
  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  א

 הרב יצחק בירך דסקל              ז,  תשע"בראשיתפרשת   קצו בס"ד, גליון

 y.b.daskal@gmail.com   7611435-052טל:  :לקבלת הגליון במייל                                "בינת המשפט" לעניני ממונותבית הוראה  
                                       

 גוי ובבתיםקונה מבר מצרא בדדינא 

, א. דאין דינא דבר מצרא בקונה מגוי. ב. כשהגוי אינו דר שםיבואר: ובו 

הבר מצרא היה יכול לקנות באופן ש . ג.האם גם אין דינא דבר מצרא

דינא דבר מצרא בבתים,  מגוי בזמן הזה. ה.מהגוי. ד. דינא דבר מצרא 

   ו. דינא דבר מצרא בעסקאות נדל"ן בזמן הזה. מופרדים או מאוחדים.

  הנידון

השכור לאחד, ובמרחק כמה בתים ממנו יש  "יש לי בית להשקעה

לגוי בית, וסמוך לו יש ליהודי בית. שמעתי שהגוי רוצה למכור את 

שאם היהודי שגר ליד בית זה ואני רוצה לקנותו. אני חושש,  ,ביתו

ישמע שקניתי, יתבע ממני את הבית בטענת בר מצרא. האם יש 

לחשוש מזה. יש לציין, שאת הבית שאקנה להשקעה, יתכן שאשכיר 

גם כן לגוי. כמו כן יש לציין, שהבית של הגוי רק להשקעה, והוא 

  שכור כל הזמן לאחרים, ולפעמים גם ליהודים".

  תשובה

ן דינא דבר מצרא מגוי. מכל מקום, יש להסתפק אם מדינא דגמרא אי

בבתים שאי אפשר לעבור דין זה נוהג בגויים בני זמנינו. אבל כיון ש

זו לזו לתשמיש אחד, או להקיף יחד, בודאי אין דינא דבר דבר מ

אין לחשוש מזה. [ובכלל יש בכלל להסתפק בדינא דבר  -מצרא 

  מצרא בבתים בזמן הזה].

  ביאור התשובה

  בר מצרא מגוי אין

זבן מנכרי לית בה ) וז"ל: "אמר אמימר, ב ,קח(מציעא גרסינן בבבא 

" ע"כ. דאמר ליה: ארי אברחי לך ממצרא ,משום דינא דבר מצרא

פירוש: קנה מגוי אין דין בר מצרא, כיון שיכול לומר למצרן, אריה 

) לח ,קעה(חושן משפט וכן פסק המחבר ב הברחתי לך ממצרך.

  ".כוכבים, אין המצרן יכול לסלקו הקונה מהעובד"

ביאור הדברים, מהתורה אין דינא דבר מצרא, ואין למצרן שום זכות 

ועשית  קדימה על קנין שעל המיצר שלו, אבל חכמים תקנו משום

כיון  ,שהמצרן קודם לאחר לקנות את השדה שעל מיצרו ,הישר והטוב

אבל המצרן שיש לו  ,שהקונה יכול לקנות שדה אחרת במקום אחר

 ,שדה על המיצר ירויח הרבה כאשר יהיו שדותיו סמוכות זו לזו

הלוקח יקנה את המקח חייבו חז"ל ש ,ומשום ועשית הישר והטוב

 ,לפיכך בנידון שהיה גוי סמוך לשדותיו ,ויקנה במקום אחר ,למצרן

שהיה סמוך שהברחתי לך אריה  ,טוען הלוקח הרי עשיתי לך טוב

וי חשוד שיזיק לו, לכן בזה לא תיקנו שהלוקח ימכור לשדותיך, השג

  את המקח למצרן, ויבואר עוד להלן.

השדה באופן ש ,העולה מזה: חז"ל לא תיקנו דינא דבר מצרא

היתה של גוי, שטוען הלוקח, די לך בזה, שהברחתי לך אריה 

  משדותיך.

