
ØØ

 "כי מלאה הארץ חמס" -
 איסור "חמס" והמסתעף

התורה מבארת כי המבול בא על הארץ בשל רשעת דורו של נח. בפרט, הפסוק מציין את החטא 

אֶמר  "ַוֹיּ ציוויליזציה למחייה מן העולם:  גורלה של אותה  כגורם הישיר שחרץ את  של "חמס" 

ָהָאֶרץ"  ֶאת  ִחיָתם  ַמשְׁ ְוִהְנִני  ֵניֶהם  ִמפְּ ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  כִּ ְלָפַני  א  בָּ ָשׂר  בָּ ל  כָּ ֵקץ  ְלנַֹח  ֱא-לִֹהים 

)בראשית ו, יג(.

ניתן לפרש ולהבין את פירוש המילה "חמס" בכמה אופנים, אך חז"ל קובעים כי הפירוש הישיר 

הוא הפגיעה ברכושם של אחרים. הגמרא מציינת מכאן את המבול כהוכחה לחומרת עוון הגזל: 

למרות השפל המוסרי שאליו הגיע אותו הדור, שכלל גם השחתה בתחום העריות, לא נחתם 

דינם אלא בשל עוון הגזל )סנהדרין קח, א(.

בהמשך הדורות, משתמשים פוסקים ומפרשים במילה "חמס" לעבירות שונות שיש בהן עיוות 

מוסרי ושחיתות. למשל, בספר חסידים )תתצג( כותב ש"בני העיר שרצו להרוויח, והחרימו שלא 

יביאוהו ממקום אחר כדי שימכרו להם  וכך היין והתבואה, או שלא  יותר מכך  ליתן איש בזול 

ביוקר, עליהם נאמר: 'כי מלאה הארץ חמס'". אין אמנם איסור רשמי ומפורש על יצירת קרטל 

)למרות שחז"ל בהחלט מבהירים שאין להעלות מחירים באופן מלאכותי(, אך ה'ספר חסידים' 

מניח שהדבר מונח בשחיתות המוסרית של "חמס".

את  שלוקח  למי  המתייחס  מסוים,  לפירוש  זוכה  "חמס"  המילה  התלמודי  בהקשר  זאת,  עם 

רכושו של אחר נגד רצונו, אך נבדל מן הגזלן בכך שהוא אינו נוטל את החפץ באלימות מידו של 

הבעלים, וגם משלם את מחיר הרכוש )בבא קמא סב, א(. הוא בפועל גורם לבעלים למכור את 

רכושו נגד רצונו.

במאמר הנוכחי נדון באיסור חמס. האם גם אדם המשלם עבור חפץ שהוא נוטל עובר על איסור 

תורה? כיצד הדבר קשור לאיסור "לא תחמוד" של תורה? מה הדין במי שחומד ואינו נוטל, ומה 

דינו של מי שמפציר בחברו למכור ומפעיל עליו לחצים עד שלבסוף הלה מסכים למכור?

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

פרשת נח תשע"ז

מאמר השבוע עוסק באיסור של "חמס" – איסור של מי שנוטל את רכושו של חברו, 

אך נותן את דמיו. מהו גדר האיסור, והאם יש בו איסור תורה? איך הדבר קשור ללאו 

נוטל, ומה דינו של מי שמפציר בחברו  ואינו  של "לא תחמוד"? מה הדין במי שחומד 

למכור ומפעיל עליו לחצים עד שלבסוף הלה מסכים למכור? 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!

אודות  למדים  אנו  נח  בפרשת 

כדור  המתואר  הפלגה,  דור 

שביקש  דור  ובנייה,  יצירה  של 

ולעשות  ומגדל  עיר  לבנות 

לעצמו שם. סופו הידוע היה רע 

ומר, כשהוא מתפזר על פני כל 

הארץ.

הפלגה,  דור  של  עונשו  מתוך 

של  הפגם  שעיקר  ללמוד  ניתן 

הדיבור.  בכוח  היה  הדור  אותו 

לאחר שנפח הקב"ה רוח באפיו 

האדם  נהיה  הראשון,  אדם  של 

לנפש חיה, וכתב התרגום "לרוח 

מעלת  תמצית  אם  ממללא". 

האדם מונחת בכוח הדיבור, הרי 

מונחת  לברוא  כוחו  שתמצית 

בפיו.

על האדם מוטל להחזיר את כוח 

הדיבור שלו אל בוראו: לשבחו, 

כל  את  ממנו  ולבקש  להללו, 

צרכו, כפי שאנו עושים במצוות 

שאנו  ובברכות  התפילה 

והנאה  חוויה  כל  עם  מברכים. 

תחושותינו  את  אנו  מייחדים 

ה'  ברכת  על-ידי  מעלה  כלפי 

אשר בפינו.

את  כיוונו  הפלגה  דור  אנשי 
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חמס כאיסור תורה

מציעא  )בבא  הגמרא  תחמוד".  "לא  איסור  הוא  חמס  במעשה  גלום  שלכאורה  התורה  איסור 

ה, ב( מתייחסת למקרה שבו שומר מבקש להימנע משבועה של תורה ביחס לפיקדון שנאבד 

הפיקדון  מחיר  את  לשלם  זאת  במקום  ומעדיף   – מתשלום  אותו  פוטרת  שהייתה  שבועה   –

למפקיד. הגמרא מבארת שעל השומר להישבע "שבועה שאינו ברשותו", כדי לוודא שהוא אינו 

לוקח את הפיקדון לעצמו, תוך שהוא משלם עליו לבעליו.

