
 התשע" ● קול צבי ט"ו

  שליט"א יונה ריסמו"ר הרב 

  ריבית בינו לבין עצמו

  גדרת ריבית הבאה מן הלווה אל המלוה ה - קדמה א.ה

) בענין איסור ריבית שלא אסרה תורה אלא "בע נפסק בגמ' (ב"מ סט
אפילו במקרים שמלוה מרוויח מהלואה  ריבית הבאה מן הלווה אל המלוה.

אין כדי להלוות ללווה (שלא בבקשת הלוה) נותן לו כסף ללוה ע"י שאחר 
זה נקרא ריבית, וגם כשהלוה מפסיד יותר מדמי ההלואה ע"י ששילם 

הלוות לו, אין זה נקרא ריבית, לאחר מעות כדי לשכנע את המלוה ל
מן הלוה למלוה (עיין בש"ע יו"ד  הבאהשהתורה לא אסרה אלא הריבית 

  ס' קס, סע' יג וסע' טז).

תורה תמימה (ויקרא כה, הערה קצט) דזה הוי ביאור של  ועיין בספר
המושגים הנפרדים של נשך ותרבית, שכדי לעבור על ריבית צריך להיות 

פסיד ממון יותר מדמי ההלואה, וגם תרבית מצד גם נשך מצד הלווה שה
המלוה, שהרוויח עוד ממון, ואם המלוה הרויח אלא שהלווה לא הפסיד, 

. או שהלווה הפסיד אלא שהמלווה לא הרוויח, אין זה בגדר איסור ריבית
[ועיין בגמ' ב"מ ס ע"ב דאי אפשר לנשך בלא תרבית או לתרבית בלא 

שר"ל שאם אין נשך אין איסור תרבית נשך, אבל מכל מקום יש להסביר 
ואם אין תרבית אין איסור נשך. ועיין בזה בס' נתיבות שלום (מבוא להל' 

ומטעם זה תמה על  ריבית אות צז) ע"פ הרא"ש בפרק איזהו נשך ס' טז].
 בריביתלהלוות  )שם רש"ירמ"א יו"ד ס' קס, סע' טז בשהובא ב(ההיתר 

מלווה  ההבא ריביתמכיון שאין זה ע"י שליח בין בהלואה ובין בפרעון 
הממון בא מן הלווה  שמכל מקום ,למלוה, והלא אין זה הפשט בגמ'

ה ונקרא ושהפסיד יותר ממה שלווה אל המלוה שמרוויח יותר ממה שהלו
  הוי אסור מדינא.לכן הבאה מלוה למלוה ו ריבית

  בית מעצמו מפנסיה שלויב. האם מותר לאדם ללוות ממון בר

בינו לבין עצמו, ר"ל כשאותו אדם הוא  ההבא ריביתענין ויש לחקור ב
לית דין צריך בושש ולכאורה  המלוה והוא הלוה, אם יש בזה איסור ריבית.

הבאה מלוה למלוה שע"פ פשטות יש צורך בשני גופים  ריביתין זה שא
בזה"ז אין זה שאלה מ"מ ו נפרדים כדי ליצור איסור ריבית מלווה למלוה.
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אלה למעשה שהרי יש פעמים שאדם דורש כסף ורוצה תיאורטית אלא ש
 ושייך לו, על שמונקראת , והפנסיה שלו (בלע"ז "פענשין")ללוות מפנסיה 

ומ"מ ע"פ חוקי הפנסיה הוא צריך לשלם את ההלוואה מן הפנסיה של 
וע"כ  שאלה הנוגע לדינא אם דבר זה מותר או לא. זאתו .עצמו עם ריבית

   לפלפל בענין זה להגדיל תורה ולהאדירה.לא מנעתי את לבי לחקור ו

) איתא "מפיס אדם עם במשנה במס' שבת (פרק השואל קמח ע"ב והנה
ות מנה גדולה כנגד עשבניו עם בני ביתו על השולחן ובלבד שלא יתכוין ל

מאי  ,ועם אחר לא ,"עם בניו ועם בני ביתו אין שם:גמ' בו .מנה קטנה"
רב יהודה אמר שמואל בני חבורה טעמא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר 

המקפידין זה על זה עוברין משום מדה ומשום משקל ומשום מנין ומשיום 
 והסביר רש"י (קמט ."ריביתאף משום  הילללווין ופורעין ביו"ט וכדברי 

"דחייש שמא  בריביתשעוברין אף  ללהילל) בדברי בית ד"ה וכדברי ה ע"ב
"אי הכי  :והגמ' שואלת ."ביתרייוקירו חיטי בהלואת ככרות אף משום 

 :ומתרצת הגמ' בית וכל הני);ליחוש לרי –(רש"י  "בניו ובני ביתו נמי
"בניו ובני ביתו היינו טעמא כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב 

וברש"י  ."ריביתכדי להטעימן טעם  בריביתמותר להלוות בניו ובני ביתו 
דעו כמה קשה אלמא כיון דמשלו "שי כתב) ריביתשם (ד"ה להטעימן טעם 

והלכך גבי מדה ומשקל ומנין נמי לאו קפידא  ריביתהוא אין כאן איסור 
ולפי מסקנת הגמ' צריך להגיה את  הוא אלא להשוותם בלא קנאה."

המשנה ולהתיר בבניו ובני ביתו אפילו לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה 
סור משום קוביא, מכיון שאין קפידא בדבר, משא"כ לגבי אחרים דא

כדמפרש רש"י שם (ד"ה משום קוביא) דגזל הוא דאסמכתא לא קניא, 
וברמב"ם כתב בהלכות גזילה (פרק ו הל' ז) דמשחק בקוביא הוי גזל 

   מדבריהם.

