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מ איר גבעתי

שמיטתכספיםבמבחן ההגשמה
מאת

מאיר גבעתי
"מקץשבע-שים תעשה שמטה .תה דבר השמטה
שמוט כמבעל משהידו אשרישה ברעהה לא-עש
את רעהו ואת-אחיו,כי קרא שמטה לה'".
(דבריםט"ו ,א-ג)

למק שמיטתכספיםאיןכלאיזכוראו רמזלאבחוקיהשמיטה בספר "שמות" ולא
באלה של ספר "ויקרא" ,והוא מובא רק בספר "דברים" (ט"ו ,א-ג),ואילו שאר
התקנותבעניינים שלמילוות כספים מובאות גם בספרים האחרים; כך מובאעניין
איסורהריבית בכל שלושת הספרים הנ"ל והתקנות ההומניותבענין "העבוט" הן
ב"שמות" (כ"ב ,כד-כו)והן ב"דברים" (כ"ד,י-יג) .משמעשעניין שמיטתכספים
חידוש הוא מיסודו של ספר "דברים".
בבואנו לבררעניינו של חוק זה,מןהראוי שנשים לבלשניביטויים ,שהדגשתם
בפרשה זו אינה נראיתמקרית ,והם:
א .הפעל "נ ש ה" ("שמוט כל בעל משה ידו אשרי ש ה ברעהו").
ב .הפעל "נג ש" ("לא יגש איש את רעהו"; "את הנכרי תג ש").
כל פעם שבא במקרא הכינוי "נושה" אין עניינו מונח טכני כגון הביטוי
" מל1ה " ,אלא שתמיד מתלוהאליו טעםלגנאיבדרךהצגתוכמלווה הבאלהפעיל
לחץבלתי-הוגן על הלווה .כך ,למשל ,כאשר בעל ספר "שמות" אומר אל המלווה
"לאתהיה לוכנשה ...לאתשימוןעליו נשך",כוונתולציין שכל"הנושך"בלווה,
שעה שהוא נתון במצוקה ,הוא בבחינת נושה .וכן הדבר בפרשת ה"עבוט" בספר
"דברים"" :כי תשה ברעך משאת מאומה ...והאיש אשר אתה נשה בו,תשיבלו
את העבוטוגו' (כ"ד,י-יג)) לא נאמר "אשר אתה נשה מא ת "1אלא "אשר אתה
נשה בו" ,ויש בביטוי זה מטעמו של הפעלת לחץ על הלווה.
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שמיטת כספים במבחן ההגשמה

ה

עתר מזה בולטעניינוהשלילייטל הביסף "נהגה" בספרי הנביאים והכתובים:
ויתקבצואליו כל איש מצוק וכל איש אשרלו ל ש א וכל איש מר-נפש"

