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זהירות: מומים! עקרונות של "מקח טעות"

בשבוע זה אנו מציינים את פרשת שקלים, המחיל את הסדר של שבתות "מיוחדות" המובילים 

עד לחג הפסח. מלבד האופי הנעלה של התקופה במובן הרוחני, עבור רבים מאתנו יש גם צדדים 

גשמיים ייחודיים המאפיינים את הזמן, ובתוכם: קניות. 

כן, תקופת טרום-פסח מהווה זמן ידוע לקניות. חנויות ועסקים רבים, המבקשים למשוך אליהם 

וילדים,  נשים  גברים,  בגדי  כולל  ומגוונים,  רבים  לקוחות, מציעים מבצעים על מוצרים  ים של 

מוצרי חשמל, כלי בית, כלי כסף, וכך הלאה – שלא לדבר על מוצרי מזון. בהתחשב בתקופת 

הקניות הממשמשת ובאה, מן הראוי לעסוק ב"הלכות קניות" – הלכות הנוגעות למקח וממכר 

שכולנו עסוקים בו.

דיני "מקח טעות" – מקרים שבו הקונה מקבל  הנוכחי, נתמקד צדדים מסוימים של  במאמר 

משהו אחר, במידה כזו או אחרת, ממה שהוא ציפה לקבל. השדה ההלכתי של "מקח טעות" 

רחב ידיים ומגוון, וכמובן שאין אפשרות להקיפו במסגרת של מאמר בודד. ואולם, ננסה לדון 

בדינים המרכזיים והשכיחים של התחום, ולהותיר את מה שלא נוכל להקיף – להזדמנות אחרת.

איך  מוגדר האיסור למכור מוצר שיש בו מום? איך יש להגדיר "מום" לעניין דיני מקח טעות? 

את  לבדוק  אחראי  הקונה  כמה  עד  ההלכתית?  השאלה  בתוך  גורם  מהווה  הקונה  כוונת  מתי 

הממכר לפני הקנייה? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

איסור הטעייה

אסור לאדם למכור ממכר – אם מיטלטלין ואם מקרקעין – כאשר יש בו פגם או מום. כאשר 

הדבר נעשה בלי להודיע לקונה על הימצאות הפגם, הרי שהמוכר עובר על איסור של הטעייה.

כאשר אדם מוכר ממכר פגום במחיר השוק הרגיל )המחיר של ממכר תקין(, עובר המוכר על 

איסור אונאה, כיון שהוא מוכר במחיר שאינו מתאים למצב המוצר. כאשר ההפרש במחיר הוא 

יותר מששית המחיר, עובר המוכר בוודאות על איסור, וייתכן שהאיסור קיים גם בהפרש קטן 

מזה )עי' בשולחן ערוך, חושן משפט רכז, ו(. 

אך גם כאשר המוכר מוריד את המחיר בשל הפגם הקיים בממכר, אם מסתיר את הפגם מהקונה 

המחיר  שכן  למחיר,  קשור  אינו  האיסור  הזה,  במקרה  אחר.  איסור   – איסור  על  המוכר  עובר 

משקף נאמנה את מצבו של הממכר, אלא לכך שהמוכר מטעה את הקונה.

ויקהל תשע"ו

למכור  האיסור  מוגדר  איך   טעות".  "מקח  דין  של  יסודות  בכמה  עוסק  השבוע  מאמר 

מוצר שיש בו פגם? איך יש להגדיר "מום" לעניין דיני מקח טעות? מתי כוונת הקונה 

מהווה גורם בתוך השאלה ההלכתית? עד כמה הקונה אחראי לבדוק את הממכר לפני 

הקנייה? 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!

פרשת  וכן  ויקהל,  פרשת  קריאת 

תמיהה.  מעלה  אחריה,  הבאה  פקודי 

למה התורה טורחת לכתוב שוב את כל 

אותם הפרטים שכבר נכתבו בפרשות 

בכך  די  היה  לא  האם  ותצוה?  תרומה 

בני-ישראל  "ויעשו  התורה  שתכתוב 

ככל אשר ציווה ה' את משה כן עשו?

התשובה  את  למצוא  שנוכל  דומה 

שמביא  כז(,  )לה,  רש"י  בדברי  לכך 

את מה שכתב המדרש אודות תרומת 

הנשיאים. ואלו דברים המדרש:

"כל  ה(  )לה,  משה  שאמר  "בשעה 

ולא  ה'",  תרומת  את  יביאה  לב  נדיב 

על  בעיניהם  רע  היה  לנשיאים,  אמר 

"יביאו  שלא אמר להם להביא. אמרו: 

נמלא  שיחסר,  ומה  שיביאו  מה  העם 

במלאכת  ישראל  כל  שמחו  אנחנו". 

נדבה  כל  בשמחה  והביאו  המשכן 

לה,  )שמות  כתוב:  מה  ראה  ובזריזות. 

