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  הערה בענין פוסקין על הפירות

ירות עד שיצא איתא בפרק הריבית (סב ע"ב): "אין פוסקין על הפ
השער. יצא השער פוסקין, אע"פ שאין לזה יש לזה." ועיין בתוס' (ד"ה 
אע"פ) שמסבירים "דאע"ג דלא משך חיטין אין זה ריבית כיון שאם היה 

" הוה קאי במי שפרע ולכך חשיבי כנתיקרו ברשות לוקח.בא מוכר לחזור 
ין נחשבת דהיינו, דאע"פ דאין כאן מכירה גמורה, לגבי דיני ריבית עדי

כמכירה ולא כהלואה, כיון דאם בא המוכר לחזור קאי במי שפרע. וכבר 
מקשים העולם מגמרא מפורשת (סג ע"ב) שהתירה לפסוק על שער 

  שבשוק מטעמא אחרינא לגמרי, וז"ל:

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין 
ותיך על שער שבשוק ואע"פ שאין לו, דאמר ליה שקילא טיב

ושדייא אחיזרי. מאי אהנית לי אי הוו לי זוזי בידי הוה 
  מזבנינא בהיני ובשילי בזולא.

ומבואר דהגמרא התירה לפסוק על שער שבשוק אע"פ דאין לו משום 
דיכול המלוה למימר "מאי אהנית לי וכו'". וממילא, יש לתמוה על דברי 

ו ברשות התוס' שהביאו הטעם דכיון "שקאי במי שפרע חשבי שנתיקר
שהאריכו בדבר ונדחקו בתירוצם. ולולא  1ועיין באחרונים הלוקח."

דמסתפינא הייתי מתרץ באופן פשוט ובהיר. דבאמת, יש להקשות על עצם 
סברת הגמרא "דמאי אהנית לי", דאיזה סברא היא זו להתיר איסור ריבית. 

הוו  שהרי, בכל איסור ריבית יכול המלוה לטעון ללוה "מאי אהנית לי" דאי
לי המעות הייתי מלוה לעכו"ם בריבית או הייתי מתעסק בהם להרוויח. 
וזהו גופא כל יסודו של איסור ריבית, שחייבין אנו להלוות בלי שום רוח. 
ולכן, גם בסוגיין לכאורה צריכים לאסור פסיקת פירות על שער שבשוק 

שולי, כשאין לו, אע"פ דאילו הוו ליה הזוזי בידו הוה מזבינא בהיני ובי
דסוף כל סוף הלוה משלם יותר ממה שקיבל? וכנראה שהבית יוסף הרגיש 
                                                                                                 

וע"ע בחזון יחזקאל  בית מאיר יו"ד קעה:א, חוו"ד קסג:, וע"ע במפתח (סב:). פנ"י, 1
  ו:א דכן יש להקשות על דברי שטמ"ק (סג:) בסוגיין.
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בזה ולכן דחק את עצמו להבין שמחמת סברא זו של מאי אהנית לי, 
"חשבינן כאילו המוכר קנה מיד התבואה בדמי של הלוקח, וזכה בה 
הלוקח, וכשנתייקרה ברשותו נתייקרה." אבל לפי עניות דעתי קשה להבין 

דכיון דאין כאן שום הנאה לקונה בנתינת מעות אלו חשבינן  ,ועצם סברת
כאילו כבר קנה?! ובאמת, מבואר בדברי רבינו אשר מלוניל (מובא בשיטת 
הקדמונים) שהבין דברי הגמ' כפשטותם דקאמר הלוקח למוכר "אם נתת 
לי זוזי הוה זבנינא בהו ולא הנאה מידי קא עביד בהדיה... ולאו אגר נטר לי 

דיסוד ההיתר הוי דכיון דאפשר למלוה להשיג ההנאה בעצמו, בלי הוא." 
נתינת הלואה, ממילא אינה נחשבת כאגר נטר. וא"כ עדיין יש להקשות 
דלכאורה עצם ההיתר הוי כנגד כל יסוד של איסור ריבית כמו שהערנו 

   2לעיל.

