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 א"שליטשמעו� ברטמ� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

  כעי� גזלהוא  ריבית איסור וא� , בריביתלוההאיסור  בעני� � .אבבא מציעא ע

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

או , פ שהלוה משלמו מרצונו"אע, )כעי� גזל(הא� איסור ריבית הוא מפני שחיסר ממו� חבירו  •
 ?למה חל איסור ריבית ג� על הלוה, וא� הוא משו� גזל? לגזלשאינו שיי� איסור בעלמא 

מ אסור ג� "דמ, ע" וצ."אחי�"ת להלוות למומר בריבית כיו� שאינו "מבואר בראשוני� שהתיר ר •
 משו� למומר זה ללוות בריבית היה ראוי לאסור להלוות לו בריבית וכיו� שאסור, ות בריביתולל
 ?"לפני עור"

 ומשמע מזה �ה התורה ריבית ללווה במקו� שאי� איסור למלוה א מבואר שלא אסר"בריטב •
.  זהשאיסור ריבית הוא משו� גזל ואיסור הלוה הוא משו� שהוא מסייע למלוה לעבור על איסור

דמדאסרה רחמנא ג� ללוה לשל� ריבית יש ללמוד , א להיפ�"הריטב' דבתחילת הפרק כ, ע"וצ
 !כ" אלא גזה, גזלכעי�, שאי� איסור ריבית משו� שמחסרו ממו�

הא� האיסור המוטל על הלוה הוא מפני , א� איסור ריבית הוא מפני שהוא מחסר ממו� חבירו •
 ?או מפני שהוא משתת� בהלואת ריבית, שהוא מכשיל את הלוה

 
אבל , אי� מקבלי� צא� ברזל מישראל מפני שהוא רבית", ל"וז, : בבא מציעא עמשנה. 1

 ."וכ� בגר תושב, וי� מה� ומלוי� אות� ברביתול, מקבלי� צא� ברזל מ� הנכרי�
 
 ,ל"וז, )�" בדפי הרי. מבד�. ( בבא מציעא עאנימוקי יוס�. 2
ל על ב� מומרת לעבודת כוכבי	 "ת ז"נשאל רו"

 והתיר משו	 ,אחת א	 מותר להלוות לו ברבית
ל דמומרי� לעבודת כוכבי	 היו מורידי� ולא "דקי

ת הרי " וכ,ש"כא מעלי� וכיו� דגופ� כ� ממונ� ל
ד "מוסר לאנסי	 דגופו היה שרי וממונו אסור למ

דממו� מסור לאנסי	 .) ד� קיט(בפרק הגוזל 
 לא דמי דהת	 הוא דחיישינ� ,אסור לאבדו ביד

דילמא נפיק מיניה זרעא מעליא אבל במומר 
לעבודת כוכבי	 ליכא למימר הכי כיו� שנטמע 

ל נמי "� ז" ודעת הרמב.בי� העובדי כוכבי	
) ב"ד� כו ע( דהא בפרק אי� מעמידי� ,ירלהת

ל דכל שמורידי� לא מיקרי אחי� וברבית "קי
ג דבמסור לאנסי	 היו מורידי� " ואע,כתיב אחי�

ואסור להלוותו הת	 לאו משו	 דלא מיקרי 

אחי� הוא אלא מפני שהוא כרוד� אבל במומר 
 .לעבודת כוכבי	 לאו אחי� הוא

 ללוות מ כיו� שהוא עצמו מוזהר שלא"ת מ"וא
 , דהא ישראל הוא,ברבית משו	 לאו דלא תשי�

נמצא שמי שמלוה אותו עובר משו	 ולפני עור לא 
 לאו קושיא היא שכיו� שאי� אנו ,תת� מכשול

שלא ללוות לו א� הוא אינו מצווה שלא ' מוזהרי
 דמשו	 אזהרתיה דמלוה הוא ,ללות ממנו

דאזהריה רחמנא ללוה דהא לא כתיב לא תלוה 
 שהוא אזהרה ללוה שלא יגרו	 ,י�אלא לא תש
 ....למלוה לישו�

 ,ומיהו ללוות מה	 אסור משו	 איסורא דידיה
שהרי מחויב הוא במצות ולמלוה אזהריה 

 הלכ� אסור ללוות מה	 ברבית משו	 ,רחמנא
 ."ולפני עור לא תת� מכשול

 
ר מותר שראל שיצא מ� הכלל וכפר בעיק ",ל"וז, ב"נסימ� דבבא מציעא ' הפרק ש "רא. 3

מ אסור ללוות " ומ... דאי� מצווי� להחיותו ולא קרינא ביה וחי אחי� עמ�,להלוותו ברבית
פ שחטא ישראל הוא והנות� לו רבית עובר אלפני עור לא תת� מכשול ועל "הימנו ברבית דאע

 אבל מומר הנות� לישראל רבית אי� עובר על לא תשי� כיו� שמותר להלוות� ,לא תשי�
 ."ברבית

 
ת "ולעני� משומד כבר הורה ר", ל"וז, . עאבבא מציעא) חדשי�ה(א "הריטבחידושי . 4

והטע� , י שאסור" ולא כמו שאמרו משמו של רש,� כי מותר להלוות לו ברבית"והרמב
אני שונה לכל ) 'ו ב"כ(ז "ב דע"להתיר משו� דמשומד זה לאו אחי� הוא וכדאמרינ� בפ

 דאלמא כל שמורידי� אותו לבור לאו ,מורידי�אבדת אחי� לרבות את המשומד ואת אמרת 
  ."אחי� הוא

 



ת והיכי "וא", ל"וז, פ שה� יודעי� שה� של רבית"אעה "ד. תוספות בבא קמא קיב. 5
 כיו� דמדעת ,ש דפטורי�" דאפילו לאו כרשות לוקח דמי א,מדקדק מינה דכרשות לוקח דמי

� אי� חייבי� להחזיר דמלוה על נת� לו ליתנהו גביה בתורת גזילה אלא בתורת הלואה ולכ
 דהוי ,ג דמדעת נתנ� לו איתנייהו גביה בתורת גזילה"ל דאע" וי.פה אינו גובה מ� היורשי�

  ."כנתינה בטעות דלא נת� לש� מתנה אלא בתורת רבית
 
, לאו בגזל, למה לי דכתב רחמנא לאו ברבית: אמר רבא", ל"וז, .גמרא בבא מציעא סא. 6

דאפילו בלוה אסרה , דאי כתב רחמנא לאו ברבית משו� דחידוש הוא. צריכי? לאו באונאה
ואי כתב . אבל אונאה אימא לא, ואי כתב רחמנא לאו בגזל משו� דבעל כרחיה. רחמנא

הי . תי חדא מתרתיתי, חדא מחדא לא אתיא. רחמנא לאו באונאה משו� דלא ידע דמחיל
 מה להנ� שכ� שלא מדעת תאמר ברבית ,ותיתי מהנ�, לא לכתוב רחמנא לאו ברבית? תיתי

 מה להנ� שכ� אי� דר� מקח וממכר ,ותיתי מהנ�, לא לכתוב רחמנא לאו באונאה. דמדעתיה
, מה לרבית שכ� חידוש?  דמאי פרכת,אלא לא לכתוב רחמנא לאו בגזל ותיתי מהנ�. בכ�

לא ראי זה כראי , וחזר הדי�.  רבית תוכיח,מה לאונאה שכ� לא ידע ומחיל, יחאונאה תוכ
 ". א� אני אביא גזל,הצד השוה שבה� שכ� גוזלו, ולא ראי זה כראי זה, זה
 

 .כ� חדוש הוא דאפילו ללוה אסרה רחמנאש" ,ל"וז,  ש�)החדשי� (א"ריטבוחידושי ה
כ היא� " דא,מחמת שהוא מחסרו ממו� וזה היה לנו לראיה שאי� איסור זה למלוה ,פירוש

'  פי,דלא ליכתוב לאו בריבית' והא דאמרי . אלא ודאי גזרת הכתוב היא,אסריה על הלוה
 ".אבל לגבי לוה ודאי חידוש הוא ואיצטרי�, היינו במלוה שהוא מחסר ממו� חברו