הנשים",  על  האנשים  "ויבואו  כב( 

שהיו דוחקים זה על זה ובאים אנשים 

ונשים בערבוביה. ולשני בקרים הביאו 

כל הנדבה, שנאמר )לו, ג( "והם הביאו 

)לו,  וכתיב  בבקר".  בבקר,  עוד  אליו 

שני  לאחר  דים".  היתה  "והמלאכה  ז( 

נדבתם  להביא  הנשיאים  בקשו  ימים 

ו(  )לו,  משה  צוה  שכבר  יכלו,  ולא 

"ויעבירו קול במחנה לאמור: איש איש 

אל יעשו עוד מלאכה". והיו הנשיאים 

המשכן.  בנדבת  זכו  שלא  על  מצירים 
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ז(. לאור  "גניבת דעת", כפי שכותב הסמ"ע )חושן משפט רכח,  זו כלולה באיסור של  הטעייה 

אפיון זה, עולה שהאיסור, שלא כאיסור אונאה )עי' בשולחן ערוך, חושן משפט רכח, כו(, נאמר 

אף בנוגע למכירה לאינו-יהודי. חז"ל מלמדים שאיסור גניבת דעת נאמר ביחס לכל אדם, ולאו 

דווקא בנוגע ליהודים )אך ייתכן שיש ביניהם הבדלים; עי' חולין צד, א, ובטור ושולחן ערוך, חושן 

משפט שמח, א(. 

)קונטרס  שלום  במשפט  עי'  אינם-יהודים  עם  ומתן  במשא  טעות  מקח  בדין  נוספים  לפרטים 

אחרון רכב(.

ביטול המכר

מצדו של הקונה, מה שחשוב אינו האיסור שעובר המוכר, אלא זכותו לבטל את המכר לאחר 

לגיטימית לקבל  ציפייה  לו  יש  גילוי הפגם. עיקר ההלכה בכך הוא שכאשר אדם קונה ממכר, 

זו, עולה שכאשר המוכר מספק מוצר פגום )באופן  ופגם. בשל ציפייה  בו כל מום  מוצר שאין 

משמעותי, ועי' להלן(, נזקפת לטובת הקונה זכות לקבל את המכר )רמב"ם, הלכות מכירה טו, ו; 

שולחן ערוך, חושן משפט רלב, ז(.

המקור הראשוני להלכה זו הוא דברי הגמרא במסכת כתובות, הדנה במומים השייכים לנישואין. 

כאשר זוג נישא, ולאחר הנישואין אחד מבני הזוג מוצא מום בזולתו )הגמרא דנה בעיקר במומים 

שהבעל מוצא באשתו הטרייה(, יש מקום לבעל להיפטר מהתחייבויותיו לפי הכתובה. 

כמום.  הנחשבים  נושאים  עוד  וכך  נפשיים,  מומים  והם  פיזיים  מומים  הם  כוללים  אלו  מומים 

למשל, הגמרא דנה באדם שנשא לאישה, ולאחר נישואיו גילה שיש עליה נדרים – היא נדרה 

לאסור על עצמה דברים שיש בהם כדי להשפיע על הקשר הזוגי. גם כאשר לא הותנה שום תנאי 

בין בני הזוג, רשאי הבעל לחזור בו מהתחייבות הכתובה, שכן נחשב הדבר כאילו הדבר הותנה 

ביניהם מראש )כתובות עב, ב; עי' רא"ש, שם, סימן י(.

הגדרת מומים

מקרים רבים של מקח טעות הם די ברורים וחד-משמעיים. כאשר אדם קונה מוצרי מזון מחנות, 

ומוצא אותם מקולקלים, ברור שהוא יכול לחזור בו מהמכר: אין ספק שהוא לא התכוון לקנות 

מזון מקולקל. מנגד, כאשר אדם קנה שעון יד מבית "קסיו", ולאחר הקנייה הוא מוצא שריטה 

קלה על גב השעון, ברור שאין בכך "פגם" הראוי לביטול המכר: אין אדם שמקפיד על כך ורואה 

בו מום. ואולם, מקרים אחרים עשויים להיות יותר עדינים ומורכבים.

הדרך שיש להכריע במקרים של מקח טעות היא על-פי הפנייה למנהג הרווח באותו המקום. 

כאשר באותו מקום פגם מסוים נחשב דעת בני אדם כמום משמעותי )באופן שאנשים נזהרים 

מלקנות מוצר במצב דומה(, די בגילוי הפגם כדי להקים עילה לביטול המכר. ואולם, במקומות 

יהווה עילה  וכן קונים מוצרים במצב דומה, אותו המום לא  שבני אדם אינם מקפידים על כך, 

למקח טעות.