  אם הגוי לא גר שם

א הדירה מושכרת, אבל יש לעיין בנידון דידן, שאין הגוי גר שם, אל

האם גם שייך אריה הברחתי לך, שהרי לפעמים הוא משכיר לישראל, 

  הקונה ישכיר לגוי.יתכן שוגם 

וכתוב במרדכי (סי' והנה הבית יוסף (שם, במחודש נז) כתב וז"ל "

 וכל היכא דזבן ,)203שצד) בתשובת הר"ם (ד"ב סי' קכג עמ' 

שאין הבית חלוט  ,כיון דהוציא הבית מכח הגוי ,מגוי [פירוש: קנה]

שכירות לא  ,או לגוי אחר ,אף על גב דחוזר ומשכירה לאותו גוי ,עוד

דכיון דגוף הקרקע  ,ולית בה משום דינא דבר מצרא. כלומר ,קנאה

ושפיר מצי למימר אריא אברחי  ,הרי הוא מסולק משם ,אינו של גוי

שכתבתי לעיל בסמוך (מחו' עיין במה  ,כיון שבידו לסלקו ,ממצרך

" עכ"ל. מבואר שאם מוציא את הגוי, אפילו שהקונה חוזר יא)

ואם  ומשכיר לגוי, אין דין בר מצרא, כיון שהעיקר הוא גוף הקרקע,

ושפיר יכול לומר  ירצה יכול תמיד המשכיר לסלק את השוכר,

  הברחתי לך אריה.

א מי דר בה, הנה מבואר שהעיקר הוא הגוף של הבית, ואין נפקא מינ

  לפיכך בנידון דידן לכאורה אין דינא דבר מצרא.

אפילו אם הלוקח  ,אין דינא דבר מצרא ,העולה מזה: הקונה מגוי

 אדינ אין ,וכן אם היה הבית שכור לישראל .משכיר אחרי כן לגוי

  דהעיקר הוא גוף הבית.  ,בר דבר מצראד

האם יש דינא  -אם הבר מצרא היה יכול לקנות מהגוי 

  ר בר מצראדב

בזה דינא דבר מצרא, דהנה יש  יש לדון מטעם אחר האם איןאבל 

הבר מצרא גם היה יכול לקנות מהגוי, יכול לטעון אני שאם  ,לומר

הייתי מוציא את הגוי, ואיני צריך את טובתך כלל וכלל, או דלמא, 

אפילו בזה אין דינא דבר מצרא, דכיון שמכל מקום עשה לו טובה 

  משדהו, לא תיקנו דינא דבר מצרא. שהבריח לו אריה



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ב

) מבואר, שאם היה הבר מצרא סימן כז(שו"ת משאת בנימין בוהנה 

ואף על גב יכול גם לקנות מהגוי, איכא דינא דבר מצרא. דז"ל "