ולדעתי הקצרה מוכרחים אנו למימר דבאמת סברא זו ד"מאי אהנית 
תר כלל לאיסור ריבית דאורייתא. שהרי, סוף כל סוף עדיין ליה" אינה הי

יש לקונה הנאה מחמת נתינת מעותיו, כמ"ש לעיל. אלא סברא זו רק 
מסבירה מדוע לא גזרו חז"ל איסור ריבית דרבנן בפסיקת פירות. מבארת 
הגמרא שחז"ל רק גזרו כשהמלוה נהנה באופן שאי אפשר לו לקבל אותה 

לואה. ושוב מקשה הגמרא מגזירת סאה בסאה הנאה ע"י עצמו בלי הה
שיש למלוה טענת "שקילא טיבותיך ושדייא אחיזרי", ועדיין גזרו חז"ל? 
ותירץ ר' יוסף דשאני הלואה מזביני דבהלואה גזרו כיון דיותר מתחזי 
כריבית. אבל בודאי כל סוגיית הגמרא נושאת ונותנת רק באיסורי ריבית 

  דרבנן.

הרא"ש (מובא בשיטה מקובצת שם) דכל ובאמת כן היא משמעות 
סוגיית הגמרא שקיל וטרי בטעם שלא גזרו חז"ל איסור ריבית דרבנן 
לפסוק על הפירות כשיצא השער. שהרי, בהמשך הגמרא מצינו דקשה ליה 
לר' אדא בר אבא על הסברא 'דמאי אהנית לי' דודאי יש הנאה למלוה 

שם רבא דבאמת אין לו דעכשיו לא בעי "למיתב זוזי לספסירא?" ותירץ 
ועיין  שום הנאה מההלואה, "דזוזי דאינשי אינהו עבדי ליה ספסירותיה."

  שם ברא"ש שכתב:

מדבריהם למדנו שאין ללוקח להשתכר כלום בקניה זו. 
לפיכך נראה לי שמנכה לו החסרונות שהיתה התבואה חסרה 

                                                                                                 
ועיין בהערות לבית יוסף (מכון ירושלים) שהרגיש בזה והבין הב"י באופן אחר והוסיף  2

  להקשות עליו. אבל נראה שפשטות הדברים היא כמ"ש לעיל.



 135    הרב מרדכי נויבורגר  

 
 

אם היתה בביתו בשעת פסיקה עד שעת פרעון לפי הזמן לפי 
ודבר תימה הוא אם איתא כדבריו איך לא הוזכר  המדה ...

לפיכך ואפשר לי לומר דדבר זה לא מינכר  דבר זה בתלמוד?
  .לא גזרו בו רבנן

ומבואר דכל סברת הגמרא מתחילה היתה רק לאסור פסיקת הפירות 
  בגזירה דרבנן.

והשתא דאתינן להכי בודאי אין שום סתירה בין דברי התוספות 
בירים מדוע אין כאן איסור ריבית דאורייתא, והוא והגמרא. שהתוספות מס

משום דפסיקת הפירות אינה הלואה אלא מכר, שאע"פ שמעות אינן קונות 
לגמרי הקנין עדיין חל ליתן עליו דין מי שפרע. ובאמת כבר הבינו 
האחרונים (עי' שו"ת עונג יום טוב, סי' כה) דשיטת התוספות היא דקנין 

אחר התקנה, מדבריהם בדף מג ע"ב (ד"ה  מעות חל מדאורייתא אפילו
ומאי). ולכן, גם לגבי ריבית דאורייתא אין כאן הלואה אלא מכר "וחשיבי 
כנתיקרו ברשות הלוקח." וכן מבואר בהמשך דברי התוספות (בד"ה הרי) 
שקשה להם איך אסרינן פסיקת פירות כשבא לחוב בדמיהן, הרי כיון 

ומבואר  לגמרי אפילו מדרבנן.דמילתא דלא שכיחא היא המעות קונות 
שתוספות הבינו דיסוד ההיתר דפסיקת פירות הוי שהמעות קונות 
מדאורייתא, ונ"מ לענין מי שפרע, וממילא אין כאן הלואה. וא"כ, מקשים 
התוס', כשאסרינן בבא לחוב בדמיהן לכאורה הוי רק מחמת שמדרבנן 

 –מכר לגמרי עדיין נחשבת כהלואה, אבל קשה דבבא לחוב בדמיהן הוי 
כיון דמילתא דלא שכיחא היא, ואין לנו לאסור כלל.  –ואפילו מדרבנן 

אבל אפילו לדברי התוספות, שיסוד ההיתר הוי מחמת הקנין מעות 
מדאורייתא, עדיין יש טעם לאסור מדרבנן כדין כל ריבית ע"י מקח וממכר. 

איסור  וזהו גופא כוונת הגמרא בסברא ד"מאי אהנית לי," שחז"ל לא גזרו
ריבית דרבנן במכירה אלא אם קבל המלוה שום הנאה שאי אפשר לו 
להשיג בלי נתינת ההלואה. ולפי זה דברי התוספות עולין קב ונקי ואינם 

  נסתרים כלל וכלל מדברי הגמרא.

 


