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הדפיסו ש -לפורים  חולצות נשים לבחוריםמכר 
  עליהם סמל הישיבה

לבש בחולצות לבנות שנראות ייסור לא האם יש אא.  :יבוארובו 

מותר  ,האם בגד של איש שנעשה לאשה כחולצות של אנשים. ב.

אם יש  ,אם לובש את הבגד שלא כדרך הנשים ג.. לאשה ללבוש

היה מום במקח  מהו גדר מקח טעות. ה. . ד.ילבשאיסור לא 

ידע שיש לא  האם הוי מקח טעות. ו. ,שהיה יכול הלוקח להבין

  האם חייב לשלם. ,והזיק את המקח ,מום במקח

  הנידון

כדי  ,פוריםבחורי ישיבה ביקשו לקנות שלושים חולצות עבור "

על החולצות מדפיסים סמל הישיבה ו ,"עזר חתנים"לאסוף כסף ל

 .הישיבה לקנותם עבורהבחורים התנדב אחד  ."עזר חתנים"ושל ה

 המוכרבטעות  .וביקש חולצה לבנה ,חרדיתהוא נכנס לחנות הלבשה 

 כי ההבדל ביניהן ,הבחור לא שם לב .הביא לו חולצה לבנה של נשים

 ,א. חולצה של אנשים הכפתורים הם שמאל על ימין :הוא דק מאוד

בצורה ים הוא שנחולצה צוארון של  ושל נשים ימין על שמאל. ב.

הוא קנה  .מבחין בזה לאישיבה השבחור ן בואחרת משל גברים. כמ

עזר "של הסמל בה ויהיש סמלוהדפיס עליהם  ,שלושים חולצות

  ..לאחר מכן נודע הטעות. ."חתנים

ולא עלי  ,חולצה של גברים ולבדוק שזהיה עליכם א.  :טועןהמוכר 

המשנה ברורה מתיר ללבוש בגד אחד של אשה בפורים.  לבדוק. ב.

 ,למשגיח ,ומביאים לישיבה ,בדרך כלל קונים חולצה אחת ג.

בבת אחת לקנות  הרבה חולצות. אבל קונים מכן. ולאחר ובודקים

 ,אתם הזקתם את הבגד ד. חוסר אחריות.זה  ,שלושים חולצות

ול למכור את החולצות כילולי זה הייתי ו ,ו הדפסהשהדפסתם עלי

  לאחרים.

והאחריות  ,או נשים א. אני לא מבין בחולצות גברים :טועןר הבחו

למרות שהמשנה ברורה מתיר בדוחק  מוטלת רק על המוכר. ב.

 ,אנו נוהגים שלא לסמוך עליו בגד אחד של אשה בפורים, ללבוש

ור אף בגד אחד של אשה לאס ,שיאלא כפסק המובא בשם החזון א

   בפורים.

  צודק בטענותיו.מי 

  תשובה

אם . אבל ילבשולצה זו יש בה איסור לא הרבה להסתפק אם חיש 

אונה המוכר  ,ילבשיורה מורה הוראה מובהק שיש בה איסור לא 

לצות המודפסות ויש להחזיר לו את החו ,את הבחור ובטל המקח

  ולא לשלם דמיהן.

  התשובהביאור 

  א

כיון שבמקור היא חולצה  ,ילבשאין בזה איסור לא אולי 

  גברית

מכמה  ,בחולצה זו ילבשיש לדון הרבה האם יש אסור לא באמת 

חולצה לבנה כזו  ,שבמקור ,ואמרו לי ,ענין זהבדקתי דהנה טעמים. 

ורק  ,ולא עשו לנשים כאלה חולצות כלל וכלל ,היתה רק של אנשים

וחולצות אלו היו נקראות  ,לבשו כאלה חולצות ,עורכות דין וכדו'

  ."חולצה גברית"

לו לעשות יחהתעשרים שנה \אלא שלפני כמה שנים אולי עשר

וכמדומני שאפילו היום אשה שמבקשת  ,חולצות כאלה לנשים

שיתאים  ,נו קצתאלא ששי ,חולצה כזו שמה הוא "חולצה גברית"

