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הקדמה

א' אברהם א' אתה... ברוך ביום: פעמים שלש בתפילה אומרים אנו

וזוכר הכל" "וקונה עליון... א' והנורא והגבור הגדול הא' יעקב וא' יצחק

אבות. חסדי

עיין לפרש, גם נראה אך הכל", בורא – הכל" "קונה הרגיל הפירוש

קנין לקרותם בעיניו חשובין "קנינין קנינין ארבעה ב: פז פסחים רש"י

משקיע הוא הכל, קונה הקב"ה לו", החביב דבר לקנות שטורח כאדם לו,

כן ועל לקנותו, כדי וזמן מחשבה "כסף" ויחיד יחיד כל אצל כביכול

הקב"ה דהיינו יעקב, וא' יצחק א' אברהם א' בתחילה אומרים אנו

הענק הר מול עפר כגרגיר לעומתם שאנו הקדושים אבותינו א' שהוא

גרגיר יועיל מה וכי לעולם, לתרום ביכולתנו מה לכאורה כן ואם ביותר,

אנשי שלימדונו מה ע"פ אומרים, אנו ואעפ"כ כאלו, ענקים כשיש עפר

כל כמו בכל, "משקיע" הוא הכל", "וקונה הקב"ה כי הגדולה, כנסת

שכל משום ביותר, הקטן באדם גם ומשקיע קונה, מכל ויותר חפץ קונה

בתורתך, חלקנו תן בתורה, חלק יש אחד ולכל לעולם, לתרום יכול אחד

הוא. ורק תורם לבדו שהוא חלק יש אחד לכל

"וקונה עם יחד אומרים אנו כן על הספק, על הכל קונה תאמר ושמא

ואינם יודעים שאינם אדם בני כשאר הקב"ה שאין עליון, א' הכל":

מה כביכול יודע עליון, א' הוא אדרבה, אלא עושים, הם מה מבינים

נשכחו כבר תאמר ושמא הכל", "וקונה ואעפ"כ לפניו ומה רוצה הוא

אנו כן על והתורמים, החשובים אלו אנו היום כן ועל האבות מעשה

ברגע גם עומדים האבות חסדי אבות", חסדי "וזוכר ואומרים: חוזרים

מעונין הכל", "וקונה ואעפ"כ עיניו, לנגד שכחה אין הקב"ה, לפני זה

חסר כביכול תאמר ושמא זאת, כל למרות ובתורתנו, בתפלתנו הקב"ה

דבר, לו חסר לא והנורא הגבור הגדול הא' אומרים אנו כך על להקב"ה,

ונותן מחשבה זמן כביכול משקיע הכל", "קונה הוא ואעפ"כ הכל, לו יש

ועל בתורתו אחד לכל שיש מהחלק אחד מכל להנות וכביכול לקבל כדי

לקנותו. מעוניין הוא כן

חלקי בשאר בעקבותיו, בעזה"י שיבאו ובחלקים זה שבספר תפילה אני

יתברך. בתורתו שלי מחלק יש בפרט, מחו"מ שני וחלק שו"ע



שכתבתי הדין, בבית שנתעוררו ושאלות דין פסקי מתוך הוא זה ספר

חושן עניני הן נושאן שעיקר שאלות הנוכחי בחלק יתברך, בעזרתו

נראה ואעפ"כ רבים, בהם דשו שכבר נושאים לפעמים כאן יש משפט,

בהם דשו לא שעדיין שנראה שאלות ויש חידוש, בהם שיש לי היה

בשעורים ת"ח בפני גם שנאמרו לאחר נכתבו הדברים רוב רבים,

ושלא כל אדון לפני לרצון אמרי שיהיו ואתפלל חו"מ, בכולל שמסרתי

הלכה. בדבר אכשל

ישנם בקירוב. משפט חושן שו"ע סדר פי על חולקו הספר נושאי

שחלקתי פעמים כן על שו"ע, חלקי לשאר השייכים הדין בפסקי חלקים

הנוגע החלק ואילו זה בחלק הובא לחו"מ בעיקר הנוגע וחלקו דין, פסק

היותר לחלק הועבר תורה) ספר בעניין (כגון חיים אורח או העזר לאבן

מתאים.

השני חלק את העזר, אבן חלק את בקרוב להוציא שאזכה אתפלל

דין פסקי הרבה יש בהם שאף ויו"ד או"ח חלק את וכן משפט, מחושן

הדין. בבית ונפסקו שנידונו ונושאים

בכל, לימיני העומדת תחי' רעייתי חיל אשת תבורך באהל מנשים

הוא. שלה ושלי,

אזלה. שהראשונה לאחר שניה, מהדורה להוציא שזיכני על לד' אודה

סיכומים הוספתי וכן ותיקונים הוספות הרבה הוספתי זו במהדורה

ברצון תתקבל זו מהדורה אף שבס"ד ואקווה סימנים, לכמה

שאנן זצ"ל שמעיה הרב בלאאמו"ר שלמה ח.



הענינים תוכן

א צורךסימן במקום הדיין או דין בעל .הטעית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א.
elit` zerhdl xeq` /zerhdl i`yx exn`y zenewn
diytpl `pic yipi` ciar /rcei ipi` zxin` /cqtd mewna
xzen xaeqd /zerhdl mi`yx c"a m`d /xwy zxin` i"r
oiic ziirhd /xeq` xaeqd z` zerhdl el xzen m`d

.oi`eyp jxevl

ב ששיקר,סימן דין לבעל משפט הוצאות חיוב
לשלם שהסכים .למי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז.

/ze`ved mlyi ciqtndy miccvd oia dnkqd dziidyk
xwiyy cvd z` ze`veda aeig /dy`l lra oia jeqkqa
aeig /c"er ze`ved /zeigcl dpeeka mxby e` cifna
dnebt dxegq xken aeig len oi`eyp lhan ly ze`ved
ze`ved /dceare dgxh ze`ved /enxbpy ze`veda

.dpeek jezn `ly enxbpy

ג כשורהסימן שלא שנוהג למי משפט לבית .הפניה . . . . . . . . . . . . . . כח.
dy` `ypy in /ze`kxra dxezd zeyxa lap zriaz xzd
dpzedyk /mdipic it lr epeciy zrc lr ze`kxr i`eypa
/dpznd zaehl `ed i`pzd xy`k ze`kxra oecl
aeig /dxez oic miiwl mileki oi`y mewna eid oi`eypdyk

.i"enck eid `l oi`eypd zligzyk zepefn

ד קבועסימן דין בית במקום .זבל"א . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מא.
dpwz /reaw oic zia e` `"laf sicr dn /dyrnd xetiq
m`d /reaw c"a zxcbd /exira "ml`k" ax /zicxgd dcra

.ze`kxra dkild xizdl ick cg` oiic witqn

ה כאשרסימן גם הרוב, כדעת לפסוק המיעוט על האם
ל טועהברור או הבין לא שהרוב .מיעוט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מט.

oia ozne `yn did `lyk oic ziaa aex oic yi m`d
/aexl sxhvn n"en iptl ezrc dliby in m`d /mipiicd
zexazqd yi xy`k /herind zxaq yayl :aex ly i`pz
weqtl jixv m`d dreh aexdy el xexay cigi /aexd cbp
mkg herindy reciyk herine aex oic yi m`d /aexd enk
m`d ,ytp gewt oi`y ,herin zrca `vnpd `tex /xzei

.aexd zrck zay llgi

ו עדיםסימן נאמנות היא היכן .עד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סד.
zexazqd dleki m`d /zexazqdd cbp micirnd micr
i"r drawp `ly zexazqd /micr izik ipy oia rixkdl



הענינים תוכן

micr t"r bxdpy ghy oa oerny ly epa dyrn /l"fg
ecirdy micrdy rceiy cigi bdpi cvik /exwyy xazqny

.zexazqd cbp micirnd micr leqtl xewn /exwiy ecbp

ז להביאסימן או הדין בית לשאלות לענות המסרב דין
ידו שתחת .ראיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עה.

/cbpky cvl dcenk epic oicd zia zel`yl zeprl axqnd
lk /micgtn micr /oic zial jnqn xeqnle wcadl axqn
axqn oic /xexial cr xeq` `ed ixd xexal ozipy cer

.oic zia zzine dlral dy` xeqi` iabl

ח להודותסימן המודה שנתכוון בלא דין בעל .הודאת . . . . . . . . . . . . . . פה.
oic lra z`ced /xeht jxevl d`ced /dpeek `la d`ced
/d`cedl dlzn` yiyk /zeaiigzd oicn e` zepn`p oicn

.zn` dpi` d`ceddy d`xpyk

ט אינהסימן שהיא לנו ברור כאשר דין בעל הודאת
המודה את מחייבת היא האם .אמת, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צג.

/zn` xn` `ly s` dliren d`cedy d`xpy zenewn
epi`y milez llk jxca /zerha dcedy zelzl ozipyk
lr cirn /xwy `id d`ceddy wtq `ll xexayk /xwyn

d oic /ze`ivna epi`y xac.dlired m` wtqy d`ce

י הראיותסימן מדיני החריגה הותרה גם האם
מילתא" "מגדר .במקום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קג.

/zei`x xqeg yiyk mb m`d oicd on `ly yeprl xzenyk
/xzed dn /`hg `ly xexayk /oda elwdy zei`xd odn

.ziqn ,"xqen" ,gvex :`zlin xcbn mlerl mdy mixac

יא הכוונהסימן ע"פ או ניסוחו ע"פ נקבע הסכם .האם . . . . . . . . . . קיז.
jci`ne aezkd xg` `le dpeekd xg` mikled wqtp r"eya
oian epi` xhyd lray s` xhyd oeyl oiwcwcn wqtp
epi`y xac lr aiigzn oick zerha aiigzn oic oi` /gqepa
e` milind xg` miwiicn m`d `"nxe i"a zwelgn /rcei
,exiag zaehl ,envrl xcep :f"hd welig /dpeekd xg`
wlgp m`d /dletk zernyn lra oeyl ,gkenc dpcne`
`ly xaca /aiigznd zpeek /c"ei `"nx mr n"eg r"ey
/exn`py mixac lr mitiqen izn /aiigznd zrc lr dlr

."`xhyc `xteyl" wx eazkp mixacdy mixne` izn

יב שואסימן ממצג כתוצאה .התחייבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלג.
d`vezke deab xigna xg` dpew el didy raypy xgeq
`ly d`eeld lr axr mizgde mixrdy in /dpewd dpw
el xciq axdy xge`n el xxazpy icxtq ozg /dzid
iabl drhe eal l` my mc` oi`y xac /zifpky` daezk
aiign ,ab` jxck mb xhya azkpd xac /cere ,razp ,cr



הענינים תוכן

leki mc` oi`y mrhd /xhyd lr aiigznd mzg m`
lr jneq ;mlerd oewiz :iznzg dn lr izpad `l oerhl
mc`d lr didy mixne` izn /rciy dwfg ;exiag

.zepzdl

יג טענותסימן הדין לבעלי טוענים דין בית מתי
טענו לא עצמם .שהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמה.

mipreh c"aml`l jit gzt /oic lral zeizkld zeprh
m` mb `"ayxle mipreh zxazqn dprh /dheyae minezia
z` yxtl ze`ad zeprh /orh `l dnl zelzl daiq yi
miwqet m`d zegt raeza zehiy rax` /razpd ixac
leki epi`e exne`l ywan m` wx mipreh r"eyl /xzei
/`"hily `"yixbd wqt /miwleg yi m`d ,mixacd xagl
u"ayzl ,aiign epi`y orh `l oic lrae cirdy cg` cr

.mekiq /zn`d xexia /zaiign ezecr

יד מחוזהסימן אחד דף ועל חלק חוזה על חתימה
ועוד. דפים, כמה .בן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קס.

טו מתוךסימן אדם שעושה ומעשה התחיבות מחילה,
אותו מחייבת האם .כעס, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קסח.

daebzae ,fbxzd gewld ,gtepn oeayg gewll yibdy olaw
dvex ipi`e melyzd lk lr jl xzeen ip` olawd xn`
dvneg dlra lr dwxfy dy` /ea xefgl dvexe xac jnn
dl ribn m`d ,zxg` `vny dl riced `edy llba
cere `"rxe h"ixdn zwelgn ,qrk jezn dlert /zepefn
xyt` ,hlyp izla qrk jezn gvex /zaiign `id m`d
/zhlyp izla dee`z awr dlert /dzin aiig epi`y

.ugl awr mixign zrwtde zeaiigzd

טז רגל,סימן פושט עם שנעשתה פשרה של תוקפה
מאוחרת לגביה אפשרות .כשיש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפ.

dxyt oia dkldl lcad yi /oiafe edeilz xcba df m`d
xqegn dzyrp m` oial ,ribn m`d wtq llba dzyrpy
cbpky cvd m`e zerh awr dnxbpy dxyt /zeabl zleki
/lbx zhiyt dpyi xy`k aega ye`i yi m`d /zerhl mxb
`id lbx zhiyt zpwz m`d /d`cedk dwizy mixne` izn

.mixgeqd bdpn /xeaivd lk zaehl dpwz mb

יז פרעוןסימן לאי גירושין בהסכם בהתחייבות אסמכתא
לערכאות יפנה הזוכה באם .חוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצו.

oic zia edn /aiigz` "dyr` m`a" `zknq` yi m`d
cl c"dia jixv m`d /`zknq` oiprl aeygoipra oe

in /dxenzk e` ievitk `ad qpwa `zknq` /`zknq`d
.yily cia sqkdyk wfgend
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יח המורישסימן של פתקים פי על יורש נגד תביעה
התובע .שביד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רה.

yxei /xhy `iven xzei xge`ne xhy il oi` xn`y raez
epi`y mrhd /rext k"g` oerhl leki m`d ,siefn orhy
mipreh m`d /razpl raez oia lcad yi m`e ,orehe xfeg

.geexl ozipy oecwta yxeil izrxt zprh

יט בעיזבוןסימן שנמצא פנקס ע"פ שבועה לחיוב תביעה
.התובע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריג.

aiign mc` ly eqwpt /izrxt xnel on`p eci azk `ived
m`d ,eia` qwpt it lr riaydl `ad /mixg` `le envr
dz` mb `ny orehd razp /xacl miilbx ly reiq jixv

.il aiig

כ זכויותסימן לאשה הבעל הקנה בו גירושין הסכם
כראוי נוסח שלא .בפנסיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריז.

/dpwnl dpewd cin `a `le ie`xk gqepn epi`y xhy
z`pwd ,mlerl `a `ly xac ly oexqg mirpen cvik
oi` /ie`xk dyrp xhydy milez ep` izn /diqpt zeiekf
dcedy in /mipipw ipy e` cg` oiipw dyrp m` n"tp
/mipwn cvik rcei epi`y epl xexae ie`xk oiipw dyry
xac ly oexqg dfa oi` xge`n xkniz dxicdy mkqd

.mlerl `a `ly

כא ריקסימן ערבות שטר על .חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלא.
/`znehiqe mixgeqd bdpn /deeliy in lkl zillk zeaxr
zrc cne` /aevw epi`y xac /oenn `ivedl `witq wtq

.deelnd iciay oecwt zqitz /mzegd

כב האסימן חובו, מגביית שנתייאש הלווהמלווה נפטר .ם . . . . רלט.
b bqw `"nxne aega ye`i oi` gv r"eye aqx `"nx t"r
aega iav mkge f"h zwelgn /aega ye`i yiy d`xp
ye`i /dizeaeg zhnynyk `zeklnc `pic /ye`il enzqy
deelnd i"r mxbpy ye`i /delnd zen xg`l aega liren

.eil`n `ad ye`in xeng

כג בניה,סימן לתוספת לחתום שכן לחייב ניתן האם
טובה החזרת .וחיוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמד.

dxiknl ie`x epi`y xac /ely jeza mecq zcin lr mitek
/rwten mekq mb yexcl leki m`d /eywand cigil `l`
mb e` dripn iabl `ed mecq zcin lr mitek m`d
dnkqdl ditk /ohw wfp yiyk q"cn lr ditk /diyrl
szey ditk /lecb wfpn livdl ick mleyiy ohw wfpl
dpzn lehia /zepiayey oice daeh zxfgd aeig /dwelgl

.daeh xifgd `l cbpky cvd xy`k



הענינים תוכן

כד בציבורסימן ומיעוט .רוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסא.

itl e` zlekid itl ,xeaiv ze`veda z`yl cigid aeig
/zeytpd itl e` oennd ilra itl drcd zekf /yeniyd
zetkl mileki mipkyd m`d] ,aexd zehlgd cbpk cigi
dk`ln ilra aex m`d /[oipaa mixetiy zeyrl cigi
m`d /?herind z` mb aiigzy dpwz owzl mileki znieqn
aexl ldw aex zencl yi m`d /?bdpn yiyk dpey oicd

?xvg ipa

כה הנוטיםסימן פירות ודין חבירו לשדה הנוטה .אילן . . . . . . . . . . . עדר.

mxbp m` /exag xvgl oli` itpr zqipk repnl aeig oi`
envr wifnd aiig oi`e uevwl wfipd i`yx ,mitprdn wfp
lra ly dpi`y xvgl mihepd zexit mikiiy inl /uevwl
z` envrl raez oli`d lra oi`yk oicd dne ,oli`d

.zexitd

כו מגוריםסימן דירת בתוך נוסף כנסת בית .בנית . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעט.

kdxez cenlz e` zqpk zia da dpaiy dxicd jxr xy`
miywand z` zxhet dpwzd m`d /mifeg` zexyra cxi
/eznwd awr minxbpy oiwifpd melyzn cqend z` miwdl
mi`yx la` ,zegnl mileki oi`y wx `id dpwzd m`d
cenlzd dpai `ly zepehlyd ici lr mexbl mipkyd
/ezlaeq zrcd oi`y wfpa mb dxn`p dpwzd m`d /dxez
zeikfd z` el yi dpwzd enk ynn epi`y xac lk m`d
`lnb oa ryedi zpwz llka m`d /dpwzd t"r yiy
,dxez cenlz e` zqpk zia xak da yiy xira miwdl

.dxez cenlz e` zqpk zia cer

כז הזמןסימן לפני שותפות .סיום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפז.

lr mitek /onf eraw `lae onf erawa zetzeyd meiq zekf
.wexitdn i`ce gex yiyk mecq zcin

כח מהםסימן ואחד שותפים בין בניה זכויות חלוקת
מחברו יותר .מוחזק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצ.

ipt lr raezl zeticr /xexa `l dfeg gqpl xeqi`
elek oicdn m` ,raez dn gkn i`ce rcei m` :exiag
/ipyd z`ced `la mb wfgen m` ,szeyd ilel ely
/xingnd xg` dpkq wtqa /mitzeya q"cn lr mitek
`ay xac zepal `l la` ycgn zepal dtek ziad ltp

.giaydl wx

כט תשלוםסימן מבקש כך ואחר .מזמין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצט.

melyz yexcl leki m`d dpdpe zepdl exag z` oinfnd
leki m`d ,deevn x`y dyr e` mezi qpxity in /dpdpdn
.micli ly dzid d`pdd m` /dpdpdn xky k"g` yexcl



הענינים תוכן

ל מוסתרתסימן - טמירתא .מתנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שה.
t"r dpzn /dtwz `id m`d dfd onfa zrpven dpzn
xg` xkn /xwy ea yiy ea`ha meyix /lawnd zywa

m`d ,dpewl ok iptl dpzna ozp xaky.dlha dpznd

לא משומשסימן רכב במכירת .אונאה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שיג.
lr /oexqgk izayg `l oreh xkende ihlgd epi`y oexqg
zprh oerhl leki izn cr /xkend lr `le zepzdl dpewd
lhal leki epi` mend ielib xg`l ynzynd /zerh gwn
xeht ,zerh gwn mewna s` ,dgpfdn mxbpy wfp /gwnd

.ecia `vnpy in lr lhen dgkedd lhp /xkend

לב קיבלסימן לא והמזמין סוכן דרך מלון בית הזמנת
ההזמנה .כפי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכ.

men dlib /oelnd lra cbp ezriaza gewll xefrl okeq lr
on /zepzdl lhen in lr /d`cedk dwizy /xebl jiynde

.mend elv`y ayeg epi` ziad lra mzqd

לג עלסימן חובה האם יקרה, מצבה לבנית צוואה
לקיימה .היורשים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכח.

/znd ixac miiwl devn mixne` izn /ze`eev ly zexev
zelraa mipey`x zwelgn /dxihtd ixg` m`e a` ceak
/milra epi` izne milra znd izn /eiqkp lr znd
.a`d zeaeg rextl oad deevn m`d yixed `l a`dyk

לד יורשיםסימן לפנינו ואין כדין, כתובה שאינה צוואה
.ידועים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמה.

epnf /znd ixac miwl devn /dzin zngn deevn zxcbd
/deevnd zpek yxtl /eiykrn azkp eli`k dyer xhy ly
meiw /`zeklnc `pic oicne `znehiq oicn ze`kxr z`eev
yiy mewna /mc` lkne epnn dcea`y mewna d`eev

.wpaay mitqk /xzeen dkefdy gipdl

לה השפעהסימן ותחת מזויפת .צוואה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנז.
d`xpyk /seifl mipzipd xhye d`ev /dyrnd xetiq
/dkefd zywa llba dpzipy d`eev /oiad `l deevndy

df oebka.deevnd znypl be`cl

לו כדיןסימן נכתבה שלא לצוואה .פירוש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שסד.
epl xexae oick dzyrp d`eevdy azkpyk /dyrnd xetiq
mikled m`d /azkdn dwegx dnizgdyk /oicd erci `ly
/ezpeek zxzeqd dlert dyeryk /deevnd zpeek xg`
legi xne`d /eixac eyxtiy minkg lr jneq deevndyk

.reci gqep itk

לקיים(א)לוסימן כדי אדם של דבריו על להוסיף ניתן האם
.דבריו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שעא.



הענינים תוכן

לז תורהסימן בספר לזכות גם הרוצה בצוואה זוכה
כנסת לבית בשעתו נתן .שהמצווה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפח.

zial mzqa ozipy dxez xtqa wfgend in /dyrnd xetiq
`eal leki d`eeva dkef m`d /meik bdpnd dn /zqpk
cqtd llba deevnd oerhl lkiy zerh gwn zprha
`edy giked `l la` aexw `edy gikedy in /deevn
xy`k deevnd zekf lr d`eev dliren oi` /xzeia aexwd
lelk m`d ,eiqkp lk ozepd /deevnd zekfa xtek wifgnd
mewna /`pw a"aa `qxib xexia /dxez xtqa zekf mb dfa
lirn lr azkpyk /miwfgend md miyxeid ,d`eev wtq

.dxezd xtq lr mb xacd xne` m`d ,p"f :z"q

לח בשכירותסימן .ספק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תטו.
lra izn /azkp eli`k xhya azkp `ly dn mixne` izn
ly dwfg yi m`d /zexikya wtqa wfgenk aygp ziad

.mitlgzn migxe` zqipk

לט להבראהסימן יצאה שלא למי הבראה דמי .תשלום . . . . . . . תכא.
dxhnl ozipd sqk /d`xadl `vi `ly inl d`xad inc
cebipa `edy bdep /zxg` dxhnl ynzydl dvex dkefde
miny ici z`vl ick melyza aeig /aiign m`d ,wegl

.exagl mxby xrv llba

מ מראסימן מלגה לתשלום אברך הכוללתביעת .ש . . . . . . . . . . . . . . . . תלא.
/dpzn zzl zeaiigzd /jxa`l driaz zekf yi m`d
xney epi`y jxa` /devn ziiyr xeara mlyl zeaiigzd

.llekd y`x z` cakn epi`y /mixcq

מא לר"מסימן פיטורים .פצויי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלח.
/ryt lretdyk mixehit iievit /dxxy lrak n"x
m` d`ln dpy xeara melyz /micinlz mr mixegi`

.dpy rvn`a xhet

מב השנהסימן בתחילת התאים שלא מלמד .פטורי . . . . . . . . . . . . . . . תמז.
`le hrnk oeiqpdy xxazpe oeiqp el yiy ricedy cnln

.xxal lhen did in lr ,did

מג שקלקלסימן .מתווך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תנ.
xnb ixg` mb xefrl lhen jeezn lr /dyrnd xetiq
welig /geex cqtd znixb lr mb aiig xkya jeezn /jeeizd
.sqep mewna dpewe mitzeya `xvn xa /gilyl milret oia

מד פועלסימן שעשה נזק בתשלום הבית בעל .חיוב . . . . . . . . . . . . . . . . תס.
zxiny meyn mb yekx iwfp aeig /oiwifp zriaza zepyizd
oicn /lrete olaw /ezxinyn wlzqp `ly meyn /epenn
zxinye oipaa mitzey oicn /inxbc `pic /eit lr dyer
wfp /eilr jnzqd `l deelnd m` axr aeig /zerwxw

.wefipd zgpfd awr xabzpy



הענינים תוכן

מה בשליחותוסימן ילדיו שעשו נזק לגבי אב .אחריות . . . . . . . . . . . . תעה.
i`yx yekx lra /wifdln epa z` repnl a`d aiig m`d
zwelgn /wfp yyg mewna repnle i`ce wfp mewna zekdl
dpwz /mdiwfpa aiig m`d wifdl eicli glyy a` m`

dyk /zeixg`a aiigziyohw /a`d zriyt awr wifd oa
.wfpdn ohwd dpdpyk /licbdyn mlyl aiig m`d ,wifdy

מו שהנוסעסימן חניה קנס עבור בהשתתפות נוסע חיוב
ממנה .נהנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפג.

melyz /inr szzyzy jprnl mb iziyr iziyryk dprh
dyrpd "xeqi`" /mixg` zaehle ezaehl dyrpd xacl

.mixg` zaehl

מז מחבירוסימן הפסד למנוע מנת על חבירו נכסי .גניבת . . . תפז.
wfp zripn zxhnl daipb /apbpl geex zeyrl n"r daipb
aygp m`d ,epenn livdl dxfr lawl axqnd /apbpdn
`ly exiagn utg zgwl i`yx m`d /cg` xacl dheyk
owf zaehl mitqk z`ved /xzei el xifgdl n"r ezricia
aeig /oic zia zeyx jixv m`d ,eznkqda `ly `veike

.ywan epi`y dxfrl wewfd mc`l dxfr zybd

מח עלסימן הסמוך מאומץ בן ומציאת ידים מעשה
מאמצו .שלחן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תצט.

lr jenqd mezi /epgley lr jenqd epa ici dyrn
.une`n oa /ixard ecar ly epa /epgley

מט בעבודהסימן זלזל אבל ההכשר, את שנתן מפעל רב
המפעל ."בידיעת" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקג.

leki ziad lra /zepenn ipic `le xeqi` `id dxxy zwfg
zexikya /lreta jxev cer el oi`yk onfd rvn`a xhtl
/jxev llba onfd rvn`a xefgl leki xikyn m` zwelgn
wzy la` rci ziad lrae lrtndn mixac gwly lret
dnk reci `lyk aiig dnk /aeh lret ciqtdl `ly
xykdd ,xykd zlaw zxhnl ax xkyy lrtn /gwlp
rexbl lrtnd i`yx m`d ,car `le hrnk axd la` ,ozip

.axd zxekynn

נ דיןסימן עורכי בעניני בתביעות דין .פסקי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תקכא.
.`xzei jxev did `l aeye miqkp qpekk dpnzpy c"er

raz `le ,qkpd zwelg zra wzyy miqkp qpek /ciwtza
.exky

.alr dpewd z` rcii `le ea`ha qkp xiardy oic jxer
m`d laewndn jenp xky laiwy c"er /miqnd daeb
z` rcii xy`k /`ln xky laiwy c"ern dzegt ezeixg`

.cqtdd ly wfp miaygn cvik /illk ote`a wx dpewd
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צורך במקום הדיין או דין בעל אהטעית

א סימן

צורך במקום הדיין או דין בעל הטעית

כמקובל) שלא שמחמיר שנראה הדיין (והטעית

mewna elit` zerhdl xeq` /zerhdl i`yx exn`y zenewn

i"r diytpl `pic yipi` ciar /rcei ipi` zxin` /cqtd

m`d xzen xaeqd /zerhdl mi`yx c"a m`d /xwy zxin`

jxevl oiic ziirhd /xeq` xaeqd z` zerhdl el xzen

.oi`eyp

לכאורהא) חברו, נגד דבר כדין שלא ועושה מעוות כשאחד
זממו, את אחד מאותו למנוע כדי לשקר אף שמותר ספק אין
בת א: קו יבמות ערוכה מסוגיה זה דבר ללמוד ניתן ולכאורה
דאביי, לקמיה אתא לה, הגון שאין יבם לפני נפלה פפא דרב חמוה
היבם את הטעה דאביי הרי כונסה, אתה ובכך לה חלוץ לה אמר
פפא רב ואף לה, הגון היה שלא האשה את ייבם שלא כדי
לפי זה להטעות, שאין וסובר לכנוס, מנת על בחולץ שנחלק
שלא שחליצה היא שהלכה להערים, היה אפשר אי הנדון שבמקרה
חלוץ ליבם לומר התיר עצמו הוא אף אבל כשרה, אינה לשמה
הייתי משטה לטעון כך ואחר זוז, מאתים לה שתתן מנת על לה

מהתשלום. ולהיפטר בך

אותו והטעו היבם על הערימו ואביי פפא שרב למדנו הרי כן ואם
ולא ליבמה היבם שיחלוץ לגרום כדי זאת וכל אמת, שאינם בדברים

רצונה. נגד ייבמה

עליהן שוכר ב: עה מציעא בבא שפסקו מוצאים אנו דומה דבר
או נזק) לו וגורמים עבודתם באמצע החוזרים פועליו על הבית (בעל

שאינומטען שיודע אע"פ הרבה לפועלים להבטיח שרשאי הרי ,
שהבטיח. מה ליתן מתכונן



א סימן / משפט חושן / במשפט עיונים ב

קא דהוה כיון א: קטו שבת עיין איסור מניעת לעניין נראה וכן
וברש"י: דאסיר, יוחנן דר' משמיה ממערבא איגרתא אתא א"ל מחרפי,

מיניה. דלקבלו היכי כי

א:ב) לא שבועות אמרו שהרי צ"ב זה דין שלכאורה אלא
שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין תרחק" שקר "מדבר
עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה, איני מנה מאה לי נותנים
העד אותו ליד שיעמוד מהתלמיד הרב מבקש כן ועל אחד, עד אלא
יערים אלא מפיו, שקר דבר יוציא לא אף כן ואם דבר, יאמר ולא
אסור כך ואפילו עדים, שני לו שיש יחשוב פלוני שאותו בכך עליו

ל מנין שם עוד אמרו וכן תרחק, שקר מדבר בחבירושנאמר נושה
עליו ואגלגל מנה לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה
(שלא מאתיים ותובעו מנה בחבירו לנושה מנין אמרו עוד שבועה;
כדין, שלא במקצת מודה שבועת לחייבו רוצה נושה אותו וא"כ כדין),
אתחייב שלא כדי לבי"ד, מחוץ לו ואודה דין בבית אכפרנו יאמר שלא
מדבר לומר תלמוד שבועה, עלי יגלגל ולא במקצת] [מודה שבועה לו

א. ס"ק עה ש"ך פסק וכן תרחק, שקר

אזהרה במשפט, עול תעשו "לא טו: יט ויקרא החיים אור גם ועיין
כי עול... והוא הדין כפי לזכות יערימו שלא דינים לבעלי באה זו