 קבפר נןכדאמרי ,דהלוקח קרקע מן הנכרי אין בה דינא דבר מצרא

ני שא ,אריה אברחי ממצרך מר ליהדא קח, ב) (בבא מציעא המקבל

 ,שיד ראובן היתה תקיפא על הנכרי ,נידון דידן דידוע ומפורסם לכל

 ,ועוד הני שותפין לא אהני מידי לראובן .ואין כאן שום אריה כלל

ואף על גב דלכאורה  ,שהרי ראובן עצמו היה יכול להבריח הארי

לעולם יאמר המצרן להקונה מן הנכרי  ןכם דא ,ליתא להאי טעמא

זה  .למכור הכיון שרצ ,י הוה מברחינא לנכריאנא נמ ,מאי אהנית לי

סוף סוף אנא הוא דטרחנא  ,דהקונה חוזר ואומר להמצרן ,אינו

אפשר שלא היה מוכר  ,ואי לאו גירי דידי ,ומפייסנא לנכרי למכור

עם שא ומתן שראובן כבר היה לו מ ,מה שאין כן בנדון דידן ,לעולם

 כי נמיוה .נכריהנכרי טרם שהתחילו השותפין לעסוק במקח עם ה

 קוםמכל משמע ממה שכתב בתרומת הדשן סימן של"ח וז"ל דמ

כי יראתי אולי על ידי התמהמהות  ,מהרתי בדבר ,הלוקח משיבתו

דמשום  ,עכ"ל. ומשמע ונמצא נשאר בצידך ,מלמכור גויימליך ה

הא לאו הכי אית  ,חששא שמא הוה ישאר הנכרי בצדו זכה הלוקח

בנדון דידן דראובן הוה מסלק ליה לנכרי לכן  ,ביה דינא דבר מצרא

  " עכ"ל.ודאי אית ביה דינא דבר מצרא ,בלא השותפין

  ביאור שיטת המשאת בנימין

הטעם שאין המצרן יכול לטעון ש ,הנה מבואר בדברי המשאת בנימין

שאם היה המצרן נושא ונותן  ,כיון שיש חשש ,אני הייתי קונה מהגוי

 ,וכיון שהלה קנה מהגוי בודאות ,נועם הגוי לא היה מצליח לקנות ממ

אינו יכול מחמת ספק לומר אני הייתי  משדה המצרן, והבריח אריה

היה הגוי לא היה מצליח לקנות ממנו, ועוד אולי דאולי  ,קונה מהגוי

שאם המצרן כבר  ,ועל פי זה מחדש המשאת בנימין .מוכר לגוי אחר

יש דינא דבר  ובא אחר וגמר את המקח ,התחיל במשא ומתן עם הגוי

שהמצרן כבר בא עם הגוי  ,שהרי הלוקח לא הועיל לו כלום ,מצרא

  .במשא ומתן

ידוע לנו שידו של הישראל תקיפה שאם  ,ועוד מחדש המשאת בנימין

  אין בזה דינא דבר מצרא. - ות לו מאומהעשואין הגוי יכול ל ,על הגוי

קונה קונה מגוי צריך ה בכל ,דלפי זה לכאורה ,אלא שיש לבאר

גוי יכול למכור לישראל לשאול את הישראל אם רוצה לקנות, שהרי ה

דלא אמר המשאת בנימין שיש  ,אבל באמת אין זה נכון .הבר מצרא

רק באופן ש כתב אלא ,חובה לשאול את המצרן אם רוצה לקנות

והטעם בזה  , אז אין דינא דבר מצרא.שהמצרן כבר נשא ונתן עם הגוי

 ,השתיקה יפה לה במיוחד בנכסי דלא ניידי,, ושכל משא ומתן ,פשוט

רק אם לכן  ,קלקל את העיסקהלואין שום מצוה לספר זאת למצרן ו

ולפי זה דינא  .דינא דבר מצרא המצרן נשא ונתן כבר עם הגוי אין

דאמימר דאין דינא דבר מצרא בגוי, הוא בכל אופן, אפילו אם מתברר 

ן לא נשא ונתן עמו שהיה הגוי מוכר למצרן מכל מקום כיון שהמצר

  יש לתלות שאולי לבסוף לא היה מוכר לו או שהיה מוכר לגוי אחר.

בקונה מגוי יש דינא דבר מצרא  ,העולה מזה: למשאת בנימין

ואינו  ,גויהא. יד הישראל תקיפה על  :באחד מהאופנים הבאים

  נשא ונתן כבר לפני כן עם הגוי.המצרן יכול להרע לו. ב. אם 

  הנימוקי יוסףשיטת ראיה מ

הקשה, מדוע אין בר מצרא בגוי, והא שנימוקי יוסף וכן מבואר ב

המצרן יכול לטעון, אני הייתי קונה מהגוי. ומתרץ, דמכל מקום יכול 

הלוקח לומר למצרן, דאם לא אני, היה הגוי מוכר אולי לגוי אחר. 

אריא אברחי מדפי הרי"ף) " ב ,בבא מציעא סד(נימוקי יוסף דז"ל ה

גם אני [הייתי  ,ולא מצי למימר המצרן ,ין לך ישר וטוב מזהלך. וא

אלמלא מהרתי לקנותו  ,דקאמר ליה האי ,והייתי מבריח ארי ,קונהו]