 
מאי , גזלני�. א� על פי שגבו מחזירי�, הגזלני� ומלוי רבית", ל"וז, .גמרא בבא מציעא סב. 7

גזלני� מאי : אלא אימא? אי לא גזול גזלני� קרית להו, אי גזול גזול? א� על פי שגבו איכא
 ."א� על פי שגבו מחזירי�, ניהו מלוי רבית

  
ושו� ההקדש ששי� ,  שו� היתומי� שלשי� יו�משנה", ל"וז, .משנה וגמרא ערכי� כב. 8

? מי ציית,  אילימא בבעל חוב עובד כוכבי�? במאי עסקינ�גמרא .ומכריזי� בבקר ובערב, יו�
ואלא דלא קאכיל ? אי דקאכיל ריביתא מי שבקינ� ליה, אלא פשיטא בבעל חוב ישראל

 ...אלא לרב אסי קשיא, בשלמא לרבי יוחנ� מוקי לה בכתובת אשה, נזקקי�: וקתני, ריביתא
! בית נמי לא לישקולאי הכי ר .לעול� בבעל חוב עובד כוכבי� שקיבל עליו לדו� בדיני ישראל

  ".שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו
 
ו דסנהדרי� "ש בפ" כמ.'ויש מחמירי� כו", ל"וז ,'ד ק"ט ס"קנא יורה דעה "ביאור הגר. 9

ל " אבל סברא ראשונה ס,'דאי הדר כו) 'ז ב"מ(ד דיבמות "פ שחטא ישראל הוא ובספ"אע
ה להחיותו וברבית האיסור משו� וומ לאו אחי� הוא ואי אתה מצ"ג דישראל הוא מ"דאע

 .")'ב א"ס(מ "ה דב"ש ברפ"ש בתורה וכמ"וחי אחי� כמ
 

 שעל נתינת ,משו� דהאי לאו לאו ניתק לעשה הוא", ל"וז, .� בבא מציעא סב"רמב. 10
 דלאו משו� ממו� הוא ,ב לוהייומלוה חייב כמו שח, פ שהחזיר"הרבית הקפידה תורה אע

ומה שהזקיקתו , ה מעשה איסור בי� החזיר בי� לא החזירדחייביה רחמנא אלא מפני שז
 והכא בשלא גבה ובקרועי שטרא ,תורה להחזיר מצוה באפי נפשה היא ולא לתקוני לאויה

 ".ל ונכו� הוא"י ז"רש' וזהו פירוש לפי, פליגי

 
מ למיפר� תיפוק "ה", ל"וז, מעות של יתומי� מותר להלוות� ברבית ה"ד. תוספות ע. 11

נ קסבר דלא מחייב לוה משו� לא " א,אלא דעדיפא פרי�  לוה דקעבר בלא תשי�ליה משו�
 ".תשי� אלא כשג� המלוה מוזהר

 
אבל להלוות ממנו  ...'מומר מותר להלוותו כו", ל"וז', ק ג"ט ס"ד סימ� קנ"ז יו"ט. 12

כ שיי� בנותנו " שהרי הוא עושה איסור במה שלוקח ממ� א,ולתת לו רבית ודאי אסור
 ובטור כתב והנותנו לו עובר משו� לפני ,י שחטא ישראל הוא" דאעפ,א תשי� לאחי�משו� ל



בישראל '  ונקט האי לאו לפי שג� עיקר הלאו אפי, והכוונה דג� על זה עובר,'עור וגו
 ". הוא טעמו שלא יגרו� חטא למלוה כמו שזכרנו, דהיינו לא תשי�,מישראל

 
 וא� ... שלש שני� ויו� אחד מתקדשת בביאהבת: תא שמע", ל"וז, :גמרא סנהדרי� נה. 13

אחד מכל עריות . והיא פטורה, בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה מומתי� על ידה
כיו� דמזידה ! מומתי� על ידה: וקתני, והא הכא דקלו� איכא תקלה ליכא, ואפילו בהמה

  ".אבהמה לא חס,  עלה דידה חס,היא תקלה נמי איכא ורחמנא הוא דחס עלה