עיקרון זה נפסק על-ידי הרמב"ם )טו, ה( והשולחן ערוך )רכב, ו(. בביאור הגר"א מבאר שיש לכך 

מקור מהדין התלמודי של אדם שנישא לאישה, וגילה לאחר מכן שיש עליה נדרים. רק נדרים 

שמפריעים לקשר הזוגי, המתייחסים ל"דברים שבינו לבינה", יש בכוחם להקים עילה של מקח 

נדרים שלא מפריעים בדרך כלל לבני אדם, אין בכוחם להקים  נדרה  טעות. במקום שהאישה 

עילה של טעות. 

דוגמה לכך מצאנו בשולחן ערוך )רלב, יט(, שם נתבאר: "המוכר ביצים לחבירו ונמצאו מוזרות 

)ופי' שהתחיל להתהוות בו צורת האפרוח( שאינם ראויים לאכילה, הוי מקח טעות ומחזיר את 

הדמים. ועכשיו לא נהגו כן, ומנהג מבטל הלכה". אמנם בטור נפסק שבמקרה הזה )קנה ביצים 

וקיבל "ביצים מוזרות"( קם עילה לביטול המכר, פוסק השולחן ערוך ש"עכשיו לא נהגו כן" – 

כיום )בזמן ומקום של השולחן ערוך( המנהג הוא שלא להקפיד על כך – ו"מנהג מבטל 

בנדבת  זכינו  ולא  "הואיל  אמרו: 

המשכן, נתן בבגדי כהן גדול". שנאמר 

אבני  את  הביאו  "והנשיאים  כז(  )לה, 

השהם".

צדקת  את  נכונה  אמדו  לא  הנשיאים 

הרבה  שיחסר  והניחו  העם,  וגדלות 

רב.  חלק  להם  ויוותר  התרומה  מן 

המשכן  לתרומת  נרתמו  העם  אולם, 

נותר  ולא  ובהתלהבות,  בהתרגשות 

בשל  השהם.  אבני  אלא  לנשיאים 

תרמו  אלו   – לתרומה  הגישה  הבדלי 

בהתלהבות, ואלו לא – המדרש מסיים 

אות  חסר  "נשיאים"  המילה  שנכתב 

 - שנזדרזו  בני,  הקב"ה:  "אמר  יו"ד: 

יכתב שהביאו והותר )לו, ז(; והנשיאים 

משמם,  אחת  אות  חסר  שנתעצלו, 

שכן כתיב 'והנשאם' חסר יו"ד."

כלומר, למדים אנו מכאן שהעיקר אינו 

השהם  שאבני  )ייתכן  שמביאים  מה 

היו יקרים יותר משאר התרומה כולה(, 

ה'איך'  לפעמים,  מביאים.  איך  אלא 

חשוב יותר אפילו מה'מה'.

הפרטים  כל  נכתבו  זו  שמסיבה  ייתכן 

תרומת  של  ה'מה'  הם  הפרטים  שוב. 

והרוממות  העליונות  אולם,  המשכן. 

ה'מה'  על-ידי  רק  נקבעה  המשכן  של 

לאותה  זכו  הפרטים  כל  עשייתו.  של 

העשייה  על-ידי  ורוממות  עלייה 

הפסוק   – משה"  את  ה'  צוה  "כאשר 

אלו.  פרשיות  לאורך  עצמו  על  החוזר 

צו  לפי  העשייה  אופן  ה'מה',  אלמלא 

הא-ל, לא היו לפרטים יכולת להשכין 

את שכינת ה' במשכן.

רבים  פרטים  לפנינו  מעמידה  התורה 

עסוקים  כה  אנו  ולעתים  ה',  במצוות 

שאנו  המצוות,  פרטי  של  ב'מה' 

ב'מה'  עיון  על  להקפיד  את  שוכחים 

שלהם. הבה נקפיד לא רק על ה'מה', 

התורה  קיום  של  ה'איך'  על  אף  אלא 

והמצוות - "כאשר צוה ה' את משה".
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הלכה".

חשוב להדגיש שמומים המבטלים את המכר אינם דווקא מומים פיזיים. 

בממכר,  מוצא  שהקונה  וחסרון  בעיה  בכל  נאמרה  טעות  מקח  הלכת 

קרקע,  פיסת  קונה  אדם  כאשר  למשל,  המכר.  בשעת  להם  ציפה  ולא 

תוך ציפייה שאין עליה כל שעבוד לצד שלישי, ולאחר מכן מגלה שיש 

על הקרקע שעבוד, זיקות הנאה, וכדומה – אזי זכותו לקבל את המכר 

)שולחן ערוך רכו, ו; עי' בביאור הגר"א, שם(. 

כיום, הלכה זו תלויה גם בשאלה של אשמת הקונה )שהיה לו לבדוק את 

מצב המקרקעין בטאבו(, כפי שיבואר להלן.