  משאת בנימין.ב כפי המבואר" עכ"ל, מוכח היה מוכר לכותי אחר

  שיטת הכנסת הגדולהתמיה על 

ואין  ,דמחמת ספק זוכה הלוקח ,והנה מבואר בלשון המשאת בנימין

ונשא ונתן  המצרן ורק אם קדם .וכר ליהמצרן יכול לטעון אולי היה מ

  .והוא ממש כשיטת הנימוקי יוסף -עם הגוי יש טענת בר מצרא 

ת הכנסת הגדולה (חושן שמפט קעה, בהגהולפיכך מאוד תמהתי על 

ולכן  ,שהביא את דברי המשאת בנימין שלא כפי שהם ,)טור אות ע

וכבר נתבאר דשיטתו היא היא שיטת  ,תמה עליו מדברי הנימוקי יוסף

   .הנימוקי יוסף

 בתתשוו"), הגהות טור חושן משפט סימן קעה(כנסת הגדולה וז"ל ה

דהא דאמרינן הקונה מן הארמי לית בה  ,כ"ז כתב מןמשאת בנימן סי

שאם לא היה הלוקח קונה  ,היינו דוקא כשאיפשר ,דינא דבר מצרא

אבל כשהגוי היה מוכרה בלי ספק  ,לא היה הגוי מוכרה ,ותה מן הגויא

אית בה משום דינא דבר מצרא. ודקדק כן  ,ללוקח או לבר מצרא

ימוקי יוסף מדברי ת"ה סימן של"ח. ולכאורה נראה שזה הפך הרב הנ

כתב דאפילו היה מוכרה לבן המצר שייך ימוקי יוסף ז"ל שהרב הנ

אלמלא כן (לא) היה מוכרו לגוי אחר. ד ,לומר אריא אברחית מינך

ה דברי הרב הנמק"י ז"ל ואיכא למידק על משאת בנימן איך לא רא

  ." עכ"לשהם כנגדו

דהרב משאת בנימין כתב ממש כדברי הנימוקי  ,ויש לתמוה עליו

 ,אולי לא היה מוכר ,דלעולם יש לחשוש שאם לא היה קונה ,יוסף
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רא אלא באופן שכבר שאין דינא דבר מצולא פסק המשאת בנימין 

  .התחיל הבר מצרא במשא ומתן עם הלוקח

 ,שהמשאת בנימין פוסק ,העולה מזה: הכנסת הגדולה הבין

 .שהיה מוכר לבר מצרא יש דינא דבר מצרא בגוי אם ספק,ש

 ,אבל באמת מוכח במשאת בנימין .ותמה עליו מהנימוקי יוסף

  .דבר מצראדינא  דרק אם הבר מצרא נשא ונתן כבר עם הלוקח אין

  חידוש הכנסת הגדולה

שבספק  ,שהכנסת הגדולה לפי הבנתו במשאת בנימין ,וראוי לציין

 ,לפיכך מחדש ,והקשה עליו מהנימוקי יוסף ,אין דינא דבר מצרא

הלוקח בודאי זה רק אם  ,שאפילו לפי המשאת בנימין [לפי הבנתו]

יתכן  אבל אם ,אלא לבר מצרא או ללוקח הזה ,לא היה מוכר לגוי אחר

גם המשאת בנימין מודה שאין דינא דבר  ,שהיה מוכר לגוי אחר

  , כדמבואר בתרומת הדשן (שם).מצרא

ונראה דלא כתב משאת בנימן דהכא דקרוב לודאי שהיה מוכרו וז"ל "

