שם  

במקחים  (מוזילים מאד) החנונים המזלזלים ועתה במדינתנו יש לצעוק להיפך על"

ל התירו "והרי חז .י זה רבה הקלקול מהמסחר והעניות"בכל מיני סחורות וע

 חלהרוויש בשארי מיני סחורות שצריכים "וכ ,שתות אף באוכל נפש חלהרווי

 7".הרבה יותר

הרי , מוכריםאת השוק ולגרום לסילוקם של שאר ה" שבור"ל אין ספק שתחרות שנועדה ל"לפי הנ

 .8"זכור לטוב"א לקרוא למוכר כזה "וא, היא אסורה בתכלית

לת באופנים בתחרות זו מוג, ל צורך בתחרות חופשית שתועיל ללקוחות"אם כי מצאנו בדברי חז 

הרי היא , חיקת רגלי חברו וגזלת פרנסתודאו שתגרום ל, כאשר התחרות אינה הוגנת. שונים

 (.ל בפרוטם"ואכהמ)י יורד לאומנות חברו ועוד גדרים אלו שייכים לגדר. אסורה

 הפקעת שערים .ב

עת קהפ" ההיית, ל ואף לאחריה"אחת מהתופעות הקשות והחמורות בעולם הכלכלי שבתקופת חז

ומחירם נקבע לפי עונות , מצרכי היסוד החיוניים היו מגיעים בעיקרם מתוצרת מקומית. 9"שערים

 (.ןלהל' עי)הגידול של מצרכי היסוד הללו 

                                                 
6
 (.יט' א סי"מ ח"חו)ת דברי חיים "גם שו' עי 
7
 .ז, יא  רכז, קנו: ש כעין זה בדבריו "ועי 
8
 .ז"כעי ש בראיותיו"עי 
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מפקיעי השערים היו סוחרים עשירים וחזקים שקנו ואגרו כמות גדולה מאד של תוצרת חקלאית 

, גרואליצור מחסור בתוצרת ש ההייתמטרתם . היה זול גידוליםכשמחיר ה, חיונית בתחילת העונה

כשהתוצרת החקלאית מעטה ( אחר ימות הגורן)בייחוד בסוף העונה , ובכך להעלות את שער השוק

 .ביותר

וגרמה לקריסתם של משפחות , "אוצרי הפירות"הפקעת השערים נעשתה באופן יזום ומכוון על ידי 

ל התייחסו לפושעים הכלכליים "חז .ד חיוניים במחירים מופקעיםסומוצרי י לקנותשלא יכלו , עניות

 .הללו באופן חמור ביותר

, ופן מכוון כברכה תשיעיתתוקנה בא, נאמר שברכת השנים שבשמונה עשרה( ב, יז)במגילה ' בגמ

תדרוש , ורע זרוע רשעשבור " 10כנגד מפקיעי שערים שעליהם נאמר בתהילים במזמור התשיעי

שמנצל את כוחו , "זרוע רשע" –ועוצמה  חכופשט הכתוב שמדובר על רשע בעל  ,"רשעו בל תמצא

שבכוחם הממוני " צוארון לבן"פושעים בעלי , היו גם מפקיעי השעריםך כ. כדי לפגוע בחלשים ממנו

' האומר שהברכה כנגד שם ה (ד,ברכות ב)ז משמעות הירושלמי "כעי. החלשים קגרמו  לעוש

עתיד לשבור את הרשעים החזקים ' שה, "שובר ארזים' קול ה"שהוא , (במזמור כט)התשיעי 

 (.הערה' ועי) 11כארזים

, (לעיל' עי" )הפירות אוצרי"מעמידה בראש הפשעים הכלכליים את ( ב, צ)בבא בתרא ' במס' הגמ

על הפושעים הללו אמר עמוס . 13ומפקיעי שערים כלליים, מקטיני איפה, 12כשאחריהם מלוי בריבית

, סוף החודש)מתי יעבור החודש  רלאמ. ולשבית עניי ארץ, שמעו זאת השואפים אביון(: "צה, ח)

ונפתחה בר  –( מתי תגיע שנת השמיטה)והשבת . ונשבירה שבר –( ם"רשב–אחר ימות הגורן 

 הסופם יהי". ולעות מאזני מרמה, דיל שקלגולה, להקטין איפה (.גרואפירות שהת התבואה וואוצר)

 (.ז, שם" )בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם' נשבע ה"

ותו הגדולה של אבא של שמואל שהיה אוצר פירות בשעה שהפירות דמספרת על חסי( שם)' הגמ

כדי , יל שער הפירות לעלות היה מוכר בזול כדי למנוע עליית מחיריםלפני שהתח ,כ"ואח, היו זולים

שמואל אף בהמשך מסופר ש(. ק שם ומאירי"שטמ' ם שם ועי"שבר' עי)שגם העניים יוכלו לקנות 

 למרות שמעצם הדין מותר, ומוכרם בשעת היוקר בשער הזול, עצמו היה אוגר את פירות שדותיו

מעשה זה (. ם שם"רשב' עי)ר הגבוה עכרם בשעת היוקר בשולמו, לאגור את פירות עצמו לאדם

 .כדי שאף העניים יוכלו לקנות מוצרי יסוד" סבסוד"הוא כעין 

אלא , אין מאכילים אותה מיד, יום הכפוריםבשמעוברת שהריחה תבשיל ' נא( ב, יומא פב)' בגמ

בהמשך מסופר . מלאכול עולהימנואולי תוכל להתאפק , היום םהכיפוריקודם לוחשים לה שיום 

                                                                                                                                                    
9
 .א,י שבת קמו"רש' עי, הפקעה לשון סתירה 
10
 (.'י הגמ"י שם עפ"רש' עי)ב נחשבים כאחד -אך פרק א,  המזמור בתהילים פרק י 
11

דכתיב בההיא פרשתא יארב במסתר כאריה בסוכו יארוב  -וממאי דבמפקיעי שערים כתיב : " י שם שכתב"רש' ועי 
שרוב דעתם , לא את העשיר הוא אורב אלא במפקיעי שערים הכתוב מדברלחטוף עני וכי הליסטים אורב את העני וה

ורע תדרוש רשעו , ובכך זרועו שבור, שבור זרוע רשע ותן שובע בעולם: וקא בעי דוד רחמי עלה דמילתא, לעניים הוא
 ".כשתדרוש רשעו לא תמצא עולה שלא הספיק לעשותה, וזה שהיה בדעתו להיות רשע, בל תמצא

12
 .כה, ע רלא"והשו( ו,מכירה יד)ם "הרמב וכך הדגישו 
13
 .שאר מוצרים –" מפקיעי שערים"ל, מוצרי יסוד חיוניים חקלאיים –" אוצרי פירות"נ זהו ההבדל בין "כפה 
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וציוה רבי , לאכול הונתאוותשבימי רבי יהודה הנשיא הגיעה אשה מעוברת שהריחה תבשיל 

וקרא על כך רבי (. י שם"רש' עי)ואכן כך לחשו לה ונרגעה . שקודם לכן ילחשו לה שיום כפורים הוא

מעוברת  ההייתלעומת זה . ואכן נולד ממנה רבי יוחנן, "בטרם אצרך בבטן ידעתיך: "את הפסוק

ולא , (ח בר חמא תלמידו המובהק של רבי"נ לר"כפה ההכוונ)שהריחה והגיעה לפני רבי חנינא 

שבתאי זה ". אוצר הפירות"ולבסוף נולד ממנה שבתאי , םהכיפוריוהוצרכו להאכילה ביום  ,נרגעה

 (. ב שם"ב' עי)רת פירות יי אג"והיה מפקיע שערים ע, יוחנן' היה אדם אמיד שחי בתקופת ר

, א ושם טו, י)בתענית ' בגמ. אף מגרימת בהלה שעלולה לגרום לעליית מחירים דל נזהרו מא"חז

מפני שהמתענים יצטרכו לקנות , "חמישי"נאמר שלא גוזרים תענית על הציבור בתחילה בימי ( ב

עלולה ליצור בהלה של  ההייתקניה רבה כזו . הן למוצאי התענית והן לכבוד השבת ,אוכל רב

' עי)שהגיע רעב לעולם ויש להעלות את המחירים  היו סבוריםימפני שהסוחרים , צרכיםרת מיאג

רים שיש ומשום שהמוכרים סב, בתעניות על גשמים ההייתרגישות מיוחדת (. י שם ושם"שר

לולי הצורך הגדול למטר לא היו גוזרין תענית סמוך "שהרי , מחסור גדול ויעלו את המחירים

 (.י"ן ותפא"ר' ועי .ט, תענית בש "מם פיה"רמב) 14"לשבת

, אין אוצרין פירות: "בגלל המעשה החמור של הפקעת שערים נאסרה אגירתם של מוצרים חיוניים

ב "ב)' וכו" מותר –אבל תבלין כמון ופלפלין , כגון יינות שמנין וסלתות, דברים שיש בהן חיי נפש

 (.כז, מ רלא"חו)ע "שו' ועי(. ז-ה, ידרה מכי' הל)ם להלכה "כך אף פסק הרמב(. שם

ל את המסחר במוצרי יסוד שיש בהם חיי "הגבילו חזחיוניים ד וכדי למנוע עליית מחירים במוצרי יס

ם "וכך פסק הרמב( א, בבא בתרא צא' עי)אלא באופן ישיר לצרכן , י מתווכים"שאין למוכרם ע, נפש

 :(דשם הלכה )

אלא זה מביא , י נפשאסור לעשות סחורה בארץ ישראל בדברים שיש בהן חי" 

 ".מגרנו ומוכר וזה מביא מגרנו ומוכר כדי שימכרנו בזול

, "מלבר"דהיינו שישית )חמישית דהיינו " שתות"יותר מהללו כמו כן אין להשתכר במוצרי יסוד  

 (.ם שם"א ורשב, ב צ"ב)מתקנת חכמים ( 15מלבד הסכום הכולל עם הרווח

" פרסומת שקרית"י "יצור עליית מחירים עונים ולמשוך קבדברי הגאונים מצאנו שאסור לאדם ל

י שיאמר לבני אדם "וזאת ע. שתגרום לצריכה מוגברת( מוצרים אחרונים וכדומה 5נשארו רק )

המקח ' האי גאון ס' ר. )שבאותה שנה ישנה תבואה מועטת בעולם ומתוך כך יפחדו ויקנו רבים

 (.שער ס

ין לפקח על השוקים דים נדרשים בית רקיעי שעי מפ"כדי למנוע עליית מחירים עכאמור לעיל 

חייבין בית להעמיד " :(כ, גניבה ח' הל)ם "כך נפסק להלכה ברמב, ולהעניש את מפקיעי השערים

וכופין אותו , מכין אותו, וכל מי שמפקיע את השער ומוכר ביוקר... שוטרים בכל מדינה ומדינה

 (.כה, מ רלא"ע חו"שו' ועי" )ומוכר כשער השוק

                                                 
14
 .א ושאר אחרונים"י מג"ג עפ"ב סק"כ שם ומשנ"א ובנו, ע תקעב"שו' עי, בזמננו חשש זה לא קיים 
15
 .ישנן דעות נוספות בכך אך, מדות ומשקלות' ע הרב הל"שו' עי 
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כמו כן מוצרי הצריכה . שנכתב לעיל מבנה המשק המודרני אינו מאפשר למכור ללא מתווכים כפי

אלא במקומות מרוחקים המצריכים אמצעי תובלה ומתווכים , אינם גדלים בימינו בתוך הערים

' עי)גנוני השוק החופשי נל הוא שאין לסמוך על מ"על אף זאת העיקרון הנלמד מדברי חז. שונים

ולפקח על המחירים כדי , אלא יש להגביל את המסחר בהם, י יסודרבקשר למוצ( מבוא לעיל

 .לאפשר את קנייתם אף לשכבות החלשות ביותר

כדי , ממעשיהם של שמואל ואביו ניתן אולי ללמוד שבשעת הצורך יש אף לסבסד מוצרי יסוד

 (.הערה' עי) 16ההאוכלוסיילאפשר את מכירתם לכלל 

 הורדה יזומה וחרם צרכנים .ג

ניתנת לאכיפה ונצרכו אמצעים  ההייתלמרות האמור לעיל היו מקרים בהם עליית המחירים לא 

 .ם כנגד הסוחרים שהפקיעו שעריםמיוחדי

שחי  הזקן על רבן שמעון בן גמליאל( ז, א)כריתות ' המקרה המפורסם ביותר מופיע במשנה במס

דות ודאיות או חמש זיבות מעיקר הדין אשה שצריכה להביא קורבן על חמש לי .ערב החורבן

ובכך מטהרת לאכילת , דהיינו קן של זוג תורים או בני יונה, צריכה להביא קורבן אחד, ודאיות

כתוצאה מריבוי . את שאר ארבעת הקורבנותהיא עדיין חייבת להביא לאחר מכן אמנם , קודשים

דינר זהב , זהב דינריה דהיינו מחירו של כל קן ה, "עמדו הקינים בירושלים בדינרי זהב"ת והיולד

לשון )המעון הזה : "ג הוא נשבע ואמר"כששמע על כך רשב. דינרי כסף 55-ערך ל השווהוא 

נכנס לבית דין ולימד " .בדינר כסף רשכל קן יימכ "לא אלין הלילה עד שיהיו בדינרין( 17שבועה

בחים ואין האשה שיש עליה חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בז

, 19דינר כסף עדהיינו ירד מחיר הקן לרב, "ועמדו קינים בו ביום ברבעתים. 18השאר עליה חובה

 !הוזלה של פי מאה

מכל מקום . 20פחות מכך' או אפי, ין תורה או רק בדין דרבנןדג הקל ב"נחלקו האם רשב הראשונים

נשים היולדות לא יביאו עלולה לגרום שה ההייתברור שהתייקרות המחירים המופרזת של הקינים 

עת לעשות "מצב זה הצריך התערבות מיוחדת . ויאכלו קודשים בטומאת הגוף, קורבן אחד' אפי

 .  ג"ומשום כך הקל להם רשב( ב"רעו י "רש 'עי" )הפרו תורתך' לה

                                                 
16

מ יש ללמוד מכך שהממונים על "ומ, ואף שמואל עצמו עשו זאת ממידת חסידות, ודאי הוא שאביו של שמואל 
 .הציבור נדרשים לעשות כך

17
 .ט שם"ט ובתויו,כתובות ב' עי, ק"שבועה בבהמ 
 
18

, ת"ר' ה נכנס בשי"ד' א בתוס,קסו ב"ב' ועי, א,י כריתות ח"רש' עי, ג"ישנן דעות שונות בראשונים במה הקל רשב
 א ,ק שם ובכריתות ח"ש המובא בשטמ"רא' תוס' ועי.  ר"א ועו"וריטב

19
 .ב ועוד"רע' עי, שהוזל הקן לשני רבעי הדינר' יש שפי 
20
 .במסגרת חרם הדגים בדעת הערוך לנר' ועי. ובמפרשי המשנה השונים, בראשונים בהערה לעיל' עי.
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, סוכה לד)כאשר מוכרי ההדסים הפריזו במחירם , מקרה מפורסם אף יותר הוא מתקופת שמואל

ניתן ש ,טרפון' שאם לא יורה בציבור שההלכה היא כר, חיר סבירממהם שימכרו בשמואל דרש ( ב

 .21שלושה הדסים קטומיםבלצאת ידי חובה 

ירות דהוא לגבי מוכרי ק, מקרה נוסף בו התערב שמואל באופן ישיר כדי למנוע עליית מחירים

מחיר רגיל שאם לא ימכרו ב, ירות לאחר הפסחדשמואל הזהיר את סוחרי הק(. א, פסחים ל)

מותרות לאחר , ירות ישנות שבלעו חמץדשמעון הסובר שק' הוא יפרסם ברבים שהלכה כר, וסביר

איום "ואין המדובר על , שמעון' מוסיפה ששמואל בעצמו אכן סובר כר' הגמ(. י שם"רש' עי)הפסח 

פסק ש, ת שהיו מוכרים במקומו של רבורדשמואל איים על סוחרי הקשאלא . על הסוחרים" מדומה

מ כדי למנוע עליית מחירים איים עליהם "ומ, ירות שבלעו חמץ בפסח יש לשוברןדיהודה שק' כר

 . שמעון' שמואל שיפרסם ברבים שהלכה כר

חרם "שה בסיס לימש( לעיל' עי) היקרנים של רבן שמעון בן גמליאל במוכרי הקינים" מלחמתו"

 ".חרם הדגים"הלא הוא , המפורסם ביותר בהלכה "הצרכנים

העלו ( מסגרת' עי)רבה של ניקלשבורג וגלילות מוראביה , בתקופתו של רבי מנחם מנדל קרוכמל

הם ניצלו את העובדה שהיהודים קונים דגים לכבוד שבת , כרים את המחיריםוסוחרי הדגים הנ

' גזרו שהיהודים אפי, ראשי הקהל שראו את עליית המחירים הבלתי מוצדקת. במחיר רב' אפי

מנחם קרוכמל נשאל האם כדין עשו ' ר. אינם רשאים לקנות דגים במשך חודשיים, תרהאמידים ביו

וכן הרי לכאורה אין (. ב, שבת קיח)שהרי מכבוד שבת הוא לקנות דגים , ראשי הקהל בחרם זה

חוץ , שהרי כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, הפסד בכך שיקנו דגים ביוקר רב

מ "עונה הרמ( לעיל' עי)בהסתמכו על המשנה בכריתות (. א, ביצה טז)' ט וכו"מהוצאת שבת ויו

בדבר תורה מצאנו שיש להקל בגלל יוקר ' שאפי( כח' ת צמח צדק הקדמון סי"שו)קרוכמל 

ולכך . אינו מהתורה אדווקשהעונג בדגים , ואם כן קל וחומר בקניית דגים לכבוד שבת, המחירים

ודאי הוא עת לעשות , ם אינם יכולים לקנותם לכבוד שבתאם הדגים התייקרו באופן כזה שהעניי

מסגרת ' עי)וראוי ונכון לעשות חרם כזה לכמה שבתות כדי להוזיל את המחירים , הפרו תורתך' לה

 (.במפורט

 .(ב"רמ' ג בסי"ר ופמ"א, א"במג' עי)תשובה זו נתפרסמה מאד באחרונים שהביאוה בהלכות שבת 

ראוי ונכון לעשות חרם כדי להוריד את  ,בפחות משלישאף דגים אם התייקר שער הש נפסקלהלכה 

 . 22(ב, ב רמב"באחרונים ובפסק המשנ' עי)מחירם 

מרדכי הלוי ' ר, 23הובא לפני רבה של קהיר, חרם נוסף מאותה תקופה שנועד למנוע עליית מחירים

שנקנו  פשתןסוחרים יהודים רבים התפרנסו ממסחר ביריעות (. לח' מ סי"ת דרכי נועם חו"שו)

בקהיר שהסוחרים הנוכריים הסוחרים היהודים נוכחו יום אחד  .במצרים ולאחר מכן נמכרו באירופה

                                                 
21

אלא ששלושה , ע שמיקל יותר"שיכל אף לפרסם שהלכה כר' ש בגמ"ועי, עיקר הדיןכך ההלכה לשיטת שמואל מ 
 (.ס"וחת, א"ריטב, ה ולדרוש"שם ד' תוס' ועי)הדסים קטומים שכיחים יותר 