חשיבות הכוונה

טעות.  מקח  של  בשאלה  מכריעה  להיות  יכולה  הקונה  כוונת  לעתים, 

דוגמה קלאסית לכך ניתנת על-ידי המשנה )בבא בתרא צב, א(: "המוכר 

פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן – אינו חייב באחריותן; 

ר"ש בן גמליאל אומר: זרעוני גינה שאינן נאכלין – חייב באחריותן". 

פירות  קונה  הוא  אם  הקונה:  בכוונת  תלויה  ההלכה  שם,  שמבואר  כפי 

על-מנת לאוכלם, אין המוכר אחראי על תקינות הזרעים למטרת זריעה; 

נושא  המוכר  בקרקע,  לזרעם  על-מנת  זרעים  קונה  הקונה  כאשר  אך 

זו  הלכה  נפסקה  כ-כא(  רלב,  משפט  )חושן  ערוך  בשולחן  באחריות. 

למעשה: כאשר אדם קונה זרעים לשם אכילה, אין לו ציפייה לגיטימית 

שהזרעים יהיו ראויים לזריעה, ולכן אין לו עילה של מקח טעות.

ההלכה  כאן,  גם  נגחן.  שנמצא  שור  של  נוסף  מקרה  מתארת  הגמרא 

תהיה תלויה בכוונה המוצהרת של הקונה בשעת המכר. כאשר הקונה 

התכוון לקנות את השור לשם חרישה, הרי שהיות השור נגחן )בעל נטייה 

מובהקת לנגיחה( לא ניתן להשתמש בו לשם חרישה, והמקח – טעות. 

אזי  השור(,  בשר  )אכילת  הייתה לשם שחיטה  הקונה  כוונת  מנגד, אם 

השור  טבע  הבשר  לעניין  שכן  נגחן,  השור  בהיות  משמעותי  פגם  אין 

אינו מעלה ולא מוריד. גם אם כעת ירצה הקונה להשתמש בשור לשם 

חרישה, לא קמה לא זכות לבטל את המכר )שולחן ערוך, חושן משפט 

רכב, כג(.

בהחלט  העקרונות  אך  שכיחות,  אינן  ושוורים  זרעים  של  שאלות  כיום, 

רלוונטיים. כאשר אדם מבקש לקנות מצות קודם הפסח, והמוכר מספק 

לו מצות חמץ )כדי להימנע מסיבוך נדבר על מקרה שהמוכר סיפק את 

יכול לטעות  נוכח(, הוא  הסחורה לביתו של הקונה כאשר הוא לא היה 

טענת מקח טעות, שכן יש להניח שכוונתו )קודם הפסח( הייתה לקנות 

מצות שאינן חמץ. הדין ישתנה כאשר הוא מבקש לקנות מצות קודם 

חג הסוכות.

ידע מוקדם

אין הקונה ראשי לטעות טענת מקח טעות כאשר הוא היה מודע למום 

או לפגם שבממכר, ולמרות ידיעתו גמר את המכר. הלכה זו פשוטה היא, 

שכן דין מקח טעות מושתת על ההנחה שמדובר ב"טעות". כאן אין טעות 

מצדו של הקונה, כמובן שאין מקום לבטל את המכר )חושן משפט רכב, 

ג(.

הסמ"ע )רמה, טו( מוסיף שגם כאשר המום נראה לעין הבלתי-מזויינת, 

ושוב  המכר,  את  שהשלים  קודם  המום  את  ראה  שהקונה  מניחים  אנו 

זו מתבססת על אישה שנמצא  אינו רשאי לבטל את המכר. אף הלכה 

בה מום: כאשר הבעל ראה את האישה לפני הנישואין, או כאשר אנחנו 

מניחים שהוא היה מודע למום )כגון במקום שהמום נראה לעין הציבור(, 

אין הוא רשאי לטעון טענת מקח טעות.

גם כאשר המום אינו ניכר לעין, ישנם מקרים בהם האחרון על גילוי המום 

נופלת על הקונה. הרשב"א )חלק א, סימן קכז( דן במקרה שכיח בו אדם 

גג הבית. לאחר שסיים את  בית, כאשר התכוון לבנות הרחבה על  קנה 

השכן  חלון  בשל  ההרחבה,  את  לבנות  יוכל  שלא  הקונה  גילה  הקנייה, 

הפונה לכיוון הגג.

היה  שהוא  כיון  המכר,  את  לבטל  רשאי  אינה  שהקונה  פוסק  הרשב"א 

מודע מראש לחלונו של השכן, וקיבל את הממכר כפי שהוא. גם כאשר 

הקונה טוען שלא היה מודע לכך, לא מועילה לו טענה זו, שכן הייתה זו 

אחריותו של הקונה לבדוק מראש. אם לא בדק, הרי שהוא הפסיד את 

עצמו.