לפניו". יסדרו אשר הטענות פי על שופט הדיין

ט, ס"ק כח חו"מ בפ"ת הובא קב, סי' צהלון מהרי"ט ובשו"ת
עדותו, פי על ממון שיוציאו ויודע בערכאות שהעיד אחד עד לענין
אמת עד אותו לטעון שיכול ואע"פ העד, את לנדות שיש שפסקו
זה היה ישראל בדיני דנים היו אילו הרי שטוען למרות וגם העדתי,
בעדותי מנעתי טוען כן ואם לשקר, נשבע או משלם כנגדו שהעדתי
ואין האמינתו לא שהתורה "שכיון נידוי: חייב אעפ"כ שקר, שבועת
בוראו". על להתחכם לו ואין לשקר לישבע לו יניח שבועה אלא חייב

שבועה מחיוב להינצל האדם שיכול אע"פ האלו המקרים שבכל הרי
מחיוב להיפטר יכול וכן שקר, וע"י במזיד לו גרם שחברו וממון,
הטעיה ע"י לגרום רשאי אינו כדין, שלא תובעו שחברו שיודע שבועה

חברו. מתביעת להיפטר או כדין שלא עליו שנכפה מהדבר שיפטר
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שהואג) דבר על לומר לאדם שהתירו מוצאים אנו מאידך אמנם
להיפטר כדי וזאת יודע איני לטעון היינו אולי, "שמא", אותו: יודע
שהדין מיורש, שתובע מי לגבי נז ס"ק עה הש"ך כתב וכך משבועה,
אם אבל משבועה פטור מורישי מעסקי יודע איני יאמר היורש אם
כדי יודע איני לומר היורש שרשאי בשבועה, יתחייב שיודע יאמר
גלגול לעניין בזה כיוצא שכ' מהראב"ד כן שלמד וכתב עצמו, לפטור
ברי יטען אם שבועה, עליו שמגלגלים שמי הלכה שם שאף שבועה,
שבועה שנתחייב מי כן ועל פטור, שמא יטען ואם שבועה חייב
יודע איני הגלגולים על אומר הוא פקח אם עליו, שמגלגלים ורואה
עצה יהיב לא דהראב"ד "ופשיטא [דאורייתא] חמורה משבועה ויפטר

בדבר". איסור כשיהיה

כדי וזאת שיודע, שהאמת ואף יודע איני לומר לאדם שהתירו הרי
כדין. נעשה שהחיוב אף שבועה מחיוב עצמו לפטור

ככפרן, נחשב האם יודע, שהוא כשהאמת יודע איני אומר ובעניין
כט לסי' יוסף בית ב)עי' מג בהרחבה.(דף

האםד) אחרונים מחלוקת הביא ד ס"ק יח חו"מ תשובה ובפתחי
לו הדין מעוותים הדיינים שחבריו הרואה דיין ועלרשאי יודע, איני מר

בזה, מלדון לצאת הוא יוכל או אחר להוסיף שיוכרחו יגרום כך ידי
בין מחלק ושוב שקר, איסור משום לאסור דן יוסף שהברכי והביא
יודע" "איני לומר רשאי שאז קרנות, יושבי הם האחרים השנים אם

כן. לומר רשאי אינו שאז נכונה, אינה שסברתם חושב אם לבין

שעל והוא השקר, לאמירת נוסף חסרון יש האחרון במקרה אמנם
עי"ש. להכריע, יכולים שאינם בה"ד כל על ללעז גורם אמירתו ידי

גמור,ה) שקר לבין יודע" "איני אמירת בין לחלק יש ושמא
תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד א: ד בברכות שאמרו וכדרך
יוצא אינו מקום מכל העתיד, לגבי הוא בסוגיה שהנדון ואף ותאחז,
סוף קדושין מתוס' נראה וכן יודע, איני לומר שרשאי פשוטו מידי
נפ"מ מה ברור שאין אלא הווה, דבר על זו מימרא שהביאו א, ל
אלא וכו' לשונך למד כותב שם בסוגיה המאירי ויותר, לזה, זה בין
פקפוק בלא הדבר ברור שאם הרי פקפוק, בלא הדבר לך ברור כן אם
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כך, לומר לשונו ללמד שאין לומר, (ניתן יודע, איני לומר רשאי אינו
בדבר). איסור אין אבל

לאיסור התיר אמי דרב בריה איקא שרב א קמט בתרא בבא [ועי'
אור בספר ועי' מרי, רב של הם המעות שאלו בשקר להודות גיורא
שרשאית טהרה בהלכות (נידונו להלכה למד שמכאן ז סי' יו"ד לציון
לגרום ובכך עצמה לאסור כדי אני טמאה לבעלה לומר טהורה אשה
לחוש אין עצמו מחייב שאדם הודאה שלגבי טבילתה) להקדים
חיוב משום בזה אין יודע איני באמירת האם לדון יש וא"כ לשיקרא,

דחוקים]. הדברים אבל עצמו,

אינישו) "עביד מדין אמת לומר לא שהתירו לומר ניתן ולכאורה
מעצמו למנוע כדי לעצמו דין לעשות רשאי שאדם לנפשיה" דינא
שאין בתנאי והוא ד, חו"מ בשו"ע ונפסק המניח בריש כמבואר נזק
שבמקום שם המשפט הנתיבות שכתב וכפי אחרת, בדרך לזכות יכול
כגון פטור, הנתבע יהיה הנזק, לאחר דין בבית לגבות יבוא שאם
מחבירו למנוע רשאי זה בכגון רק גרמא, אלא עשה שלא משום
אין ובודאי אחרת, דרך כשאין להכותו יכול ואף מלהזיקו מלכתחילה

די עשיית לצורך שהותר הכאה, שקר.איסור מאיסור יותר קל לעצמו, ן

דאמר כיון סבר "והוא כבי: ד"ה ב ס גיטין מתוספות לדבר וראיה
את להטעות שמותר הרי עליהם", להערים יכול גבר, דאלים כל
וכל כשמואל. שהלכה התחתונים את ולהטעות כרב שהלכה העליונים

לנפשיה. דינא איניש עביד מדין זאת

שלו הוא שלוקח שמה לברר ובידו שיכול נוסף ד)ותנאי סי' ,(שו"ע
על ואפילו נזק של "גרמא" לו מלעשות חבירו את למנוע רשאי כן ועל
הגרמא. נזק נעשה שכבר אחרי ממנו לתפוס רשאי אין אבל הכאה, ידי

יורש או שבועה מגלגול עצמו לפטור הבא למה יובן זה פי ועל
רשאי בי"ד, פי על בה שחויב טרם היסת משבועת עצמו לפטור הבא
ולהטעות, פועלים עליהם לשכור הבית בעל רשאי וכן "שמא", לומר
בחליצה הדין והוא מניעה, ע"י לעצמם, דין עושים אלו שכל לפי
לאחרים אלא לעצמם עושים שלא אע"פ היבם להטעות ב"ד שרשאים
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מי יבעל זה אם עבירה ויש - עבירה למנוע מוטל ב"ד שעל לפי
שאין פי"ד אישות הרמב"ם שכתב וכדרך כרחה, בעל לו ראויה שאינה
מוטל עליהם וכן להן, למאוס להבעל חרב כשבויות ישראל בנות
הדיין האם הדיון [ומובן להטעותו. רשאים וע"כ היבמה, עיגון למנוע
הרי ומאידך עצמו, לו הנוגע דבר זה אין שהרי יודע, איני לומר יכול
לדון]. חובה עליו יש זה באופן גם האם והשאלה לדון עליו מוטל

שאינה הלכה, לפרסם רשאים הדין שבית מוצאים אנו כן, על יתר
במשנה שנינו וכן מחירים, הפקעת למנוע כדי חכהלכה, (כריתות

מביאהא) ודאות לידות וה' ודאיות זיבות חמש עליה שיש האשה :
קינין ועמדו מעשה חובה, עליה והשאר בזבחים ואוכלת אחד קרבן
לא הזה המעון גמליאל בן שמעון רבן אמר זהב, בדינר בירושלים
האשה ולימד דין לבית נכנס בסוף בדינרין, שיהיה עד הלילה אלין
ואוכלת אחד קרבן מביאה ודאות זיבות ה' ודאות לידות ה' עליה שיש

חובהבזבחים עליה השאר ברבעתים.ואין ההוא ביום קינין ועמדו ,
דבר וכו', הוא לה' לעשות עת תורה דברי על שהיקל אע"פ וברש"י:

סוכה במסכת מוצאים אנו ב)דומה להנהו(לד שמואל להו אמר :
לא ואי - ההדסים מחיר את הורידו - זבינכו אשוו אסא דמזבני
קטומין שלשתן שאפילו הדס [בדיני שמיקל טרפון כר' לכו דרשינן
טרפון. כר' פוסק שאינו אע"פ כך שאמר פירש שם ובתוס' כשר],
ב"ד שעל משום זאת וכל המחיר, הפקעת למנוע כדי עשה זאת וכל
ועוד, הספינה פרק סוף בב"ב וכמבואר מחירים הפקעת למנוע מוטל

קרבנם. מלהביא הנשים יבטלו שלא לגרום עליהם מוטל וכן

שלא הלכה להם דרש שרשב"ג רש"י מלבד המפרשים יש ואכן
לעשות עת במקום אחד קרבן שמספיק ההלכה שכך [ולא כדין
שכתב שנה סימן הסוכות חג סדר הלקט שבולי ספר עי' לד']
שראה מפני השעה דלצורך כשיקרא מיחזי לא גוונא האי "ובכי
ועמדו מעשה ששנינו... כאותה היוקר בשביל מלקנות נמנעין שהיו
הזה המעון גמליאל בן שמעון רבן אמר זהב בדינר בירושלים קינין
האשה ולימד דין לבית נכנס בדינרין שיהיו עד הלילה אלין לא
בזבחים ואוכלת אחד קרבן מביאה וודאות לידות חמש עליה שיש

חובה". עליה השאר ואין
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לנר ערוך עיין כדין. הורה שרשב"ג סוברים הראשונים שאר ואולם
שלא כן לימד לד' לעשות עת דמשום פירש "רש"י א ח כריתות
דין ע"פ רשב"ג אלא כן אינה הראב"ד שדעת הזכרתי וכבר כדין,
בב"ב הרשב"ם שיטת ג"כ היא כן לקמן שאכתוב וכפי כן הורה
וגם דכאן, התוס' שיטת וגם שם התוס' שהביאו האשכנזים ושיטת
גרס שהוא רק הורה כדין שרשב"ג ג"כ היא ר"ת ששיטת כתבתי כבר
וא"כ כן הרמב"ם שיטת גם שכתבתי מה וכפי חובה עלי' והשאר
בתרא בבא הריטב"א וכן הזה...". בדבר יחידית היא רש"י שיטת
לדבריהם כן ואם ההלכה, היא שכך סובר רשב"ג מפרש א קסו דף
ס"ל כרבנן דרשב"ג שפירשו "ויש שכתב: שלפנינו, לנדון ראיה אין
זבינייכו השוו אומר היה בלבד למוכרין להפסיד כדי כן שדרש אלא

סוכה במסכת דאמרינן כההיא הכי, לכו דרישנא לא ב')ואי (ל"ד

פסחים א')ובמסכת כן(ל' אמר למוכרים התם דאילו מחוור, [ואינו ,
וכל לרבים, מטעה והיה בבהמ"ד כן דרש הכא ואילו להפחידם], כדי
אמר כהלכה ופסחים דסוכה דההיא בדוכתייהו דפרישנא למאי שכן

בשתיהן". ללוקחים

כל ב: כ סנהדרין לעיין יש דהנה לרשב"ג מקור להוסיף ונראה
פרשה נאמרה לא אומר יהודה ר' בו, מותר מלך מלך בפרשת האמור
אימת שתהא עליהם לאיים רש"י: עליהם.ופירש לאיים כדי אלא זו
שאינם דברים אמר שהנביא הרי לעשות. מותר אינו אבל עליהם מלכם

להפחידם. כדי רק כהלכה

ולא מחברו כרבי הלכה שמואל קסבר א: כז פסחים גם ועי'
דניקום היכי כי איפכא אתנייא וסבר מחבריו, אפילו ובהא מחבריו,

אחרירב אדם בני ילכו שלא כדי לה הפך ואיהו וברש"י: לאיסורא. נן
דבעלמא... להתיר רבים

כמותם, יפסקו וע"כ כן סוברים שחכמים שיטעו שרצה לא ולרש"י
הגירסא. הפך כן ועל רבים, נגד כרבי שיפסקו בעלמא החשש אלא

היכי כי אלא יוסי כר' תנא לא היא, ולא אמרו: א נא ובעירובין
שמותר שמכאן כתב ב קנו סי' אברהם ובמגן מיניה". לה דליקבל
הביאו מגדים ובפרי רבה ובאליה גדול, אדם בשם דין ולומר לשנות
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פעלים לרב שמציינים וראיתי באחרים. לתלות אסור עצמו שסברת תירוץ
כן. לעשות מותר הלכה, להורות שכדי ופסק שהאריך א ג חו"מ

ערום היה "אם מסית: הריגת לגבי א סז סנהדרין אמרו בזה כיוצא
אומר והוא הגדר, אחורי עדים לו מכמינין בפניהם, לדבר יכול ואינו
אין כלומר - "ביחוד רש"י: וביאר ביחוד". שאמרת מה אמור לו

לי". שאמרת מה לומר אתה ויכול עמנו עכשיו איש

ולהיחיד ציבור לצורך דין לבית הוא להטעות שהותר מה וכל
הותר לא וכן אחר, לצורך אלא לעצמו כשאינו לא אבל לעצמו,
ליד לעמוד התלמיד רשאי אין כן ועל צדקתו, להוכיח בידו כשאין
עדים, שני לרב לו שיש רבו של דינו בעל שיחשוב כדי אחר עד
וכדרך חבירו, עבור ולא עצמו עבור אלא דין לעשות רשאי אדם שאין
רשאי אין וכן לאחרים, שחב במקום מועיל חוב לבעל תופס שאין
מתקיים שאין כיון בשבועה, יתחייב שלא כדי המאתים כל לכפור
עמו, שהדין להוכיח כשיכול רק לעצמו דין לעשות שרשאי התנאי
הרי וזה שבועה או עדים היא מחוב להפטר ממנו הנדרשת שההוכחה
שבועה" "בגלגול אבל לו. אין הרי ועדים מהשבועה להפטר רוצה
ורשאי נתחייב, לא שעדיין משום יודע, איני לומר הראב"ד שהתיר
לתבוע תובע של זכות אלא גלגול ואין החיוב, את מעצמו למנוע
חיובו אין שבועה גלגול כי עוד, [ואפשר אחרות טענות עבור אגב
אור עי' דין בעל לתביעת זקוקים הרמב"ם לדעת אלא מאליו בא

ט יא שכירות רמב"ם בדעת הי"ב פ"א טוען כשו"עשמח (ושלא

א) לרמב"ם].צד מסכים הוא הרי משיג הראב"ד כשאין הוא וכלל
למנוע יכול יורש שאף הפוסק הש"ך לדעת נכון זה הסבר שאין אלא

יודע. איני שיאמר ע"י שבועה מחיוב עצמו

מה מובן איניש עביד מדין עצמו לצורך ליחיד הותר אכן ואם
ולאו שבחא בלא להו "מסלקינן ב: קט מציעא בבא תוספות שאמרו
להפחידו אלא מעולם זה דבר אמר שלא ריב"ן פי' - היא מילתא

נאמרה. שלא מימרא אמר הפחדה שלצורך הרי כן". אמר

האמת,ז) בדרך שלא אבל אמיתית, לתוצאה לגרום שבא מי ואכן
האמת, דין כללי ע"פ יפסוק לא שיפסוק שהדיין לגרום שבא כגון
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ואף צדק, למטרת כאמור אף כן לעשות אסור אחר, לטובת והנדון
כך. על אותו שמשמתים מצינו

גוים של דין בבית להעיד הבא אחד עד מדין ללמוד יש זה דבר
לו אסור אמת, הם שדבריו שיודע שאע"פ ישראל נגד גוי לטובת

אותו, משמתין העיד ואם ג)להעיד כח חו"מ הוסיף(שו"ע והרמ"א
והקצות העדתי, אמת לומר שיכול לפי מלשלם, פטור מקום שמכל
פסול, או קרוב שהוא כגון עד שם לתובע לו אין שאם הוסיף החושן

אח מטעם בנתה"מ עמו והסכים לשלם, חייב ר.אף

יכול אין שהרי להעיד רשאי שאין בטעם להסביר ניתן הנ"ל ולפי
עצמו. לו נוגע הדבר כשאין שכן וכל דין ע"פ להוציא

היינוח) אמיתית, -לגורם- לו הנראית לתוצאה לחבירו לגרום
יודע בזמן בו אבל מותר, זה שדבר ופוסק חושב לגרום שבא שמי
בסוגיא מצינו כך על אסור, זה שדבר וסובר אחרת חושב שחבירו
שנחלקו, במחלוקות כדבריהם עשו וב"ה ב"ש האם שדנו ביבמות

ב)ואמרו יד בגט(יבמות ובאחיות בצרות וב"ה ב"ש שנחלקו אע"פ
ופירשו מזה, זה נשים מלישא נמנעו לא כו' איש אשת ובספק ישן
שזו לומר ואין בזה, זה נהגו ורעות שאהבה להם מודיעים שהיו לפי
דאבא לזרעיה ליה "חס ב קיא חולין אמרו שהרי חסידות, דברי רק

לי" סבירא דלא מידי לי דליספי אבא ברבר נ"ט בדין למחלוקת (בנוגע

יבמותנ"ט) ובריטב"א כן, לעשות שאסור פשוט שהדבר שנראה הרי ,
שלשני דבר שאוסר למי בידים לספות שאסור זו מסוגיא למד שם
חבירו ביד למחות צריך אין הדין שמן אלא מותר, שהוא נראה
ב"ש מעלת היתה וזו מותר חבירו שלדעת דבר בשוגג עושה אם
מדבר אותם ומנעו לזה זה מודיעים היו זה דבר על שאף וב"ה

לדבריהם. האסור

שנוהג למי שמתיר הי"ו פ"ט אישות להרמב"ם המלך" ב"שער ועי'
היתר. שנוהג למי לתתה חלב בנר שהודלקה סיגריה לעשן לאסור

לפיט) אמיתית לתוצאה לגרום כדי להטעות מותר האם ולענין
הדין שיפסק גרימה ע"י אחרים, לטובת אלא לעצמו לא המטעה, דעת

אחרת. שסובר מי ע"י דעתו כפי
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הנ"ל הריטב"א שלדברי בידים" "למספי בגדר זה הרי לכאורה
אחרת: סוגיות בשתי לכאורה מוצאים שאנו אלא לעשותו, אסור

בת על הבא ועבד נכרי בדין אמוראים נחלקו א מה ביבמות
מורי יהודה רב ואף ואמרו: לאו, אם ממזר הולד האם ישראל

יהודה דרב לקמיה אתא דכי להיתרא העכו"ם)בה בן אותו (רש"י:

שאילו ישראל בת ושא יכירוך שלא במקום (לך איטמר זיל א"ל
ישראל בת מדאכשר הוא ממזר לאו אלמא לך, יתנוה לא יכירוך
אעפ"כ ולאסור, להחמיר נהגו מקום שבאותו שאע"פ הרי כו'),
שרב לדחות ואין אחר, למקום ולבוא להערים יהודה רב לימדו
משום ולא אותו, מלישא ימנעו אנשים שמא חשש יהודה
(וסברא המאיסות מפני אלא הדין הוא שכך ויודעים שפוסקים

די ברורה אינה כן גם נוספת:זו סוגיה מצינו שהרי ה),

בעלי מת לומר נאמנת אשה אין יהודה שלר' אמרו ב קיד ביבמות
קרועים ובגדיה בוכה באתה א"כ מחמתאלא שמא חוששים (שאחרת

כך ידי ועל לאחר להנשא שתותר כדי בעלי מת אמרה וקטטה שנאה
בתנ צורך אין חכמים ולדעת לבעלה) ואמרותאסר זה, ב)אי ההיא(קטז :

יהודה דרב דינא לבי ע"פדאתיא עצמה להתיר כדי בעלה שמת (להעיד
סתרי מאניך קרעי בעליך ספדי שבחוץ) (התלמידים לה אמרי עדותה),
אלפוה הגמ' ושואלת שערותיך) וגדלי בגדיך קרעי בעלך (הספידי מזייך
תעביד אמרי להו סבירא כרבנן אינהו וענו לשקר), למדוה (וכי שקרא
שתותר) כדי כן תעשה אמרו כרבנן סברו שהם (כיון דלישריה כדי ,הכי

שהתירו כמותולהטעותהרי סוברים אינם שהם כיון יהודה רב את
שאע"פ וב"ה ב"ש למחלוקת זה לדמות ואין החולקים, כחכמים אלא
וב"ה ב"ש ונדון מאחר זה, את זה מלהטעות נזהרו זה עם זה שחלקו
לאותה היה שהנדון יהודה רב בנדון אבל עצמם, להם בנוגע היה
וגם כחכמים, או יהודה כר' לפסוק להכריע בכוחה אין שודאי האשה,
להתיר רק רצונה וכל יהודה כר' הלכה אין אם להחמיר רצונה אין
רב את להטעות שבחוץ לאותם היה מותר הנ"ל במקרה לכן עצמה,
משום [או עגונה התר במקום רק אלא כן עשו שלא לומר וצ"ב יהודה.
שבא נכרי בבן יהודה רב לפני שבא מעשה כאותו ורביה פריה ביטול

להלן]. ועיין ישראל, בת על
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ושלא איסור, "קטלנית" באשה שאין ועוד הרמב"ם דעת והנה
בתשובה הרמב"ם וכתב ט, סי' העזר אבן שו"ע ראה פוסקים, כשאר
עצמו "ורבינו לא: הלכה כא פרק ביאה איסורי משנה בכסף הובאה
על מרוחק הוא אבל איסור בו אין קטלנית שלישא בתשובה [כתב]
הגופות בהם שינזקו השעות ברוב שיש והתימהון והפחד הניחוש צד
אם לה אומרים תנשא שלא שסוברים חכמים שיש ...ואע"פ החלשים

והיו לגרש נחייבנו לא אותך שיקדש מי ומקדשיםמערימיןתמצאי
לחופה אותה ומכניסין כתובה ב"ד לה כותבין ואח"כ עדים שני בפני
רבינו של ב"ד עושים היו כן ונתקדשו. הואיל ברכות שבע ומברכין
הבאים וכל תלמידו הלוי יוסף רבינו של וב"ד ההלכות בעל יצחק

להתיר במצרים אנחנו עשינו וכן בח"מאחריהם גם והועתק עכ"ל",
ועוד. א ס"ק ט אהע"ז

הרמב"ם, במקום הערימו שאסרו, חכמים שהיו שאף למדנו הרי
שלדברי כיון להנשא, קטלנית אותה שתוכל כדי מגאש, והר"י הרי"ף

בדבר. איסור אין אלו פוסקים

את להטעות לאדם אסור לעיל כאמור דהנה לחלק עוד ונראה
וכדרך לאמת, ההגעה לצורך זאת שעושה לו ברור אם אף השני

לעיל הובא לא בשבועות מ(ב)שאמרו ב"ק בתוס' אמרו ומאידך ,
מתפשר הניזק היה עמו עושה שהייתי דברים מתוך הוה: ד"ה ב
מה על השומר על בטענות בא השור בעל דהיינו מועט, בדבר עמי
עושה היה שאילו שהזיק, לאחר מיד לאגם שורו את הבריח שלא
וטענתו מגופו, גובה תם ששור כיון עמו מתפשר הניזק היה כן

להערים, אסור לעיל האמור כפי הרי ולכאורה הלכהטענה, (ועי'

תירוצים) כמה שהביא ו יב ביןפסוקה לחלק שיש נראה כן ועל ,
שרוצה מי לבין לא, בשבועות המקרה וזה ממון להוציא שרוצה מי
ואף הנ"ל, ב"ק בתוספות המקרה והוא המזיק כמו עצמו לפטור
סכין בגלל - נבילה למכור כגון להטעות, איסור יש אמנם כאן,
אין שלגוי ואף להוציא שבא כיון כשרה, בחזקת לגוי - שנפגם

- כן לעשות אסרו צד)נפ"מ חולין ע"י(עיין בא אם הדין שונה אבל ,
בא שאינו שכיון חבירו, איסור את או איסורו את למנוע ההטעיה

שמותר. להוציא
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לא דף לשבועות איש י)ובחזון אות כד בין(שבועות לחלק כתב
אסור אף וכן אסור, שזה שקר להעיד בא כאילו עצמו שמראה מי
לבין ואסור, שקר עדות כהתחלת זה שהרי כעד, בב"ד עצמו להעמיד
או עמו שיתפשר לחייב לגרום ובא האמת מה לתלמיד לו ברור אם

בכך. מצוה שעושה יודה

על העדים על "מאיימין שאמרו: א כ השנה מראש להעיר ויש
ראינו". יאמרו ראוהו שלא אע"פ לקדשו, בזמנו נראה שלא החודש
אין הענן בעב ומחליפים טועים העדים שאם פירש שם הר"ח ואכן

כפשוטו. שפירש נראה מרש"י אולם אותם. מתקנים

ראוי החשבון שעפ"י לאחר דהיינו "נראה כתב: שם יהושע ובפני
לענין מעכב לא הראיה פי על לקדש דמצוה דהא וכיון לראות
ולא כן לעשות יכולין שפיר הצורך ולעת בעלמא למצוה הקביעות
מלשון כר"ח!] [היינו נראה, ויותר כראייה, הוי דידיעה שקר דבר הוי
שלא דאפשר דאע"ג כך כל בעדותן מדקדקין שאין דהיינו מאיימין
על חוקרין אין אפ"ה הלבנה בדמות בעלמא דעיבא כוביתא אלא ראו
לומר לא לעדים גם מותר הראשון שלפירוש הרי מהצורך, כשהוא זה

דין!]. בית [ע"פ לצורך, אמת

בת על הבא ועבד בנכרי מה דף יבמות שבנידון לחלק יש עוד
ותרצה אשה שיכיר לאחר עד לזמן אלא לשקר התירו לא ישראל,
להלן המובא וכפי הנשואין, לפני עוד לה לגלות חייב יהיה ואז בו,

משה. האגרות בשם

הדין בית את להטעות שמותר כלל ללמוד אפשר שאי ברור אמנם
אחד כל כן תאמר שאם מאחר כמקובל, פוסקים שאינם לבע"ד כשנראה
רק הוא שהנדון לכאורה נראה וע"כ הגדר, יפרוץ וא"כ כן לטעון יכול
נגד הפוסקים יחידים דופן יוצאי הם פלוני דין בית או שדיין כשידוע
לאותו עמו, מסכימים אם רק שהוא אפשר וכן וצ"ב. הפוסקים, שאר כל

הדור. גדול או ת"ח להטעות, שרוצה

יצחק את להטעות שביקשה אמנו רבקה לגבי לדון יש הנ"ל ולפי
הבנתה, לפי טועה שיצחק שהבינה כיון הבכורה, בענין ע"ה אבינו

בס שכתבתי במה תולדות.ועיין פרשת בפרשה" "עיונים פר
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ואין אחרת דרך נראה כשאין נשואין, לצורך כי נראה נוסף כלל
להטעות. גם שמותר אפשר אמיתי, נזק או איסור תוצאת שום בהטעיה
ממזרות, לטהר כדי גנוב", "זיל לגנוב: שהתירו א סט קידושין עיין
בדבר איסור אין לגנוב, עצה דמשיאו "והאי שם: רי"ד תוספות וכתב
"א"נ כתב: שם וברשב"א זרעו", להכשיר ומתכוין לשלם שבדעתו כיון
שלצורך הרי דורותיו", את לטהר כדי מותר היה זה דבענין אפשר
כשמתכוין רי"ד לתוספות גניבה, איסור אף התירו דורותיו לטהר

זה. לתנאי צריך אין אף ולרשב"א לשלם,

דרך כשאין נשואין לצורך הותר גניבה איסור שאף כך ואם
להנשא היה יכול ולא גוי היה שאביו מי שאותו אפשר הרי אחרת,
לה שיתיר יהודה רב לפני שבאה אשה אותה וכן מה, יבמות –
הרי"ף לפני שבאה קטלנית אותה וכן קטז, יבמות – להנשא
לא השלושה אלו שכל כיון הרמב"ם, תשובת – להנשא והרמב"ם
להם שהתירו לאלו דאמת, ואליבא הטעיה, בלא להנשא יכלו
להם היה מותר כן על ינשאו, אם ונזק איסור כל אין להטעות,

להטעות.

כשיהיה כן לעשות אין להטעות היתר יש אם גם כי נוסיף עוד
אותו שתובעים מי ו: יב, חו"מ שו"ע ועיין רמאות, שנעשה ניכר
שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור בו מוחזק שהוא ממון
בנתה"מ וכתב השאר, על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה
שהדיינים רק אתו שהאמת כשיודע תומים "ועין ג: אות ביאורים
כרשע יהיה שלא במקום דוקא דהיינו ונראה מותר, - לו יאמינו לא

הדיינים". לפני

שהעושה יגרם ידו שעל דבר לעשות אין נוסף, כלל הרי כן ואם
כרשע. יראה זאת

בדרך כן לעשות יש להטעות כשמותר גם כי להוסיף וראוי
עיין עצמו, יטעה שכנגד שהצד יגרום אלא שקר יאמר לא שהאומר
לן דסבירא ואע"ג סתם, בשפתיו ומוציא בלבו באומר א כח נדרים
אונסא "הך הר"ן וכתב שאני, אונסים לגבי דברים, אינם שבלב דברים

קאמר". דהיום לדיבורא מפרש
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שם הצנזורה)ובתוספות ע"י לישבע(הושמט לסמוך יש מכאן :
שיחשוב וכיוצא, מהמדינה יברח שלא העיר למושל לבו הערמת ע"י
שבפיו, מה את שבלבו מה בפירוש יסתור שלא ובלבד היום, בלבו
זמן כל בלבו יחשוב "לעולם", להשבע המושל לו אומר אם כן ועל

ממשלתך. תחת באימה אני שאין

תתרסא. אות חסידים ספר בזה ועי'

עיין לחברו, נוגע אינו אם שקר, בזה אין כנראה הדין ומעיקר
של בחרמו אלא נדרתי לא ואמר בחרם נדר במשנה: א כ נדרים
להיות לי שהנחתי בעצם אלא נדרתי לא ואמר קרבן עצמי הרי ים,
באשתי אלא נדרתי לא ואמר לי נהנת אשתי קונם בו, נודר

שגרשתי. הראשונה

בא שאינו שקר אבל תרחק... שקר מדבר רלה: סי' יראים ועיין
רע שברשע מענינו הלמד דדבר עליו תורה הזהירה לא רעה לידי

מדבר...". הכתוב לבריות

לסיכום:

רשאיא. נזק, לו לגרום ועומד חברו כלפי דין מעוות כשאחד
להטעותו.

איסורים,ב. למנוע כשבאים בי"ד או לעצמו, בנוגע רק זה כל
חבירו. עבור כן לעשות לאחר להתיר אין אבל

גלגולג. של שבועה חיוב למנוע כדי יודע איני לומר התירו
קולא וזו יתכן היסת. שבועת מחיוב יורש למנוע וכן שבועה

כשקר. נחשב אינו יודע" "שאיני מפני

חבירו.ד. עבור האמת בדרך שלא אמיתית לתוצאה לגרום אסור

לדבריה. קיים שהוא איסור על שיעבור לחבירו לגרום אסור
איסור. אין הגורם ולדברי חבירו

דעתוו. לפי אמיתית לתוצאה לגרום תלמידימותר (ובהסכמת
על הדין שיפסק ע"י אחרים לטובת שסוברחכמים) מי ידי

רוב על המקובל נגד פוסק הדיין כאשר וזאת ?!)אחרת, (כל
ישראל.חכמ י
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שיראהז. במקום לעשות אין הטעיה לעשות שמותר במקום גם
כרשע.