22
 .ריח' ד סי"שלא כדעת הבית הלל יו 
23

מקום אביו  שימש כראש רבני מצרים וממלא, "גינת ורדים"ת "אברהם הלוי בעל שו' בנו הוא הפוסק הידוע ר 
" דרכי נועם"ת של אביו "ל את השו"אברהם אף הו' ר. לאחר שאביו עלה לעת זקנותו לירושלים, בישיבה בעיר רוזטה

 ".מלחמת מצוה"ועליו הוסיף קונטרס המכונה 
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. אחוז 55-עלה ממייקרו את השער בל ,בראותם שיש ביקוש רב ליריעות בקרב הסוחרים היהודים

ביניהם הסוחרים היהודים התאגדו והסכימו . ייקור השער היה גורם להפסד רב לסוחרים היהודים

שהתאספו קבעו הסוחרים תקנות בכתב שנציג אחד  לאחר. זה שאף סוחר לא יקנה במחיר מופקע

וכתבו הסכמה על ... כ יתחלק המקח בין כולם כל אחד לפי מעותיו"ואח", הבלבד יקנה את הסחור

. ורצה להפר את התקנה, םעימהרק סוחר אחד סורר לא הסכים ". זה בכל תוקף וקנס לעובר עליה

ומסקנתו שרשאים הסוחרים , 24מאיר הלוי דן באריכות בתוקפן של תקנת בני העיר ובני אומנות 'ר

בדבריו הוא מסיק שאותו סוחר יחיד שעלול . וחייבים היחידים לציית לתקנות, להתאגד בתקנון

קל וחומר , כופין על מידת סדום, בזה נהנה וזה לא חסר 'שהרי אפי, לגרום הפסד לרבים יש לכופו

הא למה זה דומה למי שמנקב נקב . שיש לכופו בשוטים"וא מזיק לאחרים ומזיק לעצמו כשה

 ".דהרי זה שוטה רשע שמאבד עצמו כל בני הספינה, ואומר במקומי אני נוקב, בספינה במקומו

 מוצרי יסוד ומוצרי מותרות .ד

, צרים שאינם כךכפי שהובא לעיל קיים הבדל רב בהלכה בין מוצרים שחיי הנפש תלויים בהם למו

 (.לעיל' עי)והן ברמת הרווח ואופני המסחר בהם , הפיקוח על מחירם ןלענייהן 

, ביגוד, מזון)צריכה יומיומית  –מוצרי יסוד . א: בעולם המודרני ישנם שני סוגים של מוצרי צריכה

, ק רצונות יותר מאשר צרכי מחיהצריכה שנועדה לספ –מוצרי מותרות . ב(. מגורים ועוד, תחבורה

 . ('תכשיטים וכדו, רהיטים, בילויים) ה בלבדוופעמים אף מטרתה לצורך ראו

 (: ב-א, מכירה יד' הל)ם "וכך כתב הרמב. הגדרות אלו אינן יכולות לשמש בהלכה

ולא יהיה כל אחד , אבל בית דין חייבין לפסוק השערים ולהעמיד שוטרין לכך"..

ולא ישתכר , ה שירצה אלא שתות בלבד יפסקו להם בשכרםואחד משתכר כל מ

במה דברים אמורים בדברים שיש בהם חיי נפש כגון  .המוכר יתר על שתות

אבל העיקרין כגון הקושט והלבונה וכיוצא בהן אין פוסקין , יינות שמנים וסלתות

 ."להם שער אלא ישתכר כל מה שירצה

, ואילו מוצרי מותרות, ים לחיים תקיניםיהם מוצרים חיונדהיינו מוצרי יסוד כיינות שמנים וסלתות 

 . אלו הם מוצרים לתענוג כקושט ולבונה, שבהם ניתן להרוויח כמה שירצה

זה היא מהו דינם של מוצרי אכילה בסיסיים שאין הם חיוניים לחיי נפש כיינות  ןבעניישאלה חשובה 

נם של מוצרים שבדורות שעברו לא היו כמו כן מהו די. אך הם מצויים אצל כולם, שמנים וסלתות

 .ואילו עכשיו הם מצויים בכל בית ובית, מצויים

' הפוסקים נחלקו בדינם של מוצרי אכילה שאינם חיי נפש ממש כגון תבלינים וביצים שנזכרו בגמ

 (.ב-א, ב צ"ב)

                                                 
24
 (.רלז' א סי"ח)ט "ת המבי"גם שו' עי 
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ואף  ,שכל דבר מאכל נחשב כחיי נפש( ם שם"מ על הרמב"רלא וכן בכס' מ סי"חו)דעת הבית יוסף 

 (.הערה' עי) 25מכשירי אוכל נפש כתבלינים

אך בשאר מוצרים יכול , םבלעדיהא לאדם לחיות "מוצרים שא אשדווקלעומת זאת יש הסוברים 

 .26כמה שירצה חלהרווי

אינו יכול  –אוכל נפש ממש כדוגמת יינות שמנים וסלתות . א: שישנן שלוש הגדרות 27ויש שפוסקים

יכול  –כבשמים של קושט ולבנה , ים שאין בהם אוכל נפש כללדבר. ב. יותר משישית חלהרווי

ל ובהם עד כפ חלהרוויניתן , דברים שהם מכשירי אוכל נפש כתבלינים. ג. כמה שירצה חלהרווי

 .28מסכום הקרן

, נחשבים בימינו כמוצרי אוכל נפש ממש, ל כמוצרי ביניים"רבים מהמוצרים שנחשבו בתקופת חז

. 29ואף הפוסקים נחלקו בהגדרתם, (א, ב צא"ב' עי)נחלקו מה דינם ' בגמ. דוגמה לכך הם ביצים

, שבזמננו שביצים מובאות לשוק ככל הסחורות( כב, מ רלא"חו)למרות זאת כתב ערוך השולחן 

 .דינם כאוכל נפש

שכל דבר שבני אדם זקוקים לו ( ספר המקח שער ס)האי גאון ' ניתן לצרף לכן את המובא אצל ר

 .בו יותר משישית חוילהרואין , ביותר

במוצרים , ג ושמואל בפיקוח של השווקים"סיוע נוסף ניתן להביא מההתערבות היזומה של רשב

מכך ניתן ללמוד שאין . אך כולם צורכים אותם( ירותדק, הדסים, קינים)שלא היו חיי נפש ממש 

באופן קבוע אלא כל מוצר שאנשים צורכים , להפקיע מחירים לא רק במוצרים שהם חיי נפש ממש

ארבעת ) המצוווכן צורכי ( 'עופות וכדו, דגים)כדוגמת מאכלי שבת וחג , להם או למשפחתם

 .יש להגביל את מחירם( 'וכדו 30המינים

( 'כדוגמת גבינת קוטג)מדברים אלו לכאורה יש להסיק שאף גבינות הנצרכות כיום ברוב הבתים 

 .ויש להגביל את הרווח עליהם, אסור להפקיע את מחירם

 הסמכות המפקחת .ה

כ "וכ, הסמכות המפקחת על מידות ומשקלות ומחירי השוק שיש בכוחה אף לענוש הם בתי הדין

 (: כ, גניבה ח' הל)ם "הרמב

חייבין בית דין להעמיד שוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שיהיו מחזרין "

 ..". על החנויות ומצדקין את המאזנים ואת המדות ופוסקין את השערים

                                                 
25
 .כ בסוף דבריו על תבלינים שאפשר שאין הם כך"מש' עי 
26
 .ב"סק, דרכי משה רלא' ועי, שם מ"מגיד משנה ולח 
27
 .ק לו ועוד"ע שם ס"פרישה וסמ 
28
 ".על חד תרי"י הדעה "עפ, שם' כן הסיקו מדין ביצים שבגמ 
29
 .מ"וש, שם' ם על הגמ"ורשב', י התוס"עפ, בית יוסף שם' עי 
30

ודרת יש לפקח מ מוצרים שרוב האנשים צורכים ברמת כשרות מה"ומ, כמובן שיש להבדיל בין רמות הידור שונות 
 . על מחירם
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סמכות זו , ישראל הקדומות עברה סמכות זו לראשי הקהל שהיו ממונים על הציבור בקהילות

ואף , ד סמוכים"על אף שאינם ב, (ב ובראשונים שם, מגילה כו' עי)המקבילה לשבעת טובי העיר 

ועל , על הצורך בנבחרי הציבור (מצוה תצא)כ ספר החינוך "וכ, יש הכרח למנותם, ח"ת אינם

 :ים שראוי שיהיה להםהכישור

שיש לכל קהל , ויש לנו ללמוד מזה שאף על פי שאין לנו היום בעוונותינו סמוכים"..

וקהל שבכל מקום למנות ביניהם קצת מן הטובים שבהם שיהיה להם כח על כולם 

ולמנוע מקרבם כל דבר מגונה וכל הדומה  ..להכריחם בכל מיני הכרח שיראה בעיניהם 

ם כן ראוי לישר דרכם ולהכשיר מעשיהם ויסירו חרפת העם מעליהם ואל הממונים ג. לו

וישתדלו תמיד בתועלת חבריהם . פן יענו אותם על מוסרם שיטלו קורה מבין עיניהם

ויטשו ויניחו , חם ביניהםוהסמוכים עליהם ללמדם דרך האמת ולתת שלום בכל כ

 ".מחשבותם ועסקיהםועל זה ישיתו לבם ובו יהיה רוב , וישכיחו מלבם כל תענוגיהם

כיום שבתי הדין הרבניים . י רוב ראשי הקהל התייעצו עם הרב המקומי בפיקוח או בענישה"עפ

סמכותם  .וסמכותם תפקידםישנם גופים ציבוריים ממונים שזהו , אינם עוסקים בפיקוח על מחירים

ולענוש את  ,של הגופים הציבוריים נובעת מכוחו של הציבור לקבוע תקנות ואף שערי מחירים

 (:ב, ב ח"ב' י הגמ"ט עפ, מכירה יד)ם "כך כתב הרמב. העובר על כך

רשאין בני העיר לקוץ להם שער לכל דבר שירצו ואפילו בשר ולחם ולהתנות ביניהם "

 ".לכל מי שיעבור יענשו אותו כך וכך

אמנם (. א, טב "ב' עי)לכאורה סמכות זו קיימת רק כשאין חכם חשוב במדינה לתקן את עניני העיר 

ח אינם עוסקים בפיקוח "שבמקום שהת ,31והפוסקים י הראשונים"הפוסקים האחרונים הכריעו עפ

 .הסמכות היא בידי הארגונים המקצועיים העוסקים בכך', על מחירים ובקביעת שכר פועלים וכדו

 יש" :לגבי תביעתם של מלמדים ששכרם יוצמד ליוקר המחיה( פז' סי, א"ח)כ במנחת שלמה "כ

ח שבעיר אינם מכניסים את ראשם בעסקי פועלים ושכר "לצדד דבאותם המקומות שהרבנים והת

מי שהוא בעל הוראה ואינו "ש גדולי האחרונים "וכמו, ל כאילו אין שם חבר העיר"הו, עבודה

וכיון שכן אפשר דמהני שפיר תקנותיהם של ". .. בלי דעתו תקנתם קיימת' ממנהיגי העיר אפי

גם לאלה שמתנגדים להם , ויכולים בדין לשבות ולעכב על אחרים הבאים בגבולם, יםארגוני הפקיד

 ".מדין תקנת בעלי אומנות..ולתקנותיהם 

, לגבי ארגוני פועלים שאחראים על זכויות העובדים( נט' סי, א"מ ח"חו)כ כתב גם באגרות משה "כ

שיש להם רשות ... כל שכןו", אלה םבעניינימשום שאין חכם העוסק , שיש בכוחם ליזום שביתה

 ".מהממשלה על זה

שכוחם של בני העיר , 32י הראשונים"והוסיף עפ( כג' ב סי"ח)כדברים הללו כתב גם הציץ אליעזר 

 .אין הם צריכים את הסכמתו, ואף אם יש חכם חשוב, (בני אומנות)רב מארגוני פועלים מקצועיים 

                                                 
31
 .בשיטות הראשונים בהגדרת אדם חשוב לענייני העיר( ערך טובי העיר, כרך יט)אנציקלופדיה תלמודית ' עי 
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( יצרנים ובעלי מלאכה שונים, תעשיינים)ת הצורך בהסכמת אדם חשוב לגבי תקנות של בעלי אומנו

התאגדות של ספקי " )קרטל"ביצירת  33מוסבר בראשונים כהגנה על הלקוחות מפני עליית מחירים

ולבטל את התחרות , "קרטל"שנועדה להגדיל את רווחי החברים ב, מוצרים או נותני שירות

 (.ביניהם

, "אדם חשוב"בהסכמת ' קר מחירים אפיבעלי אומנות אינם רשאים ליי( ב שם"ב)לשיטת המאירי 

 .אלא רק עם הסכמת בני העיר

הסמכות לפקח על המחירים נתונה , הממונה על עניני הכלכלה" אדם חשוב"כאמור לעיל כשאין 

הבעיה היא , ת"בימינו הגוף המפקח על המחירים הוא משרד התמ. בידי באי כוחם של הציבור

כמו כן לא קיים פיקוח על . בודאי לא לארגן חרם צרכניםו, שלא תמיד גוף זה מסוגל לפקח כראוי

 .כאלה שנחשבים כמוצרי יסוד' אפי, כל המוצרים

י פרסום חרם צרכנים באמצעי התקשורת "את המחאות החברתיות כיום יזמו בני אדם פרטיים ע

 כמובן שאין המדובר בגוף מקצועי מוסמך שיש בידו שיקול דעת מספיק כדי לכפות חרם .השונים

, שאכן הדרישה להורדת מחירים מוצדקת ביותר, על אף שסביר להניח. צרכנים על הציבור

 .34ומוסכמת על בעלי המקצוע העוסקים בעניין

 

ֵֹּהן ָגדֹול  ל כ אלקינו שתהא שנה זו הבאה ' יהי רצון מלפניך ה: ְוַכְך ָהיְָתה ְתִפָלתֹו שֶׁ

, שנת משא ומתן, שנת ברכה, שנת רצון, שנת שובע, עלינו גשומה וטלולה ושחונה

ושלא יגביהו , שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל לפרנסה זה לזה ולא לעם אחר

 .שררה זה על זה

 ב,י נוסח הירושלמי יומא ה"רבינו בחיי ויקרא פרק טז עפ
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ם אלשקר "ת מהר"שו, ן"והרמב( מ שם"כס' עי –יא , מכירה יד)ם "שכך סוברים גם הרמב, (שצט' סי)ש "י הריב"עפ 
 (.285' שם הע, תלמודית' אנצי' עי)ברים כך אמנם רוב הראשונים אינם סו(. מט' סי)

33
 .ן שם"א ור"א וריטב, ב ט"ן ב"רמב' עי 
34

' עי)למעלה משישית ' הביע דעתו שאם אכן רווחיהם של יצרני גבינות הקוטגא "שליטנ גולדברג "משיחתי עם הגרז 
 (.ההורדה לפני)אחוזים  16י דעות המומחים רווח היצרנים עמד על "עפ. כ החרם מוצדק"א, (לעיל
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 נספחים

 הקדמון" צמח צדק" –רבי מנחם מנדל קרוכמל  .1

נולד בסמוך לשנת . גדולי הפוסקים והמשיבים בדורוהיה מ( ק"להלן רממ)רבי מנחם מנדל קרוכמל 

מ אוירבך בעל "ז ורמ"היו גם הט חבריו ללימודים, ח"ולמד שם בישיבתו של הב, ס בקרקא"ש

ארבע " דר בועיואף נבחר לייצג את הע, בעיר ייןדכשהגיע להוראה נתמנה ל". עטרת זקנים"

ת עם "עמד בקשרי שו. ות מוראביהלד ניקלשבורג וגלי"י נתמנה לאב"בתחילת שנת ת". הארצות

שימש . שהעריפו עליו שבחים מופלגים ,"חלקת מחוקק"משה לימא בעל ה' ועם ר, ט"בעל התויו

ך שברח "י המסופר בהמלצתו נתקבל הש"עפ. בעירו גם כראש ישיבה שנמנו עליה תלמידים רבים

 .מיסים בקהילות מוראביה פעל רבות בייסוד תקנות ועניני. כיה'כרב בעיר הלישוי שבצ, מהקוזקים

תלמידו  .ובמיוחד בהתרת עגונות, ט שהגיעו מפולניה"ח ות"עסק רבות בעזרה לפליטי פרעות ת

' נפטר ב. שמילא את מקומו לאחר פטירתו, "עבודת הגרשוני"גרשון אשכנזי בעל ' וחתנו היה ר

וזמר , (נה הקדמוןמכו" )צמח צדק"תשובותיו ' מהספרים השונים שחיבר נותרו ס. א"שבט שנת תכ

 .וצוואה שהותיר לבניו, לכבוד התורה

. פסיקותיו ותקנותיו הציבוריות משמשות עד היום בעולם ההלכה כיסודות מוצקים בהנהגת הציבור

ח "בשל גזירות ת. (ב' שם סי) מבין פסיקותיו המפורסמות מצויה תשובה העוסקת בזכות הצבעה

ולנדוד לקהילות יהודיות , ממקומות מגוריהם טלהימלהוכרחו יהודים רבים , בחייו ושאירעט "ות

התושבים הותיקים חששו שמא הללו יפלו , לא תמיד זכו פליטים אלו לקבלת פנים נלהבת. שונות

מפני כך נכבדי העיר של . ואף חששו שמא ישתלטו על מוסדות הקהילה, למעמסה על הקהילה

שכל מי ( חזן שמש ועוד, בחירת רבל)זכות ההצבעה המקובל  ןהקהילה בקשו לשנות את תקנו

לטענתם רק מי שמשלם סכום גבוה של מס יש לו זכות , שנותן מס קבוע יש לו זכות הצבעה

ואיך יתכן שדעת העני תהא שקולה כדעת , רוב צרכי הקהל הם עסקי הוצאת ממון הרי"ש ,הצבעה

מון העם ה ולעומת זה טענ, (ח"ת" )דעת של עם הארץ תהא שקולה כדעת החבר… העשיר

מ "פ שהעשירים נותנים יותר מ"ואע"שהרי הם נותנים את חלקם , העניים שאין לגרוע מזכותם

 ". שנותנים העשירים, שנותנים יותר מן הרב( כסף)המעט ( על העניים)קשה עליהם 

אחת . לאחר שנות השואה האיומות דנו מחברים שונים בדבר תפישתם של הנאצים ועוזריהם

הייתה , ולהוציא על כך מכספי הציבור, לרדוף את אותם רוצחים הש מצוומהראיות שהובאו שי

נ היו קשורים "כפה)בתשובה זו הוא פוסק לגבי רוצחים גויים (. קיא' סי)ק "מתשובתו של הרממ

ונכון הוא שאותן הוצאות היתירים על הרגיל כגון שכר מליצות ושחדים ( "ט"ח ת"לשלהי פרעות ת

לא יהיו נוקמים מן הרוצח יהיה דמן של בני ברית [ הם]ר הפרצה שאם יתנו מתוך הקהל כדי לגדו

ו והרי כל עוברי דרך בסכנה זו הם לכך צריכין כולם לסייע לזה "ו כהפקר ויוסיפו לעשות כאלה ח"ח

וכן נהגנו פעמים הרבה ועשינו עם פרנסי הדור שהיו מעמידים גואלים לרדוף אחר הרוצחים ואפילו 