משנה  המגיד  דברי  על-פי  י(,  )רכב,  בסמ"ע  להלכה  מובא  זה  עיקרון 

בו  הכיר  דודאי  כל,  לעין  הנגלה  במום  דמיירי  "ואפשר  ג(:  טו,  )מכירה 

והיינו  בה,  לי  'נראה'  זה  מום  אומר  שהוא  פי  על  ואף  ראשונה,  משעה 

נגלה לעין כל אנן סהדי  ולא קודם, דמאחר שהוא  לומר שעכשיו ראהו 

אנחנו  לגלותו,  יחסי  קל  והיה  לעין,  נגלה  היה  שהמום  כיון  דמשקר". 

מניחים שהקונה היה מודע לו. יש שחלקו על הלכה זו, אך רבים הסכימו 

יעקב ח"ג, סימן קסט; משפט  רכב, א; שבות  נתיבות המשפט  )עי'  לה 

שלום רכב, ד-ו(.

שבהם  במצבים  אפוא  תלויה  תהיה  טעות  מקח  טענת  רבים,  במקרים 

הממכר נשלח ישירות לביתו של הקונה, שלא בנוכחותו. במקרה זה, אין 

להאשים את הקונה בכך שלא בדק את הממכר וחיפש אחר מומים טרם 

הקבלה. היוצא מן הכלל, כמובן, הוא מומים נסתרים.

קניית רכב משומש

של  מצדו  סבירה  התנהגות  הוא  הזהב  עיקרון  נסתר,  מום  של  במקרה 

הקונה. כאשר הקונה בדק את הממכר כפי שנחשב סביר בנסיבות העניין, 

אך לא איתר אותו קודם שהשלים את המכר, הוא שומר את זכותו לבטל 

את המכר לאחר גילוי המום. אולם, אם הוא לא התנהג באורח שנחשב 

עומד,  המכר  המום,  את  מצא  לא  ולכן  הממכר,  את  לבדוק  כדי  סביר 

והקונה מאבד את זכותו לבטל את המכר בשל המום. 

משומש.  רכב  מכירת  של  הוא  הנקודה  את  המדגים  הקלאסי  המקרה 

המנהג הרווח במקומות רבים הוא שקונה )זהיר( לוקח את הרכב למכון 

בדיקה כדי לוודא שאין בו פגם מכני או אחר. כאשר הקונה בוחר שלא 

מום  בממכר  ימצא  שמא  הסיכון  את  עצמו  על  מקבל  הוא  כן,  לעשות 
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נסתר )מכני( לאחר קבלת הרכב לרשותו. כאשר הוא מוצא את המום, 

במנהג  תלויה  זו  הלכה  כמובן,  המכר.  את  לבטל  רשאי  אפוא  הוא  אין 

הרווח בכל מקום.

יש לציין שהאחריות המוטלת על הקונה לבדוק את הממכר לפני השלמת 

המכירה חלה רק בזמן התשלום. כאשר הקונה קיבל את הממכר קודם 

התשלום, ולא בדק את הממכר למומים, הוא אינו מאבד את זכותו לבטל 

את המכר. הסיבה לכך היא שאנו מצפים מן הקונה לבדוק את הממכר 

למומים רק כאשר הוא נדרש לשלם עליו )עי' משפט שלום רכב, ה(.

לסיכום, כדי להימנע עד כמה שאפשר מהנושא )הכאוב( של מקח טעות, 

חשוב מאד לוודא שיש תיאום מלא בנוגע לתנאים וציפיות בין המוכר 

מול  היטב  וִלבנו  מהמוכר,  קבלתו  טרם  הממכר  את  בדקו  הקונה.  לבין 

המוכר את הציפיות.

נסו  אחר(,  אי-התאמה  או  מול  מתגלה  )כאשר  אכזבה  של  במקרים 

לפתור את הבעיה מול המוכר. לפי חוק, בדרך כלל מחויב המוכר לקבל 

בחזרה את המוצר ולהחזיר את התשלום לקונה, בתנאי שלא נעשה בו 

שימוש. כאשר המסלול הפשוט יותר אינו עובד, בדקו את זכותכם על-

פי הלכה מול גורם הלכתי מוסמך.

איחולי "קניות מוצלחות" לכל קורא!

קידושין בטבעת שאולה / נישואין ללא כתובה

שאלה:

יש לי חבר שבעבר נקלע לחובות להוצל"פ הוא התגרש בבית הדין הרבני כדת וכדין למטרת רישומים דהיינו כדי שההוצאה לפועל לא תעקל רכוש 

השייך לאשתו, אך לא למטרת הגירושין. ולאחר מכן הביא כמה חברים שאין להם שום ידע בטיב קידושין והתחתן מחדש כמובן ללא רישום ברבנות. 