הגמרא ממשיכה להקשות איך ייתכן שהשומר יישבע אותה "שבועה שאינו ברשותו". הרי עצם 

העובדה שאנחנו משביעים אותו בשבועה זו מוכיחה שהוא חשוד לעבור על האיסור – איסור 

"לא תחמוד", כפי שמבאר ר' אחא מדיפתי. כיון שהוא חשוד לעבור על האיסור, איך ניתן לסמוך 

אנשים  להו".  משמע  דמי  בלא  לאינשי  תחמד  ש"לא  היא  לכך  הגמרא  תשובת  שבועתו?  על 

מאמינים שכאשר אדם נותן תשלום על החפץ המדובר, אין בכך עבירה על איסור "לא תחמוד". 

מסיבה זו, גם החשוד על האיסור אינו נפסל לשבועה, כיון שלפי דעתו הסובייקטיבית אינו עובר 

על איסור.

עולה מתוך דברי הגמרא שגם כאשר אדם משלם על החפץ שהוא חומד ונוטל לעצמו, יש בכך 

איסור תורה של "לא תחמוד" – אלא שאינו נפסל בכך לעדות. כך עולה גם מדברי הגמרא במקום 

אחר )בבא קמא קיט, א(.

מנגד, ממקור אחר בדברי הגמרא משמע שאין במעשה חמס איסור תורה. הגמרא בסנהדרין 

)כה, ב( דנה בפסול לעדות של גזלנים וחמסנים. ביחס לחמסן, הגמרא מבארת שחכמים פסלו 

את החמסן לעדות כאשר ראו שאנשים הורגלו לחטוף את של חבריהם: "מעיקרא סבור: דמי קא 

יהיב, אקראי בעלמא הוא. כיון דחזו דקא חטפי – גזרו בהו רבנן". אילו היה במעשה החמס איסור 

תורה, לא היה צורך בפסול לעדות שיגזרו חכמים על החמסן.

דעת התוספות והרמב"ם

לפי פירוש אחד שכתבו התוספות )בבא מציעא ה, א(, איסור "לא תחמוד" נאמר רק במקום 

תחמוד  "לא  בגמרא  שאמרו  מה  כלומר,  תשלום.  מתן  ללא  חברו  של  את  ונוטל  חומד  שאדם 

בלא דמי משמע להו לאינשי" כך הוא האמת, שאיסור זה תלוי במה שמקבל את החפץ ללא 

תשלום. ביחס לגמרא בבבא קמא )קיט, א(, בה משמע שיש בחמס איסור גמור, ביארו התוספות 

שמדובר באסמכתא – הישענות על המקרא, אך לא איסור גמור מן התורה.

מנגד, בפירוש אחר של דברי התוספות )סנהדרין כה, ב( מבואר שיש איסור גמור אפילו במקום 

שהחמסן משלם על החפץ. שיטה זו עולה מדברי המכילתא, בא נאמר בפירוש שהחמסן נפסל 

לעדות מן התורה )מכילתא דבי רבי ישמעאל, מסכתא דכספא, סימן כ; בגמרא, סנהדרין כז, א, 

מובאת גרסה אחרת של מקור זה(. כן גם דעת הרמב"ם )ספר המצוות רפו(, המציין את דברי 

המכילתא.

מכאן כתבו הרמב"ם )הלכות גזלה ואבדה, פרק א, הלכה ט( והשולחן ערוך )חושן משפט שנט, י( 

שיש איסור גמור מן התורה במעשה החמס: "כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו, 

או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו, והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, אף על פי 

שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר: לא תחמוד". 

מי שחומד ואינו נוטל

הרמב"ם מדגיש שכדאי לעבור על איסור חמס, שהוא הוא איסור "לא תחמוד", על האדם לעשות 

מעשה ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, כענין שנאמר )דברים ז, כה(: לא תחמוד כסף 

וזהב עליהם ולקחת לך – חימוד שיש בו מעשה". מדברי הרמב"ם מבואר שאין אדם עובר על 

איסור "לא תחמוד" אלא במקום שהוציא לפועל את חמדתו, וקנה את אותו הדבר מיד בעליו. 

הדיבור  כוח  את   - האדם  כוח 

מגמתם  כל  עצמם.  כלפי  אך   -

כל  שם",  לנו  "נעשה  הייתה 

חפצם ליטול בחזקה את צרכם, 

שאמרו  )כמו  מלחמה  לעשות 

במקום  מעלה.  כלפי  חז"ל( 

מעלה,  כלפי  הדיבור  שיכוון 

ה'" שבעולם,  לדבר את ה"דבר 

ניתוקו  למען  הפלגה  דור  נלחם 

משורשו העליון.

הפלגה  דור  איבדו  כך  בשל 

את   - הקודש  לשון  מעלת  את 

עצם מעלת הלשון שבה נבראו 

בלשון  בדיבורו  וארץ.  שמים 

מעלת  באדם  מתקיים  הקודש 

שהקב"ה  כמו  אלוקים:  צלם 

ברא את העולם בלשון הקודש, 

כך האדם בורא בדיבורו באותה 

הלשון. על דרך הנאמר במעשה 

שמים  ה'  "בדבר  בראשית, 

כך  כל צבאם",  פיו  וברוח  נעשו 

עולמות  לברוא  מסוגל  האדם 

בהבל פיו.

ניתן  אמנם  האומות  בלשון 

לברוא.  ניתן  לא  אך  לתקשר, 

הבריאה,  בכוח  שקלקלו  כיון 

הכוח:  תמצית  מהם  ניטל 

הדיבור בלשון הקודש.