אלאח. אמת שיאמר בדרך לעשות יש להטעות כשמותר גם
אחרת. יחשוב השני שהצד שיגרום

מהט. שראו לשקר טועים עדים מלמדים החודש, קידוש לענין
שהם נראה אם ר"ח ולפירוש החשבון, ע"פ האמת שהוא

אותם. מתקנים אין אמת, עדותם אבל ראו, ולא טועים

מותרי. נזק, או איסור יגרם אחרת,ולא דרך כשאין נשואין לצורך
רע. לדבר המביא שקר על אלא תורה הזהירה ולא להטעות,

שעה.יא. לצורך אמת שאינה גם הלכה לפרסם ומותר אפשר

קנב ח"ז המהרש"ם להטעות: שמותר מקרה עוד נוסיף, זה ואגב
ועד ומאז לזנונים וילדה הרתה שנים איזה שזה יתומה "בתולה בנדון
הקשר" יבטל לחתן יוודע ואם נשתדכה... וכעת בצניעות מתנהגת עתה
האשה שתניח פסק כן ועל עי"ש, הבושה מפני לשקר להתיר יש
למגיע מעבר הכתובה מתשלום בעלה את שפוטרת דין בבית שטר
חלק או"ח משה אגרות ועיין החופה, אחר הכתובה שתחליף או לה
לישא שירצה להבחור להגיד את צריכה אם ובדבר שכתב: קיח סי' ד
לו להגיד צריכה אינך אבל לו, לגלות צריכה את ודאי לאשה, אותך
השידוך בכלל ירצה אם ידוע לא שעדיין ראשונה, דפעם והכרה בראיה
אותך לישא שרוצה שתדעי אחרי ורק לו, להגיד אז אסור וממילא
בזה רק לומר את צריכה הנישואין, בדבר ודבר לך אמר שכבר בברור
לעמוד כך כל ראש כובד לך היה שלא בשעה פעם איזה שנזדמן
שלך המעלות שהכיר מפני בך רוצה שהוא מאחר ואז המפתה... נגד
לנערה אותך שיכיר מאחר פעם איזה שאירע זה בשביל בו יחזור לא
ותהי' בזה שוב את חשודה שלא להאמין שיש ומצותיה תורה שומרת

התורה. כדין לבעלה מסורה אשה

ד אות לב סי' ד חלק העזר אבן משה אגרות אחרת ובתשובה
ולהפגש גרושה שהיא הראשונות בפגישות להעלים גרושה לאשה התיר

בעיניו: חן שתמצא עד ראש כיסוי ללא אף
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שידעו רצונה שאינה גרושה צעירה באשה כתר"ה דנסתפק "והא
שאין ואף הראש, כיסוי בלי ללכת רצונה שלכן נשואה שהיתה
כל מזה יודעין שהרי לרמות לה אפשר אי וגם לרמות, רצונה
שהיא לו ויאמרו עליה ישאל ודאי אותה לישא שירצה ומי מכיריה
חן ותמצא אותה שיכירו דאחר כוונתה אבל ובמדינתנו... גרושה,
לה שהיה אח"כ לו כשתספר חינה תאבד לא לנושאה אחד בעיני
לחשוב ירצו לא גרושה שהיא מתחלה כשידעו אבל ונתגרשה, בעל

כלל, להתירה...,אודותה יש אם לזה, לחוש שיש מובן דבר והוא
לענין גדול הפסד שהוא לה גם להתיר שיש כתר"ה צדק ודאי
ראשה לכסות שצריך דגרושה שם, שהתרתי כמו לנושאה אחד השגת
לידע צריכה אבל יהודית, דת מצד אלא מדאורייתא ג"כ אינו
מותרת תהיה ולא ראשה לכסות צריכה לחוש לה שאין שבמקום

זה. בשביל לגמרי

בדברי המובאים שליט"א אלישיב הגרי"ש בדברי גם עי' זה ובנידון
בלא לחיות דרבנן איסור משום שחשש קמב–קמה עמ' ח"ד משפט

כתובה.

עליה דעלמא הנייתא דאיתסר גברא ההוא ב: פט נדרים גם ועיין
הונא רב בר אחא רב אתא הילכתא... תנינא לא כי איתתא נסיב אי
לומר הטעהו "ושבשיה שם: הר"ן וכתב איתתא. ואינסיב ושבשיה

הנדר". שיחול כדי איתתא ואנסביה מכן, לאחר נאסר יהא שלא

ביבמות הסוגיא לישב ניתן הנ"ל משה האגרות פי שעל לעיל ועיין
סי' יבמות יעקב קהלות ועיין ישראל, בת על הבא ועבד נכרי לענין

בזה. כיוצא לח

להוסיף יש כי ספק ואין לעורר מנת על נכתב לעיל האמור כל
למחשבה מקום מראה מקצת אלא כאן ואין בנ"ל ולמיטרי ולמשקל

ולהאדיר. תורה להגדיל
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ב סימן

ששיקר, דין לבעל משפט הוצאות חיוב
לשלם שהסכים למי

/ze`ved mlyi ciqtndy miccvd oia dnkqd dziidyk

cifna xwiyy cvd z` ze`veda aeig /dy`l lra oia jeqkqa

ly ze`ved aeig /c"er ze`ved /zeigcl dpeeka mxby e`

/enxbpy ze`veda dnebt dxegq xken aeig len oi`eyp lhan

.dpeek jezn `ly enxbpy ze`ved /dceare dgxh ze`ved

הדין בית אחרת, עם וחי אשתו את שעזב בבעל הוא הנידון
ניהל כך ועל גט, ליתן לכופו ציווה לא אבל בגט, הבעל את חייב
התחיל השניה האשה שעם טען הבעל הוכחות, ישיבות הדין בית
יוכח שאם בו התרה הדין בית אשתו, את עוזבו אחר רק לחיות
העדים ואכן העדים, בהוצאות ישא נכונות, אינן שטענותיו העדים ע"י

נגדו. העידו

ועורכי העדים בהוצאות הבעל את לחייב יש האם שלפנינו השאלה
סיבות: משלוש לחייבו יש כי נראה האשה, מטעם הדין

האחרונה.א. בישיבה הבעל התחייבות

האשה.ב. וצרכי - מזונות מדין

בו.ג. שחויב דבר לקיים סרבן מדין

תשמ"טא) סיון כה מיום בישיבה והתחייב הוזהר (ראההבעל

(5 עמ' שטענהפרוטוקול הטענות בענין שיוזמנו שהעדים יתברר שאם
נגדו, העידו הם ואכן בהוצאותיהם, ישא לחובתו, יהיו נגדו אשתו
העדים שהרי האחרונה, הישיבה בהוצאות לחייבו סיבה לבד זו ע"כ
נ. הגב' עם אישות חיי חי הבעל כי ממנה שמתברר עדות העידו
לאשתו. נשוי עדיין הוא בהיותו ועוד איש אשת היא בהיותה עוד

"שטר שם: השו"ע דברי על יב ס"ק סא סי' חו"מ סמ"ע ועי'
קונה", ואינו הוא אסמכתא הכפל, על ההוצאות שיפרע בו שכתוב
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מחשב האי, כולי עליו דקיבל בכה"ג "דוקא הסמ"ע: כתב כך ועל
בחיוב אבל זוזי, אלפי אשלם אעביד ולא אוביר אם וכמו אסמכתא,
שבממון תנאי כל ביה אמרינן אלא אסמכתא, זה אין הוצאה, סתם
משום בהתחיבותו אין ההוצאות כגובה לשלם שהמתחייב היינו קיים",
אוביר "אם חברו עם מתנה אדם שאם היא ידועה והלכה "אסמכתא".
במקום ולכאורה שהתנה, כפי לשלם חייב במיטב", אשלם אעביד ולא

אם גם חייב להתנות, שכבשרגילים חו"מ בשו"ע כמבואר התנה, לא
בשו"ע כמבואר מחייב, שידוכים בטול על שקנס הטעם גם וזה ב,

ועוד. טז, רז, חו"מ

אם בין הבדל שיש הוצאות, לשלם התחייב מתי לדון יש אמנם
עושה היה לא שכנגד הצד זה שבלא ההתחייבות את רצה המתחייב
הקבלה, בזמן להתנות שייך ששם מחברו שדה במקבל וכמו עסק, עמו
לשלם יתחייב הלה אם אלא לחברו שדה לתת רוצה אדם אין שהרי
לבין תופסת, שההתחייבות פשוט כן ועל השדה, את יוביר אם
להתחייבות הסכימו הצדדים ששני אלא לה, חייב היה שלא התחייבות

אסמכתא. כאן שיש לומר יש שאז רצון, מתוך הוצאות על

שכתב: כו סימן ב חו"מ חלק משה אגרות משו"ת למדנו זה ודבר

בשעת שעושין דבשטרות הסמ"ע דברי כדבארתי הוא "האמת
שהוא ישלם, שיפסיד מי שרק שהתנו אף הקנין ובשעת הלואה
שלא במיטבא דאשלם כתנאי דהוי כיון כשהפסיד משלם נמי אסמכתא
נמי ישלם דכשיפסיד לבד הלוה על רק מלוה כשהתנה ואף גזים,
ויכולין הקנין ועושי המלוה על חיוב שום אז היה דלא משום חייב,
בדין הוא שגזים הרבה יתרים בהוצאות ורק שרוצים, כמו להתנות
כלום התחייבותו מועיל אינו בירורין ובשטרי בכה"ג, אף אסמכתא

אסמכתא". שהוא כשיפסיד רק דהוא כיון

ודברים דין כבר ביניהם שיש אחרי בירורין שטר כשכתבו "אבל
לשלם בדין שהפסיד להנתבע שאין בעצם הוא שהדין לדינא, לילך
שיפסיד מהם שמי בינייהו והתנו הוצאותיו, את בדין הזוכה להתובע
זה היה התנאי שכל שנמצא יציאותיו, את להזוכה ישלם בב"ד
לילך להתרצות שלא זכות לאחד שיהיה שייך שלא בעלמא, התחייבות
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שטר לכתוב תרוייהו התחייבו טעם מאיזה ורק ההוצאות, מחמת לדין
רק אף היא אסמכתא ודאי שזה ההוצאות, כל ישלם בב"ד שהמפסיד
אם דרק מאחר כן, מוציאין אדם שבני ומצויה המוכרחת ההוצאה על

היא". אסמכתא "דאי" דכל ליתן יתחייב יפסיד

שדברי היכן, זוכר איני גרוסנס, אריה הרב שכתב ראיתי בעבר
התחייבות היתה אם אבל התחייב, מהצדדים כשאחד אמורים הסמ"ע
הוצאות את שישלם זה הוא בדין שיפסיד משניהם שמי הדדית,
שדימה ממהרש"ם להלן ועיין אסמכתא. זה הרי הכל לדברי המשפט,

ומקני. שגמר בקוביה למשחק זה ענין

שלא דעתו שסומך אסמכתא כשאר זה אין לדבריו אף מקום מכל
שהעדים האמת את ידע שהמתחייב כיון זה בנדון שהתחייב, מה יהיה

אסמכתא. חסרון אין נגדו, יעידו

בהוצאותב) הבעל את לחייב מקום יש לנ"ל, בנוסף אבל
בגט, ממנו ולהפטר לחרות לצאת כדי האשה שתוציא או שהוציאה

שהי בהוצאות הבעל את בפד"ר חייבו בתביעתוכבר לאשה ושיהיו ו
אלו שהוצאות משום ואילך, 190 עמ' יב פד"ר עי' הבעל. מן מזונות
שאף ג ע, ושו"ע אע"פ פ' הר"ן שכתב נפש, אוכל כמכשירי נחשבים
שהוציאה הוצאות לגבות האשה רשאית שכך וכיון מזונות, בכלל הן
המגיעים במזונות לזכות להאשה לעזור הבא עו"ד לשכ"ט וה"ה ממנו,

מזונות. חיוב בכלל אלו שאף 83)לה, עמ' ו, בפד"ר חייבו(וכ"ה ושם ,
שחייב שמצאנו כמו אשתו הוצאות בכל חייב שהבעל משום גם
עמו" וכש"עולה עליה, המוטלות וקנסות שלה קרבן בחיוב הבעל
משום כנראה הוא החיוב ומקור לשמשה, שפחות גם לה לתת חייב
הן משפט והוצאות בכתובה, הנכתב ב"סיפוקייכי" נכלל זה שכל
אבן (ברמ"א בתביעתה. פושעת שאינה זמן כל האשה צרכי בכלל
שעברה על אשתו שקנסו קנס לשלם חייב שהבעל נפסק ד צא, העזר
הבעל פטור האשה פשעה אם דברים בשאר אולם הקהל, תקנת על

סופר). וחתם ביהודה מנודע שהביא מה שם פ"ת עיין

הדמ משפטאמנם הוצאות חיוב בין לחלק יש כי פשוט אינו יון
אף ממנו, להפטר כדי לאשה לעזור הוצאות לבין מזונות, גבית עבור

א. קד, ב"מ עי' אשתו בקרבנות חייב שהבעל שמצינו



ששיקר דין לבעל משפט הוצאות יטחיוב

ז, ס"ק קיט סי' בפ"ת הובא יז, סי' מינץ מהר"ם שו"ת ועי'
אין חדר"ג, אחר בה, חזרה כך ואחר להתגרש בקנין שקבלה שאשה
דהוצאות ס"ל ואולי אנפשיה. דאפסיד הוא ואיהו בהוצאות, לחייבה

ככפיה. חשיב

הוא הבעל שהוכח שכפי שלפנינו, בנדון הדבר ששונה נראה אולם
להתגרש, שעליו פסק כבר הדין בית דינא, ציית שאינו עקשן אדם
הבעל דינא, ציית הבעל היה לו נמנע היה זה משפט ניהול וכל
וכל אותה, אוסר שהוא וזו עליו האסורה זו נשים, בשתי מחזיק
בהוצאות לחייבו יש כן ועל לממון, או לנקמה אלא אינם מעייניו
משפט הוצאות בכל לחייבו לדון מקום יש וכן האחרונות משפט
תביעה מחמתו המעוגנת אשתו תגיש אם דהיינו בעתיד, שיהיו נוספות

גט. ליתן המחייבו הדין בית צו למילוי נוספת

וזאת גרמי, מדין נוספת מסיבה גם בהוצאות לחייבו יש כן, וכמו
לשלם חייב אינו בדין המתחייב כי ה יד חו"מ בשו"ע שנפסק אף
שלפנינו במקרה אחרת. בעיר לדון שהזקיקו אע"פ יציאותיו לשכנגדו
הנתבע לטעון יכול רגילה שבתביעה בתביעה, מפסיד מכל הדין שונה
תעמוד לא אבל לחברי, כלום חייב שאיני לתומי וסברתי טענתי אמת
בנדון חברו, עם שהאמת כשידע עצמו לפטור בא אם זו טענה לו
הו נ', גב' עם קשרים לו היו האם הבעל נשאל כאשר אשלפנינו

התיחד שהוא שהוכיחו העדים הוזמנו זה נושא ועל בשלילה השיב
גרם ואעפ"כ האמת את ידע והנתבע מאחר וא"כ בקביעות, עמה

הוצאות, תוציא אליהו)שהאשה הגר"מ בדברי 9 עמ' י בפד"ר שנכתב ,(וכדרך
הדיון. בהוצאות הוא חייב הרי

יד סי' חו"מ ישראל בישועות שם)והנה בפד"ר גם כתב(הובא
בנדון כאן, ואף הוצאות, לשלם חייב - בתביעתו שיקר התובע שאם
עם שלו הקשרים את הבעל הכחיש בפרוטוקול הרשום כפי שלפנינו,
הישועות אמנם עדויות. ע"י כן להוכיח הוזקקה ואשתו אשה אותה
הביא ובנתבע בנתבע, שלפנינו הנדון ואילו ששיקר תובע חייב מלכו
ולרא"ש המשקר, חייב ורי"ף שלרמב"ם מחלוקת, מלכו הישועות
ממון, הוציא דיבורו פי על ולא בגופו, מעשה עשה שלא כיון פטור,
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חייב, שלרמב"ם הגדול לים חברו של מטבע הזורק מדין זאת ולמד
הוא שגם אלא גרמא, מעשה אלא כאן שאין כיון פטור, לרא"ש אבל
הכל, לדברי הנתבע חייב עדים, תביא לתובע הנתבע אמר שאם מודה
כי גם ומה אמר, לא אם עדים תביא אמר האם לברר יש וע"כ
זה הרי הצדדים שני במעמד ישיבה "קביעת כתבו 83 עמ' ו בפד"ר
לשלם שחייב אחריך", אבוא ואני לך שכנגד לצד אומר צד כל כאילו

הכל. לדברי

עלג) הן לחייבו לדון ויש - שונה כאן הדין - לכל בנוסף אבל
ושבעתיד שבעבר הישיבות הוצאות כל על והן האחרונה הישיבה
לגרש, הבעל את המחייב הגדול בה"ד של הדין פסק ישום ידון שבהן
כתיבת שכר כי אמרו ב קיב בב"ק בגמ' הבאים: מהטעמים וזה
מוטל לב"ד) לציית שסירב החייב על (שהטילו שמתא שטר - פתיחא
לחייב יש כי מ הלכה פ"ג סנהדרין הרא"ש כתב ומכאן החייב, על
רמ"א פסק וכן לדין לבוא מסרבנותו הנובעות בהוצאות החייב את

ה. יד, חו"מ

מסרב בענין כחולק באחרונים שהובא תתקמ סי' ח"א הרשב"א ואף
שב"ד "פתיחא" כתיבת הוצאות לענין עצמו הוא כותב לדין, לבוא
שקבעו, ליום אליהם לבוא לב"ד להשמע שסירב מפני אותו, מחייבים

הנ"ל 11)ובפד"ר עמ' י הוציא(כרך שאם הרשב"א מדברי דייקו
חייב הוצאות, תשלום שיקבל עמו התנו שלא אע"פ ב"ד ע"פ התובע

לשלם. הנתבע

הנתבע חייב גביה הוצאות כי יז ס"ק יד, הנתה"מ פסק וכבר
ערכאות. ידי על שנעשו גביה הוצאות על אפי' לשלם

עושה אלא לדין מסרב שהוא אומר שאינו מי גם כי להעיר ויש
שו"ת ועי' מסרב, בכלל הוא אף וכיוצא, דחיות דשאפעולות נאות

דחיות עושה אבל פס"ד לקיים רוצה שהוא האומר שכל נא סי'
מסרב, כדין דינו הוצאות, מוציא השני הצד כי גורם ועי"כ והשמטות
תוך לדון דין בעל בנדונו שחייב קח סי' סוף הרמ"א תשובת ועי'
תוך יגמר ולא ודחיות בהמשכות ימשכה "ואם וכתב יום, שלושים
הוצאות כל "ויתחייב בערכאות לתובעו רשות לה יש יום" שלושים
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מהר"י בשו"ת הוא שכן להוסיף ויש מסרב, כדין לה", שיגיע והיזקות
הנזכר. רמ"א לשו"ת ציין הנ"ל דשא ובנאות עי"ש. מב סי' וויל

ההוצאות שבאשר "אע"פ כתב: לה סי' חו"מ מהרשד"ם ובשו"ת
והרשב"א], [הרא"ש מחלוקת קצת שיש נראה גויים של ערכאות ע"י
עם הדין עלמא לכולי בא ולא בעדו ישראל בי"ד שלחו כי מ"מ
והבעל גט ליתן בעדו שלחו ישראל של ב"ד ובנידונינו המלווה",

פסקם. לקיים מסרב

על פסק לא הדין בית אבל גט לתת חויב רק שהבעל ואע"פ
את לקיים הבעל סרבנות בגלל היו שהיו, הישיבות כל הרי כפיה,
עצמה לשחרר האשה ותפקיד דין, ע"פ דין בבית חויב שכבר חובתו

עליו. והוצאותיה תבעה וכדין זה, עקשן מבעל

חובתו, לקיים שבוע כל הדין לבית יוזמן הבעל באם לדון ויש
יתחייב - לכפותו שאין יוחלט אם - האם הוצאות, תוציא והאשה
לומר יש לכפיה, זה בין מה כך אם תאמר ואם האשה, בהוצאות
שחייב משפט הוצאות שהנדון כיון כפיה, זה בדרך שאין שאפשר
שאם א סי' בתשב"ץ הובא הרי שכך, וכיוון דין, פי על בהם
שיודע אע"פ דין, ע"פ שחייב מה את לשלם הבעל את יכפו
יש כי אם כפיה. משום בזה אין יחיבוהו, לא גט, יתן שאם

לחלק. זה).מקום ספר של העזר אבן בחלק בזה (ועי'

מהר"ל בשם הביא פט לסי' בהשמטות ח"א מהרש"ם בשו"ת והנה
שלא בערכאות חברו את אדם תבע שאם ו ואות ה, אות ל סי' צונץ
הנתבע אם אבל הוצאותיו, את לו לשלם חייב הנתבע אין בי"ד, ברשות
אזי לו, חייב ובאמת כדין, שלא עצמו לפטור כדי דין עורך העמיד
עורך להעמיד הוא גם שעשה ההוצאות את לתובע לשלם הנתבע חייב
שלא הנתבע כנגדו יזכה הרי שאל"כ כן, לעשות מוכרח היה שהרי דין,
לעצמו שהפסיד הוא שהנתבע הוצאותיו, את לתובע להפסיד ואין כדין,
הנתבע קיבל שהרי ועוד ישראל, בדיני הוא חייב אם לחקור לו שהיה

מומחה. טוען לעצמו שהעמיד במה ערכאות דין עצמו על

א] [חו"מ במפתחות בקבלהושם שהמנהג אחד רב בשם כתב
על הוצאות שהמוציא סופר, החתם תלמידי וכל הקודם הדור מגדולי
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כיון ההוצאות שאר אבל ראשונה, הוצאה רק הפסיד בערכאות חבירו
בדיני המשפט לנהוג עליו קיבל הרי תורה לדין תבעו לא שהנתבע
ההוצאות את לגבות יכול כן [ועל לעצמו, שהפסיד זה והוא א"ה

בערכאות]. בהן שזכה

גם בהוצאות נתבע לחייב אין מלכו הישועות לדעת הרי ולכאורה
שאין וסובר המהרש"ם על חולק האם כן, אם שיקר, הנתבע אם

דינו? עורך שכר בהוצאות לחייבו

אתה, גם תביא לחברו כאומר זה הרי דין עורך כשמביא ואפשר
בקוביא: למשחק זה דין פט סי' ח"א המהרש"ם שהמשיל וכפי
הכי דעת על הנתבע וגם דיניהם על עצמם את סמכו שניהם "שהרי
ומקני דגמר בקוביא כמשחק הו"ל לנצח... אם להנצח אם נכנס

בעלמא...". בדבור

בקוביא", "למשחק דומה נגדו עדים להעדת הבעל הסכמת ולכאורה
דיונים של בהוצאות הבעל את לחייב יספיק לא זה שטעם אלא

גט. למתן הבעל את להביא כדי האשה ביוזמת חוזרים

הנתבע: ע"י במזיד שנגרמו הוצאות בחיוב לדון יש האמור כל מלבד

המדינה מנהג היה שאם רבותי הורו כד: ו זכיה הרמב"ם כתב
ולחזנין לשמשין מעות יחלק או רעיו ויאכיל סעודה ארוס כל שיעשה
הכל, משלמת בו וחזרה העם, כל שעושין כדרך ועשה בהן, וכיוצא
והראב"ד חייב. ממונו לאבד הגורם וכל ממונו, לאבד לו גרמה שהרי
זרעוני למוכר דומה הגרמא שזאת בזה רבותיו עם משוה איני כתב
איבוד דבר של וכללו ההוצאה, את לו משלם שאינו צמחו, ולא גינה

פטור. זה, לו שגרם אע"פ אותו עושה הממון שבעל הממון

חייב שהמבטל נשואין בטול בין מה הראב"ד שאלת על והנה
מהוצאות, פטור שהמוכר צמחו שלא גרעינים מוכר לבין בהוצאות

תירוצים: כמה נאמרו

הארוסא) כמו המקובל, כמנהג שנהג מי בין מחלק משנה המגיד
ועל להרוויח, כדי שקנה גינה לצורך קונה לבין וכו' סעודה שהזמין

באחריות. המוכר חייב לא כן
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המשפטב) כמו(הספרדי)נתיבות הזק שגורם יודע בין מחלק
עי"מ יד מלכו הישועות כתב וכן המוכר, כמו יודע אינו לבין בארוס
המסרבת שהאשה משום אלא נחלק לא הראב"ד שאף וכתב ד, אות
נאמנת אינה ולהלכה עלי, מאיס טוענת אם שוגגת כמו נחשבת להנשא
שאף יותר מחדש קדושין [והטיב מהנזק, להפטר עלי מאיס לטעון

המוכר ואילואם ספק], הדבר ושאצלו יודע הלוקח שאין מספיק יודע,
מזיק. שהוא יודע אינו מוכר

אבלג) מיד, ניכר הנזק באירוסין כי כתב ה ס"ק נ ס' הט"ז
מיד. ניכר הנזק אין בזרעונים

ישד) ששם שכיח דבר בין מחלק י ס"ק נ סי' מחוקק החלקת
שלא זרעים מוכר לבין נשואים, מבטל כמו בהוצאות, לחייב לקנוס

לקנוס. ואין שכיח שאינו צמחו

"גרמי"ה) שנחשב מיד הנגרם נזק בין מחלק א שפו משפט שער
זמן. לאחר רק שהוא נזק לבין וחייב,

נ)המקנהו) לסי' אחרון יצחק(קונטרס אותועין סח העזר אבן א (חלק

כח) כיוןכ, בארוס, כמו לבדוק מוטל היה שלא מקום בין מחלקים
כמקובל, הראב"ד)שנוהג דעת את הביא לא אף השו"ע כן מוכר(ועל לבין ,

לך לקונה המוכר אמר לאם פרט לבדוק, הקונה על שהיה זרעים
דינר מראה של בדין הפוסקים בשיטות תלוי של"המקנה" תזרע,
תלוי אינו יצחק לעין ואילו עליו, כשסומך רע, ונמצא לשולחני
שהוא מוכר על לסמוך הקונה על היה שלא כיון אלו, בשיטות

דבר. בעל

ונתבע תובע בהוצאות לחייב מקום יש משנה המגיד שלדעת הרי
מקום יש ט"ז לדעת כן כמו להרויח, עושים שאינם כיון המשקרים
ניכר, נזק הוא דין עורכי ובמיוחד הוצאות של שהנזק כיון לחייב
יכל הדין בעל רק שלא כיון למקנה חייב ובודאי עצמו, בדיון וכבר
כאן אף מחוקק חלקת לדעת כן וכמו לשקר, לא יכל אלא לבדוק
נשואים, מביטול שכיח פחות אינו ובודאי לצערנו, שכיח, בנזק מדובר

לחייב. יש כן ואם
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לתובע אמר לא שהנתבע מלכו הישועות טענת כאמור אולם
ותבוא. לך

אפשר אי משקר הנתבע אם שגם מלכו הישועות סברת כל והנה
כשהוא אבל נגדית, תביעה מגיש לא עצמו כשהנתבע הוא לחייבו,
מלכו הישועות כלשון לומר יכול אין שוב נגדית, תביעה מגיש
גם מוציא שהוא כיון הוצאות", שמוציא הוא עצמו לצורך "שהמלוה

שמו. טהר למען מוציא אם אפילו ואולי עצמו, למען

א יא לב"ק איש חזון יב)ועיין אות ג סי' זורק(חו"מ פטור "אין
שמזיק והוציאה, אמוראה בר שקול למימר דמצי משום לים מטבע

כ לטעון יכול הנזיקיןאינו צורת שולל לתקן שאפשר זה אלא ן,...
משפט הוצאות בנדון כך, אם מזיק", ולא גרמא וחשיב זה ממעשה

נזיקין. כאן שאין לטעון קשה משקר, דין ובעל

התשלום אתבגובה רק לא לחשב יש הבעל, את לחייב שיש
שטרחה בטרחת אף להתחשב יש אלא בפועל שהוציאו ההוצאות
ע"פ שכתב ה ס"ק שו סי' הש"ך מדברי ללמוד נראה כך האשה.
הכספים עבור רק לא לשלם יש הוצאות שמשלמים במקום כי רש"י,
שכיר פעולת שכר כפי שטרחו, הזמן בעבור גם אלא בפועל ששולמו
"דבר הגדרת לענין מצינו וכן ההוצאות, בכלל הוא זה וכל יום
בכלל הוא עמלו, שכר להפסיד עלול שאם הראשונים שכתבו האבוד",
בספר נוטה וכן י, מו"ק ריטב"א עי' האבוד, דברי בכלל והוא קרן,

ה. יד, סי' חו"מ שי ערך

הסמ"ע דברי על הוסיף סא בסי' הש"ך עבודה, יום הפסד ולגבי
בכלל רווח מניעת אין ההפסד, את לשלם התחייב אם שאף הנזכרים,
רווח, מניעת הפסד גם לשלם במפורש יתחייב אם ולכאורה הפסד,
אשלם אעביד ולא אוביר "אם מדין גרוע שאינו חייב, יהיה הרי
המשפט נתיבות מלשון אולם חייב, שהוא חולק שאין במיטבא",
הוי לא רווח מניעת "אבל הש"ך: דברי את שהעתיק יט חידושים
אפשר כי אם כן, נראה לא אסמכתא", הוי בזה התחייב ואם היזק,
משפט בשער אכן בלבד, ל"הפסד" בזה" התחייב "ואם לשון לדחוק
הפסד זה הפסד שאמר מה לפרש ויש בפירוש: כתב ב ס"ק סא סי'
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אבל רווח, מניעת על לא אבל בזול, למכור יצטרך אם כמו הקרן,
דן ושם חייב, רווח, בהפסד גם עצמו שמחייב במפורש התנה אם
זה דין ולמה "שבת", משום לעבוד מחברו מונע כל יתחייב לא למה
בו וחזר הבית בעל ושכרם אחרת עבודה להם שהיה מפועלים שונה

הפסדם. את לשלם שחייב

הדברים: סךמסקנת האחרונה הישיבה עבור הבעל את לחייב יש
יותר. מאוחר ידון הדין בית המשפט הוצאות שאר עבור ש"ח, 400

בהוצאות חיוב לענין (נוסף) דין פסק

ואילו וב"כ הנתבעת הופיעה ניסן ל' ראשון ביום שנתקיים בדיון
תבע הנתבעת - האשה ב"כ הדיון, נדחה זאת לאור הופיע, לא התובע
הדיון הוצאות ותבע וחזר הישיבה הוצאות בעבור תשלום מהתובע
נא. אייר כח ראשון ביום הצדדים שני בנוכחות שנתקיימה בישיבה

לדחיה בקשתו היתה התובע הופעת לאי הסיבה שנתברר כפי
עו"ד של לכתובתו נשלחו והדחיה הבקשה שהעתק אלא שאושרה,
הנתבעת, את כיום המייצג מ. להרב ולא הנתבעת, את בעבר שייצג ק.
מישלוח לשלו"ב, תיק פתיחת ע"י זה בתיק לאחרונה פעל ואשר

נ. עו"ד התובע ב"כ שנתן הכתובת פי על נעשה הדחיה

ואעפ"כ ק. עו"ד דרך תביעה כתב נשלח בעבר כי נתברר כ"כ
הנתבעת לב"כ הודעה שלח לא ק' שהפעם אלא הנתבעת לב"כ הגיעה

במלואים. היותו עקב

ההזמנות את אליו שלח לא שהתובע כך על מלין הנתבעת ב"כ
הנתבעת, את המיצג הוא כיום כי לדעת עליו שהיה למרות ישירות
מ. שהרב לפנינו נטען לא לאחרונה, שלו"ב תיק שפתח הוא שהרי

המיצג. כיום שהוא נ. לעו"ד רשמית הודיע

אנן: נחזי ועתה

בהוצאות חייב ביוזמתו שנערך לדיון הופיע שלא שתובע הוא הכלל
גרמי, מדין הוא והחיוב ברמ"א, ה יד, סי' בחו"מ כמבואר הנתבע
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דעת מחלוקת: יש בשוגג נעשה כשההזק עצמו גרמי בדין אמנם
שפו בסי' להלכה פוסק הש"ך ואילו בשוגג אפילו שחייב הרמב"ן
אלא האחרון, שהוא כש"ך לפסוק לנו יש ולכאורה שפטור, ד ס"ק

לשולחני דינר המראה שלהלכה שאף הש"ך שהואשכתב לו (ואמר
שה שברור אף חייב, - רע שנמצא נתברר) ושוב לאטוב שולחני

למד, שלא שפשע משום השולחני חייב מקום מכל להזיק, נתכוין
בשוגג. נעשה אם גם חייב פושע אבל פטור שוגג למדנו הרי

שלא מי שחייב יב סי' רמ"א בשו"ת מוצאים אנו כן, על יתר
שטען "ואע"פ כתב: וכך בהוצאות, - אנוס שהיה אע"פ לדיון, הופיע
לו להרחיב ממנו ובקשו הגירוש בהשתדלות להשתדל שהוצרך האב
מידי מ"מ עשינו, וכן שעבר בעומר לג עד ההוא המוגבל הזמן
כרוצה הוי אלא אונס מיקרי לא דידה ולגבי נפטר לא הבעל הוצאות

לו". לשלם שחייב חבירו בממון עצמו להציל

באמצע פו סי' רמ"א בשו"ת מאידך עג,א)אמנם דף נ"י שבידי (בדפוס

ביררה שאם הרי לברר, עליה אנוסה, שהיא האשה טוענת שאם כתב
לדין. שהזמינה זו שהיא אף פטורה אנוסה, שהייתה

נוטה ושם ה, אות בעי"מ יד סי' ישראל בישועות כך על ועמד
בגרמא. נגרם שהנזק כיון ממון באונס חייב שאינו

חייב אונס, מתוך אלא להזיק כוונה בלא גם שהמזיק למדנו הרי
שאחרת במודע, המעשה את עשה אם זה כל אמנם הוצאות, לשלם

פטור. כאמור ושוגג שוגג, אלא כאן אין

א שלפנינו כפושע,המקרה לא וגם במזיד כמזיק להגדירו אפשר י
טעות מתוך שלח אלא הדחיה את להעלים ניסה לא והתובע מאחר
על ויתר דבר, במתכוין עשה ולא ק. לעו"ד דהיינו אחרת לכתובת
שכיום לתובע הודיע שלא בכך מ. הרב של תורמת רשלנות יש כן
את לחייב שוב אפשר אי מעוטה, תרומתו אם ואף המיצג, הוא

בהוצאות. התובע

הדברים: הופעתומסקנת אי על התובע את לחייב אפשר אי
תשנ"א. ניסן ל ליום שנקבע לדיון
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למדנו: לעיל מהאמור

הוצאותא. ישלם במשפט שיפסיד שמי ביניהם שהתנו דין בעלי
מחייבת, ההתחייבות לעסק שירדו קודם התנו אם שכנגד, לצד
משום בהתחייבות יש ביניהם, הריב שפרץ לאחר התנו אם אבל

אסמכתא.