נודע לי שאותם חברים אשר קדשו אותו עשו זאת ללא כתובה כלל, וגם הטבעת הייתה מושאלת מהשכנה, ולאחר כמה ימים החזירו לשכנה את 

הטבעת )אלו הפרטים שהצלחתי לחלץ מהם ממה שהם זוכרים( שאלתי היא האם צריך לערוך סדר חופה וקידושין מחדש וכדת, וכמובן לכתוב 

כתובה

תשובה:

שלום רב,

לגבי הכתובה ודאי שצריכים לומר להם שיעשו כתובה חדשה. אולם קידושין מעיקר הדין אין צורך לעשות שוב. אך מי שרוצה יש מקום בהחלט 

מקום להחמיר.

מקורות:

לגבי קידושין. נפסק בשו"ע )אבה"ע סי' כח סי"ט(: "השואל חפץ מחברו והודיעו שרוצה לקדש בו אשה, מקודשת". ומקורו הוא מדברי הרא"ש 

)בתשובה כלל לה סי' ב, ואת עיקרי הדברים כתב גם בקידושין פ"א סימן כ(. אמנם הרשב"א )שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רעג, וח"ו סי' ב( חולק על זה. 

אבל דעתו לא הובאה בשו"ע או בנושאי כלים. כלומר, הכרעת ההלכה היא כהרא"ש. יחד עם זה יש מקום לחוש לדעת הרשב"א שטבעת שאולה אינו 

מועיל לקידושין, ראה בשו"ת אבני נזר )אבה"ע סי' קלו( שכתב: "ועוד דגם המקדש בטבעת שאולה מבעליו, הגם שפסק הש"ע כרא"ש דמקודשת, 

הרשב"א ח"ד סי' רע"ג חולק... והבית יוסף בטח לא ראה תשובה זו, שאילו כן היה מביאו. גם הכנה"ג בהגהות הב"י אות כח לא ראה תשובת רשב"א 

ח"ד, שמסופק אם הרשב"א ס"ל כהרא"ש, וכן מהרח"ש לא ראה. ואילו היה רואה הבית יוסף, לא היה סותם כהרא"ש. ומקדש בטבעת שאולה הוי 

ספק קידושין".

ולגבי הברכה, כבר נפסק בשו"ע )סי' לד סעי' ג'( שאם קידש בלי ברכה )ברכת אירוסין( אינו חוזר ומברך, והרמ"א חולק ולדעתו ניתן לברך בחופה, 

אולם במקרה דנן שכבר הם נשואים )שהרי ביאה עושה נישואין לאחר קידושין(. גם לדעת הרמ"א לא מברכים. וגם שבע ברכות כתב בשו"ע )סי' 

נה סעי' ג'( קידש וכנס בחופה ולא בירך, יכול לברך אפילו לאחר כמה ימים. ונפסק גם ברמ"א סי' סא סעי' א'. אולם לדעת הרבה מהפוסקים זה רק 

כשהם עדיין בשבוע של הנישואין, ראה ריטב"א כתובות ח,א, ים של שלמה שם פ"א סי' יד, שו"ת רדב"ז ח"א סי' שעב, וראה עוד בטיב קידושין סי' 

סב ס"ק ה' ו'.

אולם לגבי הכתובה. למרות שאמרו בגמרא )כתובות פב,ב( ונפסק בשו"ע )סי' ק סעי' טו( שהמגרש את אשתו ומחזירה – על דעת הכתובה הראשונה 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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נכתב  כבר  הגירושין  בהסכם  הסתם  שמן  משום  קיימת,  עדיין  היא  אם  בקיימת  להסתפק  ולא  חדשה  כתובה  לכתוב  יש  זאת  בכל  מחזירה.  הוא 

שהכתובה נמחלה או משהו דומה לזה )אני לא מניח שבית הדין הסכים לגרש אותם ללא התייחסות לכתובה(. לכן יש לכתוב כתובה חדשה.

שאלות בהלוואות נסיעות בתחבורה ציבורית בעקבות הוזלת המחירים

שאלה:

שלום כבוד רבני בית ההוראה!

היום מחירי התחבורה ציבורית הוזלו בכ14% נשאלה שאילה בבי מדרשא, אם לפני כמה ימים עלה ראובן עם שמעון יחד לאוטובוס, פתאום נוכח 

ראובן לדעת שאין בכיסו כסף לנסיעה, בצר לו פנה לשמעון ובקש ממנו שישלם עבורו וכעבור זמן יחזיר לו, כעת ראובן בא להשיב לשמעון את החוב 

ומחזיר לו סכום נסיעה לפי התעריף החדש, האם צודק בכך ראובן או לא?

צדדי השאילה, האם ראובן הלווה לשמעון כסף או נסיעה.

בדומה לזה יש להסתפק אם ראובן שילם על שמעון במזומן ובא שמעון להחזיר לו בנסיעה אחרת ע"י רב קו שאז המחיר פחות מנסיעה בודדת, האם 

יכול ראובן לחייבו על ההפרש שבין נסיעה במזומן לנסיעה ברב קו?

