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לשנות מן האמת – מתי מותר לומר דבר שקר?

למען  האמת  מן  לשנות  שמותר  ראינו  בהלכה,  ושקר  אמת  של  הנושא  על  האחרון  במאמר 

השלום. לפעמים, השראת שלום בין אדם לרעהו, בין איש לאשתו או בין רב ותלמידו, דורשת 

סטייה מן האמת הפשוטה והארצית. לשם כך, מותר "לשנות" מן האמת.

במאמר הנוכחי נחקור נסיבות נוספות שבהן מצאנו שורש ומקור להיתר לשנות מן האמת.

במידות  לדבוק  כדי  כן  לעשות  מותר  האם  בושה?  של  ממצב  להימנע  כדי  לשקר  מותר  האם 

ראויות, כגון מידת הענווה? האם מותר לשנות מן האמת כדי לאפשר קיום מצווה, והאם יש 

שוני בכך בין מצוות שונות? 

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

מסכתא, פוריא, פונדק

קטע מרכזי של התלמוד המתייחס לנושא דנן מופיע במסכת בבא מציעא )דף כג, ב( שם למדנו 

שתלמיד חכם איננו משנה בדיבורו אלא בשלושה דברים: במסכת )ביחס ללימוד תורה שלו(, 

בפוריא )במיטה – ביחס לנושאים אינטימיים של תשמיש המיטה( ובאושפיזא )באורחים – כדי 

להגן על אכסניה שלן בה מפני אורחים שאינם ראויים(.

דברי הגמרא מובאים ברמב"ם ובשולחן ערוך )חו"מ רסב, כא(.

והשולחן  הרמב"ם  מדברי  ברור  אך  חכמים,  לתלמידים  ביחס  זו  הלכה  מציינת  אמנם  הגמרא 

ערוך שאין ההלכה מוגבלת לתלמידי חכמים, ואף לכל אדם מותר לשנות בנושאים הרלוונטיים 

)ועי' גם במשנה ברורה סימן קנו(. ניתן אמנם להבין את דברי הגמרא כהוראה ביחס לתלמידי 

חכמים בלבד, אך כמו כן ניתן להבין שכוונת הגמרא היא שאפילו לתלמידי חכמים מותר לשנות 

בנושאים אלה.

לפי דעת התוספות )שם, בדרך אחת( מבואר שהסיבה שמותר לשנות מן האמת בנושאים אלה 

היא מפני השלום. תוספות מסבירים שבאופן עקרוני, האדם הנשאל בנושאים המדוברים היה 

מעדיף לשתוק, ולא לענות לשאלה בעייתית בעניין של צניעות, של האכסניה, וכך הלאה. ואולם, 

בלק תשע"ו

מאמר השבוע ממשיך את העיסוק בדיני אמת ושקר, ומתמקד בהיתרים נוספים )חוץ 

האמת?  מן  לשנות  מותר  שבגינם  השונים  הערכים  מהם  האמת.  מן  לשנות  מהשלום( 

האם מותר לשקר כדי להימנע מן הבושה? האם מותת לשקר כדי לוודא קיום מצווה, 

והאם יש הבדל לעניין זה בין מצוות שונות? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע. 
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

יפתח  "לא  א(:  ס,  )ב"ב  במשנה  שנינו 

פתח  כנגד  פתח  השותפין  לחצר  אדם 

לפתוח  לאדם  אסור  חלון".  כנגד  וחלון 

דלת מול דלתו של חברו, וחלון מול חלונו 

של חברו, כדי לשמור על פרטיות רשות 

היחיד. 

מפרשתנו:  מקור  הגמרא  מביאה  כך  על 

קרא:  דאמר  יוחנן,  א"ר  מילי?  "מנהני 

ישראל  את  וירא  עיניו  את  בלעם  וישא 

שאין  ראה  ראה?  מה  לשבטיו.  שוכן 

אמר:  לזה.  זה  מכוונין  אהליהם  פתחי 

ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה".