אלא כשקרוב לודאי  ,ללוקח או לבר מצרא דאית דינא דבר מצרא

 ,מצראאו לבר  ,או ללוקח ,אלא לישראל ,שלא היה מוכרו לגוי

גם  ,דאי משום הארמי גופיה ,דהשתא ליכא טענה דארי אברחית מינה

דליכא למיחש שאם לא היה קודם  ,אני הייתי קונה והייתי מבריח

רו לגויים דקרוב לודאי שלא היה מוכ ,הלוקח היה מוכרו לגוי אחר

  ." עכ"ל הכנסת הגדולהאלא לישראלים כדכתבינן

, ולא הביאו לזה ,מיןינהמשאת בדבריו דחוקים מאוד בדברי ובאמת [

כי דברי המשאת בנימין ממש כדברי  כראוי, א העתיק לשונואלא של

  .]הנימוקי יוסף

 ,שלולי הלוקח היה הגוי מוכר לגוי אחר ,יתכןהעולה מזה: אם 

מודה שאין  -לפי הבנת הכנסת הגדולה  – גם המשאת בנימין

או  ,ר מצראדינא דבר מצרא. ורק אם לא רצה למכור לגוי אלא לב

  .נא דבר מצראיבזה יש ד ,ללוקח

  דינא דבר מצרא בקונה מגוי בזמן הזה

שהרי  ,בנידון דידן לכל הדעות אין דינא דבר מצרא ,ולכאורה לפי זה

ואפילו לפי הכנסת  ,לא התחיל הלוקח במשא ומתן עם הבר מצרא

 ,מוכר לגוי ,אפשר שהיה המוכר - הגדולה בהבנת המשאת בנימין

 ,נתבאר שאפילו בדירה להשקעה העיקר הוא הגוף ששייך לגויוכבר 

  .ואין דינא דבר מצרא

דהנה  ,אמינא מלתא חדתא בזה ,לולי דמיסתפינא ,אבל באמת

שאני נידון דידן דידוע ומפורסם " ,ומובא לעיל ,מין כתבינהמשאת ב

 ,"ואין כאן שום אריה כלל ,שיד ראובן היתה תקיפא על הנכרי ,לכל

אין דינא  ,שאם אין חשש של אריה בשדהו ,יטא ליהדפש ,מבואר

  .דגמרא שאין דינא דבר מצרא בגוי

מי שדר ליד גוי יש דינא דבר  ,שבזמן הזה ,לפי זה נראה לי ברור

פשיטא שיד  ,במדינות המערב שיש ערכאות ,דהרי בזמן הזה ,מצרא

ולא  ,ואין יכול אף אחד לעשות מה שעולה על רוחו ,הישראל תקיפה

שאין שום הבדל  ,אבל בזמן הזה ,חז"ל דיניהם אלא בזמן ההואאמרו 

פשיטא שלא שייך כלל  ,בערכאות אם בא לדון ישראל או גוי לפניהם

גם בלוקח  ,שבזמן הזה ,לפיכך נראה .האי דינא דאריה אברחי משדך

דבאמת מדינא  ,ולא מטעם הכנסת הגדולה ,מגוי יש דינא דבר מצרא

 ,דאריה הבריח לו ,אין דינא דבר מצראדגמרא בלוקח מגוי לעולם 

  .אבל בזמן הזה אין שייך כלל האי דינא

כפי  ,מטעם אחר נראה שאין כאן דינא דבר מצרא ,אבל מכל מקום

  .שיבואר להלן

ויש  ,העולה מזה: בזמן הזה שדנין בערכאות גויים וישראל שוים

יש דינא  ,ולא יכול איש לעשות העולה על רוחו ,מערכת משפט

  צרא גם בלוקח מגוי.דבר מ

  שיטת רבנו תם בדינא דבר מצרא בבתים

מצרא דהנה דינא דבר  אבל מטעם אחר אין כאן דינא דבר מצרא,

דעל מה שפסק הרמ"א (חושן  בבתים, הוא מחלוקת הראשונים,

) וז"ל ס"ק צח( משפט קעה, נג) דיש מצרנות בבתים, כתב הסמ"ע

[ספר  בינו תםרמה שכתב לאפוקי מ ,יש דין מצרנות בבתים. כתב כן"

 ,ד]ל פיסקא רק טפ בא מציעאב, הובא ברא"ש בל מןהישר שו"ת סי

דמצוי לקנות במקום אחר יש בו משום הישר והטוב,  ,דדוקא בשדות

דאינן מצויים לקנות כל כך. ועוד, עשיר צריך  ,בתים ןכין שאה מ

עשיר שיש לו דירה יפה  ןכין שאה והקדימו הלוקח, מ ,לשדות הרבה

ומסלק הלוקח כדי להשכירו לאחרים. ועוד, דהרי בהפסק סלע או 

מובדלים  ןכם נסתלק דינא דבר מצרא, והבתים ג ,ריכבא דדיקלא

אלא שלא  ,בחומות, עכ"ל. וכתב עליו הרא"ש ז"ל, דברים נכונים הם

] גיף פא] וכתב עליו [בסעהטור [סעיף פ ןכם נהגו כן, עכ"ל. והביאו ג

צ"ו] דכתב דלכל דבר יש חזקה כו',  ק"דברי הר"י אברצלוני הנ"ל [ס

  " עכ"ל.והטעם דהחומה שבין הבתים יכולין לפתחו ושיכנס מזה לזה

דותיו תותמך י ,פוסק שאין בבתים דינא דבר מצראהנה רבינו תם 

   :בשלושה טעמים חזקים מאוד

במקום  שיכול הלוקח לקנות א. לא אמרו דינא דבר מצרא אלא היכא

ובבתים אין מצוי  ,לא שייך דינא דבר מצרא ,אבל אם אין יכול ,אחר
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(קח, ב) דאין דינא דמבואר בגמרא  ,והוי כשדה שאינה מצויה ,לקנות