כוח  את  לנצל  שנזכה  ויה"ר 

הדיבור לצורכי קדושה, לתורה, 

לתפילה ולכל דיבור של מצווה, 

מעלת  את  בעצמנו  ונקיים 

האדם שנברא בצלם אלוקים.
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ואולם, אין הכוונה שמי שחומד ואינו נוטל הוא חף מחטא ועוון. ברמב"ם 

שני  שיש  מפורש  י(  שנט,  )חו"מ  ערוך  ושולחן  א(  פרק  ועבדה  )גזילה 

הכתוב  )כלשון  תחמוד"  "לא  האחד  לכך,  הנוגעים  חלוקים  איסורים 

בפרשת יתרו(, והשני "לא תתאווה" )כלשון הכתוב בפרשת ואתחנן(. 

איסור "לא תחמוד" מותנה אמנם בנטילת החפץ עצמו על-ידי החומד, 

אך איסור "לא תתאווה" הוא בלב בלבד, ואינו מותנה במעשה. כן מבאר 

בלשון הרמב"ם: "כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו, וכל כיוצא 

בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו, כיון שחשב בלבו היאך יקנה 

ואין  תתאוה,  לא  שנאמר  תעשה  בלא  עבר  בדבר,  לבו  ונפתה  זה  דבר 

תאוה אלא בלב בלבד". 

בלבד.  במחשבה  תתאווה"  "לא  איסור  על  עובר  שאדם  בדבריו  מבואר 

אולם, עוד מבואר שלא די במחשבת קנאה בלבד כדי לעבור על האיסור, 

אלא צריך אדם לחשוב על תכנית קונקרטית של השגת הדבר הנכסף. רק 

באופן שחשב "איך יקנה דבר זה" עבר איסור מן התורה.

ב'ערוך השולחן' )חו"מ סימן שנט, סעיף ח( הוסיף על כך שאין אדם עובר 

גדולה  השתדלות  יעשה  שגם  והחליט  בלבו  גמר  אם  אלא  האיסור  על 

והפצרה מרובה כדי להשיג החפץ: לא די בתכנית לבד, עד שיגמור אדם 

בדעתו להוציאה אל הפועל בביצוע מעשי. עם זאת, כתב שם שממידת 

חסידות יש להימנע גם מכך. 

הפציר בו למכרו או לתת במתנה

בין אם מדובר באיסור תורה גמור, ובין אם לאו, איסור חמס מעלה דילמה 

מוסרית שנתקלים בה לא מעט. כאשר אנו רואים חפץ שיש לנו צורך או 

רצון להשיגו – בית עם גישה המתאימה להורים מזדקנים, רכב שמור 

משגשגת  שהייתה  עסקית  חברה  או  בשימוש,  ואינו  שכמעט  שנדמה 

יותר תחת ניהול חדש – אנו חושבים בטבעיות על האפשרות של רכישת 

אותו חפץ, ועד כמה שהדבר אפשרי אף נגיש הצעה לרכישה. מתי הדבר 

הופך להיות איסור של חמס?

אחר  תחמוד"  "לא  איסור  על  אדם  שעובר  מדגיש  הנ"ל  הרמב"ם  לשון 

ש"הכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו". בשו"ת בצל החכמה 

שדחק  במקום  אלא  האיסור  על  עובר  אדם  שאין  כתב  מג(  סימן  )ח"ג 

מדברי  להוכיח  שכתב  ע"ש  פעמים,  שלש  החפץ  את  לו  למכור  במוכר 

הסמ"ע )רכח, ח( שמי שביקש פעמיים עדיין אינו בכלל 'מפציר'. 

בספר 'שערי תשובה' )שער ג, אות מג( כתב רבנו יונה שמידה זו תלויה 

מנומסת  בקשה  אפילו  וידוע  נכבד  באדם  שכן  הוא,  באשר  אדם  בכל 

יכולה להפעיל לחץ משמעותי על המוכר, כמו שביאר: "והחומד לקחת 

כל חפץ והוא איש נכבד, שאם ישאל שאלה אור פניו לא יפילון, אסור 

לשאול מעם רעהו". 

את  מכניסה  אינה  שהבקשה  באופן  כלומר,   – נכבד"  "איש  שאינו  במי 

הבעלים למצב של לחץ )בשל היותו אדם חשוב, או מכל סיבה אחרת, 

איסור  שום  יהיה  שלא  אפוא  נראה   – עובד-מעביד(  של  ביחס  כגון 

בשאלה בלבד אם יהיה בעל החפץ מוכן למכרו.

בתוך דבריו כותב רבנו יונה ש"אסור לשאול מעם רעהו מקח או מתת, 

בלתי אם ידע כי נתון יתן לו בנפש חפצה ולא ירע לבבו בתתו לו". מפורש 

בדבריו שאיסור "לא תחמוד" נאמר לא רק במכירה, אלא אף במתנה. 

ח"ב(  )סוף  הלשון'  'שמירת  ספר  בחתימת  חיים'  ה'חפץ  כתב  כך  מתוך 

עוד  שיוסיף  ברעהו  מפציר  אחד  מחותן  כאשר  המצוי  דבר  על  לעורר 

לנדוניה )אחר שכבר כתבו את תנאים(, שלכאורה עובר בכך משום איסור 

"לא תחמוד". על אותה הדרך כתב ב'ספר המצות הקצר' )ל"ת מצווה מ(: 

פלוני  דבר  לו  שיתן  החתונה,  קדם  חותנו  על  שמכביד  בחתן  זה  "ומצוי 

ופלוני, מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת התנאים, ואף על פי שחותנו 

ממלא מבקשו, עובר החתן על לאו זה דלא תחמד".