כשאמר בלעם, "מה טובו אהליך יעקב", 

האוהלים  פתחי  שאין  לכך  התכוון 

זו  אמרה  על  זה.  מול  זה  מכוונים 

במאמר  דנים  אנו  ההלכתיות  והלכותיה 

השבוע.

על  חז"ל  שדרשו  נוספת  דרשה  ואולם, 

אותה ברכה מתייחסת דווקא לבתי כנסת 

ובתי מדרש )סנהדרין קה, ב(: "אמר רבי 

חוץ  לקללה  חזרו  כולם  כהנא  בר  אבא 

מבתי כנסיות ומבתי מדרשות". הטובים 

ובתי  הכנסת  בתי  הם  ישראל  שבאוהלי 

המדרש.

יש להבין: מה הקשר בין שתי הדרשות? 

פתחי  שאין  מה  בין  שייכות  יש  האם 

מעלת  לבין  לזה,  זה  מכוונים  האוהלים 

המיוחדים  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 

לעבודת ה'?
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אילו היה שותק הוא היה מעליב את השואל, וממילא יש כאן עניין של שלום – שלא להעליב 

ולפגוע בשואל – ומשום כן מותר לשנות.

לפי זה, נראה שאלמלא ההיתר המיוחד של "מפני השלום" אין מקום לשנות מן האמת – דבר 

שהותר רק במקום שיש שיקול של שלום. ואולם, לפי שאר ראשונים מבואר שהגמרא מגלה 

ערכים נוספים שמפניהם מותר לשנות מן האמת.

להשכין  כדי  האמת  מן  לחרוג  היא  מצווה  השלום,  לערך  ביחס  שאמנם  מבואר  ברי"ף  למשל, 

מדבריו  מצווה.  בכך  אין  אך  לשנות,  מותר  הגמרא  דברי  מתוך  העולים  לערכים  ביחס  שלום, 

מבואר שלא כדעת התוספות הנ"ל – ההיתר לשנות המבואר בגמרא אינו מפני השלום, אלא 

מפני ערכים נוספים.

ענווה, צניעות, והגנה על הרכוש

ביחס להלכה הראשונה המנויה – לשנות משום "מסכת" – רש"י מבואר שהכוונה היא מפני ערך 

הענווה. כאשר שואל אדם את חברו אודות ידיעותיו בתורה, מותר לו להשיב שהוא אינו יודע את 

המסכת הרלוונטית, כאשר לפי האמת הוא יודע אותה היטב.

על דרך זו, אנו מוצאים בעוד מקומות שמותר לשנות מן האמת מפני הענווה, וכדי שלא ליהנות 

מן הכבוד. למשל, במשנה ברורה )סוף סימן תקסה( מביא בשם המגן אברהם שמי שקיבל עצמו 

תענית יחיד, אין לו לגלות זאת לאחרים – וגם אם שואלים אותו בכך, מותר לו לשנות מן האמת 

כדי להסתיר את חסידותו.

כמו כן, אנו מוצאים שכאשר הגיע רבי יהושע בן לוי לגן עדן, מצאו רבי שמעון בר יוחאי. מיד 

שאלו בר יוחאי: "אתה הוא בן לוי?" אמר לו: "הן". אמר לו: "נראתה הקשת מימיך?" אמר לו: 

"הן". אמר לו: "אם כן, אין אתה בן לוי". הגמרא )כתובות עז( מבארת שמרוב צדקותו, באמת לא 

נראתה הקשת לכל ימי ר' יהושע בן לוי – אלא שר' יהושע לא רצה להחזיק טובה לעצמו. גם בגן 

עדן, מקום של אמת גמורה, שינה ר' יהושע מן האמת כדי שלא להחזיק טובה לעצמו.