  .דבר מצרא באופן שהקונה לא ימצא שדה אחרת לקנות

 ,גדול שהבר מצרא צריך שדה סמוכה לשדותיוב. בשדה יש טעם 

לכן  ,אלא שהלוקח הקדימו לעבד יחד, שדותוהעשיר צריך הרבה 

אבל  ,שדות סמוכותתקנו שהלוקח יקנה במקום אחר והעשיר יהיה לו 

אם  ,שהרי העשיר קונה עוד בית ומשכירו לאחר ,בבתים אין טעם זה

  כן מדוע שהלוקח לא יהיה זכאי לקנות את הבית. 

אפילו  ,ג. מבואר בגמרא (שם) שאם יש הפסק בין שדה הבר מצרא

כיון שהבר מצרא לא מרויח כלום  ,אין דינא דבר מצרא ,קטן הפסק

אם כן בבתים יש  ,שאינו יכול לעבוד אותן יחד ,מהשדה הסמוכה

  .ואין שייך דינא דבר מצרא ,הפסק גדול בין בית לבית

 :העולה מזה: לרבינו תם אין בבתים דינא דבר מצרא מג' טעמים

ה שעובד הכל יחד. א. אין מצוי לקנותם. ב. אין שייך הטעם כבשד

  ג. אינם מחוברין.

  שיטות הראשונים בזה המובא באור זרוע

האור זרוע (חלק ג פסקי בבא מציעא סימן שנט) הביא תשובת והנה 

הרב ר' יצחק הלבן זצ"ל רבינו תם וכתב על דבריו שכדבריו פסק 

והרב רבי יהונתן ובהגהות אשר"י מביא שכן פסק  כדברי ר"ת זצ"ל

דרבו האבי עזרי פסק שבבתים יש וד באור זרוע מהרי"ח וכתצב ע

דינא דבר מצרא ומכל מקום אפילו לפי שיטת האבי עזרי פסק האור 

זרוע שאין דינא דבר מצרא בבתים אלא היכא שיש ללוקח דירה אבלח 

  אם אין ללקוח דירה אין דינא דבר מצרא בבתים

דבר ונראה בעיני אני המחבר אפילו לדברי הנוהגין בדינא וז"ל "

מיצרא בבתים ראובן שרוצ' למכור את ביתו לשמעון ולוי הוא מצרן 

של ראובן ומעכב על ידי שמעון מלקנות ולוי יש לו בית ודירה 

ושמעון אין לו שאין לוי יכול לעכב על ידו של שמעון מלקנות דלא 

תקינו דינא דבר מיצרא אלא היכא שהלוקח והמוכר יש להם דירה או 

היכא שהמצרן יש לו בית דירה ולוקח אין לו  שניהם אין להם. אבל

האיך נאמר ללוקח שיניח למצרן לקנות על השבע משום הישר והטוב 

ובעצמו יטלטל אנה ואנה והתורה אמרה דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום. ואין זה דרך נועם ולא נתיבת שלום שיהא זה מטלטל 