עים שלא נוכל להוציא מכח אל הפועל להנקם מן הרוצח אפילו הכי היינו לפעמים כשהיינו יוד

  ".מעמידים גואלים לרדוף אותם בדין כדי שיהא מפורסם שאין דמן של בני ברית הפקר
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נאמר בעולת : "(יא, מנחות יג)במשנה ' שהרי נא, ק פוסק בתשובה מקורית לטובת העניים"רממ

לומר לך ', אשה ריח ניחוח' (שם יז)  ונאמר בעולת העוף, 'אשה ריח ניחוח'( ט, ויקרא א)בהמה 

הרי אם כן מפורש שהכסף המועט של . "לשמים אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין את לבו

לפי שעני צריך לטרוח " ,ולא רק זו אלא שיש עדיפות לעני .העני שקול כנגד המרובה של העשיר

  " .כן עשיר מביא מן המוכן בידו בלי טורח מה שאין... בנפשו להשיג מה שיביא למנחה

' עי)ודאגו למרר את חייו באופנים שונים , פים לא ראו את פסיקתו בעין יפהיעשירי הקהל התק

 (.אתווצו

שלא העכבר גנב אלא "הוא מיישם הלכה למעשה את הביטוי ( לו' שם סי)בתשובה מקורית נוספת 

אלא שפעם , וט ומסכן עסק בספסרות של סחורות גנובותיהודי פש(. א, י קידושין נו"עפ" )החור גנב

היהודי מכרם ליהודי שני שהיה אמיד וידע . אחת קנה היהודי כלי כסף מנוכרי שגנבם מהכמרים

הקהילה  דשוועאלא , נצרכו הקהל לפצות את הכמרים, לאחר שנתפשו הפושעים, שהם גנובים

' ק פוסק שאפי"רממ. ה מהיהודי הענישקנה את הסחורה הגנוב, רצה לתבוע את היהודי האמיד

שאילולא היה , "חור"שהוא ה, מהיהודי השני עלהיפריכולים הקהל , היה היהודי הראשון אמיד

עוסק כלל בקניית סחורה גנובה " העכבר" –משלם על הסחורה הגנובה לא היה היהודי הראשון 

 (.ש בדבריו"עי)

 

 חרם הדגים .2

מסגרת ' עי)שהובאו לפני רבי מנחם מנדל קורכמל אחת מהתשובות המעניינות והמפורסמות 

לא נמסרו לנו  מדויקים םהיסטורייפרטים . חרם היהודים על קניית דגים ןבעניי ההיית( אודותיו

אך מתוכן התשובה עולה שסוחרי הדגים הנוכרים ניצלו לרעה את העובדה , (כח' שם סי)בתשובתו 

ם החליטו ללא כל סיבה מוצדקת להעלות את ה. של יהודים בערב שבת אדווקשישנו ביקוש רב 

סוחרי הדגים הנוכרים לא חששו ממחאת , מסויםכפי הנראה היה בכך גם סממן אנטישמי  .מחירם

 .שמע רק מהקהל היהודינזעקה הקול , כמות רבה של דגים ךרוצבגלל שהם לא נהגו ל, הנוכרים

לקנות דגים , עשיר' אדם ואפיהאוסר על כל , ראשי הקהל החליטו על חרם יזום מצד היהודים

שבת באכילת דגים  גהו האם אין בכך איסור של מניעת עונוק שאל"תלמידי רממ. במשך חודשיים

אם יקנה דגים ' שהרי אפי, כמו כן הקשו התלמידים מדוע יש צורך כלל בחרם(. ב, שבת קיח' עי)

מזונותיו של אדם  כל: "ל"כמאמר חז, ה יפרע תשלום זה"מובטח הוא שהקב, במחיר יקר מאד

 (.א, ביצה טז" )ט"חוץ מהוצאת שבת ויו... קצובים לו

עיקר פסיקתו . ואף ראוי לעשות כך, שבהחלט עשו ראשי הקהל כהוגן ההייתק "תשובתו של רממ

כדי להוריד את מחירי הקינים ( ז, כריתות א)ג "מסתמכת על הוראתו המרחיקת לכת של רשב

משום עת לעשות , ג הקל בדין תורה"רשב(. מאמר ובהערות שםבגוף ה' עי)שהאמירו לדינרי זהב 

ק מסיק שיש "רממ(. ת בגוף המאמרוהער' א ועי, י כריתות ח"י שיטת רש"עפ)הפרו תורתך ' לה
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גם את . אדווקשהרי עונג שבת מהתורה אינו בדגים , ו"בקכנגד מוכרי הדגים לנקוט בחרם צרכנים 

ה יפרע למי שיש לו ממון רב ובכל אופן "אי שהקבדוש, ביאו התלמידים דחההש ההשנייהטענה 

, שאין להם כלל ממון לכך ןמכיוו, אבל העניים שאין להם ממון כיצד יקנו, יקנה ביוקר לכבוד שבת

ת שוראוי לע ךהוא מסיים את דבריו שכ". עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות"ע שאמר "וכדברי ר

לתשובה זו הוסיף בן ". כדי שיקיים שבתות הרבהמוטב שיחלל שבת אחת "ל "ש חז"והוא מעין מ

והמסקנה , "מפני תיקון העולם, אין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהן"ק ראיות נוספות מ"הרממ

גוף ' עי)מחשש הפקעת שערים ' מקביעת תענית ביום ה תמהימנעווכן . שהוא משום דוחק הציבור

 .ת בשב ואל תעשה"ד' אפי ד לעקור"ד וב"ביד כל ב חכוובכלל שיש , (המאמר

' סי' ג תחי"ר ופמ"א א"מג)י גדולי האחרונים "והובאה לפסק ההלכה ע, תשובה זו התפרסמה מאד

 .אך לא הכל הסכימו לחידוש זה, (שם)ב "המשנ' עי ,ואף נפסקה להלכה, (ברמ

ר אל מול שא( י שם"רש)יחידית  שיטהק על "תמה כיצד הסתמך הרממ( א, כריתות ח)הערוך לנר 

. ולא ביטל שום דין תורה, (הערות בגוף המאמר' עי)ג הורה כפי הדין "הראשונים הסוברים שרשב

היו צריכות הנשים להביא את , י יתכן שאחרי שהוזל השער"לשיטת רש' שאפי, כמו כן הוא מקשה

אמנם בעונג שבת אחר שנתבטל . ההמצווובכך לא נתבטלה , הקינים שהיו חייבות על כל לידה

 .א לתקנו"כבר א

 לאצג היה חשש לתקלה "והוסיף שאצל רשב, תמה כעין המובא לעיל( א, גיטין מז)ס "אף החת

למנוע לעשות חרם ואבל לגבי דגים מדוע יש , מפני יוקר הקינים ,יולדות שלא יקריבו כלל

אנוסים הם ופטורים ואין בכך , שהרי העניים שאינם יכולים לקנות, מהעשירים מלקנות ביוקר

כמו כן הוא מוסיף להקשות . ומדוע יש לבטל עונג שבת של העשירים מפני תקנת עניים ,תקלה

היה מותר לבטל מצות עונג , שאף אם היו הסוחרים יהודים, שמשמעות דברי תשובת הצמח צדק

מהתורה כדי למנוע  המצוול בטשהרי אין ל, ס"על כך תמה החת. שבת כדי להוריד את השער

ש גיטין "ם פיהמ"רמב' עי) "לא תחנם"שיש לאו של , כשהסוחרים נוכרים אדווקעליית מחירים אלא 

אין ביד הקונים , על אף שעוברים עבירה בהפקעת השער, אך אם המדובר בסוחרים יהודים, (ט, כ

 .עבור כך המצוווכיצד ניתן לבטל , ביוקר שום איסור

ק היה חשש נוסף שמא "שיתכן אולי שחוץ מהשיקולים ההלכתיים שעמדו לפני הרממ, יש להעיר

וכמו שרמז בנו בראייתו מפדיון שבויים , ינצלו הנוכרים את היהודים ויעשו כך אף בשאר מוצרים

 . יתר על כדי דמיהן
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 בשוק המודרני" משפט-חושן"

 

 

 

 

המרת מושגי : הכלכלה המודרנית מציבה אתגר בפני פוסקי ההלכה

, שעל רקעה נידונו דיני ממונות בתלמוד ובפוסקים, הכלכלה העתיקה

, "כסף"כ, מושגי יסוד* אל מציאות כלכלית חדשה ושונה לחלוטין 

ימינו -מקבלים בכלכלה בת, ורבים אחרים" קנין", "שטר"

ובחינת מעמדם ההלכתי דורש מלאכת מחשבת , משמעויות חדשות

האם ? מ"מה טיבה ההלכתי של חברה בע* מילתא -של תרגום ודימוי

והאם נוכל ? שטר חוב או רק פנייה חתומה לבנק, ק הוא כסף'צ

 בהלכה" זכויות יוצרים"למצוא שורש ל

 

 

 

 

 

 ה שעל ידי עיתון משפח' קולמוס'המאמר פורסם במוסף התורני 

 לרגל יום העיון התורני למשפטי הממון בזמננו, והוא מתפרסם כעת שוב
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כדי שאכן יזכה , שלוש הן המעלות הנדרשות מפוסק ההלכהכי , מקובל לומרל "זצ "חזון איש"בשם ה

סק להכיר את על הפו, שנית; היא ידיעת התורה בכל היקפה, כמובן, הראשונה. לכווין לאמיתה של תורה

 תורניתה הידיעדרושה המומחיות להתאים היטב בין ה -לבסוף ו ,כל פרטיה לע ,העומדת לפניו המציאות

את בטעות שייך להפוסק עלול , מעלה השלישיתבהעדר ה. בפניו כשאלה מעשית תעומדהלבין המציאות 

אחרת המתאימה  ייהסוגיו לפנקיימת בעוד  ,הלכתית המסקנלהסיק מכך מסוימת ו יהלסוגישלפניו דון יהנ

 .ההלכתית שונה לחלוטין ההמסקנ אועל פיה תה ,דוןילניותר  במדויק

הכרחית כי מר וניתן ל, ועם זאת ,כל שטחי הפסיקה ההלכתיתב, כמובן, תקפה" חזון איש"הדרכה זו של ה

 :בשני מישורים ,בעידן המודרני הוראת דיני ממונותבאנו באים לדון כאשר  מיוחדהיא ב

יש להתייחס למציאות העכשווית ולכלים העכשוויים  ,בדומה לשאר שטחי הפסיקה בעידן המודרני. א

בהלכות מוקצה יש לבחון כל פריט ופריט המצוי היום , הלדוגמ. ל"ולמצוא את המקבילה שלהם בחז

התאמת  .'מוקצה מחמת חסרון כיס וכדו, הגדרתו היא כלי שמלאכתו לאיסורולבחון אם  ,מנובעול

יש לבחון את  ,בדומה לכך גם בדיני ממונות. תשנה כמובן את מעמדו בשבת, רה ההלכתית לכל פרטההגד

א ילכך ה הדוגמ. ל"המצויים בדברי חז" כלים"הן העכשוויים ולדמות אותם לאחד מ" כלים"ה

בעוד , חוב-לשטראת ההמחאה מדמים ה יש. בפסיקה ההלכתית הממונית (ק'צ)ההתייחסות להמחאה 

 .כפי שנראה להלן, טים שהוא כממון ממשאחרים נוק

בה מושגי היסוד הישנים , חדשהאנו עומדים בפני מציאות : האתגר גדול יותרבדיני ממונות אלא ש. ב

. ל"כלל בזמן חז ותשלא היו קיימ, ולצידם מתפתחות דרכי מסחר חדשות, נטענים במשמעויות חדשות

בהם איננו נדרשים אלא להתאים מחדש את , מוקצה כבהלכות -שוני בכלים טכניים לא רק , לפנינו עתה

 .ס"אין להם כל מקבילה בסוגיות השש ,מושגים חדשיםכי אם  -ההגדרות הישנות לכלים החדשים 

טל הלוואה לצורך נאדם ש ,בעבר. מ"חברה בעבאשר למעמדה של של הפוסקים דיונם א ילכך ה הדוגמ

, בהעדר השבת החוב. אחריות אישית להשבת החוב םע ,בעל חוב הופךמכך היה כתוצאה ישירה  ,מסחרו

 ,מ"חברה בע: כלכלה המודרנית פיתחה מושג חדששנה ה 022-כלפני . יים לתשלום החובאאחרהיו נכסיו 

אין  ,בשפה פשוטה. היינו שאין בעלי החברה אחראיים אישית להשבת החוב, שפירושו חברה בערבון מוגבל

משועבדים  בלבד נכסי החברהו, לשם תשלום החוב עלי החברהשל ב אפשרות לגבות מנכסיהם האישיים

ויש לעמול רבות כדי להגדיר את המהות  ,ל"אין לנו מקבילה כזאת בדברי חז, כפי שהוזכר לעיל. לחוב

 .כפי שיפורט בהמשך המאמר ,ההלכתית של חברות אלו

ההלכתי במושגי השוק המדגימות את העיון , געת בקיצור נמרץ במספר סוגיותבקש לבמאמר שלפנינו נ

 .המודרני ואת דברי רבותינו הפוסקים בנושאים אלו

.1. 

 העברות בקנאיות וכסף אלקטרוני, המחאות, מטבעות ושטרות

 ,העברת מטבעות זהב דייל שנעשה ע ,תשלום ממוןנסגרו בין שני צדדים על בסיס סקאות יע ,בעבר הרחוק

הזהב או  רך עצמם וכל ערכם נשען על משקלפו את עמטבעות אלו שיק. למוכר הכסף או נחושת בין הקונ

התחילו ממשלות להנפיק  ההיסטוריונים מצביעים על סוף ימי הביניים כתקופה שב. בהםהכסף הכלולים 

ם ניתן לקבל תמורתהך עראת השיקפו את ערך עצמם אלא ר לא שא ,שטרות כסף עם סכומים נקובים

 .מאוצר המדינה
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ולקביעה זו  ,(י חובבדומה לשטר) "אין גופן ממון"שטרות אלו  ,חינה הלכתיתמבכי  פוסקים שסברומן היש 

חתם "ה ,ברם .עודדיני אונאה ו ,דיני שומרים ,פדיון מעשר שני ,כדוגמת פדיון הבן רבות הלכותהשלכה ל

ע מכל מקום אין זה גור ,"ממון ןאין גופ"גם אם אמנם קבע ש (סימן קלד ,יורה דעה ,ת חתם סופר"שו) "סופר

ומי שממאן מלמכור וליקח  ,גדר מטבע הוא שגזר עליו המלך שתצא"היות ו ,ממעמד שטרות אלו כמטבע

ולא מלכותא דארעא  ,ודינא דמלכותא דין אמת ומשפט צדק הוא בזה ,באותו מטבע יתחייב ראשו למלכות

 ."ש"ית לבד עליו אלא גם מלכותא דרקיע

ששטר הממשלה  כךב ,שטר חוב לבין שטר הממשלהההבדל המהותי בין מסביר עוד את " חתם סופר"ה

 היינו ,הראיה שבורק כל כוחו הוא  -ושטר חוב  ,והמטבע שיסחרו עמ ה יהאכוחו הוא בגזירת המלכות שז

הוא אבן יסוד בכל תחומי המסחר  "חתם סופר"ק זה של הפס. שיש מי שמחויב לשלם תמורת השטר

ג  ,פרק יח, ריבית' הל ,"ברית יהודה" ראה)ה במשך הדורות תו כהלכה פסוקואכן התקבלה דע ,והממון בהלכה

 .(סיכום השיטות בזה ,ובהערה שם

בדמות השימוש  ,שינוי נוסף -ובפרט המסחר בסכומים גבוהים  -ברבות השנים עבר רוב המסחר 

ות גיש 3 מנותניתן ל ,בקיצור נמרץ. גם בסוג זה של תשלום מצאנו דיון רחב בפוסקים .(קים'צ)בהמחאות 

ק לעתים מרשה 'כאשר כותב הצ ,ק מהותו כשטר חוב'ישנם הסוברים כי צ. א :ק לפי ההלכה'בהגדרת הצ

בשם מצאנו בספרות ההלכה מושג דומה . "(למוטב בלבד"כאשר לא מצויין עליו )ק לפדותו 'לכל מי שמחזיק בצ

לפי  .ועוד פוסקים ,(קיט סימן, חלק ה) "מנחת יצחק"בעל  הכריעדרך זו וכ, (א, קעב תראבבא בראה ) "ממרני"

ההלכה בדינים דורשת ש פיכ ,תשלום ממון ממשכ תק נחשב'נתינת הצ אין ,ק'שיטה זו בהגדרת הצ

ר ק מהמקבל לאח  'היות והעברת הצ ,ק נתינת ממון ממש'רואים בצ ,לעומת זאת, אחרים. ב ;מסוימים

קובץ , ש אלישיב"הגרי)ם כממון ממש הרי זה מגלה שהציבור רואה בו אמצעי תשלוו ,כל כך צהה נפותנעש

יטה שלישית רואה ש. ג ;(685' עמ, בראשית, "עלינו לשבח"ובספר  4' גל, "בית דוד"וכן בקובץ , סימן ר ,חלק א ,שובותת

של מעמדו מ ףק גרוע א'מעמדו של הצ, לפי גישה זו. ק רק בקשה לבנק להעביר סכום מסוים למקבל'בצ

עטרת "ת "שו, ש קרליץ"הגרש)נדרש לפי ההלכה  התנאי זבמקרים שממון ממש אינו נחשב לובודאי  ,שטר חוב

 .(א"נ קרליץ שליט"וכן ידוע משמו של הגר ,סימן סה ,חלק א, "שלמה

 ,כרטיסי אשראיובימינו עיסקאות נסגרות בעיקר על ידי  ,אחרונה עבר עולם המסחר מהפכה נוספתב

. דרך הרשת המקוונתאמצעות תשלום כסף וירטואלי אף בהעברות בנקאיות ישירות בין הקונה למוכר ו

ישנו סוף -ףסו -ועדיין  ,מהטעמים שהוזכרו לעיל" מטבע"בעוד שטרי כסף מטעם הממשלה יכולים להקרא 

אין  -כסף וירטואלי בהעברות בנקאיות וב ,"מטבע"יכול להקרא החפץ ממשי בעולם בדמות השטר עצמו 

למיטב )ותן ובבנק של המקבל ם במספרים הרשומים בבנק של הנאלא רק שינויי ,כסף ממשי כלל לפנינו

על אף שזכה לשמוע  ,על הגדרתו של ממון וירטואלי זה א"פוסקי דורנו שליטטרם פורסמו תשובות מפורטות מ, ידיעת הכותב

 .(ם שוניםעת הלכתיי-יצוין עוד כי בשנים האחרונות פורסמו מאמרים בנושא בכתבי; דעתם בנדוןאת פ מפוסקי הלכה "בע

.2. 

