
 וייזר שמעוןהרב

 ורכושו הקיבוץחבר

 קיימת אינה זו ששאלה מובן ? המשותף הרכוש כלפי קיבוץ חברי של מעמדםמהו
 אין כאשר אך בפירוש; זה מעמד מגדירים אחר מוסכם מסמך או תקנוןכאשר
 כשומרים, וגם כשותפים גם החברים את לראות יש זה, באופן מתבהרתההגדרה

 וחובותיהם. זכויותיהם מוגדרות הלכותיהם פרטי פיועל
 נכסי מופקדים הקיבוץ שברשות כיון אך מאליו, מובן מצב הוא שותפיםהיותם
 בין שהוסכם מה וע"פ אלו, פקדונות שמירת תובת גם החברים על מוטלתציבור,

 ככלל הקיבוץ כן, על יתר אלו. נכסים על כאפוטרופסים הם הרי לבינםהמפקידים
 כאפוטרופוס הוא חבר כל הקיבוץ לנכסי ביחס שאף נמצא לעצמו, ציבורהוא

עליהם.

 : בברייתא שנינו ע"א, כה דף פסחים,במס'

 ואם ? מאודך" "בכל נאמר למה נפשך" "בכל נאמר אם אומר: אליעזרר'
 שגופו אדם יש אם לך, לומר אלא ? נפשך" "בכל נאמר למה מאורך" "בכלנאמר
 עליו חביב שממונו אדם יש ואם ; נפשך" "בכל נאמר לכך מממונו, עליוחביב
 ופעמים חביב שזה שפעמים לפי : רש"י )פירוש מאודך" "בכל נאמר לכךמגופו,
 עליך(. החביב מן יותר בוראך את אהוב לומר שניהן, הוצרכו לכך חביב,שזה

 בשתי לנקוט הוצרכה עצמה התורה שאפילו אליעזר ר' מדברי למדיםנמצאנו
 יותר והעדיף החשוב וכנגד ד'. אהבת חובת את לעומתן להעריך כדי מוצאנקודות
 ממנו. יותר ד' את לאהוב התורה חייבה אדםבעיני

 : המשותף לרכוש החבר של היחס על גם לדון יש זו כעין נפולהבאמת-מידה

 לרכוש להתייחס שעליו לומר יש זולתו, מממון עליו חביב שממונולאדם
 פ"ב אבות במשנה, יוסי ר' שאמר מה )וכעין שלו ממונו היה כאילוהמשותף
 בממון לזלזל שלא המקפיד ולאדם כשלך(; עליך חביב חבירך ממון יהימי"ב:
 ברכוש לנהוג לומר יש שלו, בממונו קלות ביתר נוהג שהוא אע"פ שלו,שאינו

 לגמרי. שלו שאינו במה נוהג שהוא ראש וכובד זהירות באותםהמשותף
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 וייזר שמעוןהרב

 : ע"ב ק דף כתובות, במס' חז"ל לנו מסרווכן
 נמי לדידיה הוה אחתיה. בר יחמא, זוטי דרבינא חמרא בידיה הוהרבינא,
 לאמטויי מהו : ליה אמר אשי, דרב לקמיה אחא לסיכרא. ליה קמסיק הוהחמרא.
 מדידך. עדיף לא זיל : ליה אמר ?בהדן

 היה יין. היה לו גם אחותו. בן היתום, זוטי רבינא של יין בידו היה)רבינא,
 ]את להוביל אפשר האם לו: אמר אשי, רב לפני בא מקום[. ]שם לסיכראמעלהו
 משלך(. עדיף אינו לך, : לו אמר ? שלנו ]היין[ עם היתום[יין

 מוכן היה לא - הבבלי התלמוד מעורכי היו אשי רב וחבירו שהוא -רבינא
 עם אחותו בן היתום של יינו את להוביל רשאי הוא אם זו, בשאלה בעצמולהכריע
 הזהירות אף שעל היתה אשי רב תשובת מסויים. סיכון בה שהיה בדרך שלויינו

 שלו. מבממונו יותר בו להחמיר חייב הוא אין זולתו בממון לנהוג אדםשחייב

- רשב"ם למדמכאן  נמי הדין הוא : רש"י של בתו בן מאיר, בן שמואל רבינו 
 תבירו בחלק עושה להרויח בחלקו האחד שיעשה מה שותפים, שני או אחיםבשני

 "וכל : י( סעיף קעו, סי' )חו"מ, הרמ"א פסק רס(.ובעקבותיו סי' כתובות,)מרדכי,
 בשלו". כמו חבירו בשל יעשה פושע, ולא משנהשאינו
 ישנה לא גיסא, מחד : גישות בשתי הנושא את למוד שיש כן גם מלשונונראה

 ליבו בתשומת )=יתרשל( יפשע ולא נכס, לאותו ביחס המקובל הנוהגמן
 ומאידך, כך; כל להקפיד אין שלו הממון שאין שכיון יחשוב ולאובשמירתו,

 מסה יותר ולהיזהר לחוש לו אין והמקובלת, הדרושה בזהירות נוהג הואכאשר
 שלו. בממונו נוהגשהוא

 עולה ; שהיא כל בדרך הפיקדון יינזק שלא לשמור, אלא תפקידו איןהשומר
- האפוטרופוסעליו  את ממנו להפיק ולפתחו, הפיקדון את לטפח נתמנה הוא 
 ילדיו ביתו, רכוש רק לא הקיבוץ ברכוש יראה בקיבוץ חבר לבעליו. התועלתמלוא

 והמשק ומוסדותיו, הלאום שלו: המשמעויות בשתי ציבור נכסי אלאוחבריו,
 ציבור. כשליח ורכושו הציבור כלפי עצמו את יראה וממילא ;עצמו
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 ננץ משההרב

 הציבור ורכושהחבר

)א(

 שלא משם, ולקחה המטבח של הסגור למחסן שנכנסה חברה ראיתישאלה:
 זה כך ש"בין ענתה יפה, זה שאין לה כשהערתי בביתה. לשמושברשות,מצרכים

 ? זו לטענה דין, פי על מקום, יש האם לכולם".שייך

 איסור בו יש אלא יפה, שאינו רק לא - חברה אותה של המעשהתשובוני
 לקמן. שיתבאר כמו גניבה, שלדאורייתא

 אביהם( )בירושת שותפים שהם אחים : ט' סעיף קע"ו סימן חו"מ בשו"ע נפסקא.
 לא אם מהשותפות, לעצמו דבר יקנה שלא בחברו, למחות אחד כל יכול-
 מחלקו. אותוינכה

 לו ואין המשותף, הרכוש על הבית בעל אינו שותף : פשוט הוא זו הלכהפירושב.
 לקחת כשרוצה השותפות. בתנאי שהוסכם מה לפי אלא ממנו לקחתרשות
 שתיקתו הרי - ושתק חברו ראה אם למחות. חברו רשאי - אחריםדברים

 - ידע שלא כגון כזה, ויתור שאין זמן שכל ברור, ממילא כויתור.מתפרשת
 גניבה. היא הלקיחההרי

 וזו החברים, אסיפת לידי השותפות ניהול את מסר הקבוץ של השותפותהסכםג.
 המשק נותן מה לקבוע, הוא מתפקידיו שאחד למטבח, אקונום מינתהמצידה
 למה מעבר ולוקח האחראי הוראות על העובר למזון. הנוגע בכללחברים
 גם כמובן, הדין, )הוא האחרים הקבוץ חברי שותפיו, את גזל -שנקבע
 אחרים(.בענפים

 ההברים רוב כך עשו אפילו כך". עושים ש"רבים הטענה תועיל לא זהבעניןד.
 הרי קובע, שהאקונום ההחלטה שונתה שלא זמן כל היתר. זה איןחלילה,
 והלוקח צודק, - יעשה" בעיניו הישר "איש של לדרך המתנגדהמיעוט
 את גם לגזול שאסור וכמובן הזה, המיעוט את גוזל - צרכיו" "לפילעצמו



 גנץ משההרב

 היא - כזו ללקיחה המתנגד חבר שום במשק יימצא לא אם רקהמיעוט.
 כדין שאמר שומעים, לזה - שמתנגד אחד שיש זמן כל אבל מותרת.תהיה
 א-ב(. משניות פ"ר פאה מס')השוה

 מאה. כדין פרוטה שדיןוידוע,ה.
 תזוזה ובכל תגזול", "לא של הגבול על חייו את חי קיבוץ חבר כל האם זה,לפיו.

 )חו"מ כותב הרמ"א ? זה חמור דאורייתא באיסור יעבור - התקנון לפישלא
 שאנשי ספק, אין המנהג. אחר הולכים - שבשותפות ט'(, סעיף קע"וסי'

 לחלוטין להימלט יתכן שלא יודעים בשותפות, חייהם כל את החייםהקיבוץ
 השותפות שהסכם ספק, אין בתקנון. למוגדר מעבר אל לב בתוםמגלישה
 או לב בתום שנעשו קטנות סטיות על גמורה מחילה ממילא כוללשלהם
 כך על למגיע, מעבר תחילה בכוונה בלקיחה אמורים כשהדברים אבלבשגגה.
 השותפות. בהסכם אוטומאטית מחילהאין

 גזל. ומאבק גמור מגזל שננצל רצוןיהי

)ב(

 הם שבו מהענף דברים הביתה לקחת לפעם מפעם הנוהגים חברים יששאלה:
 כן לעשות הם רשאים האם וכדומה. מהמלון מזון מצרכי מהנגריה, עציםעובדים.
 ? תנאיםובאילו

 :תשובה
 שונה זו ששותפות פי על אף השותפים. כממון אותו לדון יש הקיבוץרכוש1.

