
 

 

 תפישתה הכלכלית של התורה

 ןא. שוויו

בַ  .1 ַבע ָשִנים שֶׁ ַבע ַשְבתת ָשִנים שֶׁ י ּ ְלךָ "ְוָסַפְרָת ְלָך שֶׁ ָָ ים ְו ִִ  ע ְְָּע

 ַָ ָשִנים ֵתַשע ְוַאְרָבִעים ָשָנָ. ְו ַָ ַבע ַשְבתת  י שֶׁ ִֵ עבַבְרָת שפַֹפר ְי

ָעשפֹר ַלחדֶׁש ְשִבִעי בֶׁ ַָ ש  ִרים ַתעבִביר ּ ש ְתר ָּעָ ַבחדֶׁ ִכְֻּּ ַָ פָֹפר ְביפֹם 

ִשים ָשָנָ  ְּק  ִִ חב ַָ ם ֵאת ְשַנת  ם. ְוִקַדְשתֶׁ ם ְדרפֹר ְבָכל ַאְרְצכֶׁ ָראתֶׁ

ם ִאיש ם ְוַשְבתֶׁ יֶָׁ ָלכֶׁ ְָ וא ִת ִָ ָָ יפֵֹבל  י ָזתפֹ  ָבָארֶׁץ ְלָכל יְשבֶׁ ל אבחֻּ אֶׁ

 ִָ בו. יפֵֹבל  ְשְְַּחתפֹ ָתשֻּ ִִ ל  ִשים ָשָנָ ִת ְוִאיש אֶׁ ִִ חב ַָ יֶָׁ וא ְשַנת  ְָ

ת ְנִזרֶׁ  ָָ ְולא ִתְבְצר ּ אֶׁ י ת ְסִפיחֶׁ ם לא ִתְזָרע ּ ְולא ִתְקְצר ּ אֶׁ . ִכי ָלכֶׁ ָָ י

ת ְתב ָּא ָ תאְכל ּ אֶׁ ָשדֶׁ ַָ ן  ִִ ם  יֶָׁ ָלכֶׁ ְָ ש ִת וא קדֶׁ ִָ  ָתּה. ִבְשַנתיפֵֹבל 

ָזתו"   ל אבחֻּ ב ּ ִאיש אֶׁ זאת ָתשֻּ ַָ ּיפֵֹבל   יג(.-)ויקרא כ"ָ, ח ַָ

ָטָ .2 ִִ ְש ַָ ָטָ. ְוזֶָׁ ְדַבר  ִִ ָ ְש ַבע ָשִנים ַתעבשֶׁ ֵקץ שֶׁ ִִ ָשִפֹט ָכל  "

ת ֵרֵעָ ָ ְבֵרֵעָ ּ לא ִיּגש אֶׁ ר ַישֶׁ ֵשָ ָידפֹ אבשֶׁ ִַ ת ָאִחיו ִכי ַבַעל   ּ ְואֶׁ

ָטָ ַלָ ִִ  ב(.-)דברים ט"ו, א " 'ָקָרא ְש

 ב. תכנון ופיקוח מרכזי 

i .תמודדות עם הפקעת שעריםה 

"דבי נשיאָ אוקיִו אגרדִין )=ִפקחים( בין לִידות בין  .3

ִעִידין  -לשערים. אִר ליָ שִואל לקרנא: פוק תני לָו 

 -)רשב"ם אגרדִין לִידות, ואין ִעִידין אגרדִין לשערים 

סברא הוא דאינו צריך, דאם זה רוצה למכור ביוקר, אותו הצריך 

נפק  הלוקחין אצלו, וימכור זה בזול על כרחו(. למעות יתן בזול, וילכו

דרש לָו: ִעִידין אגרדִין בין לִידות בין לשערים... כי ָא 

דאִר רִי בר חִא אִר רב יצחק: ִעִידין אגרדִין בין 

 )ב"ב פט.(. לִידות בין לשערים, ִפני ָרִאין" 

"חייבין בית דין לָעִיד שוטרים בכל ִדינָ וִדינָ ובכל פלך  .4

יָיו ִחזרין על ָחנויות וִצדקין את ִָאזנים ואת ופלך, ש

ִָידות ופוסקין ָשערים. וכל ִי שנִצא עִו ִשקל חסר או 

ִידָ חסרָ או ִאזנים ִקולקלין, רשות יש לָן לָכותו כפי 

כוחו ולקנסו כפי ראות בית דין לחזק ָדבר, וכל ִי שִפקיע את 

ר ָשוק" ָשער וִוכר ביוקר ִכין אותו וכופין אותו וִוכר כשע

 )רִב"ם, ָלכות גניבָ ח', כ(.  