(שמו"א כ"ב ,ב);
"והנ שה בא
לקחת
את
שניילדילו לעבדים" (מל"ב ,ד' ,א);
"ואריבה את החרים ואת הסגנים ואמרה להם :משא איש באחיו אתם
נ שאים (יתיר א) ואתן עליהם קהלה גדולה" (נחמיה ה',ז).
ראיה לכךשעניינו של "נשה"אינובדיוקזה של "מלוה" אנומוצאיםבישעיהו
כ"ד,ב :שם נאמר":והיה כעםככהן ,כעבדכאדניו ,כשפחה כגברתה,כקונהכמוכר,
כמלוה כלוה ,כנשה כאשר נשא בו" .וכך מפרוט שם רש"י אתעניינם השונה של
"מלוה" ו"נשה"" :לוה נופל בכסף ,נושה נופל בכל שאר דברים כגוןיי
ן ושמן
ותבואה ודבש ."...וכן מפרש רד"ק" :ומה שאמר "כנשה כאשר נשה בו" אחר
שאמר "כמלוה כלוה" ,לפי שהאחד משאת כסף והאחד משאת אוכל" ....ולפי
ראב"ע" :כמלוה" הואהנותן משלוחינם" ,כנושה" הוא בעלהממון ו"אשר הנחתה
בו" הוא הלוקח ממון על משכונו".
דומה שבכל הפירושים הנ"ל יש משום חיזוק להנחתנו בדבר המטען
הפסיכו-סוציאלי המחלוה לביטוי "נשה" ,שכן בהיות המילוה קשורה לשיעבוד
נכסים ,קרוב הדבר שלעת פירעון החוב יסתבכו הצדדים בהתדינויות משפטיות
ונגישות.כרגילאיןהדבריםכן בהלואתכספיםשאיןעימהשיעבודנכסים .במקרים
אלההעניינים פשוטים וברורים.
מהקטעים הנ"ל הבאים לתאר מעשי יום-יום עולה ,שאמנם משקף הצירוף
ינוטה-נוגש" את מצוקתו של הלווה בתקופה המקראיתואין תימה ,שהנביא אף
משתמשבביטוי "נושה" לצורךדימויספרותי באמרו" :מי מנו שי אשרמכרתי
אתכם לו" תו' (ישעיהו נ' ,א).
עלטיבן שלאותןנגישותאנולומדים מהמשךהסיפור בספרנחמיה ,שקטעממנו
הבאנולעיל..." :ויש אשראמדיםשלחינווכרמינוובתינואנחנוערביםונקתהדגן
ברעב ...והנהאנחנוכבשים אתבנינו ואתבנתינולעבדים ...ואמרהלהם :משא
איש באחיו אתם נשאים ...נעזבה-נא את המשא הזה( " ...נחמיה ה',גואילך).
למדנו מכאן ,שאכרים ועירים הם אשר היו נתונים במצוקה ונאלצו לשעבד את
אדמתם למלוים ולמכור עצמם ואת ילדיהם לעבדים ולשפחות .ואם תמצא לומר,
שמצבכזההיהאפיינירק לתקופתנחמיה,הריהסיפורעל האשה שצעקה אלהנביא
אלישעעלנשה שבא לקחת אתשניילדיהלולעבדיםמעידברור,שאכןהיהנוהגכזה
מקובל בארץגםקודםחורבןהבית,כפישהיהקייםגם בארצות אחרותבמזרח.והרי
כך גרס המשפט הבבלי ,שאם החוב לאייפרע במועד,יהא המלוהזכאי לתפוס את
הלווה או אתבני ביתו ולהעבידם תמורת החוב .זעקת המחאה של הנביאים נגד
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מאיר נבעתי
הנושים-הנוגשים האכזריים היא עדות לכך ,ששליטי הארץ לא העזו כ %לבטל או
לרכך אותםמנהגי-ניצולמקובלים .ורק כאשר עמד בראש האומהאישיותמוסרית
דגולה בנחמיה ,הוא העז לבצע תיקוןיסודי לחיסול הנגישות.
ועד אז  -הסתפקו המתקנים המקראיים בהתקנת תקנות חברתיות ,שתכליתם
היתה להקל ככלשניתן על הלווים המסכנים במסגרת החוקים הקיימים .וכאשר
הבחינוהנביאים ומשורר,-תהלים בתופעות שלעיוותי משפט ,הםגינו אתהשופטים
בחריפותיתירה .אך נראה ,שלעקירתהחוקיםהנצלנייםמעיקרם לא נראהכלסיכוי.

טיפוס הלווה
מיהוהלווהבימי המקרא?
אין חולק עלכך ,שלא מדובר עלסוג שללווים לצורך השקעה מסחרית נושאת
רוחים אלא עללווים מחמת מצוקה בלבד ,ככתוב" :אם כסף תלוה את ע מי ,את
העני עמך" (שמותכ"ב,כד).וכן":וכי ים 1ך אחיך ...והחזקתבו...אלתקח
מאתו נשך ותרבית" (ויקרא כ"ה ,לה-לו) .אמנם לא כלהלוויםהיו בחזקתעניים

מרודים .כך ,למשל ,מובא בחק ה"עבוט" בספר "דברים" במקרהפרטי" :ואםאיש
עני הוא ,לא תשכב בעבטו" (כ"ד,יב) .משמע שמצויים גם לווים שאינם בחזקת