גם כאשר נכנס ר' יוחנן בן עמרם לבית המדרש, הוא נשאל אם קרא במקרא, אם שנה במשנה, 

אם למד תלמוד, וכך הלאה, ועל כולם הוא השיב בשלילה. הסיבה לכך הייתה כדי שלא יתהדר 

בדברי תורה – ואף מכאן מבואר שניתן לשנות מפני הענווה.

לשקר כדי למנוע בושה

הרמב"ם )גזילה יד, יג( מפרש את משמעות ההלכה באופן אחר. לדבריו, מי שלומד מסכת נידה, 

רשאי לומר שהוא בעצם לומד מסכת מקוואות )ולא מסכת נידה(, כדי שהשואל לא ישאל אותו 

שאלות במסכת שהוא אינו יודע. הלחם משנה מבאר שהסיבה לכך היא כדי להציל את עצמו 

מהבושה של אי-ידיעת התשובה.

לפי זה עולה שמותר לאדם לשנות מן האמת כדי להציל את עצמו מן הבושה )כאשר אין בה 

הכרח(. על דרך זו אנו מוצאים בכמה מקורות תלמודיים. במסכת מכות )טו, א( מבואר שרבא 

נשאל אם לימד דין מסוים בשם ר' יוחנן – דין שנחשב בבית המדרש כשגוי. הוא השיב בשלילה, 

ובכך הציל את רבו מבושה או מזלזול. לדעת רש"י, ר' יוחנן עצמו הוא זה שנשאל את השאלה, 

והשיב בשלילה, באופן שהציל את עצמו מאי-הנעימות הכרוכה במצב.

מקרה דומה מתועד במסכת ברכות )כז, ב(, שם ר' יהושע העיד, לכאורה שלא במדויק, שאין 

כל מחלוקת ביחס לשאלה אם תפילת ערבית היא רשות או חובה )עי' גם בברכות מג, ב לדוגמה 

פ"ד(,  ישראל,  )נצח  דברי המהר"ל  לאור 

הדוק.  קשר  הדרשות  בין  שיש  נראה 

מעלת בית המקדש )השני(, כפי שביאר 

שם המהר"ל, היא באחדות העם: ועל כן 

שהייתה  חינם  שנאת  בשל  הבית  נחרב 

ביניהם. המקדש הוא "מקום אחד בין כל 

בין  אחד  "עם  הוא  וישראל  המקומות", 

המקדש  גם  מאוחד,  כשהעם  האומות". 

בעם,  פירוד  כשיש  שמים;  לשם  מאוחד 

גם המקדש מאבד את זכות קיומו.

הוא  העם  אחדות  למעלת  בסיסי  תנאי 

שלא יהיו פתחי האוהלים מכוונים זה מול 

רק שלכל אחד  לא  היא  בכך  הכוונה  זה. 

אחד  שכל  אלא  שלו,  הפרטיות  את  יש 

הייחודית  בדרך  ולהתפתח  לגדול  יכול 

המכוונים  פתחים  של  המשמעות  שלו. 

אחידות:  אלא  אחדות,  אינה  זה  מול  זה 

אחד  כל  ביחד,  מחוברות  הרשויות  כל 

"מפקח" על חברו ובודק אחר מעשיו. 

זה,  מול  זה  מכוונים  הפתחים  כשאין 

לשוני  מקום  שיש  הוא  הדבר  משמעות 

בכה,  ייעודו  את  מוצא  זה  הפרטים:  בין 

זה  באגדה,  וזה  בתלמוד  זה  בכה,  וזה 

במשפט וזה בצדקה.

מכוונים  האוהלים  פתחי  כשאין  כך, 

גיוון  של  אפשרות  כשיש  זה,  כנגד  זה 

ושוני בין פרטי העם, ניתן לבנות אחדות 

יחיד,  הוא  אחד  שכל  למרות  אמיתית: 

למרות שכל אחד הולך בדרכו הייחודית 

כאברים   - מאוחדים  כולם  עדיין  שלו, 

גוף אחד, הממלאים כל אחד  שונים של 

תפקיד שונה.