תשובה:

שלום רב,

אם שמעון שילם עבור ראובן מזומן או ערך צבור ברב-קו, חייב ראובן להשיב לשמעון את הסכום ששמעון שילם בפועל. אם שמעון שילם בכרטיסייה 

ולא דובר כיצד ישלם ראובן, חייב ראובן להחזיר לו נסיעה או שוויה היום. אלא אם כן דובר שראובן חייב לשלם סכום פלוני, שאז ראובן חייב לשלם 

את הסכום שסוכם.

אם ראובן שילם במזומן, חייב שמעון להחזיר לו את הסכום ששילם ואינו יכול לשלם באמצעות רב-קו, אלא אם כן ראובן מסכים ולפי התנאים 

שהוא רוצה.

האם מותר לי להזמין לשבת את הורי הגרושים?

שאלה:

האם מותר לבן להזמין את אביו ואמו הגרושים אליו לשבת דהוי בדרך עראי ולא באופן קבוע וגם יקפידו שלא תהיה שם בעיה של יחוד? הרי 

האם  שנחלקו  ראיתי  שליח.  ע"י  יהיה  הכל  אצלו  מלוה  לה  יש  אם  וכן  שכונה,  באותה  יגורו  שלא  ס"ח  ס"ז,  קי"ט  סימן  באהע"ז  בשו"ע  נפסק 

זה דווקא בכהן שגירש )ריטב"א( או גם בישראל שגירש )רמב"ם(. ראיתי שנחלקו בכך הר"ן שמתיר אם אין בעייה של יחוד. והרמב"ם אוסר 

וובפשטות השו"ע פסק כמוהו. וכן הב"ש אסר גם אם אין ייחוד. והח"מ התיר. האם יהיה הבדל בין הספרדים לאשכנזים בדין זה? אני לא יודע 

איך להורות בהנ"ל.

בברכה,

תשובה:

שלום רב,

במדה שהם מותרים לחזור זה לזה )כלומר, ישראל שגירש והאישה עדיין לא נישאה(. יש מחלוקת בראשונים כפי שהבאת ולכן אם הם ספרדים צ"ע 

אם מותר, וראה במקורות. אולם אם הם אשכנזים אין איסור. אולם אם הם אסורים לחזור זה לזה )כגון שהאישה כבר נישאה לאחר או שהגרוש הוא 

כהן(. אין הבדל ולדעת כולם צ"ע אם מותר. 

מקורות:

מלבד האיסור מגורים שהבאת כאן, גזרו חז"ל )שם בכתובות כח,א( גם לקיים כל קשר ביניהם ואפילו לבוא ולדון ביחד. כלומר, לדון ולשוחח בבית 

הדין למרות שיש שם אנשים נוספים. אולם כאן השאלה היא האם הסוגיה עסקת באופן שהם אסורים זה לזה, או גם באופן שהם מותרים לחזור 

וגרושה.  גרוש  לכן לדעת הספרדים שהולכים אחר פסקי השו"ע שפסק כהרמב"ם אסור. משום שלדעתו הסוגיה עוסקת בכל  )ישראל שגירש(. 
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אולם האשכנזים יוכלו להקל כשיטת הראשונים שחולקים על הרמב"ם והובאו שם בבית שמואל שהסוגיה עוסקת רק בבני זוג האסורים לחזור זה 

לזה  בפרט שכל זה הוא דין בדרבנן.

הרב אברהם קמחי הגיב והוסיף, שמדברי האור זרוע ח״א סי׳ תרי״ח עולה שבגרושה ישראל אין איסור על מגורים בסמיכות באופן אקראי. )וזה כמובן 

לדעת הראשונים(. אולם הוסיף שבגט פשוט )שם ס"ק מה( נראה שגם לדעת הרמב"ם אין איסור על אופן אקראי. ראה שם שדן בדברי התרומת 

הדשן סי׳ רמ״ג שהובא שם בב"י שלכאורה עולה מדבריו שאין איסור על מפגשים באופן אקראי, למרות שהוא מדבר על גרושת ישראל שכבר נישאה 

לאחר שהיא לדעת כל הראשונים כגרושת כהן שיש להחמיר בה. וכך סיים הגט פשוט שם ״דלא אשכחן שאסור חז״ל אלא בדירה של קביעות או שהן 

מתעסקים ביחד האיש עם גרושתו״, משמע שעיקר האיסור הוא מגורים בקביעות.