"עני" שאין לו יותר משמלה אחת ושכלפיהם רק חל האיסור להיכנס אל ביתו
"לעבט עלטו" .וכן נאמר" :לא יחבל רחים ורכב" (שם ,כ"ד ,ו) .ספק אם אלה
בעליהם הם בחזקתעניים חסרי-כל.
מהשאינומוטל בספק הוא  -דבר העדרכלזיכר במקראללוויםלצרכי השקעה
מסחרית .אמנם בחברה השומרית-אכדית ,שהיתה בעיקרה חברהעירונית-רכושנית,
היוהמילוותנעשותלצורך השגת אשראיולא לשםמתןעזרהלדל,ועלכןלא נאסרה
אצלםהריבית ,בעוד שבחברה השבטית הקדומההיהמקובלאיסורלקיחתנשך(מהם
עבר איסור זה לאיסלאם) .לעומת זה משקפים חוקי התורה חברה בעלת אופי
כפרי-חקלאי.
מכמה מקומות בספרי הנביאים .והכתובים ,ובעיקר מספר נחמיה ,מסתבר,
שבדרך-כללהלווה הואאיכרזעיר המתפרנס מנחלתאבותיוומעמלו ,ושלעת מצוקה
(בצורת ,מחלות וכד') הוא נזקק להלואה לצורך פרנסתביתו ושיקום משקו .הסברא
נותנת ,שחוק שמיטת כספים בא בעיקרו לתקנתו שללווה מהסוג הזה ,שנן כאשר
"קרבה שנת השבע" ,והאיכר נתון במצוקה ,אין לו כסף כדי פרנסתביתו בשנת
השמיטה,ואיןלוברירה אלאלקבלמילווהולצפותלברכתיבולובשנההשמינית...

טיפוסהמלוה
מן המובא לעיל ברור ,שאין המדובר במקרא על גומל חסדים אלא על
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"הנהרה-הנומט" ,רודף הבצע וחסר-הרחמים .תמוה לכאורה  --מה סוכת-הנאה
היתה להם לאותם מלווים שניאותו להלוות מכספם לנזקקים ,שהרי בהיותהריבית
אסורה,צריכההיתהלכאורהלהינעלדלתבפנילווים.איןזאת אלאשאיסורהריבית
לא חסם כלל אפשרויות עקיפותלניצולהלווים .הסברא נותנת,שהיועוקפים את
איסורהריביתעל-ידינכיון מראש שלאחוזמסויםמןהקרן,היינו ,שסכוםהמילווה
הרשום בשטר היה גדול מסכום המילוה שקיבל הלווה למעשה .בלית ברירה היה
הלווה מסכים לעיסקאמעיןזו ,שיכולה להתבצע מבלי שיהא הכרח בהבאתעדים
בפני מוסד רשמי כלשהו ...יש חוקרים שהעלו את הסברא,שנכיוןמעיןזה הוא
הקרוי בתורה בשם "נשך",היינונגיסה של המלוה מן הקרן ...איסור כזההיה
בעצםעניין שלבין אדם לקונו ,ויעילותו המעשית מפוקפקת למדי.
אך גם בלעדי זההיו מצויות כמה אפשרויות להפקת טובות הנאה ממתן מלוות
לנצרכים ,שהיו כשירות מבחינת החוק והנוהג .והרי מאחר שהמלוה היה מחזיק
בעבוט כערובה לתשלום החוב ,סביר להניח שהיה שותף בקביעת טיבו של
המשכון ...ודאיהיה מחשביפה מהוהריוחשיוכללהפיקממנו ,אםישחקלומזלו
ולאיהיהבידיהלווה לפרוע אתחובובמועדוולאכלשכן כאשההלווהשיעבדלחובו
את נחלתו .חזקה עליהםשהיומעוריםומעודכניםבמידתהסבירות על אחוזהלווים
שלא יהא ביכלתם לפרוע את חובם .נראה שהסיכוי לכךהיה רב ,ומעידות עלכך
תוכחות הנביאים נגד חומדי הנחלאות של האיכרהעניוכן כלפימטי משפטהעני
המסייעים להם בכך.
ודאי שמצב האיכריםהענייםהיה מחמירביותר ,כאשר "קרבה שנת השבע" .אז
רבתה המצוקה עד שמחוקקי משנה-תורה ראו הכרה בתקנהעלשמיטתכספיםבשנת
השמיטה.

האביון
אפייני בפרשת שמיטתכספיםהוא השימוש המודגשוהחוזרבביטוי"אביון" (שש
פעמים בקטעבןי"גפסוקים).ביטויזה ,אם כשהוא באלבדוואם שבאככינוימצורף
ל"עני" או ל"דל" ,משמש בדרך-כלל במקרא למשמעות אפיינית-ייחודית .בעוד
ש"עני" מבטא כרגיל מצב כלכלי מסוים של אדם מבחינה אובייקטיבית ,הכינוי
"אביון" מתאר אתהמסכינותהאנושית ואת מעמדוהירוד שלהענימבחינהחברתית.
כך ,למשל ,מדובר בפרשת העבוט (דברים כ"ד ,י-יג) ב"עני" ,בעוד שבשמיטת
כספיםמופיע בהדגשהכינוי "אביון" בהקשר שבא להביע את מעמדוהירוד שלמי
ששיעבד עצמו למלווים.
הנחתנוזו מתאשרת
מכמה
מקומות במקרא:
א" .לא תטה משפט אבינך בריבו" (שמות כ"ג ,ו); "ובדבר אביון משפט"
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ת]