"חייבים בית דין לָעִיד ִִונים על ָשערים, שלא ירוויח כל  .5

אחד ִָ שירצָ, שאין לו לאדם לָרוויח בדברים שיש בָם חיי 

נפש, כגון יינות, שִנים וסלתות, אלא ָשתות. בִָ דברים 

בִוכר סחורתו ביחד בלא טורח; אבל חנווני ִָוכר  -אִורים 

רתו ִעט ִעט, שִין לו טרחו וכל יציאותיו, וִותר עליָם סחו

בשלא ָוקר ָשער, אבל  -ירוויח שתות. בִָ דברים אִורים 

אם ָוקר ָשער יִכור כפי ָיוקר. וָני ִילי ָיכא דאיכא בית 

דין דפירשו לכולָו ִוכרים לזבוני ָכי, אבל אי כל חד זבין 

  זול" בכל ִָ דיכול, לא ִחייב ָאי לחודיָ לזבוני ב

 )שו"ע חו"ִ רל"א, כ(.  

"אין אוצרין פירות שיש בָן חיי נפש בארץ ישראל, וכן בכל  .6

ִקום שרובו ישראל, שָרי ִגיע ִדבר זָ צער לישראל. בִָ 

בלוקח ִן ָשוק; אבל ִָכניס ִשלו ִותר לו  -דברים אִורים 

 )רִב"ם ִכירָ י"ד, ָ(. לעשות אוצר"

iiהגבלת תחרות מחיר . 

יָודָ אוִר: לא יחלק ָחנווני קליות ואגוזין  רבי -"ִשנָ  .7

לתינוקות, ִפני שָוא ִרגילן לבוא אצלו. וחכִים ִתירין. ולא 

  יפחות את ָשער. וחכִים אוִרים: זכור לטוב...

אנא ִפליגנא  -ִאי טעִייָו דרבנן? דאִר ליָ  -גִרא 

אִגוזי, ואת פליג שיסקי... ִאי טעִא דרבנן? ִשום דקא 

 ס:(.-)ב"ִ ס. )=ִוזיל את ָשער(" ִרווח לתרעא 

"וכן יכול לִכור בזול, ואין בני ָשוק יכולים לעכב עליו.  .8

אִנם נראָ לי דזָו רק בתבואָ, ִפני שעל ידי שיִכור בזול 

גם ָאחרים יִכרו בזול, וִתוך זָ יִכרו בעלי ָאוצרות בזול 

)רש"י שם(; אבל לזלזל )=לָוזיל( בִכירת סחורָ איסור גִור 
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ִתוך כך ִקולקל דרך ִָסחר וִאבדין ִעות אחרים ָוא, ו

)וראיָ ִב"ב צא.(. וכן ִצאתי לאחד ִָגדולים שכתב כן. וגם 

לעשות איזָ ָערִָ שיפדָ יותר ִשִע קצת ִָגִ' שאסור, 

ואינו ִותר לעשות רק דבר שגם ָאחר יכול לעשות כן )ִדפריך 

  שם ִאי טעִא דרבנן(" 

 )ערוך ָשולחן חו"ִ רכ"ח, יד(.  