לפי רש"י נראה שטעם שיטת רב יהודה אמר רב שמותר להלוות לבניו 
" ולכן ריביתסור משלו הוא אין כאן אידהוי מפני ש"כיון  בריביתובני ביתו 

בית שאין כאן בעצם איסור יכדי להטעימן טעם ר בריביתמותר להלוות 
 ל שכןואם נחשב "משלו" כשמלווה לבני ביתו נראה שכ בית בכלל.יר
וכן  נחשב משלו כשלווה בינו לבין עצמו ולא יהיה בדבר איסור ריבית.ד

יהודה  ) שכתב בביאור שיטת רבס' תורת חיים (ב"מ עה ע"אנראה מדברי 
 ." ריביתאמר רב "דכיון דהכל משלו אין כאן 

) הסיק שאפילו להלוות הגמ' ב"מ סוף פרק איזהו נשך (עה ע"א אבל
היה נראה  ואם כן סור מטעם דילמא אתי למיסרך.בית אילבני ביתו בר
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שאין ראיה להלכה להקל דאולי יש לטעון דאידחיא סברא זו להתיר ריבית 
אלא . לבני ביתו ריביתסומכין על זה להתיר  בינו לבין עצמו שלמעשה לא

שלא נראה כן דהרי כתב הבית יוסף (הל' שבת ס' שכב) "ואע"ג דהא דאמר 
כיון דלא  ,רב מותר להלוות בניו ובני ביתו בריבית אידחיא לה בדוכתה

נדחית אלא משום דילמא אתי לסרוכי אמת דמדינא ליכא איסורא מפני 
פירש דבמקום שאין מקום לגזור לא  שע"פ זה םשועיין " .שהכל שלו

דליכא  דיןהינא ליכא משום ריבית כשהכל שלו הוא גזרינן "כיון דמד
ומטעם זה יש מקום להתיר בבני ביתו מ"מ  .משום מקפידים זה על זה"

, וליכא ולפי הרמב"ם אפילו במנה גדולה כנגד מנה קטנה ,במנות שוות
נמי לא משום שמקפידין משא"כ באחרים במנות שוות  בזה משום קוביא,

  זה על זה.

המחלק לבני ביתו מנות בשבת פסק ש"ו) ס"ק  שכבאו"ח סי' "ע (וובש
יכול להטיל גורל לומר למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלו והוא 
שיהיו החלקים שוים ואינו עושה אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה 

ה על זה יבואו לידי מדה יהם אבל עם אחרים אסור כיון שמקפידין זנבי
וי"א דעם בניו ובני ביתו מותר להטיל גורל " :ואח"כ הביא .ומשקל"

ופירש  .אפילו על מנה גדולה כנגד קטנה מפני שאין מקפידים" ע"ש
(ס"ק כג) "שהרי הוא נותן להם הכל משלו ולא שייך חשש  רורהבהמשנה 

   דמדה ומשקל וגם קוביא אין כאן."

בית בשלו (וכן אין יא אידחיא הסברא שאין רוכיון דמעיקר הדין ל
כשהכל בשו"ע חוששין מפני זה למדה ומשקל או קוביא לפי דעת הי"א 

דילמא (דגזרינן במידי דאורייתא) שלו) אלא שאסור להלוות לבני ביתו 
אתי למיסרך, עדיין י"ל שבכל מקום שאין חשש של דילמא אתי למיסרך, 

ראה כמעשה ריבית בכלל, יש להתיר בית בינו לבין עצמו דלא ניכגון ר
  הדבר.

שלמרות שאידחיא  )שם( ציעאמבא וכן נראה מלשון הריטב"א בגמ' ב
ההיתר של רב בהלוואה לבני ביתו מטעם דילמא אתי למיסרך, למד מדינא 
דרב להתיר במי שנגנב ממונו ממנו שאם הלוה ממון לגנב מותר לו לגבות 

יון דשלו הוא נוטל, וכסברת רב מן הגנב בסכום ממונו שנגנב מכ ריבית
במקום שכל הממון שלו. וז"ל הריטב"א שם  ריביתיהודה אמר רב שאין 

כדי להטעימן טעם  בריביתד"ה מותר לאדם להלות לבניו ובני ביתו 
  ריבית:
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פירוש מיירי בסמוכין על שלחנו דכל מאי דמוספי ליה 
 , ולהכי הוא דשרינן ליהריביתמדידיה הוא דלית ביה משום 

ושלא ינהגו בו,  ריביתכדי להטעימן טעם מרירות של 
והוי יודע שאם היה לו  ואסיקנא דאסיר דילמא אתי למיסרך.

אצל חבירו גזל או חוב שאינו בטוח מותר להלוות לו ע"מ 
כלל דמאי  ריביתשיפרע לו אותו גזל או חוב שאין כאן 

  דמוסיף ליה לוה מדידיה הוא דיהיב ליה וזה ברור עכ"ל.

לפי הריטב"א ברור שאע"פ שלהלכה אסור ללוות לבניו ובני  והנה
מטעם דילמא אתי למיסרך, עדיין יש להתיר לאדם לגבות  בריביתביתו 
בינו לבין עצמו כשאין לחשוש לזה, דכ"ש הוא שאם התיר למעשה  ריבית

או שלא פרע חובו ממנו עם לווה שגנב ממנו  ריביתאפילו במקום שקצץ 
בית מכיון שהחוב או יגזל או חוב מפני שלא נחשב כרכדי שיפרע לו אותו 

הגזל של המלוה, כ"ש שיש להתיר הלוואה בינו לבין עצמו כגון בפנסיה 
  בכלל וכמו שנתבאר. בריביתדלא נראה כמעשה של הלוואה 