(ישעיהו ל"ב ,ק; "דןדקיעני ואביק" (ירנך~כ"ביטה "וץוטפנואביתים לא וטפסו"
) ,DWה',כח) .בכלהמקרים האלה.מבליטהכינוי "אביק" אתמעמדוהנחות,טלהעני
בעמדולפני שופט המעוות משפטו מתוך זלזול במעמדו החקרתי הירוד.
ב" .כיהציל את נפשאביון"לירמיהו כ',יג) "ומידחזק'אביון" (איוב ה' ,סו)
"מאשפתיריםאביון" (שמו"א ב',,ח;תהליםקי"ג,ז).בפסוקים אלהמודגשיםחסדי
ה' בהרימו את כבודו האנושי של האביון.
על סמך ההדגשה היתירה של האביונות בפרשתנו נראה לנו שיותר משנתכוונו
להקל על מצבו הכלכלי הדחוק של העני ,ביקשו מתקני חק שמיטת כספים לסלק
באמצעותו את תופעתהנגישותוההידיינות המשפילה שלהאביונים עםהמלויםבפני
שופטים המזלזלים בהם עדכדיעיוותדינם .שהרי דווקא מהבחינה הכלכליתנראית
אותה תקנה כבלתי-הגיונית מעיקרה ,בהיותה עלולה לגרוםלנעילת דלתבפנילווים
דווקא בהתקרב שנת השבע ,כאשר האיכרהעניניקלע למצוקה כלכלית ללא-נשוא
,

וקיומותלוי בקבלת מילווה.

כלוםהיומתקני התקנהמודעיםלכך?ודאישכן.ועדותלכךאנומוצאיםבפרשתנו
הן מצד חריפות האזהרה כלפי אלה המסרבים להלוות לעני ("לא תקפץ אתידך
מאחיךהאביון" וגו')והן מצדהפיתויוהשידול בברכה הרבההצפונה לאלהשיפתחו
אתידםלעני להעביטו "די מחסורו" ("בגלל הדברהזהיברכך-ה' בכל מעשך ובכל
משלח ידך" וגו').
חריפות האזהרה מוצאת אתביטויהבעיקרבדברים אלה" :השמרלךפןיהיהדבר
עם לבבך בליעל לאמר :קרבה שנת השבע" וגומר .כרגיל משמש הביטוי "דבר
בליעל"לציון מעשה אומזימה שישעימםפעילות לרעה ,אךלגביעניין שישבורק
הימנעותמעשיית מעשהטוב הוא נראהחריגוזר כלשהו .אךדווקא השימושבביטוי
חריגזה בהקשרהנדוןהואהנותן,כימנסחיהאזהרהאמנם מצאואותומתאיםביותר
להוקעת ההימנעות מפתיחת היד לעני ,שהיא כעשיית מעשה רע בפועל ממש.
נשים לב גםלכך ,שהמחוקק הקפידעלכך שמצוות "פתח תפתח אתידך" כמצוה
שקיומה מביא שכר ואי-קיומה גורר עונש תהא מלווה בהגבלה מפורשת" :העבט
תעביטנודי מחסרו אשריחסרלו" (שם ,שם,ח') .ובצדקהסיקוחז"למפסוקזה":די
מחסורו  -אתה מצווהעליו לפרנסוואי אתה מצווהעליו לעשרו" (כתובות ס"ז,
ע"ב) .הכוונה היא ,איפוא ,למתן מלוות קטנים בבחינת עזרה דחופה ומעטה ,ולאלה
די בעבוט כלשהו,וכךיהאניתןלמנועשיעבוד נחלתהלווה ואפשרות של הסתבכות
במשפטיעניים ובנגישות.
לכאורה ניתן היה באותם שידולים ואזהרות לצוות על חובת מתן צדקה ,אלא
שהניחו אפשרות לאותםלוויםהגונים ,שיהא ביכלתם לשלם אתחובם ,שלא להזדקק
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לבצהדלקוהא.ה".וחש בזה רש"י 21פירס" :העבט תעביטנה אם לא רצה במתנן תן*