 מ"חברה בע

זמננו היא העובדה שכיום רוב ככל -במסחר בןאחת הבעיות המרכזיות , הזכרנו בראש דברינוכפי ש

א הפרדה יה "מ"חברה בע"משמעות המושג . חברות בערבון מוגבל ותהחברות הפעילות במשק מוגדר

גם אם  - רגום לשפת המעשהבת. מוחלטת בין נכסיהם האישיים של בעלי החברה לבין נכסי החברה עצמה

סחורה וציוד , ני החברהיקרקעות ובני)שהוא מעל שווי נכסי החברה  החברה תצבור הפסדים וחובות בסכום
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מנכסיהם האישיים של  את יתרת החוב  החוק האזרחי יפל ע עדיין לא יהיה ניתן לגבות, ('ורכבים וכד, משרדי

 .בעלי החברה

ההגדרה ההלכתית . משקיעים פרטיים דייל מניות לקניה ע ותמשווקרוב החברות הפעילות במשק , בנוסף

מר שישנם כמה סוגי ובאופן כללי ניתן ל. ומשתנה לפי סוג המנייה שרכש המדויקת של משקיעים אלו

 .ות מסוג לסוגהצבעה של הרוכש משתנה-תוכאשר מעורבות וזכ ,בשוק מניות המוצעות

מקבילה  ןוהאם ניתן למצוא לה ,ןריע במהות החברות עצמפוסקי ההלכה נדרשו להכ ,ל"כל הנתחשב בבה

בהתאם לאופי המניה , יש לדון במעמדו של בעל מנייה בחברה ,וכנגזר ממנה ,בנוסף להכרעה זו. ל"בחז

 .שרכש

שפעילותן שותפות בחברות . 1: נושאים חמורים בהלכה ביחס לשלושהההכרעה ההלכתית נדרשת בעיקר 

פות בחברות שות . 3; בחמץ בפסח חזיקות ואף סוחרותהמפות בחברות שות. 0; שבת-כרוכה בחילול

כך  -יות הצבעה ווככל שיש בידו יותר זכ ,ככל שמעורבות רוכש המנייה גוברת. על איסורי ריבית העוברות

במשך כל זמן בעלותו על , ל"יתכן שיעבור איסורים רבים בכל התחומים הניחמור יותר מעמדו ההלכתי ו

 .המנייה

רבי . (סימן א ,חלק ג) "מנחת יצחק"ת "ר מפורט של הבעייתיות בהגדרת חברות אלו ניתן למצוא בשותיאו

חקר את הנושא ר שא ,ל"ט זצל מצטט בתשובה זו את דעתו של הרב שאול ויינגור"זצ יצחק ישעיהו וייס

אין לבעלי המניות אחריות הסיק שהיות וו ,(שיצא לאור לעילוי נשמתו "יד שאול"זכרון ה-בספר והובאדבריו )לעומק 

מנחת "בעל  .אין הם נחשבים כבעלים כלל וכלל -אישית ולא ניתן לגבות מנכסיהם במקרה של הפסד 

 ,מנייה אחריות ושם בעלים על הנעשה בחברה יובסופו של דבר מוכן להסיר מבעל ,תודחה את סבר "יצחק

ואף לא לחוות  ,לא מיניה ולא מקצתו ובאותן מניות שאין להם שום דעת בעלים" :רק במקרה אחד ויחיד

 ומרלש בזה י ,וכמו בניירות של הממשלה ,פ בישיבה המתקיימת בין חברי החברה מזמן לזמן"דעתם עכ

 ."ל"כנ ,לת אחריותבונחשב רק כהלואה בק ,ה אפילו בעלות מוגבלתא הודל

לאיסורי ריבית מצאנו  ברם בנוגע ,ל לא התקבלה להלכה באופן כללי"אמנם סברתו של הרב ויינגורט זצ

א משום שכאשר בדיני ריבית יהסיבה לכך ה. חלק מגדולי הפוסקים דייל סברות דומות שאכן הוזכרו ע

בהלכה הוא רק אדם אשר נושא אחריות אישית " לווה"יש להתחשב בנתון נוסף בדמות העובדה ש ,עסקינן

ואין על בעליהם שעבוד אישי  ,חברה או בנק אשר אינם בני אדם פרטיים. (שיעבוד הגוף=)ההלוואה להשבת 

זו  ההזכיר סבר ,ג"המהרש, ל"מ שיק זצ"אחד מגדולי תלמידי מהר". לווה"אינם בגדר  ,כלל וכלל

ברם מאוחר יותר הביא . הלכה למעשה אבל היסס להסתמך עליה ,(סימן ה ,דעהיורה  ,ג"ת מהרש"שו)בתשובתו 

 תואשר אכן התיר על סמך סבר ,ל תשובה נוספת מרבו"ד מאקווא זצ"מ למברגר גאב"גרלדפוס תלמידו ה

יורה  ,"חלקת יעקב"ת "שוהובא גם ב, חלק ב ',נועם'העת -כתב)לקבל ריבית מבנקים מבלי להזדקק להיתר עיסקא 

מרבותינו ש לציין כי יש י. (סימן סב ,חלק ב ,יורה דעה ,"אגרות משה"ת "בשו תדומה מובא הסבר ;אאות  ,סימן סה ,דעה

המתירה קבלת ריבית  הבלו את הסבריאשר לא ק, ל"בתשובה הנ "מנחת יצחק"כדוגמת ה ,פוסקיםה

 .(122-125הערות  ,343 'עמ ,"תורת רבית"ראה  ,לסיכום השיטות)בלי היתר עיסקא  מבנקים

.3. 

 "זכויות יוצרים"

המעוגנת " זכות היוצרים"כזו היא . ל"מן חזשלא הייתה קיימת כלל בז, שוב אנו נפגשים עם ישות חדשה

 , אשר על פיה מוגנת זכותו של אדם על רעיון שהגה, ימינו-היטב במשפט האזרחי בן
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פוסקים שלא מצאנו בכל הכבר ציינו . זה ממון דייל את רעיונו ולהרויח ע" לגזול"כדי למנוע אחרים מ

 ,לעומת זאת ,גניבת רעיון .לקיחה של חפץ ממשיפעולת מלבד  ,"גניבה"ו "גזל"תיאור פעולה כל "ספרות חז

 .לא מצאנו

בכך שבעבר לא היה קיים כלל מושג של ייצור המוני  ,עובדה זולנו  הברוסדיין חשוב בארץ המפיו של 

ה אפשרות של הפסד ממון יתוממילא גם לא הי ,רעיון דייל ה אפשרות להרויח ממון עיתומשום כך לא הי

 .המהפכה התעשייתית בעידן המודרני דייל צב זה השתנה כמובן עמ. גניבתו דייל לבעליו ע

בראשם ו, כוללים גניבת רעיון בגזל ממשה ,לפנינושדורות ן הישנם מגדולי הפוסקים מ ,על אף האמור לעיל

שזו  ההעובדה שכך מקובל בעולם הרחב רק מוכיח. (מדסימן  ,חלק א) "שואל ומשיב"בעל ה ,ש נתנזון"הגרי

ישנם פוסקים   ,לעומת זאת. ל"מקבילה בחז האף שלא מצאנו ל ,אמנם יש כאן גזלפשוטה ש הסבר

יש . רעיון גזל ממש מוכיחה שאכן אין בגניבת ,ל לסוג כזה של גזל"הסוברים שעובדת העדר מקבילה בחז

 .אלא שסברו שאין לאסור זאת מטעמי גזל ,לא בהכרח מתירים גניבת רעיון ,ברים כןסולציין שגם ה

דינא "ו" יורד לאומנות חבירו" ,"השגת גבול"וספים לאסור גניבת רעיון מבוססים על דיני טעמים נ

יות וזכ - עמק המשפט"אריכות גדולה בספר  ורא ,סבוכה זו הלסיכום ודיון נרחב בכל השיטות בסוגי)" דמלכותא דינא

 .(א"כהן שליטבי יעקב אברהם רמאת , "יוצרים

.4. 

 פשיטת רגל

במובן " פשיטת רגל"אולם כאשר אנו באים להשוות בין המושג , ל"יע אמנם בדברי חזהרגל כבר מופ-פושט

 .מתברר לנו כי רב השונה על הדומה, הרגל לפי החוק האזרחי-לבין מעמדו של פושט, ההלכתי

. הבנת החוק -להבדיל  -דון לבין יבהבנת המושג עצמו ישנו הבדל עקרוני בין הבנת ההלכה בנ, ראשית

ת יוהעדיפו יחלוקת נכסי הבעלים לכלל הנושים וסדרנידונם היה בדבר  ,נו בדבר פושט רגלל ד"כאשר חז

לחן ערוך חושן שו)אין בהלכה שום פטור גורף לאדם אשר אינו מסוגל כרגע לשלם את חובותיו . בחלוקה זו

לפי ההלכה , מוןבו ברגע שפושט הרגל ישוב לעמוד על רגליו ויצבור מ, בשפה פשוטה. (אסעיף  ,טסימן צ, משפט

, לעומת זאת, בחוק האזרחי. הוא עדיין מחויב לשלם את כל חובותיו אלא אם כן מחלו לו בעלי החובות

 את בעל החברה מכל התחייבות עתידית לשלם את תהכרזת פשיטת רגל וחלוקת החובות בין הנושים פוטר

 .חובותיו גם אם וכאשר יתעשר שוב

עמד על הבדל עקרוני נוסף בעצם חלוקת הנכסים  (סימן סב ,בק חל ,שפטמשן חו) "אגרות משה"ת "בשו

ישנו פירוט מדוקדק בדבר חלוקה זו  (סעיף א, סימן קד, לחן ערוך חושן משפטשו)בהלכה . הקיימים בין הנושים

וכל הקודם בקנין שנעשה בעת נטילת החוב קודם לאחרים  ,ינו שתאריך נטילת החוב הוא הקובעיועיקר ענ

 .ויכול לחלק את הנכסים באופן אחרלא מחויב לכלל זה , להבדיל ,ק האזרחיהחו. בגבייה

החוק . הלכה לחוק הוא בדבר הסכמת הנושים להכרזה על פשיטת הרגלתחום נוסף שבו יש הבדל בין ה

מצריכה מחילה מפורשת  ,להבדיל ,ההלכה. רוב הנושים שותפים לה רק יכול לאשר הכרזה כזאת גם כאשר

 .הרוב יכול לכפות מחילה על הפרט איןשל כל הנושים ו

כוללת הבנה בסיסית של הצדדים , י צדדיםנסקה הנחתמת בין שיכל ע ישנם פוסקים הסוברים שבזמנינו

ועל  ,בהבנה זו ותכלול, אלופוסקים  לדעת, אותוגם הלו. שחלותה תואמת את חוקי המדינה בה הם חיים
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הערה  ,פרק ב ,הלואה' הל ,"פתחי חושן") הנושים לפי החוק על המלווים תנאי חלוקת הנכסים בין יםכן מקובל

 .(שם, "אגרות משה"ראה ו, סב

נו שהזכרכפי  ,במעמדם של רוכשי מניות החברהעלינו לשוב ולדון  ,א חברה הפושטת רגלודון היכאשר הנ

שמעות אזי בזמן חלוקת נכסי החברה אין מ -מניות הם שותפים לחברה  אם נקבל את ההנחה שבעלי. לעיל

נכסים ן הכולם שותפים לחברה ומגיע להם חלק מ סוף-ףשהרי סו ,לעובדה שאחד רכש מנייה לפני השני

א יההרי אין הם שותפים וההתייחסות אליהם  ,חברהלאם רק הלוו כסף , ואולם. לפי ערך השותפות

 .(שם, "שהמת אגרו")בהתאם 

טענה זו מקבלת משנה תוקף כאשר . דינהכל השותף לעיסקה בזמננו עושה כן על דעת חוקי המ, כאמור

מסתבר שבשותפות מעין זו ו, מדובר על שותפות בחברה מסחרית המתנהלת לפי חוקי הממון של המדינה

' הל ,"פתחי חושן")שעצם ההשקעה בחברה נעשה על דעת החוק המקובל ל "רבים מהפוסקים יודו לטענה הנ

גם כאשר התקיימה הצבעה בין הנושים והרוב  ה זובסבר יש הרוצים להשתמש. (סוף הערה סג ,פרק ב ,הלואה

ורואים בדעת הרוב ובשתיקת המיעוט מחילה גם  ,המיעוט לא היה שותף להחלטהבעוד אישר את ההכרזה 

ובהעדר  ,מדגיש שלפי ההלכה נדרשת מחילה ממש (קלדסימן  ,חלק ג) "מנחת יצחק"בעל ברם . לפי ההלכה

 .חובו כאשר יתעשר שוב פושט הרגל מחילה יוכל בעל החוב לדרוש את

.5. 

 חוזים

תקפה כקנין גם , בין קבלנים או בעלי דירות וקוניםבפרט  םהיו תרבים סבורים שחתימת חוזה המקובל

  "קצות החושן"בעל  ימיו שלכבר ב. אבל כבר העירו פוסקי הלכה שאין זה פשוט כלל וכלל ,לפי ההלכה

שעובדה זו  "קצות החושן"העיר על כך הו ,עליו את המוכרשהקונה מביא את השטר ומחתים היה נהוג 

שהשטר חייב להיות בבעלות המוכר  (ב, כגיטין ) גמראכמבואר ב ,את תוקף השטר לפי ההלכה הלבד משמיט

-כלל על ידי עורך-החוזה מנוסח בדרך, בימינו. (אסעיף , סימן קצא, "ת החושןקצו")לקונה  ךכר אשר מעבירו אח

ואינו כשטר שבבעלות המוכר הניתן , ים ממנו בפני המוכר והקונה ומחתימם עליהםהמניח עותק, דין

 .לקונה

דנה  (א, בבא בתרא ג)הגמרא . החוזה המצוי בימינו ישנה בעיה הלכתית נוסחיש שהעירו שכבר ב ,מלבד זאת

נחשב שאין קנין זה מועיל ושם היא מסקנת הגמרא . כדי להבטיח חלוקה עתידית של חצר בעשיית קנין

כגון )אבל קנין כדי לחייב קיום הבטחה  ,ינו העברת בעלותישקנין ענ הוא ביאור הדבר. "קנין דברים"הוא כ

וקן של שטר מכירה לפי ההלכה חייב לכן הנוסח המת. אינו מועיל - (ני שותפיםיתה שייכת לשיחלוקת חצר שה

. ועבר הבעלותתשעל ידי השטר  ,בלשון הווה ,"שדי נתונה לך"או " שדי מכורה לך" :כך להיות מנוסח

אם יעמוד הקונה בתשלומים והמוכר : הוא על העתידהרגיל סח והנ, לעומת זאת ,בחוזים הנהוגים כיום

 .נקבע מראשבתאריך ש ועבר בעלות הדירה מהמוכר לקונהתבתנאים שהתחייב עליהם אזי 

, תחייבויות הקונה לפיוה ולמילוי, כפוף לאמור בחוזה זה: "רגילים לכתוב בימינו בנוסח החוזה, למשל, כך

". ולמסור לו את החזקה בדירה, בחוזה זהט כמפור, מתחייב בזה המוכר למכור לקונה את הזכויות בדירה

לעומת נוסח ההלכה , הקונה התחייבויותשהמוכר רק מתחייב למכור בכפוף למילוי  זהסח וניתן לראות בנ

עיון -שיעור ביום ,א"דברג שליטרבי זלמן נחמיה גול) נקנה השדה ההשטר הזה בלשון הוו דייל עש" שדי מכורה לך"

קפם של ויש הסבורים כי ת. (י 'עמ ,אחלק  ,"עומקא דדינא"וב ,חלק ג ,"טוב וישר"בוכן  ,"נתיבות חיים" הדין-תבבי

ת בדרך היינו קנין המועיל מכח מנהג העם לקנו; א, בא מציעא עדב) "סיטומתא"על קנין  ו נשעןנחוזים בני זמנ
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בר העירו שיש מחלוקת קדומה אלא שכ, עבור קניית דירהבהדרך המקובלת היום  והיות וז (מסוימת

 ,"משפט שלמה"ועיין עוד  ,הערה ה ,פרק י ,יניםנקדיני  ,"פתחי חושן")בפוסקים האם מועיל קנין סטימותא בקרקע 

שקניית הדירה נמצא , קף כשטרימינו ת-לדעת הסוברים שאין החוזה בן, הלכה למעשה .(סימן ג ,חלק א

 .מדין קנין חזקה ,בפועל תתבצע רק במסירת המפתח

.6. 

 ירושות וצוואות

יאות לגרור מצ למצב זה יכו. הלכה שונים מאוד מהמושג המקביל בחוק האזרחיה יפל דיני ירושה ע ,כידוע

יורשים , רה מכךיית. ההלכה יפל רבבות יהודים בכל רחבי העולם מחזיקים בממון שלא מגיע להם ע הבש

כתוצאה מכך . כדוגמת ספרים וכתבי יד ,דין תורה למכירה יפל רבים מעבירים פריטים שירשו שלא ע

בין שלל ההבדלים בין הלכות ירושה לנהוג . דין תורה יפל תכן מצב שהקונה מחזיק ברשותו חפץ גזול עיי

 .נחלה ירושת הבת והעברת, בדין האזרחי יש למנות את היחס לירושת בכור

 יפל עיקר הקושי בניסוח צוואה התקפה ע. שונה בתכלית מהמקובל בעולם הרחב 'צוואה'גם המושג 

רוב הצוואות המקובלות  ,ואכן. ההלכה אין אפשרות להקנות לאחר מיתה יפל היא העובדה שע ,ההלכה

של קנין  לעומת זאת צוואה הלכתית חייבת להכליל מרכיב. בעולם מקנים את הירושה רק לאחר מיתה

רבים מהפוסקים עמלו במשך השנים ". מתנה מחיים"כדי לתת לו תוקף של , שעה לפני מיתה, מחיים

מיותר לציין שאין עצה אלא להתייעץ עם סמכות הלכתית לפני . לפי ההלכה ותבניסוח צוואות התקפ

 ."(משפט הצוואה"נים אלו בספר המקיף יניתן למצוא בירור נרחב על עני) כתיבת צוואה

הדורשים עמל רב כדי לרדת לעומקם , קצוות נושאים הלכתיים סבוכיםבאך געת ביקשנו בדברינו אלו ל

קא בתחום הממוני ממעטים האנשים ול שדו"זצ נוכבר העיר אחד מפוסקי דור. ולפסוק בהם הלכה למעשה

והיה  ,ו הלכהז -' לשאול ולבקש את דבר האנשי לב יתעוררו  נואם בעקבות מאמר. לשאול והתייעץהבאים 

 .זה שכרנו





 הרב יהושע פפר

 : השיטה הכלכלית ביהדות

 1תלות כלשון מאזניים-אי

 הקדמה
. אתגר חדש וייחודיבפני  הוגי תורת ישראל ופוסקי הלכותיה עומדיםמאז שיבת ישראל לארצו 

שבימי קדם לא הטרידו את עולם התורה ומנהיגיו , סוגיות רבות העולות בהקשר המדיני

בעת החדשה תחום פורה וחשוב בהגות התורנית ובפסיקה מהוות , הרוחניים והאזרחיים

שיש לברך , במגוון תחומים ספרות מכובדת לעולםאפוא אתגר המדינה היהודית הביא . ההלכתית

 .עליו

אחד . נותרו מספר תחומים שטרם זכו להתייחסות מעמיקה בכתיבה התורנית המתחדשת ,מנגד

עדיין בולט בדלות הכתיבה שאך , אחדיםעסקו בו הוגים תחום שאמנם  –מהם הוא הכלכלה 

 .בפרט ביחס למדיניות כלכלית ראויה, אודותיו

יש . מציגים מגוון דעות על קשת רחבה של אידיאולוגיותשכן עסקו בנושא ההוגים השונים 

-בעמדה תורניתנוקטים אחרים , אל מול תפיסה זו .למודל של שוק חופשי קפיטליסטיהנוטים 

. במודל הכלכלי התורני( חלוקה מחדש של רכוש" )חלוקתיים"אלמנטים  שוויונית המדגישים

מורים על הקושי , ל"והעובדה שהדעות השונות נתמכות כולן במקורות מספרות חז, המגוון הזה

ת שונה ימים על מציאו-יישומה של מסורת עתיקתס משנה סדורה ומסקנות חדות לגבי לבס

 .בתכלית של כלכלה מודרנית

ותרגומם לעידן , מתייחסים לחברה חקלאית שאבדה מן העולםבתחום הכלכלי  משפטי התורה

על וליישמם הניסיון לחלץ ערכים מתוך מצוות התורה . מלאכה מורכבת הינובתכלית שונה כלכלי 

שאלות העולות כיום מאפשר להוגים שונים למשוך את החבל בהתאם להשקפת עולמם ונטיית 

 .בין ההוגים, ם חריפיםמתוכ, אין להתפלא אפוא על חילוקי דעות. ליבם

לא  שלדעתי, חדשהיבט  ראויה מתוךהכלכלית ה השיטה שאלת במאמר זה אבקש להאיר את

, לדעתי .בלתי תלוי באחרים ,אדם עצמאיו של היות –התלות -ערך אי :הואר דיו בכתיבה עד כה

ולכן יש , (כג, ירמיהו ט' עי" )צדקה ומשפט, חסד"עיקרון זה יכול לאחד ולאגד את ערכי היסוד של 

 .לשים עליו דגש ביחס למדיניות כלכלית הרצויה

השני , התיאולוגיהראשון יעסוק ב: נחלק את הדיון לשלשה פרקים, כדי להדגים יפה את העניין

  .והשלישי בשיטות כלכלה, בערך המלאכה

 יהודיתבתיאולוגיה ( 2תלות-אי)ערך העצמאות 
דורותיהם היא שאלת כוונת גדולי הוגי היהדות לאחת השאלות התיאולוגיות שהעסיקו רבות את 

  3?ולאיזה צורך הושם בו האדם, להים את העולם-לשם מה ברא הא :הבריאה

                                                           
1
 .ה בעתיד"תתפרסם בעהמאמר הינו גרסה מקוצרת של טיוטה ש 

המינוח באנגלית הוא . כשמות נרדפים לאותו עיקרון" תלות-אי"ו" עצמאות"לצורך המאמר השתמשתי במונחים  2
self-reliance  אוself-sufficiency.  