 לה. יש שותפות דין זאת בכל רגילה, משותפות חשובות נקודות בכמההיא
 חבר שיקח דבר כל כן, על הבאים(. הגליונות באחד בע"ה יידון עוד זה)נושא
 החברים בץ יש אם לכך, אישור לו שיש מבלי הפרטי לשימושו הקיבוץמרכוש
 שהם מפני לא מתנגדים הם אם וגם גזל. כאן יש שיקח, מסכימיםשאינם
 אין )ר"ל(, קנאה בגלל רק אפילו או סדר, שיהיה רצונם בגלל רק אלאנפסדים

 זכותם. את מבטלזה
 מן לקחת מותר כן על זה, לנוהג מסכימים שאינם חברים ישנם שכידועמכיון

 אותם. שיקחו מתנגד אינו שאיש שברור דברים רקהענפים
 מחליט הוא אם כן על הענף, את לנהל סמכות מהחברים קבל הענףמנהל2.

 אותם, לקחת להרשות כמובן, הוא, רשאי לו, נחוצים אינם מסוימיםשחומרים
 לקחת. רשאים יהיו הענף מן שאינם חברים וגם שווה, תהיה הכל יד אזאבל
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 הקיבוץ ורכושהחבר

 לקיים רק אלא בעיניו, הישר ככל בענפו לעשות הורשה לא בענף מנהלגם
 סתם. מתנות לתת רשאי אינו הוא גם כן על הענף. אתולקדם
 במלון ואכילה שתיה לגבי גם אלא הביתה, לקיחה לגבי רק לא אמוריםהדברים
 את במקום ושותים אוכלים שהם פי על אך המלון, עובדי העבודה.בזמן

 בפניהם. פתוחים הדלתות כל אין -ארוחותיהם
 כולם דעת היתה אילו כמובן, עניות. דקדוקי הם אלה שדברים לומרח"ו

 משעלתה אבל כלל, שאלה היתה לא בעיניו, כטוב יקח אחד שכלמסכמת
 ע"פ הזה לנושא להתיחס הכרחי מסכים, שאינו מי שיש והתבררהשאלה,
 ממונות. בדיני נושא לכל כמו מאה", כדין פרוטה "דיןהכלל
 אדם אין השכליות, המצוות בכלל הם ממונות שדיני פי על שאף לדעת,ויש
 מבחן את לעבור חייבים והדברים הסובייקטיבית, הרגשתו לפי בהם לדוןרשאי
ההלכה.

 לקבוע הקיבוץ מוסדות יכולים אחרת. להסדיר אפשר הזה הנושא כלאת
 וכל דעות, רוב פי על ייקבעו הדברים ואז ולאסור, למותר שלהםקריטריונים

 של השותפות הסכם יסוד שהם השוויון, ממושגי חריגה תהיה שלאזמן
 הלכתי, תוקף הזאת להחלטה יהיההקבוצה,



 גנץ משההרב

 גנץ משההרב

 הפרט ורכושהתבר
 אחר חבר של מגינתו פרחיםקטיפת

 ? ידיעתם ללא חברים של מגינותיהם פרחים לקטוף מותר האם :שאלה

 :תשובה
 אינו זה שדבר דומה החברים. כלל של ולא שלהם, הם החברים בגינותהפרחים1.

 בעל של לרצונו בניגוד פרחים לקטוף איש דעת על יעלה ולא כלל, הסברצריך
 .הגינה

 וסוברים הגינה, בעל ידיעת ללא פרחים לקחת לעצמם היתר מורים שישאלא2.
 ממנו שבקשו הקודמת שבפעם והראיה, מתנגד, אינו הגינה בעל הסתםשמן
 : צדדים מכמה נכונה דרכם ואין חפצה. בנפשנתן

 כן. עושים אין לתורה שקדמה ארץ דרך מצדא.
 פרחים לתת רוצה ואינו מסויימים פרחים לתת מוכן הפרחים שבעל פעמיםב.

 אחר.מסוג
 שמבקש, למי פרחים לתת שמח וגם מוכן הפרחים שבעל פעמים והעיקר,ג.

 יודע מאתנו אחד וכל לבקש, בלי בעצמם יקחו שחברים מסכים אינו זהועם
 ממנו שיקחו גם מוכן הוא להשאיל או לתת מוכן שהוא מה כל שלאבעצמו,
 ידיעתו.כלי

 היה הפרחים בעל ידע שאילו ללוקח לו שברור במקום אפילו מזו.יתירה3.
 תקפים אינם שלמעלה וג' ב' שסעיפים לו ברור וגם שמח, ואפילומסכים
 מסכים" היה יודע היה ש"אילו הסבורים ראשונים יש כאן אפילו שלו,במקרה
 יאוש", אינו מדעת שלא ש"יאוש וכשם להסכמה. ההלכה מבחינת נחשבאינו

 אמימר(, ד"ה כ"ב. ב"מ )תוס' הסכמה". אינה מדעת שלא "הסכמהכך
 ומ"מ שנ"ח(. סי' תחילת חו"מ )ש"ך שיסמוך מי על לו יש הסיקל בזהואמנם,
 גזל. בחשש חכמים החמירו היכן עד כאן לראותאפשר

 מורכבים כאן שלי-שלך שיחסי גורמת הקיבוץ חברי של השותפותהרגשת4.
 דעת בבלי פוגעים וטובים ישרים אנשים שגם וקורה בעיר, מאשריותר

 יתכן לחברו, כאן אדם שמרגיש הקירבה בגלל דוקא ולפעמיםבחבריהם.
 להזכיר, חשוב כן ועל וכדומה. מהבירו רשות בקשת על לוותר לעצמושירשה
 רשות. בלי מהם שיקחו מסכימים שאינם חברים יש בקבוץשגם
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 אבינר שלמההרב

 עבודה ומוסר ציודאבדן

 וכשחזרתי הרבים ברשות ושכחתיו רכב גלגל פרקתי העבודה במהלךשאלה:
 אפשר והאם ? שוויו את מכיסי לשלם חייב אני האם שנגנב. מצאתי -לקחתו
 ? הביטוח מחברתלגבותו

 :תשובה
 שמשתמש פועל כללי באופן שבאחריותו. הציוד על לשמור חייב שחברברור1(

 הזה, הציוד על שכר שומר של דין לו יש העבודה, במהלך הבית בעל שלבציוד

 שלנו במקרה מקום מכל הזה. בציוד ובשמוש הזו בעבודה משתכר שהואמכיון
 חינם. שומר אפילו חייבים, השומרים כל ובפשיעה פשיעה, שהיא שכחההיתה

 ציוד איבד אשר מחבר תשלום דרש שיתופי שמשק שמענו לא מעולםאמנם2(
 חברתית הסכמה שיש אומרת זאת פושעת. רשלנות בגלל להשחתתו גרםאו

 או איבד שהוא המשק של חפצים תמורת מחבר גובים שאין מפורשת,בלתי
 אחד לכל שקורה היא זה מצב מאחורי שעומדת ההנחה בפשיעתו.קלקל
 חברת מעין זה הרי לכולם. לוותר מסכימים וכולם ולפשוע חפציםלשכוח
 בגמרא. דוגמא לכך ויש ציוד. אבדן על הדדיתביטוח

 קשה כי חריגה, בפשיעה ולא "מקובלת" בפשיעה רק אמור שהדבר לאמרואין3(
 סוגי בין שחילקו בישוב תקדים מצאנו ולא הדברים, את להגדירמאוד

 חריגה. הפשיעה אין עכ"פ, שלנו ובנידוןפשיעות.
 במשותף לישא מפורשת הבלחי ההדדית ההסכמה היא, הפטור סיבת כןאם4(

 הסכמה היתה לא שאם ברור אבל אחד. כל של הכספיות הפשיעותבאחריות
 הצבור רשאי בודאי לכן שגרם. הנזק כל את לשלם אחד כל חייב היהכזאת,
 אמנם, רשלנותו. בגלל גורם שהוא ההפסדים באחריות ישא אחד שכללהחליט

 של ההכנסה רמת תספיק לא מקרים שבהרבה מסתבר כן, הצבור יחליטאם
 מכל שיגרמו. הנזקים תמורת לשלם מבחוץ( מחיה מקורות להם )שאיןהחברים
 בזה להתחשב חייב הוא ואין שמגיע מה לדרוש הצבור מן מונע זה איןמקום
 אבל - בריבו" תהדר לא "ודל שכתוב כמו אסור ואפילו "עני", הואשפלוני
 או נוחים, תשלום תנאי שיהיו הדדית הסכמה מראש לעשות אפשרכמובן

 קנס. שיוטל או בתשלום, השתתפותשתידרש
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 הצבור רשאי מדי, רבים הפשיעות שמקרי מעריכים הישוב מוסדות אםלכן,5(
 על ותשלומים קנסות ולהטיל חובה(, צד גם )יש מונעים באמצעיםלנקוט

 ודורס התבוננות ללא שנוסע מי או בשטח, ציוד שמשאיר מי )כגוןהפושעים
 וכדו'(. התנועה חוקי על עבירה או רשלנות בגלל לתאונה שגורם אוציוד,

 החברים על תשלום שום להטיל אפשר אי כזה, דבר הוחלט שלא זמן כלאבל6(
 שהדבר מכיון לשלם, חובה מוטלת אין החבר על וגם שהתרשלו. יוכחאפילו
 הפנימית. הביטוח" "חברת בתנאינכלל

 המקרה אם תלוי - הבטוח מחברת פצוי לתבוע אפשר אם לשאלהבאשר7(
 של האמיתיים הפרטים את למסור חייבים כמובן אבל הביטוח. בתנאינכלל

המקרה.
 ברכושו כמו הצבורי ברכוש ליזהר האדם על חובה מוטלת בודאי כלליבאופן8(

 עשרים "זה שאמר הישראלית, האומה אבי אבינו, יעקב אצל ומצאנושלו.
 היתה גדולה כך כל לח(. לא, )בראשית שכלו" לא ועזיך רחליך עמך, אנכישנה

 אחסנה, אנוכי אליך, הבאתי לא "טרפה ממשיך והוא ! בעבודה שלוהמסירות

 על פטור שכר ושומר שכר, שומר שהייתי פ אע" : פירוש )לט(, תבקשנה"מידי
 אונס נקרא וזה זאב, או ארי ידי על שנטרפה בהמה אומרת זאתהטריפה,
 מכיסי. אותה שלמתי - אחסרנה - אחטנה אנוכי מקום מכלופטורים,
 להחמיר. יש לחברו, אדם בין ממונות בעניני "מחמיר"-וגם היה אבינויעקב