על  זכות  כלימוד  כתב  יא(  אות  מג,  סימן  )ח"ג,  החכמה'  'בצל  בשו"ת 

חתנים שמעיקר הדין אין קפידה על "לא תחמוד" בדרך של מתנה, ודברי 

רבנו יונה הם "ממידת חסידות" בלבד – אלא ששוב הביא מדברי הסמ"ג 

)לאוין קנח( שיש איסור גמור אפילו בדרך מתנה, וסיים בצ"ע. 

החומד להיות עשיר כמו חברו

כגון מי שחומד את  ועניין,  כל דבר  "לא תחמוד" נאמר על  האם איסור 

ורכוש  חפץ  שחומד  במקום  אלא  נאמר  לא  שמא  או  חברו,  של  עושרו 

ספציפי של חברו, כלשון הכתוב "לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת 

וכל אשר לרעך"? לפי הצד השני, הרי  רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו 

לו  שיהיה  שרוצה  אפילו  או  רעהו,  כמו  עשיר  שיהיה  שחומד  שבמקום 

חפץ כמו של רעו )אך לא החפץ הספציפי של חברו(, אינו עובר באיסור 

– למרות שיש בכך מידה מגונה של קנאה.

בספר דרך פיקודיך )לבעל ה'בני יששכר', מצווה לח, חלק הדיבור אות 

ב( כתב ש"אפילו חומד שיהיה לו חפץ דוגמת חפץ של חברו, ואינו חומד 

ליקח החפץ שיש לחברו מידו, גם כן עובר ]על איסור[ לא תחמוד". על 

חמדת  את  שהזכיר  יג(,  כ,  )שמות  המלבי"ם  בדברי  להבין  ניתן  זו  דרך 

"עושר של חברו", אך יש לדחות דיוק זה. 

הראשונים  דברי  מסתימת  הוכיח  הנ"ל  החכמה'  'בצל  בשו"ת  אולם, 

כך  חברו.  עובר אלא אם חומד חפץ ספציפי של  והפוסקים שאין אדם 

בדברי ר' אברהם בן הרמב"ם אנו מוצאים ש"האזהרה היא על איזה חפץ 

שיש ברשותו של חברו, לא על מה שדומה לאותו חפץ", והיינו כאמור 

שאין איסור אלא בחמדת חפץ מסוים שנמצא אצל חברו. 

הלכה זו נאמרה בפירוש בספר 'אורח מישרים' )הגר"מ טרויוש מזלצבורג, 

סימן יג(, וזה לשונו: "מי שהוא רעב ובא לבית חברו ומוצא שולחן ערוך 

במיני מאכל ומשתה, בלי ספק שיתאווה תאווה חזקה להשביע רעבונו 

ולהשקיט צמאונו, וכי סלקא דעתך שיעבור בזה על לאו ד"לא תחמוד" 

שהרי כל אשר לרעך כתיב? אבל נראה מפשטות הכתובים שלא אסרה 

תורה אלא להתאוות מה שהוא לרעהו דווקא, אבל אם חושב ומתאווה 

מי יתן ויהיה לי כזה אינו עובר, שהרי כתיב "לא תחמוד בית רעך וכו' וכל 

אשר לרעך, נראה בהדיא שהוזהרנו דווקא להתאוות מה שהוא לרענו, 

אבל לא הוזהרנו שיהיו גם לנו כאלו". 
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עשיר  להיות  "כשרוצה  כתב  סה(  סימן  )חו"מ  יציב'  'דברי  בשו"ת  גם 

ורק  פיקודיך',  ה'דרך  שכתב  מה  לפי  אפילו  הלאו,  בכלל  הוי  לא  כפלוני 

שלפי  ממש  כמותו  שרוצה  חברו  של  חפצו  על  הוא  החמדה  כשחלות 

דעתו ודמיונו אין יופי והפלאה כשל חברו ורוצה ג"כ חפץ כזה ממש, אז 

הוי בכלל האיסור". 

לפי דעות אלו יש להבהיר שחתן הדורש איזה דבר מחותנו לא יעבור על 

איסור "לא תחמוד", גם לפי דעת רבנו יונה )שיש איסור אפילו במתנה(, 

אלא אם דורש ממנו דבר ספציפי השייך אליו – שכן לא נאמר האיסור 

במי שמפציר ברעהו לקנות לו מתנה מן השוק או לתת לו מתנה כספית. 

כך מסתבר, שכן לא סביר שכל ילד המפציר בהוריו לקנות לו איזה מתנה 

עובר באיסור "לא תחמוד"!

חפץ שמצוי לקנותו

יתרה-מזו, בספר 'ארץ צבי' )סימן ד( הביא בשם האדמו"ר מגור )ה'אמרי 

"לא תחמוד" בכל דבר שמצוי לקנותו בשוק.  אמת'( שלא שייך איסור 

בספר 'ארץ צבי' לא ביאר הלכה זו, אך לכאורה כוונת הדברים היא שכיון 

שהחפץ מצוי לקנותו בשוק, אין לייחס את החמדה לחפץ הספציפי, אלא 

לאותו סוג של חפץ בכלליות )שאפשר לקנות גם בשוק(, ולכן אין בכך 

איסור גמור. אולם עדיין חידוש הוא, וצ"ע בזה.