הניחו כהנחת  –הן מהזרם הרציונאליסטי וביתר שאת זה הקבלי  –מספר פילוסופים יהודיים 

הגה רעיון זה ש, למיטב מחקרי, הראשון. ל ברא את העולם כדי להיטיב עם האדם-יסוד כי הא

 רצה הבורא כי( ות הוגי יוון הגדוליםבקכנראה בע)שקבע , פילון האלכסנדריהינו  אצל היהודים

. אחריו באה מסורת חשובה המחזיקה בדעה דומה 4."והעשירים השופעים בחסדיו טובות לעשות"

שבריאת העולם ולכן לא ייתכן , ל עצמו הינו שלם בתכלית השלמות-עיקרון נובע מההנחה שהאה

  .הייתה נצרכת לצורך עצמו

, לדעתו". טוב יצר כבוד לשמו"הנחה זו עומדת בבסיס דברי הגאון מוילנא בביאור מילות התפילה 

לכבודי "כלשון הפסוק , ל עצמו-מה שמבואר במקרא כי מטרת הבריאה היא דווקא כבוד הא

, אלא. ל היה זקוק לאותו הכבוד-אין הכוונה שהא, (ז, ישעיהו מג" )בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

וזאת בכדי שיזכה האדם בכך להטבה , ל ברא את העולם באופן שיוכל האדם להעניק לו כבוד-הא

 .5נצחית

למה לו להעבירו בכל התלאות של חיי , ל להיטיב עם האדם-אם רצה הא: ועדיין נשאלת השאלה

 .יכוביםל להשפיע על האדם רוב טובה ללא תנאים וע-הרי  יכל הא? תבל

מבאר את הדבר בלשון הוא במקום אחד . ל"הרמחאחד המחברים שִהְרָבה לעסוק בשאלה זו הוא 

 :קצרה וכעקרון יסודי

ש ברא את העולם להיטיב לנבראים "שהמאציל ית, בענין הכוונה הוא דיעה השניתי

שלא ומי ]...[ ה ועל כן שם כל הסדר הגדול הז, קהשיקבלו בזכות ולא בצד, הטבה שלימה

  6.םהגיע לידיעה זו נקרא שלא הבין כלו

 :ל עולים שני עקרונות המהווים הנחות יסוד בהבנת הבריאה"מדברי הרמח

 . להיטיב עם הברואים( כאמור)מטרת הבריאה היא  .1

 . הטבה אמיתית היא רק בדרך של תמורה ולא בדרך של מתנת חינם .2

 : ל את העניין ביתר ביאור"בספר דעת תבונות מבאר הרמח

כדי , לברוא נבראים –ש "וזה הוא מה שרצה הוא ית, מחוק הטוב הוא להיטיב, ואמנם

כדי שתהיה ההטבה , ואמנם. כי אם אין מקבל הטוב אין הטבה, שיוכל להיטיב להם

ידע בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה מקבלים אותה ביגיע , הטבה שלמה

כמי , יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב ולא, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, כפם

מאן דאכיל דלאו ", (הלכה ג, ירושלמי ערלה פרק א)ועל זה אמרו . שמקבל צדקה מאחר

 7.הדיליה בהית לאסתכולי באפי

                                                                                                                                                                      
היא שאין , למשל, ם"דעת הרמב. יצוין שלא כל ההוגים הדתיים הניחו שהשאלה האמורה אכן ראויה למחקר אנושי 3

לוהית היא בהגדרה מעבר ליכולת ההשגה של -כיון שהסיבה הא, האנושית לחקור את הטעם לבריאת העולם ביכולת
 לנו הטוב הוא כי, לשלמותנו אבל, לשלמותו זה אין, יאמר אם(: "סוף פרק יג, חלק ג, מורה נבוכים)כלשונו . האדם
 הענין שיגיע מבלתי בהכרח אפשר אי? השלמות בזה מציאותנו תכלית ומה, בעצמה השאלה תתחייב ,שלמותנו והוא

 ".האמת וזהו, "חכמתו גזרה כן" או, "לוה-הא רצה כן" אל התכלית בנתינת
 .212' עמ, כרך א, כתבי פילון, "העולם בריאת על", פילון האלכסנדרי 4
 .ז' עמ, (ט"ירושלים תשמ) פירוש לתפילה, א"אברהם בן הגר' ר 5
 .תד' עמ, אגרות פתחי חכמה ודעת, ל"רמח 6
 .סימן יח, דעת תבונות, ל"מחר 7



כמי שמרוויח את שכרו ולא , ל כלפי האדם תהיה בדרך של תמורה וגמול-מן ההכרח שהטבת הא

 .כמי שמקבל מתנת חינם

ל מן הירושלמי מתייחס לטבעו של אילן היונק מאילן אחר לגדול בכיוון "חהמקור שמביא הרמ

כאן מתגלה כי בושת הפנים המלווה קבלת . כאילו הוא מתבייש מפניו, מנוגד למקור היניקה שלו

אז היה מקום לחזור ולשאול מדוע נברא האדם בתכונה כן ש, מתנה אינה תכונה אנושית ספציפית

 . עד כדי שהיא מתבטאת גם בטבעם של האילנות, טית בטבע הבריאהאינהרנ תהבושה מוטבע. זו

' בספר דרך ה ,אולם .ל מדוע תופעה זו הינה כה בסיסית ומהותית"במקורות אלו לא ביאר הרמח

ואין קיומו תלוי ' עצמאי'ל הינו -כפי שהא. ל-ש הענין הוא עיקרון ההתדמות לאביאר ששור

כך לא תושלם ההטבה אלא  ,(ג-הלכות א, פרק א, התורההלכות יסודות , ם"ברמב' עי)באחרים 

סיבת קיומו הראשון היא ". עצמאות"זה זוכה האדם לבאופן  .ולא בחינם, אם תנתן כשכר וגמול

קיומו הנצחי שבו , ובעיקר –האדם של  אך בסופו של יום קיומו, ל להיטיב עם ברואיו-רצון הא

  8.תלוי בו עצמו –ל "מתמקד הרמח

ויית וכערך מרכזי בה, "תלות-אי", מעמידים את העצמאות 9ל ורבים ההולכים בדרכו"דברי הרמח

במעלת המלאכה כפי  ובפרט, הארציבמישור  ערך זהמתבטא כעת נראה איך . האדם והבריאה

 .שהודגשה בהגות חכמים

 ערך המלאכה בהגות חכמים
כידוע , האמורהקשור בקשר הדוק עם התפיסה , ל כה משבחים"שחז, דומה שערך המלאכה

 :ם"מדברי הרמב

ובזה ; ומידת חסידים הראשונים היא, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו

יָך ְיִגיע  "שנאמר : ולעולם הבא, זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה פֶּ יָך ֹתאֵכל ִכי כ  ְשרֶּ  א 

 10.עולם הבא שכולו טובל' וטוב לך' ,בעולם הזה 'אשריך' –( ב, תהילים קכח) "ָלְך ְוטֹוב

 :ברכותל במסכת "מקור דבריו הוא דברי חז

דאילו . גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים: מר רבי חייא בר אמי משמיה דעולאוא

ְשֵרי"גבי ירא שמים כתיב  ת ָיֵרא ִאיש א  ואילו גבי נהנה מיגיעו ( א, תהילים קיב" )'ה אֶּ

יָך ְיִגיע  "כתיב  פֶּ יָך ֹתאֵכל ִכי כ  ְשרֶּ וטוב  ,אשריך בעולם הזה – (א, תהילים קכח" )ָלְך ְוטֹוב א 

 11.לא כתיב ביה 'וב לךוט'ולגבי ירא שמים  ;לך לעולם הבא

של היגד תיאורי אין כאן ". הנהנה מיגיע כפיו"מעלת כמעלת המלאכה מוגדרת בלשון חכמים 

האדם הושם עלי אדמות . התלות-אימעלת נורמטיבי המבוסס על -היגד ערכיאלא , בלבד המלאכה

כמתנת חינם אלא מרוויח  'באופן שאינו נהנה מהטבת ה, רכוש לעצמו את מעלת העצמאותכדי שי

השגת  –בלבד ' בעבודת ה מתבטאהתלות אינו -יעיקרון אכעת מתבהר כי . את חלקו במעשה ידיו

                                                           
 .סעיף ב, פרק ב, חלק א' דרך ה, משה חיים לוצאטו' ר 8
, דף סז)פרשת חוקת , ישמח משה, הרב משה טייטלבוים; הקדמה, שב שמעתתא, ראה דברי הרב אריה לייב הלר 9
 .וכהנה רבים; (א
 .הלכה יא, שם 10
 .א, חברכות  11



 .אנושית כבסיס לשלמות תלות כלכלית-הוא מחייב גם אי ;בזכות ולא בחסד( או ארצי)שכר נצחי 

 .רק אדם שמרוויח את שלו בזכות יכול להיחשב כאדם שלם

 ו שלטופי פש-על. מקור נוסף לחשיבותו של הנהנה מיגיע כפיו הוא בסיפור גן עדן שבספר בראשית

 :גןהנראה שהאדם היה צריך להשקיע במלאכת האדמה טרם הותר לו לאכול מפירות  ,מקרא

ה ָשדֶּ ץ, ְוֹכל ִשיח  ה  ם ִיְהיֶּה ָבָארֶּ רֶּ ה-ְוָכל, טֶּ ָשדֶּ ב ה  ם ִיְצָמח, ֵעשֶּ רֶּ , יםִק ֱאֹל 'הִכי ֹלא ִהְמִטיר : טֶּ

ל ץ-ע  ת, ם ַאִיןְוָאָד , ָהָארֶּ ֲעֹבד אֶּ   12.ָהֲאָדָמה-ל 

ויעבוד את , נמנע מלהוריד את הגשמים הראשונים על הארץ עד שיבוא האדם לעולם 'ה, כלומר

 .ולהביא לצמיחת היבול ה לנכון להוריד גשמים על הארץ"קברק לאחר מכן ראה ה. האדמה

ואולם חכמים . רוחנית של תפילההשהכתוב מתייחס לעבודה דרשו  ל"זח 13,י"כפי שמובא ברש

 :לומדים את אותו העיקרון ממקור אחר

אלא עד , שאפילו אדם הראשון לא טעם כלום, גדולה היא מלאכה: רבי אליעזר אומר

ִנֵחהּו" :שנאמר. שעשה מלאכה י  ן ו  ן ְבג   14.(טו, בראשית ב" )ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּה ֵעדֶּ

לא יכולה שאכילת אדם הראשון קודם המלאכה מכך  תהקדמת מלאכה לאכילה נובעדומה ש

 . 'יגיע כפיו'אכילה מלהיות היתה 

. הראשוןאדם  מרכזיותה של מעלת המלאכה בהגות חכמים מקלבת ביטוי הולם בתיאור מצבו של

 כי( יהושע בן לוי רביבשם )ת מספר גמראה

ר ְוקֹוץ"לאדם  הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה ְרד  ְצִמיח   ְוד  זלגו  -( יח, בראשית ג) "ָלְך ת 

 כיון שאמר לו? אחדוחמורי נאכל באבוס  אני, של עולם רבונו: אמר לפניו ,עיניו דמעות

ת" יָך ְבֵזע  פֶּ ל א  ם ֹתאכ   15.נתקררה דעתו -( שם יט" )לֶּחֶּ

: האוכלים מן המוכן, אדם הראשון מתועד כחרד מגורל השווה לגורלם של בעלי חיים, כלומר

מעמדו יהיה נראה כי היראה היא שמא , מתוך המשך הדברים!" ?אני וחמורי נאכל באבוס אחד"

בזיעת אפיך תאכל "כיון שהתבשר ש. מטוב העולם 'אוכלת חינם'שהינה , שווה למעמד הבהמה

 16.נתקררה דעתו –המדגישה את ערך המלאכה והתמורה אשר בצידה  בשורה –" חםל

, שכן התורה מציגה אותם כקללה, זו מוציאה את דברי הפסוק מהקשרםל "חזיש לציין שאמרת 

, תלות-עובדה זו מדגישה עד כמה חכמים ראו באי. בהם בשורה חיובית יםמוצאל "אילו חזו

בזיעת אפיך )"אמצעי למטרה זו ייתכן שה. מעלה רבה, "יגיע כפיך כי תאכל"דהיינו בערך של 

 .מבשר אך ברכה( תלות-אי)הרעיון העקרוני  אולם; כולל אלמנט של קללה"( תאכל לחם

מצד אחד  –בעלי חיים לבין האדם ביחס למלאכה  י הפנים של ההבדל ביןל היו ערים לשנ"חז

ה כקללה הבאה לאדם על במשנה מתפרש הבדל ז. ומצד שני העצמאות הנלווית אליה, קללה

 :מעשיו הרעים

                                                           
 .ה, בראשית ב 12
 .בראשית שם 13
 .פרק כא, נוסחא ב, אבות דרבי נתן 14
 .א, פסחים קיח 15
של חיות השדה לבין אכילת לחם של " קוץ ודרדר"לא נראה לפרש שכוונת חכמים היא להבדל הטכני בין אכילת  16

 .כפי שיובא בסמוך, ל"כך נראה גם לאור שאר מקורות בדברי חז. האדם



 נבראו לא והלא – בצער שלא מתפרנסין והן ,אומנות להם שיש ועוף חיה מימיך ראית

 אלא ?בצער שלא שאתפרנס דין אינו – קוני את לשמש נבראתי ואני ,לשמשני אלא

 17.פרנסתי את וקפחתי ,מעשי שהרעתי

  :המדרש מאיר תופעה זו באור חיובי, ומאידך

לא מסר להן מלאכה אלא , ה בעולמו"שהרי כל בריות שברא הקב, חביבה היא המלאכה

או , שועל כורם, צבי קייץ, ראית מימיך ארי אכר, מאיר אומר' וכן היה ר. לבני אדם בלבד

, והרי הן מתפרנסין בלא מלאכה (הרי אינן עושין מלאכה)? ה מלאכהחיות עושאחד מן ה

 18.אלא שהמלאכה חביבה, לין מן החיותק( בני האדם) לא מפני שהן

היא מפני שהיא מעניקה לאדם את מעלתו , "קללה"למרות שהיא מוצגת כ, חביבותה של המלאכה

ל "את שלו עולה מתוך מאמר חזהערך המוסף של מי שמרוויח . כזוכה בשלו בזכות מלאכתו

יש לציין את לשונו של  19."חברו של קבין מתשעה יותר – שלו בקב רוצה אדם"לפיו , מפורסם

, אכן ."בהן שעמל ידי על עליו חביבה: "כנובעת מחביבות" קב שלו"המציינת את עדיפות , י"רש

 . מוסף-ידה נעשית התבואה עצמה בעלת ערך-חביבה היא המלאכה מפני שעל

 .מיוחדת היא למעלת האדם, חביבות זו, ערך זה

 תלות-שיטות כלכלה ואי
דומה שחשיבותו העיקרית : להיפך. התלות אינה מוגבלת למישור הפרטי-החשיבות של ערך אי

כאן אנחנו . בכינון חברה המעודדת את חבריה לקבל את שלהם בזכות, נמצאת במישור הציבורי

התמקדו בשאלה זו . פי התורה ומסורת ישראל-מגיעים לשאלה של השיטה הכלכלית הראויה על

נתמקד דווקא , זהבמאמר . מהן כיוון והשראהניתן לשאוב מצוות שונות שב בדרך כללההוגים 

 הערכים העולים מתוך מקורות תורניים ראשוניים תואמים את הבסיסהאם : בערכים מכוננים

  ?הרעיוני של מודל אחד יותר מהשני

את החסד ואת , את הדאגה לזולת –את ערך החמלה , באינספור מקומות, התורה מדגישה

לסייע , על החברה לדאוג לחלשים. את הטוב ואת הישר. היתום והאלמנה, את אהבת הגר, הצדקה

, איך החברה צריכה לדאוג לפרטיה? איך: אך השאלה היא. לחלץ אביון מצרתו, לעני ולמדוכא

 ?לרומם את מצבם, להשיא את רווחתם

עיקרון זה מהווה , כפי שנתבאר. תלות-לעיקרון של אילב -תשומתפנות הלדומה שיש , לעניין זה

הוא מרבה להופיע בספרות חכמים ובדברי הוגים ופרשנים . יסוד מרכזי ובסיסי בתורה וביהדות

החובק תחומים רבים בהגות אלא עיקרון כללי , הוא אינו יסוד כלכלי ספציפי. לדורותיהם

דרנית אינו מעלה מתח של הבדלי תרבות יישומו במסגרת מו ,ודווקא משום כן –היהודית 

 . ומצבים

שיטה הכלכלית המעודדות של , יהודי-במבט תורני, יש אפוא מקום להציע את עדיפותהנדמה ש

יש לשאוף לחברה , אדגיש שבד בבד עם עדיפות זו. פרנסה בזכות ולא בחסד :תלות באחרים-אי

 לא: "מדגישה פעמים רבות כפי שהתורה, המעודדת מעשי חסד וצדקה כלפי החלש שבחברה
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 .פרק כ, אליעזר' משנת ר 18
 .א, בבא מציעא לח 19