  ריביתג. אי ברשות מרה קיימי אין 

) בביאור המשנה דהמקבל צאן ברזל מן העובד בגמ' בכורות (טז ע"ב
ם (פירש רש"י ששם לו עובד כוכבים בהמותיו בדמים קצובין ולתת כוכבי

לו אותן דמים עד עשר שנים בין מתו בין הוזלו ואותן ולדות שיהיו להן עד 
אותו זמן יהיו ביניהם) ולדותיהן פטורין מבכורה הקשה "למימרא דכיון 
דלא נקט מרא זוזי ברשותא דמרא קיימא" (כלומר ומטעם זה דהוי ברשות 

ד כוכבים פטורין ולדותיהן מן הבכורה) "ורמניהו אין מקבלין צאן עוב
אלמא ברשותא דמקבל קיימא," ופירש  ריביתברזל מישראל מפני שהוא 

רש"י (ד"ה דמקבל קיימא) דמקבל זוזי הוא דאיחייב להו והאי דשקיל נותן 
חצי ולדות בשכר המתנת מעות קא שקיל להו, דאי ברשות מרה קיימי (ז"א 

הוא ברשותא דמריה אשבח ולדות  ריביתהנותן בהמותיו) אמאי ברשות 
בגמ' שטעם דהמקבל צאן ברזל מן העובד  הומטעם קושיא זו הסיק עכ"ד.

הולדות מבכורה הוי מטעם דיד עובד כוכבים באמצע  כוכבים פטורין
דאילו אתי עובד כוכבים בעי זוזי ולא יהיב ליה תפיס לה לבהמה ואי לא 

יס ולדות דידה, אבל לעולם נחשב הבהמות משכח לה לבהמה תפ
  ברשותיה דמקבל ע"ש. 

דאי ברשות  ריביתוהנה מדבריו הטהורים של רש"י יצא סוד בענין 
ומסקנא זו נובעת  ן דברשותיה דמריה אשבח.ומכי ריביתמרה קיימי אין 
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וכמו"כ  .ריביתמדבריו במס' שבת הנ"ל דכיון דמשלו הוא אין כאן איסור 
בל צאן ברזל אם הבהמות עדיין שייכות לנותן, כל מה כאן בענין המק

שהוא מקבל מהוולדות במשך השנים הבאות הוא מנכסיו וע"כ לא שייך 
  בית.יר איסור

  ד. יסוד היתר שכירות 

הגמ' בין אם קבל עליה הנותן צאן  תמחלקבגמ' בכורות ובסוגיא שם 
כברשותו  שאם קבל אונסא וזולא עדיין נחשב ,ברזל אונסא וזולא או לא

אלא שהגמ' הוכיחה שכאן לא מדובר במקרה שקבל הנותן אונסא וזולא 
אבל אם הנותן קבל  בית.יוע"כ נחשב ברשותא דמקבל ובישראל הוי ר

בית יזה היסוד למה אין רנראה דו .ביתיאונסא וזולא כנראה שאין כאן ר
דהנה בשכירות המשכיר מקבל את דבר הנשכר בחזרה וגם  בשכירות.
להקשות למה לא נחשב זה באמת ויש  ,ות בשביל השכירותמקבל מע

אחריות מטעם שמקבל  משכיראלא הטעם מפני שעדיין יש ל כריבית.
מקבל  משכיראונסא וזולא, שאם החפץ נפחת בשיוויו בזמן השכירות ה

את ההפסד, ואם יש אונס בדבר הנשכר אין שום אחריות על השוכר אלא 
(וכעין זה  ביתיוע"כ לא נחשב כר ,מריהמשכיר יפסיד את הדבר הנשכר לג

וע"פ דברי רש"י הנ"ל בגמ'  ד"ה הדרא בעינא). כתב רש"י בב"מ סט ע"ב
בית הוא יבכורות יש להסביר בפשיטות שטעם שאין בשכירות איסור ר

מפני שהדבר הנשכר עדיין נחשב ברשות של המשכיר וכיון דמשלו הוא 
ירות הוי רק שכר בית, ומה שמקבל בתורת שכיאין כאן איסור ר

(וכמו"כ כתב בס' נתיבות שלום ההשתמשות בדבר שלו שבודאי שייך לו 
הוולדות של צאן ברזל שברשותא גון וכבמבוא להל' ריבית אות א' ע"ש) 

   דמריה אשבח.

וע"פ זה היה מקום לחשוב שגם במקום שאדם משכיר מעות ומקבל על 
) בגמ' ב"מ (סט ע"ב באבית. וכן הויעצמו אונסא וזולא שלא יהיה איסור ר

דרב חמא הוא מוגר זוזי בפשיטא ליומא ופירש רש"י "בלשון שכירות ולא 
 .בלשון הלואה הנני משכיר לך זוז היום בפשוט דהיינו זוז מדינה" ע"ש

בדבר זה, ולכן "כלו זוזי דבר חמא,"  ריביתאבל הגמ' הסיקה שבאמת היה 
 בריבית) שהמלוין ע"אירדו לטימיון כדאמרינן לקמן (עא  ופירש רש"י

ובטעם שרב חמא סבר שמותר להשכיר מעות, מפרשת  נכסיהן מתמוטטין.
ז"א כמו שאפשר להשכיר מרא בדמים  –הגמ' שהוא סבר מאי שנא ממרא 

 ולקבל את המרא והדמים בחזרה חשב שכמו"כ מותר להשכיר דמים.
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א ובטעם שחשבונו לא היה נכון מסבירה הגמ' "ולא היא מרא הדרא בעינ
   וידיע פתחיה, זוזי לא הדרי בעינייהו ולא ידיע פתחיה."