ל"מקדש  זוכים  לאחדות,  שזוכים  כיון 

ובתי  כנסיות  בתי  למעלת   - מעט" 

עצמו.  המקדש  מעלת  מעין  מדרשות, 

לקראת י"ז בתמוז, נתפלל שנזכה לבניין 

בית המקדש בקרוב.

משכנותך  יעקב,  אהליך  טובו  "מה 

ישראל".



Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 3

נוספת של סטייה מן האמת כדי להציל מן הבושה – אלא שיש שגרסו 

שם אחרת(.

חזרה  בדרכו  ישיבה,  בחור  אם  למשל,  זו.  להלכה  רבות  השלכות  ישנן 

לומר  בנוח  ואינו מרגיש  היה,  היכן  מפגישת שידוך, נשאל על-ידי חבר 

את האמת, מותר לו להמציא סיפור אחר. הלכה זו מוזכרת על-ידי ספר 

תתן אמת ליעקב )הרב יעקב פיש( משמו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

לאחר  זכר  בן  היולדת  לאישה  מותר  הדרך,  אותה  שעל  שם  הוסיף  עוד 

הפלה לומר, כאשר היא נשאלת על פדיון הבן, שהיא בת כהן או לוי.

למסור בשורה רעה

אין די בכל מעלה טובה להתיר את השינוי מן האמת. 

דוגמה לכך המופיעה בשולחן ערוך מתייחסת לנושא העדין של מסירת 

יורה  ערוך,  )שולחן  נפסק  זה  לעניין  משפחה.  קרוב  פטירת  על  הודעה 

דעה תב, יב( שאין האדם חייב להודיע לחברו על פטירת קרוב משפחה, 

נאמר  עליו  ב(,  ג,  )פסחים  בגמרא  כמבואר  ואם.  באב  כשמדובר  אפילו 

"ומוציא דיבה הוא כסיל". הרמ"א מוסיף שלמרות זאת, נהוג להודיע לבן 

על פטירת אביו, כדי שהבן יוכל לומר עליו קדיש – אך הלכה זו נאמרה 

ביחס לבנים, ולא לבנות.

חולה  שהיה  משפחה  קרוב  של  מצבו  אודות  שואל  אדם  כאשר  מנגד, 

מסוכן, והנשאל יודע שהלה נפטר לעולמו, מבואר בשולחן ערוך שאסור 

לשקר בדבר ולומר שהוא עדיין חי. הסיבה לכך היא: מדבר שקר תרחק. 

מאי- או  מבושה  להימנע  כדי  וכן  השלום,  מפני  לשנות  מותר  אמנם 

נעימות, אין היתר לשנות כדי להימנע מלמסור בשורה רעה. 

מכאן למדנו שאמנם ישנם כמה יוצאים מן הכלל שמותר לשנות מן האמת 

מחמתם, אך אין הדבר נאמר בכל מקום של כוונות טובות או כל סיבה. 

יש לציין שלהציל מנזק נחשב סיבה מספקת, כפי שנלמד מדין "אכסניה" 

הנ"ל, וכן מותר לשנות כדי להציל את האדם מצער או מבושה. על אותה 

כדי  בכפם,  עוול  לא  על  הודו  שאמוראים  מקומות  בכמה  מצאנו  הדרך, 

לחפות על האשם האמתי )עי' סנהדרין יא, א(. אך אסור, כאמור, לשקר 

כדי להימנע מלהעביר בשורה רעה.

לשקר כדי לקיים את המצווה

תלוי  זו  שאלה  מצווה?  קיום  לוודא  כדי  האמת  מן  לשנות  מותר  האם 

בנסיבות העניין.