 : אבינו מיעקב הנלמדים עבודה מוסר עניני כמה להזכיר מקוםוכאן9(

 אומר הוא שכן עבודה, מוסר של גדולות הלכות לומדים הננו אבינומיעקב
 ו( לא, )בראשית אביכן". את עבדתי כחי בכל כי ידעתן "ואתנהלבנותיו

 יא(. ויצא, תנחומא, )מדרש כחו" בכל מתיגע אלא מתעצל היה שלא"ללמדך
 יעכבהו ולא עני, שכר יגזול שלא הבית בעל שמוזהר "כדרך הרמב"ם פוסקוכן
 בכאן, ומעט מכאן מעט ויבטל הבית, בעל מלאכת יגזול שלא מוזהר העני כךבידו,

 ז(. יג, שכירות )הלכות בזמן" עצמו על לדקדק חייב אלא במרמה, היום כלומוציא

 מאוד פשוט פשוט". "זה מציין משנה" ה"מגיד ? הרמב"ם של זה דין מקורמה
 שהיא. צורה בכל לגזולשאסור

 של רביעית ברכה על הקפידו "שהרי בזמן לדקדק יש כמה עד מדגישוהרמב"ם
 המעביד, של זמנו את לבזבז לא שכדי אומרת, זאת . אותה" יברך שלא המזוןברכת
 לו מוחל כן אם )אלא המזון ברכת של רביעית מברכה הפועל את חכמיםפטרו
 אצלנו(. כמו הזאת, הדקה על הביתבעל

 הרמב"ם מוסיף אלא בכאן", ומעט מכאן "מעט לבטל לפועל שאסור רקולא
 אביכן. את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו בכל לעבוד"חייב
 מאד". מאד האיש ויפרוץ שנאמר הזה בעולם אף זאת שכר נטללפיכך
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 קניות רכז שלאחריותו

 בהתאם צרכי את ומקבל עובד -ד- ממושכת לתקופה במשק שוהה הננישאלה:
 הקניות לרכז מסרתי אחדים ימים לפני הבר. שאונני אף על החברים, אצללמקובל
 בעיר מכוניתו את הרכז החנה כאשר לשען. שיביאנו מנת על שנתקלקל, יקרשעון

 שבעבר חברים, ועדת יו"ר ע"י לי נאמר נגנב. ושעוני המכוניתנפרצה
 ערך עד - זה מעין אבדן על חבר לפצות המחייבת החלטה במשקנתקבלה
 עלי האם א( - הקבוץ הבר ואינני יקר בשעון שהמדובר מכיון לא. ותומסויים
 לה שותף הייתי ולא רבות, שנים לפני נתקבלה )אשר האסיפה החלטת אתלקבל
 חובת האם ב( שעוני? של המלאה תמורתו את לדרוש אני שרשאי אוכלל(

 ? המשק על או רכז-קניות על מוטלתהתשלום

 עלינו כך ולשם הנתבע, של אחריותו מהגדרת נובעת התשלום חובתתשובה:
 של מכוחה שכר, שומר כדין דינו כי ונראה, רכז-קניות. של דינו אתלהגדיר

השותפות.
 נפסק: ושם ס"ה, קע"ו סי' חו"מ בשו"ע נתבאר שותפיזדיז

 השותפיי
- 

 באחריותו. חייב - מהם אחד ברשות מהשותפות נאבד או נגנב שאם הן,ש"ש
 בזמן לו ונגנב ידוע זמן בשותפות מתעסק אחד שכל בזמן ? אמורים דבריםבמה

 אח"כ אם אפי' ביחד, להתעסק התחילו אם אבל שם(, ברמ"א )ועי' בושנתעסק
- לבדו אחד כל בונתעסק  היא. בבעלים דשמירה פטורים, 
 השייכים כבשים )כגון, מהשותפות דבר-מה נגנב כאשר מדבר הזה הדיןוהנה,
 אלא לשותפות, שייך ולא פרטי הי' הנגנב החפץ - שלנו בנידון אבללשניהם(,
 ומחמת השותף, של עבודתו כדי תוך נגנב והחפץ השותפין, אחד היהשהמאבד
 בשו"ע. הנפסק לדין כ"כ דומה נידוננו אין הזהההבדל
 שהאחד - מלכתחילה השותפין של ההסכמה היתה שכך לומר, נראה מ"מאך
 כתמורה. שירותים לו יספק - והאחר וכו', תעשיה חקלאות, בענפייעבוד
 המוסכמת בתמורה זל"ז משלמים הם הרי - בכסף לזה זה שישלמוובמקום
 ובאבידה. בגניבה בפשיעה, החייבים לזה, זה הם שומרי-שכר בודאי ובכךביניהם,
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 כיון אולם, שנאבד; החפץ שווי את מכיסו לשלם הקניות רכז צריך היה כןועל
 כל את - כלל בדרך - משלם והמשק פרטי רכוש איןשלחבר-קיבוץ

 בעת קניות לרכז שאבד חפץ תמורת לחבר להחזיר המשק על מוטל לכן,הוצאותיו,
עבודתו.
 שאם אלא שאבד. החפץ של המלאה תמורתו את לשלם שיש יוצא, מהנ"לב.
 עד רק יהיה - האבידה על הפיצוי שגובה ביניהם והסכימו השותפין כלנתרצו
 כל את מחייבת והחלטתם זאת, לעשות הם רשאים - לא ותו מסוים,אחוז

 לשותפות המצטרף שותף כל )וצריך להצטרף והעתידים הקיימיםהשותפים
 החלטות פעם מדי לעדכן מקום ויש יתכן אכן, השותפות(. תקנון את קודםלקרוא

 אין )אם שנית בנושאים לדון החברים אסיפת וזכאית בעבר, שנתקבלוותקנונים
 השותפים מוכנים עדיין אכן אם ולברר ההלכה(, עפ"י שנתקבלו החלטותאלו

 נתקבלה וההחלטה יתכן, הניזוק. או הנאבד החפץ של מסוים אחוז עללמחול
 וחפצי-ערך מותרות לרכוש ולא נמוכה חיים רמת על לשמור רצון מתוךבשעתו

 רכז של הסטטוס מהו העקרונית לשאלה קשר שום זו להחלטה אין אךמיותרים,
 תפקידו. מילוי בעתהקניות

 מיו"ר בקשתי השותפין, כל של גמורה מחילה ישנה שאכן לוודא בכדיעכ"פ,
 כל לידיעת להביאה כדי בעבר, שנתקבלה ההחלטה את ולפרסם לשוב חבריםועדת

השותפין.
 לתמורה הדדית בהסכמת אלא הקלאסי, השותפין בדין המדובר שאין מכיוןג.

 כשותפין שנתקבלו חברים על רק לא חל זה שדין נלע"ד א'(, בסעי')כמבואר
 נותנים הם - תמורה של בסיס על כאן החיים אחרים אנשים על גם אלאמלאים,
 אדם אותו שאם הוא, ופשוט כסף. אין חנם שירותים בתמורתה ומקבליםעבודה
 זכויותיו הם אלו שהרי כסף, כל ממנו גובים היו לא - לתקון שעונו מוסרהי'

 גם כלולים עבודתו שבתנאי הרי זמניים(, במתנדבים כך הדין )ואין עבודתוותנאי
 מערך 50% רק יקבל שחבר יתכן לא והרי חבר. על בענין עדיפות לו ואיןחובותיו,
 100%. של תמורה יקבל האחר ואילו )לדוגמא( הנאבדהחפץ

- ב' בסעי' המוזכרת ההחלטה לשינוי לפעול תרצה באםד.  לעשות אבקשך 
 ותיקים. חברים של בכבודם ובזהירות נעם בדרכיזאת
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 בקבוץ כספיםהלכות

 ריביתא.
 יוצאים לבנים הקבוץ הלואת1(
 הקבוצה בחיי לריבית הקשורים נוספים פרטים2(
 בקבוץ כללי עיסקא היתר3(

 כספים מעשרב.
 האישי מתקציבו החבר חובת1(
 מהכנסותיו הקבוץ חובת2(

 בקבוץ צדקה מצותג.
 הצדקה למדרגות ביחס פנים כלפי הקבוץ מבנה1(
 ופילנטרופיה סוציאליזם2(
 ? צדקה בכלל מסים האם3(

 ? מחומש יותר לבזבז לא4(

 הנותן של צרכיו לעומת העני של צרכיו5(

 ריביתא.

 יוצאים לבנים הלואה1(

 )במטרה נמוכה בריבית יוצאים לבנים כספים להלוות לקבוצה מותר האםשאלה:
 האם מותרת, בצורה זאת לעשות דרך נמצא אם ואף ? הכסף( ערך על קצתלשמור
 ? הדבר וישרנכון

 ערך ירידת בגלל כן שעושים אע"פ התורה, מן ריבית איסור כאן יש א.תשובה:
 קמה(. יו"ד, )שו"עהכסף
 מדרבנן כריבית נחשבת הבניה( )או המחיה יוקר למדד צמודה הלוואה אףב.
 אסור שהרי גליקמן(, הרב ט"ז, "נועם" קכב; עמ' בצרי, הרב ממונות")"דיני

235



 אבינר שלמההרב

 של האפשריות התנודות בגלל פירות, סאה לו שיחזיר מנת על פירות סאהלהלוות
 המטבע, של הקניה כח אחר הולכים אין דבר, של כללו קסב(. )יו"ד המטבעערך
 עליו. הנקוב הערך אחראלא

 ממש דולרים לו מלוה כאילו שהוא לדולר, להצמיד שהתירו חכמים ישאמנם
 קכד(, עמ' ממונות", )"דיני אוסרים ויש קה( יעקב",)"צור
 "היתר נקראת זו ודרך בריבית, כאילו להלוות דרך מצאו ישראל גדולי אמנםג.