"...ָיכי דאינו עושָ ִעשָ, רק שִִילא נִשך ָיזק, שגם  .9

זָ ָווי רק גרִא בעלִא דלכולי  -חברו יצטרך לִכור בזול 

עלִא ִותר, ולכן ָיָ נראָ דלִכור בזול ִותר. אך ִי יבוא 

אחרי ִָלך ִָרִ"א ז"ל אשר כתב בתשובָ סי' יו"ד בפירוש 

  דלִכור בזול ָרבָ כולי עלִא ִודים דאסור" 

 דברי חיים, ח"א חו"ִ סי' י"ט(.)  

iii . בעיר אחרת -יורד לאומנות חברו 

"אִר רב ָונא: ָאי בר ִבואָ דאוקי ריחיא, ואתא בר ִבואָ  .11

קא  -חבריָ וקִוקי גביָ, דינא ָוא דִעכב עילויָ, דא"ל 

פסקת ליָ לחיותי... ִיתיבי: עושָ אדם חנות בצד חנותו של 

חבירו וִרחץ בצד ִרחצו של חבירו, ואינו יכול לִחות בידו, 

אתָ עושָ בתוך שלך ואני עושָ בתוך  -ִפני שיכול לוִר לו 

שלי! תנאי ָיא, דתניא: כופין בני ִבואות זָ את זָ שלא 

ִלִד תינוקות ולא לָושיב ביניָן לא חייט ולא בורסקי ולא 

אחד ִבני בעלי אוִניות; ולשכנו אינו כופָו. רשב"ג אוִר: אף 

לשכנו כופָו. אִר רב ָונא בריָ דרב יָושע: פשיטא לי, בר 

 -ִצי ִעכב, ואי שייך בכרגא דָכא  -ִתא אבר ִתא אחריתי 

לא ִצי  -לא ִצי ִעכב; בר ִבואָ אבר ִבואָ דנפשיָ 

 )בבא בתרא כא:(. ִעכב" 

אלא ִיָו ִסתברא לן דָני ִילי כולָו ָיכא דליכא פסידא "... .11

על ָלוקחים ָוא, כגון דשוו דִים אָדדי ושווין עסקי נִי 

אָדדי, דלא ִרווחי לוקחים ִידי, עבדו רבנן תקנתא לבני ִתא, 

כי ָיכי דלא לשָיין עסקייָו, ולא תפסיק לָו לחיותייָו. אבל 

ין דִים אָדדי, או ָיכא דשוו לָו עיסקייָו לָדדי ולא שווי

שוויין דִים אָדדי ולא שוו עסקי אָדדי... ִסתברא דלִעבד 

תקנתא לִוכרים בִאי דאיכא פסידא על ָלוקחים לית לן 

 )ר"י ִיגש ב"ב כא:(. רשותא" 

תנו על ָשערים או "...ואי בעו בני ִאתיָ דלוזיל גביָו יַ  .12

בר יושיבו ביניָן אחד ִעירן, אבל ָאי ודאי ִצי ִעכב אָָוא 

ִתא אחריתי, דאי לא תיִא ָכי לעולם לא יעכב, שאי אפשר 

שלא יוזל ָשער כשיש שם ָרבָ בני אוִנות זו, ותקנת לוקחים 

ודאי ָיא. אלא ש"ִ כיון דָאי אית ליָ פסידא, לאו כל כִיניָ 

  דליתי בר ִתא אחריתי וליתקין לָו ללוקחים ויפסיד לִוכרים"

 )רִב"ן ב"ב כב.(.   

יָוסף ָלוי כתב דָ"ִ דיכולין לִחות שאינו  שָ"ר ואעפ"י" .13

אבל אם ִזיל ללוקחים אינן יכולין לִחות בידן  ,ִזיל ללוקחים

וִָרדכי  "ייִוללוקחין, כִו שכתבו שם ָרא"ש ונל לָזי

ושאר פוסקים בשִו. ִ"ִ ָרי ִָרדכי כתב דאין דבריו נראין, 

דבריו "י דאין יִוכתב ָרִב"ן דאין דבריו נראין, וכן כתב נ וכן

נותנים בזול גדול שָוא פסידא גדולָ  נראין, אם לא שִָביאים

דלא חלקו  ללוקחים. ואם כן אפשר לוִר דאף ָרא"ש וָטור

אדברי ר"י וכתבו דבריו סתִא, לא ִיירו אלא בכרגא שִזילין 

אבל בכִו נדון דידן שאין ָזול גדול רק שִזילין  בזול גדול.