כאשר המצווה כרוכה בהצלה – הצלה פיזית או נפשית – ברור שניתן 

לשקר כדי לוודא את קיום המצווה. לכן, כאשר יש חשש שאישה תחויב 

לשאת אדם שאינו ראוי לה, מותר לרמות את היבם )שאינו חפץ בכך( 

לחלוץ לה )על-ידי הבטחה כוזבת של שכר(. הלכה זו )שמקורה בגמרא( 

נפסקה בשולחן ערוך )אבן העזר קסט, נ(.

מותר  לקיימה,  רוצה  שאינו  אלא  מצווה,  בקיום  חייב  אדם  כאשר  כך, 

לשנות מן האמת כדי לוודא את קיום המצווה כדין. המגן אברהם )אורח 

אינו  פוסק אפוא שכאשר קברן  הים של שלמה(  יב, בשם  חיים תקכו, 

מסכים לכרות קבר בחינם ביום טוב שני של גלויות )אסור לו ליטול שכר(, 

מותר להבטיח לו הבטחה כוזבת של שכר כדי לוודא את קיום המצווה.

ואין  בהצלה  כרוך  שאינו  מצווה,  של  פרטי  בקיום  מדובר  כאשר  אולם, 

כאשר  למשל,  כדין.  קיום  לוודא  כדי  לשקר  אסור  אחרים,  של  חיוב  בו 

מצה  המינים,  ארבעת  )כגון  המצווה  את  לקיים  אמצעים  לאדם  אין 

וכדומה( אסור לאדם לרמות כדי להשיג את החפץ הנצרך. הקב"ה רוצה 

במצוותינו, אך לא כאשר הן כרוכות בקשר וכזב.

להציל מן האיסור

כשם שמותר לשקר כדי להציל מבושה ונזק, כך ברור שמותר לשקר כדי 

להציל מן האיסור. מצאנו בהקשר הזה שרבה בר בר חנה, ששכח לברך 

כדי לברך,  )לשיטתו ההלכתית( לחזור למקומו  והיה צריך  ברכת המזון 

שינה מן האמת כדי לעכב את השיירה הממתינה לו למסע ארוך. 

הוא סיפר לאנשי השיירה שהשאיר בחדרו יונה של זהב – ואכן נעשה לו 

נס ומצא יונת זהב, כדי שלא ייצאו דבריו לבטלה )ברכות נג, ב(. בכך ניצל 

מן האיסור של אכילה בלא ברכה )אמנם ברכת המזון היא מצוות עשה, 

אך אסור לאכול בלא ברכה אחרונה(.

על אותה הדרך, פסק הגרי"ש אלישיב שליט"א )תתן אמת ליעקב ה, לט( 

שמותר לאדם לשקר לאנשי ביתו בנוגע לזמן כניסת השבת, כדי לוודא 

הכנה בזמן.

גם כאשר מלכות הרשעה גזרה שלא יביאו ביכורים למקדש, ולא יסופקו 

עצים למערכה, מבואר בגמרא )תענית כח, א( שרימו את השומרים כדי 

לוודא את קיום המצוות. לעם ישראל זכות א-לוהית לקיים את מצוות 

ה', וברור שמותר לשקר כדי לעמוד על זכותנו הקדושה. 

לימוד תורה

מבואר בגמרא )חגיגה יג, א( שרב יוסף היה בקי במעשה מרכבה, ואילו 

זקני פומבדיתא היו בקיאים במעשה בראשית, אך לא במרכבה. כאשר 

הגיב  הוא  המרכה,  סודות  את  אותם  שילמד  יוסף  מרב  הזקנים  בקשו 

בבקשה משלו, שילמדו אותו סודות מעשה בראשית. 

 – לשונך"  תחת  וחלב  "דבר  הפסוק:  בדברי  הגיב  הוא  כן,  שעשו  לאחר 

ללשון,  מתחת  להישאר  צריכים  וחלב  מדבש  המתוקים  דברים  כלומר, 

כמוסים וסתורים.