בהוצאות,ב. הבעל את לחייב מקום יש אשה, של מזונות בתביעת
כצודקת. שנתבררה גירושין בתביעת גם אם להסתפק ויש

לרמב"םג. ששיקר, נתבע משפט; בהוצאות חייב ששיקר תובע
עדים, הבא שכנגד לצד אמר אבל פטור. לרא"ש חייב ורי"ף
ששיקר, ונברר הצדדים, במעמד ישיבה קבעו אם הדין והוא

הכל. לדברי נתבע גם חייב

אוד. בי"ד החלטות קיום אי בגלל שנגרמו בהוצאות לחייב יש
ודחיות". "המשכות בגלל

עו"דה. העמיד הנתבע אבל כדין, שלא בערכאות שתבע תובע
את לתובע לשלם חייב חייב, שהוא מחוב עצמו לפטור כדי

דינו. עורך הוצאות

בה,ו. וחזרה סעודה הכין ארוס אם וראב"ד רמב"ם מחלוקת
פטורה. ולראב"ד הסעודה. הוצאות כל משלמת לרמב"ם

ניכר;ז. בנזק רק הוא החיוב טעמים: כמה נאמרו הרמב"ם בדעת
כשידע לרווח; הייתה לא הניזק כשמטרת שכיח; בדבר רק

ולחוש. לבדוק הניזק על היה שלא נזק; שגורם

מניעתח. על אבל הטרחא, את גם לחשב יש ההוצאות, בכלל
במפורש. הותנה לא עוד כל לחייב אין רווח

פטורט. אונס, מחמת בא לא עצמו והוא חברו את שהזמין מי
חברו. הוצאות מלשלם
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ג סימן

כשורה שלא שנוהג למי משפט לבית הפניה

dy` `ypy in /ze`kxra dxezd zeyxa lap zriaz xzd

oecl dpzedyk /mdipic it lr epeciy zrc lr ze`kxr i`eypa

eid oi`eypdyk /dpznd zaehl `ed i`pzd xy`k ze`kxra

zligzyk zepefn aeig /dxez oic miiwl mileki oi`y mewna

.i"enck eid `l oi`eypd

תשן אייר טז

נימוקים

הדין ובית לנתבע נזקק הדין בית שאין נפסק זה דין בפסק
שלכאורה אף המשפט, בבית זו תביעה לתבוע לתובעת התיר
פי על שלא להדיין להתיר דין לבית אין שהרי תמוה, הדבר

הדברים: ונבאר הלכה.

אדם הוא הדין, בית תיק מתוך שמתברר כפי שלפנינו, הנדון
גויה, בעודנה אותה "נשא" רבות, שנים במשך אשה שניצל
לו עזרה האשה כשר, היה לא הגיור לדבריו התגירה, האשה
מזונות תובעת האשה כיום רבות, שנים במשך ביתו משק לבנות
אשה שאין בטענות בא האיש ואילו החוק, כפי בנכסים ושיתוף
מפני וזאת כלום לה מגיע אין וע"כ ההלכה, פי על אשתו זו
הנתבע הוא רוצה כאמור יהדותה, עצם על מערער שהנתבע
הוא לנתבע היה כשנוח מאידך אבל זה, לצורך בהלכה להעזר
הנתבע בנוסף ההלכה, נגד בג"ץ להוציא כדי משפט לבית פנה
בכל וגרם כדין שהוזמן אף הדין בית לישיבות מופיע היה לא
ההלכה אין כי המתבקשת והמסקנה ולדחיות. להמשכות מעשיו
האשה. את ולהרגיז לעשוק כדי משחק כלי אלא הנתבע בידי

שנים. כשבע זה וסובלת מתענה האשה ואכן
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בערכאות התורה" ברשות "נבל לתבוע התר א.

מה דהיינו התורה", ברשות "נבל מעין של דינו מה נדון תחילה
מעשה על לתובעו יהיה אפשר אי דין שע"פ היודע אדם של דינו
חבירו. כלפי עוול מעשה אותו עושה וע"כ תורה, בדין מסוים עוול

בדין להדיין הוא שרוצה טוען שאדם שאף מקומות שיש מוצאים אנו
להרשיע הוא כוונתו וכל מערים שהוא נראה דין לבית אם תורה,
פי על שאינו בדין להרוויח יכול שאינו מה תורה דין ע"פ ולהרוויח
תורה, דין ע"פ דנים שאינן לערכאות לפנות חמור שהדבר אף תורה, דין
תורה. דין פי על שלא ולידון ללכת לתובע רשות ליתן דין לבית יש

יד שבכתב רגמ"ה פרנקפורטבתקנות ;123 8 דמיין פרנקפורט ;10 4 (פרנקפורט

פ ;746 וירונא מוזיאון148; בריטיש לונדון ;3618 ירושלים ;451 מונטיפיורי ;369 ריס

תורה569,) דין לי דינו לבי"ד ואמר המכה נתעצם "...ואם (וזאתנאמר:
למוכה רשות ויתנו עצמם דין בית יסלקו בושת) מחיוב להפטר כדי

בערכאות...".לל מכהו להביא כת

רגמ"ה תקנת ד"ה תתרכב סי' פראג דפוס מהר"ם בשו"ת אמנם
יסלקו תורה דין בעי' לא ואמר המכה נתעצם "ואם שונה: הנוסח
אלא לערכאות...", מכהו להביא ללכת למוכה רשות ויתנו עצמם ב"ד

המ ברוב שהיא כפי הגירסא להעמיד עיקר (ובמיוחדשנראה קורות,
מתשלום ליפטר כדי בד"ת שמעונין זה הוא המכה הענין שלפי כיון

תורה) דין בעי' לא שיאמר יתכן ולא בושת .דמי

מקרוביל ר"י הסמ"ק)ובפסקי פסק(בעל לשמעיה" "נר בספר שנדפסו
שונים)סט מקורות שמונה ע"פ הודפסו חבירו(הפסקים מכה "כשאדם נאמר:

שזהו בושת, לא אבל וריפוי ושבת וצער נזק לך אפרע אומר והמכה
דין לחבירו לעשות המוכה כופה היה שלא בבבל, מגבינן ולא קנס

בהערותי. ועי"ש בערכאות..." אותו לשים למוכה מתיר אלא חכמים

לבי"ד, שהותר מילתא" "מיגדר דין הוא זה דין שמקור ומסתבר
ב. סי' משפט בחשן וכמבואר ההלכה, ע"פ שלא לנהוג שעה, לצורך
מן מסתלק מחמיר שלא דיין כל שם: הבית בבדק יוסף בית ועי'
דיין כגון ונתפס, לאמיתו אמת דין דן [ויש] זמנו... קודם העולם
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ומדקדק מלהענישו עצמו מסתלק והדיין לרשע לזכות דקדוקין מדקדק
ממש. הדין מן אותו לזכות פתח למצוא בענין

בית את ומנצל עוול עושה שהאדם שבמקום הנ"ל מכל למדנו
לידון אותו לשלוח לב"ד יש מתשלום, להפטר כדי ההלכה ואת הדין
קל לערכאות פניה שאיסור וברור תורה, כדין דנים שאינם בערכאות
הרשאת בלא נעשה מאשר דין בית רשות נתינת דרך נעשה אם יותר

דין. בית

ימשיכה אם "אמנם הכותב: קח סי' סוף רמ"א משו"ת למדנו ועוד
ומצדו לדבר גמר יהיה שלא כדי ובהמשכות רעועות בטענות עוד
רשות קלמן לכמר שנתנו אותן עם להסכים ומזומן מוכן הנני יבצר...
ע"י שיגיע... והיזקות הוצאות על יתחייב גם בערכאות... אותו לתבוע

המסרב". כדין זה

רצה שלא בן בנידון קפט סי' העזר אבן מהרשד"ם שו"ת ועיין
ותבעו בצואה הזוכה גיסו והלך אמו, של מרע שכיב צוואת לקיים
שמוליכו "שמה התשובה: בסוף כך על וכתב גוים, של בערכאות
שיעשו הוא דין כהוגן שלא עשה שהוא כיון עשה, בדין לעש"ג גיסו
עמו ונתנהגו רשע מעש' יעש' שהוא אפשר הי' וכי כהוגן, שלא עמו
תתחסד". חסיד ועם תתפתל עקש ועם כתיב מלא ומקרא בחסידות,

בטענות, אליו לבוא אין רשע, אדם כנגד לערכאות שהלך שמי הרי
הליכה על חסידות! של בטענה אליו לבוא ואין עשה, שבדין
תתחסד". חסיד ועם תתפתל עקש ועם כתיב מלא "ומקרא לערכאות,

גדול! חידוש הם לכאורה והדברים

במשך אשה שניצל באדם הוא לעיל האמור כפי שלפנינו הנדון
רבות, שנים במשך ביתו משק לבנות לו עזרה האשה רבות, שנים

יהדותה, על בטענות בא עכשיו שחזרופתאום משום (ולא
.בתשובה...)

חיוב שיש במקום אלא רגמ"ה התיר שלא לומר מקום יש אמנם
שאין אלא חיוב, יש שמהדין בושת, חיוב כמו הדין מעיקר לשלם
לחיוב אף להלן שנראה כפי אבל הזה. בזמן בושת דיני דנים אנו
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ה בנכסים האשה וזכות במזונות שבזמןהאיש למרות משותפים,
מקור לזה יש אעפ"כ הנשואין, חלו ולא גויה, היתה היא "הנשואין"

בהלכה.

כדיניהם. שידונו דעת על ערכאות בנשואי שנשא מי ב.

ויש בערכאות בחו"ל נעשו אלו שנשואין כיון הדברים: ונפרט
תורה דין ע"פ תופסים הנשואין שאין ויתכן יהדותה, בענין שאלות
במקרה לעיל, האמור שלפי הרי - ענין של לגופו להכריע בלא וזאת -
[ושם: יא, ס"ק כו וסי' יד ס"ק סא סי' חו"מ כסמ"ע לפסוק יש זה,
עם אדם התנה שאם שפסק ועוד, זה], על שחולק מי מצאתי ולא
מפני כן ועשה תורה כדין ושלא כערכאות עמו שידון בפירוש חבירו
בערכאות עמו לידון צריך תורה, מדין יותר בדיניהם בו לו שיש הזכות
להוציא כגון ערכאות כדיני לדון ישראל לדייני איסור שיש במקום
אף שהיו "הנשואין" זה, ולענינינו השמיטה, עליו שעברה ממון ממנו
זה הרי הערכאות, ע"פ ולנהוג להדיין עמה במפורש התנה לא אם
מזונות לה שיתחייב דהיינו הערכאות, כדיני לדון עמה שהתנה כמי
של בנשואין ראשון מושכל זה שהרי בהשקעותיו, עמו ותשותף
בערכאות עמו שידון חברו עם המתנה אדם כאמור ואם ערכאות,
זו האשה א"כ שהתנה, מי לתועלת היה התנאי אם מחייב התנאי
גם היא לדבריו שהרי תורה, כדין שלא עמו לדון הדין מעיקר זכאית
וכפי הערכאות כדיני לידון האשה וזכות וטובת יהודיה, אינה כיום

לגבי ויודע מכיר האב"ד זה,שכב' שתדוןמקרה רק שלא טובתה הרי
שהדיון דהיינו עצמם הערכאות שידינוה אף אלא הערכאות ע"פ עמו
וכסרבן דין בבית כמזלזל ידוע שהאיש בגלל המשפט, בבית יערך
כפי המשפט בבית לעשות עליו יקשה זה ודבר דינא, לציית ומקשה

זה. מקרה לגבי לנו שידוע

אמרו שהרי א צ כתובות מסוגיא ללמוד לנו יש לכאורה אמנם
קיימה, כן מנת שעל קיימת כתובתה עמו אשתו שנתגיירה גר שם:
תנאי האם הנדון ולכאורה עכו"ם, בהיותו לה שכתב כתובה וברש"י:
בשיטה הובא רי"ד, ובתוספות יהדות, זמן לגבי גם מחייב גויות של
כשהיתה אלא אמרו שלא כתב שם, גבורים ובשלטי שם מקובצת
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בגיותו כתב אם אבל בגיותו כתובה לה שכתב ישראל בת אשתו
כתובה שאין כלום, הגויה כתובת אין עמו, ונתגירה לגויה כתובה

שעשה מה וכל בטל.לגויות הכל בגיותו

לפחות תופסת לגויה שהתחייב התחייבות שאין מכאן ולכאורה
ובמיוחד קיימה, כן דעת שעל לומר מקום יש כן אם אלא גיורה, אחר
נראה ולי ובש"ג: מקובצת בשיטה המובאים והריב"ש הריא"ז לדברי
ראוי ואין לו נשאת בעבירה הרי ישראל לבת כתובה כתב שאילו
בני נשואי בנידונינו, ואף הם. עבירה ונישואי הואיל כתובתה לקיים
הנשואין בעת שהתחייב ההתחיבות אין כן ועל בעבירה היו אלו זוג
והיא ישראלית כשהאשה ריא"ז נידון לחלק: יש כי אם תופסת.
ואילו לה, נותנים אין בכתובה, לזכות רוצה היא אם עבירה שעשתה
היא ואילו עבירה. שעשה זה הוא גויה שנשא הבעל שלפנינו, הנדון
להשאיר יש כן על יהודיה, היתה לא שהרי עבירה, עשתה שלא

בידה. זכויותיה

המתנה. לטובת הוא כשהתנאי ערכאות בדיני לדון המתנה ג.

ומנין במפורש, כשהתנה אמורים הסמ"ע דברי לדון, יש בנוסף
והרי ערכאות, בדיני לדון נהגו אלא במפורש התנו כשלא לנו
להלכה, הסמ"ע דברי על העיר לא הש"ך שהרי כן, לחלק מוכרחים
ע"פ ידונו ישראל שדייני דן ט סא שבסי' אלא העתיקו ובנתה"מ
עצמו הש"ך ואילו הערכאות, דייני ולא הערכאות במשפטי הנוהג

הלבוש בשם כתב לט ס"ק בסוף עג הסמ"ע)בסי' בדעת כתב (וכן

פשיטא לחבירו ישראל שבין פרטים "דינים דמלכותא: דינא לענין
וכן מישראל, תורה דיני כל ח"ו בטלו דאל"כ כמותם נדון שלא
יורשיה יכולים אין ומתה, העכו"ם דיני שדנים במקום אשה הנושא
הבעל אין כן (ואם נושא הוא המנהג דעת על אשה הנושא כל לומר
(ובדבר אשתו" את יורש דהבעל בינינו פשוט דהא יורש), לבדו
דינא), דמלכותא דינא אומרים שאין הכלל שם קובע וידוע מפורש
הולכים אין גם דמלכותא" "דינא בזה שאין שמלבד למדנו, מדבריו
כל לעקור הבאים ומנהג תנאי לקבל לנו שאין וההסבר, המנהג, אחר

ישראל. דיני
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האיש בין מפורש תנאי היה לא אם לכאורה זה כל לאור
תופס "הנשואין" בעת שנהגו המנהג אין "הנשואין", והאשהבעת
רק עמה לחלוק חייב ואינו האשה במזונות חייב הבעל ואין ומחייב,

הנוהג. שכך בגלל

המובאת הרשב"א מתשובת הם לכאורה הש"ך דברי שמקור אלא
מפורש, להתנה מנהג בין מחלק אינו הרשב"א והרי כו, סי' יוסף בבית

מחייב. אינו התנאי מפורש, התנה אם שאפילו נראה ומדבריו

חתנו את ותבע בתו שמתה אחד "על הרשב"א: לשון בערכאותוזה
את יורש הבעל ישראל שבדיני אע"פ בטענה הנדוניא כל לו שיחזיר
הנושא כל הרי העכו"ם בדיני הולכים שהם יודעים שהכל כיון אשתו,
באמת קיים תנאו שבממון דבר כל והשיב כן... התנה כאילו שם אשה
עכו"ם משפט שהוא מפני כן לנהוג אבל זה בכענין שמתנים אמרו
התורה שהזהירה וזהו העכו"ם, את מחקה שהוא לפי דאסור נ"ל
דבר והוא בכך רוצים ששניהם ואע"פ עכו"ם, לפני ולא לפניהם
רצונם על לו לנחלה שהוא העם את התורה הניחה שלא שבממון,
ח"ו ישראל.. כדיני שדיניהם בדבר אפילו העכו"ם... חוקות שייקרו
תחגור שמא ח"ו התורה... דיני כל עוקר בכלל כך... לנהוג קדוש לעם
גם ולדבריו למנהג תנאי בין מחלק שאינו הרי עליהם". שק התורה

מחייב. אינו מפורש תנאי

כאמור הרי כן תאמר לא שאם כן, סובר הסמ"ע שאף ומסתבר
בטור המובא הרשב"א והלא שחולק", מי מצאתי "לא כותב הסמ"ע
רוצים ששניהם "ואע"פ כותב שהרי חולק, לכאורה עצמו סימן באותו
מלמד שהסמ"ע ע"כ אלא כן, לנהוג אין שבממון" דבר והוא בכך
אחד לטובת שנעשה תנאי רק זה כל אבל מחייב התנאי אמנם כלל,
להעדיף ח"ו שבא משום ולא כן, נעשה צורך שמחמת שניכר הצדדים,
הנדון ואילו הסמ"ע, דן כך ועל התורה, דיני ע"פ הערכאות את
משום ולא הגוים, כמנהגי הולכים שהם יודעים כשהכל הוא שברשב"א
המנהג דעת על אשה הנושא כל אם והשאלה הצדדים, אחד טובת
לנהוג קדוש לעם ח"ו כי בשלילה, הרשב"א משיב כך ועל נושא, הוא
התנאי שכתב הסמ"ע דברי את לפרש יש כן ועל בטל. והמנהג כך,
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איסור),מועיל זה בתנאי שיש לדבר(אף כשמתנה אמורים שהדברים
ולא התורה, דיני לעקור שבא זו בצורה ניכר שאין לטובתו, שהוא
שבא כיון שבזה התורה, דיני לנהוג לא במקום הנוהג או כשמתנה

יחייב. שהתנאי לומר לנו אין כולה, התורה את לעקור

מה על מתנה אמרינן "דלא הרי: ד"ה א נו כתובות תוס' ועיין
שכתוב מה לעקור שמתכוון היכא אלא בטל, תנאו בתורה שכתוב
המקדש בבית כמו חוניו בבית מצוה שיש הוא סבור התם אבל בתורה,

לעקור". מתכוין ואין

חו"מ רמ"א בין לכאורה שיש הסתירה את בכך לפרש ניתן ואולי
של בערכאות לדון שנהגו במקום הצוואה עשה "ואם שכתב: א רמח
ירושה אמרינן לא ישראל בדיני לדון אחר במקום אח"כ ובא עכו"ם
חו"מ בשו"ע רמ"א לבין ערכאות], כדיני שדנים [הרי הפסק", לה אין

פסק ששם במקוםשסט אשה "הנושא הנ"ל: הרשב"א כדברי רמ"א
יורשיה שאר או האשה אבי יוכל לא אשתו, ומתה עכו"ם כדיני שדנין
כדיני הדבר ונדון נושא הוא המנהג דעת על אשה הנושא כל לומר

בעלה..." יורשה מתה דאם עכו"ם,

אחריך וכותב צוואה אדם כשכותב פלוני)והיינו יזכה היורש (אחרי
ט הוא שכן פרטי, למקרה המצווה מתכוין שינתןהרי ורצונו ובתו

אינו שהדין אף כן, לעשות ורשאי יורש, אחר בא שהוא אף לפלוני
מקום אין ענינים בהרבה לה ומתחייב אשה אדם כשנושא אבל כן,
אלא לעכשיו לו נוגעת שאינה ירושה, על שעה באותה שחושב לומר
שאין מ, סי' פדוואה מהר"ם שו"ת שכתב למה [ודומה מותו, לאחרי
לעתיד], נוגע אלא לעכשיו נוגע שאינו בדבר כהודאה שתיקה אומרים
מנהגי דעת על יהיו הנשואים תנאי שכל שמתנה נפרש כן אם אלא

וכל. מכל לבטלו יש זה ודבר הגוים,

חתם שו"ת עי' כ, ס"ק שסט בסי' הסמ"ע נתכוין שלזה ואפשר
ב. ס"ק רמח בפ"ת המובא קמב, חו"מ סופר

לקיום הכרחי תנאי הכתובה שאין כתובה לענין לומר יש וכן
אא"כ מחייבת, אינה בגיות שנכתבה שהכתובה סברא יש וע"כ נשואין,
מחייב, לא זה ואז הגוים, משפטי כל לקבל הזוג בני שדעת נפרש
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משום ולא הגוים, משפטי ע"פ נשואין אשה עם שהתנה מי אבל
יוכלו בה היחידה הדרך שזו משום אלא ישראל, תורת להמיר שכוונתו
וישלטו אותה שיזון שמתכוין ברור הרי וכדלהלן, לזה זה להתחייב

להלן. עוד ועי' בנכסיהם, שוה

המזונות הדין מעיקר זו לאשה שמגיע לכאורה נראה כן ועל
מה מכל שאין ואף נכריה, היותה בזמן עוד האיש לה שהתחייב
מנצל שאדם מקום הנדון במקרה קבוע, ככלל לקבוע כדי שכתבנו

לחייבו. לפסוק לנו יש לעיל, וכנזכר לטובתו ההלכה

תורה. דיני לקיים יכולים שאין במקום נשואין ד.

שם שכז סי' חו"מ מהרשד"ם שו"ת מדברי זה לדין מקור ונראה
בעלה ירושת בחצי שם וזכתה מפורטוגל שהגיעה אנוסה בענין דן
המהרשד"ם אותם, לגבות רשאית היא האם ונשאל הנוצרים מנהג כפי
מן המנהג, ומן שהתנו, התנאי בגלל - הדין מן לדון שיש השיב
וכל המנהג ע"פ נידונים נשואין דיני שכל הוא ראשון כלל המנהג:
הרמב"ם שפסק וכפי מקומו מנהג לקיים ע"מ אותה נושא אשה הנושא
אחר הולכים שאין מסייג שהרמב"ם אלא, כג, פרק אישות הלכות
שיש שכל מדבריו משמע המדינה, בכל פשוט כשהדבר אלא המנהג
והטעם המנהג, אחר ללכת אין שוב שיהיה, איזה קטן פקפוק לפקפק
וע"כ תורה, דין אל הדברים לקרב כוחינו מאמצי כל לעשות לנו שיש

לו גם לנו למקוםיש ולעבור דירתן לעקור דעתן האנוסים שכל מר
שנהגו המנהג אין זה ולפי כדת. המצוות לקיים בידם יכולת שיהיה
לדון יש המנהג דין ומלבד אח"כ, מחייב כנוצרים הנשואין במקום
לכאורה שיש שאף המהרשד"ם כותב וע"כ הדין, מן חיוב יש האם
אצל הנהוג כפי ביניהם שהתנו התנאי משום הגוים כדין לחייבם
שמסוגיא אלא לעתיד, גם יחייבם זה שתנאי לומר מקום ויש הנוצרים,

א צ כתובה(הנ"ל)בכתובות בתוספת הבעל מחייבים שאין שאמרו
שנתחייב הנשואין תנאי שאין הדין שהוא נראה בגיותה, לה שכתב

היהדות. בזמן עתה אותו מחייבים הגיות בשעת הבעל לה

הבעל באים היו אילו הוא האמור שכל המהרשד"ם שמוסיף אלא
שאז וישראל, משה כדת נשואין עושים והיו יהדות למקום והאשה
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עכשיו אבל בטל, לכן מקודם שנעשה מה שכל לומר יכולים היינו
בחצי האשה זכתה וכבר הראשונים, הנשואין במקום הבעל שנפטר
ביניהם, שהתנו התנאי מכח וגם המלכות ונימוס מנהג מצד הנכסים
כבר, שם שזכתה הזכות עתה לבטל הדעת על יעלה לא ושוב
האשה בהם שמחזיקה נכסים מה לגבי רק לא אמורים והדברים
לא שעוד מה היורשים מן להוציא היא יכולה אפילו אלא בידיה,
לא שאם לחזקתה, הנכסים נפלו הבעל פטירת בשעת שתכף החזיקה,
ונתנו ונשאו משם שבאו אנוסים בני לכל חיי שבקת לא כן תאמר
שנעשו והשעבודים הזכויות מאלו אלו לתבוע עתה יחזרו אלו עם אלו
על יעלה שלא דבר וזה מקומם, מנהג ע"פ תורה כדין שלא שם
נעשה, נעשה שכבר מה נאמר שם שנעשה מה כל על אלא הדעת,
להוציא יכולה והיא שלה הוא הגמור הדין ומן חשבון, ואילך ומכאן

היורשים. מיד

של בזמן שנעשה תנאי אם שאף גדול חידוש למדנו ומכאן
ולהבא, מכאן שיקרה מה לגבי אלא זה אין מחייב, אינו גויות
- יהדות כמנהג נהגו שלא בזמן חלה שכבר התחייבות כל אבל
מקום יש הגיות בזמן עוד חל שחיובם מזונות כן ועל מחייבת,
שלה, הם ערכאות ע"פ שזכתה הנכסים וכן בטל, לא שהחיוב לומר
שלא לפי הוא חל, שלא א צ, בכתובות שאמרו כתובה חיוב אבל
יכולה אינה כן ועל נשואים, היותם זמן כל התשלום חיוב חל

יהדותה. בזמן לגבותו

חיי שבקת לא "שאל"כ המהרשד"ם שכתב כפי הוא לכך וההסבר
בריה" דבר,לכל בכל המנהג אחר הולכים שאנו הטעם שהוא ואפשר ,

הדין. נגד לכאורה כשהוא אף

כן "לנהוג שאמר הרשב"א, לדברי מודה מהרשד"ם שאף ומסתבר
העכו"ם את מחקה שהוא לפי דאסור נ"ל עכו"ם משפט שהוא מפני
רוצים ששניהם ואע"פ עכו"ם, לפני ולא לפניהם התורה שהזהירה וזהו
אנוסים שהיו בזמן שנעשו בהתחיבויות דן שהמהרשד"ם אלא בכך",
התורה, דיני ח"ו לעקור מנת על כן עשו לא ואז הגוים, כמשפטי
כי אחרת, בדרך להתחייב אפשרות כל להם היה שלא משום אלא
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שיוכלו כדי לטובתם נעשו אלו ותנאים התורה ע"פ לחיות יכלו לא
למסור להם היה הלכה ע"פ אם [אפילו ולהנשא, וליתן ולישא לחיות
המתקרב הכרח אלו בענינים שאין ואפילו באונס], לחיות ולא נפשם
מחויבים מקום מכל כדין, שלא נעשו זה ותנאי ומנהג נפש, לפיקוח

שנעשה. למה הם

על שהתנה אף לטובתו שהוא בדבר התנה שאם מחדש והסמ"ע
תופס. שבממון התנאי אעפ"כ בערכאות, להדיין דהיינו אסור מעשה

מנהג וכן לטובתה אשה שהתנתה שתנאי מהמהרשד"ם למדנו הרי
הותנה לא שהתנאי כיון - תורה, כדין נעשה שלא אף לטובתה שנהגו
בו זכתה שכבר שתנאי הדין - התורה, את לעקור כדי רק והונהג
נוהג אין שזכתה שבמה ואילך, מכאן בו לזכות יכולה אין אבל זכתה
זה ועל התחייב, שכבר מפני אלא הגוים משפט שהוא מפני עתה כן
יהדות, נוהג ואילך שמכאן והראיה, בריה, לכל חיים שבקת לא אמרו
נחשב ערכאות בדיני שנהגו במקום בעלה בירושת שזכתה אשה וע"כ
אמר ולא כולה, התורה לעקור באים אין שהרי הדין, מן כשלה הדבר
רוצה שהאב ירושה, לגבי אלא הגוים כמנהג לנהוג שאין הרשב"א
היתה שבתו משום ורק שם, גר היה לא כשהאב עתה, בה לזכות
בירושה זכתה לא עצמה כשהיא ערכאות, ע"פ שנהגו במקום גרה
דין אחר ללכת לנו שיש פסק שבזה מתה, היא שהרי מקום באותו
אף מקום באותו בעלה שמת כגון זכתה עצמה כשהיא אבל תורה,
כו סי' הט"ז שאף עוד ואפשר לגבות, אף רשאית גבתה, לא שעדיין
שכבר גיות של ש"חיוב" למהרשד"ם יודה הנ"ל, הסמ"ע על שחלק

בטל. לא שוב חל

שבספר בתשובה המבי"ט נוספות: שיטות בפוסקים מצינו אמנם
הנוצרים, כדת שנעשו אנוסים "נישואי" לענין דן פ סי' רוכל אבקת
הנוצרים כמנהגי שנעשו אף האנוסים שבין "התנאים" כי וכותב
מתחתני דקא הנאה "בההוא ישראל בדיני שאמרו שכדרך תופסים,
שבפועל כיון אלו, "בנשואין" הדין הוא א"כ ומקני", גמרי אהדדי
אח"כ, להתגרש אפשר אי הנוצרים שאצל ובמיוחד אשתו, נעשית היא

כיוןוהקנין נתגיירו, אם הדין והוא ליהדות, שחזרו אחר פוקע לא
קנינם שיתקיים להם נוח היה הגוים בין שהיו ובזמן קנה, שבדיניהם
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מסיטומתא, גרוע ואינו קבוע, כמנהג זה והרי בחוקיהם, ומתנם ומשאם
ובנוסף, נשאת. הראשון תנאי דעת על כדמו"י שוב תנשא אם וגם
נכתב שהשטר כיון קיימים התנאים ישראל דיני פי על גם
הנוהגים דברים הם אלו ושטרות דינא, דמלכותא ודינא בערכאותיהם
כמנהג זה הרי כך, נהגו אם התנו, לא אפילו ויותר, דמלכותא, מדינא
כן מנת ועל לכל השוה דבר שהוא דמלכותא" כדינא "הוי קבוע
חלק על שחזר שי שט סי' ח"א מבי"ט בשו"ת גם ועי' נושאים.