לפי רש"י (ד"ה הדרא וד"ה זוזי) ההסבר הוא שבשכירות אין השוכר 
בית, משא"כ בזוזי "שהרי מוציאם ימקבל האחריות ולפיכך אין שכרו ר

, הסברנוולפי רש"י, נראה כמו ש ."ריביתולפיכך אחריותו עליו ושכרו 
ונראה  כיר זוזי הוא שאחריותו על המקבל.השאסור לדשעיקר הטעם 

שלדעתו מה שנחשב ברשותו תלוי באחריות, וכיון שבדרך כלל האחריות 
על המשכיר אין איסור של ריבית מפני שמה שהוא מקבל הוי בעד מה 

משא"כ כשכל האחריות על המקבל, נהפך הדבר לשלו וע"כ יש  ,שברשותו
הדרי בעינייהו) הוסיף שבאמת יש  וברש"י שם (ד"ה זוזי לא איסור ריבית.

שני הבדלים בין שכירות מרא לשכירות כסף, והיינו דהלוואה להוצאה 
ניתנה וגם אין פחת בכסף משא"כ בשכירות מרא דהתשלום של השכירות 

ויוצא מזה שרש"י החמיר  כר בחפץ.הוא עבור הפחת כשהשתמש השו
אבל  .ביתישב כרשעדיין נחבדבר שאין בו פחת אפילו באופן של שכירות 

שביאר  ,עיין בס' דברי סופרים ס' קעו בבירור הלכה ד"ה אסור לאדם
בשיטת רש"י דנראה משיטתו דאם באמת קבל המשכיר על עצמו את כל 

לפי  האחריות, בין אונס ובין גניבה ואבידה, אפילו במקום שאין פחת,
פסק ש) יו"ד ס' קעו ס"ק א(ועיין בט"ז  רש"י יהיה מותר להשכיר חפץ.

אסור ליטול  שבדבר שאין בו פחת כגון כלי כסף וכלי זהב יהיהלדינא 
   .מקבל כמו במעותאחריות על הממנו שכר, והדגיש שזה במקום שה

אבל בתוס' (ד"ה אוגר זוזי בפשיטי) כתבו דבאמת רב חמא היה מקבל 
ע"פ כן היה אסור בזוזי ולהכי ס"ד דשרי, אבל א על עצמו אחריות אונסין

ובטעם האיסור כתבו תוס' (ד"ה מרא הדרא) שבשכירות  ר זוזי.לו להשכי
נותן השכירות עבור הפחת אם יחזיר השוכר בעיניה אבל בזוזי המעות 

ולפי דעת תוס' נראה  ך הוצאה ולא בשביל קבלת שום פחת.ניתנו לצור
ולפי  לואה להוצאה ניתנה משא"כ שכירות.שעיקר טעם האיסור מפני שה

ות חפץ דלאו להוצאה ניתנה, לא יהיה איסור ריבית תוס' במקרה של שכיר
אפילו במקום שאין שום פחת בחפץ, ואפילו כנראה אם המקבל קיבל על 
עצמו האחריות של גניבה ואבידה (וכן כתב בס' דברי סופרים הנ"ל) 
וכדמקרה של רב חמא בזוזי, אלא שבזוזי תמיד יהיה איסור ריבית משום 

וגם לפי שיטת  בל המקבל אחריות אונסין.דלהוצאה ניתנה ואפילו אם קי
לומר בדבר שלהוצאה  י אפשרתוס' נראה שיסוד האיסור במעות מפני שא

  ניתנה שנחשב ברשות הנותן ושמקבל מעות בעד מה שברשותו.
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ובהגהות הגר"א על התוס' ד"ה אוגר זוזי בפשיטי הביא הצעת תרומת 
גניבה מותר הדשן (ס' שב) שאם קבל הנותן על עצמו גם אחריות ד

דרבנן (נראה דר"ל דכיון שעשה דרך  ריביתלהשכיר מעות וכן בכל 
שכירות וקבל עליו אחריות דאונסין אפילו אם לא קבל אחריות דגניבה הוי 
רק אבק ריבית משא"כ אם לא קבל על עצמו שום אחריות דא"כ יהיה 

קצוצה, עיין ברמ"א יו"ד קעו סע' א ע"פ הריב"ש), וכתב הגר"א  ריבית
"ואינו נראה," ובביאור הגר"א ביו"ד (קעו ס"ק ב) כתב דנשתקע הדבר 
ולא נאמר דלהלכה פסקינן כתוס' דכל מקום דניתן המעות כדי להוציאן 

  כל האחריות. על עצמו בית אפילו אם קבל המלוה ינחשב כר

   ה. יסוד היתר עיסקא בזה"ז

ו (יש להדגיש שהוא בעצמהנ"ל לפי הצעת תרומת הדשן  מכל מקום
לא כתב לסמוך על הצעתו אלא "כתיבנא כדי לחוויי מילי דאורייתא" 

אחריות באופן שהנותן יקבל על עצמו הע"ש), יש אפשרות אפילו בזוזי 
 ריביתהזוזי ברשות של הנותן, ולא יהיה בשכירות מעות איסור  יתחשבוש

אפילו כשניתנו להוצאה (וכשלא ניתנו להוצאה אלא ליראות בו או 
לכ"ע אפשר להשכירם כדהובא ברמ"א יו"ד ס' רעו סעיף א,  להתלמד בו,

ובלבד שלא יקבל השוכר על עצמו את כל האחריות כדאיתא ברמ"א שם). 
בית דרבנן להתיר יוהיה מוכן התרומת הדשן לסמוך על סברא זו עכ"פ בר

שכירות הזוזי באופן שהלווה יהיה פטור אפילו כשנגנב הכסף, אלא 
דרוש עדים להעיד שלא פשע בהן פשיעה גדולה שהוסיף שמותר למלווה ל

שהוא כמזיק בידים (דאם הזיק בידים עדיין השוכר מעות יהיה חייב לשלם 
בעד היזקו) ובמקום שלא יכול להביא עדים להעיד על זה יהיה חייב לשלם 

וגם הוסיף שיכול להתנות  את סכום הכסף ביחד עם דמי השכירות.
והש"ץ "וקרוב דקרוב הוא לודאי שלא שהעדים צריכים להיות דוקא הרב 

   ידעו כל האחריות."