א רוניא זבן ארעא וזה קונה על השבע. וראיה לדבר מפ"ק דבבא בתר

אמיצרא דרבינא בעי רבינא לסלוקי משום דינא דבר מיצרא א"ל רב 

סמא בריה דרב ייבא לרבינא אמרי אינשי ארבעי לצלא וארבעה 

לצללא. ופי' רש"י זצ"ל ארבעה ככרות צריכין לרצען עני. ושמעתי 

צלא רצען עני וצללא רצען עשיר וכן א"ל ארבע ככרות צריכין לעני 

כולת ביתו כמו שצריכין לעשיר וזה עני הוא וצריך לו רצען למא

השדה לפרנסה וכשם שאתה אומר לו הסתלק מעלי בדינא דבר 

מיצרא שהיא משום ועשית הישר והטוב כך אני אומר לך ועשית 

הישר והטוב לעני הזה ואל תסלקהו. והכא נמי עד שאנו אומרים 

השבע  ללוקח עשה הישר והטוב עם המצרן והנח לו לקנות על

ובעצמך תטלטל אדרבה נאמר למצרן עשה הישר והטוב עם זה והנח 

לו לקנות זה הבית שלא יהא מטלטל אנה ואנה ואתה שב בביתך אחרי 

  " עכ"לשיש לך בית דירה

הנה מבואר שהרבה רבותינו הראשונים סוברים כרבינו תם ואפילו 

  לראבי"ה שסובר שיש בבבתים אין זה אלא כשהלוקח יש לו דירה.

אין לוקח לואם  ,העולה מזה: הרבה ראשונים סובירם כרבינו תם

  .דינא דבר מצרא פוסק האור זרוע דודאי אין ,דירה

  בתים בזמן הזהבר מצרא בדין 

והרא"ש הביא שיטת רבינו תם בפסקיו (בבא מציעא פרק ט פסקה 

ועל  ," עכ"לאלא שלא נהגו כן ,ודברים נכונים הם"וז"ל וכתב  ,לד)

  .שיש בבתים דינא דבר מצרא ,לומובא לעי ,אמ"פי זה פסק הר

 ,ברורים מאוד תם שהרי דברי רבינו ,ובאמת לא זכינו להבין מנהג זה

לכאורה הוא  ,ואם מנהג הוא ,שאין שייך כלל בבתים דינא דבר מצרא

והרי אף על השדות תמה רבינו תם  ,שאין לילך אחריוגרוע מנהג 

שאין להם כל  ,ואיך נוסיף לדינא דבר מצרא בתים רא,בדינא דבר מצ

מכל  .שייכות לטעם דינא דבר מצרא שבשדות מכל הטעמים הנ"ל

  מקום למעשה כבר פסק הרא"ש כך.

דאפילו לפי מה שכתב  ,לולי דמיסתפינא אמינא מלתא חדתאאלא ש

שיכול הלוקח לקנות  ,היינו דוקא בזמניהם ,הרא"ש שאין נוהגים כן

שיש דרישות מיוחדות לאנשים לכל ינו נאבל בזמ ,חרדירה במקום א

המטבח והאמבטיה ואיך  ,ואיזה קומה ,בית ובית באיזה שכונה לדור

ולאחר  ,כידוע שזמן רב עד שאדם מוצא דירה לפי ראות עיניו ,וכדו'

זה  ,דינא דבר מצראדחה אותו באיך נבוא ו ,שסוף סוף מצא דירה

  .ממש היפך הישר והטוב

הכל מודים שאין דינא  ,אם אין ללוקח דירהש ,זרוע פוסקוהנה האור 

אבל רוצה  ,שאפילו אם יש ללוקח דירה ,ונראה ,דבר מצרא בבתים

לפיכך בקונה  ,פשיטא שגם זה הוי כאין לו דירה ,לעבור לדירה אחרת

 ,דירה ואפילו יש לו ,הכל מודים שאין דינא דבר מצרא ,דירה לדור בה

  .אלא שרוצה להחליף את הדירה

גם הכל מודים שאין  ,שאפילו אם קונה דירה להשקעה בימינו ,ונראה

שכל משקיע בודק היטב לפני שקונה  ,דינא דבר מצרא מהטעם הנ"ל

אלא  ,ואיך נדחה אותו בטענת דינא דבר מצרא כירה,דירה להש
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 כירה,שלמעשה לא מלאני ליבי למעשה לעשות כן בקונה דירה להש

אפילו  ,אבל בקונה דירה לגור בה ,אחר שכתב הרא"ש שלא נהגו כןל

ד דירה וואפילו שרוצה שיהיה לו ע ,לו דירה ורוצה להחליפה ששי

שהכל  ,שה בודאי כדברי האור זרועעבזה נראה למ ,במקום אחר

 ,ומה שכתב הרא"ש שאין נוהגים כן ,מודים שאין דינא דבר מצרא

  .ריםלאח הבקונה דירה להשכיר רק הוא

 ,שאם אין לקונה דירה לדור בה ,על פי האור זרועהעולה מזה: 

 שהוא הדין אם יש לו ,נראה ברור ,אין דינא דבר מצרא בבתים

אם יש  ,ואין צריך לומר דירה, וקונה עוד דירה לדור במקום אחר.