בשנית. מדבריו

דעת שעל שם שאמרו מה על שהקשה א צ כתובות רע"א ועי'
מצינו והיכן נכרי דהוה מעידן ההתחיבות קמה לא אמאי קיימה, כן

עצמו. לשעבד יכול אין שנכרי

כי וכותב המבי"ט על חולק פא סי' רוכל באבקת הב"י לעומתו
אין הגוים כמנהגי לנהוג "הנשואין" בשעת האנוסים שמתנים התנאים
וכשאין קידושין, תנאי אין קידושין שאין שכיון כלל, קיום להם
קידושין לתנאי ממון מנהגי להשוות ואין חיתון, הנאת אין קידושין
שלא דבר כגון קנינים דיני של חסרון יש וגם חלים, לא כשהקידושין
דינא, דמלכותא דינא אומרים אין נשואין ובתנאי ועוד, לעולם בא
וכמו כאן, אין נשואין תנאי גם כאן אין ונשואין שקידושין וכיון

א צ בכתובות גם .(הנ"ל)שאמרו

תופסים שאינם אפילו נשואין המבי"ט לדעת כי למדים, נמצנו
ואפילו הנשואין תנאי אף ביחד, יחיו והאשה שהבעל שהועילו כיון
אין ונשואין שקידושין כיון הב"י לדעת תופסים; ערכאות של שהם
לא הנשואין, מאי נתעלם אם ואף כאן, אין נשואין תנאי אף כאן
של והמנהגים התנאים כל מהרשד"ם לדעת המועיל; הקנין נעשה
נתחייב שכבר מה לגבות ניתן ואף תופסים, ליהדות החזרה קודם
ולא לתנאים לא תוקף אין ואילך מכאן אבל החזרה, אחרי גם
וכאמור הצדדים, אחד לטובת שהותנה תנאי כל לסמ"ע למנהג;
תוקף, לו יש התורה, חוקי ח"ו ולהחליף לעזוב המטרה כשאין
לדונו אפשר כשאי בערכותיהם להדיין לשולחו אף ב"ד ויכולים

ישראל. בדיני
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מזונות לענין

לדי מקום יש מזונות לגבי הםאמנם אלו שנשואין שכיון נוסף ון
א פה יבמות שאמרו וכדרך מזונות לה אין קאי", והוצא "בעמוד
העבר: על גם אמרו הרי העבר, לגבי שהנדון ואף איסור, נשואי לגבי
א, קטז בשו"ע נפסק וכן אצלו, תתעכב שמא לה אין ואכלה לוותה
חייב ואכלה לוותה אם פסק: ה"ד כד פרק אישות הרמב"ם אמנם
במזונות לזכות שם הנדון לענינינו: דומה שאין נראה אעפ"כ לשלם,
שבכה"ג אמרו וע"ז כתובה, ותנאי כתובה שתקנו חכמים תקנת מכח
מגיע שאין שלמרות עמה מתנה היה אילו לכאורה אבל חיוב, אין
לכאורה מזונות, לך לתת אני מתחייב חכמים, מתקנת מזונות לה
מכח אלא תקנה מדין לא דנים אנו כאן ואף תופס, החיוב תנאי
ענין, בכל במזונותיה אותה לקנוס שתקנו לומר קשה וזה התנאי,
במקום לא אבל הדין, מן לו בנשואה אלא אמרו שלא אפשר וכן
אף תופסת ההתחיבות כן ועל הבעל, טענת לפי לו, נשואה שאינה
בא אפילו תורה אמרה "אתנן שאמרו וכדרך איסור, לדבר שניתנה

אמו". על

מסקנה.

נכסים, ובשיתוף במזונות זכתה א. הגב' שלפנינו לנדון ומכאן
ביחד, שחיו השנים שבע משך לכל הערכאות כדיני בעלה עם יחד
לא שחל שכיון היה, שכבר החוב בגלל הן לגבותם, היא ורשאית
שנהגו במקום שאסר הרשב"א וגם המהרשד"ם, דברי וכפי התבטל
לא אלו בנשואיו שהרי בזה, יודה כמותם, לדון הגוים כדיני לדון
אלא אחרת, בתורה להחליפה רצונו בגלל התורה את לעקור בא
לעשות יכול היה לא וזה באיסור זו אשה עם לחיות שרצה משום
עמה לנהוג יש ואילך שמכאן מזונות לגבי אמנם ישראל, דיני ע"פ

הלכה, לגבותהע"פ אפשר אי ממנו כתובה לה היה אילו (וכן
ומ נכריעממנו), לא אם ואף הדין, מעיקר לחיוב מקום ויש אחר

לעיל שהובא שכפי לבושת, דומה להיות הדין חזר הרי הלכה,
אם כן ועל הערכאות. כדיני ידונו התורה ברשות הנבל שאת תקנו
סמכות לב"ד שאין טוען עצמו והוא דין בבית ופוגע מקשה הבעל
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יש בדינה, הערכאות שידונו האשה טובת הענין שלפי ונראה
לעיל שהובאו הסמ"ק ובעל הרגמ"ה שכתבו וכפי לשם לשולחם

בושת. לענין

שם. והשמטות ובמפתחות פט, סי ח"א מהרש"ם שו"ת ועיין

הדברים: מסקנת

לחייבוא. אפשר כשאי בערכאות להדיין אדם לשלוח רשאים ב"ד
התורה". ברשות "נבל בגדר הנתבע אם דין ע"פ

הדין.ב. מעיקר לחיוב מקום כשיש אלא כן לעשות שאין יתכן

ישג. סביר, זמן מעל והמשכות רעועות לדחיות גורם כשאדם
בערכאות. לתובעו להתיר

משוםד. נעשה והתנאי בערכאות להדיין חבירו עם מתנה כשאדם
ושלא [ולנתה"מ] לסמ"ע חל התנאי המתנה, לטובת שהוא

כט"ז.

דיןה. פני על הערכאות דיני שמעדיף מפני רק כן עושה אם
חל. לא התנאי תורה,

גויהו. עם שחי אדם לחייב פוסקים לכמה הדין מעיקר מקום יש
ואילך. מכאן לא אבל ביחד, שחיו השנים על במזונות,

שהתחייבז. החיוב תורה, מדין ידעו שלא ממקומות שבא מי
לדעת ואילך מכאן ולא חל, כבר הערכאות ע"פ מקום באותו
תורה; מדין ידעו אם משנה אין מבי"ט ולדעת מהרשד"ם;

נשואין. תנאי חלו לא נשואין חלו כשלא ב"י ולדעת

וטועןח. הדין, בבית אחת לא ופגע לדיונים מופיע לא והבעל מאחר
ומעבר, מעל הדיונים להתמשכות וגורם הדין בית סמכות כנגד
בביה"מ, להדיין האשה טובת זה שבמקרה הדין לבית ונראה
האשה ולזכות האשה במזונות לחייבו מקום יש וכאמור ומאחר
יש ע"כ הדין, מעיקר יחד שחיו השנים עבור מהנכסים בחלק
ולהרשות הסמ"ק ובעל הרגמ"ה כפי זה במקרה ונדגיש לפסוק

בערכאות. לתבוע האשה את לשלוח] אף [ואולי
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ד סימן

קבוע דין בית במקום זבל"א

dcra dpwz /reaw oic zia e` `"laf sicr dn /dyrnd xetiq

witqn m`d /reaw c"a zxcbd /exira "ml`k" ax /zicxgd

.ze`kxra dkild xizdl ick cg` oiic

של תביעה עולם, גדולי ע"י שנוסד קבוע דין בבית לפנינו, הוגשה
מגוריו, במקום אלא להתדיין רוצה שאינו טען הנתבע אולם תובע,

המקום. רב בראשות קבוע דין בית קיים מגוריו במקום ולדבריו

שיפוטו, ובתחום דינינו בית למקום הסמוך קטן במקום גר הנתבע
ונידונים נדונו ירושות עניני וכן גירושין שתביעות כך על חולק אין

את להכחיש אין כן כמו אצלנו, הקבוע הדין שבביתבבית הידוע
תושבי של ממוניות תביעות גם בהווה נידונים וגם בעבר נדונו דינינו
אומר שאצלו לרב בתפקידו המקביל המקום, רב וגם מקום, אותו
ממונית בתביעה לדיון, אלו בימים הופיע אצלו, לדון שמוכן הנתבע

דיננו. בית בפני למקומו, הנוגעת

רב קטן, ישוב הוא בו נמצאים שאנו הישוב התובע: טוען
שיש כיון בדבר, נוגע מקום באותו הדין בית אב שהוא המקום
יוכל לא זה שבמקרה לו וברור תובע, הוא אותו ברכוש חלק לרב
ישב לא המקום שרב הצעה הועלתה לאמיתו, אמת דין לדון הרב
לדבריו סוף שסוף כיון סירב, התובע אולם הדין, בית בהרכב
הדין בית יכול כיצד לתביעה, ברור קשר לו שיש באב"ד מדובר

שלו. אב"ד נגד לפסוק

לזבל"א, לפנות הצדדים שעל הדין בית החליט ההתנגדות לאור
הדין. בית להחלטת השיב לא הנתבע הסכים, התובע

מקום בכל לתבוע רשאי התובע כי החלטה הוצאתי זאת לאור
לנכון. שימצא
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הנ"ל הדין בית מחברי אחד דרך איומים שקבלתי למרות זאת
במבחן אותי שהעמיד לו חן וחן וכו', "פטשקווילים" נגדי שיוצא

תגורו". "לא של

את קיבל שלא לאחרונה שהתקבל במכתב הנתבע טען כן כמו
נתברר אולם הזמנה, של צילום כהוכחה וצירף הדין בית של ההזמנה

זיוף. הוא הנתבע ע"י שהוגש שהצילום הדין בית פקיד ע"י

דינינו, בבית מלבד ארוכה, תקופה תביעתו הגיש לא התובע כאמור,
והנתבעים מאחר אב"ד], אותו מפני הוא חושש כי ספק ללא [וניכר
בתביעה, ידון שיהיה, איזה שלהם, לישוב מחוץ דין שבית מסרבים
בזבל"א, לדון שעליהם הדין בית החלטת לקיים הם מסרבים כן וכמו

לערכאות. ללכת להם להתיר יש האם השאלה

המעשה. עיקר כאן עד

קבוע, דין בית דין יש שלפנינו במקרה האם לדון לנו יש והנה
זבל"א, על הקבוע עדיף ואם זבל"א, על עדיף הוא האם יש, באם

כן. הדין שלפנינו במקרה גם האם

אלא בעירו עמו לדון רוצה אם נפסק: ג,א חו"מ ערוך בשלחן
בורר וזה אחד לו בורר זה אז התובע, שבירר בשלשה חפץ שאינו
אבל קבועים שאינם בדיינים דווקא לי ונראה רמ"א: וכתב אחד, לו
אלא בפניכם אדון לא לומר יוכל לא בעיר, קבועים דיינים הם אם

בעירנו. נוהגים וכן אחד, לו בורר בזה

המאירי כן: פסק לא א כג, סנהדרין המאירי כי לציין ראוי אמנם
זבל"א, לבקש יכולים אין הסנהדרין, ע"י שנתמנה ב"ד יש שאם פסק
שהמחוהו או לכך, ראוים מומחים שיש אלא ב"ד שאין במקום אבל

זבל"א. לבקש יכולים עליהם, רבים

הנ"ל הרמ"א דברי על כותב ז אות טו סנהדרין איש פני(מהחזון

בהרחבה) העתקנו הדברים :חשיבות

אדון לא לומר יוכל לא בעיר קבועים דיינים אם אבל "בהגה'
שכבר או כן, העיר בני בתיקנו בדוקא נראה כו', בז"ב אלא בפניכם
כשמוצאים וזה קיבלו, כן דעת על סתם וכשמקבלים מנהגם כן נקבע
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מוצאים דיין לברור רשות נתינת דע"י עולה, עושי בפני לגדר זו תקנה
וגם הדיינים, שיסודרו עד הזמן שמתארך הדין מן להשתמט מקום
לברור הציבור תקנת זה ובשביל זה,... של דיינו פוסל זה לפעמים
הרמ"א של דינו שאין ואפשר לזבל"א,... לדחות יוכל ושלא הגון ב"ד
שכל לקבוע מקום יש שהרי הדין, מעיקר אלא הקהילות תקנת משום
שהרי קאזלינא, אחר לב"ד למידחי מצי ולא דין לבעל לכוף יכול ב"ד
לן ולמה עושקו, מיד עשוק להציל התורה כמשפט עושה ב"ד כל
שיתן דעתו להפיס חכמים שמצאו אלא להשתמט, רשות לו ליתן
ב"ד קובעין העיר שבני כל אבל דין, בית לברור שיכול בדין אמון
וגם להן... זקוקין יהיו לא עצמן העיר שבני הנכון מן אין כחובתן,

הדין". בית כבוד משום בזה יש

נקבע לא וגם כן העיר בני תיקנו לא שלפנינו שבמקרה ספק אין
דין בבית נידונות מקום מאותו תביעות הרבה כאמור שהרי מנהגן, כן

וכן כבודכלשלנו, חשש משום אין וגם והירושות, הגירושין תביעות
בתביעות הדין בית בפני הופיע עצמו המקום שרב והראיה, הדין, בית

ממוניות.

החרדית" ב"עדה "הנה כתב: תלז סי' ח"ג והנהגות בתשובות
מוכן אינו הנתבע אם שאפילו זצ"ל דיסקין רי"י הגאון כתקנת מקובל
אמנם לכך", זכותו בזבל"א, בוררות רוצה רק דין בית של פסק לשום
ממנה ללמוד ואין החרדית בעדה תקנה זו מסייג: שטרנבוך הגר"מ

התובע. את לדחות יכול אינו שהנתבע ללמוד ואין אחר למקום

קבוע יותר דין בית הינו החרדית" "העדה של דין שבית חולק אין
הוא ישוב שבאותו הדין בית אם עיון צריך ואשר קטן, ישוב מאותו

לעיל. האמור לאור "קבוע" בכלל

קבוע, דין מבית זבל"א עדיף פוסקים שלהרבה לציין חשוב עוד
בזבל"א שנהגו שבמקום קמג, סי' ב חלק יעקב השבות שפסק וכפי
והוסיף לו, שומעים אין קבוע, דין בית לעשות ויאמר אליהו יבוא אם
כתב וכן הנוהג, כיום גם שכן [וכמדומה קהילות בהרבה שהמנהג
קבועים, דיינים שם שיש במקום אף קצז] סי' ז חלק מהרש"ם בשו"ת
כתב בזה וכיוצא לאמיתו, הדין שיצא כדי בזבל"א, דנים גדול בדבר
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הגרשוני מעבודת הביא ה יד, תשובה בפתחי אולם יג,ד, התומים
ומאידך קבוע. דין בית עדיף זבל"א, מהו הטועים כיום שיש שכיון
מבית זבל"א עדיף שלעולם סובר כג סי' צונץ מהרא"ל בשו"ת

קבוע. דין

התובע: צודק שלפנינו בנדון ואולם

רמ"א פסק א יד, חו"מ מוצאיםבשו"ע בעירו ואלם מוחזק "עשיר
וכתב גדול", יותר בעירו דין שהבית אע"פ אחרת, בעיר לדון אותו
שרוב או ומעלה בחכמה גדול שהוא רק אלם אינו "אם יד,י: נתה"מ
אחרת", בעיר שידון לומר הנתבע יכול למשמעתו, סרים העיר בני
וכתב תשב"ץ, פי על התומים בשם ה ס"ק תשובה בפתחי הוא וכן
אחרת, בעיר שידונו לדרוש שיכול בתובע, גם אמור זה שדין הפ"ת
קמא, סי' ח"ג יעקב שבות תיח, סי' זאב בנימין שו"ת כתבו וכן
.157 ציון פסוקה בהלכה שצוין במה ועיין ועוד, מז, הגרשוני עבודת

משו"ת שם [הובא לזבל"א. קבוע ב"ד ממקום אפילו אמור זה ודין
א]. סי' חיים מים

שדין ב סי' חו"מ תנינא ביהודה מנודע שם בפ"ת הביא עוד
אותו ידוע שאינו הגם הסתם, מן אפילו הוא העיר, גדול לגבי שנאמר
מפני מתיירא שהדיין חושב שכנגדו דין שבעל שכיון כאלם, גדול

טענותיו. מסתתמים גדולתו,

קשה, דין בעל שהוא זה, בעניין שהוזכר "אלם", של פירושו ואין
וישר". צדיק שהוא אף ומאוים, תקיף "שהוא אלא

מפחדים שעדים אלם דין בעל לגבי יז ס"ק כח סי' תומים ועיין
לידע דין לבית צריך אין מפחדים] [שהעדים הוכחה "כשיש ממנו:

ממנו". יראים העדים סוף סוף אלם, שאינו יהא ולו אלם... שהוא

למרן הזכרון בספר המובאת מרגליות סנדר רבי בתשובת גם ועי'
כל נלע"ד "ועוד גם: כתב ושם קלו, – קלה עמ' עזרי האבי בעל
והדיין וחושדו, מפניו שמתיירא הדיין בפני ככרוכיא צווח שהבע"ד
ספק בלי עכשיו והרי דינו, על ישב שע"כ לו ואומר עמו מתקוטט
ארבא, כאריה עליו ודמי מסתתמין הבע"ד דברי גם גמור, שונא נעשה
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שבע"ד כשרואה בלבבו ד' יראת שנגע מי כל נלע"ד דין מן ובר
פה עקשות ממנו ולהסיר הדין מן עצמו לסלק הדיין מחוייב חושדו,
כן עושה שאינו וכל בעיר, אחרים דיינים שיש כיון שפתיים, ולזות
שכתב קשים דברים עוד ועי"ש ח"ו". עם המון בפני השם מחלל

זה. בנדון

מכמה טענה אינה בדיונים, יישב לא הדין בית שאב הטענה והנה
האב"ד שאם כתב כג סי' חו"מ מפלאצק מהרא"ל בשו"ת סיבות:
שם, כתב נוסף וטעם כקבוע, נחשב הדין בית אין בדין, יושב אינו
נמצא. שהאב"ד כמי זה הרי לאב"ד, כפופים מרגישים שהדיינים כיון

שהרב "בנ"ד כתב: קצז סי' ז חלק מהרש"ם בשו"ת ועוד זאת
לדין דין הבעל שביד פשיטא במקומו, דיין והושיב מביתו נסע
אין מומחה של דשלוחו קד סוס"י א"ע וב"ש בח"מ עי' בזבל"א,

בזה". ה"נ וא"כ טעות לענין כמוהו דינו

שאם יוסף ושארית יעקב השב בשם הביא תשובה בפתחי והנה
יכולבפירושקיבלו אינו שוב משפט, דבר לכל שליש יהיה שהאב"ד

וקיבל. שסבר "מאוים", שהוא לטעון

שארית כתב ואכן בפירוש, קיבל אם דווקא הוא זה שדין אלא
על רק חל מפחד, שהוא לטעון יכול שאינו זה, שדין מ סי' יוסף

בע שהיה שםמי צבי בנחלת עצמו תשובה הפתחי וגם התקנה, ת
לעיר לדחותו יכולים אין פלוני, אותו את לקבל התנו אם שאף כתב

במקומו. לדון שלא הדבר טוב מקום מכל דין, ע"פ אחרת

שקיבלו מדובר לא הרי שלפנינו: לנידון דומה זה דין שאין ברור
קיבלו לא בפירוש האב"ד את קיבלו אם וגם האב"ד, את ב"פירוש"
לא הדברים בפירוש מקבלים היו אילו ואף הדין, בית חברי שאר את

עצמו. לאב"ד ונגיעה ישיר קשר שיש טענה כשיש נאמרו

איש. החזון מדברי לעיל ועיין

נציין פוסקים, הרבה ע"י עוד נפסק בעירו אלם של האמור דין
העזר אבן תשובה בפתחי הובא סז, סי' העזר אבן ביהודה לנודע גם
ולא במקומו לא לדין עמו שתרד הבעל בה "יתרה ג: ס"ק סוף עה
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נקרא אחד כל קטנות בעיירות היושבים אלו קצינים כי במקומה,
בעירו". תקיף

ב"ד לגבי ט סי' ב חלק משפט חושן משה האגרות כתב וכבר
ברק: בבני וחשוב ידוע

שמחשיבים העיר רבני וכל כתר"ה שאצל עוד שאומרת מה "וגם
דשייך גדולה, טענה כן גם הוא טענותיה, מסתתמים מאד, אותו
אע"פ אחרת, בעיר לדון אותו שמוציאים בעירו, כאלם להחשיבו
ובנדון א", סעיף סוף יד ברמ"א כדאיתא גדול יותר בעירו דין שהבית
שהתובעת אלא דין, בעל הוא הדיינים שאחד טענה היתה לא שבאג"מ

טענותיה. מסתתמים שלפניהם אלו מדיינים חוששת

חדש דין בית על ק"ו הדברים, נאמרו ידוע דין בית אותו על ואם
ק"ו נגיעה, טענת הועלתה שלא אמרו שם הנדון מקרה על ואם זה,

שכזו. טענה שהועלתה זה בנדון

אותו בפני נידונים היו מקום אותו של התביעות כל אילו ואף
למנוע שיכול קבוע" "בי"ד אכן הוא בי"ד אותו אם ספק בי"ד,

זבל"א:

דיין שאין "בזמנינו כתב: ג סי' ב חלק חו"מ משה באגרות
דכתב והא דזבל"א, בי"ד לפני שרוצה לומר יכול לכו"ע מומחה,
בפניהם אדון לא לומר יכול לא בעיר קבועים הדיינים דאם הרמ"א
מתמנים שהיו שבמדינתינו, בעיירות רק זה היה בורר, בזה אלא
מאחר לכופו, יכול היה נמי לבדו האב"ד הרב שאף מהעיר,
בפרט מהעיר, שנתמנו קבועים דיינים ליכא יארק בנא אבל שקיבלוהו,
מכל מינוי אף שליכא רבנים, של וחבורות אגודות עוד שאיכא
לילך מוכרחים בזבל"א, מהן אחד כשרוצה ולכן שבעיר, הרבנים

דווקא". בזבל"א

נחשב ישוב אותו של בי"ד שאין ספק אין לכאורה, דבריו, לאור
קהלות. כמה שם יש שכמדומה גם ומה קבוע, בי"ד

שב, סי' ח חלק הלוי בשבט שליט"א ואזנר הגר"ש דעת אמנם
ועדיף קבוע, בי"ד דין זה לענין שיש רפה, סי' ט בחלק כך על וחזר
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שהנבררים פוסקים], כמה [שהזכירו החשש בגלל במיוחד זבל"א על
שבנידון הוא אף שיודה אפשר אעפ"כ זבל"א, דיני יודעים אינם כיום
בשו"ת שכתב וכפי הקבוע, הדין בית ע"י דוקא היא "התקלה" דידן
שחוששים התובעים שטוענים זו טענה ומלבד מז: סי' הגרשוני עבודת
עדיפה סמוך בי"ד שטענת נראה הדיינים, וליראת טענותיהם לסתימת

זבל"א. בענין שטועים אלו בדורות בעיקר מזבל"א

זה במקרה חושש שהתובע לנו שברור שלפנינו, בנידון דבר, סוף
מז: סי' הגרשוני עבודת שו"ת שכתב למה דומה זה הנ"ל, דין מבית
ולסתימת הדיינים לאימת לחוש שיש אמת, דברי שניכרים דידן "בנידון
הממוצע במקום לדין לירד הנתבעים שמחויבים הוא פשוט הטענות,
שלא דיין נגד בפטשקוילים האיום ואף הסמוך", דין בבית או בזבל"א
והנתבע ומאחר זה, חשש להוריד תורם אינו חושבים, שהם כפי יפסוק
בדיונים, מיותרת להתמשכות וגורם הדין בית להחלטת לענות סירב
במסמך הדין בית את להטעות ניסה שהנתבע שנראה מה מלבד זאת
רמ"א בשו"ת רמ"א שפסק כפי לפסוק גוונא בכהאי מקום יש מזויף,

קח: סי' סוף

יהיה שלא ובהמשכות, רעועות בטענות עוד ימשכה אם "אמנם
הנח"ש על מוסיף יבצר, וממנו יום, שלשים תוך זה לדבר גמר
אותן עם להסכים ומזומן מוכן הנני בצווארו, כרוכה שתהיה הנ"ל

אותו לתבוע קלמן לכמר רשות דאפסידבעש"כ...שנתנו ואיהו
אנפשיה".

הדברים: בשולי

לערכאות. להליכה היתר לתת רשאי יחיד דיין האם

אולי שהעיר, מי והיה מאחר אבל זה, בתיק הנידון זה שלא אף
קה סוס"י ד חלק המהרש"ם בזה, להעיר הראוי מן ידיעה, מחוסר
בערכאות לתבוע רשות ליתן רשאי יחידי אב"ד אי ששאל ומה כתב:
סי' ב"ח בתשו' שמבואר כיון לפענ"ד לדין, לפניו לבוא המסרב את
לדון בפי' כקיבלוהו הו"ל קצוב לזמן הרב שמקבלים דבמדינתינו קכא
הזה ובזמן בערכאות,... לילך רשות נתינת לענין נמי הכי ביחיד,...

כן". לפסוק נכון
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משום שרשאי בתחילה דן קסג סי' ד חלק הלוי שבט ובשו"ת
המצוות על ליחידכפיה שאסר החשן קצות ואף אחד לכל שמסור

"נוסף עוד: וכתב נפשו, שתצא עד הכאה לענין אלא אסר לא לכפות,
בעינן לא לנפשיה דינא עביד דדין ד סי' התומים דעת איכא הרי לזה
פלטאי ורב הרא"ש דעת כן,... אינה הפוסקים וסתימת בי"ד רשות
לערכאות, להזמינו ויכול כלל בי"ד רשות בעינן לא דמסרב נוטה גאון
בשו"ע... המפורש על לחלוק דא"א ונהי כו, סי' השו"ע כסתימת דלא
שלא עכשיו דהמנהג רסא סוס"י מ"ג טוטו"ד בשו"ת מצאתי מ"מ
לסמוך דקשה ונהי לדינא, ללכת מסרב אם בי"ד רשות על להקפיד
אם כדת, להזמינו מדין על יושב מובהק לרב נראה וגם לבד... ע"ז
רשות חובת ידי גם שיצאנו יראה הנ"ל מכל בודאי לזה גם יסרב
ומנהיגי טובי הדין דהוא דוקא לאו דבי"ד הפוסקים רוב דעת בי"ד,...
וכיון הקהילה מטובי מובהק הוראה מורה גרע לא ועכ"פ קהל,
נגד גם בזה יצאנו לשמים וכוונתו מסרב דין כאן שיש יראה שבעיניו

בי"ד...". רשות דין

דברי את שהביא לז סי' ד חלק החכמה בצל בשו"ת מצאתי שוב
איסור שלהתיר פסק משפט אורח שבספר כתב אבל הנ"ל, המהרש"ם
הביא עצמו הוא אולם בשלשה, צורך יש עכו"ם, לפני ולא לפניהם

המהרש"ם. לדברי ראיה

שאין כתב ב אות סוף קמב סי' ג חלק דעה יורה משה ובאגרות
להתיר מותר אבל שלשה, של הזמנה ע"פ שלא שהוזמן המסרב לנדות
הזימון הוא זה "שרק יחיד של בזימון אף בערכאות לתבוע לתובע

במדינתינו".