וע"פ רעיון זה של התרומת הדשן יסדו האחרונים את ההיתר עיסקא 
של היום, אלא שלא סמכו עליו במקום שכירות כסף ורק השתמשו ברעיונו 
במקום עיסקא שהוא חצי מלוה וחצי פקדון (עיין בש"ך ס' קסז ס"ק א 

פקדון ואח"כ מלוה, ובגר"א שם ס"ק א,  בענין מקרה של מעות שהם
רנז) שלא לפטור את -עמ' רנד ריביתובש"ע ס' קעו סע' ב, ובס' תורת 

וגם הוסיפו חיוב שבועה  הלווה מפריעת חלק הפקדון בלי שבועת עדים,
שהמקבל היא ההיתר  ותמצית (עיין ש"ך ס' קסז ס"ק א). על סכום הרווח
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ח האמיתי במקרה וד של חצי הרובית כאומימעות יכול לשלם את דמי הר
  שאינו יכול להביא עדים על ההפסד ואינו רוצה לישבע על הרווח.

תרומת הדשן  רעיוןאבל אפילו לפי המנהג שלנו רק להשתמש ב
), מפני שכל שנותן מעות של עיסקא (ע"פ הגמ' ב"מ קד ע"בבמקרה 

י בתורת עיסקא הוי חצי מלוה וחצי פקדון, ואין המקבל אחראי על חצ
וגם מקבל שכר טירחא בשביל עבודתו (עיין שו"ע סי' קעז סע'  הפקדון,

ם יאלא שמשלם רווחים קצובים מחלק הפקדון כשאינו יכול להביא עד ב),
היסוד  אפילולהעיד על הפסד העיסקא ואינו רוצה לישבע על חלק הרווח, 

של היתר העיסקא כנראה מבוסס על רעיון הזה, שאין איסור לנותן לקבל 
דון נחשב כשל הנותן מפני שמקבל קרווחים שלו, ומכיון שחלק הפמ

אחריות עליו, מותר לו לקבל רווחים על מה ששייך לו ואין בזה איסור 
  .ריבית

ונמצא לפי זה חידוש גדול דהכלל של "כיון דהכל משלו אין כאן 
בינו לבין עצמו אלא משתמש  ריבית" אינו רק נוגע לשאלה של ריבית

בית, דכל מה ששייך לנותן ולא ניתן להוצאה יל הלכות רכאבן שתיה לכ
ולפי  אלא לשכירות או לפקדון אינו נכנס בגדר של ריבית מעיקר הדין.

תוס' נראה הטעם שכל מה שלא ניתן להוצאה עדיין נחשב ברשות של 
הנותן ומה שהוא מקבל בעדו הוי רק שכר השתמשות בעד הפחת (אפילו 

מה שניתן להוצאה נחשב אבל לפי תוס' . בארכמו שנת אם אין הפחת ידוע)
כמלוה, דהיינו דבר הניתן לרשות הלוה, ומה שהוא משלם יותר ממה 

ולפי רש"י הבעלות ניכר  בית הבאה מלוה למלוה.ישהוא מקבל נחשב כר
מתוך האחריות, אלא שאפילו במקום שאין כל האחריות על הנותן, עדיין 

   ש פחת במה שמקבל בחזרה.נחשב כדבר שלו אם לא ניתן להוצאה וי

בית מה יאלא שבמעות מכיון שניתנו להוצאה, לעולם יהא נחשב כר
שהלוה משלם יותר ממון בחזרה אפילו במקרה של שכירות, אא"כ במקרה 

ועדיין יש לנותן אחריות  שיש שני תנאים: (א) לא ניתן להוצאה, (ב)
ן, אפילו אם ולפי דברי תרומת הדש (אפילו רק אחריות אונס) על המעות.

בית, יניתן להוצאה אם יש לנותן אחריות גמורה על המעות, אין איסור ר
   תו.סבראבל לא פסקינן כ

יש צורך להוכחה גמורה שבאמת המעות עדיין בגדר  להלכהונמצא ש
"שלו" כדי להתיר לנותן לקבל רווח מן המעות, וזה קיים באחד מג' 

ניתנו להוצאה, כמו להתלמד אופנים: (א) שהמעות ניתנו ע"י שכירות ולא 
בו או ליראות בו (ז"א שהמקבל יכול להתפאר בו), (ב) כשהמעות הם חלק 



 57    מו"ר הרב יונה ריס שליט"א  

 
 

של עיסקא שהכל יודעים דעיסקא הוי חצי מלוה וחצי פקדון כדאיתא 
(ג) כשכל המעות, גם הקרן וגם חלק הריבית, שייכים למלוה, או בגמ', 

אבל בדרך כלל,  ל.פרק השואב בוארמוכמו בהלואה לבניו ובני ביתו כד
כשיש אפילו חשש של דילמא אתי למיסרך, א"א להתיר קבלת תוספת 
דמים בנתינת מעות, ומטעם זה כנראה אין סומכין על שיטת תרומת הדשן 
אפילו כשנתן המעות בדרך של שכירות וכל אחריות על הנותן, ואין 

, ביתיכים על שלחנו מפני שנראה כרוסומכין על הלואה לבני ביתו הסמ
ואין סומכים אפילו על שכירות מעות במקום שאינן להלואה כמו להתלמד 
בו או ליראות בו אם אין שום אחריות על הנותן (משא"כ בשכירות רגילה 

המשכיר מקבל על עצמו אחריות הזול והפחת, עיין ביו"ד אם שמספיק 
  קעו סע' ג).