רב יוסף לא אמר בזה דבר שקר. הוא אמר משפט שניתן לפרשו בשני 

פנים, והיה מותר לעשות כן לשם לימוד תורה. 
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עלים שנושרים מהעץ לי לחצר השכנים

שאלה:

שלום רב בחצר שלי יש עצים שהעלים שלהם עפים לחצר המרוצפת של השכנים וזה מפריע להם מאוד הם אומרים שזה סותם להם את המרזבים 

ושהם כל הזמן צריכים לנקות וכו.. )יש לציין שהם עברו לביתם לאחר שאני עברתי לביתי. ומחדא לא אני שתלתי את העצים ומאידך אלמליי הריצוף 

מקרמיקה שהם עשו בחצר מסתבר שלא היה הדבר מפריע כל כך במצב הקודם של החצר( בשבילינו העצים האלו מועילים מאוד לנוף ולצל. אין 

לנו עניין לריב עם השכנים ואני גם מוכן ללכת לקראתם אבל חשוב לי לדעת מצד עיקר הדין א(האם ביכולתם לכוף אותנו לגזום את העלים. ב(על 

מי מוטל לגזום ועל מי ההוצאות. ג( אם ישנו פתרון אחר כגון לשים רשת על העצים האם אפשר לחייב אותם בפתרון הזה וכמו כן על מי מוטל חיוב 

העבודה וההוצאות. אשמח לקבל תשובה בהקדם האפשרי. בברכה והוקרה על פעלכם

תשובה:

שלום רב,

למעשה לא ניתן לחייב אתכם  לגזום את העלים על חשבונכם. ולשאלה על עצם גזמת העצים, אם הדבר מביא לכם נזק מאחר שאתם נהנים מצלו 

של העץ גם לא ניתן לחייב אותכם לגזום את העץ כלל. אלא אם כן השכן ידאג לכך שיהיה לכם צל באופן אחר.

היסוד הוא שכל שהנזק המגיע משימוש רגיל שבן אדם עושה בתוך שלו, לא חייבו חכמים למנוע את השימוש הזה למרות שהוא מפריע לשכן, אלא 

אם כן הוא יוגדר כמזיק ב"גיריה דיליה". יש אריכות גדולה בפוסקים )ראשונים ואחרונים( מה נחשב גיריה דיליה ואין המקום כאן להרחיב.

א הנזק לא מוגדר כמזיק בגיריה שהעצים היו מונחים שם לפני כן. בנוסף, קשה לדמות את זה לגיריה דממנו לפי מה שפסק הנתיבות סי' קנה ס"ק 

כב כשיטת הרשב"א שזה גם מחייב להרחיק, משום שהמקרה הזה ממש דומה לרקתא שהעלים אינן מזיקים בלי ששהרוח תעיף אותם למקום אחר. 

וא,כ זה רק נגרם מממונו שעל כך אין חיוב להרחיק.

ב מאחר שהנזק הגיע אחרי שהם ריצפו הרי הוא בכלל סמך בהיתר שכתב הגרע"א  שהסומך נקרא מוחזק )וזה אף אם נחשיב זאת לגירי דממוניה(

אמנם כבר כתבו הראשונים שמדת חסידות  לא לגרום שום נזק לחברו .

קידש בטבעת ונמצא לאחר מכן שהטבעת הוחלפה בטעות בחנות

שאלה:

שלו' רב

מעשה לפני כשבוע בא' שקידש בטבעת ולמחרתו הבחין שהמוכר טעה ונתן לו טבעת אחרת במקומה והמוכר מסכים שהיתה טעות האם יש לו 

והגריש"א ז"ל פסק שאין בעיה דלא גרע ממקדש  וראיתי בקונט' קול התורה בסיפור דומה שהטבעת היתה מנחושת מצופה כסף  לקדש שנית 

במשכון דאחרים ולא הבנתי שהרי הרמ"א בסי' כ"ח סי"ב הביא די"א שלא מהני משכון רק שלא בשעת הלואתו וא"כ יצטרך לקדשה שנית מספק. 