התר להוציא כדי שלשה של דין בית מעכב שלא הנ"ל מכל הרי
מתחמק, שהנתבע הדין, בא שלפניו לדיין ספק ואין לערכאות, להליכה
לו שיש הדין, בית פקידי בפני בפרהסיא זאת הצהיר הנתבע ואף
וזה יצליח, לא והתובע לו" לעזור איך שידעו שלו הדין "הבית את
לנכון מצא לא שהנתבע גם ובנוסף הדין, מן לעיל האמור לכל נוסף
את להטעות כדי מסמך זייף כן ואחר הדין, בית להחלטת לענות
לתובע לתת יכול יחיד דיין גם בזה שבכיוצא ספק אין הדין, בית
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הנדון מה ידע שלא מי ע"י גנאי דברי וכתיבת לערכאות, ללכת היתר
לו שיש נראה דיין, נגד אלו דברים נכתבו לא אפילו בירר, ולא
דיין נגד כתיבה ולגבי תרו, סי' או"ח שלד, סי' ביו"ד לעיין לכותב

כז. חו"מ גם

או שם, לדון שאסור למקום ללכת רוצה שהוא נתבע של וטענה
לדון. כמסרב שדינו ספק אין שם, לדון ניתן שלא

כ"אלם" נחשב הדין שבית בקביעה שאין להוסיף, מיותר נ"ב:
הדין בית חברי של בגדלותם זה הוא כי פגיעה משום זה, דין לעניין

בתח ודחה כך על דינינו בית עמד וכבר שליט"א, אתוהאב"ד ילה
לבית הראוי בכבוד מנוסחת היתה לא שבקשתו משום התובע, בקשת

בישראל. דין

ה סימן

כאשר גם הרוב, כדעת לפסוק המיעוט על האם
טועה או הבין לא שהרוב למיעוט ברור

/mipiicd oia ozne `yn did `lyk oic ziaa aex oic yi m`d

:aex ly i`pz /aexl sxhvn n"en iptl ezrc dliby in m`d

cigi /aexd cbp zexazqd yi xy`k /herind zxaq yayl

yi m`d /aexd enk weqtl jixv m`d dreh aexdy el xexay

`vnpd `tex /xzei mkg herindy reciyk herine aex oic

.aexd zrck zay llgi m`d ,ytp gewt oi`y ,herin zrca

למיעוט שברור אלא בבי"ד ומיעוט רוב יש כאשר שלפנינו השאלה
את הבינו לא או קראו לא או טענותיו כל את שמעו לא שהרוב
בפסק ולפסוק להצטרף המיעוט חייב שכזה במקרה אף האם טענותיו,

הרוב. כדעת הדין

שבכתב דינו פסק את הדין בבית לחבריו שהגיש בדיין מעשה
ולתת לשאת ולא בדבריו, ולתת לשאת חפץ ולא דעתי, היא זו ואמר
ולמיעוט. לרוב מצטרפת דעתו האם השאלה ונשאלת חבריו, בטענות
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האם בדין, טועה שהרוב למיעוט כשברור הדין מה לדון יש עוד
להטות, רבים שאחרי משום להצטרף? המיעוט דיין חייב אז גם
לילה שעכשיו קובע הדין בבית הרוב שאם שטען בדיין ומעשה
להצטרף יום, עכשיו הטוען המיעוט, את גם מחייב זה לדעתו הרי

הרוב. לדעת

כן אם אלא הדין בבית ומיעוט רוב דין אין להלן שנראה כפי
להוציא ואין שכנגד, הצד סברת דחו וכן הדיינים, בין ומתן משא היה

הדיינים. כל את ששמעו לפני דין פסק

אם אלא דין בבית ומיעוט רוב דין שאין הוא, ברור דבר כאמור
מספיק אין כי נראה עוד הדין, בית חברי כל ביחד ונתנו נשאו כן
לשאת צריך הוא אלא דעתם, מה מחבריו וישמע לחבריו יודיע שהדיין
עליהם אלא דעתך שמענו הרוב שיאמרו מספיק ואין ממש, ולתת
מגישים הרוב באם לדון עוד ויש המיעוט, של סברתו" "לשבש
הדבר, כשר האם דעתינו, היא זו ואומרים מוכן דין פסק לחבריהם

ומיעוט. רוב דין עדיין כאן ויש

בשו"ע א)נפסק יח, ויתנו(חו"מ וישאו עדותם... שיקבלו "ולאחר :
בדבר... ונתנו שנשאו אחר וכן א)בדבר", נפסק(יט, ג)וכן יח, (שם

סנהדרין ג)ורמב"ם לדבריו(ח, טעם ליתן צריך אינו יודע איני שהאומר
טעם מאיזה המזכה שמראה "כדרך הספק לו בא טעם מאיזה ולהודיע

מחייב". טעם מאיזה והמחייב מזכה

יג: סי' יוסף בבית הובאה קד, סי' ח"ב בתשובה הרשב"א כתב
המחייבי על המזכים כשרבו אלא הרוב אחר הולכים או"אין ם

בכל רוב "ואין כולם"... של ומתן משא מתוך המזכים על המחייבים
הנפרד רוב אבל ומתן, משא ומתוך הכלל מתוך הבא רוב אלא מקום
הכל עם ומתן משא מתוך שלא לעצמן בוצעין או ודנין הכלל מן

כלום". עשה לא במעמדן, שלא או

הא רלא: סימן סוף היטב בבאר הובא קט, ח"ב מהרש"ך ועיין
ונשאו אחד במעמד כולם כשהיו דוקא היינו המיעוט נגד רוב דמהני
כשהשמש אלא כולם אחד במעמד נקבצים שאינן כל אבל בדבר, ונתנו

המיעוט. נגד מועיל הרוב אין עצמו, בפני ואחד אחד לכל הולך



הרוב כדעת לפסוק המיעוט על נאהאם

ה. וסי' א סי' שבסופו בכללים פשוט בגט כתב בזה וכיוצא

היינו רוב, בתר דאזלינן דהא אינו "וזה כתב: ח יג, ובסמ"ע
כן שאין מה דעתו, הסכמת ואמר בדבר כולם ונתנו נשאו כשכבר
השנים והיו וסברא טעם אומר היה עימהם שלישי היה אילו כאן

לו". מודים

זה הלכה "כלל גולדשמידט: הגר"א ע"י 238 עמ' ז פד"ר ועיין
ואחד אחד שכל אחרי ורק אך אלא להכריע הרוב של כוחו שאין
בהקבצם וזה ויכוח, בדרך המנוגדות הדעות בירור ואחרי דעתו מביע
התנאי ופשוט... מסתבר כה הוא זה כלל פנים אל פנים לישיבה יחדיו
רוב של שבהכרעה היינו להטות, רבים אחרי בתורת הוא דין הזה
יחד כולם הם כאשר רק אלא בטלה המיעוט דעת אין מיעוט נגד

יחדיו". ונתנו ונשאו במעמד

לפני דין פסק מהם חלק הוציאו כך ואחר ביחד דיינים ישבו ואם
וכבר להצטרף, יכולים אינם שהוציאו אותם ביחד, כולם ונתנו שנשאו
יג סי' הגדולה כנסת כתב וכן הסמיכה בקונטרס המהרלב"ח כתב
הסכמתם שאין ו, ס"ק רלא סי' תשובה בפתחי גם והובא כד, הגב"י

ברלב"ח שם ועיין רוב, מדין 237)קיימת עמ' ז בפד"ר גם צריך(והועתק :
ומתן המשא כמו פנים אל ופנים פה אל פה ומתן המשא להיות
כולם יושבים שהיו אלא בזה די ולא וקטנה גדולה בסנהדרין שהיה
הרשב"א מתשובת גם זה, את זה כולם שיראו עגולה גורן כחצי

במעמדן". שלא "או שכתב במה כן נראה הנזכר

מתוך דיינים שני לענין כתב פט סי' משפט חושן ח"ב ובמהרי"ט
מקצתם שפסקו שמה ברור "נראה לעצמם: דין פסק שכתבו חמישה
נשאו שלא רבים היו [הם] אם אפילו חבריהם, עם ומתן משא בלא
ביחד מתחילה שישבו ואפילו כלום, מעשיהם אין היחיד, עם ונתנו
עוד ולא כלום, בדבריהם אין ופסקו וכתבו ומתן משא בלא ונפרדו
ולתת ולשאת השלשה עם להימנות השנים אותם ירצו אם אפילו
שנוגעים מכרעת, דעתם ואין עמהם, נמנים שאינם מסתבר עמהם,
שיאמרו דבריהם, היפך עכשיו הדין יפסק אם להם הוא שבושה בדבר,
ויהיו והשיבוש, מהשגיאה הצילום האחרונים ואלה תחילה בדין שטעו



ה סימן / משפט חושן / במשפט עיונים נב

הראשונים", לדבריהם סניגור לעשות למיעבד דמצו טצדקי כל מחזרים
המהרי"ט: והוסיף דיינות, לענין שכן כל בעדות פוסלת נגיעה ואם
מפני אלא מהרלב"ח על נחלק ולא בזה מודה בירב המהר"י שאף
כשמקצת פוסק כן ועל בירור, אלא הוראה אינו הסמיכה ענין שלדבריו
יחד, ויתנו שישאו מבלי הדין בעלי טענות שמיעת אחר דנו הדיינים
ועכשיו בהם חוזרים היו חבריהם דברי שומעים היו שאילו לחוש יש
לחוש יש כן ועל להם הוא דבושה לחזור להם קשה שישמעו אע"פ
כיון להעיד, רשאי החזיר שאם להעיד שכר לנוטל דומה זה ואין בה,

קנס. משום הפסול ששם

כמהרי"ט, ושלא סובר, בוטון די שמהר"א כתב הגדולה ובכנסת
כתב ז רלא, תשובה ובפתחי רלב"ח, על בזה גם נחלק בירב שמהר"י

בזה. מודה בירב מהר"י שאף כמהרי"ט שהעיקר יוסף ברכי בשם

הגר"א על נחלק שליט"א אלישיב שהגרי"ש הנ"ל בפד"ר ועיין
למהר"י שמסכים דבריו בסוף כתב שרלב"ח והביא ז"ל גולדשמידט
לחזור רשאי הצדדים שני דברי את ששמע לאחר שפסק שמי בירב
כולם הם רבים אם שגם רוב, דין יותר לו אין שרק אלא ולפסוק

עליהם החולקים כמנין או כאחד 265)נחשבים עמ' שחזרה(שם, וכתב ,
מהפוסקים. רבים ועוד מהרי"ט ממהרשד"ם נעלמה זו

להלכה, כן פסקו פוסקים שהרבה כיון נראה, אעפ"כ אבל
ידעו ולא מהרלב"ח על הסתמכו אם אף החזרה, לפני כמהרלב"ח
הרי אלו פוסקים גדולי מקום מכל בירב, למהר"י הסכים שבסוף

נגדם. לפסוק יכול ומי המהרלב"ח, לסברת עצמם מצד הסכימו

שליט"א, הגריש"א ע"פ מהרלב"ח של לסברתו כי נעיר, ואגב
דהנה חבר, מצאתי ירושלים, חכמי וכן כיחיד יחשבו צפת שחכמי
שבין במחלוקת אכריע אני שאמר ישמעאל ר' לגבי קטז,א ב"ק רש"י
ומיעוט, רוב יהיה ואז מהם כאחד אכריע אני רש"י כתב וב"ה ב"ש

השחר אילת וכן ד סי' חו"מ שיק מהר"ם שם)ותמהו יעקב דבר (ראה

בין ב"ה הרי וב"ה, ב"ש בין להכריע נוספת דעה עוד תועיל מה וכי
דעתו, כבר אמר מהם אחד שכל כיון ניחא, דבריו ולפי הרוב, היו כה



הרוב כדעת לפסוק המיעוט על נגהאם

כמכריע יחשב מעתה ישמעאל ור' יחיד, מול כיחיד הם נחשבים שוב
אחד. נגד כשנים ויחשבו מהם כאחד יסבור אם

רוב במקום אמורים הדברים מעכב, ומתן שמשא האמור כל והנה
ה בסי' החושן קצות שכתב מצינו ומיעוט רוב כשאין אבל ומיעוט,

בדיעבד. מעכב ומתן משא שאין

עוד יש אבל ביחד, הדיינים ויתנו שישאו שמעכב דיברנו עתה עד
סברתו "לשבש הרוב על ביחד, ונותנים שנושאים שבזמן נוסף, תנאי
דבריך שמענו שיאמרו מספיק שאין שהכוונה ונראה המיעוט", של
להם נראה לא למה לנמק הם צריכים אלא אחרת, נראה לנו אבל

חברם: כדברי

"והורו להוראה הראוי חכם לגבי א שורש המצוות בספר ברמב"ן
אין בהוראתם, שטעו סבור והוא להיתר אחד בדבר הגדול דין בית
האסור הדבר לעצמו להתיר רשאי ואינו החכמים דברי לשמוע עליו
הגדול דין בבית עמהם יושב הסנהדרין מכלל היה אם שכן וכל לו
ואם עמו, ויתנו ישאו והם טענותיו ולומר לפניהם לבוא עליו ויש

שאמר ההוא הדעת בביטול כולם סברותיוהסכימו עליו יחזורושבשו
בטענתו". הסכמה ויעשו אותו שסילקו אחר כן אחרי בדעתם וינהג

סברותיו, עליו ששבשו גם ומעכב עמו ויתנו שישאו שמעכב הרי
הדין לבית אף לשמוע חייב אינו דבריו בכל דנו לא שאם ומכאן
מינה נפקא מקום מכל להקל, לענין דן שהרמב"ן אמנם ואף הגדול,
הדין בבית כאמור אמורים הרמב"ן ודברי ממונות, לדיני גם לכאורה
ללמוד שניתן ובודאי ממרא", "זקן דין יש עליהם החולק שעל הגדול
אלא כרוב, לפסוק למיעוט שאין שלשה של דין בית לנדון מדבריו

סברותיו". עליו "שיבשו של בתנאי עמדו הרוב אם רק

רוב נגד הסתברות

שדבריו אלא דבריו מנמק ביה"ד מחברי שאחד במקום לדון יש
לחבריו. מובנים אינם

מהו כרבים הלכה ורבים יחיד פשיטא אמרו: א מז ביבמות והנה
קמ"ל. קראי ליה דקמסיעי יהודה דר' טעמא מסתבר דתימא
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כש"ך שהלכה כ ס"ק עה חו"מ תשובה בפתחי דומה דבר ועיין
הדרך". את עליו "העביר שהש"ך מקומות לאותם פרט הסמ"ע נגד

שאין העולם והי' שאמר מי לפני וידוע גלוי ב יג עירובין ועיין
יכלו שלא כמותו הלכה קבעו לא מה ומפני כמותו ר"מ של בדורו

דעתו. סוף על לעמוד חבריו

לרבי שהיתה "במחלוקת תצו: מצוה החינוך כתב בזה כיוצא
כר' היתה האמת חבריו, עם שהכריעהאליעזר קול בת וכדברי אליעזר

חבריו, על פלפולו ביתרון בזה, אתו האמת שהיתה ואע"פ כמותו,
קול, הבת אחר אפילו לדבריו להודות רצו ולא דעתו, לסוף ירדו לא
הרבים אחר ללכת שצויתנו בתורה הקבוע הדין מן ראיה והביאו
הזאת בפעם להם להודות יש טועים... אפילו או אמת יאמרו בין לעולם

נצוח". האמת בעל כאילו זה והרי נעדרת האמת שתהיה כדבריהם

א. סז וגיטין א נא בעירובין עמו שנימוקו יוסי כר' הלכה אמרו: וכן

דבריו, את מישב שהיה דבריו לכל טעם לתת עמו נימוקו ובפרש"י:
כר"י. הלכה עליו חולקים וחנינא שר"מ למרות ושם

שבשעת מהללאל בן עקביא של טעמו את זה לפי לפרש ניתן ואולי
א"ל אומר, שהייתי דברים בארבעה בך חזור בני לבנו אמר מיתתו
שמעו והם המרובים מפי שמעתי אני לו אמר בך, חזרת לא ולמה
אתה אבל בשמועתן, עמדו והם בשמועתי עמדתי אני המרובים מפי
ולאחוז היחיד דברי להניח מוטב המרובין, ומפי היחיד מפי שמעת

המרובים ז)בדברי ה, .(עדויות

עליו, לעמוד יכלו לא ישראל שחכמי טעם היה שלעקביא כיון הרי
וחכמי בדבריו, עקביא נשאר המרובים, מפי שמע שהוא כיון אבל

המרובים. מפי שמעו הם שגם מפני עליו שנחלקו ישראל

לב סנהדרין הרמב"ן בחידושי המובאים גאון האי רב בדברי ועיין
כך אומרים ושנים כך אומר אחד שלשה שהם ב"ד נחלקו "ואם א:
ואם השנים דברי ועושים היחיד דברי מניחים בחכמה הם שוים אם

הולכים השנים מן עדיף לדבריוהאחד טעם שנתן מי ע"כ".אחר
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אחר ולא הרוב אחר הולכים בדין יושבים שאם פוסק שם והרמב"ן
מר' וכן דבריו שביטלו הורקנוס בן אליעזר מרבי ומקשה החכמה,

עצמם שהם ומפרש כמותם, בדורן שאין וידוע שגלוי אף (ר'מאיר,
בנפשי להו שקים כדעתם לפסוק היו רשאים אליעזר) ור' יהומאיר

שאני, הלל ובית שמאי בית ומחלוקת לא, אחריני אבל טפי, דידעי
חכמה רוב אחר ללכת אחד כל רשאי בזה בכיוצא הם, ורבים שרבים

אמרו כן ב)ועל ו עושה.(עירובין שמאי בית כדברי לעשות הרוצה
עוד. בזה להלן ועיין

טעם שנתן כ"מי פוסקים שלרה"ג הרמב"ן כתב לא למה ולכאורה
יהודה", דר' טעמיה מסתבר דתימא "מהו שאמרו וכדרך לדבריו",

ביותר. החכם שהוא כמי שפוסקים משום לא אבל

ח אתהועיין אם אפילו - ריב על תענה "ולא ב: כג, שמות זקוני
כמוך חריפים אינם וחבריך הדין לנטות טעם להראות בעיניך חריף
- לנטותם טעם אותו תענה שלא מזהירך הכתוב הדין, לעומק לירד

הרוב". אחר הדין שיגמר צריך אלא - להטות רבים אחרי

מדעת להבין הדיין על אלא ומתן, משא מספיק אין כי להוסיף יש
סומך שהוא משום רק לפסוק לו ואסור כך פוסק הוא למה עצמו

ה"א: פ"י סנהדרין רמב"ם פסק וכבר חבירו, על

המחייבים מן או המזכים מן שהיה נפשות בדיני הדיינים מן אחד
חברו, דברי אחר נטה אלא בדעתו לו הנראה דבר שאמר מפני לא
לנטות, ריב על תענה לא נאמר זה ועל תעשה, בלא עובר זה הרי
פלוני כאיש שאהיה דיי מנין בשעת תאמר שלא אמרו השמועה מפי

שבפניך. מה אמור אלא

הדיין הזהיר עז: מצוה בחינוך הוא וכן רפג, ל"ת המצוות ובספר
הדבר שיהיה מבלתי עליו... השען צד על אחד דיין לדעת מהטות
לא המכילתא ולשון התורה... מהקדמת ושכלו הקשו לפי אצלו מובן
אמור אלא פלוני, כאיש שאהיה די המנין בשעת תאמר שלא תענה,
להטות. רבים אחרי לומר תלמוד כן ממונות דיני אף יכול שלפניך, מה
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יסמוך "אם ממונות בדיני שאף ב לג לסנהדרין אורה קרן ועיין
כרחך על אלא נמנה, אינו דאז מדעתו יאמר ולא חברו דעת על

נפשות כלשבדיני שיאמר צריך ממונות) דיני על יתר נוסף דין (יש
מהדיינים - יאמראחד אם סגי ממונות ובדיני מדעתו חדש דבר -

פלוני". לדעת מסכים אני גם

אסור ממונות בדיני שגם לו פשוט עז מצוה ריש חינוך ובמנחת
שבדיני אלא ורשע, דין מטה הוא הרי כן עושה ואם אחר, על לסמוך

לאו. גם נוסף נפשות

בדיני - אחרים על מסתמך בדיין: דרגות שלש למדים נמצאנו
- כפלוני לו מסתבר איסור, יש ממונות בדיני לאו איסור יש נפשות
אז רק - עצמו מצד סובר נפשות, בדיני אסור ממונות בדיני רשאי

נפשות. בדיני לפסוק רשאי

הדברים: מסקנת

אין טענותיו בכל עיינו לא עליו החולקים שחבריו לדיין ברור אם
הרוב. דעת עליו לקבל צריך היחיד

תשעים "אפילו וב': א משנה פ"ד פאה למשנה זה דין לדמות ויש
כהלכה. שאמר שומעים, לזה לבוז, אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה
ואחד לבוז אומרים ותשעה תשעים אפילו כן, אינו ובדקל, בדלית

כהלכה". שאמר שומעים, לזה לחלק, אומר

וא אינםיתכן ששוב המיעוט, דברי את לשמוע בלא פסק הרוב אכן ם
בשנית. ביחד כולם וידונו יחזרו אם גם זה, בדין עוד לפסוק יכולים

ולא דבריו, לנמק אחד כל על בב"ד מחלוקת שכשיש למדנו עוד
שיהיה. מי יהיה פלוני, ע"ד סומך אני שיאמר בכך להסתפק

מחמת אלא השומע מחמת לא מובנים דבריו ואין מנמק אם
כרבים. לפסוק יש אם לדון מקום יש האומרים

טענותיו, עליו ששיבשו בלא היחיד את דוחים הרבים אם לכאורה,
כרוב. לפסוק חייב היחיד אין
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מימות לישראל שעמדו אשכולות כל תנא, ב: טו סוף תמורה ועיין
דופי, שום בהם היה לא צרידה איש יועזר בן יוסף שמת עד משה
אחד, בחסיד ממעשה שם והקשו דופי, שום בהם היה ואילך מכאן
רבים דורות שהיו אילעי, בר' יהודה ר' או בבא בן יהודה ר' שהוא
"אמר א: טז ותירצו דופי, בהם נמצא שלא עליהם ואמרו כן אחרי
דקאמרינן "והא בהגהות: הגר"א וכתב קתני", סמיכה של דופי יוסף ר'
ולכאורה המרובים", לדברי מסכימים היו כו', מטמאין רבו אם לעיל
לא למה כן ואם הסמיכה? על למנין עמדו לא הזוגות בזמן וכי
שהדופי לבאר ניתן הנ"ל לפי שאולי אלא המרובים, לדעת הסכימו
לדבריהם ירדו שלא כנגדם החולקים בחבריהם כדין שלא שחשדו היה,
ועל הרוב, בפסיקת חשדם והטילו מספיק, המיעוט בדברי עיינו ולא
וזה הרוב, לדעת להסכים המיעוט על אין דין פי על אכן חשדם פי
פסק שהרוב להם ברור שהיה לפי כרוב, פסקו שלא להם שגרם מה

בדופי. שפסק מה

עימהם? להסכים צריך האם טועים, שהרוב ליחיד כשברור

להוציא הדין בית על שלשה, של דין בבית ומיעוט רוב כשיש
אותו רשאי האם אבל הרוב, כדעת היא ההלכה כי ברור דין, פסק

כדעתו? ולהורות להמשיך במיעוט שהיה יחיד

הספר שבסוף בכללים כותב פשוט הגט הדעות, נחלקו זה בדבר
הספקות בקונטרס ואילו הרוב, כדעת להורות צריך שהיחיד א, כלל

קצה"ח) בעל חביבה(לאחי סברא שהיא היות "עם כתב: ג אות ו כלל
של הגדול דין בבית אלא נאמר לא דזה דאפשר בה, מהסס לבי מאוד
יוכל שלא לן לימא מאן שבישראל דינין בתי בשאר אבל ואחד שבעים
הנראה כפי אולם במחלוקת, זה שדין הרי סברתו", כפי להורות המיעוט
המיעוט אם מחלקים יש וכן זה, בדין ראשונים מחלוקת יש להלן
בדין, טועים שהרוב לו שברור מפני חולק או הדעת שקול בגלל חולק
בין מחלקים ויש טועה, אותו הוציאו הרוב באם החילוק שתולים ויש
לאחרים. להורות בא או ביתו לבני או לעצמו להחמיר בא היחיד אם

תלמיד או שטעו מהם אחד וידע דין בית הורו ב: ב, הוריות
כי הגמ' ומקשה חטאת. חייב - פיהם על ועשה והלך להוראה וראוי
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במצוה טעי דקא כגון ותירצו קרבן] בר [ואינו הוא מזיד גוונא האי
חכמים. דברי לשמוע

שם בירושלמי הובאה ה"א)ובברייתא פ"א לך(הוריות יאמרו אם
אליהם, שתשמע [יכול] ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על
ימין שהוא ימין על לך שיאמרו עד ושמאל ימין ללכת לומר תלמוד

שמאל. שהוא שמאל ועל

תסור לא שופטים: הספרי מדברי הקשה שם להוריות שבע ובבאר
ימין על בעיניך מראין אפילו ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן
ידוע אם אפילו להם לשמוע שמצווה הרי להם, שמע שמאל שהוא
מראים אפילו אמרו ש"בספרי שבע: הבאר ופירש טועים, שהם לנו

על הדעתבעיניך שקול ע"פ בלבך תחשוב אפילו ימין שהוא שמאל
יודע שהוא לא אבל ימין שהוא שמאל על ואמרו בדין טעו שהם
תלמיד אותו יודע בין הדין חלוק שבע לבאר והיינו בדין", שטעו בודאי

טעו. שהרוב תלמיד, לאותו לו, מסתבר רק לבין טעו, שהם בודאי

שני וכתב תירץ שם, להוריות החיים האור לבעל השם, ובחפץ
שהם חלב לאכול למשל חייבוהו לא שחכמים כיון א) חילוקים:
אחר כתב נוסף חילוק ב) קרבן. חייב אכל, הוא אם אותו התירו
העם, שאר בין לחלק שיש שבירושלמי, הנזכרת הברייתא את שהביא
עליו הדין, שיודע מהם מי אף כן ועל וסביר" "גמיר בגדר שאינם
"גמיר בגדר שהוא מי לגבי אבל עליהם, וליסמוך הדין כבית לעשות
אלא ממרא" "זקן דין אמרו ולא כהוראתם, לעשות לו אסור וסביר",

לעצמו. מתיר אם לא אבל לאחרים מתיר אם

מחלק גם והוא שישב, במה שם להוריות גבורים מגן גם ועיין
כשמתירים או ולסייגים לגדרים הנוגעות בתקנות ב"ד רוב הורו בין
עליהם לחלוק יכול אינו אלו, במקרים שרק לד', לעשות עת מחמת

טועים]. שהם שיודע [אף

להוריות אלמליח יוסף לר' יוסף של תוקפו בספר כתב בזה כיוצא
כגון "היינו שמאל שהוא ימין על לך יאמרו אפילו שאמרו שמה שם,

מילתא". ולמיגדר שעה לצורך שהוא הכרמל בהר אליהו



הרוב כדעת לפסוק המיעוט על נטהאם

יוסף שער בשם נוסף חילוק הביא פלאג'י לר"ח חי כל ובעיני
לעמוד רשאי אינו אזי טועה - התלמיד את - דין בית הוציאו שאם
אחד וכל סתירה לו מצאו לא אם אך להם, לשמוע וחייב בסברתו

לשמוע. חייב אינו בסברתו, הרמב"ן)עומד לשיטת (דומה

הדין לבית לשמוע היחיד שחייב כותב שם להוריות איש ובחזון
הרמב"ן וכפי' שמאל שהוא ימין על לו יאמרו אפילו הגזית שבלשכת
אבל דבריו, קיבלו ולא בפניהם שדן לאחר דוקא אבל המצוות, בספר

להחמיר. חייב לפניהם שדן קודם

שהרי המצות בספר רמב"ן על תמה שם לירושלמי פענח ובצפנת
מזידים. אפילו "אתם", מיוחדת: דרשה נאמרה החודש קידוש לגבי רק

התורה בפירוש רמב"ן על הקשה קכו עמ' פד סי' יו"ד לב ובחקרי
וכענין יטעו אפילו התורה נתן דעתם משמעות "ועל יא יז שופטים
הוריות, מסוגית קשה דא"כ בחשבונו, שחל ביוה"כ ר"ג עם יהושע ר'

וכשאמר האמת, הוא הבורא שרצון פירש להטות,וע"כ רבים אחר ו
המיעוט. מן יותר האמת יכוונו הרבים הסתם שמן מפני

הגדול, ב"ד נגד נחלק להוראה הראוי היחיד אם שגם למדנו הרי
שיקול מתוך שיודע משום ולא בודאות טעו שהם היחיד יודע אם
ולבעל כמזיד, דינו כמותם נוהג ואם להם לשמוע חייב אינו הדעת,
גבורים ולמגן הרוב, דעת כפי לעצמו מתירו אם הוא האיסור ד' חפץ
או בסייגים או בגדרים ב"ד הורו לאם פרט בדעתו לעמוד רשאי
ולמיגדר שעה לצורך פרט יוסף של ולתוקפו לד', לעשות עת מחמת
טועה", "הוציאו אם רק להם לשמוע חייב פלאג'י ולהגר"ח מילתא,
דן שלא זמן כל איש ולחזון בסברתם", "עומדים רק אם לא אבל

להם. לשמוע חייב אינו בפניהם

ממה הביא פא סי' יו"ד ובחלק זה בענין מאוד האריך לב ובחקרי
כלפי מיעוט היו שהם שאף כדבריהם עשו שמאי שבית יבמות שאמרו
ומאידך יותר, מחודדים שהיו בגלל כדבריהם עשו מקום מכל ב"ה,
לפחמים עצים בשבת כורתים היו ר"א של שבמקומו שאמרו מצינו
שהיו אף בחלב, עוף בשר שאכלו הגלילי יוסי ר' של ומקומו למילה,

ה"א פ"א ברכות ובירושלמי הרוב, כנגד ב)יחידים ו, שעל(דף אמרו
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דרבנן בדין כדרכו להורות יכול שהיחיד ומחלק כרוב, לנהוג הנחלק
אני) ד"ה ב נא פסחים תוספות ע"פ וזאת הארץ עמי במקום .(ושלא

ודעתו רבים עם ונתן שנשא לאחר שיחיד הוסיף פד בסי' ושם
אף לאיסור להורות יכול אינו רשב"א רמב"ן רש"י לתוס' הרי לאסור,
לא חשש ויש הדבר ניכר אם לעצמו וגם ותלמידיו הגדולים לבניו
אחרת, סיבה לומר יוכל שהרואה כגון חשש אין אם אבל תתגודדו,
לעצמו ולריטב"א חכם, בה שהורה כבהמה זה והרי להחמיר, אין
לאיסור, להורות יכול אינו אחד ובב"ד בפרהסיא להחמיר רשאי
לבניו להורות גם יכול ורבו ולריטב"א עצמו, לו אף מותר ולחינוך

בצנעא. ותלמידיו

הוא הרוב כדעת לפסוק המחייבים הראשונים שרוב לחלק וכתב
דין היה שאז הבית בזמן הגדול הדין בית עם היחיד כשנחלק רק
לרוב להטות", רבים "אחר רק שיש אחר במקום אבל ממרא, זקן
כדברי שלא וזה להחמיר, המיעוט רשאי לחינוך, פרט הראשונים,
אחרי משום ברוב בטל בתרי חד דיבש לב פ"ז חולין הרא"ש
בה שיש אף התערובת כל את לאכול לדבריו ומותר להטות, רבים
רבים "אחר שבמקום הכתוב גזירת שלדבריו איסור, מיעוט ודאי
על חולקים הפוסקים רוב אבל הרוב, כמו נהפך המיעוט להטות",

הרא"ש.