הביא להלכה  )חלק ב סימן קח אות א'(ובשו"ת מנחת יצחק  ,לנשים

אבל מה "אבני צדק (חיו"ד סי' ע"ב), וז"ל,  בותבתשו מה שכתב

שנעשה חדשות בארץ, שהולכים איזה נשים, במלבוש הנקרא כובע 

(קאפעליש), או בגד הנקרא מענער ראק, שנראה לעינים, שאין זה, 

שמו  כל מקוםיש, והגם שמשונה קצת משל איש, מאלא להתדמות לא

, הזל עליו לכן זה וזה מכוער מאד, ונראה דאסור, וכבר הרעשתי ע

   ".רב, וגם צויתי להכריז שאסור עכ"לוצווחתי בדרושים בקהל 

אלא שכבר  ,ואם כן לכאורה היה מקום לאסור לנשים חולצות אלו

חוצלות כיון שבמקור הן  ,אלא שמכל מקום ,הרגילו בזה גם הנשים

  .אפשר שאין לאסור ,ויש להם רק שינויים קלים לנשים ,לגברים

 ,שהחסידים לובשים ימין על שמאל גם בחולצות יפות כאלהעוד ו

  .לא ניכרכמעט והסימן של הצוארון הוא 

שכתב בסוף  )חלק ח סימן תקמו(וראיתי בשו"ת רבבות אפרים 

שאין הנשים מקפידות כלל על הצד של ימין על שמאל  ,התשובה

ששליש  ,ואמר לו בעל חנות לחולצות גברים ,כהיתרונעשה הדבר 

  .מהקונות הן נשים
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כן שהיה חולצה לבנה היתה במקור רק לגברים, וית :מזההעולה 

לכן יש מקום לומר שגם  .חולצה זאת לאשה ללבוש פעם איסור

שימין  ,כי השנויים קלים מאוד ,ילבשהיום אין בזה איסור לא ל

הרבה נשים שלא מקפידות ויש  .לכיםם הויידעל שמאל גם חס

  .שהוא שינוי מועט מאודן רק שינוי הצוארו ויש על זה,

  הולך בדרך אחרת ממה שהנשים רגילות יש להתיראם 

ך שאם הולך עם הבגד בדר ,על פי המבואר להלן טעם יש להתירועוד 

 כיוןו, ילבשאין איסור לא  ,ת ממה שהנשים רגילות ללכתרחא

אין זה  ,יבהלובשים אותו הבחורים בפורים עם הדפסה של הישש

ועוד שבדרך כלל מוסיפים לזה מעיל  .בדרך שהנשים רגילות ללכת

  .עליון

 לא, לד כרך( תלמודית אנציקלופדיההנני מעתיק מה שהביאו בזה בו

 רגילות בו מהאופן אחר באופן נשים בגדי הלובש איש"ל "וז )ילבש

 על עובר שאינו מדבריהם שנראה הראשונים מן יש, ללבשם הנשים

 ראש על נשים תכשיטי ליתן המנהג לענין וכתבו, ילבש לא איסור

 הנשים דרך שאין, ילבש לא משום אסור הדבר שאין, לתורה העולה

 ה"וכ( ג"רה בשם, קנט' עמ לולב' הל גיאות ץ"רי[ תכשיטיה את כך ללבוש

: קכו' סי ה"ח החכמה בצל ת"שו' ועי). ן"הרמב בשם, קעד' סי זאב בנימין ת"בשו

 שנראה הראשונים מן ישו ].י"ה ב"פי ז"ע ם"הרמב' ל פ"ע, אפשר

 בו מהאופן אחר באופן נשים בגדי אנשים בלבישת שאף, מדבריהם

 שסוף", ילבש לא איסור של גנאי" חשש יש, ללבשם הנשים רגילות

המנהיג הל' סוכה עמ' תיח. ועי' רי"ץ [נשים  בתכשיטי הלובש מתנאה סוף

גיאות שם: אלא שאין יפה לשום כן על ראש בני אדם, וצ"ב בכוונתו, ועי' שו"ת 

מהרי"ק שורש ט. ועי' שו"ת נבחר מכסף יו"ד סי' טז, שיש הנזהרים מליתן תכשיטי 

אלא מניחים אותם על כתיפו, כדי למעט באיסור לא ילבש, נשים על ראש החתן, 

והנה באופן הנ"ל שאינו  .ל"עכ "]שהרי אין דרך הנשים ללבשם באופן זה

  מתנאה שלובש תכשיטי נשים, משמע שמותר לכל הדעות.