 גם ויש שס"ו; בשנת קראקא אב"ד אביגדור, ב"ר מנדל )ר' מהר"מ שלעסקא"
 לו ומוסר הברי, עם עסק או שותפות עושה שאני הוא ופירושו אחרות(,דרכים
 ס~(. סי' ערוך שולחן )קצור בעסק השקעתם לצורךכספים
 אם המקרים. בין להבחיו יש עסקא, בהיתר להשתמש מותר הדין שמן אע"פד.
 צותה התורה הרי רגליו, על ולעמוד להתאושש כדי להלוואה וזקוק עני נעשהאדם

 נגד הולכים אנו נשך, עליו ונשים עסקא בהיתר לו נלוה ואם לסייעו, כדי לולהלוות
 התורה.כוונת

 מצווים איננו התורה ומן עסקיו, את לפתח כדי ללוות רוצה אדם אםאמנם
 ידי על הרווחים מן חלק לקבל כדי עסקא, היתר נעשה אם רע אין לו,להלוות

 469(. ח"ה הלוי, לרח"ד חיים" )"מקורהשקעתנו
 הערך על לשמור כדי אלא להרויה, כדי לא עסקא, בהיתר משתמש אדם ואםה.

 זה עבור שגם לאינדקס, ההלוואה הצמדת ידי על או ריבית, ע"י הכסף, שלהריאלי
 4ם אבל להרויח רוצה איני : לאמר למלוה ישרה טענה יש עסקא, בהיתר צורךיש
 קכד(. עמ' ממונות", )"דיני להפסיד. חייבאיני
 בו שמשתמש למי כסף מלוה אני אם רק תופס עסקא היתר כל לכאורה אמנםו.

 לקנות או לפרנסתו מיועד הכסף אם אבל ; הרוות מן חלק מקבל ואני עסק,בשביל
 באומרם שהתירו, ויש י(. סו, ערוך שולחן )קצור עסקא היתר כלל שייך איןדירה,
 לו מביאה אינה הלוואתי אם ואף כספים, ומפסיד מסתבך היה הלוואתישלולא
 שחלקו ויש חלקי. לקבל אני ורשאי הפסדים, ממנו מונעת היא מקום מכלרווחים
 "דיני )שם; פקפוקים יש בהן שאף היתר, של אחרות דרכים ומצאו זו, סבראעל

 קסא(. עמ'ממונות",
 ליוקר להצמיד )או בריבית להלוות כדי עסקא בהיתר השמוש דבר, שלכללו
 כן. נוהגים מקום מכל אך חלק, אינוהמחיה(
 למדד; להצמיד או בריבית להלוות בהחלט אסור עסקא היתר בליסכום:
 הדבר של הכלכלית בחשיבות תלויה וההכרעה חלק, כך כל אינו בהיתרהשמוש
 אחרים. ובשקולים המשק,עבור
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 הקבוצה בחיי לריבית הקשורים פרטים כמה2(

 אחר ממשלתי גורם בכל וה"ה - ממשלתי לבנק או ממשלתי מבנקהלוואות
 זה לכסף מסויימים בעלים אין שהרי ריבית, איסור בהן אין שהיא, מטרה לכל-
 בטחון, מלוה כגון, מ'(; תורה" "אור יוסף, עובדיה הרב קכו; יו"ד צבי",)"הר
 וכו'. החקלאות משרד התיירות, משרד השכון, ממשרד הלוואות קליטה,מלוה

 הוא שהבנק מפני מתירים יש ממשלתי, שאינו בבנק בריבית כסףהפקדת
 אישי באופן הבנק לחובות אחראיים המניות בעלי שאין דהיינו מוגבל","בערבון

 ג ב, "נועם" )ראה חולקים ויש ; הבנק לרכוש מראש מוגבלת אחריותםאלא
 הבנק כסף שהרי עסקא, בהיתר בזה להשתמש שאפשר ודאי מקום מכלוי"ב(.
 בעסקים.מושקע
 הצהרה על שחתמו דהיינו כללי", עסקא "היתר ישראל בארץ הבנקים לכליש
 ויש דיעבד, מועילה זו שדרך אומרים יש עסקא. היתר פי על פעולותיהםשכל

 בכל עסקא היתר על במפורש חותמים שאין זמן כל הענין, בעצםשמפקפקים
 כך. על להלן וראהמקרה.

 בקבוץ כללי עסקא היתר3(

 ריבית, מאיסור להציל כדי כללי, עסקא, היתר אצלנו הותקן שבועות כמהלפני
 : ענינווזה

 ,nww על עובר בריבית "המלוה הרמב"ם: כתב מאד. חמור ריבית איסור1(
 אכלך, תתן לא ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את כנושה, לו תהיה לא :לאוין
 מכשול. תתן לא עור ולפני נשך, עליו תשימון לא ותרבית, נשך מאתו תקחאל

 ב(. ד, ולוה מלוה )ה' בשנים..." עוברוהלוה
 אע"פ ריבית, באיסור בהם להכשל עלולים אשר דברים הרבה ישנם2(

 דוגמאות: כמה והנה כן. נראה לאשלכאורה
 או משאילה שהיא חפצים על אחריות דמי גובה החשמל חברת : "פקדונות"א(

 ריבית. עליהם ומשלמתמבזכירה
 עם הקרן את לקבל מסויים זמן אחרי למבטח המאפשרים : הסכמים ביטוחב(
 הביטוח. מלבד אחר רווח אוריבית
 בתשלומים(. למשלם מוגדל )מחיר אשראי עבור תוספתג(
 שנקבע, במחיר לעמוד המוכר הבטחת תמורת סחורה, עבור מראש תשלוםד(

 מהתיקרות. יסבול שהקונהמבלי
 כנ"ל כריבית, דינה הצמדה )כל לאינדקס או חוץ למטבע צמודות הלואותה(

 הקודמת(.בשאלה
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 : לקיבוצים ספציפיות בעיות וכן3(

 לחובה. או לזכות למדד, תקציבים יתרת או תקציבים הצמדתא(
 ריבית. נושאות או הצמודות יוצאים בנים של למודים הוצאות החזרב(
 צמודים. חברים" "פקדונותג(
 שיטען מי אין מקום מכל מקרה, כל לגבי בבירורים להאריך המקום כאן אין4(
 מריבית. נקייםשחיינו
 המזכירות חברי עליו חתמו אשר כללי, עסקא היתר להתקין הוחלט לכן5(

 כאלה שותפות תנאי פירושה "עיסקא" הכללית. לאסיפה נמסרה כך עלוהודעה
 כל על עסקא היתר שטר לכתוב צורך שאין פרושו "כללי" ריבית. בהם איןאשר
 עסקא. היתר פי על הם עסקינו שכל מצהירים אנו בו אשר שטר אלא בפרט,עסק
 שלש החתימה לפני להוסיף לו די וכדו', עסקות מבצע שטרות, על שחותםמי
 תפקידים לבעלי "עצה"ע". תיבות בראשי או עסקא" היתר צד "על -מילים
 כאלה. חותמותחולקו

 : הכללי עיסקא היתר שטר נוסחוהרי

 עסקי שכל בזה, דעתנו ומגלים מודים לביא, קבוצת כח באי מטה, החתומיםאנו
 מאחינו אחרים לבין הקבוצה בין וכן חבריה, לבין הקבוצה בין נעשים שיהיוממון
 הלואה, בתורת להם, שניתן מה והן מהם, שנקבל ושוה-כסף כסף הן ישראל,בני

 עניני ובכל במשכנתאות, שטרות, ומכירת בקנית וממכר, מקח תשלומיבהרחבת
 בתורת הכל יהיה דרבנן, או דאורייתא ריבית לאיסור בהם לחוש יש אשרממונות
 כמבואר שאחריו, ורבותינו ז"ל מהר"מ כתיקון עסקא היתר צד עלעסקא,

 אדם".ב"הכמת
 עסקא תנאי פי על עצמנו את משעבדים הננו המקבלים, אנחנו נהיה אםדהיינו,

 מסויים סכום בנכיון הנותן, עם שיוסכם וכפי הצורך ככל במעות לעסוקהנ"ל
 ובהתאם הנ"ל עסקא תנאי פי על מוסרים אנו הנותנים, כשנהיה וכן עמלה.לשכר
 ועוז ותוקף כח הזה השטר על ידנו בחתימת נותנים והננו המקבל. עם שיוסכםלמה
 סמך על עמנו להתדיין עלינו, לאחרים או אחרים על לנו שיהיו ודברים דיןלכל
 בלי דין, בבית עלינו יושת אשר כפי לשלם ועלינו נכסים, ושעבוד בחיוב זהכתב
 והתחייבות משעבוד בנו נחזור שלא עלינו מקבלים והננו ומענות. טענותשום
אלה.

 לא מסויים עסק לצורך פרטי עסקא היתר נעשה שאם בפירוש מתניםוהננו
 העסקים. שאר לגבי זה שטר תוקף כך ע"ייורע
 שטר כלל יחול לא בפירוש בגמ"ח הלוואות ניתן או נקבל שאם מתנים אנווכן
 עליהן.זה



 בקיבוץ כספיםהלכות

 רבים" "תקנת בקונטרס מלובלין אדמו"ר של הנוסח יסוד על זה נוסחניסחתי
 מטבריה. אוירבך א.ד. הג"רובהסכמת

 בקבוץ כספים מעשרב.