הפוסקים: בו שדנו אנידון הלך דין אומרים גםהאם הרוב חר

יותר. כחכם ידוע שהמיעוט כשנתון

פוסקים, בין במחלוקת א לב סנהדרין לרמב"ן לעיל, כאמור
הורקנוס, בן ור'א ר"מ שעשו מה וזה לעצמו לפסוק רשאי המיעוט

רבים, גם שהוא בעליומיעוט אותם רשאים מהם) יותר רבים (מול
כדבריהם להורות גםהמיעוט כדבריהם עשו שמאי שבית הטעם וזה ,

לחולין הר"ן בחידושי כתבו בזה וכיוצא הרוב, היו שהם הלל בית נגד
א. יד יבמות ומאירי ב, מג

הולכים שלעולם רמב"ן, כותב ביחד, היושבים דיינים בשלשה אבל
הרוב. אחר
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יודעות החולקות הכיתות כ"ששני כותב עח מצווה ובחינוך
בשוה, התורה לומרבחכמת שאין הרוב) אחר הלך דין יש (אז

תכר לא מועטת חכמים כיוצאישכת ואפילו מרובה בורים כת יע
יותר יודעת כת איזה נדקדק לא שבה הסנהדרין מן חוץ מצרים,
כולם שאלו ועוד תעשו, אלו רוב אחר בפירוש תורה ציותה ובאילו

גדולים". חכמים היו

נלך שאם לז, סי' או"ח חלק סוף מהרשד"ם בשו"ת באריכות ועיין
של טעמם וזהו הדין, מידת לקתה חכמים, שאינם אותם רוב אחר

הרוב. שהיו הלל בית נגד כדבריהם שעשו ב"ש

סי' ח"א יעקב להשבות המשפט, והשער יעקב השבות ונחלקו
אלו ושנים "גמירי" שאינם שנים עם בדין דגמיר חד יושב אם קלז
ויודע דגמר חד בהו דאית "דכיון הרוב, אחר הולכים עליו, רבו
מקום מכל עליו, רבו והם האחרים שנים לפני להציע בדינים סברות

קיים". הדין

שמסתימת שאף עליו, נחלק א ס"ק יח חו"מ המשפט שער ולעומתו
גמירי דלא דתלתא כיון מאוד, תמוה הדבר כן, משמע הפוסקים
אחד יש הסתם מן שבתוכם אלא שלשה תיקנו ולא לדון, פסולים
לשלישי, שוים באינם אלא רה"ג על נחלק לא הרמב"ן ואף דגמיר,
הארץ עמי דדעת רמב"ן מודה בכלל, גמירים אינם השנים אם אבל
שם ודן לעיל, שהובא מהחינוך נראה שכן והביא כלל, דעת אינה

נוטה". "ב"ד כאן אין כן שאם לענין

הרוב אחר הולך שהמיעוט אחת שיטה שיטות, שתי יש הרי לסיום,
וכדרך הרוב, כדעת אינה האמת אם אף הכתוב, גזירת שזו כיון
מזידים, אפילו שוגגים אפילו "אתם", החדש: קידוש לענין שאמרו
כפי שניה ושיטה ועוד, רמב"ן שיטת וזו ומיעוט, רוב לענין אמרו כך
רבים, אחר ושאמרו האמת, הוא הבורא רצון בדעתם לב החקרי שכתב

ה הסתם שמן מפני ידועהוא אם לא אבל האמת, אל יכוונו רבים
המיעוט. עם היא שהאמת



ה סימן / משפט חושן / במשפט עיונים סב

דרגות: כמה שיש ונראה

איןא) ודאי אז המיעוט, בדברי עיין שלא מפני חולק הרוב אם
לרוב. להסכים צריך המיעוט

המיעוט,ב) דברי את לשמוע בלא פסק הרוב אכן ואם יתכן
כולם וידונו יחזרו אם גם זה, בדין עוד לפסוק יכולים אינם ששוב

בשנית. ביחד

עליוג) "שיבש לא אבל המיעוט, של דעתו את שמע הרוב אם
הרוב, אל להצטרף צריך אינו המיעוט בזה שאף נראה סברותיו",

ונתנו". "נשאו כאן שאין מפני

מפניד) לו ברור אם טועים, שהרוב ליחיד ברור שאם סוברים יש
שטעו לו נראה אם אבל עמם, להסכים עליו אין אז בדין, שטועים

עמם. להסכים עליו הדעת בשיקול

המתיריםה) יש כדעתו, להורות ליחיד מקרה בכל המתירים יש
ויש עצמו לו רק המתירים יש בצנעא, ותלמידיו לבניו רק להורות לו

לעצמו. אף האוסרים ויש בצנעא, רק זאת מתירים

כעתו) אומר רוב כגון - במציאות, טועה שהרוב רואה היחיד אם
אם שאף ומסתבר להם, לשמוע צריך אינו - לילה אומר ומיעוט יום
הרוב, דעת תיתכן לא הידועה, האומדנא שע"פ בדבר הרוב טועים

להם. לשמוע צריך אינו בזה אף

שני על גם סומכים אין זה שבאופן בנפרד, שכתבנו במה ועיין
העידו. שקר ואומרים עדים

בגדרז) אינם הרוב דייני אם משפט והשער יעקב השבות מחלוקת
רוב אחר בזה גם הולכים האם "גמיר", בגדר המיעוט ודייני "גמיר"
משפט לשער הרוב, אחר הולכים עדיין יעקב לשבות גמיר: שאינו

הגמיר. ע"פ

ומיעוטח) רוב לענין הנדון ואין מהמיעוט, ת"ח פחות הרוב אם
כרוב, להתנהג צריך המיעוט אם ראשונים מחלוקת אזי הב"ד, שבתוך
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ברוב רק אלא כמותם להתנהג שצריך אמרו שלא סוברים ויש
חכמים. מחלוקות בשאר ולא שבסנהדרין

טז: סי' ברלין חיים לג"ר חיים בנשמת שדן מצינו דומה בשאלה
אינו אומר אחד ורופא חולה עבור שבת לחלל צריך אומר אחד רופא

ל עצמו הוא גם רשאי צריך אינו האומר זה אם ודן עליוצריך, חלל
מכמה והביא שבת. לחלל צריך שאין ברור עצמו שלו כיון השבת, את
ומאה פלוני מת לא אומר אחד עד שאם ברור שדין וכתב סוגיות,
לאותו לו אסור להינשא, פלוני אותו אשת שרשאית שאף מת, אומרים
לפנינו היתה אם וכן אשה, אותה את לשאת פלוני מת לא שאמר עד
ואחד זה הוא שומן עדים מאה ואמרו שומן ספק חלב ספק חתיכה
אינו אכל שאם אלא לאכול, לו שאסור פשוט חלב, שהוא ברור יודע
רופא אותו שאין הדין שהוא ללמוד יש ומכאן עצמו, פי על לוקה
בספק מחליט אינו כי כתב שאעפ"כ אלא שבת, עליו לחלל רשאי
שכל בשביל לחלק שיש ממני נעלם לא כי גם "ומה נפש, פקוח
באומדנא מחלוקת מדמים ואין באומדנא, אך תלוים הרופאים ידיעות

במעשה". למחלוקת

בשקול טועה שהרוב ליחיד ברור בין לחלק כתבנו לעיל והנה
שהרוב לו ברור ולבין בדין טועים שהרוב לו ברור לבין הדעת,
דעת, בשקול ויכוח להיות יכול ברפואה גם ולכאורה במציאות, טועים
האם - בדין מחלתו, עקב סכנה במצב הוא פלוני חולה האם למשל
במציאות מחלוקת להיות יכול וכן אחרת, או זו במחלה חולה פלוני
משפחתו או הוא עבר שכבר למחלות לצילום, לב שמו לא חבריו -

בזה. וכיוצא בעבר
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ו סימן

עדים נאמנות היא היכן עד

zexazqd dleki m`d /zexazqdd cbp micirnd micr

drawp `ly zexazqd /micr izik ipy oia rixkdl

t"r bxdpy ghy oa oerny ly epa dyrn /l"fg i"r

rceiy cigi bdpi cvik /exwyy xazqny micr

micr leqtl xewn /exwiy ecbp ecirdy micrdy

.zexazqd cbp micirnd

אפשרות ואין עדים נאמנות מאשר גדולה נאמנות אין לכאורה
נאמנים אין עדים מאה אפילו דהיינו כמאה, ותרי עדים להכחיש

ותרי". "תרי ל הופך והדין עדים, שני להכחיש

הדין לחתוך "שנצטוונו ז: פרק סוף התורה יסודי הרמב"ם ולשון
ועיין בשקר..", שהעידו שאפשר ואע"פ כשרים, עדים שני פי על
שנאמנות מכאן שלמד צד סי' א חלק העזר אבן סופר חתם שו"ת

הכתוב. גזירת היא עדים שני

שונות. דרגות שיש נראה ואעפ"כ

ועדותם נאמנים עדים שני שאין אמרו מקומות שבכמה מוצאים אנו
מקומות מוחלטת, נאמנות לעדות שאין שאמרו מקומות שקר, בחזקת
לעדים להאמין החייבים שיש ומקומות העדים, לעדות חוששים שרק

לעדים. להאמין חייבים שאינם ויש

מחכוא) תצא, לא עדים שני ע"פ ניסת אמרו: א פח ביבמות
דלא צריכא לא תצא, לא אמרת ואת וקאי גברא אתא במערבא עליה

ליה. ידענא

אפילו מת דאמרי תרי דאיכא כיוון "וא"ת אתא: ד"ה בתוס' והקשו
שמת] עליו שמעידים הוא לפנינו, [העומד שזהו דאמרי מאה איכא
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לא לכל וידוע הנראה דבר דלגבי וי"ל דמו, כמאה תרי הא בכך מה
תצא". לא עדים בשני אבל רב אומר היה

דמיא לא הא איסורא... איתחזק "הכא שם: מסוגיא מוכח וכן
הוה דשומן לי ברי ואמר אחד עד ואתא חלב, דודאי לחתיכה אלא
הרי מהימני". לא מאה ביה אתו אפילו התם דמי מי מהימן, דלא
לומר נאמנים אינם עדים מאה אפילו כחלב לנו שהוחזק שדבר למדנו

שומן. שהוא

דומה זה למה "...הא ג: הלכה ח פרק התורה יסודי רמב"ם ולשון
שאינו שראה, כמו שאינו בעיניו שראה דבר על לאדם שהעידו לעדים

שקר". עידי שהן בודאי יודע אלא להן שומע

נאמנים. העדים אין כשקר הנראה שבדבר הרי

מומיו...ב) את ומראה הבכור את "השוחט אמרו א-ב כח בבכורות
[לאחר משתנין שהן מפני אסור זה ואחד זה אחד אומר מאיר רבי
בחייו אותו רואים היו אילו קבוע, מום נראה דעתה ואע"ג מיתה
המשתנין מפני להו איבעיא המשתנין... מפני עובר]... מום נראה היה
למאי משתני, דלא ואיכא דמשתני איכא דילמא או משתני וכולהו
אמרת ואי נינהו, שקרי משתני כולהו אמרת אי סהדי, לאכחושי נפק"מ
רש"י ופירש עלייהו", סמכינן משתני דלא ואיכא דמשתני איכא
ואסור נינהו, שקרי מחיים, לו היה זה ומראה נשתנה "דלא שמעידים

הכל". לדברי

נראהג) שלא בידוע חצות קודם נולד "לא ב: כ השנה ראש
סהדי", לאכחושי אשי רב אמר נפק"מ למאי החמה, לשקיעת סמוך
סהדי, לאכחושי מקדשין, אנו עדים ע"פ הרי נפק"מ "למאי וברש"י:
כדי החמה שקיעת לפני החדשה ראינו ואמרו חצות אחר נולד אם

הם". שקר עדי היום, לקדשו

אתוד) כי קול לה יש בתולה הנישאת כל "אי ב טז כתובות
דיש דחזקה כיוון וברש"י: נינהו", שקרי סהדי הנך הווי מאי עדים

יודעים. היו הרבה קול לה
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מילתא תיגלי אותה בודקין מים אמרת "אי א ו סוטה גם ועיין
המים. בשתית מתה לא למה שאחרת נינהו", שיקרי דסהדי למפרע

חז"ל שקבעו כלל נגד מעידים עדים שאם למדנו ,ג)הרי או(ב
חז"ל שקבעו אומדנא ההיפך(ד)נגד מכיר הציבור שכל דבר ,(א)או

שקרנים. בחזקת הם אלו עדים

לעדים נאמנות שאין הוא שהטעם לכאורה שנראה אף והנה
אין חכמים, שקבעו אומדנה לסתור באה עדותם אם רק להעיד

מהרשב"א. כן נראה

חיותא ליה מסרי יומא דכל רעיא "ההוא כתב: ה,א ב"מ הרשב"א
לגמ' ליה למה לי תמיה סהדי, בלא ליה מסרי יומא ההוא בסהדי
בסהדי... ליה מסרי יומא כל אי מינה נפקא ומאי האי, כולי לאורכי
דחשדי משום בסהדי אלא ליה מסרי לא יומא דכל דכיון ס"ד דהוה וי"ל

קט והשתא ואנןליה טענתיה, ריעא סהדי, בלא ליה דאפקיד מפקיד עין
דלמא מינייהו, תרתי דאכל סהדי אתו אפי' גביה אפקיד דלא סהדי
כל אי אמרו מזו וגדולה האי... טעין דקא הני ולא הוו ואחריני אשתלי
נינהו, שקרי סהדי קול לה ואין הואיל זו קול לה יש בתולה הנישאת
כיון בסהדי ליה מסרי הוו יומא שכל אע"פ זירא ר' אמר הכי ומשום

במילתא". מספקינן לא מינייהו תרתי דאכל ואמרי סהדי דאתו

קול, לה יש בתולה הנשאת כל ואי כתב: ב טז כתובות וברשב"א
יצאתה שאילו כלומר, נינהו, שקרי שהדי הוי מאי עדים אתו כי
אלו אלא זוכר אדם שאין וכיון בדבר, יודעים היו רבים בהינומא

בהינומא". מעולם יצאתה דלא נינהו שקרי שהדי בלבד,

מסתבר, דבר נגד מעידים שהעדים שכל מדבריו משמע ולכאורה
נאמנים. אינם הם שוב חז"ל, ע"פ שנקבע דבר שאינו אף

מתה) אומרים שנים יוחנן ר' "אמר אמרו: ב כב בכתובות והנה
שנים תצא, לא נשאת ואם תנשא לא זו הרי מת לא אומרים ושנים
נשאת ואם תנשא לא זו הרי נתגרשה לא אומרים ושנים נתגרשה אומרים

אסי רב אמר סיפא... שנא ומאי רישא שנא מאי להלכה)תצא, נפסק (ותירוצו

לברורה ליכא מיתה גירשה, עכשיו מת עכשיו עדים: דאמרי כגון
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לן אחזי הווה דהכי איתא אם לה דאמרינן לברורה, איכא גירושין
גיטה", שנאבד לומר נאמנת אינה פורתא "דבשעה וברש"י: גיטך".
שלא לנו ודאי הרי עתה, זה לה שניתן הגט את מראה אינה אם דהיינו
ותצא נאבד, לא הסתם מן והרי אותו מראה אינה למה שאחרת נתגרשה,
שנתגרשה אומרת שאם נפסק ג קנב, העזר אבן ובשו"ע בעלה. מתחת
נשאת ואם גמורה איש אשת בחזקת זו הרי גיטה, מראה ואינה עתה

ממזר והוולד שיש(ודאי)תצא כיוון כמוה, המעידים עדים שיש אע"פ ,
משקרת. שהיא ודאי הרי הגט, את מוציאה שאינה מזה נגדה הוכחה

עדים, בין להכריע באה זו כשראיה אלא אמרו, לא שם אף אמנם
עכשיו נתגרשה אומרים שנים אלא המכחישים, עדים אין אם אבל
חוששים אין נקרע, או נאבד ואמרה גיטך לנו הראי לה אומרים אם גם

שם)לה .(שו"ע

רק יפה כוחה אמת, מעידים העדים שאין זו, שהסתברות הרי
ע כשאין עדים, נגד לא אבל עדים כתות שני בין דיםלהכריע

להסתברות. המסייעים

ח:ו) רס"ז סי' חו"מ והש"ך הרמ"א ונחלקו

במקום סימנים וסימנים, עדים וזה עדים זה הביא הרמ"א: דעת
"ואפשר כתב ו ס"ק שם וש"ך מונח. ויהא הוא כלום לאו עדים
אם נינהו שיקרא דסהדי מילתא מוכחא סימניה, ידע לא דהאי דכיון
ב, ביאורים ובנתה"מ וצ"ע", למידע ליה הווי דלא באופן שהוא לא
כמאה, ותרי עדים במקום מועיל לא שמיגו דכשם הרמ"א כדעת פירש

ותרי. בתרי אפילו עדים במקום מועילים אינם סימנים כך

שני כגון העדים, כעדות שלא מסתבר אם מחלוקת שלפנינו הרי
וכל היא, שלו המוצא שמצא אבידה שאותה טוען אחד שכל אנשים
סימניה יודע אינו מהם אחד אולם לדבריו, עדים מביא מהם אחד
אמורים והדברים לאו, אם עדים נגד נאמן אם סימניה, יודע ושכנגדו
כמבואר עדיפים שעדים חולק אין עדים נגד סימנים אבל ותרי, בתרי
יינתן עדים הביא והשני סימנים אחד "נתן ט: סעיף שם במחבר

העדים". לבעל
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א: מו, בכתובות סוגיה זה לפי לבאר נראה ולכאורה

במוציא שנאמר השמלה" "ופרשו האם תנאים שם בכתובות נחלקו
זה של עדים שבאין מלמד השמלה, "ופרשו ממש: שמלה היא רע שם
יעקב בן אליעזר רבי חדשה, כשמלה הדבר את ובוררין זה של ועדים
ראשונים]: עוד [וכן תוספות והקשו ממש", שמלה ככתבם, דברים אומר
השמלה על ימצאו שלא דמשום איירי, שזינתה עדים בשיש דע"כ תימה
דפשיטא השמלה בפרישת יש תועלת מה א"כ להורגה, אין בתולים דם
כן אם הטה", שהנואף לתלות דיש כך בשביל עדים מתכחשי דלא

העדים. דברי לדחות לנו אין הסתברות שמשום התוס' קושית

בשמלה נמצא אכן שאם התוס' קושית לישב יש שמא הנ"ל ולפי
"עדים בין להכריע יפה כוחם וסימנים מסימנים, גרוע אינו זה דם דם,

הנזכר. הש"ך לפי זה", של ועדים זה של

הדיןז) מה אבל חז"ל, ע"פ ידועה אומדנא כשיש דיברנו עתה עד
משקרים. שהעדים הבנתו, פי על לדיין אומדנא כשיש

שהוא שיודע דין לפניו שבא "הדיין ג: טו חו"מ בשו"ע והנה
נראה אם העדים... בצוואר תלוי הקולר ויהא אחתכנו יאמר לא מרומה

או רמאות בו שיש דעתו לפי העדיםלו דברי על סומכת דעתו ,שאין
ובעל רמאי זה דין שבעל נוטה שדעתו או לפסלן, יכול שאינו אע"פ

והשי כלערמה העידו... תומם ולפי כשרים שהם אע"פ העדים את א
עצמו יסלק אלא הדין, אותו לחתוך לו אסור בהם וכיוצא הדברים אלו

הרמב"ם. דעת וזו בדבר", שלם שליבו מי וידוננו זה מדין

יב, ס"ק הסמ"ע וכפירוש בשו"ע, הוא אף המובא הרא"ש ודעת
להשתדל דיין לשום שאין כתב הנתבע ביד ליתן לדיין יש כי היא

זה. בדין

ט) ס"ק ובסמ"ע ג סעיף עי"ש ובנתבע לתובע המסייעים בעדים שהנדון .(ועי"ש

לפסוק לא גם אבל עדים, על להסתמך לא הדיין שרשאי הרי
אלו עדות על יסתמכו לא שאחרים לגרום גם אם מחלוקת ויש נגדם,

כשקרנים. הדיין בעיני הנראים
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בעניןח) צבי לחכם שטיפנוהלץ יחזקאל הרב אותי הפנה והנה
הלב. חסר

וכתב לב, בלא תרנגולת נמצאה אם דן עז וסי' עד סי' צבי החכם
שהשגיחו והעידו כשרים בעדים התרנגולת נפתחה אפילו עז: סי' בסוף
לגבי לעיל שהבאנו ממה שם והביא שקר, עדי אלו לב, נמצא ולא
בתולה על והעידו קול, להם יש הבתולות רוב שאם שאמרו מה
השנה ראש מסוגיה וכן שקרנים, הם אלו עדים קול, בלא שנשאת
שחייתה טרפה על עדים העידו שאם הרשב"א ומדברי לעיל, שהובאה

נאמנים. אינם חודש, מי"ב יותר

בכך טעה שמעיד "ומי שכתב: צח סי' ח"א הרשב"א שו"ת ועיין
דברי על לעז להוציא אליו "נאמר שם: כתב עוד מעולם", היה שלא
נקודה תבטל ואל בו כיוצא ואלף המעיד ויבטל אפשר, אי חכמים

הקדושים...". ישראל חכמי בו שהסכימו ממה אחת

על הפריז כי צבי החכם דברי על כתב ד ס"ק מ סי' ובפליתי
לבטל עדות על לסמוך שאין לחומרא רק כתב הרשב"א כי המידה,
שקר עידי דנימא שמענו, לא להקל "אבל באיסורים, ולהקל תורה דין
ושואל: טריפות", להתיר מלהזכיר חס לב, בלא התרנגולת ולאכול הם
לאכול להם מותר יהיה לב, מצאו ולא שפתחו שהעידו העדים וכי
להלן [ועיין דאיסורא, חתיכה אנפשייהו שווי והלא תרנגולת, מאותה
אינה שההודאה לכל ברור כאשר דין, בעל הודאת לגבי שכתבתי במה
שלא שברור שבת, הוא שהיום השבוע באמצע שאמר מי כגון אמת,
הטבע "השכלת פי על הבנוי ודבר מלאכה], עשיית עליו נאסרת
מהתורה, אחת אות ולא עדים אלף יבטלו נסמוך? כך על ומציאות",
חכמים שאמרו ממה בהם חוזרים הטבע שחכמי רואים אנו וכיום
החכמים נכחיש מציאות טבע יסודות בשביל "איך כן אם להם, שקדמו
את מצאו שלא שמה פירש ושם שלה", וספק טריפה איסור ונתיר

לב. תפקיד שמילא אחר אבר שם שהיה בגלל זה כנראה הלב,

"ואינו הפליתי: דברי על כתב יב ס"ק ד סי' דעה יורה איש ובחזון
עד פי על גם להטריף יש מוכרע הדבר אין שאם טענותיו, מובן
שטען מה [ועל ברגליו", הרוג כבא זה הרי מוכרע, הדבר ואם אחד,
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זה אין כן אם תמה, הלב, תפקיד הממלא אחר אבר יש כי הפליתי
פסול]. אינו וזה צורתו נשתנה אלא לב, חסר

אינם והידוע מהמקובל המוכחשים עדים פליתי שלדעת למדנו הרי
להתיר, בנדוןנאמנים כגון ליבם, שמו שלא לתלות אפשרות אין (אם

לחכם ואילו שם), כמבואר הלב, את ולקח בא חתול שמא הלב חסר
לע מאמינים אין איש ולחזון אלו.צבי דים

לאט) עדותם כאשר גם נאמנים עדים אלא ההפך, מצינו ולכאורה
אמר ליהרג שיצא אחד באדם "מעשה ב: מד סנהדרין אמת: נראת
לא והעדים עוונותי... לכל כפרה מיתתי תהא לא זה עוון בי יש אם
אי להחזירו אמרו בדבר חכמים וכששמעו לעולם, מחילה להם תהא
העדים, בצוואר תלוי קולר ויהא יהרג אלא גזירה נגזירה שכבר אפשר
מאי הדרי וכי סהדי, בהו הדרי דקא צריכא לא כמיניה, כל פשיטא,
טעמא יהבי דקא צריכא לא ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד כיוון הווי,
בדמו, לחוב לנו מה דאמרי בהו הדרי "דקא וברש"י: למילתיהו",

אותו". שונאים היינו פלונית שנאה מפני למילתיהו, טעמא דיהבי

עדות על סומכים זאת ובכל מזה גדול מרומה דין לך אין לכאורה
נפשות. דיני לגבי אף העדים

נשים שהרג שאחר שטח בן בשמעון מעשה הביא שם וברש"י
שטח בן שמעון של בנו על והעידו בדבר קרוביהם נתקנאו מכשפות
בי יש אם בב"ד שהרגוהו לפני בנו ואמר דינו, ונגמר מיתה חיוב
ונתנו בהם וחזרו אלו ושמעו וכו', כפרה מיתתי תהא לא זה עוון
למדנו כן אם נפטר. לא ואעפ"כ הנשים, שנאת מחמת לדבריהם טעם

מזה. וברור גדול מרומה דין לך שאין אף למיתה אותו שהוציאו

משום או שטח, בן שמעון של בנו של במעשה שהטעם ונראה
צורך יש הרי בוצע, שלא אף נפסק, כבר שהדין וכיון הדין נפסק שכבר
מה וכל ניתן, לא וזה העדים דברי לבטל כדי אחרת פסיקה לפסוק

העדים.שני עדות פי על לפסוק לא רק הוא מרומה בדין תן

שדן א, צ סי' העזר אבן שו"ע בגליון הנדפס שלמה, חכמת ועי'
זו שם)בסברא לבין(בנידון מרומה שהדין שנודע לפני נפסק בין לחלק
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א ה מכות במס' למה שתמה אלא מכן, לאחר להלן)לפסוק תמהו(עי'
לגבי והלא אחריה, שבאו לאלו ראשונה כת בין שחילק יהודה ר' על
ואצל יותר, להאמינה ויש ספק, נוצר לא הפסק בעת ראשונה כת

עדותן. קודם עוד לנו ספק היה כבר האחרות

נשיא, שטח בן ששמעון משום יאמרו שלא שמשום לפרש יש או
ששינו השם חלול ויגרם העידו, שכבר אחר עדים וקיבלו הדין את היטו

אחרון. פירוש לומר שקשה אלא הדין, את בי"ד ח"ו

חו"מ זצ"ל מקלויזנבורג להאדמו"ר יציב דברי בשו"ת מצאתי ושוב
בנו את מציל היה שטח בן שמעון דאם י"ל "ואולי שכתב יח סי'
עדים, ע"פ שפסקו ב"ד פסק בעיניהם שיקל השם, כחילול הוה
להם מותר היה ולזה המכשפות, דהרג עובדא הך ביניהם ויתערער

התורה". מן שלא ועונשים מכין ב"ד בכלל והוי להורגו,

אחרים "באו א-ב: ה במכות "חשודים" עדים לענין גם ועיין
יהודה רבי יהרגו, כולם מאה אפילו והזימום אחרים באו והזימום
וברש"י: בלבד", ראשונה כת אלא נהרג ואין זו היא איסטטית אומר
יהודה שלר' הרי עליו", להעיד הבא כל את להזים ביניהם עצה "נטלו

נאמנים. אינם חשודים נראים שהעדים כיון

כדבריהם.י) אינה שהאמת יודע והיחיד המעידים, עדים

המעשה את שיודע מי נגד עדים נאמנות לגבי הפוסקים שדנו מצינו
בתשובת משקרים, או טועים העדים כי שיודע טוען ואשר עצמו

א)הרשב"א, סעיף סוף קכז יו"ד ברמ"א דבר,(הובאה על שנאמן מי לענין
מותר, העדים פי ועל אסור הדבר דבריו לפי שאם אותו, מכחישים ועדים
ס"ק שם תשובה ובפתחי דאיסורא. חתיכה אנפשיה דשווי עצמו לו אסור
דבר על המעידים שנים לקולא: הדין מה שדן שור הבכור בשם הביא ז
העידו שקר ולדבריו מותר, שהוא בודאי היודע אחד ויש אסור שהוא
הראב"ד פי שעל והשיב בצנעא, לאכול עצמו לו מותר האם העדים,
שכיון והטעם, לאסור, נראה ולרמב"ם להתיר נראה פי"א שגגות הלכות
גם לאכול לו נאסר שוב העדים, עדות בגלל בפרהסיא לאכול לו שאסור
בחדרי אף אסור בפרהסיא עין מראית משום שאסרו דבר שכל - בצנעא
מותר אנפשיה בשווי גם וע"כ גדול, בצורך רק להקל ויש - חדרים
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שלא גדול, לצורך שלא אף דרבנן, באיסור מתיר והפ"ת גדול, בצורך
תורה. באיסור אלא פרהסיא משום חדרים בחדרי אסרו

ליודע שמותר כתב ב בועז ב פרק כתובות ישראל ובתפארת
עין מראית משום שאסרו ומה עדים. נגד גם כדבריו בצנעה לעשות
אחר ויראהו היטב יזהר שלא לחוש כשיש הוא חדרים, בחדרי אף
שאין עין מראית משום שאסור בדבר רק זה כל אבל אותו, ויחשוד
יענש, ענוש בגלוי יעשנו שאם בדבר אבל בגלוי, יעשה אם עונש בו
מאחר כרשע, אותו ויחזיק אדם יראנו שלא יזהר שודאי לחוש אין
משום אשתו את הקצב בן זכריה לר' שאסרו ומה עדים, שני ויש
שרצה משום ב, כז בכתובות כמובא טהורה, שהיא ידע אף שבויה,

בפרהסיא. אותה לשאת

ששוחט יאיר החוות בשם כתב ה ס"ק ב סי' יו"ד תשובה ובפתחי
העידו,שהעיד ששקר יודע עצמו והוא לשחוט, נפסל כך ועקב נגדו ו

יודעים. ואין רואים שאין במקום לשחוט רשאי

שאין לדבריו היודע יחיד, נגד מעידים כשהעדים האחרון ובנושא
"שנים א יב כריתות שבמסכת בסוגיא ולדון להרחיב יש אמת, עדותן
עצמו על נאמן אדם אם שנסתפקו אכלתי", לא אומר והוא אכל אומרים
כפרה בהם שיש בדברים רש"י כפי שם הנידון אולם עדים, ממאה יותר
מותר שלהלכה פסק שם ובחזו"א להתכפר. חטאת לאתוי מימנע דלא
ובחו"ד לאחרים, לתת רשאי אינו אבל עצמו, לבין בינו לאוכלו לו

להלקותו. רשאים אותו, יראו ב"ד אם שאעפ"כ ב קפה

והוא נטמאת אומרים שנים מ"ט: פ"ה טהרות משנה עי' אולם
ע"י נאמן הוא אומרים וחכמים מטמא מאיר ר' נטמאתי, לא אומר
ונטהר בטומאתו עמד שלא דבריו שמתרצים פירש וברע"ב עצמו,
רשאי שיהא לעצמו מיבעיא לא כתב: ישראל בתפארת ואילו בטבילה,
אלא ברור, טהור שהוא בעצמו יודע שהרי דרשאי, בטהרות להתעסק
דמתרצינן לדידן... אפילו אלא טועים, או משקרים שהם ודאי
דיבורו. שמתרצים משום ולא נאמן שלעצמו מדבריו נראה דבורו...",

שעדים ואף בעלי. שמת לי ברי באומרת ב: כב כתובות ר"ן ועיין
תלוי. באשם עצמה היא מקום מכל אותה, מכחישים
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פעמים אלא פסוק, סוף אינה עדים שעדות מצאנו המקובץ מכל
נתיבות דהנה נראה, הדבר ובטעם וכיוצא, אומדנה פי על שנפסלת
של אומדנה ע"פ לפסוק רשאי דיין אם הקשה ב טו, סי' המשפט
סנהדרין הרמב"ם כלשון אמת", שהם עליהם נוטה שדעתו "דברים
עליהם נוטה דעתו "והרי דיין, נעשה עד אין אמרו למה כן אם כד,א,
דמוכח, אומדנה כאן יש ובודאי ברורה", ראיה שאין אע"פ אמת, שהם
כן ואם לראיה, שמיעה דומה ואינה בעיניו, ממש ראה הדיין שהרי
אבן איש החזון כך על וכתב ראייתו, פי על הדיין יפסוק לא למה
לפני ידיעתן שמתברר חמירה עדות "דקבלת ל: אות קא סי' העזר
צ,ב. לב"ק יעקב דבר גם ועיין שבלב", דבר רק נשארת ואינה אחרים
שיש משום רק לא היא עדים נאמנות כי למדנו כן אם שציין, במה
שהדבר בגלל גם אלא אמת, היא שנים שעדות אומדנה הדין לבית
בבא שאמרו מה את מזכיר [וזה אמת, העדים שדברי לכל מוכח גם
להראות שיכול שמקום לאודועיה" צריך גוונא האי "כי סט,ב: מציעא
ומכאן כן], פסקו למה לנמק עליהם כהלכה דנים אינם שביה"ד
הוא ספק עדיין העדות קבלת אחרי וגם לכל, מוכח שאין שבמקום
שהעדות לכל נראה אדרבא אלא אמת, אמרו העדים אם לשומעים

מוחלט. דבר כאל לעדים להאמין אין שוב מוכחשת,

אינה עדותן אם נאמנים עדים שאין הנזכר, לדין מקור נראה ולכאורה
מעדי למדו עדות מדיני הרבה שהרי לעין, הנראה נגד והיא מסתברת
פרק החודש קדוש רמב"ם עיין החודש, בקידוש והלכה החודש, קידוש

ו שיחשבו דין בית על התורה מן עשה "מצות ז: הלכה אםא ידעו
החודש", את שיקדשו עד העדים את ושידרשו יראה, לא או הירח יראה
שמחשבים כדרך בחשבונות מחשבין דין "בית ו: הלכה שם ועוד
עד ומדקדקים וחוקרים ומהלכם הכוכבים מקומות שיודעין האצטגנינים
אפשר" אי או שלשים ליל שהוא בזמנו הירח שיראה אפשר אם שידעו
עדים ובאו נראה שאינו בחשבון ידעו אם אבל שם: המפרש וכתב וכו',
שאין מכאן למדנו הרי טועים, או הם שקר שעדי אפשר שנראה, והעידו
זה שדין גם ומה אמת, שאינו נראה שהדבר במקום עדים על סומכים
אפילו אמת, הוא שפסקו מה כל בדיעבד ששם החודש, בקידוש אמור
י, הלכה פ"ב ברמב"ם שם וכנפסק מוטעים או שוגגים הדין בית היו
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טעו, ביה"ד אם הדין את שמחזירים ממונות לדיני וחומר קל כן ואם
טועים. שהעדים הדין לבית נראה אם עדים ע"פ פוסקים שאין

למדנו: לעיל מהאמור

אומדנהא. נגד אחרת; שהוחזק דבר נגד להעיד: נאמנים עדים אין
דבר נגד גם ואפשר חז"ל, שקבעו כלל נגד או חז"ל של

תמוה. הנראה

עדים,ב. כתות שתי בין להכריע כדי בה שיש פעמים הסתברות
ורמ"א הש"ך בה שנחלקו הסתברות ויש עדים, נגד לא אבל

להכריע. בכוחה אם

לפסוק,ג. שלא הדיין יכול מרומה, נראה והדין מעידים כשעדים
יפסקו. לא אחרים שגם לגרום עליו אם ומחלוקת

המקובלד. נגד שהוא דבר נגד המעידים עדים הפליתי, בעל לדעת
נאמנים אין איש וחזון צבי לחכם ואילו להתיר, נאמנים אינם

כלל.