אלא שלכאורה הדבר תמוה, כיצד מתיישב הדבר עם האיסור שחז"ל אסרו מפגשים אפילו בבית הדין שזה ודאי באקראי וגם יש שם אנשים נוספים 

וצ"ע. ואולי יש לחלק בין אופן שהם משוחחים ביניהם כמו בביה"ד שאסור. לבין המקרה של התרומת הדשן שם לכאורה הגרוש נכנס כדי לשוחח עם 

בעלה של גרושתו. עוד יש להעיר שהרי תחילת הסוגיה עוסקת בסיפור של רבי זכריה בן הקצב, ושם משמע שהקפיד אפילו באקראי שלא יהיה ביחד 

עם אשתו שהיתה שבויה. אח"כ הגמ' שואלת: "בעי אביי מהו לעשות בגרושה כן? התם הוא דבשבויה הקילו, אבל הכא לא, או דלמא לא שנא?" 

ועל כך הביאה הגמרא את הברייתא שאסור להם לגור ביחד, כלומר, מסקנת הגמרא על השאלה בגרושה מהו, שגם בגרושה אסור. ולשיטת הרמב"ם 

היינו אפילו בגרושת ישראל. כלומר, גם גרושת ישראל עליהם לנהוג כזכריה בן הקצב, משמע שגם באקראי אסור כפי שהוא הקפיד. )ושמא יש לומר 

שרק הוא הקפיד אפילו באקראי ואינו ממש מעיקר הדין, וצ"ע(.

מזוזה באיזור של כושים בניו יורק שיש חשש שיבזוה

שאלה:

שלום, שמי נתנאל ואני גר בניו יורק בשכונה עם אוכלסיה מדתות שונות ובחלקה לא נעימה לעתים ואני חושש מאוד שלא יכבדו את קודשת המזוזה 

מחוץ לדלת.

אני יודע שיש מקרים שבהם ניתן לקבוע את המזוזה בבית, אך אני גר בדירה שכורה ואינני יכול לעשות שקע בקיר, ואין משקוף בתוך הדירה כי זו 

דלת מתכת. אם אמקם את המזוזה בתוך הדירה היא לא תהיה מתחת לדלת בשום צורה ולכן אני חושש שזו לא תהיה התקנה כשרה, שהרי המזוזה 

תהיה תלויה כמו כל תמונה או חמסה על הקיר, ללא יכולת להבין למשל לאיזה כיוון להטות את המזוזה כי שום הטיה איננה לכיוון פנים הבית.

חוץ הדירה מתאים למזוזה אך אם היא תעלם באותו יום זה לא ממש משרת את המטרה. עזרה! תודה.

תשובה:

שלום רב

אם אכן יש חשש סביר שהמזוזה תגנב ותבוא לידי בזיון אין לקבוע שם מזוזה, אלא יש לקובעה ללא ברכה מצידו הפנימי של המשקוף בעוביו אף 

שהיא פונה לכיוון הבית ולא נמצאת בתוך חלל הפתח לכיון המשקוף השני, שכן כאמור כל רוחב המשקוף אם הבנתי נכונה הוא מחוץ לבית.

מקורות:

ובנושאי כלים שם, אלא שכתבו  רוב הפוסקים, מזוזה שהניחה באחורי הדלת שלא בתוך חלל הפתח פסולה, ראה טור וש"ע סי' רפט  לדעת 

אחרונים שבמקום שלא ניתן לקובעה בחלל הפתח מחשש שגויים יגנבוה, יש לשים לפחות באחורי הפתח על המשקוף עצמו או בדיעבד בטפח 

הסמוך לחלל הטפח, כיון שיש שסוברים שבאופן זה היא כשרה. ראה ש"ך שם ס"ק ג, מקדש מעט שם ס"ק ט, יד הקטנה פ"ג ס"ק כ בדעת הטור 

שם, ערוך השלחן שם סעי' יא - יד בדעת הרמב"ם, שלחן גבוה שם ס"ק ז, בירור הלכה שם עמ' שכה. ומכל מקום כפי שהערת נכונה, מיש זו 

הדירה שלו והוא יכול לנקוב ולחקוק בתוך המשקוף ודאי לא יסמוך על דעות אלו אלא יקבענה כדין במקומה, וכ"כ בבית לחם יהודה סי' רפט 

ס"ק ב.

על כך שמזוזה שיכולה לבוא לידי בזיון אין לקובעה, ראה שדי חמד מערכת מ כלל קכג, שבירושלים מצוי הדבר שנשים ערביות גונבות מזוזות 

מהפתחים כיון שהן מאמינות שהנחת מזוזה לצד ילד החולה בקדחת תועיל לרפואתו, ומשום כך הורו שלא לקובעה בשערי החצרות והשכונות, וע"ע 

בשו"ת משנה הלכות חי"ב סי' רכב שחילק, שאין היתר זה אמור אלא באופן שהחשש הוא שהמזוה תבוא לידי בזיון, אבל אם מדובר בגנבים יהוים 

שרצונם למוכרה ליהודים וכל החשש הוא מהפסד כספי, אין היתר שלא לקובעה כהלכתה.
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