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  ריביות הבנקים

א� כשהבנק מלווה כספי� . בנוהג שבעול� שכל עסקיו ורווחיו של הבנקי� מקור� בריבית

  .ומשל� לה� ריבית תווא� כאשר מקבל מאנשי� אחרי� פיקדונ, לאנשי� ונטל מה� ריבית על כ�

) כא, דברי� כג(שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב , אי� בעיה בעסקי� אלו, כאשר הבנק שיי� לגויי�

אלא שכאשר הבנק שיי� ליהודי� . ומותר ללוות ממנו ולהלוות לו בריבית', לנכרי תשי�'

לה בת למעשה בעיד� הכלכ( .מתעוררת הבעיה כיצד אפשר ללוות מהבנק או להפקיד בו בריבית

, וכ� רוב הבנקי� אינ� שייכי� לאנשי� פרטיי�, ימינו בה כל העול� סוחר ועוסק ע� כל העול�

  ).כמעט שאי� בנק שאי� בו שותפות של יהודי על ידי שאוחז במניות החברה �אלא לבעלי המניות 

היתר זה קובע שהכס" הנית� כהלוואה נית� . 'היתר עיסקא'הנוהג הנפו! בבנקי� הוא לערו� 

�, וכאשר החצי שנית� כפיקדו� יניב תשואה מהעסק שנעשה בו, בחציו כהלוואה ובחציו כפיקדו

, פרטיו והלכותיו של ההיתר הזה ארוכי� מני אר! ורחבי� מני י�. זוכה המפקיד באות� רווחי�

  .בשורות הבאות נעמוד רק על נקודה אחת מהמכלול, וכבר עסקו בה� גדולי ומצוקי אר! בהרחבה

, פירושו של עירבו� זה. בעירבו� מוגבל –' מ"בע'וב החברות כיו� נחשבות כחברות כידוע ר

ובעליה מגבילי� את אחריות� לתחומי� או סכומי� , שהחברה מתקיימת כישות נפרדת

  .מסוימי�

 �שכיו� שהלוואה רגילה ) סג, אגרות משה יורה דעה ב(בשל כ� סבר מר� הגאו� רבי משה פיינשטיי

. הקובע שהלוה גופו משועבד לשלמה א� א� אי� לו נכסי� כלל', שעבוד הגו�'היא כזו היוצרת 

ולפיכ�  .נוצר כתוצאה משעבוד הגו� של הלווה, וכל שעבוד הנכסי� הנוצר מחמת ההלוואה

כזו שאי� בעליה מחויבי� בחובותיה כלל א" א� ה� בעלי נכסי� ', מ"חברה בע'כאשר מדובר ב

כיו� שרשו� ומוגדר , א� בנק השיי� ליהודי, ולפיכ�. יביתאי� לחברה כזו איסור ר, מרובי�

  .המופקדי� אצלו תרשאי ויכול לשל� ריביות עבור פיקדונו', מ"חברה בע'כ

כיו� שעליו חל שעבוד , אבל א� פרטי הלווה מבנק, א� מכל מקו� היתר זה נכו� רק עבור חברות

אמנ� כאשר . עושה היתר עיסקאאלא א� , הרי לגביו יש איסור ריבית –הגו" לשל� בכל מצב 

  .יכול א� ללוות בריבית, הלוה לוה דר� חברה ואי� לו כל אחריות אישית לגבי ההלוואה

הוא מביא ) כח, מנחת שלמה א(החולק על שיטה זו הוא מר� הגאו� רבי שלמה זלמ� אוירב� 

בשילו על מנת נפסק שאסור לאד� לשל� עבור פירות שעוד לא ה) י, יורה דעה קעג(שבשולח� ערו� 

בזמ� שכשיבשילו ויקטפו , משו� שעתה הוא משל� על פירות אלו עשרה זוז, שיקבל� לכשיבשילו

נית� לו משו� , נמצא שמה שמקבל תוספת של עשרה זוז על הכס� ששיל�ו. יהיו שווי� עשרי�

  .שהקדי� מעותיו והרי זה כמקבל שכר על מעות שנת� שאסור משו� ריבית



אי� המוכר מחויב  –שכ� א� הפירות יתקלקלו , יעבוד הגו" על מוכר הפירותש� אי� שו� ש, והנה

, מוגבל א� ורק לגביה מפירות אלו, ונמצא שכל שיעבודו של הקונה, לתת לקונה פירות אחרי�

�בבנק הוא א�  �שא� שכל שיעבודו של מפקיד הפיקדו, והוא הדי� בבנק. ובכל זאת אסור מדרבנ

ולא מנכסיה� ורכוש� של בעלי המניות שלא חל עליה� שיעבוד ', הו� הבנק'ורק לגבי גביה מ

א� בזה יש , מכל מקו� כיו� שיש כא� מה שחל עליו שיעבוד והוא שיי� ליהודי, באופ� אישי

  .משו� איסור ריבית

אלא  הצד מסוי� להיתר הוא מוצא א� היינו אומרי� שהמלווה מעותיו לבנק אינו נחשב כמלוו

שכ� שות" רגיל זוכה בכל הרווח במניבה . (בתנאי� שוני� משותפות רגילה ,כשות" גמור של הבנק

ז ממשיל זאת לשני "א� הגרש. ואילו כא� מקבל המפקיד אחוז מסוי� ולא מעבר לכ�, השקעתו

כשראוב� חרד מאד לגורל ההשקעה בעוד שמעו� סמו� ובטח , אנשי� שהשתתפו בעסק מסוי�

שברגע שיהא ממנה רווחי� יקבל ראוב� את הקר� , ושהיא תניב רווחי� נאי� בשל כ� החליט

, ואילו שאר הרווחי� א" א� יהיו רבי� מאד יהיו שייכי� לשמעו�, שהפקיד בתוספת עשרה אחוז

א� כיו� שהבנק מבטיח ). שודאי שמותר מאחר שזו שותפות על תנאי כזה ולא שיי� כא� ריבית

מוכח שאי� זו שותפות אלא , פסדי�א� יהיו לו ה, שית� את הריבית על ההפקדה בכל מקרה

 –א� א� אינו שיעבוד הגו�  –ז שהלוואה שיש עבורה שיעבוד מסוי� "וסבור הגרש, הלוואה

  .אסור ליטול עליה ריבית

  . ות� לחכ� ויחכ� עוד, ולא עמדנו אלא על קצה קצהו, נושא זה הוא רחב מני י�, כאמור

 