את הסיכל הכרוך בשמיטת כספים NDW
מסתבר 'מהמתקטם אשר ראובבירי
תינעל דלתבפנילווים עמדובפניברירה קשה ,שלאהיורגיליםבה .בדרך-כללהיו
תקנותיהם ההומניות הד-משמעיותמבמינתהחיוב שבהם ,אךבענייןהנדון הםעמדו
בפני אחתהברירות  -לעמודלולעניבמצוקתוהכלכליתולאלהכבידעליובקבלת
מילוהלפיצרכיו ,או להסתכן בנעילת דלת ובלבדלמנוע משפטיאביוניםונגישות,
אם לאיהא בידם לפרוע את החובות .והם העדיפו אתהברירההשנייה .אלא שהם
נחלצולהפעיללחץמוסריכבדולעוררנגד"קופציהיד" דעת קהלעוינת.וכןביקשו
לשדלם בקבלת שכר ,כשם שעשו זאתגםבמקריםאחרים .ומאחרשדובררקעלמתן
מילוה"די מחסורו" ,היה להם ,כנראה ,יסודלהאמין בכך ,שתימנע תופעההמונית
של נעילת דלתבפנילווים.
ובכך מתבטאתבעצם המשמעותהמוסריתהנעלה שלחקשמיטתכספים,שהיהבה
כדי לשנות את מהותה של מתן הלואה לענימעניין של רדיפת בצע למעשה של
גמילות חסדשאיןעימה טובת הנאהויש בה מטעמה שלמצוה.וכך משתלבת פרשת
השמיטהיפה במסכתהנאומיתבכללה שלספרדברים ,אשריעודוהעיקריהואחינוך
העם למעשים טובים.
השאלה  -אם אמנם עמד חוקזה במבחן ההגשמה הלכה למעשהאינהמיוחדת
לעניין זה בלבד ,וישלדון בה כבשאר מצוותלעשיית חסד שהן רבותבתורה.ניתן
להניח,שהיו כאלה אשר פתחוידםלענילעוורולספקלו"דימחסורו"  -אםמתוך
הכרהורצוןטוב ואם מתוךהיענותללחץ דעתהקהל.וכמו-כןאין לפקפקבכך ,שלא
מעטים השתמטומקיוםמצוות "פתת תפתח אתידך" ,כשםשהיומשתמטיםמקיומה
שלכל מצוה אחרת הכרוכהבחסרוןכיס ...על-כל-פניםקיימוהמתקנים אתיעודו
של כל חינוך אמיתי ,שהוא תמיד בבחינת "שלח לחמך" שלעתים "ברב הימים
תמצאנו" ולעתים לא...

יזמות שלבעלי המשנה

כעבורדורותרבים,בשלהיביתשני ,הופיעהיזמתתחיקה מחודשתבענייןשמיטת
כספים .אז עמד חוק זהבפנימבחןרציניובעלאופישונהלגמרימזה שעמדובפניו
המתקנים של ספר דברים .בתקופה ההיא כבר היה קיים בארץ משטר כלכלי
עירוני-רכושני מפותת ,ושוב לאהיהמילוהענייןבלעדי של "אחיךהאביון" ונעשה
מכשירכלכליחיוניבשירות"אחיךהסוחר" המבקשללוותסכומיכסףגדוליםלצורך
השקעותמסחריות .כמהיזמותתחיקתיות-הלכתיותבתקופהזומעידותעלכך,שאכן
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נשטה אז חוק שמיטתכספית מטרד רצעדיהתפתחות המשקית בארץ .ואף'רחוק
שמיטת כספים בתורה באלפיעדות המקרא לצורך הקלה עלהאביונים,הריהנוסח
הכוללני של החוקהמחייבבו "כלבעל משהידו" לאהוציא מכללזה אתסוגהלווה
החדש ,הסוחר האמיד .והיה וה אבסורד גמורלייחס את דברי השידול והאזהרה
שבתורה שעניינם הומאני-מוסרי לאינטרסים האנכיים-כלכליים שללווים ומלוים
מתקופתם ...ולא היה ,איפוא ,מנוס מסיגול דרך הילכתית מתאימה שתאפשר
לעקוף את חק שמיטת כספים למעשה.
בעניין זה אנו מוצאים דברים מעניינים בספרו של משה זילברג "דרכו של
תלמוד" .בפרק על "הערמה משפטית" הוא אומר שם:
"...בכל ההערמות הללו באלידיגילוי עז כשרונם של חכמי התלמודליצור
מכשירים משפטיים החותכים בבשר החק ...ומפרידיםבהגית דק"-מתמטי"בין
המושגיםהדביקים ...סגולהזוהיא שעמדה להם  -להוציא את ההערמההיעילה
והמותרת כבסיס להתקנת תקנות".
וכדוגמא לכך הוא מביא בהמשך דבריו אתעניין שמיטת כספים ,כפי שהוא
משתקף במשנה שביעית (פ"י ,א,ג,ה ובבבליגיטין ל"ו ,ע"א) .מהמקורות הנ"ל
משתמעלכאורה ,שגםבלעדי תקנתהפרוזבולהיוקיימות כמה אפשרויותהילכתיות
לעקיפתחוק השמיטה למעשה .ונראית דעתו שלזילברגבנדון ,שהלכותהללוקדמו
לפרוזבול ,שכן תקנת הפרוזבול היתה מבטלת כל צורךבהן.