"לא תחמוד" בתרומת אברים

הרב ישראל יעקב פישר זצ"ל נשאל )שו"ת אבן ישראל ח"ח, סימן קה( 

הוריו  כאשר  ובפרט  לאחותו,  או  לאחיו  כליה  לתרום  מחויב  אדם  אם 

לוחצים עליו שיעשה כן. בתוך דבריו הוא דן שמא אסור להורים ללחוץ 

על בנם משום שעוברים בכך על איסור "לא תחמוד". 

בהקשר זה מחדש הרב פישר "דבודאי אין הלאו דלא תחמוד, אלא על 

דבר שרואה אותו וחומדו, אבל על דבר שאין אדם יכול לראותו, בודאי 

לא שייך לא תחמוד ע"ז". עוד כותב שם "דבודאי לא נאמר לא תחמוד, 

אלא על דבר שחומדו לעצמו, אבל חומד שלאחרים יהיה, לא שייך בזה 

לא תחמוד". 

חידושים אלו צריכים עיון לדינא. 

"לא  שאיסור  לומר  אפשר  כליות  השתלת  של  השאלה  לעניין  אולם 

תחמוד" לא נאמר אלא על רכוש, כלשון הכתוב "וכל אשר לרעך", ואילו 

ייתכן  "לא תחמוד".  על עשיית פעולה כלשהי כמובן שלא שייך איסור 

אפוא שלא שייך איסור לא תחמוד על תרומת כליה, שכן הכליה אינה 

רכושו של התורם, ותרומת הכליה נחשבת לפעולה, ולא למכר או למתנה.

בעל ואשתו שתמחרו ביניהם בקניית הקפות

שאלה:

לכ' הרב שליט"א

מה עושים אם מתברר למפרע שבמכירות של ההקפות בבית הכנסת שאדם פלוני אמר סכום מסוים ואישה מהעזרת נשים עלתה עליו וזכתה ובסוף 

מתברר שזוהי הייתה אשתו. מה עושים. איזה חייב לשלם את איזה דמים?

תשובה:

שלום רב,

האישה חייבת לשלם את הסכום הגבוה. וזאת משום שאף אם הבעל היה האחרון לפניה שהעלה את המחיר, אין זה אומר שהוא היה מקבל את 

העלייה וההעלאה של האישה הייתה מיותרת. שהרי ייתכן שאדם אחר היה מעלה את המחיר ורק לאחר שהאישה העלתה עוד הוא נמנע. וכן ייתכן 

שהבעל התכוון לקנות לחבר שלו ולא לעצמו ואילו האישה קנתה לבעלה.

קטן שקיבל אתרוג ולאחר מכן החליפו בחנות האם יש בעיה עם שאר האתרוגים

שאלה:

נתעוררנו בשאלה גדולה מעשה בקטן שעבד בחנות של אתרוגים והמוכר קבע עמו שבשכרו יוכל לבחור לעצמו אתרוג לעצמו. אחר כמה ימים החליט 

להחליפו באחר והמוכר נתן לו רשות לזה והחזיר אתרוגו ולקח לעצמו אתרוג אחר במקומו. מעתה נתעוררה בעיה היאך יכול המוכר להמשיך למכור 

אתרוגים היות וביניהם מעורב אתרוג שהקטן קנאו מה"ת ע"י דעא"מ ואינו יכול לחזור ולהקנותו להמוכר. ולכ' יש לכל קונה ס"ס אולי אינו זה האתרוג 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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וגם לדעה ב' בסי' תרנ"ח מהני לקטן לחזור ולהקנותו אבל ס"ס זה הוא ספק א' בגוף וא' בתערובת ואינו בטל מטעם דבר שבמנין ועוד דרוב לא מהני 

להשלים חסרון כד' העונג יו"ט

תשובה:

שלום רב,

אכן שאלה יפה מאד.

הקטן קיבל את האתרוג הראשון וזכה בו מדאורייתא, או משום דעת אחרת מקנה או משום שזכה בו מדין שכירות. )עי' תוס' סנהדרין סח,ב ד"ה קטן 

שיש שכירות לקן מן התורה(. ובשעה שבא להחזירו אינו יכול להקנות מה"ת וממילא יש בתערובת של האתרוגים אתרוג אחד שאינו שייך למוכר 

מדאורייתא. למרות שיתכן שהמוכר נותן את האתרוג החדש לקטן ובתמורה הוא מקבל את האתרוג הראשון )קנין חליפין(. אולם קטן אינו קונה 

בחליפין )עי' רמב"ם פכ"ט ממכירה ה"י(. לכן כפי שכתבתם בשאלה, יש ספק באתרוגים הנמצאים אצל המוכר האם כולם שלו או לא. )המחלוקת 

שהובאה בסי' תרנח סעי' ו(.

אולם הלכה למעשה נראה שאין בעיה וזאת משתי סיבות )גם לדעה הראשונה שהקנאת הקטן בחזרה אינה מועילה(

אמנם זה ברור שדין "לכם" אינו דין של איסורים שהולכים בו אחר הרוב. אלא הוא תולדה של דין הממוני, וקודם עלינו לקבל החלטה מה דין הממון 

ולאחר מכן יוכרע דין לכם. אולם במקרה כזה לכו"ע הולכים אחר הרוב גם בממון. משום שהסיבה שאין הולכים בממון אחר הרוב הוא רק משום דין 

המוציא מחבירו עליו הראיה. כמבואר בב"ק מה. וראה בקצוה"ח סי' רפ שבקרקעות מאחר שין מוחזקות למרות שיש חזקת מרא קמא הולכים אחר 

הרוב. נמצא שבמקרה זה כל אתרוג הוא יכול לומר שהוא מהרוב, שהרי אין כאן מוחזקות של הקטן שתמנע ללכת אחר הרוב. ומאחר שברור שיש 

אתרוגים שנשארים אצל המוכר מדוע שלא נלך אחר הרוב?