  מי הוא המלוה ומי הוא הלוה – . הלואת בניו ובני ביתוו

אפילו לבניו ובני ביתו (עיין "ח) סי' קס סע' "ע (יו"ד וכה כתב השלהל
ינו בנותיו או אחרים י' קס ס"ק עג דכוונת בני ביתו היבחלקת בנימין ס

אע"פ שאינו מקפיד עליהם  בריביתשסמוכים על שלחנו) אסור להלות 
וקצת קשה דלא כתב בטעם דמותר מדינא  ובודאי נותנו להם במתנה."

הוא" למרות שבב"י בהל' שבת (סימן שכב) נתבאר שטעם  מפני "שמשלו
הט"ז (ס"ק  אלא שנראה שתלוי מי המלוה ומי הלווה. זה לא נדחה מהלכה.

מבני ביתו ואחר כך מעות ד) מפרש שבש"ע מדובר במקרה שהאב לווה 
ה), ובמקרה פרק ה הל' נותן להם כסף משלו (וכן איתא בירושלמי ב"מ 

משלהם וא"א להתיר את זה מטעם "שהכל  כזה מה שהם מקבלים אינם
 ,משלו" אלא היה נראה להתיר מטעם שבודאי האב נותן לבניו במתנה

בני ) שאסור מפני שש"ע ע"פ דברי הגמ' (ב"מ עה ע"אואע"פ כן חידש ה
ולפי זה נראה  בית לסתם ישראל.יירויחו ויחשבו שמותר להלוות בר ביתו

ז יהיה מותר לו לקבל שבמקום שהאב הוא המלוה אפשר שלדעת הט"
וכן  ,במקום שלא ירוויחו בריביתריבית מבניו מפני שהם לא ילמדו ללוות 

  בפירוש עמק דבר (ס' קס, ס"ק קכז) לס' דברי סופרים.  הובא

ס"ק יג) בדברי הטור  י' קס"ע ע"פ הפרישה (סוש לבאר דברי השעוד יו
ו והלשון "ע) שמדובר במקרה שהאב מלוה לבניו(שלשונו דומה ללשון הש

בית (וכעין זה יר"ל שאינו דורש בסוף את הר "בודאי נותנו להם במתנה"ש
הלכה ח, בביאורו את הרמב"ם  המשנה למלך בהל' מלוה ולוה פרק דכתב 

אע"פ שאינו  בריביתשם שכתב "אסור לאדם להלוות בניו ובני ביתו 
מקפיד ומתנה הוא שנותן להם ה"ז אסור שמא ירגילם בדבר זה") או 
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וקשה לפי זה למה לא כתב  ואפילו הכי אסור. הריבית,חזיר להם את שמ
"ע שהיינו חושבים שהיה מותר מפני שהאב רק מקבל את מה ששייך והש
"ע אפילו בבנים שאינם סמוכים על והש יולזה אפשר לתרץ שאולי אייר .לו

"ע בין ושבוגם אפשר שמדובר  שלחנו ולא שייך הסברא שהממון שייך לו.
לווה מבניו (כמשמעות דבריו בתחלת הסעיף "אפילו לבניו ... במקרה שה

") ובין במקרה שלווה מהם (וכמשמעות דבריו בסוף בריביתאסור להלוות 
הסעיף "אע"פ שאינו מקפיד עליהם ובודאי נותנו להם במתנה") ונקט 
הלשון בסוף "ובודאי נותנו להם במתנה" ששייך סברא זו בין במקום 

 הריביתש לקבל את הריבית או שבודאי יחזור את ולא ח –שהלווה להם 
שבודאי נותן את הכסף לא  –ובין במקום שלווה מהם  –להם במתנה 

מו בתורת ריבית אלא בתורת מתנה, וכן פירש בס' גידולי תרומה (שער 
ואפ"ה אסור לאב  –"ע וכביאור הט"ז וב) בכוונת הרמב"ם והשחלק ג סי' 

"ע לכתוב את וולא היה יכול הש רך.ללוות מהם מטעם דילמא אתי למיס
הסברא "אע"פ שהכל שלו" שרק שייך סברא זו במקום שהלוה לבניו ולא 

"ע מדוברת ווכן איתא בנקה"כ שלמד שההלכה בש במקום שלווה מהם.
הם בשני המקרים, בין כשהאב הוא המלווה ובין כשהאב הוא הלווה, ושני

  .אסורים

בשם הספר שלחן גבוה כדברי  כתב (פרק ב הערה ע)בס' ברית יהודה ו
עמק דבר שבמקום שהאב מלוה לבניו קטנים שהם סמוכים על שלחנו  ספר

(משא"כ כשמלוה לבניו גדולים) "והכל של אב הקרן והרבית" יהיה מותר 
לדינא "ולא שייך בזה אתי למיסרך" משא"כ כשהאב הוא הלווה דעדיין 

"כ לדינא יש סוברים וא יש לחשוש דילמא אתי למיסרך ויטלו גם מאחרים.
" ולא נדחית ריביתלהלכה כסברא של "כיון דמשלו הוא אין כאן איסור 

 מדינא אפילו למסקנת הגמ' דלפעמים יש לחשוש דדילמא אתי למיסרך.
 ה) דיברי שלמד שהגמ' (בשבת קמט ע"ב ובב"מ עה ע"אאבל לרש"

 הבמקרה של הלואה לבנים כדי להטעימן צער ריבית ואפילו הכי הסיק
הגמ' שאין לעשות כן דילמא אתי למיסרך, ופירש רש"י להרגיל שיחמוד 

יש לבם השכר, נראה שר"ל שאפילו במקרה שהבנים הם הלווים מן האב, 
יראו איך המלוה יכול להרוויח וירצו להיות כמותו וגם לחשוש שהבנים 

  לזה שייך החשש דילמא אתי למיסרך, וע"כ קשה להקל למעשה.