במשניות,הנ"ל נאמר:
"כל מעשיבי"דאינן משמטין; המלוה עלהמשכון והמוסרשטרותיולבי"דאינן
משסטין ...הקפת החנותאינה משמטת ,ואם עשאה מילוה,הריזה משמטת...
שכר-שכיראינו משמט ,ואם עשאו מילוה ,הרי זה משמט"...
סביר הדבר ,שמערך .הילכתי זה היה בו כדי לאפשר מניפולציות
פורמליות-משפטיותמגוונותלעקיפתחוק השמיטה למעשה.והרידיהיהבכך,שהיו
באיםבפניבי"ד,כדי לשוות לחובכספיאופי של "מעשהבי"ד" שאינומשמט .ואם
כך הדבר  -שואלזילברג  -משום מההיה נחוץ בכלללהתקין פרוזבול? ועלזה
השיב ,שאמנם למעשה רק הפעיל הלל את ההלכה הישנה ההיא על מוסר שטרותיו
לבי"ד "לקלוט בו את תקנת הפרוזבול",וכי "הלכה זו נוצלה ע"י מתקין התקנה
ונעשתהכלימחזיקברכהלבטלמבחינהמעשיתובדרךכשירה אתשמיטתהכספים".
והואמגדיר תקנהזו כ"הערמהאינסטיטוציונליתהנזקקתלכלסממניהטכניקה של
ההערמה הפרטית".
לפי זהניתן לומר ,שחשיבותו של הפרוזבול היתהבכר ,שהיא נתנה בסיסכללי,
עקרוני ומעשילעיקוף חק השמיטה,בדרךציבורית נאותה ,במקוםאותן "הערמות"
שנעשו קודם בדרה פרטית ע"י קנוניותביןלווים ומלווים.
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עדכאןמדבריזילברג שהובאו בספרהנ"ל שלאלענייןהספציפיהנדוןכאן אל8
בהקשרלהסברתעניינה של "הערמהמשפטית"במיכלולרחביותר.אךמעברלעניין
זה קיימת גם שאלה הקשורה ישירותלעניננו.
במשניות הנ"ל מוסברעניין הפרוזבול כך:
"כשראה (הלל) שנמנעו העם מלהלוות זה את זה,ועוברין על מה שכתוב בתורה
"השמר לךפןיהיה דבר עם לבבך בליעל וגו;" ,התקין הלל פרוזבול".
משנהזונראיתלכאורהתמוהה.ניתןלשאול :הא-כיצדקרה הדברש"נמנעוהעם
מלהלוותזה את זה" דווקא בתקופה ,כאשר הועמדו לרשותם שללוויםומלווים כל
אותםמכשיריםהילכתייםיעיליםשסייעובידיהמעונייניםלהפוך"מילוות"ל"מעשי
בי"ד" שאינם משמטים?וכי מה מנע בידם להשתמש בכלים הללו?
לדעתנוניתןלהסיק מהמשנה הנ"ל ,שתקנתהפרוזבוללא לתקנת המשק באהולא
לטובתהלוויםהאמידים הותקנה ,כדעת פרשני דורותהאחרונים ,אלא לטובת אותם
איכרים עניים ,שלמענם התקינו בעלי "דברים" בשעתם אותה תקנה של שמיטת
כספים.הלווים האמידיםהיו מנצלים ,כאמור ,אתהכליםההילכתיים שלפיהםניתן
היה להפוך מילוות עסקיות ל"מעשי בי"ד" שאינם משמטים .שהרי כרגילניתן
לשוותבנקללמילוותעסקייםאופי של "מעשיבי"ד".נוסףלכך חזקהעלהאמידים
שהיומעורים בתחוםהאפשרויות שלמניפולציותמסחריות-עסקיות,ואףיכלולגייס
סעדוייעוץ משפטילעניינם.מה-שאין-כןהאיכריםהעניים .לאלה לא היו לא-הידע,
לא הקשרים ולא היכולת ליהנות מאותם אמצעים הילכתיים שהשתמשו בהם