סיבה נוספת שהממון מוכרע לטובת המוכר, הוא משום שהוא המוחזק וממילא הממון מוכרע שהוא שלו, כמו שאנו אומרים כל גוי שקנה את החמץ 

רק בענין משיכה שיש ספק אם הוא קנה אבל הוא המוחזק. אלא שזה יהיה תלוי במחלוקת של הנתיבות והחמדת שלמה מדוע אנו מכריעים את 

הממון לטובת המוחזק )שו"ת חמדת שלמה או"ח סי' א' ב'(, לדעת החמדת שלמה בעצם זה הכרעה ואם כך גם במקרה זה. )בפרט שיש ספק נוסף 

וגם יש אומרים שס"ס מכריע גם בממונות כפי שהביא הש"ך בתוקפו כהן( ולדעת הנתיבות הסיבה היא משום יאוש הבעלים שאינו יכול להוציא 

ממנו. ולדבריו במקרה זה שהספק בעלים הוא הקטן ואין יאוש לקטן, א"כ אין הכרעה שאתרוג שייך למוכר.

ובכל אופן, מאחר שיש לנו שלש ספיקות, ספק בתערובת, ספק אם יכול להקנות, ספק אם המוחזקות של המוכר מכריעה את הספק. גם לדעת 

אחד  ספק  אם  אפילו  שיועיל  יתכן  ובזה  ו'(  )כלל  הספיקות  בקונטרס  גם  ראה  ממון.  מוציאים  אפילו  ספיקות  בשלש  לכו"ע  כהן,  בתוקפו   הש"ך 

הוא בתערובת.

אם בן קהילה חייב לדון בפני בית דין של אותה קהילה

שאלה:

ב"ה

ראובן היה חבר בקהלה ספרדית אחת, שיש לה קהלות בכל קצוי תבל, ובראשם חכם מפורסם שהעמיד הקהילה על מכונה ברוב פאר והדר, והוא 

מינה מוצי"ם ]הנקראים כהיום דיינים בפי כל[ בכל המקומות שיש שמה בתי מדרשים של הקהלות שלו, הדיינים נתמנו לפסוק או"ח ויור"ד, לא דיני 

תורה וחו"מ ואבהע"ז, במשך הזמן אם הי' בקהילה סכסוך ממוני או אישות, הי' מצרפים לראש בי"ד רב מבחוץ הבקי באותה מקצוע ]אם חו"מ או 

אבהע"ז[ לאחרונה התחילו הם לעצמם לעשות בי"ד מג' דיינים של קהלתם.

ועכשיו הי' סכסוך בין אחד שלא מבני קהלתם התובע, נגד א' מבני קהלתם הנתבע, והתובע הלך והזמין את הנתבע לדייני הקהלה לדין תורה, הנתבע 

השיב שרוצה להתדיין בזבל"א וזבל"א וכו'.

א' מהדיינים של הקהילה, המנהל את הבית דין השיב להנבע "שאין לו הזכות להתדיין בזבל"א וזבל"א רק בבי"ד של הקהילה", וטעמו עמו עפי"ש 

הרמ"א בחו"מ סי' ג' שבמקום שיש דיינים קבועים אין להתדיין בזבל"א, ולדעתו הבי"ד של הקהילה יש לו דין "בית דין קבוע בעיר".

אחר שהנתבע מיאן להתדיין בבי"ד של הקהילה ורק רצה להתדיין בבי"ד של זבל"א וכו', הוציאו המזכיר של הבי"ד דהקהלה בשם הדיינים "כתב 

סירוב" נגד התובע, והי' להנתבע עי"ז בזיונות ורדיפות מאנשי הקהלה ברבים, כי חשבו שהוא בגדר לא ציית דינא.

ועי"ז הי' הנתבע מוכרח להתדיין בבית דין שלה, דהיינו שחתם שטר בירורין שיתדיין אצל הדיינים של הקהילה ולא בזבל"א.
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ועכשיו השאלה, האם הי' הצדק עם הדיין של הקהלה שהכריח את הנתבע להתדיין בפני בי"ד של הקהלה ושלא יוכל להתדיין בזבל"א וזבל"א וכו' 

או לא.

והשאלה השנית אתמצ"ל שהדיין טעה, האם חתימת שט"ב של הנתבע הי' בטעות או בכפי' ויכול לחזור בו ויש לא הזכות להתדיין בזבל"א גם עתה 

]אחר שחתם שטר בוררות[.

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה היה ראובן רשאי לדון בזבל"א וזבל"א )כמובן, מבלי לחרוג מההגבלות שקבע בעל פנים מאירות והובאו בפתחי תשובה חו"מ סי' יג סק"ג( 

ולא היה מחויב לדון בפני ביה"ד של הקהילה. אבל, לאחר שקבל קניין וחתם על הסכם בוררות, הרי הוא חייב לדון בפני ביה"ד של הקהילה ואינו יכול 

להיפטר בטענת אונס.

מקורות:

בשו"ת אגרות משה חו"מ ח"ב סי' ג כתב וז"ל: "והא דכתב הרמ"א דאם דיינים קבועים בעיר לא יכול לומר לא אדון לפניהם אלא בזה בורר היה זה 

רק בעיירות שבמדינותינו שהיו מתמנים מהעיר שאף הרב האב"ד לבדו נמי היה יכול לכופו מאחר שקבלוהו אבל בנוא יארק ליכא דיינים קבועים 

שנתמנו מהעיר ובפרט שאיכא עוד אגודות וחבורות של רבנים שליכא אף מינוי מכל הרבנים שבעיר ולכן כשרוצה אחד מהן בזבל"א מוכרחין לילך 

בזבל"א דוקא."