שם שכתב דבמקום שהאב הוא הלווה והסברא וע"ע בברית יהודה 
להתיר הוא מפני שבודאי נתן לבניו במתנה, אולי יש מקום להקל בכוון 

ג אות ב), דדווקא ח"ההפוך ע"פ דיוק מדברי ספר התרומות (שער מו 
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"ע יו"ד ובמקום שהלווה לבנים גדולים דומיא דתלמידי חכמים (עיין בש
נה גמורה יהיה מותר להלוות להם יז) שבודאי נותן להם מתסע'  קססי' 

משא"כ בקטנים שלא ידעו טעם ההיתר דעדיין יש לחשוש דילמא  בריבית
    אתי למיסרך, וע"ש שהניח חידוש זה בצ"ע.

  לדינא העולה. ז

בית הבא בינו לבין עצמו מותר מדינא "כיון דמשלו ילמעשה נראה שר
מסרך וכלשון " אלא שיש לגזור במקום דאתי לריביתהוא אין כאן איסר 

  ועל כן יוצא לדינא: הגמ'.

אין שום היתר של "משלו הוא"  בריבית(א) כשאב לווה מבני ביתו 
בית במתנה, ובכאן אסור בבנים קטנים יאלא צד היתר שנותן להם הר

דילמא אתי למסרך, ולגבי בנים גדולים יש סברא להתיר מטעם שהם 
וכמו  ,בעלמא יביתריודעים שהוא נותן להם במתנה ולא ילמדו להתיר 

שתלמידי חכמים יכולים לתת מתנה לאחר שהלוו זה מזה, אבל קשה 
  להקל למעשה.

, אם הלווה לבניו גדולים שאין בריבית(ב) כשאב מלווה לבני ביתו 
סמוכין על שלחנו, אין היתר של "משלו הוא" וכן אין צד היתר של 

ד במתנה (אא"כ נלמו הריביתמתנה דלא ברור שהם נותנים לו 
כהמשנה למלך הנ"ל שהוא נותן להם את המעות מתחלה במתנה, 

ה לבניו קטנים יש ובל אם הלו. אח כמותו) ולכן אסורראבל לא מוכ
מח' לדינא אם אסור מטעם דאתי למיסרך, או אם רק חוששין דאתי 

בית, ולכן יהיה מותר כאן ילמיסרך במקום שהבנים מקבלים את הר
שכאן לא קיבל האב מבניו ריבית  ע"פ הסברא של "משלו הוא" מפני

עיין בחלקת בנימין (ס' קס, בציונים אות שמט) שכתב שנראה ו בכלל.
שיש להחמיר כדעת הש"ך ושאר הפוסקים שאסרו גם להלכה 

  ., ומשמע אפילו לבניו הקטניםלהלוותם לבניו ובני ביתו

לעצמו מפנסיה שלו, שאין שום דמיון בריבית (ג) כשאדם מלווה 
גילה בין שני אנשים נפרדים, נראה שאין שום צד לגזור להלוואה ר

דילמא אתי למיסרך, ובפרט בגדול שמבין שהוא אינו לווה מאדם 
אחר אלא מעצמו, ולכן נראה שיהיה מותר לשלם לעצמו בחזרה 

  .תכנית הפנסיהבית כמו שנדרש ע"פ יבר



  ריבית בינו לבין עצמו  60

  שיטת הריטב"א  לפי. ריבית פיגורים ח

האם מותר לדרוש ריבית  הריטב"א. אבל עדיין יש לחקור בנדון של
ממי שיש אצלו גזל או חוב השייך למלוה, ולחייב אותו לשלם את סכום 

 מקבל את שלו בחזרה.המלוה של הגזל או החוב בקציצת ריבית מכיון ש
לפי הריטב"א למרות שחוששין דילמא אתי למסירך במקרה של הלואה 

ששלו אלא שגובה  אין חוששין לכך במקרה שאדם גובה מה ,לבני ביתו
ולכאורה יש לחלק בין מצב  .ריביתאת שלו כתשלום הלואה בתורת 

שהלווה יודע שהגזל או החוב שייך למלוה לבין במקרה שאינו יודע 
שזה יכול להרגיל אותו  נראה(ואולי יש לב"ד לדון בדבר) שבמקרה השני 

 ת.בייינו ראבית אלא שהמלוה יודע שיבית מפני שהוא חושב שמשלם רילר
למקרה הראשון או אפילו גם  התכווןולא ברור מלשון הריטב"א אם רק 

אבל אפילו במקרה הראשון יש חידוש בדברי הריטב"א  למקרה השני.
כלל" ולא  ריביתש"להלוות לו ע"מ שיפרע לו אותו גזל או חוב שאין כאן 

אלא שצ"ל שכאן  חיישינן דילמא אתי למיסרך כמו בהלואה לבני ביתו.
 ריביתים שהממון של הגזל או החוב שייך למלוה ואין זה הכל יודע

משא"כ בהלואה לבנים הסמוכים על שלחנו (שבכך מדובר לפי הריטב"א) 
  בית.ישאינם יודעים להבחין בין מקרה זו למקרה רגיל של ר

והחידוש של הריטב"א נוגע למעשה במקום שיש לאדם ד"ת עם חבירו 
מחבירו ולאחר מכן חבירו מתנגד ומקבל פסק מהב"ד שיכול לגבות ממון 

לשלם ע"פ הפסק דין ומוכרח התובע להוציא את פסק ב"ד לפועל 
ובהרבה פעמים הערכאות יפסקו שחייב לשלם כפי הממון  בערכאות.