שו"מ בקובץ בית דוד חו"מ שכעי"ז כתב גם הגר"י זילברשטיין בשם חמיו ז"ל אלא שהוסיף שזה כנגד כמו משכון שלא בשעת הלואתו ולא הבנתי 

מהיכי תיתי

ואף שלכ' לרווחא מילתא בודאי נכון לקדש שנית לצאת ידי ספק מ"מ אם הבחינון בזה בליל שבת שאז א"א לקדש שנית האם יצטרכו לפרוש

כמו"כ בחפשי בספרים מצאתי ספר ביכורי גשן ח"ב סי' יד שכתב שלרוב הפוסקים  לא אמרי' במקח טעות דהוי כמשכון ולא עיינתי כעת האם זה 

צודק

תשובה:

שלום רב,

לא ציינתם את המקורות, אז לא ראיתי אותם. אבל אם נאמר שזה משכון, נראה לי סברא פשוטה שהוא כמשכון שלא בשעת הלוואה. ראה בנתיבות 

המשפט )סי' סו סקי"ב( שהקשה מסעי' ח' שם כתוב המקדש בשטר חוב אם הנייר שוה פרוטה הרי היא מקודשת, וביאר הב"ש שהלא גרע ממשכון. 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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וכך הוא גם בטור. ולכאורה הוא תמוה, שהרי הטוב עצמו שיטתו שהמקדש במשכון בשעת הלוואה אינה מקודשת. והאריך לבאר שזה תלוי כיצד 

הוא מקדשה. משכון שלא בשעת הלוןואה ניתן לגוביינא ולכן היא מקודשת כי יש לו זכות ממונית בעצם המשכון. אבל משכון בשעת הלוואה אמנם 

לא ניתן לגוביינא, אבל יש לו זכות להחזיק בו עד שיחזיר לו את ההלוואה, א"כ יש לו בו זכות ממונית מסויימת, ולכן אם הוא מקדש אותה בזכות 

הזו היא מקודשת לכו"ע. כלומר, כל משכון דאחרים ניתן לקדש בזה, השאלה רק עם הוא מקדש אותה בגוף החפץ שיש לו בו זכות ממונית ממש, 

או שהוא מקדש אותה רק בזכות להחזיק בו עד שיפרע לו הלוה.

בנוסף, לכאורה בסיטואציה כזו שהוא קנה טבעת א' וקיבל בטעות טבעת ב'. אם המוכר לא ירצה להחזיר לו את כספו, ובדאי שהוא יכול למכור את 

זה ולקחת את הכסף מהטבעת, א"כ יש לו ממש זכות בגוף הטבעת, ולכן היא מקודשת.

 עוד יש להעיר, לכאורה פשוט הוא שאם מקדש אישה במשכון ולא אמר לה שזה משכון, ודאי שאינה מקודשת כלל, שהרי היא סבורה שהיא 

מקבלת כאן את החפץ, ונמצא שאינו אלא משכון. וא"כ לכאורה כיצד זה יועיל במקרה דנן שהיא לא ידעה כלל שלכל היותר יש לה כאן משכון. אלא 

צ"ל שהיא ודאי רוצה להתקדש במה שהוא נותן לה והעיקר שיהיה שווה פרוטה, ואין לה קפידא דווקא בטבעת מסויימת, ואילו היתה יודעת שהוא 

החליף בטעות גם לא איכפת לה, א"כ זה כמו שכתוב ברמ"א סי' לא סעי' ב' שלכן שואלים אותם אם הטבעת שוה פרוטה כדי שתדע שלא משנה 

מה יהיה היא מתכוונת להתקדש בשווה פרוטה שיש כאן. א"כ כבר לא משנה מהי ההגדרה של המשכון הזה, העיקר שיש איזה זכות ממונית כלשהי 

וכמש"כ הנתיבות.