 לידו שמגיע כסף סכום מכל צדקה למטרות מעשר לתת שיש המקובל לפי ישאלה
 התקציבים מכל מעשר להפריש קיבוץ חבר על האם ריוח; או מתנה אדם,של

 ? שלו הרווחים מכל כן לעשות חייב הקיבוץ האם וכן ? לרשותוהעומדים

 האישי מהתקציב רק להפריש עליו אישי, באופן לחבר באשר 1(תשובה:
 בכסף, אותו לממש שאפשר היחידי התקציב שהוא חופש"(, "תקציב)המכונה
 כספים מעשר מצות כי קטנה, אספקה או הלבשה כגון אחרים מתקציבים לאאבל
 ת"ח(. )מפי אחרים דברים על ולא כסף עלחלה
 נעים נותן שהקיבוץ הצדקה סכומי כל שכן מאד, קשה הבעיה לקיבוץ באשר2(

 . 1/2%בסביבת
 שמיועד מסה חלק )כגון לנצרכים המיועדים שמיסים בפוסקים דעות ישאמנם
 א( סי' ח"ט, אליעזר )ציץ כצדקה נחשבים כן גם החנוך( ומשרד הסעדלמשרד
 הרווחים. מן ל-10% נגיע לא זאת כל עם אבל עליהם, לסמוךואפשר
 אחרות. למצוות ולא לעניים שמיועד מה דווקא פירושה שצדקה לצייןויש
 ג'(, פרק להלן )ראה הרווח מן 20% לתת המובחר מן שמצוה נאמר כבראמנם

 מצוה, לכל השניים ה-10% את להפריש שאפשר הפוסקים הסכימו כבראבל
 ה- אבל מצוה; תשמישי ושאר תפילין קודש, ספרי לקנות כגון בשבילו,אפילו
 ממש. צדקה להיות חייבים הראשונים10%

 הן שש, גיל מעל ילדים עבור ההוצאות שכל שהכריעו פוסקים הרבהישנם
 חיב(, ועמ' חח עמ' ח"א, ממונות" )"דיני לצדקה נחשבות ללימודים, והןלמזונות
 ואמנם ב(. מט, כתובות )ראה הגדולים בניו את לזון חייב אדם אין הדין שמןמכיון
 לא היא אבל 18, או 15 גיל עד אותם לזון יש לישראל, הראשית הרבנות תקנתלפי
 כספים. ממעשר שלא דווקא אותם לזון שחייבתקנה

 הוא הכספי שמצבו מי שרק בפירוש כתבו והפוסקים מאד, דחוק הוא זההיתר
 למשל, )אמנם, ילדיו את לזון כספים מעשר במעות להשתמש רשאי מאד,קשה

 בודאי הפרופורציונלי, מחיובנו למעלה האזורי הספר בית בהחזקתהשתתפותנו
 יתכן אחר. "היתר" מצאתי לא אבל האחרים(, הילדים כלפי כצדקה נחשבתשהיא

 של מצבו כמו אופנים באותם נמדד הוא שאין אלא דחוק, הוא הכספישמצבנו
 החיים רמת פי על או שלנו התשלומים מאזן פי על נמדד הוא אם לדון ישהיחיד.
 והטפול החנוך הוצאות כל את בדוחק להחשיב אפשר כאמור, בינתיים,שלנו.
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 היחידה הדרך וזאת אחוז, לעשרה מגיע בודאי וזה כצדקה, שש גיל מעלבילדים
 לרב כספים" "מעשר בספר שמכריע מה ע"פ להקל יש )אמנם עלינו. זכותללמד

 מנהג(. אלא אינו כספים שמעשר הפוסקים כדעת רכ, עמ'אלברט,
 יכול הוא כמובן האישי. מתקציבו להפריש הוא שצריך בודאי ליחיד באשראבל
 אין אבל אלו. סכומים לתת כשליחים הקיבוץ של צדקה ועדת הברי אתלמנות
 של האישיים חובותיהם את מכסים לצדקה מחלק שהקיבוץ שהכספיםלאמר

 גם ולכן - בעייתי הוא הקבוצה של ההלכתי המצב לעיל, כאמור כיהחברים,
 בכל לדון יש ואז קשה הכלכלי מצבו כן אם אלא זו, במצוה חלקו לתת צריךהיחיד
 ענין. של לגופומקרה

 בקבוץ צדקהמצותג.

 עוד שישנם ברור בכספו. עושה שאדם חסד גמילות של מצוה היא צדקהמצות
 עזרה, מתן כגון - לכסף דווקא קשורים שאינם הסד גמילות של גווניםהרבה
 אלו. בכל צדקה חובת ידי יוצא אדם אין אבל וכלכלית; חינוכית הדרכה עצה,מתן
 ידי על להם שנעזור עדיף לנצרכים, צדקה לתת במקום : לטוענים תשובהמכאן
 עומד אחד שכל חשובים דברים שני כאן יש חברתית. מעורבות של שונותפעולות
 : שיטען למי ? דומה הדבר למה משל לשלבם(. כמובן, שאפשר, )אע"פ עצמובפני

 היא. ולא ביום. נוספות פעמים בטלית שאתעטף עדיף תפילין להניחבמקום
 גמילות ומצות לחוד, בכסף צדקה מצות : כאן הדין וכן לחוד. וטלית לחודתפילין
 לחוד. - בלבו בשכלו, בגופו, בזמנו,חסדים

 הצדקה למדרגות ביחם הקבוץ מבנה .1

 המדרגה הינם צורתם, בעצם הקיבוץ שחיי לומר מקובל הקיבוץבמחשבת
 עניים, מתנות )הלכות הרמב"ם, דברי על מתבססים הדברים צדקה. שלהעליונה
 מקום יש בירורנו, להמשך גם חשיבותם, שבגלל ז'-י"ד(, הלכות י',פרק

 : בשלמותםלהעתיקם

 מזו. למעלה זו בצדקה, יש מעלותשמונה
 )שנעשה שמך ישראל ביד המחזיק זה - ממנה למעלה שאין גדולה מעלהא.
 כדי מלאכה לו ממציא או שותפות עמו עושה או הלואה או מתנה לו ונותןעני(
 גר בו "והחזקת נאמר: זה ועל לשאול. לבריות יצטרך שלא עד ידו אתלחזק
 ויצטרך. יפול שלא עד בו החזק כלומר, עמך", וחיותושב
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 לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן - מזה פחותב.

 הצדיקים שהיו - במקדש שהיתה חשאים לשכת כגון לשמה; מצוה זושהרי
 - לזה וקרוב בחשאי. ממנה מתפרנסים טובים בני והעניים בחשאי בהנותנים'
 יודע אלא-אם-כן צדקה של קופה לתוך אדם יתן ולא צדקה. של קופה לתוךהנותן

 תרדיון. בן חנניה כרבי כשורה, להנהיג ויודע וחכם נאמןשהממונה
 גדולי כגון לקח. ממי העני ידע ולא יתן למי הנותן שידע - מזה פחותג.

 לעשות ראוי וכזה העניים. בפתחי המעות ומשליכין בסתר הולכים שהיוהחכמים
 כשורה. נוהגים בצדקה הממונים אין אם היא טובהומעלה
 שהיו החכמים גדולי כגק הנותן. ידע ולא נטל ממי העני שידע - מזה פחותד.

 ונוטלין, העניים ובאים לאחוריהן ומפשילין )בגדיהם( בסדיניהן המעותצוררים
 בושה. להן יהיה שלאכדי
 שישאל. קודם בידו לו שיתן - מזה פחותה.
 יפות. פנים בסבר הראוי, מן פחות לו שיתן - מזה פחותו.
 בעצב. לו שיתן - מזה פחותח.

 ומניעה שיקוםסעד,

 השותפות עשוית כן, אם הרמב"ם. הגדול רבינו של הטהור לשונו כאןעד
 שהחברה נראה היטב, נתבונן אם אבל צדקה. של העליונה המדרגה היאהקיבוצית
 ממנה". למעלה שאין הגדולה "המעלה מאשר עליונה מדרגה מהווההקיבוצית
 או שותפות, אתו עושים אותו, לשקם וכדי עני, שנעשה אדם על דיברהרמב"ם
 עניות. של כזה מצב יתהווה לא שמלכתחילה מכוון הקיבוצי המשק אבלכדומה.
 מתבארים כך עניות. מונעת שותפות אלא עניות, משקמת שותפות כאןאין

 בקובץ ישראל", בתורת אנוש "יחסי )במסתו יונג אליהו ד"ר הרב ע"יהדברים
 דרגות שלש בין המבחין 125-118(, עמ' קוק, הרב מוסד לחברו", אדם"בין

 :עיקריות

 המלה. של הרגיל במובן הצדקה מצות זוהי ארעי. סעד דהיינו הפאלייטיב,א.

 המעלה זוהי שותפות. או מפרנסת עבודה מתן הלואות, כגון השיקום, שיטתב.
 עליה. דיבר שהרמב"םהעליונה
 למבנה והכוונה מהצדקה, עליונה שהיא מונעת, דהיינו פריבנטיבית, שיטהג.

 או סעד נתמכי של מציאות וכלל כלל תיווצר שלא שיבטיח כזה,חברתי-כלכלי
 לשיקום.זקוקים
 שהוא במה שמדובר מפני אולי יודע. איני ? הרמב"ם כך על כתב לאלמה
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 המבנה עצם את הרואים צודקים שיהיה, מה הטעם יהיה הצדקה. מןלמעלה

 צדקה.* של עילאית כדרך שלנוהחברתי

 ישראל כללבלפי

 לנצרכים מכספנו לתת פטורים הננו כן, אם : ויאמר הלאה מישהו יצעד אםאבל
 בינינו רק קיימת צדקה מצות וכי גלוי. ולשקר לשווא זו עמדה בן-רגע תהפך-
 ש"עניי נכון כלל.ישראל. כל כלפי היא צדקה מצות ? הקיבוץ בתוך עצמנולבין
 תור מגיע עירנו, אנשי לחיי שדאגנו אחר אבל אחרת", עיר לעניי קודמיםעירך
 כלל-ישראל. כלפיהחובה
 כל אבל - שוויונית חברה לעצמם בנו שהאיסיים להשערה העירניוסבי
 זו מדרך הסתייגו וחז"ל ישראל, כלל את הקיפה ולא סגור במעגל היתהחסידותם
 י', ה', )אבות הארץ" עם - שלי, שלך שלך, שלי "האומר באומרם אליהוכיוונו
 השערה אם מושג לי אין שטאל(. אברהם ושל לוי אליעזר של בפירושיהםוע"ש

 נכון. ודאי הפנימי הרעיון אבל לא, או נכונה זאתהיסטורית

 ופילנטרופיה סוציאליזם .1

 "אי-נחת" המרגישים בקיבוץ חברים ישנם בירור. הטעונה נקודה עודישנה
 פורים(, לפני' זכר-מחצית-השקל לגבי )ואפילו צדקה מצות בקיוםמסויימת
 היא שאיפתנו בעיות. לפתור הדרך זו שלא חושבים "אנו : הבא הנימוקובפיהם
 בפילנטרופיה". לעסוק ולא והיושר, הצדק יסודות על ישראל מדינת אתלבנות