ויש שאלה אם מותר לתובע לקבל  בית פיגורים.ישפסקו הב"ד בהוספת ר
סור מטעם בית הפיגורים שכנראה הוי איגם את סכום הכסף שלו וגם את ר

והנה אם הבית משפט מחייב קנס חד פעמי נראה שאם אינו צמוד  בית.יר
) אבל אם הוי עז סע' יחקסי' "ע (יו"ד ולהלואה יש מקום להתיר ע"פ הש

, סע' טז, קנס המתרבה שהולך וגדל בכל יום מ"מ יהיה אסור מדרבנן (שם
קבע ם נבית פיגוריי) וברוב פעמים הרובשו"ע הגר"ז הל' ריבית סעיף מח

ולמרות שלכאורה יש לומר דהוי כאבק ריבית  קנס המתרבה.באופן של 
שאינה יוצאה בדיינים, עיין בביאורי רע"א (יו"ד סי' רסא ס"ק ה) שכתב 
אפילו באבק ריבית אם לקח בעל כרחו דלוה הב"ד יורדים לנכסיו 

  ומוציאים ממנו. 

אלף  דיןה ע"פ פסק , למשל,נתבע חייבבמקרה שיש לדון ועל פי הנ"ל 
הנתבע סירב לשלם את סכום זה, ולכן הביא התובע את הנתבע דולר, ו
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לערכאות כדי לגבות את חובו ע"פ הפסק של הבית דין (עיין בזה בשו"ת 
האלף לך שלמה חו"מ ס' ג), אם מותר לתבוע את הנתבע בערכאות לשלם 

ל שסכום וא יקבל ה ,שמונה מאות דולר בידיעה שביחד עם ריבית פיגורים
יהיה מותר על פי חשבון ולכאורה דבר זה  אלף דולר שפסקו הב"ד.

 . בית משלו הוא נוטלישהוא נוטל בתורת ר הסכוםשלפי  ,הריטב"א הנ"ל
וכאן כנראה אין לחשוש לדילמא אתי למיסרך דלא הוי בדרך הלואה 

  בכלל, והב"ד חייב את הנתבע ע"פ סכום אלף דולר.

לא הלכו בכלל לבית דין מטעם עלי הדין אבל יש לחקור במקרה שב
 , אםשהנתבע סירב לבא לדין והתיר הב"ד לתובע להביא אותו לערכאות

במקרה כזה מותר לבעל דין להקטין את תביעתו בערכאות בידיעה שבית 
נתבע התרשל מלשלם את בית פיגורים מפני שהיהמשפט יחייב אותו בר

, יש ו אלף דולרולמשל אם יודע בעל הדין שהנתבע חייב ל חובו בזמנו.
יקבל אם מותר לו לדרוש שמונה מאות דולר בבית משפט בידיעה שלחקור 

זה למקרה שיש בידו  ןוהחילוק בי ביחד עם הריבית פיגורים אלף דולר.
ב"ד הוא שלא ברור שבאמת הנתבע חייב לו כל הסכום הזה. מן הפסק 

ר ולפי החשבון הנ"ל יש לחלק שבמקום שהתובע רוצה לגבות חוב ברו
שגם הנתבע מסכים שהוא חייב אלא שלא רצה ללכת לד"ת (ויש אפילו 
מתירים גביית חוב ברור בבית משפט בלי היתר מב"ד, עיין במהרש"ם א, 

), והנתבע יודע שמגיע לתובע ע"פ דין את הסכום של הריבית פיגורים, פט
לכאורה לא יהיה איסור בדבר ע"פ דברי הריטב"א. אבל במדה שהנתבע 

ם דולר הנוספים יכום זה וטוען שהוא אינו חייב לשלם את המאתכופר בס
של הריבית פיגורים, אפילו אם התובע מרגיש שמגיע לו את הסכום הזה 
ע"פ דין, אם הוא רק גובה את הסכום בתורת ריבית, עדיין יש לחשוש 

  דילמא אתי למסירך, ומ"מ לכתחלה קשה להתיר את הדבר.

שהיה לו היתר ערכאות בענין  מיבענין  תישאלמעשה שהיה שנוכן 
תביעה נגד בעל דינו (כנראה שסירב הנתבע לבוא לבי"ד) וידע שרק יכול 

לא כל אבל להוכיח בבית משפט שהנתבע חייב לו חלק גדול מתביעתו 
 ריביתידע שע"פ תביעתו הבית משפט יפסוק לו שיכול לגבות ותביעתו, 

ה שהתובע ידע בנפשו , ויעלה הסכום למסכום כל תביעתופיגורים בעד 
למרות שלא היה יכול להוכיח כל תביעתו בבית  ,שמגיע לו ע"פ דין

והיות שהידיעה שלו שהיה זכאי בכל סכום תביעתו היה רק לפי  משפט.
שיקול דעתו ולא היה פסק ב"ד בדבר זה, לא ראיתי מקום להתיר לו לתבוע 

ה מסוים "ד יפסוק במקריאבל אם הב בית הפיגורים במקרה כזה.יאת ר
שנתבע פלוני חייב לתובע פלוני סכום מסוים ויתן לתובע היתר ערכאות 
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לתבוע ולגבות סכום זה בבית משפט ושם רק יכול לקבל את הסכום 
בצירוף גביית חלק מן החוב ורבית פיגורים על החלק הזה שיתן לו הבית 
משפט אם הוא יתבוע את הנתבע, אולי יש מקום להקל ע"פ שיטת 

ובפרט אם ברור לנתבע שהתובע רק מכוון לגבות את מה הריטב"א, 
 ,הפיגורים בעד חלק מן החוב ריביתששייך לו ע"פ פסק הב"ד כשתובע 

    עושה כן כדי לגבות כל מה שמגיע לו מדינא, ועדיין צ"ע למעשה.הוא וש