יש מקום  ,אם הולך עם בגד אשה שלא כדרך הנשים :מזההעולה 

לכן גם בנידון דידן שאינו מתכשט  ,להתיר אם אינו מתכשט בבגד

  מותר. -בו 

  ב
 ,אם יפסוק מורה הוראה שאסור ללבוש את הבגדיםו

  .האם יש בזה מקח טעות וחוזר המקח ,צריך ביאור

  מנהג המדינהלפי טעות מקח 

הרי שחולצות של  ,שבחורים שקונים חולצות ,והנה דבר פשוט הוא

ואפילו אם תמצא לומר שיטען המוכר דיש  ,נשים הם מקח טעות

בש והללסמוך על דעת המשנה ברורה שכתב בדוחק שאין מוחין ביד 

ומה שנהגו ללבוש " , ח)אורח חיים תרצודז"ל המחבר (, בגד אחד

פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין איסור 

מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא; וכן בלבישת  ,בדבר

וכתב  כ."ע "דאסור, אבל המנהג כסברא הראשונה כלאים דרבנן. וי"א

עיין ביו"ד סימן קפ"ב  -הראשונה "ל "וז )ס"ק ל(משנה ברורה ה

הן בפורים או  ,בשם הב"ח שיש לבטל מנהג זה ורי זהבשכתב שם הט

ואם כל המלבושים של  .שם ר הגולהבא ן כתבוכ ,בשמחת נישואין

אפשר שאין למחות בהם  ,וניכרים הם ,של אשה חדרק מלבוש א ,איש

  עכ"ל "ובשל"ה שהזהירו להרחיק מזהסת הגדולה ועיין בכנ .[פמ"ג]

גדול,  אלא רק בדוחק ,הנה גם המשנה ברורה לא מתיר ממש בגד אחד

אינם ודבר פשוט שבני ישיבה  ,"אפשר שאין למחות"שהרי כתב 

ועוד שכיון שהחזון איש הורה שיש למחות צריכים לנהוג כך. זאת 

מנהגם אפילו על בגד אחד, בודאי אין זה מנהג בחורי ישיבות, ועוד ש

, לפיכך בודאי הוי מקח ללכת לפי פסק של מורה הוראה מובהק

ל "וז )ו ,רלב(חושן משפט בוהרי זה דומה למה שפסק המחבר  טעות,

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, "

אינו מחזיר בו אלא  רי זהמחזירין. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, ה

" המדינה הוא סומך תן סתם, על מנהגאם פירש, שכל הנושא ונו

מנהג שכך רים טענת מקח טעות ווט שיש לבחשפאם כן דבר  .ל"עכ

  .שהוא מוםהישבות בני 

אף על פי שפסק המשנה ברורה שאפשר שאין  :מזההעולה 

מנהג  ,מכל מקום ,למחות ביד הלובש בגד אחד של אשה בפורים

במקח שהולכין  ,ה מקח טעותז והרי ,בות להחמיר בזהישיבני ה

  מדינה.טעות לפי מנהג בני ה

  האם אין טענת מקח טעות בגלל שהיו יכולים לראות

שהרי פסק  .שהיה לכם לבדוק האם יכול לטעון המוכר ,אבל יש לברר

אם היה דבר שהלוקח יכול להבחינו וז"ל " ,סימן רלב ס"ק יבסמ"ע ה

לאלתר, כגון שיכולין לנסותו ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן, 

המגיד משנה שם [פט"ו  תבכן והמוכר מכר לו סתם, אינו חוזר, כ

דידן היה לבחורים לבדוק אם כן בנידון  " עכ"לממכירה ה"ג]

  שהחולצות אינם של נשים, ולא הוי מקח טעות.

 ,יה יכול להבחיןמכל מקום בנידון זה נראה שאין זה נחשב שהלוקח ה

אם הם של נשים  ,כיון שבחורי ישיבה אינם מבינים בחולצות לבנות

ואינו ידוע לבחורי  ,שההבדל הוא דק מאוד מיוחדב ,יםשאנ שלאו 

  .ישבה והם סומכין רק על המוכר
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שקונה שור רק  ,שיודע בו המוכר ח,ללוקוהרי זה דומה ממש 