 הכלכלי שמצבו מי כלפי רק נאמרה צדקה מצוות שהרי נכונים, הדברים שאין שהעירויש*
 רק אמורים הרמב"ם "דברי : אריאל יעקב הרב כתב וכן עזרה. בלי להתדרדר עלול אוהתדרדר
 גם להימצא יכולה שפרנסתו מי אך בעסקיו, או ברכושו שיתופו ידי על עני באדם שתומךבמי
 כן, על יתר כלל. צדקה מצוות עמו בשיתוף מקיימים שאין מסתבר זו, לשותפות הזדקקותללא
 טבעה ומעצם הקיבוץ, חברי כל בין מלאה חברתית התאמה על מושתתת הקיבוצית החייםצורת
 לצורך זו לשותפות באמת הזקוקים חברתיים רבדים אותם בתוכה לקלוט יכולה היאאין

 43(. עמ' הי"ד, פיירברגר יעקב לזכר ספר בהלכה, )הקבוץפרנסתם"
 "ניתן : מסיים בעצמו אריאל והרב כלל, לדחותם אפשר אי אבל אלה, דברים על להשיבאפשר
 ועוד הקבוצה". מאשר הרמב"ם, של רעיונו את יותר ההולמת המסגרת היא קואופרציהלומד,
 הלכות לומד וכל שויון, בהכרח פירושו אין - שותפות" עמו "עושה שהביטוי להעיריש

 אצלנו, )כמו הרכוש בעלי את המעדיפים שוויוניים, לא שותסות מיני כל שיתכנו יודעשותפין
 כל אלא השותפות, ענין כלל הוזכר לא הרמב"ם, דברי ובמקור - חברים( פקדונות תקנוןלגבי
 ספרי(. בשם )רדב"ז כלכלית עזרה שלדרך
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 מה באמת, סוציאליסטית מדינה של הזהב תור יקום אשר עד יהיה מה אבליפה,
 ? וכד' לאוכל הזקוקים אלהיאכלו

 מצוות שתי בין סתירה שאין יראה בתורתו, העולמים רבון בהדרכתהמתבונן
 - החקלאית האדמה של צודקת חלוקה ועל שויוני משטר על ציותה התורהאלו.
 פרנסה מקור קבלה משפחה כל נחלתו". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה"לרב

 כן, על יתר מונעת. שיטה שקראנו: למכה, רפואה קדמה וכך לגדלהשהתאים
 החזרת על התורה ציוותה שונות, סיבות ידי על יתערער זה אידיאלי שמצבמחשש

 לא זאת, כל ועם השיקום. שיטות - ועוד הלואה מצות על ביובל,הקרקעות
 "בכל שאם לנו הודיעה אלא שיקום, ודרכי צודקת חברה בבנין התורההסתפקה
 הדברים הם הם צדקה. - ארעי סעד להם להגיש מצוה מתרוששים, אנשיםזאת"

 השניה. מקיום פוטר אחת מצוה קיום שאין בתחלה,שאמרנו

 ממלכתית או אישיתצדקה

 ממלכתית. צדקה או אישית, צדקה - עדיף מה אחרת: מבוכה ישאמנם
 לברורים ניכנס )לא מרווחיו 10% כספים, מעשר לתת צריך אדם כלאמנם

 מהמיסים וחלק ישראל, למדינת מיסים משלמים אנו והנה, לחשב(. איךהלכתיים
 נחשב כן גם ממנו ניכר וחלק לחנוך, מיועד חלק וכן ; צדקה והוא לסעד,מיועדים
 מרווחינו. ל-10% מגיעים אנו שבזה לאמר, רחב מקום ישלצדקה.

 צדקה אם מינה נפקא ומאי לו, שזקוק למי יגיע שהכסף בצדקה העיקרלכאורה,
 האם : הקיבוץ בתוך אף מתעוררת זו )שאלה ממלכתי. גורם ידי על נעשיתזאת
 ייעשה שהדבר או זה, עבור תקציב ויקבל צדקה, כספי יחלק יחיד שכלעדיף

 ?(. הקיבוץ מוסדות ידי עלבמרוכז
 יש דבר, ראשית שונים. מצדדים אותה לבחון ויש מאוד, מורכבת זושאלה
 הדורות. כל במשך נהוגה היתה כלל-ארצית ולפעמים קהילתית ששיטהלדעת

 לתוכה, נותן אחד שכל הצדקה קופת מוזכרת הרמב"ם, שמנה השניהבמדרגה
 "כל : הרמב"ם רבינו ע"פ תיאורה והנה עליה. הממונים ידי על מתבצעתוהחלוקה

 ונאמנים ידועים אנשים צדקה גבאי מהם להעמיד חייבים ישראל בה שישעיר
 מה ואחד אחד מכל ולוקחים שבת, לערב שבת מערב העם על מחזיריםשיהיו
 שבת, לערב שנת מערב המעות מחלקים והן עליו, קצוב ודבר ליחן ראוישהוא
 קופה" הנקראת היא וזו ימים. לשבעה המספיקים מזונות ועני עני לכלונותנים
 צדקה ליתן אותו כופין יום, שלשים במדינה שישב "מי א'(. ט', עניים)מתנות
 שלנו. המסוי למערכת בעקרון דומה וזה י"ב(. )שם, המדינה..." בני עםלקופה
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 אישיתתודעה

 אבל שכלית, מבחינה מספקת היא זו. מתשובה רצון שבעי אינם הרבהאבל
 אוטומטי, באופן הולך הכל ? הפרט תודעת בדבר מה : מצפונית מבחינהמעיקה
 החינוך את מחליש וזה לצדקה, חינוך אין הצדקה. למצות מודעות שוםואין

 - אבות פרקי על הירש הרב של פרושו )ראה טובות ומידות חסדיםלגמילות
 שלי"(. שלך שלך,"שלי

 : הרמב"ם מדברי דוגמאות שתי והנה חשוב. החינוכי הצד אף צודקת. זוטענה

 מתפהקים כך ואחר תפלה כל קודם לעני פרוטה נותנים היו החכמים"גדולי
 "גדולי איננו כמובן ט"ו(. י', עניים )מתנות פניך" אחזה בצדק ואנישנאמר:
 )ובשולחן מישראל. אדם לכל הניתנת הדרכה שזו יסכים, אחד כל אבלהחכמים",

 אינה פרוטה הרי י'(. צ"ב, או"ח - התפילה קודם צדקה ליחן טוב נאמר:ערוך
 יתן אדם שכל מיוחד ענין יש כרחך, על ? התפילה לפני דווקא למה וגםהרבה,
- ה' לעבודת ובסמוך אישי, באופןצדקה  זעירה. הכמות אפילו 
 ופירש י"ח(. )ג', המעשה" רוב לפי "והכל נאמר אבות בפרקי דוגמא:ועוד

 בידו תעלה לא אחת, בבת זהובים אלף שראוי למי האדם "...כשיתןהרמב"ם:
 זהוב כל ונתן פעמים באלף זהובים אלף שהתנדב למי שמגיע כמו הנדיבותמדת
 קנין לו והגיע פעמים אלף הנדיבות מעשה כפל שזה מפני הנדיבות; צד עלמהם
 כך ואחר טוב, לפעול גדולה התעוררות נפשו התעוררה בלבד אחת פעם וזהחזק,
 צדקה שעשה או דינרים במאה אסיר שפדה מי שכר אין בתורה, וכן ממנו.פסקה
 חסרון השלים או אסירים, עשרה שפדה כמו מחסורו, די שהוא דינרים במאהלעני
 רוב לפי אמרו: הענין וזה ההקש זה ואל דינרם. בעשרה אחד כל ענייםעשרה

 . המעשה" גודל לפי לא אבלהמעשה,
 של הנפשי היחס על מושם הדגש להסבר; זקוקים שאינם ברורים דבריםאלה
 להיפך. לכאורה משתמע המדרגות שמונה מרשימת שני, מצד אבל הצדקה.נותן
 צדקה, מאשר - אחת בבת גדול סכום רוב פי על שהיא הלוואה, לתת עדיףהרי

 קטגוריה כל שבתוך הרמב"ם כוונת ואולי פרוטות. של ערפילית להיותשיכולה
 הנמוכה למדרגה יורד שאינו זמן כל המעשה" "רוב בדרך ללכת יש צדקה,של
 תהיה ברמב"ם, סתירות בישוב כאן עוסקים אנו שאין מכיון מקום, מכליותר.
 הכללים פי על יחד, האלה הרמב"ם דברי לכלכל נצליח בה הדרך תהיהאשר

 כן על המשנה, על הרמב"ם פרוש את מכריע תורה משנה ספר בידנוהנקוטים
 כמבואר הצדקה בדרכי לכת הצנע הוא והעיקר העני, טובת הוא העיקרלעולם

 הצדקה מעשי להרבות זאת ובמסגרת לכך נוסף נצליח ואם המדרגות",ב"שמנה
 ומכופלת. כפולה טובה זו הריהאישיים,
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 מסים האם3.
 בכ~

 צדקה?