עליו , ביחס של האדם כלפי עצמואך  20".האביון, מאחיך, ידך-את תקפוץ ולא, לבבך-את תאמץ

 .ועל החברה לתמוך בכך – תלות-לשאוף כאמור למעמד של אי

הוא  הנוטה לקפיטליזםהערך הבסיסי של חברה הרי ש, בהשוואה בין השיטות הכלכליות הרווחות

  .שוויוןהוא  יאליזםסוצהנוטה לואילו זה של חברה , זכות

, בטהרתה. פחות ערך מרוויח פחותומי מייצר , מי שמייצר ערך מרוויח, שוק חופשישל במסגרת 

באופן שנוצר , כל אדם זוכה למה שמגיע לו: תלות-ריטוקרטיה זו נותנת ביטוי נקי לעיקרון של אי

 . וליהנות מיגיע כפם, עידוד לפרטים לעשות שימוש יעיל בכישרונותיהם

. לאכול את לחמנו בזיעת אפינו, קוראת לנו בקריאת כיוון דומה, כפי שראינו, התורהמסורת 

אך אין ספק  –סוציאליסטית -סוציאליסטית או מעיןבשיטה  ייתכן שערך זה יתקיים אף

 ,ידי הממשל-הלאמת אמצעי ייצור וחלוקת רכוש מחדש על, שהיחלשות מעמדו של הקניין הפרטי

 .תלות כאידיאל שיש לשאוף אליו-יחלישו את הדגש על אי

 סיכום
יא מעלה גדולה בראי היהודי והתורני ניתן להוסיף שה. העצמאות היא מעלה אנושית ייחודית

 :כך למדונו חכמים. התופסת מקום מרכזי בסולם הערכים של התורה וחכמיה

פשוט ]= בי מילתא ולא תימא גברא רבא אנא וזילא, נטוש נבילתא בשוקא ושקול אגרא

  21[.ואל תאמר אני אדם חשוב ועבודה זו אינה ראויה לכבודי, נבלה בשוק וקבל שכר

מלסבול את , עדיף לו לאדם לפשוט נבילה בשוק לפרנסתו. תלותהאלא , עוניהגדול העלבונות אינו 

 . עלבונה של תלות

. מכוננת ביחס לשאיפתה של חברה נתונה לטפל בבעיה של עוני מרה נורמטיבית זו עשויה להיותִא 

עוני )" כאשר עוני מוגדר כפער בין העשיר לבין העני, האם הבעיה העיקרית היא העוני כשלעצמו

ובכך להחזיר את כבוד האדם , הרי שעל החברה מוטלת החובה לצמצם פערים, אם כן? "(ייחס

אזי שאיפת , תלותעוני שיש בו אלא , אם האתגר העיקרי אינו עוני באשר הוא אך. לעני המושפל

 . ח שכל חבריה יזכו לעצמאות כלכליתיבטההחברה תהיה דווקא ל

 .ולתוצאות שונות, ת שונהלמדיניו, דגשים אלה מובילים להחלטות שונות

להיות ערך כאמור עשוי התלות כערך מרכזי ביהדות -במאמר זה רציתי להצביע על ערך של אי

ת של מסורת ההלכה עולה מתוך פינות רבוערך זה זה . מכונן ביחס למדיניות חברתית וכלכלית

ולא )ובהיותו ערך אוניברסאלי  ,לכדי ביסוס דורש מאמץ פרשני מרובההוא אינו  .וההגות היהודית

דומה שתרומתו עשויה להיות משמעותית יותר מערכים כלכליים ( ערך כלכלי מקומי

 . פרטיקולאריים העולים מתוך מצוות שונות בתחום החברה והכלכלה

כחברה המושפעת עמוקות ממסורת . הניסוי הכלכלי של מדינת ישראל נמצא עדיין בחיתוליו

-אי: חברתי המקדש את שני הערכים גם יחד-מנות לכונן משטר כלכלידומה שיש הזד, היהדות

ישראל תוכל בהחלט להיחשב , המעד כמה שנצליח במשי .ואכפתיות עמוקה מאידך, תלות מחד

 ".אור לגויים"
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 הרב שלמה אישון                ד"בס

 אישי במסלול עסקא היתר

 הקדמה

היתר עסקא במסלול 'בימים האחרונים פרסמה הרשות לניירות ערך נייר עמדה המאפשר הפעלת 

ח בלא חשש איסור ריבית "י הודעת הרשות לניירות ערך יוכלו המעוניינים לרכוש אג"עפ. 'אישי

 . 'היתר עסקא'ח בהסכם "האגלהתקשר באופן אישי עם החברה מנפיקת 

: הודעת הרשות נועדה לתת מענה לשני קהלי יעד המגיעים משני כיוונים שונים שאף מנוגדים זה לזה

גם אם  –כללי ' היתר עסקא'קשה לסמוך על , ח"יש הסוברים שכאשר מדובר באג, מהצד האחד

אינו ' היתר העסקא'ל כ דבר קיומו ש"טעמם הוא שהיות שבד. ח חתומה עליו"החברה מנפיקת האג

ח עושה זאת על דעת הכתוב "הרי שרוכש האג, ח"מצוין בתשקיף שבו מפורטים כל תנאי האג

, אמנם כאשר מדובר ביהודי שומר מצוות המודע לאיסור ריבית. 'היתר עסקא'בתשקיף ולא על דעת 

עושה זאת ח הוא "וכאשר הוא רוכש את האג', היתר עסקא'יש להניח שווידא שהחברה חתומה על 

או , אך אין הדבר כך כאשר מדובר באדם שאינו מודע כלל לאיסור הריבית', היתר העסקא'על דעת 

 רכש אדם אם, כזה במצב .1ריביתח עלולה להיות כרוכה באיסור "שאינו מודע לכך שרכישת האג

 כושלרתורה ומצוות  שומר יהודי רוצה מכן ולאחר, 'העסקא היתר'ל מודעות כל בלא ח"אג תחילה

 הקיים במצב דרך ואין, ריבית בו שיש שטר רוכש שהוא נמצא – המשני בשוק ח"האג את ממנו

  .תורה ומצוות מרושש היהודי ידי על רכישתו עם 'עסקא היתר'ל ולהכפיפו ח"האג תנאי את לשנות

 בכל אותן שיחייב כללי 'עסקא היתר' על לחתום מעוניינות שאינן חברות ישנן, האחר מהצד

 לכך ולהביא שלהן ח"האג רוכשי פוטנציאל את להגדיל מעוניינות הן זאת עם. הכספיות פעולותיהן

 מבחינתן הפתרון. מנפיקות שהן ח"האג את לרכוש מעוניינים יהיותורה ומצוות  שומרי יהודים שגם

 יחייב שלא באופן, 'עסקא היתר' בהסכם בכך המעוניין עם אישית התקשרות הוא חברות אותן של

 הפיננסיות הפעילויות שאר על ישפיע שלא דאיוובו, הרוכשים שאר כלפי ח"האג תנאי על ישפיע ולא

 .החברה של

 שהוא לחברה מראש להודיע בכך המעוניין ליהודי לאפשר הדרישה אפוא באה הללו הכיוונים משני

 שעם לכך להביא זו הודעה בסיס ועל, אישי בסיס על 'עסקא היתר' בהסכם עמה להתקשר מעוניין

 במצב. 'העסקא היתר'ל ויוכפפו אליו הנוגע בכל ח"האג תנאי ישתנו, ידו על החברה של ח"אג רכישת

 מי כלפי 'העסקא היתר' של בתוקפו תלוי אינו זה לרוכש הנוגע בכל 'העסקא היתר' של תוקפו ,כזה

 .כללי 'עסקא היתר' על חתומה החברה אם בשאלה תלוי אינו ודאיווב, ח"האג בהחזקת לו שקדם

 : הלכתיות שאלות שתי מעוררת זו אפשרות

תורה  שומר יהודי ידי על ןרכישת עם ח"האג תנאי את לשנות ניתן אופן ובאיזה האם .א

 ?'עסקא'ל ריבית הנושאת רגילה מהלוואה ןולהפכומצוות 

 עמה קשרילה רצונו על לחברה שהודיע מי כלפי רק תקף זה במסלול 'העסקא היתר'ש היות .ב

 את ימכור האישי בהסכם החברה עם שהתקשר היהודי שכאשר הרי, 'עסקא היתר' בסיס על

 אם לדון ויש, ריבית באיסור אותו מכשיל ,לכאורה, שהוא נמצא, זאת עשה שלא למי ח"האג

 .'מכשול תתן לא עיוור לפני' של איסור חשש בכך יש
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 לעסקה הלוואה הפיכת. א

 : (ק' ק סי"במרדכי ) המרדכי כתב

' י אותם לשמעון ראובן אומר הזמן ואחר קצוב לזמן לשמעון ליטרין' י שהלוה בראובן מעשה

 נראה .נאנסו ושוב בהם שמעון נתעסק ובכך שכר למחצית לך יהא לי חייב שאתה ליטרין

' פ מפורש וראיה דברים בחליפות נשתנה המעשה אין כי בתחלה כאשר באונסין חייב דשמעון

 לא רבא ואמר לקרוע ולא לשמור עלה ורמינהו חייב כדי ושבר כסותי קרע האומר החובל

 על ואף שמירה בתורת לידיה דאתא היכא אלמא' וכו שמירה בתורת לידיה דאתא הא קשיא

 מלוה בתורת נמי הכי קאי שמירה ובתורת הוא כלום לאו לקרוע ליה ואמר ביה דהדר גב

 ושואל משבועה פטור להיות ח"ש מתנה הפועלים פרק' דאמרי ועוד לעסקא משתנה ולא קאי

 לעולם ומסיק הוא בתורה שכתוב מה על מתנה ואמאי' בגמ ופריך' כו מלשלם פטור להיות

 .מתנה מצי לא נפשיה שיעבד הא משמע נפשיה שיעבד לא דמעיקרא הכא ושאני הוא מ"ר

 : (א 'קעו סעי' מ סי"חו, ע"שו) א"הרמ פסק ובעקבותיו

 בכל חייב, בידו ונאנסו, שכר למחצית בידיך יהיו: ליה אמר כ"ואח, מעות לחבירו שהלוה מי

 . בעלמא בדיבור משמירתן נסתלק דלא, בתחלה כמו האונסין

 לשלם חייב ויהיה, המלווה כלפי מוחלט באופן אחראי להיות ממשיך שהלווה והיות .2ך"הש פסק וכן

  .3למלווה הרווחים מן לתת חייב הוא אין ממילא, אונס של במקרה אפילו

 םבאונסי הלווה של המוחלטת אחריותו אמנם. 'עסקא'ל מלווה להפוך בלבד דיבורב ניתן שלא נמצא

 של הודעתו לאחר אם אך, המלווה של הודעתו לפני ברשותו שהיו והנכסים המעות על רק היא

 של משותפת שבאחריות כעסקה הסחורה חשבית – השותפות לצורך סחורה הלווה רכש המלווה

 בכל גם לעסקה קיימת הלוואה להפוך ניתן אופן הבאיז בשאלה הפוסקים נחלקים .4והלווה המלווה

 י"ע זאת לעשות ניתן 5'מרבבה דגול'ה לדעת: הלווה של ברשותו כבר המצויים ולנכסים למעות הנוגע

 מעתה תהיינה שהמעות פה בעל לו שיאמר בכך די, 'החשן קצות' לדעת ואילו, 'עסקא' שטר או ןיקני

 .6בהלוואה ולא בעסקה שניתנו כמעות ולהבא מכאן חשבנהיתש כדי 'עסקא' בתורת בידו

 התנו כך אם – בלבד דיבורב לעסקה מלווה להפיכת אפשרות שקיימת מודה עצמו א"הרמ גם, אכן

 שנתן הכסף שסכום מראש ביניהם להתנות הצדדים שיכולים פסק 7'ערוך שלחן'ה. מלכתחילה

ד "יו, ע"שו) א"הרמ כך על וכתב, להלוואה יהפוך מכן ולאחר, כעסקא בתחילה חשביי ללווה המלווה

  :(א' סעיקסז ' סי

                                            
2
 .א"ומ, טו ק"ס קעז 'סי ד"יו ,ך"ש 
3
 .ע' ח סי"פ קמא באב ,שלמה של ים 
4

, ו ק"ס קעז 'סי ,דעת בחוות כתב וכן. א 'סי ב ד"יו ,יצחק בית ת"בשו רשוישפ וכפי ,א ק"ס קעו' סי, המשפט נתיבות 
 ,י"ש בערך' יוע. שניהם עבור אלו בנכסים זוכה כ"וע ,כשלוחו גם נחשב המלווה של הודעתו לאחר שקונה שבמה ומבאר

 מכך ודייק .למלווה הרווח ליתן צריך אין ,במעות ויחוהר שאפילו שכתב ש"היש מדברי הנתיבות על שהקשה ,שם מ"חו
 על שהמדובר משום ,קשה לא יצחק הבית בשם שכתבנו מה י"עפ אולם. כשליח נחשב לא ויחווהר קנה שאפילו י"ש הערך

 ,שטר או יןיקנ עשו שאם דעת לחוות שמודה ,ג' סעי שם מ"חו ,י"ש בערך גם' ור. המלווה של הודעתו לפני שקנה סחורה
 . המלווה של כשלוחו הלווה את להחשיב הדבר יועיל

5
 .אמ ק"ס שם ך"הש על ,מרבבה דגול 
6

עליו  ברוידש במקרה בלבד דיבור מועיל שלא שהטעם סבור הקצות. א ק"ס שמד 'בסי וכן, ג ק"ס קכ' סי, החושן קצות 
 פטרו אם אולם, אונס של במקרה מאחריות הלווה את במפורש פטר לא המלווה ששם משום הוא א"והרמ המרדכי
 פטרו כאילו זה הרי ,עסקה בתורת ולהבא מכאן תהיינה שהמעות לו אמר וכאשר, פטור הוא הרי – מאחריות במפורש
 אף דינם את אמרו א"והרמ שהמרדכי הבין, א ק"ס שמד 'סי ,המשפט בנתיבות ואולם. מאונסין מאחריות במפורש
 הלווה שרכש סחורה לגבי רק הוא מפורש פטור שמועיל שמה סבור, לשיטתו, י"ש והערך. מאונסין במפורש כשפטרו

 עבור הסחורה שרכישת צורך יש הנהוג עסקא היתר י"עפ שבעסקה שהוסיף ש"עי ואולם. המלווה של הודעתו לאחר
 .בעדים תיעשה הלווה

7
 .א' קסז סעי' ד סי"יו, ע"שו 
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 ונותן, המלוה לצורך בו יעסוק כך ואחר הלוה לצורך תחלה לו שמלוה, איפכא הדין והוא

 ...לו

 הלוואהה מסכום בחלק שותף להיות הופך שהמלווה הינה לעסקה ההלוואה הפיכת משמעות

 המלווה זוכה הקניינים דיני פי על כיצד להבין ויש, הלווה של בידו כפיקדון ולהבא מכאן חשבישי

  .8ללווה כשייך ונחשב הלווה של בידו כבר נמצא הכסף כאשר זה בחלק

 בחוב לקנות ניתן האם. ב

 המלווה יכול אם דהיינו, בכסף לקנות שניתן כפי בחוב לקנות ניתן אם בשאלה הראשונים נחלקים

 כסף קניין כדין בחוב קניין שדין ם"הרמב דעת .לו חייב שהוא בכסף נכס לו שיקנה ללווה לומר

 ניתן שלא נוספים וראשונים ש"הרא דעת ואילו 10,'שפרע מי' לעניין מטלטלין וקונה 9,קרקע שקונה

  11.מלווה מחילת בהנאת לקנות ניתן אך, בחוב לקנות

 :לשונו ווז, (י' רד סעי' סי מ"חו)' שלחן ערוך'ב הדעות שתי הובאו להלכה

 ורצה, אצלך לי שיש בחוב אלו מטלטלין לי מכור: ליה ואמר חבירו אצל חוב לו שהיה מי

 חולקים ויש; שפרע מי מקבל בו החוזר וכל דמים שנתן כמי זה שהרי אומרים יש, המוכר

 זמן לו שהרויח רק לגמרי לו מחל לא' אפי, מלוה מחילת בהנאת אלא קונה דאינו ואומרים)

 (.ש"הרא בשם טור( )מעות לו כנותן הוי, הנאה בהאי שלך חפץ לי יקנה: ליה ואמר הפרעון

 דהיינו, דרבנן ריבית איסור מניעת לצורך בחוב להקנות שניתן מודים ם"הרמב על החולקים אף, אכן

 חשש בלא הנכס מרווחי הנותיל המלווה יוכל כך י"וע, החוב כנגד מנכסיו חלק למלווה יקנה שהלווה

 להיות הריבית קבלת איסור הופך, םבאונסי מאחריות הלווה את המלווה פוטר כאשר .12איסור

 יכול כזה במצב, לעיל האמור י"עפ. הקרן את שיאבד סיכון גם יש למלווה שהרי ,13בלבד מדרבנן

 נמצא. אלו נכסים ברווחי אותו לשתף כדי ,מנכסיו חלק, לו שחייב בחוב, למלווה להקנות הלווה

 בשאלה קושי כל אין ,לעסקה ואהוהל להפוך כדי פה בעל באמירה דיש, החושן קצות שלשיטת אפוא

 לזכות הוא יכול, מאחריות הלווה את פטר שהמלווה שהיות, הלווה מנכסי בחלק המלווה זוכה כיצד

 .14החוב באמצעות בנכסים

 המקנה ידיעת בלי הקנאה. ג

 מוחל ,המשני בשוק ח"אג קונה 'האישי במסלול העסקא היתר'ב המעוניין אדם כאשר, ההצעה פי על

 מנכסיה חלק חברהה לו מקנה ובתמורה, 'העסקא היתר' לתנאי בהתאם, ההלוואה מן חלק על הוא

 ח"האג את אדם אותו קונה בדיוק מתי יודעת החברה אין בפועל אכן. בידה כפיקדון חשבויי אשר

 .ןיהקני ביצוע את מעכבת זו עובדה אם לברר ויש, שלה
                                            

8
 ביניהם שההסכם אלא, עסקה זו תהיהי מלכתחילה כבר שבעצם אריב זה קושי שמחמת ,ג ק"ס קסז' סי, דעת חוות' ע 

 – יהיהשנ ובתקופה, הלווה של יהיו וההפסדים הרווחים הראשונה שבתקופה כזה באופן תהיה הרווחים שחלוקת היה
 .המלווה של יהיו וההפסדים הרווחים

9
. מקודשת אינה במלווה שהמקדש היא ההלכה שם ,קידושין מדין מכירה דין שונה ובכך, ד"ז ה"פ מכירה' הל, ם"רמב 

 שדעת שהוכיח, א"ה מ"פ מציעא בבא מסכת ,טוב יום תוספות' ור. ג"ה הי"פ אישות 'הל ם"רמב, ב"ע ו קידושין' גמ' ועי
. ב-אק "ס לב' סי מ"חו, יעבץ משנת ;יג' סי קידושין ,אש שרידי' ע למכירה קידושין שבין ההבדל ובטעם .ם"כרמב י"רש

 .ל"ואכמ
10

 ומדור המבול מדור שפרע מי' קללת עליו מקבל בו שהחוזר זה לעניין מועיל, במטלטלין קונה שאינו שאף כסף כדין 
 .'בדיבורו עומד שאינו ממי פרעיי הוא הפלגה