חושן משפט כמבואר ב ,ומכר לו שור נגחן דהוי מקח טעות ,לחרישה

כי הוא פשוט מביעתא  ,ובאמת אין צריך ראיה לדין זה ,כג ,רלב סימן

דעתם שיתן להם חולצה  ,שבחורים שקונים ממוכר חולצה ,בכותחא

  .לפיכך הוי מקח טעות ,של בחורים ולא של נשים

שאם הלוקח היה יכול  ,ע"אף על פי שפסק הסמ :מזההעולה 

 ,תח טעוקממכל מקום כאן הוי  ,להבחין במום לא הוי מקח טעות

   נשים. אם הן של ,שבחורי ישיבות אינם מבינים בחולצות כיון

  האם המוכר יכול לטעון שאתם הזקתם את החולצות

שלולי שהדפסתם על  ,האם יכול המוכר לטעון ,ועוד צריך לבאר

אם כן אתם  ן,היה אפשר להחזיר ,מת הישיבהתהחולצה את חו

  .הזקתם את החולצות

המוכר בהמה לחבירו לטביחה  )מכירה טז, ו(רמב"ם כתב הדהנה 

ושחטה ונמצא טרפה, אם נודע בודאי שהיתה טרפה כשלקחה הרי זה 

מים, מכאן אתה למד מחזיר לו את השחוטה ויחזיר המוכר את הד

שהמוכר דבר שהיה מום בממכרו ועשה בו הלוקח מום אחר קודם 

שיודע לו המום הראשון, אם עשה דבר שדרכו לעשותו כגון זה 

ששחט את הטרפה פטור, ואם שנה ועשה מום אחר קודם שיודע לו 

" המום [הראשון] מחזיר המקח לבעליו ומשלם דמי המום שעשה.

ם עשה הלוקח מום אחר במקח לפני שאמבואר . הנה ם"הרמבעכ"ל 

  שידע שיש בו מום אינו משלם.