 האם : הטהור ההלכתי בצד מלדון להשתמט נוכל לא החינוכי, הצד ברוראחרי
 ? מסים בתשלום צדקה חובת ידי יוצאיםאנו

 להחשיבם אפשר לסעד המיועדים שמסים אומרים יש הפוסקים: בזהנחלקו
 אומרים ויש א'(, סי' ח"ט אליעזר, ציץ )שו"ת לכך שמפריש מתנה אםכצדקה
 שבחובה דבר כל לן וקיימא לתתו שחייב כיון כספים, ממעשר מסים לפרועשאין
 לכאורה ת"ח(. עמ' בצרי, עזרא הרב ממונות", "דיני )ראה המעשר מן באאינו
 ובאשר ; בכפיה צדקה גביית סדרי על לעיל שהזכרנו למה דומה הראשונההדעה
 השניה, והדעה שהזכרנו. מודעות של לבעיה שייך גם הוא ההפרשה, בשעתלתנאי
 שאני מה רק החובה, במיצוי תצטמצם החסד שגמילות יתכן לא מובנת. היאאף
 "פרוש-מה-חובתי- לגנאי חז"ל מונים לזה )בדומה יותר. ולא עושה אניחייב

- ב( כב, )סוטהואעשנה"  שאני ברור חובות(. של עולם הוא הרוחני עולמו שכל 
 מעצמי עושה אני לכך, וכנוסף המדינה, חוקי פי על לשלם חייב שאני מהמשלם
 יצאנו. לא מחלוקת מידי - בסיכום בכספי. חסד גמילותעיד

 סובייקטיביים צרכיםהערכת
 אלא הלכתית, בעיה לא חינוכית, בעיה לא הממלכתית. בצדקה אחת בעיהועוד
 היא מדריכה. אינה מספקת, אינה סלקטיבית, אינה ממלכתית צדקה מעשית.בעיה
 עצה במתן כלכלית, מבחינה לא מדריכה אינה היא כפשוטו. מספקת,אינה

 אינה והיא אישית. מבחינה לא וגם זה, בכסף להשתמש איך הסעד,למקבלי
 מתאימים תמיד לא ואלה קבועים, קריטריונים פי על פועלת היאסלקטיבית,
למציאות.

 מוסדות על ביקורת כאן שאין ברור לבארם. צורך ואין מובנים, דברים אלהכל
 אך ממלכתית. מערכת לכל הקשורות מיגבלות הן אלה שלני, והחינוךהסעד
 אחת. נקודה עלנתעכב
 על השאלה: נשאלת צרכיו". לפי אחד "כל של בעקרון דוגל שוויוני משטרכל
 תאמר אם נפשך, מה אובייקטיביים. או סובייקטיבים מדברים, אנו צרכיםאלו

 אם צבורי. או ממלכתי מוסד ידי על להערכה ניתנים אינם אלו הריסובייקטיביים,
 מעצם טומן צורך של המושג כי "אמיתיים", אינם אלו הרי אובייקטיביים,תאמר
 תורת הוגי כל בה שעסקו מפורסמת קושיא זוהי סובייקטיביות. של מימדטבעו
 בה יש אלא שוויוני, משטר של ערכו את לבטל בה אין כמובן, הסוציאלי.השויון
 כללית מסגרת להיות צריכה לעולם הצדק, כל את ממצה הוא שאיןללמדנו
 הפערים. את למלא ליחיד נרחב פעולה כר ונשאר קבועים, חוקים עלהמיוסדת
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 הצדקה שלילת ושלום חס כאן יש כאילו מדברינו יובן לא צדקה. לגבי הדיןהוא
 ויש הבעיות. כל את פותרת היא שאין אלא עומדת, במקומה קדושתההממלכתית.

 "שיהיה תמיד מבטיח אינו הקבוצי השוויון )גם להשלימה כדי אישית בצדקהצורך
 כספיות סמכויות ניתנות כן על לפרטן. צורך שאין שונות סיבות משוםצדק",

 ממוסדת צדקה אמנם הצריכה(. בתחום פערים למלא ועדות ליאשימסויימות
 הרמב"ם אבל והלאה, ג' מדרגה אישית וצדקה הרמב"ם לפי ב' מדרגה היא)קופה(
 בצדקה הממונים אין אם היא, טובה ומעלה לעשות, ראוי ש"כזה כתבעצמו
 "לנהוג לגמרי יצליח לא לעולם רחב, בהיקף ממלכתי וסעד כשורה".נוהגים
 .כשורה"

 קטנהפרוטה

 של תרומתו תועיל מה שכן וכל לפעול, הקבוצה תוכל איפוא ומה : תאמרשמא
 לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל "צדקה, שהרי קושיא, זו אין ? הפרטיהחבר
 בטענה עצמנו את לפטור נוכל לא שלעולם אלא עוד ולא ; :( ט' בחרא )בבאגדול"
 לאחר" צדקה ליחן חייב הצדקה מן המתפרנס עני "אפילו שהרי זו, ממצוהכזאת

 כי מאחרים? צדקה מקבל הוא גם הרי מה? לשם ה'(. ז', עניים מתנות)רמב"ם
 נותן "אדם מטפיסית-אבסולוטית-אלוקית, משמעות לה יש צדקה של הזוהמעלה
 להאריך. מקום ואין י'(, בתרא )בבא השכינה" פני ומקבל זוכה לעני,פרוטה

 מחומש? יותר לבזבז לא4.

 המוזכרת התקנה ידועה צדקה. מצות של כמותיים גדרים כמה נבררועכשיו
 זאת לבריות". יצטרך שמא מחומש, יותר יבזבז אל "המבזבז : נ'.( )כתובותבגמרא
 הוא כך ידי על שמא לצדקה, מהרווחים מ-20% יותר "לבזבז" שאסוראומרת,
 נכסיו חמישית "עד : הוא כך ההלכתי הניסוח לצדקה. ויצטרך לעני, יהפךבעצמו
 עין - מכאן פחות בינוני; - בנכסיו מעשרה ואחד המובחר; מן מצוה-

 מעשרים יותר לתת ש"מפחדים" אנשים ויש ה'(. ז', עניים מתנות )רמב"ם,רעה"
 כמה בו ויש פשוט כך כל אינו זה שכלל נראה היטב, נתבונן אם אולםאחוז.
 :תנאים

 מסביר וצדקה, חסד בעניני כולו הדן "אהבת-חסד", בספרו החפץ-חייםא(
 הלשון פרוש וזה שלו, הנכסים את מבזבז צדקה, ריבוי ידי שעל מי עלשמדובר
 צדקה לתת יכול עסק, או מלאכה יד על קבועה הכנסה לו שיש מי אבל ;"מבזבז"
 והרי לבריות, יצטרך שלא הוא, זו תקנה טעם כל הרי ממשכורתו. מחומשיותר
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 להסביר אפשר לזה )ובדומה מ'(. )דף שלמה משכורתו את הבא בחודש יקבלהוא
 מחזור כגון לפרנסתו, בהם משתמש שהוא כספים לצדקה שמחלק מי עלשמדובר
 מחייתו(. מקור את מכלה הוא זה ידי שעל שברור וכד', סוחר של שוטףכספים
 רק היינו יפה, מדה הוא שחומש שאמרו שמה החפץ-חיים, רבינו לימדנו עודב(

 מצוקים אנשים בעיר... שיש כשיודע אבל עניים... בעיר שיש לו נודע"בשלא
 נכסיו" חומש עד להפריש מדינא מחוייב עצמם, את להושיע ידם לאל שאיןכאלו
 מצוות למחפש רק התקינו באושא כי מחומש יותר לתת מותר "וגם ל"ט(,)דף

 הערה(. )שם,צדקה"
 ומחפש הולך והוא צדקה מצות לקיים הרוצה טוב יהודי יש אם פשוטות,במלים
 מחומש. יותר "תבזבז" אל אבל כחך, יישר אומרים: אנו לו הארץ, בכלעניים
 שבא מי כל אנו, ובימינו די. לאמר שייך לא במצוקה אנשים שיש ידוע אםאבל
 שייכים עדיין אנו ולחרפתנו שלבושתנו יודע האוכלוסיא חלקי כל עם ישירבמגע
 בהמשך. זאת נפרט ועוד השני.לסוג

 כוללניים משפטים מפינו להוציא שלא הלשון, שמירת על להזהיר מקום)וכאן
 המדינה, את מנצלים סעד נתמכי רמאים, הנם כאילו-במצוקה אנשיםכגון:

 טז, קמא )בבא הגמרא דיברה וכבר גדולה, בעיה וזו רמאים, שישנם נכוןוכדומה.
 זה משפט מלהחיל חס אבל מהוגנים, שאינם לאנשים בצדקה שיש המכשול עלב(
 אין למה : לעני העשיר אמר ל"ד: רבה ויקרא במדרש, מצינו לזה בדומה כולם.על
 בעל ראה כרס; בעל ראה כרעים, ראה שוקים, ראה במלאכה? ויגע הולךאתה
 משלך לו נתת שלא דייך לא הקב"ה: לו אמר גופך(. בכל בריא אתה )הריבשר,

 הרע(. עין לו מכניס אתה - לו שנתתי במה אלאמאומה,
 סוף חיים חפץ מ', עמ' חסד )אהבת לעשירים. ולא לבינונים היתה רק התקנהג(

 המרוויח עשיר, אדם שאם ברור כי י'(. קמ"ד, אדם חכמת אבות, עלביאורו
 יקרה לא יותר, ואפילו 50% יתן ואפילו צדקה מ-20% יותר יתן לחודש,מליונים

 כך. ע"י לבריות יצטרך ולא דבר,לו
 כפי לעני צדקה ליחן עשה "מצות הרמב"ם בלשון היטב לדייק יש ובאמתד(
 כך ואחר ז', פרק של א' הלכה זו משגת". הנותן יד היתה אם לעני, שראוימה

 השגת כפי לו נותן משגת, הנותן יד ואין מחסורו, די ושאל העני "בא : ה'בהלכה
 וכו'". המובחר מן מצוה נכסיו, חמישית עד וכמה,ידו

 - משגת היד אין אם ורק לעני, שראוי מה כפי לעני לתת יש לכתחילה כן,אם
 בחומש.די
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 הנותן של צרכיו לעומת העני שלצרכיו5.