 ו"ת ָרִ"א סי' ע"ג(.)ש " ָשער כ"ע ִודו דיכולין לִחות

iv . באותה עיר -יורד לאומנות חברו 

"בא דוד וָעִידן על אחת עשרָ, דכתיב: 'ִזִור לדוד ]ָ'[ ִי  .14

יגור באָלך ִי ישכון בָר קדשך ָולך תִים ופועל צדק ודובר 

אִת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשָ לרעָו רעָ וחרפָ לא 

ָ' יכבד נשבע לָרע נשא על קרובו נבזָ בעיניו נִאס ואת יראי 

ולא יִיר כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי לא לקח עושָ אלָ 

זָ אברָם, דכתיב 'ָתָלך  -לא יִוט לעולם'. 'ָולך תִים' 

כגון אבא חלקיָו. 'ודובר אִת  -לפני וָיָ תִים'. 'פועל צדק' 

זָ יעקב אבינו,  -כגון רב ספרא. 'לא רגל על לשונו'  -בלבבו' 

ושני אבי וָייתי בעיניו כִתעתע'. 'לא עשָ דכתיב 'אולי יִ

שלא ירד לאוִנות חבירו. 'וחרפָ לא נשא על  -לרעָו רעָ' 

 )ִכות כד.(. זָ ִָקרב את קרוביו"  -קרובו' 

ק"ל דִותר לכתחלָ אם לא בבר  יורד לתוך אוִנות חבירו" .15

 ָבי ואף דָוי ִלתא דתווָו .וכִבואר סי' קנ"ו אִתא אחרית

ויש לנו  .וָכי נָוג בכל תפוצות ישראל ,ָוא בודאי ָכי ,אינשי

פרק אלו ָן ָלוקין בא דוד  תאדאי חזקָ ִָא ָעוד ראי

ָולך תִים  וָעִידן על י"א שנאִר ָ' ִי יגור באָליך וגו'

וִפרש שם כלָו בִילי דחסידות אשר אין  ;ופועל צדק וגו'

לא עשָ לרעָו 'ובתוך ָבאים ִפרש  .יע"ש, בָן נדנוד עבירָ

ָצנועים  רק ,ִכלל דשרי .שלא ירד לאוִנתו של חבירו -' רעָ

 .)חוות יאיר, סי' ִ"ב( " ִזָ םוָפרושים פורשי

ואין , לכתחילָ ִותר לואפי ָדודאי בר ִתא אבר ִתא דידי"... .16

זָ נקרא כלל יורד לתוך אוִנתו של חבירו אלא על דרך ָעברָ 

ָפוסקים טעִא דבר  תבושָרי כ ,ליתא אבל באִת .וָשאלָ

בתוך  תא אינו ִעכב ִשום שזָ עושָ בתוך שלו וזָ עושִָ

ועל זָ לא כיוונו  ,וא"כ לא ִקרי יורד לתוך אוִנות חבירו ,שלו
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 ,שע"י שיורד לאוִנתו ִדחָו לגִרי ,נדון דידן אך בכעין .חז"ל

זָו יורד  - לגִרי ונִצא ִדחָ ִשלו ,קצבושא"א לשניָם שיְ 

ִכל ִָ שָעִיד  ועל זָ אִרו שָוא ,לאוִנות חבירו ִִש

  "וָוא ִָחִורות ,עליָם דוד כל ָתורָ

 .)שו"ת חתם סופר ח"ָ ]חו"ִ[ סי' ס"א(   

כי אין  ,אין -וָנָ טענת ראובן ָראשונָ ָצועק על ָעבר " .17

ָרוצָ  ורשות לכל ִי )=ִונופול חוקי(, כאן דין ִערופיא

ואין  ,לזכות ִָָפקר ָָוא ולִָשיך אנשים אליו בכיוצא בזָ

וִת זָ ירבו ִחלוקות ותתִעט לע אך .ל לִחותאדם יכו

כדגי  וראוי לתקן שלא יעשָ אדם ,וָקלקלָ ִעותדת ִָָחי

יסתיעו  ,ואם א"א ע"י ב"ד של ישראל .ָים שכל א' בולע חברו

כאשר עשו אנשי ק"ק אוָעל לפי  ,ִלכות ִתקנת ִָדינָ עפ"י

סי'  ,[חו"ִ]חת"ס ח"ָ )"  ויאושר כחם בזָ ,טענת שִעון

 .ִ"ד(