מאידך בשו"ת שבט הלוי ח"ח סי' שב כתב וז"ל: "הנה אין זמן להאריך וטעמי פשוט חדא דלפי ענ"ד גם בזה"ז איכא בי"ד קבוע דלא כאיזה מחברים 

שבטלו לגמרי ענין בי"ד קבוע, וכתבתי במק"א דכל אדם השייך לאיזה קהלה בכל הענינים, ובקהלה הזאת איכא בי"ד קבוע, דלדידי' נחשב בי"ד קבוע 

ואין צריך לדון בזבל"א, וגם אם איכא בעיר בי"ד מצורף מכמה קהלות והם דנים לפי דיני חו"מ ונזהרים בכל הדברים אשר דיינים צריכים להזהר דינם 

כבי"ד קבוע בעיר."

דברי השבט הלוי אמורים לעניין תובע הרוצה לדון בזבל"א והנתבע מבקש בי"ד קבוע ולא כמו נידון השאלה, אבל לפי הטעמים שכתב נראה שאין 

הבדל בין אם התובע מבקש זבל"א לבין אם הנתבע מבקש.

לכאורה נראה שהמחלוקת בין האגרות משה לשבט הלוי היא אם בי"ד קבוע אמור להיות נבחר על ידי הקהל, או די בכך שיושבים בקביעות ובני 

לב  ס"ק  כה  בסי'  הש"ך  שכתב  ממה  משה,  האגרות  עם  שהצדק   - לכאורה   - להוכיח  נראה  המחלוקת  זאת  ואם  בפניהם.  לדון  רגילים  הקהילה 

בפשיטות שדייני הקהל נבררו על ידי הקהל שקיבלו אותם עליהם וברירת היא לעניין שרק הם יוכלו לדון )אף אם אין דינם כמומחים דגמירי וסבירי( 

ולא אחרים. ואם כן פשוט שדברי הרמ"א בסי' ג סוף סעיף א שאם יש בי"ד קבוע חייב לדון בפניהם הוא מטעם שהקהל ביררו אותם שרק הם יכולים 

לדון ולא אחרים כמותם.

לגבי השאלה שהעלה השואל, נראה שאין ברירת מנהיג הקהילה מועילה כברירת בני הקהילה בעצמם )אף אם המנהיג העמיד אותם לדון בדיני 

ברורה  המשנה  שהביא  וכמו  יחיד  במנהיג  ולא  שלושה,  לפחות  או  מנהיגים,  בשבעה  צורך  שיש  כיון  והיתר(,  איסור  בשאלות  רק  ולא  ממונות 

בדבר  להתעסק  אותו  קיבלו  אם  מועיל  ואחד  שבעה  אלא  הקהל,  צרכי  בכל  להתעסק  למנות אחד  אפשר  שאי  הרשב"א  בשם  כט  ס"ק  קנג   בסי' 

מיוחד.

בשו"ת משנה הלכות ח' יז סי' צג סובר כדעת האגרות משה שדין הרמ"א נאמר רק בדיינים שנבחרו על ידי הקהל ולא שנתמנו בעצמם ויש ציבור 

המגיע לדון בפניהם. ועם זאת דעתו שאם יש קהילה מאורגנת שהציבור בחר בבית דין מסוים, יכולים לכוף לידון בפניהם. ומסתמך על מה שכתב 

הסמ"ע בסי' יד סק"י בשם תרומת הדשן ח"ב סי' סה שכל השייכים לבית החיים שלהם שייכים לאותו בית דין. אמנם, באגרות משה הנ"ל כתב 

שקהילות נפרדות מקשה על מינוי בית דין בנוא יארק ולא להיפך.

וכן לענ"ד שאפילו אם נתמנו הדיינים על ידי רוב בני הקהילה בעצמם, נראה שאין הרוב יכול לכוף את המיעוט ואם לא הייתה קבלה בקניין רשאי כל 

אחד מהרוב לחזור בו. וזאת משום שאין בני הקהילה נחשב כציבור בפני עצמו לעניין דיינים וכדלהלן והמקור שהביא המשנה הלכות ראיה לדברינו 

וכפי שנביא להלן, הדבר מוסכם מכל הפוסקים.

ציבור אינו נמדד לפי כמות אלא לפי העניין. עיר של מאה אנשים הרי הם מוגדרים כציבור לרוב הדברים. כמו כן, כל הסנדלרים שבעיר יכולים להיחשב 

לציבור בפני עצמם לעניין נושאים הקשורים לאומנות זו. וכמו שאמרו בגמ' ב"ב דף ט ע"א לעניין טבחים ונפסק בשו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כח. ולכן 

כל קהילה יכולה להיחשב כציבור לעצמו בנושאים חברתיים קהילתיים הקשורים לקהילה זו. אבל לעניין החובה למנות דיינים, כל בני העיר מחויבים 

על כך וכולם כציבור אחד לעניין זה.
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על פי הלכה יש מעלה שהדיינים לא יהיו מאותה קהילה וכמו שמפורש בשו"ע חו"מ סי' ז סעיף ז "אסור לאדם לדון למי שהוא אוהבו... ואם לא היה 

מכיר את שום אחד מהם ולא את מעשיו, אין לך דיין צדיק כמוהו". ובפרט כאשר בדרך כלל הדיינים של הקהילה אינם בהכרח הדיינים המומחים 