המוכר דבר "ל "וז )עיף יגרלב ס(חושן משפט פסק המחבר בוכן 

שהיה מום בממכרו, ועשה בו הלוקח מום אחר קודם שיודע לו המום 

הראשון, אם עשה דבר שדרכו לעשותו, פטור. ואם שינה ועשה מום 

המקח לבעליו ומשלם דמי המום אחר קודם שיודע לו המום, מחזיר 

  ל."עכ "שעשה

ועשה בו  ,ולא נודע ללוקח ,הקונה דבר שיש בו מום :מזההעולה 

אין לכן  אם זה מום שהיה רגיל לעשותו. ,פטור לשלם ,מום אחר

  ו את החולצות עם החותמת.המוכר יכול לטעון שהבחורים הזיק

  האם חותמת החולצות נחשב דבר הרגיל לעשותו

שיבה על החולצה אינה יהדפסת חותמת הד ,קאבל לבעל דין יש לחלו

דע נוה מום במקח קודם ששעוהרי זה כשינה ו ,דבר הרגיל לעשותו

 ,הכונה שקנאו בשביל זה ,כורדונראה דגדר דבר ש .לו המום הראשון

 ,אבל הדפסה על החולצות ,סתם ובא הרמב"ם לאפוקי אם הזיק

בחורים אלו קנו את החולצות בשביל אבל  ,דבר הרגיל ואפילו שאינ

  .בילם זהו הדבר הרגילזה, ובש

דאיך יש ללמוד  ,כבר כתב בנתיבות המשפט להקשות ,אבל בר מן דין

  .ממוכר שור ונמצא טרפה להזיק דבר שחשב שהוא שלו

שהקשה על מה  )ביאורים סימן רלב ס"ק ה(נתיבות המשפט ל "וז

ואם שינה ועשה מום אחר קודם שיודע " )מובא לעיל(שפסק המחבר 

, והקשה "המקח לבעליו ומשלם דמי המום שעשהלו המום, מחזיר 

[בטור סעיף י"א] ומשלם דמי המום שעשה. ועיין "ל "הנתיבות וז

שנלמד מהא דטבח. ואף דלכאורה לא דמי, דשם בקנאו לשחיטה 

ואי אפשר להתברר רק  ,ם היא טריפהדתרוייהו לא ידעו א ,מיירי

והיה באופן  ,ודאי כשהזיק הוא בדבר שאין דרכו לעשותו ,בשחיטה

במכר, אחר  ןכין שאה אפילו בבהמה טריפה חייב, מ ,דהוי היזק

יתחייב הלוקח, דהא  יתית יכימה ,שהמוכר ידע מהמום ואינה הלוקח

שמ"א [סעיף ד']  ימןסוף הלוקח בחזקת שלו הזיקה, ודמי להא בס

הן אביהן פרה שאולה וטבחוה ואכלוה דמשלמין שהניח ל ,ביורשים

דמי בשר בזול משום הנאה דידהו, משמע דאם הזיקו הבהמה ולא 

היה להן שום הנאה דאין משלמין כיון שנאנסו וסברו שהיא שלהן, 

  ל"עכ "דכוותיה כי נמי וה

ואינו יודע שיש  ,דהמזיק דבר שיודע שהוא שלו ,הקשה הנתיבותהנה 

ולא  ,לא ידע המוכר שיש מוםש ,ודוקא בטריפה .ודאי פטורבו מום ב

לכן אם הזיק הלוקח  ,ושניהם יודעים שיתכן שיש בו מום ,הלוקח

ל אבויחזור המקח,  ,השהיה לו לחשוש שאולי הוא טרפ ,חייב לשלם

כי סומך  ,בו מוםוהלוקח ידע שאין  ,בדבר שידע המוכר שיש בו מום

מדוע שישלם על נזק שעושה לדבר  ,על המוכר שמוכר לו דבר טוב

  .שיודע בו שהוא שלו בודאות

יש חילוק בין  ,ואפשר לחלק, דבמזיק באונס"ל "הנתיבות וזומתרץ 

אבידה ובין אונס דדמי לאונס ד ,אונס דדמי לאונס גניבה שפטור

התוס' בב"ק דף כ"ז [ע"ב] ד"ה ושמואל אמר,  כתבושו כמ ,דחייב

כיון שאפשר לבדוק אחר המום  ,דהכא מר,ול שי ןכם , ואיין שםע

דמי לאונס דדמי לאבידה דחייב. ומהאי טעמא  ,קודם שנשתמש בו

בסעיף ט"ו בחצר ודר בו חייב להעלות לו שכר, ומשמע כמו בדר 

החצר קיימא בחצר חבירו, אפילו בגברא דלא עביד למיגר רק ש

לאגרא [עיין סימן שס"ג סעיף ו'], אף שהמוכר הזיק את עצמו דאם 

כיון שדר בו בלא בדיקה  קום,מכל היה מודיעו היה יכול להשכירו, מ

דחשיב כאילו הוא המזיק מדעת.  ,חייב הלוקח לשלם ,אחר המום

  ." עכ"לומ"מ צ"ע.



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

אינם שייכים לבחורי ישיבות שאינם מבינים דברי הנתיבות והנה 

  , והרי זה ממש אונס דגניבה, ולא אונס דאבידה.בחולצות

ם למוכר על הפסד לשלאור זה נראה שאי אפשר לחייב את הבחורים ל

  אם יפסוק מורה הוראה מובהק שאסור להשתמש בהם. ,צותהחול

שבשביל זה  ,החתמה של החולצות היא דבר הרגיל :מזההעולה 

יבים על שהזיקו את לכן הבחורים לא חי ,קנו את החולצות

יש  ,שדוקא אם היה אפשר לבדוק את המום וד,החולצות. וע

וכאן לא היה לבחורים אפשרות לבדוק את  ,לחייב על נזק לא רגיל

  המום.

  העוליםדינים 

כן שהיה חולצה לבנה היתה במקור רק לגברים, וית  .א

לכן יש מקום  .חולצה זאת לאשה ללבוש פעם איסור

כי השנויים  ,ילבשלומר שגם היום אין בזה איסור לא ל

ויש  .לכיםם הויידשימין על שמאל גם חס ,קלים מאוד

רק שינוי  ויש הרבה נשים שלא מקפידות על זה,

 .שהוא שינוי מועט מאודן הצוארו

יש מקום  ,אם הולך עם בגד אשה שלא כדרך הנשים  .ב

לכן גם בנידון דידן שאינו  ,להתיר אם אינו מתכשט בבגד

 .מותר –מתכשט בו 

אף על פי שפסק המשנה ברורה שאפשר שאין למחות   .ג

 ,מכל מקום ,ביד הלובש בגד אחד של אשה בפורים

 ,ה מקח טעותז והרי ,בות להחמיר בזהישימנהג בני ה

 .מדינהבמקח טעות לפי מנהג בני השהולכין 

שאם הלוקח היה יכול  ,ע"אף על פי שפסק הסמ  .ד

מכל מקום כאן הוי  ,להבחין במום לא הוי מקח טעות

שבחורי ישיבות אינם מבינים  כיון ,תח טעוקמ

 .נשים אם הן של ,בחולצות

ועשה בו מום  ,ולא נודע ללוקח ,הקונה דבר שיש בו מום  .ה

לכן  אם זה מום שהיה רגיל לעשותו. ,פטור לשלם ,אחר

ו את החולצות אין המוכר יכול לטעון שהבחורים הזיק

 .עם החותמת

שבשביל זה קנו  ,החתמה של החולצות היא דבר הרגיל  .ו

יבים על שהזיקו את לכן הבחורים לא חי ,את החולצות

שדוקא אם היה אפשר לבדוק את  וד,החולצות. וע

וכאן לא היה לבחורים  ,יש לחייב על נזק לא רגיל ,המום

  .אפשרות לבדוק את המום

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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