11
 מדובר אם אולם. קצט 'סי מ"חו ,יוסף בבית הובאו הראשונים שיטות ;ה' א סי"פ קידושין ,ש"רא – קידושין כדין 

 .ב 'סעי קצט 'סי מ"חו ,ע"בשו פסק וכן, בו לקנות שניתן הראשונים ורוב ש"הרא מודה מכר מחמת בחוב
12

 ללווה שיש בכך זאת והתנה. מג' עיסקא סעי' ריבית והל' ד הל"יו, הרב ערוך שולחן. שם ם"הרמב על ד"ראב השגת' ר 
 .הרב ע"שו דברי בהסבר פט 'סיד "יו, (לובאוויטש) צדק צמח ת"שו' ור. שבעסקה קדוןיהפ חלק כנגד בעין סחורה

13
 .א' סעי קעו' סי ד"יו ,ע"שו 
14
 .ש"עי. ד אות א 'סי ריבית הלכותד "יו, יצחק הבית בעל שסובר משמע וכן, יןיבקנ הצורך את הקצות הזכיר לא כן על 
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  :הבא הדין מובא( ב"ע ו קידושין) בגמרא

 קא לידיה הנאה מטי דלא ג"ע אף לאו ערב, ערב מדין מקודשת - לך ואקדש לפלוני מנה תן

 ומקניא משעבדא קא לידה הנאה מטי דלא גב על אף, נמי איתתא האי, נפשיה משעביד

 . נפשה

 הרגע את יודעת שאינה אף, הכסף את קיבל פלוני שאותו ברגע שהיהא מתקדשת זה במקרה

 :(ו"א ה"פמכירה ' הל) ם"הרמב שפסק וכפי, ממון לקנייני גם הראשונים למדים זה מדין .המדויק

 המוכר שכאשר הרי .15'ערב מדין הבית קנה שנתן כיון, לך ביתי ויקנה לפלוני מנה תן לחבירו האומר'

 פלוני אותו י"ע הכסף קבלת עצם, לפלוני שיגיע לכסף בתמורה ביתו את למכור שמעוניין דעתו מגלה

 מצאנו חזקה יןיבקנ גם .16הדבר רעיא בדיוק מתי יודע אינו המוכר אם אף – לקונה הבית את מקנה

 של בפניו שלא נעשה שהדבר אף, לו למוכרו רצונו שהביע, חברו של נכס בחזקה לקנות יכול שאדם

 :(ב"ב נב ע"ב)וכך נאמר בגמרא ; מתרחש הדבר בדיוק מתי שיודע בלא וממילא, המוכר

, אין בפניו. חזקה זו הרי – בפניו שהוא כל פרץ, גדר, נעל: לוי דבי בקדושין הושעיא רב תני

 בפניו שלא, וקני חזק לך ליה למימר צריך לא – בפניו: קאמר הכי, רבא אמר? לא בפניו שלא

 .וקני חזק לך ליה למימר צריך –

 :(ח"א ה"מכירה פ' ם הל"רמב) ם"הרמב פסק וכן

 כל פרץ או גדר או שנעל כיון במתנה אותה שנתן או שדה לו מכר בית לו מכר, בחזקה כיצד

 או המוכר בפני כשהחזיק אמורים דברים במה, קנה זה הרי במעשיו שיועיל והוא שהוא

 החזיק אם כך ואחר וקנה חזק לך לו שיאמר צריך הנותן או המוכר בפני שלא אבל, הנותן

 .17הבעלים בפני שאינו פי על אף קנה

 הנכסים נקנים בושו בכסף זוכה הוא בוש המדויק הזמן את יודע אינו שהלווה שהעובדה מכאן

 הנכסים את להקנות שמעוניין דעתו הביע עוד כל – אלו נכסים יןיבקנ סרוןיח מהווה האינ למלווה

 .זה בכסף

 'עיוור לפני' חשש. ד

 שהוא שיודיע מי כלפי רק בתוקף יהיה 'העסקא היתר'ש הוא עליו מדוברש הרעיון, לעיל כאמור

 הודיע לא קונה אותו אם, אחר לאדם שברשותו ח"האג את ימכור אדם אותו וכאשר, בכך מעוניין

 אם לברר יש. 'עסקא היתר' בלא ח"האג של התשקיף תנאי עליו יחולו – זה בהסדר מעוניין שהוא

 לפני' איסור מחשש זאת לאסור יש שמא או, המשני בשוק ח"האג את למכור מותריהיה  זה במצב

 יגבה ואף ריבית בו שיש שטר יחזיק ח"האג שרוכש לכך לגרום הוא עלול המכירה י"ע שהרי, 'עיוור

 חשש בלא למכרו רשאי יהיה 'העסקא היתר' י"עפ ח"באג שהמחזיק נראה .אסורה ריבית בפועל

 :טעמים משלושה וזאת, 'עיוור לפני' איסור

 אינו הוא שמא לחילופין או, 'העסקא היתר' להסדר הצטרף הוא גם הרוכש שמא ספק קיים .5

 .עליו חל לא ביתיר איסורואז  יהודי

                                            
15
 .ג 'סעי קצ 'סי מ"חו ע"בשו הוא וכן 
16

 את מקנה, למכור רצונו שהביע, המוכר י"ע המעות קבלת שעצם ,טו 'סי ושותפין שלוחין 'הל ,אפרים מחנהב גם' ור 
 מנה הילך': א"ע ז שם בקידושין מהגמרא זאת והוכיח, הקונה של שליח חשביי המעות שנותן צורך בלא – לקונה הנכס

 .ש"עי, 'לפלוני והתקדשי
17

. 'וקנה חזק לך' לומר צריך חצר יןיבקנ מטלטלין לקניית אם הפוסקים נחלקים. ב 'סעי קצב 'סי מ"חו ,ע"בשו הוא וכן 
 ,א 'סעי ר 'סי מ"חו ע"השו על ,הקדשים כסף בהגהות ואילו, שצריך משמע ,א ק"ס ביאורים רב 'סי ,הנתיבות מדברי

 .צריך שאין כתב
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 אצל ח"אג לרכוש הרוכש יוכל ,שבידו ח"האג את ימכור לא ש"יר מחזיק אותו אם גם .7

 .18אחרים אנשים

 כלל צורך אין ולשיטתו, לחברות בהלוואה כלל ריבית איסור שאין 19פינשטיין מ"הגרי שיטת .0

 שאינו לרוכש שיש היות אך 20,זאת אוסרים זמננו פוסקי רוב ואמנם. ח"לאג 'עסקא היתר'ב

 .'עיוור לפני' איסור משום בכך אין – לסמוך מה על 'עסקא היתר' על חתום

 

 סיכום

 .'אישי במסלול עסקא היתר' להפעלת הלכתית מניעה אין .א

 חייבת שהחברה החוב י"ע שתהיה יכול ח"האג את שרוכש בשעה למלווה הנכסים הקניית .ב

 ניתן כן כמו .מלווה מחילת בהנאת ההקניה את לעשות ניתן דמילתא לרווחא. ח"האג למחזיק

 שהצטרף מי י"ע ח"האג רכישת מרגע החברה שתרכוש שנכסים, דמילתא לרווחא, לקבוע

 .ח"האג מחזיק של בשליחותו גם רכשויי, למסלול

 על רק יהיו 'העסקא היתר' לתנאי בהתאם ח"באג המחזיק זכאי יהיה להםש הרווחים .ג

 .ח"באג מחזיק הוא בהש התקופה

 .המשני בשוק ח"אג במכירת 'עיוור לפני' איסור חשש אין .ד

 

                                            
18
 .ד סימן ו כרך בכתר הארכנו הקודם והטעם זה טעם בהסבר 
19
 .סג' סי ב ד"יו ,משה אגרות 
20
 .כח' א סי"ח, שלמה מנחת למשל' ר 
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 ד"בס

 הרב שמואל יוסף לוין                     ו"ניסן תשע

 

 פתרונותחששות ו -השקעה באגרות חוב 

 

, ח קונצרני פירושו"אג. ח קונצרני"אחת ההשקעות המקובלות היום בשוק היום היא השקעה באג

דהיינו שכל מי , בבורסה" אגרות חוב"מנפיקה , שחברה שרוצה לגייס כספים בהלואה מהציבור

ח "ח הרי הוא מלוה לחברה סכום מסויים של כסף ומקבל שט"שקונה יחידה אחת של אג

ח זה עד זמן הפרעון "קונה זה יכול להחזיק שט. מהחברה שיש בו התחייבות להחזיר קרן ורבית

ח "ומחיר השט, כמו כן יכול גם למכרו לאחרים דרך הבורסה, ויקבל בדיוק כפי הסכום הנקוב בו

 .בשוק שתלוי במצב החברה וביכלתה לפרוע ובעוד גורמים נקבע על פי שוויו

אולם בדרך כלל . הנה יש כאן הלואה ברבית קצוצה ממש, וכשבאים לדון על כשרות השקעה זו

וניתן לגבות , והיינו שאין לבעלי החברה התחייבות אישית לפרעון החוב, מ"מדובר על חברה בע

ג שכיון "ס' ב סי"ד ח"מ ביו"וע חידושו של האגרויד, החוב מנכסים הרשומים על שם החברה בלבד

מסתבר , והכא יש שיעבוד נכסים לבד, שהלואה רגילה בתורה יש שיעבוד הגוף וגם שיעבוד נכסים

אבל איפכא ]שאין איסור ריבית בהפקדה בבנק ' ז כ"ועפי, ג"שלא אסרה תורה איסור ריבית בכה

ז גם "ולפי, [ש לו שיעבוד הגוף כלפי הבנקשהרי הלוה מהבנק י, ת"בלוקח הלואה מבנק אסור מה

אינם [ שהם הבעלים הלווים]כיון שבעלי מניות החברה , ל"ח הנ"אין איסור ריבית בהשקעה באג

 .מתחייבים בשיעבוד הגוף

, ט"וכן גדולי הוראה אשר חיים אתנו היום לאי, ל"אמנם כבר ידוע שהרבה מגדולי הפוסקים זצ

א שהוא "א שהוא איסור דרבנן וי"י, מ"גם בהלואה לחברה בע ולדעתם יש להחמיר, לא סברו כן

 .ת"איסור מה

המפוקחת הלכתית או בקניה ישירה ' י קרן פנסיה וכו"ע]ח "והנה הפתרון המקובל להשקעה באג

והיינו שהחברה חותמת על שטר היתר עיסקא שבו היא , "היתר עיסקא"י "היא ע, [בורסהדרך ה

 .ם בהלואה אלא בתורת עיסקאת הכספימצהירה שאינה לוקחת א

של כמה שנים בבדיקת הענין ראינו כמה וכמה עקולי ופשורי וחששות חמורות  מניסיוןואמנם 

  .ונפרטם כאן אחד לאחד, בפתרון זה

מ איזו "וכשנוגע הדבר למעשה יש לברר בכ, מ מצויים כל החששות דלהלן"יש לציין שלא בכ

   .חששות ישנם שם ומה דינם

 ם"גחיסדרות של א .א

ולפעמים חתימת , ח יש לו מספר או אות בפני עצמה"כל אג, ם"מצוי שחברה מנפיקה מספר אגחי

ח מחברה זו על "כשקונים אגונמצא . ם ולא חלה עליהם"ההיתר עיסקא היתה אחרי חלק מהאגחי

שהונפקו  ח הראשון או השני מהסדרה"וקונה בשוק המשני האג, סמך היתר עיסקא שיש לה היום

 .ח שיש בו ריבית ללא היתר עיסקא"טכ קונה ש"א, ההיתר עיסקאלפני 
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בנוסח ההיתר עיסקא  אולם אין זה נכלל, להפוך גם הלואה קיימת לעיסקא מצד הדין אפשרוהנה 

ובאמת . י תנאי העיסקא"הרגיל אשר מצהיר רק לגבי עיסקאות שיהיו לאחר החתימה שיהיו עפ

, קופה האחרונה להחתים חברות על היתר עיסקאבעקבות הערה זו נעשה השתדלות מיוחדת בת

היא תיהפך לעיסקא , שבו נכתב סעיף מיוחד שגם במקרה שכבר יש הלואה קיימת שהיא אסורה

שלא , שאם יש או יהיה איזה חוב עם חשש ריבית, מוסכם בזה" – ונוסח הסעיף הוא. מכאן ולהבא

, ולו עליו תנאי היתר עיסקא זהמיד כשיתאפשר שיח -חל עליו בתחילה תנאי היתר עיסקא זה 

בזמן ובאופן המועיל ביותר למנוע איסור , יחולו הם עליו על החלק המותר בגבייה באותו זמן

ומהזמן הזה יהיה הנותן שותף בעסקי ונכסי המקבל בקנין המועיל כפי כל . ריבית ושאר איסורים

 .ל"ות אין תוספת הנרוב המקומאולם ב ."והמקבל יעסוק בהם בתורת עיסקא, ל"התנאים הנ

על סמך ההיתר עיסקא המצוי  מסוימתח של חברה "שגוף כשרות מאשר השקעה באג ,יתכן והנה

אולם אין בידי מפקח הכשרות להגביל את מנהל הקרן לקנות רק מסדרה פלונית שהונפקה , בידה

בית ע יכול בקלות ליכשל באיסור רי"ונמצא שהסומך בזה על הת, אחרי תאריך ההיתר עיסקא

ז מצוי שיועץ השקעות בבנק "עד. גמור ללא היתר עיסקא באופן שהמנהל קנה מסדרה ישנה

אולם לא טרח לבדוק מה התאריך , ח מסויים על סמך ההיתר עיסקא שיש לחברה"ממליץ על אג

 .ע ומה תאריך הנפקה של סדרה זו"של ההת

בריבית המותרת רק על פי  שהיא גם סוג השקעה של הלואה, "תעודות סל"ש, ויש לציין בזה עוד

יש בה הרבה פעמים קושי לדעת אם קונים אותה עכשיו ישר מהחברה או מהנפקה , היתר עיסקא

 .ל"וגם שם שכיח מכשול הנ, ומאיזו הנפקה, ישנה

שנחלקו , יש להעיר ולהביא לתשומת לבם של המשקיעים, ואגב דאתא לידן ההשקעה בתעודות סל

ח שבדקו הענין "דעת הרבה תו, י היתר עיסקא"להתיר השקעה זו ע גדולי ההוראה בדורנו אם ניתן

שכבר כמה , ויש לציין בזה עוד. שאין ההיתר עיסקא מועיל להסיר חששות האיסור שבהשקעה זו

וכפי שהתפרסם , שנים שמשרד האוצר מנסה לעשות שינוי מהותי בהגדרת הבעלות בתעודות הסל

ולפי שינוי זה יהפכו תעודות , שינוי יהיה בקרוב ממשע נראה שה"י הרשות לניי"ממש לאחרונה ע

ואז לכל הדעות , הסל לסוג של קרנות נאמנות וכל נכסי הסל יחשבו בבעלות ואחריות העמיתים

 .לא יועיל היתר עיסקא על השקעה זו

 נוסח היתר עיסקא .ב

בפרטי מ "מ, פ שכולם יסודם ועיקרם אחד"ואע, כידוע שיש הרבה נוסחאות של היתר עיסקא

, ע בחברות מסויימות שוא גרוע מאוד"והנה מצאנו נוסח הת. הדברים יש מהודרים יותר ויש פחות

 .ולכאורה לא ניתן לסמוך עליו

החברה אף מצהירה בזאת כי היא ": הוא כדלהלן[ במספר 02כ]הנוסח שנכתב בכמה שטרות 

ל שטר עיסקה כדי לפגוע מתכוונת לעמוד בהתחייבויותיה התשקיפיות וכי אין כוונה בחתימתה ע

א שהחברה מצהירה ומתחייבת בתוך שטר העיסקה "ז. "או במשקיעים/בתנאי אגרות החוב ו

שהרי אין כאן )שלמרות ששטר זה פוטר אותה במקרים מסויימים כלפי המשקיעים , עצמו

אין , (וכשלא יהיו רווחים או הפסד באונס פטורים, התחייבות קרן וריבית רק פקדון ורווחים

א קרן ורבית ללא "ז, כוונתם באמת לפטור את עצמם והם ודאי ישלמו כל מה שמפורש בתשקיף

שלכאורה אסור להשקיע כסף על סמך , זה דוגמא של שטר עיסקה ששוברו עמו. תלות ברווחים

 .שטר זה
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' באחת הסניפים של בנק הפועלים שהיה שם תלוי על הקיר ב יש להזכיר מה שראינובענין זה 

אולם ביחד עם זה , אחד מהם היה האחרון שנחתם והוא מה שתקף היום, תר עיסקאנוסחי הי

והוא היה שונה בפרטיו , א"י שלשה דייני הרבנות בת"הנחתם ע, היה תלוי עוד נוסח ישן יותר

וזה , היה כתוב שם חיוב עדים וגם שבועה בין על הרווח ובין על הקרן והנה בנוסח השני. מהראשון

וחזינן שכל נוסח  ,כמו שהובא בכל הפוסקים שאסור להתנות עדים על הרווח ,טעות בדבר משנה

 .צריך בדיקה

 חברות בת .ג

ש הבנק "אין מגייסים הכספים ע, שכשרוצים לגייס כספים, מצוי בעיקר בבנקים ובחברות ביטוח

שהיא בדרך כלל בבעלות מלאה של )אלא מקימים לשם כך חברה חדשה , או החברה בעצמה

כ הכספים יעברו "ואח, ח על שמה ותתחייב כלפי כל המשקיעים"שהיא תנפיק את האג ,(החברה

. וכן בשעת הפרעון חברת האם תחזיר לחברת הבת וחברת הבת למשקיעים, ממנה לחברת האם

מפני שבעלי המניות לפי הרישום מחזיקים רק , "חברת בת"החברה המגייסת הכספים נקראת 

לענין הדין ודאי שהבעלות על האם . כת ונולדת מחברת האםאלא שחברת הבת שיי, בחברת האם

אולם לגבי הסמכויות של המנהלים יש בדרך כלל לכל חברה מנהל , היא אותה בעלות של הבת

פ שמנהלי חברת האם החליטו לנהל "שאע, לכן יש חשש. אחר שסמכותו לקבוע כלפי אותה חברה

גם ]חם להחליט כן כלפי עסקי חברת הבת מ אין בכ"מ, את עסקי חברת האם על פי היתר עיסקא

והם נשלחו להחליט רק , כ שלוחים וממונים ולא בעלים"כי הרי הם סה, [אם יכתבו כן בפירוש

נמצא , ואם מנהלי חברת הבת לא יחתמו בעצמם על היתר עיסקא, לחברת האם ולא לחברת הבת

 . שגיוס הכספים היה בלי היתר עיסקא

ל בעתון המודיע בנוגע לבנק "יעקב בלוי זצ' י הגאון ר"ה עשרת שנים עענין זה כבר פורסם לפני כמ

שלא יטעו לומר שכיון שיש היתר עיסקא לבנק לאומי זה מועיל גם לכל חברות הבת של , לאומי

וכן כתב גם בספרו ברית יהודה שאם יש לחברת . ע לכל חברה בנפרד"אלא יש לסדר הת, הבנק

 .עיסקא של חברת האם הבת הנהלה נפרדת לא יועיל ההיתר

ם של הבנק "יש לציין שאכן עד לפני זמן קצר היו רוב האגחי, במקרה הספציפי של בנק לאומי