ביותר בעיר זו וכל ייחודם הוא שהם שייכים לאותה קהילה. אמנם, יש מעלה מסוימת בדיינים מאותה קהילה, מאחר וכתב סירוב של דייני הקהילה 

כוחו יפה להכריח את בעלי הדין יותר מאשר כתב סירוב של קהילה אחרת. אבל, עם זאת נראה שאין בכל זה סיבה לחייב כל קהילה להקים בית דין 

משל עצמם ומשקל מעלה זו אינו עולה על החיסרון שהדיין מכיר את בעלי הדין. ובפרט בארץ ישראל שמעל 90% מפסקי בית דין מאושרים על ידי 

בתי המשפט וזה עיקר הכוח של בתי דינים. כמו כן, מנהיגי הקהילות יכולים להכריח לציית לפסקי דין של בתי דינים אחרים וכמו שאכן יש בקהילות 

גדולות של חסידים שאין להם בית דין משל עצמם.

לעניין התקנה מבית החיים מפורש בשו"ת דברי חיים יו"ד ח"א סי' נב, בשו"ת שואל ומשיב תליתאה ח"א סי' רצב ובשו"ת מהרש"ם ח"א סי' קכה 

שדברי התרומת הדשן לא נאמרו להפריד קהילות אם יהיה להם בית החיים משלהם, אלא להיפך שאף כפרים שסביבות העיר שהם נפרדים במסים 

ובכל ענייני הקהילה, אם אין להם בית החיים משלהם הרי הם שייכים לעניין בית דין לאותה עיר שהם שייכים לבית החיים שלהם. וביותר מפורש 

בשו"ת שואל ומשיב במקום אחר )המקור לא זכור לי, מובא בהערות על תרומת הדשן שנדפס בשני כרכים בח"ב סי' סה( שכתב בפשיטות שלא 

יעלה על הדעת שקהילות ספרדים ואשכנזים ייחשבו כשתי קהילות לעניין בית דין כיון שיש להם בית החיים בנפרד.

ורשאים שני הצדדים לבחור  דין אחר שבעיר  נראה בפשיטות שאף אם שני בעלי הדין הם מבני קהילה אחת רשאי הנתבע לבחור בבית  זה  כל 

בזבל"א. אבל, בנידון השאלה שאחד מהצדדים מבני קהילה זו והשני מקהילה אחרת, יותר גרוע אם ידונו בפני דייני הקהילה שמכירים צד אחד 

למקרה  דומה  ואינו  שירצה.  דין  בית  בכל  לדון  חופשי  יהיה  השני  וצד  בלבד  אחד  דין  בבית  לדון  מוגבל  אחד  שצד  הדין  מידת  לקתה  גם   בלבד. 

ששני בעלי הדין משני עיירות, ששם כל אחד מחויב לדון בבית דין שבעירו כאשר הוא נתבע, לא כן בנידון השאלה שצד אחד מוגבל והשני בלתי 

מוגבל.

כל זה לעניין לכתחילה, אבל בדיעבד, לאחר שקבל קניין וחתם על הסכם בוררות, הרי הוא חייב לדון בפני ביה"ד של הקהילה ואינו יכול להיפטר 

בטענת אונס. שהרי אפילו הרחקה דר"ת אינה נחשבת כאונס לעניין גט לדעת רוב הפוסקים. גם אי אפשר לומר שכתב הסירוב נעשה שלא כדין אם 

הדיינים סמכו על בעל שבט הלוי. ובפרט שפשרה וכל שכן דין דינו כמכר ותלוהו וזבין זביניה זבינא.

שינוי מקום בברכות ביציאה מהבית לגינה

שאלה:

שלום הרב,

רציתי לשאול אם יש הפסק אם אני אוכלת בבית ויוצאת עם האוכל לגינה של הבית

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

בענין זה יש להבדיל בין חצר משותפת לכל הבנין לחצר פרטית המגודרת בגדר ופונה לבית עצמו. כאשר החצר היא משותפת יציאה אליה נחשבת 

שינוי מקום ויש לחזור ולברך, אלא אם כן מדובר בסעודת פת, שבזה אף הספרדים נהגו בדיעבד כשיטת הרמ"א ששינוי מקום אינו מחייב ברכה 

נוספת ]וכפי הכלל הידוע שבספק ברכות לא קיבלו את הוראות מרן השו"ע[. אך לכתחילה כמובן אסור לצאת כדי שלא להכנס לספק ברכות.

כאשר החצר היא פרטית ומגודרת אין צורך לחזור ולברך, לפי שהיא נחשב כחדר נוסף באותה דירה, ויש שהחמירו בזה, לכן לכתחילה יש להמנע 

אא"כ הוא רואה משם את מקומו הראשון.

מקורות:

ראה שמירת שבת כהלכתה פרק נד הערה לג בשם הגרש"ז אויערבך, שו"ת אור לציון ח"ב פרק יב  סעי' טז, וראה ס' וזאת הברכה שיש שהחמירו 

בזה, וכך מפורסם בשם הגרי"ש אלישיב. בילקוט יוסף סי' קעח הערה ג כתב אף הוא להקל בענין זה.

אגב, שאלה זו מצויה מאוד בחג הסוכות, כאשר אדם יושב ואוכל בסוכתו ורוצה להכנס שוב הביתה להביא מאכל או משקה נוסף. לכתחילה יש לדאוג 

להביא הכל קודם ושלא להכנס לשאלה זו, אולם בדיעבד אם מדובר בחצר פרטית לא יחשב הדבר כשינוי מקום.
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