 לעצם השאלה, אני מכיר אברך שהיה לו מעשה דומה לזה, והלך לשאול את הגרי"ש אלישיב והשיב לו שאין הוא צריך לקדש שוב, אולם לא רצה 

להסביר לו מדוע )כנראה כדי שלא יהיה לו חששות וכד'(.

 שמעתי פעם מעשה כזה על הגר"ח קנייבסקי )שלאחר הרבה שנים הצורף אמר שאין זה טבעת זהב כלל(. והוסיף את דברי התוס' ישנים ביבמות ב,ב 

לגבי אילונית, שאם היה יודע שהוא ימות מוקדם והשאלה תהיה רק לגבי יבום, לא איכפת לו שהיא אילונית, ולכן אין זה מקח טעות. א"כ גם כאן, 

אילו היה יודע שיהיה פקפוק בקידושין ודאי שלא היה איכפת לו להשאר עם טבעת מזוייפת, העיקר שזה שווה פרוטה.

תרומת כליה - לקרוב המשפחה או לחולה הקריטי?

שאלה:

האם יש דיני קדימויות לעניין תרומת כליה? כלומר האם התורם רשאי להעדיף נתרם מסוים מסיבות אישיות על פני נתרם אחר הנמצא במצב קשה 

יותר?

תשובה:

שלום רב

כיון שאין חיוב לתרום כליה, ואדם שעושה זאת נוהג על פי בחירתו האישית, ודאי אפשר לתרום לאדם מסויים ואין צורך לתת דוקא לחולה קשה 

יותר. כמו כן יש ודאי עדיפות לתרום לתלמיד חכם ]כאשר לא תורמים לחולה מסויים[.

אולם היה מקום לדון לאחר שהוצאה הכליה, ועומד לפני חולה שהוא חפץ ביקרו אבל מצבו לא קשה, ומצב חולה אחר קריטי, לכאורה יהיה חייב 

לתת את הכליה לחולה הקשה יותר

ראה בשו"ת הרדב"ז שדן במקרה שהצלת חברו כרוכה בהקרבת איבר מגופו של המציל כותב הרדב"ז שאינו מחוייב למסור עצמו על הצלת חברו 

אע"ג דחייב להצילו בממונו אבל לא בסכנת איבריו ודילמא ע"י חתיכת איבר אף על פי שאין הנשמה תלויה בו שמא יצא ממנו דם הרבה וימות ומאי 

חזית דדם חברו סומק טפי דילמא דמא דידיה סומך טפי. אחד מנימוקיו של הרדב"ז שאין המציל מחויב לחתוך איבר מגופו הוא כי צריך שמשפטי 

תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו אולם 

מוסיף הרדב"ז שאם המציל חותך איבר מגופו להצלת חבירו זו מידת חסידות אך לא מן הדין.

נמצא שלכאורה לאחר שהוצאה הכליה מגופו, יתכן שיאלץ לתת אותו לחולה הקשה יותר. ובפרט שבחידושי החתם סופר על כתובות סא,ב תמה על 

הדרב"ז וסיים שסברתו עדיין אינה ברורה אצלי.

אולם נראה שבכל זאת, אין חובה לתת את הכליה לחולה הקשה יותר, משום שאם הוא יאלץ לתת אותה לקשה יותר בסופו של דבר הוא לא יתרום 

כלל, וסברא זו מופיעה לגבי מסחר באברים, שהתורמים דורשים כסף עבור תרומתם, ראה בספר רץ כצבי )פוריות יוחסין אישות( של הרב צבי רייזמן 

שדן בהרחבה בנושא תרומת אברים, והביא סברא זו בשם כמה פוסקים להתיר לדורש כסף עבור זה למרות שלכאורה יש כאן משום הצלת נפש. 

וראה עוד באופן כללי על תרומת אברים באגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד, וציץ אליעזר ח"ט סי' מה. שדנו ארוכות בדברי הפוסקים בענין זה.
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