 הנה ? משגת" הנותן יד "אין פרוש ומה לעני", שראוי מה "כפי פרוש מהאבל,
 אין אם לו. ליחן מצווה אתה העני, שחסר מה "לפי : הרמב"ם של הזהב לשוןשוב
 משיאין אשה לו אין אם לו. קונים בית, כלי לו אין אם אותו, מכסים כסות,לו

 שצריך מה כל פשוט, ג'(. )שם, לאיש". אותה משיאים אשה, היתה ואםאותו.
 שאמרנו )כפי זאת דורשים הסובייקטיביים צרכיו אם יותר ואפילו נורמלי...אדם
 פי על להקבע חייבת צרכיו" לפי אחד "כל של האמיתית הצדק שמידתלעיל

 העני זה של דרכו היה "אפילו : הרמב"ם שממשיך כמו סובייקטיבי(,קריטריון
 עליו, לרכוב סוס לו קונים מנכסיו, וירד והעני, לפניו, רץ ועבד סוס, עללרכוב
 לו". יחסר אשר מחסורו די : שנאמר לפניו. לרוץועבד
 הם אלה דברים ? בכך מה ממני, עשיר העני יהיה שלבסוף יתכן תאמר, כך,אם

 אתה "ומצווה הרמב"ם: מסיים כך ובאמת צורך. הם לו אבל לוקסוס, בגדרלי
 הסוס לכך, רגיל שהיה זה לעני אבל . לעשרו" מצווה אתה ואין חסרונו,להשלים

 פשוט. חסרון מלוי אלא עושר, אינםוכו'

 את לעניים לספק לדאוג יש הפחות לכל אבל רחוק, חזון הדבר נראהאולי
 החפץ-חיים אומר היה וכך - שלי הלוקסוס חשבון על אפילו החיונייםהדברים
 חברך" לחיי קודם אינו עשרך אבל חברך... לחיי קודמין חייך חז"ל"אמרו
 בעירנו אם : בגמרא דוגמא ויש :(. מ דף חסד", "אהבת ; 18 עמ' החסד",)"עמוד

 קודמים. חיינו כי ישתו, הם ולא נשתה אנחנו אחרת, בעיר ולא לשתות מיםיש
 לשתיה מים - עדיף מה שאלה ונשאלת שתינו, שכולנו אחרי מים נותרו אםאבל
 ראה קודמת, אחרת עיר ששתיית ברור לעירנו, לכביסה מים או אחרת,לעיר

 ב. פ, בנדרים וחכמים ר"ימחלוקת
 שאינו זמן כל וכו', בית כלי דיור, : לו שחיוני מה כל לנצרך לתת עלי כן,אם
 משתנים דור בכל להגדיר. קשה ? חיוני דבר פירוש מה לי. שחיוני במהפוגע

 מקום יש למשל כך. כל מעורפלים אינם הדברים זאת, בכל אבלהקריטוריונים.
 כן, אם חיוניים. דברים הינם ומקרר, כביסה מכונת למשפחה, שבזמננו, לאמררחב
 שלי. טיול נסיעת או שלו כביסה מכונת קודם. מה לדוןצריך
 רבי את טורנוסרופוס שאל שאלה "וזו : א( י, בחרא )בבא בגמרא מסופרוכך
 הוא )טורנוסרופוס מפרנסם". אינו מה מפני עניים, אוהב אלקיכם אםעקיבא:
 בעולם נפוצה שהיתה הרומאית ההשקפה ולפי הכבושה, יהודה של הרומאיהמושל
 האוכלוסיא מן כשחלק אידיאלי, סדר הוא מעמדות, של החברתי הסדרהעתיק,
 אתם - עבד. של בתפקיד חייו, כל בעניות להשאר ומיועד זכויות, כלמשולל
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 את רבונו-של-עולם ברא מדוע א"כ טוב; הדבר שאין חושבים לעומתנו,היההים,
 מראש(. אותם מנע ולא עניות, של מצבים שמתהווים כזאת בצורהעולמו

 של מציאות בו שאין )עולם גיהנום" של מדינה בהם אנו שניצול כדי לו:"אמר
 לך אמשול לגיהנום, שמחייבתם זו אדרבה, : לו "אמר גיהנום(. הוא חסד,גמילות
 האסורים, בבית וחבשו עבדו על שכעס ודם בשר למלך דומה, הדבר למהמשל,
 והשקהו, והאכילו אחד אדם והלך להשקותו, ושלא להאכילו שלא עליווצוה

 למה משל, לך אמשול עקיבא: רבי לו אמר עליו?... כועס לא המלך,כששמע
 שלא עליו וצוה האסורים, בבית וחבשו בנו. על שכעס ודם בשר למלך : דומההדבר

 - המלך כששמע והשקהו, והאכילו אחד אדם והלך להשקותו, ושלאלהאכילו
 אלקיכם". לה' אתם בנים : שנאמר בנים קרויים ואנו ? לו משגר דורוןלא

 הזה העולם בין אין שמואל: "אמר מאוד. חריפה בצורה זאת אמרוחכמים
 מקרב אביון יחדל לא כי שנאמר: בלבד, מלכויות שעבוד אלא המשיח,לימות
 שאור רואות, עינינו וגם ! עניים יש המשיח בימות אפילו ב(. לד, )ברכותהארץ"
 המדינה קום מאז מלכויות, שעבוד עלינו אין רבה ובמדה ציון, על זורחהישועה

 קיימת הסוציאלית הבעיה אבל ארצנו, על ריבונים אנו עצמנו, על בית בעליאנו
וקיימת.

 ט"ו, )דברים הארץ" מקרב אביון יחדל לא "כי הפסוק את כשציטטשמואל,

 )דברים אביון" בך יהיה לא כי "אפס, אחר: פסוק כן, לפני שיש ידע בודאיי"א(
 תמיד אבל אביון, יהיה שלא כחנו בכל לפעול חייבים אנו סתירה, אין ד'(.ט"ו,
 אדם אלא לחם, לו שאין אדם להיות מוכרח אינו האביון משהו. לו שיחסר מייהיה
 לאיזה שתאב מי הוא שאביון בחכמתו, פירש שרש"י כמו חיוני. דבר לושחסר
 בעזרה, חסד בממון, חסד חסד, לעשות אפשרות יש המשיח בימות ואפילודבר.
 )זאת גיהנום אלא המשיח ימות כאן אין בלעדיה במחשבה. חסד בדיבור,חסד

 קשה"(. "חרות לבינאס, הצרפתי היהודי הפילוסוף של בספרמצאתי

 פלוני? ומה אני מה ומתרעם: יושב הזה העני סימון: ברבי יהודה רביאמר
 ! הארץ על ישן ואני מיטה גבי על ישן פלוני ? כאן יושב ואני בביתו יושבפלוני

 לביני בינו שלום עשית כאילו עליך מעלה שאני חייך, - לו ונתת אתהועמדת
 ל"ד(. רבה)ויקרא
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 חבריםפקדונות

 ? בקבוץ המופקדים לפקדונות עיסקא היתר לעשות צורך יש האם :שאלה
 היה או ימ"ש מהגרמנים שילומים )ירושה, החבר ידי על שהופקד בכסףמדובר1(

 לקבוצה(. שהצטרף לפנילו
 לחבר אותו נותנים אין אצלה. ולעכבו זה כסף להקפיא לקבוצה סמכותיש2(

 נותנים, שלפעמים המציאות היא וכך קובעת שהיא קריטריונים עפ"יאלא
 לא. -ולפעמים

 למדד. צמוד כספו את מקבל הוא עוזבכשחבר3(
 בירושה. עובר זה אם הוברר טרם נפטר החבראם4(

 שציין בתנאים המופקדים הפקדונות לכל עיסקא היתר לעשות צורך ישתשובה:
 : הלכתיים עקרונות שלשה לאורהשואל,

 קהילה אלא פרטי אדם אינו הלווה כאשר גם חל ריבית שאיסור פסקהרמ"אא.
שלמה.ן

 שקיבל.2 מסה יותר מחזיר הלוה שכן אסורה, המחיה ליוקר ההלואההצמדתב.

 תנאי, על כהלואה ניתן שהכסף במקרה גם חל ריבית שאיסור פסקהרמב"םג.
 או מתנה, הלואה, יהא הכסף אם הוחלט לא עדיין הכסף נתינת שבשעתדהיינו
 לי לכשיהיו : ללוקח המוכר ואמר שדה או בית "המוכר : קנייה בעבורתשלום
 הקונה שנהנה ההנאה ריבית...".3 שאכל הפירות כל קרקע... לי החזרמעות

 וראשונים אחר. במקום שנתבאר כפי שותפים מדין שונה קהל ודין בהגה. כב קם, יו"ד שו"ע1
 להתיר שיש הסוברים לדעת שאפילו להעיר ויש ואכמ"ל. קהל של ריבית בדין דניםואחרונים
 שייך. לא זה ובנד"ד שם, כמבואר פקו"נ משום בכך שיש משום היינו בריבית ללוותלקהל

 אלא בריבית אחד צד דגמדא כלשון או תנאי" על "הלואה יש למדד בהצמדה גם למעשה2
 רש"י מחלוקת וראה דבר. של בסופו תוספת, תהא שלא יתכן שלא כמעט הנוכחיתשבמציאות

 ולא. ד"ה ב, סד, ב"מ בתוס'ור"ת
 סימן ריש יו"ד רע"א, בחידושי עי' בטל, שהמקח הרמב"ם מש"כ ולענין ה. ו, ולוה מלוה הלכות3

קער.
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 תוספת הם בידו, בהיותה הקרקע לו שהניבה הפירות וכן בבית,מהשימוש
 כל היא שריבית הרמב"ם הגדיר וכבר לו, המוחזר לכספו בנוסף מקבלשהקונה
 כלשהיא.4 בתוספתהלואה

 יוחלט אם המפקיד. החבר פטירת לאחר בפקדון ייעשה מה הוחלט לאעדיין
 החבר אם : תנאי" על "הלואה הינם הפקדון כספי בירושה, עובר אינושפקדונו
 רכוש להיות הפקדון ייהפך - הכסף את יקבל ולא לפטירתו, עד בקבוץישאר

 כספי שהיא, סיבה איזו בשל פקדונו את המפקיד יקבל אם זאת, לעומתהקבוצה.
 הלואה. הינםהפקדון
 הפקדון דין - פטירתו לאחר ליורשיו עובר החבר של שפקדונו יוחלטאם
 הכסף את הקבוץ יחזיר במאוחר או שבמוקדם להניח שסביר מכיון הלואה כלכדין

ליורשים.5

 ב. ולוהד, רמב"םמלוה4
 מאד. נמוכה סבירות בעל במקרה התחשבות בענין 2 בהערה מ"מ עי'5
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