האמידים .ברורשלמילוותבעליאופי שלגמילות חסדגם קשהביותר לשוותאופי
עסקי .מבחפה זו איתרע ,איפוא ,מזלם של אביונים אלה לגבי קודמיהם בדורות
אחרים ,שכן היו בעלי הכספים מעדיפים להלוות את כספם ללווים אמידים,
שפירעונם למועד וטובות-הנאה שהיו כרוכות בהםהיו מובטחים להם ,והם נמנעו
מלהלוות כספם ל"אחים"  -אביונים.
נשים לב לכך ,שהמשנה אינה מדברת על חשש שמאימנעו מלהלוותזה אתזה
אלא על הימנעות ממתןמילוות כעובדה קיימת וחדשה ,שלא היתה ידועה בזמנים
קודמים .שהרי זהו הגיונה של האמירה "כשראה שנמנעו וגו' ".
נראה ,איפוא ,שפקע אז כוחם של "האזהרה והשידול" בתורה ,שהיתה להם
השפעה מסוימת בדורות קודמים.
וכך יצא שחוק אשר הוחק בשעתו לטובת האיכרים העניים ,החל לפגוע בהם
קשות ,בעוד שסוחרים אמידים יכלו באורח פראדוכסאלי לעקוף חוק זה ולקבל
מילוות כחפצם בכל עת .וזהו ,כנראה ,הרקע ליזמת הלל ליצירת בסיס
אינסטיטוציונאלי ,כדברי זילברג ,אחיד וקבוע ללווים כולם,
והנה  -אף שלא מצינו שמישהו בימי הלל התנגד לתקנת הפרוזבול ,שהיתה
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חיוניתביותר לאותה תקופה,הרי כעבור כמהדורית ,לאחרחורבןהבית,נתעוררו
כמה אמוראים להעלאתדברי ביקורת חריפים.על אלתה תקנה.היו ששאלו" :ומי
איכאמידי דמדאורייתא משמטא שביעית,דתקינורבנן דלא תשמט?"(גיטין ל"ו,
ע"ב) .והאמורא שמואל אף העז לומה" :הא פיוסבלא עולבא דדיינא.הוא ,אם
ידברי שמואלוו~אל'בתמיהה" :האיעולבנא
יישר-אבטליניה".והיהמי שהרהראחי
 לישנא דחוצפה הוא אולישנאדניחותה'הוא "...ולא שקטוחכמים עד שבארבא ומצא ניסוח משפטי קולע להצדקת חוקיותו של הפרוזבול" :הפקר
בית-דין-הפקר"..
אף יש רמז ברור לכך שלא רק אמוראים אלא שגם תנאים אחרונים התקשו
להסביר אתיזמתו של הלל ,שהיתה לכאורהמעיןעקירת חוקמן התורה .וזאתאנו
למדים מדרך הנמקת תקנתהפרוזבול במשנה המובאתלעיל;עורכי המשנהלאציינו
כלל את ההנמקה הסוציאלית-הומנית של התקנה לגופה אלא רק את צד העבירה
שבדבר("שהיועובריןעל מה שכתובבתורהוכו' "),היינושהללביקשלדעתעורכי
המשנה למנוע בתקנהזועבירתהרבים על "לא תקפוץידךוגו'".מניסוחזה נראה
אמנם ,שהיה צורך בהנמקהזוכדי להשיב למערערים לל כשרותה של אותה תקנה
מבחינה הילכתית-עקרונית.
"
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ושידול של ספרדבריםכלפיקופציידם מאחיהם
וכךיצא ,שאותםדברי
האבית ,מצאו את יעודם המאוחר בדרך היסטורית עקיפה גם אצלבעלי המשנה.
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