 ,הוא בכלל אין לו דירה ,ורוצה למוכרה ולקנות דירה זו ,לו דירה

 ,צריך עיון גדול בו ,בזמנינו ,מצרא בבתיםדבאמת כל דינא דבר 

  כי הוא נגד הישר והטוב.

  דינא דבר מצרא בבתים מופרדין

כבר כתבנו  ,שקונה דירה להשכירה לאחרים ,והנה בנידון דידן

מכל  ,שלמעשה קשה לעשות נגד מה שפסק הרא"ש שאין המנהג כן

ין דכבר נתבאר דא ,מטעם אחר יש לומר דאין דינא דבר מצרא ,מקום

וכתבו  ,כמבואר לעיל ,דינא דבר מצרא רק בבתים מחוברים

יש דינא דבר ולכן יכול לפתוח החומה יחד, הראשונים שבבתים 

  מצרא בבתים.

ובפתחי חושן (שותפים ומצרנות פרק יא סעיף כו הערה סא) האריך 

בדברי הפוסקים, שאפילו אם אי אפשר לחבר ממש את שני הבתים 

מקום מסיק בפשיטות, וז"ל "אבל כשאין יש דינא דבר מצרא, מכל 

דרך לעבור מזו לזו כתשמיש אחד לשני, וכן כשאינו יכול להקיף 

השטח ששני הבתים פתוחים לו, לא מיקרי מצרן" עכ"ל. ולפי זה, 

בר מצרא, כי הם שני בתים מופרדים, בנידון דידן מטעם זה אין דינא ד

ח ששני הבתים השטואין דרך לעבור מזה לזה, ואינו יכול להקיף 

  פתוחין לו.

שאי אפשר כהעולה מזה: אין דינא דבר מצרא בבתים מופרדין 

וכן כשאינו יכול להקיף  ,לעשות דרך לעבור מזו לזו כתשמיש אחד

  השטח ששני הבתים פתוחין לו.

  דינים העולים

אפילו אם הלוקח  ,אין דינא דבר מצרא ,הקונה מגוי  .א

 ,וכן אם היה הבית שכור לישראל .משכיר אחרי כן לגוי

 .דהעיקר הוא גוף הבית ,בר דבר מצראד אדינ אין

בקונה מגוי יש דינא דבר מצרא באחד מהאופנים   .ב

ואינו יכול  ,גויהא. יד הישראל תקיפה על  :הבאים

 .נשא ונתן כבר לפני כן עם הגויהמצרן להרע לו. ב. אם 

ויש  ,בזמן הזה שדנין בערכאות גויים וישראל שוים  .ג

 ,ולא יכול איש לעשות העולה על רוחו ,מערכת משפט

 .צרא גם בלוקח מגוייש דינא דבר מ

א.  :לרבינו תם אין בבתים דינא דבר מצרא מג' טעמים  .ד

ה שעובד אין מצוי לקנותם. ב. אין שייך הטעם כבשד

הרבה ראשונים סובירם ו .הכל יחד. ג. אינם מחוברין

 .כרבינו תם

אפילו  ,אם אין לקונה דירה לדור בה ,על פי האור זרוע  .ה

אין דינא דבר מצרא החולקים על רבינו תם סוברים ש

 .בבתים

דירה, וקונה עוד דירה לדור  הוא הדין אם יש לו זהלפי   .ו

ורוצה  ,אם יש לו דירה ,ואין צריך לומר במקום אחר.

 .הוא בכלל אין לו דירה ,למוכרה ולקנות דירה זו

צריך עיון  ,בזמנינו ,מצרא בבתיםדבאמת כל דינא דבר [

 ].כי הוא נגד הישר והטוב ,גדול בו

שאי אפשר כאין דינא דבר מצרא בבתים מופרדין   .ז

וכן כשאינו  ,לעשות דרך לעבור מזו לזו כתשמיש אחד

  .יכול להקיף השטח ששני הבתים פתוחין לו

 

  

  

  

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

עם ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים 

  של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com חינם:לקבלת הגליונות 

  