וללאומי מימון לא היה , שהיתה חברת בת של הבנק לצורך ענין זה" לאומי מימון"י "מונפקים ע

ח "א שאג"ז, והיום הם חברה אחת, אולם לאחרונה התמזגה לאומי מימון עם הבנק. היתר עיסקא

אולם עדיין אין זה מועיל לגבי כל . שהונפק אחרי המיזוג יועיל לגביו ההיתר עיסקא של הבנק

 .ם שהונפקו לפני המיזוג"האגחי

, י"ב היא חברת בת של בנק לאומי בא"שלמשל בנק לאומי בארה, עוד יש לציין בנוגע לבנק לאומי

בבנק לאומי  ונמצא שהמשקיע כספים, ב"ולא ידוע לנו על היתר עיסקא נפרד לבנק לאומי ארה

ב "ויש להוסיף בזה שבנק לאומי בארה, של איסור ריבית ללא היתר עיסקא ב הוא בחשש"בארה

ואז ודאי יש , א"וז קטן של שותפות ממקוחויש א, י"של בנק לאומי בא 022%אינו בבעלות מלאה 

 [.אם הם יהודים]חשש ריבית מצד השותפות הנוספת 

 שנייהקניה ביד  .ד

ואחר שנרכש בשעת ההנפקה אפשר למכור אותו לקונה , ח הוא עובר לסוחר"כבר הזכרנו שהאג

ח מסדרה שהונפקה אחרי חתימת ההיתר "והנה גם אם מקפיד לקנות אג. אחר דרך הבורסה
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י החברה בעצמה שחתמה "וגם נבדק שההנפקה נעשתה ע, וגם נבדק הנוסח ונמצא טוב, עיסקא

 .ח ביד שניה וכמו שיתבאר"עדיין יש חשש גדול ברכישת אג, להי חברת הבת ש"ולא ע

י "ואפשר ע, שבשונה מהחששות הראשונות שהזכרנו שקיימים רק בחלק מהמקרים, ויש להדגיש

וכך ]אבל החשש דלהלן קיים בכל האגחים הנרכשים ביד שניה , פקוח הדוק קפדני לפקח עליהם

 [.    אפשרי להקפיד לקנות רק בהנפקהובפקוח כללי בודאי בלתי , הוא ברוב המקרים

א יעשה לעצמו היתר עיסקא "ע אייגר שכ"הנה ידוע הפולמוס הגדול שהיה סביב תקנתו של הגר

כ "ואח, ד פעם בשנה שכל עסקותיו על פי היתר עיסקא"והיינו שיצהיר ויחתום לפני בי, כללי

ע "י הת"ההלואה שעושה עפד הראשונה הוא עושה ואפילו אם ישכח ולא יפרש בשעת "אמרינן שע

א הדפיס חוברת בשם תקנת רבים "הגרע. ד שעושין לגבי נדרים"וע, מ יחול גילוי דעת הראשון"מ

למעשה הרבה הסכימו עם התקנה , ובו כלל כל מכתבי גאוני הדור שהשיבו לו את דעתם על הענין

קוטלר  א"מאידך דעת הגר, אלא שמתוכם הרבה התנו שיועיל רק אם שני הצדדים חתמו

 .ד הראשונה עושה"א בזה שע"ול מ היה שאפילו אם שניהם יחתמו אינו מועיל"והגראז

כי עסקי הבנק  ,ל"מצד גילוי דעת הבנק אין בו חשש הנוהנה לענין היתר עיסקא כללי בבנקים 

, (בעלי המניות) ל הבעליםשהם השלוחים ש, מנוהלים ומונחים על פי החלטות ותקנות של ההנהלה

החלטה זו קיימת הרי  ,ולא חזרו בהם, שהנהלת הבנק החליט על מהלך ההיתר עיסקא כ לאחר"א

ממילא כל התנהלות פקידי הבנק וכל רישומי הבנק ו, ד הראשונה עושה"צ כאן לדין ע"ואי, בכל עת

 . בהכרח הם על פי החלטה זו

, כלל על קיומו של היתר עיסקאמצד המשקיעים בבנק באופן שאין יודעים יש לדון אולם עדיין 

ואינו מגלה לו כלל שההתחייבות מותנית , והבנק אומר לו בפה מלא שמתחייב בקרן ורבית

 ,יתר עיסקאוגם לפי דרכו של עולם אין לקוח זה אמור ליוודע לקיומו ולהבנתו של הה, ברווחים

וגם מתחילה , (ל"רח)שהבנק מבחינתו הרי באמת לא איכפת לו להתחייב בריבית , ויותר מזה

ע מעולם לא עלה על דעתו להשתמש בו למעשה ולפטור את עצמו על פיו "כשחתם על הת

, [ע"כ הבנק יפשוט את הרגל ולא ישלם חובותיו גם לולא שטר ההת"אא]מההתחייבויות הרגילות 

צ לכך לא איכפת לו "אבל לכל מי שאי, מ הסכים שיהיה מהלך זה"אלא שלמען המשקיעים שתו

לא מצד דיני הממון כ מסתבר מאוד ש"וא. ולכן באמת אינו טורח להודיע כלל, ב לו ריביתלהתחיי

 .כלפי לקוח כזהיוכל הבנק לפטור עצמו על סמך ההיתר עיסקא 

שכיון שכל לקוח של בנק יודע שאין ידועים לו כל פרטי התנהלות הבנק  ,יש שסמכו בזה על סבראו

הרי זה , ק לקבל עליו כל התקנות הידועות ושאינם ידועותד כן נכנס לבנ"כ ע"ואעפ, וכל החלטותיו

ז "והכי מטו לה משמיה דהגרא, כמסכים שלא לקבל מהבנק התחייבות מוחלטת של קרן וריבית

ע "ע שאפילו אם הלקוח אינו יודע מההת"ועל סמך זה נהוג לכתוב בתוך שטר ההת. ל"מלצר זצ

 .הרי הוא חל עליו

ד תקנות הבנק הידועים והאינם ידועים "שהלקוח נכנס לבנק ע ,לגבי בנק אולם סברא זו שייכת

ח אינו נחשב בכלל "שהרי מי שקונה אג ,ש סברא זו"לח "אולם לגבי חברות מנפיקות אג, ל"וכנ

י "ח מתבצעת ע"כי קניית האג, ואין לו שייכות ישירה עם החברה כלל, "לקוח של החברה"כ

, ח"מודים של תיאור עסקי החברה ופרטי האגמתפרסם התשקיף הכולל מאות ע ושם, הבורסה

ח ולא שום מסמך אחר הסמוי "והכתוב בתשקיף זה מה שקובע ומחייב באופן משפטי כלפי האג

 . הנמצא במשרדי החברה
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ל שמאחר שהחברה הסכימה "י, ח על דעת כן"ע וקונה האג"והנה כלפי מי שיודע על קיומו של הת

כ למעשה לא חל כאן התחייבות קרן וריבית רק "א, כ"וגם הקונה קונה עד, לחתום על השטר

אולם כלפי מי שאין . [אמנם אינו מוכרח שזה באמת מועיל מבחינה משפטית] באופן של עיסקא

ולפי כל פרסומי החברה בתשקיף יש כאן התחייבות , ח במי שאין רצונו בכך"וקו, דעתו על כך

כמעט ברור ופשוט , (ל"רח)תחייב כן וגם ידוע שלא איכפת לחברה לה, גמורה של קרן וריבית

ד "וכך באמת היה פשוט מאוד לעו .שהחברה באמת מתחייבת לו כן ואין ההלואה על דעת עיסקא

 . ולא היה להם צד שני בזה, של הרשות לניירות ערך כשישבנו עמם על נושא זה

נמצא שאם , ע תופש"ההקדמה הזו שנתבאר שכלפי מי שאינו מעוניין בכך כפשוטו אין ההתאחר 

ח שיש בו ריבית ללא היתר "כ שקנה שט"ובע, מ"ח לא היה שומר תו"הרוכש הראשון של האג

ע של "לא יוכל להסתמך עוד על ההת, מ"כ בשוק המשני לשומר תו"כ כשימכרנו אח"א, עיסקא

, ועכשיו הרי אין לקונה שום עסק עם החברה, ע"כי הרי בהלואה זו לא נתקיים ההת, החברה

 .ע יכול להתחדש מעצמו עכשיו"ואין ההת, רק בינו לבין המוכרוהעסק הוא 

, ח לידי מי שמעוניין בהיתר עיסקא"שבכל עת שיגיע האג, ואולם אילו תסכים החברה להתחייב

ד שנתבאר לעיל לגבי החשש של סדרות "וע, שפיר היה אפשר לתקן הדבר, יהפך החוב לעיסקא

ו שם שברוב החברות אין איזכור לתיקון זה אלא שכבר הבאנ. ע"שהונפקו לפני חתימת ההת

 .בשטר העיסקא

המאשרים לחברה המנהלת לרכוש , י כשרויות"המאושרים ע' ונמצא שבכל קרנות פנסיה וגמל וכו

ה המציאות ברוב "וכ]ח ביד שניה "הרי נמצא שבאופן שהחברה תקנה אג, ח עם היתר עיסקא"אג

והיינו . ו"ונכשלים העמיתים באיסור רבית ח, אין תוקף להיתר עיסקא כלפי קניה זו[ הקניות

ונעשה לפני ההנפקה ונעשה עם החברה עצמה , אפילו באופן שנוסח ההיתר עיסקא נבדק כדין

 .שמנפיקה ולא עם חברת האם שלה

נים לחתום על וטעם החברות שאין מוכ ל"פוק על כל תוקף ההיתר עיסקא על פי הנפק .ה

 היתר עיסקא מטעם זה

ע על חוב קיים שלא חל עליו "אף באופן שיהיה רשום בהיתר עיסקא שיחול ההת ,ל"נלפי הוהנה 

ולא ידוע , ע הוא כללי"ע מצ"כי הרי ההת, ם יש תפיסה משפטית לצורה זואע "צ, ע"מתחילה ההת

ונמצא בלבול גדול שלגבי חלק מהמשקיעים יש , ע ומי לא"ד ההת"ח ע"לחברה מי קנה האג

ע "ודבר זה מנגד לכללי הרשות לניי, ם העיסקא היא באופן אחרעיסקא כזו ולגבי חלק מה

ט יש הרבה חברות מפורסמות שלא "ובאמת שמה. ח יתחלק באופן שונה לכל משקיע"שהאג

, ועוד, שיכון ובינוי, הוט, גזית גלוב, כמו למשל חברת שטראוס, ע"הסכימו עד היום לחתום על הת

נתו בכללי החוק אינו יכול לאשר שיהיה תנאים ד לפי הב"כי העו, והטעם בהרבה מקרים הוא

 .אחרים באגרת החוב למשקיעים מסויימים בשונה מאחרים

אם יש תוקף משפטי להיתר עיסקא , ח מפורסמים בתשקיף"ג לפי המצב שכל תנאי האג"ובכלל צע

וידוע הוראת גדולי הוראה שהיתר עיסקא . שנעשה במשרדי החברה ואין לו איזכור בתשקיף

 . חייב להיות עם תוקף משפטי בחברות
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י היתר עיסקא שהחברה חתמה "ח ע"שבצורה המקובלת היום לאשר רכישת אג, ל"היוצא מכל הנ

מוכנים כלל לחתום על  ומלבד זאת יש הרבה חברות שאינם, יש בו הרבה פקפוקים וחששות, עליו

 .היתר עיסקא

 סקא לאגרות חובע על ענין ההיתר עי"החידוש הגדול של פרסום הרשות לניי .ו

, כשהתבקשו ברשות לניירות ערך לאשר לחברות להזכר את ההיתר עיסקא בתוך התשקיףוהנה 

הסכימו שתנתן אפשרות לחברות לעשות הסכם נפרד עם משקיעים אולם , א"לא הסכימו לכך בשו

והיינו שניתן אישור רשמי . י היתר עיסקא"שההתקשרות של משקיעים אלו באגרת החוב יהיה עפ

אישור זה נכנס לתוקף כמה . ע"ע ואחד עם הת"אחד בלי הת, ח שני מסלולים שונים"שיהיה לאג

 .ע"ביום שפורסם באתר הרשות לניי, ימים לפני פסח שנה זו

שדרכו יפרסמו החברות , י אתר ייעודי שיוקם לשם כך"אופן השימוש בפועל של הסדר זה יהיה ע

ועל פי חוק נחשב פרסום כזה פרסום המחייב ]את הצעתם לציבור המשקיעים להצטרף להסדר 

ובאותו אתר גם יהיה מקום הרישום למשקיע כלפי חברה , [את החברה לעמוד בכל תנאיו

 .מסויימת או כלפי כלל החברות להיות מצורף להסדר זה

האפשרות המובחרת היא שהחברה תחתום על , ישנם שני אפשרויות לחברות להצטרף להסדר זה

וכמובן יובדק הנוסח , [או שכבר עשתה כן החברה בעבר]י כפי שנעשה עד היום היתר עיסקא כלל

, ובנוסף לזה החברה תחתום על נספח שיפרט כל פרטי ההסדר הנפרד, שיהיה כהלכה ולכתחילה

באופן שהחברה לא תסכים לחתום על היתר עיסקא . ונספח זה יהיה כפוף להיתר עיסקא הכללי

וסח היתר עיסקא מהודר שיהיה מפורט בו שתוקפו חל רק לגבי מי יוצע לחברה לחתום על נ, כללי

 . שיצטרף להסדר הפרטי בלבד

, י נוסח מיוחד שיוכן לשם כך ויפורסם באתר זה"כ ע"אופן הצטרפות המשקיעם תהיה ג

י התנאים האלה כלפי חברה מסויימת או כלפי כלל "המשקיעים יודיעו על רצונם להתקשר עפ

כ "כיון שבצבור שלנו בדר. ם שהונפקו ושיונפקו"סויים או כלפי כלל האגחיח מ"כלפי אג, החברות

דרך המערכת יהיה  ,ה גם מערכת טלפונית"יוקם בעזכ "ע, אין להם גישה לאינטרנט אפילו חסום

 .והפרטים יועברו לאתר, כ לירשם להסדר זה"אפשר ג

קניה ממי שלא סודר אצלו בדלכאורה , יש לציין ידיעה חשובה למשקיעים אשר נצרכת בתיקון זה

והפתרון לזה הוא לקבוע  .שנצברה על התקופה שלפני הקניה, ע יש גבייה של רבית אסורה"ההת

ואין קושיא ממה , אפשריבאמת אם מדובר על מעט כסף זה ו. בדמי התפשרות ייכללשסכום זה 

תחיל ואצל מי שמ, כי אצל אחרים הרי לא היה עיסקא בכלל, שאצל אחרים נקבע סכום אחר

וזה באמת משתנה מכל , העיסקא נקבע דמי התפשרות כל מה שצריך לקבל בזמן פרעון הרבית

כי מטרת החברה בדמי ההתפשרות להגיע למצב לשלם כפי , ח"לקוח ללקוח לפי הזמן שקנה האג

יתכן שיועיל על זה [ שסכום הרבית גבוהה]גם במקרה של אדם שקנה בסוף התקופה . המקובל

אפילו א להכניס סכום זה בסכום ההתפשרות "במצב שאאבל יתכן גם . פקדוןהתנאי של כולו 

 ,בחוב זה של הרביתג באמת צריך להתנות ולהודיע שאינו רוצה לזכות "ובכה, בכולו פקדון

כיון שהחברה אז גם אם החברה תשלם לא איכפת לן ו. סכום זה והחברה אינה צריכה לשלם לו

לחזק הדבר שהחשש הפסד כדי ו. [כלפי תקופה הקודמת]למי שהוא לא המלוה משלמת מרצונה 

 .תהיה על החברה, שחובת הבירור אם החברה פטורה אפשר לקבוע, למשקיעים יהיה יותר רחוק
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ששם יתכן שהתעודה שקונים הונפקה לפני הרבה שנים והיא , שלגבי תעודות סל, מ יש לציין"מ

 . ג אם היתר זה יישים"צע, היום עם הרבה ריבית צבורה

ממי שעשה היתר עיסקא למי שלא עשה יש חשש מצד גביית הרווחים שלא  ח"ז במכירת האג"ועד

שהרי התובע של הרווחים על תקופה זו הוא הקונה שאינו , כדין על התקופה שהיה עליה עיסקא

ואף החברה מתחייבת לו לשלם , והוא יתבע אותם גם במקרה של הפסד, מתחשב בהיתר עיסקא

יתכן שבסתמא דמילתא זו היא מ "מ, ואף שהרבית משולמת עכשיו לאדם אחר. לו בכל אופן

כדי שיוכל למכור במחיר ] שתשלם למי שבא אחריו , בזמן חזרת העיסקא תביעת המוכר מהחברה

התשלום ש כ צריך לכתוב"וע. ואז נחשב שהוא בעצמו קיבל הרבית מדין ערב, [ח בשוק"ששוה האג

והמוכר מתחייב להחזיר לחברה הכספים ששולמו , ישת המוכראין זה בא כלל מדרלקונה החדש 

 .ח באופן שהתשלום לא היה כדין"עבור הזמן שהוא החזיק באג

והראוי היה שלא למכור את  .במכירה למי שלא עשה היתר עיסקא יש חשש לפני עורוהנה לכאורה 

, ור את הקונהע עם החברה אבל באופן הרגיל אין אפשרות לבח"כ עשה הת"ח אלא למי שג"האג

שהרי אם הוא לא ימכור , פשטות אין כאן לפני עור דאורייתאואמנם ב. א לדעת מי הוא הקונה"וא

  .1יהיו אחרים שימכרו

חדא , יש להקל מדינא מכמה טעמי, ומאחר שכפשוטו אין כאן חשש דאורייתא רק איסור מסייע

ואולי , ין בו וחל עליו הכללימ מעוני"ואולי אף אם לא חתם מ, ע"כ על הת"דאולי הקונה חתם ג

שגם אם ]ואף אם יעבור על איסור מסתמא הוא יהיה בגדר מזיד , ע"צ הת"הוא גוי או גוף שאי

א "והגר]ר אין בו איסור מסייע "א ופירוש הדגמ"קנ' ך בסי"ולפי הש[ ישאלוהו לא יהיה איכפת לו

ני טעמי לכאורה אין לחוש מכל ה. מ"ועוד יש שיטות שבכלל אין איסור רבית בחברה בע, [חולק

 .     מדינא לאיסור מסייע

  

                                                           
1

כ יש להניח שבכל חברה יש גם גוים "ובדר, הרי יכול לקנות גם מגוי, מ שצריך לדון אם כל ישראל לא ימכרו"וגם לפי המל 
ויתכן שהוא מעוניין בה גם אם , מ זה שבא עכשיו לקנות הרי מעוניין בקניה זו"מ, ואף שלא תמיד יש גוי שמציע למכור. המחזיקים

מ לגבי לפני עור "מ, ה ספקזואף אם ננקוט ש. ואם יציע מחיר טוב ודאי יהיה גוי שיתרצה למכור, יצטרך לשלם יותר ביוקר
ע ספק אם יש גם מחזיק גוי "ואף אם הקונה הוא ישראל ללא הת, ע"ספק אם הקונה גוי או ישראל עם הת, ס"דאורייתא יש כאן ס

 .מ הוא בגדר ספק"וגם עיקר דינו של המל[. או שמציע עכשיו למכור]למכור אילו היהודים כולם לא ימכרו שמוכן 
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