היהה. שהדין אף שנהרג, שטח בן שמעון של בנו במעשה
השם. חילול מחשש הדין; נפסק שכבר משום מרומה:

אמתו. שאינה יודע והיחיד אסור שהוא דבר על שהעידו עדים
לצורך בצנעא פרט אסור לרמב"ם מותר לראב"ד מותר, והדבר
בדבר מתירים ויש גדול; צורך בלא דרבנן באיסור או גדול

בפרהסיא. מלעשות שיפחד

שמןז. משום רק לא עדים נאמנות כי לנה"מ הנ"ל, לכל הסבר
המקור העידו; שאמת לכל שמוכח אלא אמת, דבריהם הסתם
כדי חשבונות לחשב מצווים שאנו החודש, מקידוש נראה

אמת. שאינה שנראית עדות לפסול
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ז סימן

הדין בית לשאלות לענות המסרב דין
ידו שתחת ראיות להביא או

axqn /cbpky cvl dcenk epic oicd zia zel`yl zeprl axqnd

ozipy cer lk /micgtn micr /oic zial jnqn xeqnle wcadl

dy` xeqi` iabl axqn oic /xexial cr xeq` `ed ixd xexal

.oic zia zzine dlral

דין פסק

התשנ"ט באלול י"ט בתאריך הבעל ע"י גירושין תביעת לפנינו הוגשה

התש"ס. בתשרי כ"ד ביום בית לשלום תביעה הגישה האשה

ילדים שלשה להם ויש 1982 בשנת כדמו"י נישאו הזוג בני
קרוב בנפרד חיים הזוג בני שנתברר כפי ,14 ,10 ,7 כבני משותפים

.06/98 מ- בערך לשנתיים

הצדדים ס, הגב' מזכירתו עם כיום וחי אשתו את עזב הבעל
הגב' עם הבעל של האינטימים הקשרים התחילו מתי ביניהם חלוקים
אחר חודשים מספר דהיינו ,09/10/1998 מ- אומרים ס' וכן הבעל ס,
כבר ופילגשו שבעלה טוענת האשה ואילו שנה, לחצי קרוב עזיבתו,

.05/1998 ב- יחסים קיימו

ארוכות, ישיבות שלש קיים הדין בית גירושין, כאמור, תובע, הבעל
האשה ב"כ ההוכחות: בענין נקדים הצדדים, את בארוכה ושמע
שהבעל לטענתה להוכיח כדי עדים להביא ע"מ נוספת ישיבה ביקשה
הבית, את לעזיבתו מאד סמוך ביחד היותם בזמן עוד באשתו בגד
ב"כ שגירסת נניח אם שאף בדבר צורך שאין נראה לביה"ד אולם
והוכח שהובא מה ע"פ דין, פסק להוציא ניתן הרי נכונה, האשה

הדין. בבית
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נמנע מכריעות הוכחות מספר כי נוסיף, שלעוד סירובה עקב ו
הנתבעת:

התיק את למסור הנתבעת, האשה, שעל החליט שביה"ד אף על כי
ואשר הדין, בית עליו שיחליט ניטרלי רופא ליד שלה הרפואי
להלן, שיובא כפי הבעל, טענות עקב ביה"ד, לידי רק ימסרו תוצאותיו

זאת. לעשות הנתבעת סירבה

צילומים לטענתו בהם שיש ווידאו וסרט עדים הביא הבעל ב"כ
הודיעו וב"כ האשה אולם האשה, של כיעור ומעשה זנות על ועדויות
להם וצפוי הפרטיות הגנת חוק ע"פ שיתבעו הרי יעידו שאם לעדים

להם. שינתנו מאסר שנות עשר ועד רשיון שלילת עונש

הגנת חוק בענין העוסקת במשטרה קצינה היא האשה כי נוסיף,
לבוא מרצונם העדים בהם חזרו הנזכרים האיומים בעקבות הפרטיות,
נוכחות ללא והצילומים העדות להשמיע ביקש הבעל ב"כ ולהעיד,
העדים על ואיימו תוקף בכל התנגדו וב"כ האשה ואולם הצדדים,

להלן. וראה כנ"ל

אותם נמנה בגט, אשתו לחיוב לתביעתו עילות מספר העלה [הבעל
לדבריו: להלן,

מכךא. כתוצאה כן ועל כיעור מעשה ועשתה תחתיו זנתה האשה
בגט. וחייבת לו אסורה היא

לצורךב. רק הינה לשלו"ב בקשתה וכל בגט רוצה האשה אף
הגירושין. בהסכם משופרים תנאים קבלת

בה.ג. הבעל מאס כך ועקב קשות נפשיות בעיות יש לאשה

להלן.ד. וכמפורט נורמלים אישות יחסי עמה לו היו לא

זה]. ספר של העזר אבן בחלק עיין אלו בטענות

הבעל. טענות לברור האשה סירוב של והתוצאה במשמעות נדון אנו

עלא) לטענות בקשר התש"ס בטבת ז' מיום בדיון הועלה הנושא
סירבה, והאשה להזמינו רצה הבעל ב"כ מ' בשם אדם עם קשרים
זינתה שהאשה הבעל ע"י נטען התש"ס א' באדר מ-ב' בדיון אולם
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שזו כיון בדיון, זה נושא להעלות התנגד האשה ב"כ אמנם א', עם
קבע ביה"ד אולם התביעה, של הטענה בכתב נטענה שלא טענה
שלא טענות גם לשמוע יכול ביה"ד ההלכה וע"פ הדיון תקנות שע"פ
אבל קודם, חשד לו היה שאמנם טען הבעל התביעה, בכתב הועלו
גם ואשר זנות מעשה שראו עדים ע"פ הדבר לו נתברר לאחרונה
ולהקרנת העדים, להשמעת התנגדה האשה והסריטו, תמונות צילמו
רשיונם יעידו העדים שאם משמעית חד הודיעה ולחילופין, התמונות,

העו כאשר לדין, יועמדו והם מהם עליהםישלל מוטל להיות שיכול נש
העובדת עו"ד היא שהאשה נשכח לא מאסר, שנות 10 עד הוא

הפרטיות, הגנת בחוק היא והתמחותה במשטרה כקצינה

והלכו. נבהלו כאמור העדים

נוכחות בלא ביה"ד בפני העדות את להשמיע ביקש הבעל ב"כ
שע"פ בהרחבה לה הודיע ביה"ד התנגדה, האשה ב"כ הצדדים,
לכל כמודה הוא נחשב הרי הוכחות, להשמעת מתנגד כשאדם ההלכה
צודקת היא אם אפילו להתנגדות ויש טוען, שכנגד שהצד הטענות
נגד הן הסירוב ותוצאות האמת, לבירור השלכה החוק, מבחינת

להשמיע. המסרב

כתב: שאלוהו, עוד ד"ה ק"ז סימן בתשובה הרא"ש ואכן

על להשיב רצה ולא דבריו.... מסתיר ישראל ר' כי נראה "היה
להשיב לו היה הדין ומן השקר ויתברר בדבריו יתפס פן שאלותם
שנראה וכיון לאמיתו... הדין שיצא עד ודרישות... חקירות כל על
ומחמת מתברר, הדבר היה שאלותיו על משיב זה היה שאם לדיין
השיב כאילו הדיין ויעשה דבריו, כובש הוא יתברר שלא [וכדי]
שקרו לברר יכול שאינו אע"פ הדעת, מאומד ויחייבנו שקרו ונתברר
רוצה שאינו רמאותו מחמת בא הביאור שהעדר מאחר בביאור,
להתברר יכול היה זה דדין ועוד מוכחת... סברא שהוא להשיב....
להשיב רוצה שאינו ומאחר הדיין שאלות על להשיב רוצה היה אילו
לדונו וראוי שקרו במקצת כמודה הוא הרי הדבר, יתברר שלא כדי
דכיון התבררות... מונע שהרמאי זה בנדון שכן כל דמוכח... באומדנא
ידו למשוך רשאי אינו הדבר לברר יכול אינו והוא הדיין לפני שבאו
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וכו' שלום ומשפט אמת וכתוב זה עם זה הדין בעלי ויריבו הדין מן
לשפוט לדיין כח נתנו ולכך בעולם שלום יש המשפט ידי על כי
בעולם". שלום לתת כדי וראיה טעם בלא אף שירצה מה ולעשות

להם היה להם השיב שלא "וכיון כתב: אמרינן ועוד ד"ה ושם
חקירות על השיבוהו שלא דעדים היכי כי לאלתר, לחייבו לדיינים
התובע כטענות וחשיב כאין וחשובין בטלים דבריו וכל ודרישות....
ט"ו חו"מ בסמ"ע להלכה הובאה זו ותשובה לחייבו. לו יש והדיין
להשיב רוצה אינו הנתבע "אם כתב: ה ס"ק שם ובש"ך י"ג, ס"ק
כאילו לו לפסוק ויכול הוא, רמאי ודאי אותו שחוקר דבר כל על

שקר". שהוא ונתברר לו השיב

מעשה רואים שהביא וידיאו שבסרט טען והבעל מאחר כן ועל
העדים העידו שלא ומה ממש, זנות מעשה ראו שהעדים טען וכן זנות

זה הרי האשה, ע"י שאוימו האיום בגלל כאילוהוא זה דין לצורך
חייבת ועכ"פ לבעלה, אסורה היא כן ואם זנתה, שהאשה הועד כבר
את שמע לא הדין שבית זמן כל מכתובתה, הבעל ופטור גט, לקבל

הצילומים. את וראה העדים

מהרמב"ם. גם נראה הרא"ש שכדעת ראיה להביא ונראה

מי - המאררים מים לשתות המסרבת סוטה לענין פסק הרמב"ם
ותצא לשתות אותה כופין אין שותה ואיני טמאה איני "אמרה סוטה,

ה"א]. פ"ב [סוטה בכתובתה" שלא

אפילו טמאה], בחזקת [שהיא זה, שדין א ו, סוטה מאירי ועיין
עצמה מוסרת שאינה בגלל המים לשתית לסרובה שהסיבה טוענת אם
מילתא מוכחא מלשתות שפחדה "דכיון ה"ב פ"ג משנה ובכסף לסכנה,
מלשתות, נמנעת היתה לא טהורה היתה שאילו טמאה, שהיא ודאי
וכן טמאה", אני כאומרת שותה איני האומרת בירושלמי אמרינן והכי

ועומדת. בדוקה והלא כך: על שאמרו ב' י"ט מסוטה מביא

איני דאמרה "דכיון ועומדת: בדוקה והלא ב יט סוטה רש"י ועיין
שותה איני אומרת בין חלקו בגמרא ושם טמאה", שהיא מודה שותה
ודאי שותה איני וקאמרה רותתת "שאינה וברש"י בריותא, מחמת
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מטינא כי ואמרה מעיקרא דסמכא רותתת, אינה ולכך היא, טמאה
רואים "שאנו ורותתת: מפחדת היא אם לבין שתינא", לא למישתי
ואפילו המים, יבדקוה שלא מאמנת דאינה למימר דאיכא רותתת, אותה
משקים זה ובכגון רותתת", היא ולפיכך לשתות, ורוצה טהורה היא

כרחה. בעל עקיבא לר'

אף לברר, המסרב בעל אצל מצינו דומה דין כי להעיר ויש
סוטה רש"י אשתו: כנגד לטענתו לדבר רגלים שיש מורים שהדברים
גרם שהוא - בדרך עליה בא "ושבעלה שנסתרה: סוטה לגבי א כד

כתובתה". נוטלת תשתה, שלא לה

"דיין ע"י נפסק שהדין האומדנה לענין הוזכר רא"ש שבתשובת ואף
של שכזו שבאומדנא לענות, מסרב על זאת כתב לא הרי מומחה",
דיין הרא"ש שכתב אחר שהרי מומחה, לדיין צורך אין לענות, סירוב
שהרמאי זה בנידון שכן "כל כתב: אומדנא, עניני שאר על מומחה
העתיקו והנתיבות והש"ך הסמ"ע שהרי לכך וראיה התבררות", מונע
מומחה, דיין של תנאי התנו ולא הרא"ש, דברי את הב"י וכן להלכה
רוצה אינו "ואם שכתב: א עה סי' הרמ"א דברי גם לבאר נראה ובזה
ברוך ובאמרי יפסיד", בדבר רמאות שיש לדיין נראה אם דבריו לברר
אומדנה], ע"פ דנים אם מחלוקת הובאה [ששם ט"ו לסי' ציין שם
מחלוקת אין אכן לענות, המסרב נתבע האמור, ולפי וצ"ע, וכתב

התובע. שטוען כפי העידו כאילו דנים הכל ולדברי

כאילו הוא הרי הטענות את לברר מסרב הדין כשהבעל כן ואם
לטע המסרב התובע.הודה נות

בכתובות איסור, בעניני גם נאמר זה שדין נוספת ראיה להביא ויש
הרי נתגרשה, לא אומרים ושנים נתגרשה אומרים שנים אמרו ב כד
שתצא, בטעם – בגמ' אסי רב ופירש תצא, נשאת ואם תנשא לא זו
שאז גירשה, עכשיו עדים שאמרו כגון - כדבריה עדים לה יש והרי
גיטך. את לנו הראי כדבריך אמת היה אילו לאשה אומרים אנו
נשאת אם אף גיטה מציגה אינה שאם פסק ג קנב אהע"ז ובשו"ע
שבגלל הרי גמורה, איש אשה בחזקת היא שהרי ממזר, והולד תצא
לה שיש אף אצלה] הנמצא [הגט ראיותיה, להביא מסרבת שהיא



ז סימן / משפט חושן / במשפט עיונים פ

שהיא כדבריה ואומרים נתגרשה, שלא העדים את המכחישים עדים,
תצא, לא נשאת שאם עדים של בהכחשה נותן הדין והרי נתגרשה,
הגט - הראיה את זה ובמקרה עדים להביא שמסרבת כיון מקום מכל
אלא ספק מחמת ולא ברורה, הוכחה כאן יש הרי נכונים, שדבריה –
לענין מסרב בין שונה אינו שאלות על לענות מסרב שדין הרי ודאי,

ממונות. לענין מסרב לבין איסורים

ממון, בהוצאת מאשר גט בחיוב להקל יותר יש הדין מעיקר ואכן
פרישה עי' לכאורה] שנראה למה [בניגוד אומדנא, דיני לגבי לפחות
משום אשה נאמנת אנשים גבורת שבטענת לב ס"ק עז בב"ש הובא
לגבי עצמה, טענה באותה נאמנת אינה בזמן בו אבל מעיזה, שאינה

ממון. הוצאת

סי' א חלק העזר אבן סופר בחתם דכא פצוע לענין מצינו וכן
בקהל, אותו לאסור ג, ס"ק ה סי' העזר אבן תשובה בפתחי הובא יב,
לא שאם באבר, נקב לו שיש שלפניו) (בנדון הרופא לו אמר אם
ולא כעדות כשאמר והוא לעד, כמודה הוא הרי הבירור על עמד

בעלמא". מילי כ"פטומי

ב' ל"ט בב"מ הגמ' ידועה להעיד המפחדים עדים לגבי והנה
עדים שאם שם רש"י ושיטת איסק, בר מרי לגבי ב' כ"ז וכתובות
ואינו העדים, את להביא הנתבע על הנתבע, מפחד להעיד מסרבים
שם בכתובות רש"י כתב וכן הנתבע, טענת כפי יעידו אם אלא נפטר
בן שאינו ויעידוך אותו המכירין סהדי להנהו את אייתינהו זיל: ד"ה
ד"ה שם כתוס' ושלא להלן, המובאת הרשב"א מתשובת וכ"נ אביך",
שנחלקו מה שכל ונראה הי"ב, פ"ג עדות בכס"מ גם והובא אמר,
בנידון אבל העדים, על מאיים שהנתבע וידיעה עדות לנו כשאין הוא
יעידו העדים שאם בביה"ד בפירוש אמרה האשה שב"כ שלפנינו,
שעל מחלוקת אין לכאורה למאסרם, שתגרום ואיימה רשיונם ישלל

בגירסתה. התומכים עדים להביא הנתבעת

האשה מן מפחדים והעדים בעלה, על אשה לאסור היה הנידון באם והנה
ע כתב להעידכבר אפשר אי "ואם ט"ו סעיף י"א העזר אבן השלחן רוך

להעיד העדים יראים אם וכן עדות, עדותם בדיעבד סיבה איזה מפני בפניהם
מהגדולים". כמה הסכימו כן בפניהם שלא לכתחילה מקבלים בפניהם



הדין בית לשאלות לענות המסרב פאדין

ודאי הביא, ולא ראיותיו להביא יכול שהיה נתבע לגבי כי נראה עוד
שם: שאמרו נב,א בתרא מבבא זה ללמוד נראה ולכאורה דינו, הפסיד
ושטרות אונות והיו הבית בתוך ונותן נושא שהיה האחים מן "אחד
עליו רב אמר אמא, אבי מבית לי שנפלו הם, שלי ואמר שמו, על יוצאים
ומודה שמואל אמר ראיה, להביא האחים על אמר ושמואל ראיה, להביא
[וכן שם, וברשב"ם ראיה", להביא האחים על מת שאם [רב] אבא לי
לו "ויש מת אם אבל כרב הלכה יז], ס"ק סב ובש"ך שם בתוספות הוא
ראיה איתוי בני לאו שיתמי דכיון ראיה, להביא האחים על ליורשו בנים
של ממון שהיה מוכיח השטר וגם זכותם, לחפש יודעים ואינן נינהו
לחפש יודעים אינם דיתמי... דכיון ראיה, להביא שכנגדו על אביהם,
להביא שכנגדו על אביהם, של ממון שהיה מוכיח השטר וגם זכותם
דשלו איתא "דאם ראיה, להביא עליו קיים עצמו כשהאח אבל ראיה,
הפסיד". ראיה ימצא לא ואם ראיה, ולמצוא לחפש יכול זה, ממון הוא

שיכול במקום ראיה מביא שלא משום האח אותו שמפסיד הרי
ראיה. למצוא הוא

עדיין הדבר אם גם לבעלה, נאסרה זו אשה לעיל האמור מלבד
הדברים: ונפרש לברור. עד עליו להיאסר שגורמת זאת והיא הוכח, לא

זמן כל הרי לבירור, שניתן איסור חשש שכל בהלכה הוא כלל
הרי שלפנינו בנידון ואף הדבר, שיבורר עד אסור אותו, ביררו שלא
זמן כל הרי לבררו, וניתן האשה של זנות חשש לנו שיש עוד שכל

לבעלה. אסורה האשה הדבר, יתברר שלא

התוספות מהם: כמה אציין למותר, אך והראיות פשוט שהדבר ואף
סומכים שאין חמץ, בדיקת לענין כתבו שם והר"ן לאו ד"ה ד,ב בפסחים

לברר כשניתן ורוב, בדוק חזקה נימאעל "דאפילו מרובה), טירחה (בלא
דאיתי היכא כל בדוק, אחזקה,דחזקתו סמכינן דלא ליה, שיילינן קמן ה

סה,ב קידושין התוספות וכן מבררינן", מילתא לברורי דאפשר היכא דכל
שאינו בדבר בדוקא היינו נאמן שאינו דאמרינן והא כתבו: נטמאו ד"ה
שרץ יש לו שאמר כגון להתברר, שיכול בדבר אבל להתברר, יכול
ולבדוק. לדבריו לחוש יש ודאי בהא האיסור, ואראך בא וכו' בטהרותיך
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לשונו: וזה שלפנינו, לנושא הדומה בנושא קד סי' רע"א בשו"ת כתב וכן
אסורה..". בודאי רוצה, אינה והיא בפניה בעדות לברר יש עדיין אם "אך

שסי אשה לגבי קמז אות ב פרק כתובות מרדכי שנתיחדהועיין פרה
"וא"ת נאנסה: רק שאכן במגו לה להאמין האם והשאלה ונאנסה,
קמן, עדים ליכא השתא שנתיחדה, ידוע אם לאוסרה לנו היה אפילו
לומר הקלו בשבויה דדוקא נמי, הכי אין ותאסר, אסתן בצד עדים
נקל לא מרצונה שנתיחדה כאן אבל עדים... אחר לחקור שלא כן
מהרי"ט בשו"ת בזה כיוצא כתב וכן עדים". נמצא אם נמתין אלא
מרצונה. נתיחדה שהיא מוסכם שלפנינו הנדון ועוד, ד"ה פב סי' ח"א

לבירור. עד ספק ללא לבעלה אסורה היא שכן וכיון

האשה, ע"י ורק אך נגרמת שלפנינו בנדון הבירור מניעת והנה
היא הרי הבירור, מניעת ע"י האוסרת שהיא שכיון לכך, והתוצאה

בגט. חייבת

ע"ב סי' העזר אבן קמא ביהודה מהנודע ללמוד ניתן זה ודבר
עדות נתקבלה שלפניו במקרה דומה, נידון על שכתב הרביעי] [בהיתר
אותם ותבע העדים על איים ואביה מאחר בפניה שלא אשה לאסור
לאוסרה שאין למימר שכנגדי יחלוק אם "ואפילו וכתב: לערכאות,
עד תלוי איסורא מקום מכל בפניהם, שלא עדות קבלת ע"פ לחלוטין
היתר". לה אין ודאי זה זולת לב"ד, העדים להביא עליהם ובעלה שהיא

האשה. עם לחיות רוצה כשהבעל לבעלה אשה לאסור בנו"ב והנידון

תמונות ע"פ וראיתי יודע אני אומר עצמו כשהבעל שלפנינו הנידון
כיון שהרי עליו, אסורה היא הרי לבעל, נאמין לא אם אף זינתה, שהיא
הרי לפנינו, הנמצאים עדים ע"י לבירור אפשרות ויש ספק לנו שנוצר
לו נפסוק מותרת, או אסורה אשתו האם לשאול: לפנינו יבוא הבעל אם
את וראה העדים את שמע לא הדין שבית זמן כל אסורה, היא שכרגע
לבעלה, עצמה האוסרת שהיא וכיון מחמתה, הוא והאיסור הצילומים,
שלא זמן כל לכתובה זכאית אינה וגם גט, בקבלת חייבת היא הרי
העדים את שמע לא הדין שבית זמן כל כאמור דהיינו הדבר, התברר
עצמה להתיר תרצה ואם ביהודה הנודע שכתב וכפי הצילומים. את וראה
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להעיד מהם ולבקש הבעל שהביא העדים את להביא עליה לבעלה
נגדה. יעידו אם גם לדין אותם תעמיד שלא במפורש ולהתחייב

שהיא כיון כתובה, בלא "ותצא ל"ד: ס"ק קט"ו ב"ש גם ועיין
הפסידה". בעין שאינו מלוג ונכסי הנדוניה ואפי' עליו לאסור גרמה

מערים שזה "ועוד תתקס"ב: סי' ח"א הרשב"א שו"ת גם ועיין
אמת שלנו שהתורה אותו, ומחייבים דנים הדין בית הדין ושורת היה
אדם, בני שאר מדין שלא והאלמים השקרנים ומחייב אמת ודיניה

המפקיד". בפרק איסק בר דמרי כעובדא

גזיה ד"ה התוספות הקשו ב יז בגיטין להוסיף, יש חשובה ונקודה
הזמן את ומחקה גיטה שקיבלה אשה בנדון ביבמות רש"י שיטת על
שזינתה איש כאשת אותה דנים זינתה, אשה אותה אם בגט, הכתוב

שקבלה שאחר לומר תולים ואין - לה, משוםוקטלינן - זינתה גיטה
איש, אשת בחזקת היא הרי זמן, זה בגט ואין בגט זמן שתיקנו שכיון
בגיטין שהרי תוס' והקשו גרושה, היתה הזנות שבזמן לומר תולים ואין
ופירש בתקנתם, חכמים הועילו מה בגט, הזמן את חתכה שאם אמרו
לעדים אמרה ולא התראה וקיבלה שזינתה שכיון שם יהושע בפני
שהייתה לה נאמין שלא ריעותא עושה זה אני, גרושה בה שהתרו
בכתב יכתוב שמא לחוש "ואין שם גיטין רי"ד בתוספות גם ועי' גרושה,
להוציא ובא דזינתה דהיכא עליה, ויחפה הזמן ויקדים עדים בלא ידו

כתבו". עליו לחפות דאמרינן ביה, משגיחנן לא ידו בכתב זה גט

דברים שעושה ניכר האשה במעשה אם ב"ד מיתת לענין שאף למדנו הרי
ולא העדה", "והצילו של החיוב למרות במיתה, אף אותה דנין לרמות, ע"מ
לענין בירור ומונעת מסרבת שאם שכן כל נתגרשה, זאת בכל שמא חוששים
שיאמרו מהעדים שמפחדת ניכרת והרמאות גט, בקבלת לחייבה או לאוסרה

גט. בקבלת לחייבה שיש מלהעיד, מהם מונעת כן ועל אמת,

שהקשו הכא, ד"ה א קטז יבמות בתוספות מוצאים אנו בדבר כיוצא
כשם ששמו אחר אדם שמא להחמיר חוששים שנמצא גט לגבי למה
ביום אדם שאותו עדים עליו שהעידו ומה הגט את שנתן הוא הבעל
אזל פרחא בגמלא "דילמא בסורא, אלא בנהרדעא היה לא הגט כתיבת
שהם זוממים, עדים לגבי א ה במכות כך אמרו ולא בקפיצה", נמי אי
שיבואו אפשר היה ולא אחר במקום שהיו עליהם העידו אם נהרגים



ז סימן / משפט חושן / במשפט עיונים פד

בגמלא באו שמא להקל חששו לא ולמה היו, ששם שהעידו למקום
בגמלא דאזלו איתא "אם מנחם: הר"ר בשם תוספות ותירצו פרחא.
מעידים". הם דשקר ש"מ הכי, אמרו ומדלא כן, לטעון להן היה פרחא,

לענות סירוב וחומר קל מיתה, לחיוב גורמת ששתיקה לנו הרי
רש"י. לדברי דומה מנחם הר"ר סברת ולכאורה ולהוכיח,

להגר"מ החדש יושר אמרי בשו"ת מפורשים דברים מצאתי ושוב
דבעלה כיון "ובשגם לדין: לבוא מסרבת לענין שכתב עו סי' ז"ל אריק
בית לפני הדבר לברר ורוצה דת על מעוברת טענות כמה עליה טוען
הבעל", כאמירת שכ"ה כמבורר הדבר הרי לבוא, מסרבת והיא דין
ומסיים לעיל, המובאים סוטה לענין משנה הכסף בדברי דן ושם
לדונה יש לבי"ד לבוא מונעת שהיא כיון חרגמ"ה לענין בנ"ד ועכ"פ

חדר"ג". היתר לענין עכ"פ דת על כעוברת

אות ד סי' אהע"ז ח"א יצחק עין בשו"ת חדר"ג, לענין כתב וכן
לדמות שאין וכתב חדר"ג, לבעלה שמתירים להבדק, מסרבת לענין יא
ששם לפי לו, מתירים שאין זינתה, שאשתו הטוען בבעל קעח לסי'

לבודקם. בחוץ עדים אין

סיבות. כמה מפני הצדדים בפני שלא עדות לקבל רצה לא הדין בית

וצילומי עדים הביא שהבעל מכיון הרי עתה, עד האמור לסיכום
לשמוע סירבה והאשה זינתה, שהאשה לדבריו להעיד היכולים וידאו

את שמנע דבר עליהם, איימה ואף כאילועדותם זה הרי האמת, בירור
הדבר לבירור עד נאסרה האשה מקרה ובכל הוכחה, הבעל טענת

בגט. חייבת היא וע"כ מחמתה בא והאיסור

בעל שאם שליט"א אליהו הגר"מ מדברי 349 עמ' ט' פד"ר גם ועיין
וכשאין לבוא, העד את מכריחים עדותו, לגלות העד להרשות מסרב דין
עדותו. בלא גם הדין בעל את לחייב אפשר להעיד, מסרב והעד אחרת דרך

הודאה מהווה העדים, על ואיומה האשה סירוב הדברים: מסקנת
זינתה; ודאי שהיא לנו נתברר כאילו זה והרי אמת, הבעל שטענת
בעלה על אסורה להיות היא גורמת האמת, את לברר סירובה בעצם

גט. בקבלת היא חייבת שכך וכיון

העזר. אבן בחלק והנימוקים התיק המשך נ"ב
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להודות המודה שנתכוון בלא דין בעל הודאת

oicn oic lra z`ced /xeht jxevl d`ced /dpeek `la d`ced

d`xpyk /d`cedl dlzn` yiyk /zeaiigzd oicn e` zepn`p

.(`ad oniq 'ire) zn` dpi` d`ceddy

המזונות ותובעת בזמן גבתה ולא למזונות דין פסק לה שיש אשה
לשעבר. התקופה עבור ארוכה תקופה לאחר

היתה שהודאתה הטענה נטענה אבל מזונות שקבלה הודתה זו אשה
להלן. שיבואר כפי בכונה שלא

זה: בתיק שנידונו השאלות

כוונה.א. בלא דין בעל הודאת

האשה.ב. או הבעל שולמו שהמזונות הנאמן מי

במחילה.ג. תביעה חוסר תולים האם

צמצוםד. מזונות שאינם מזונות העבר עבור לגבות ניתן האם
עמו". "עולה ומזונות

ידיהה. ממעשה ניזונה כשהאשה אשתו במזונות הבעל חיוב
ומאחרים.

העזר אבן בחלק הרחבנו ה' - ב' הנזכרים הנושאים בכל והנה
הטענה לגבי לחו"מ הנוגע הענין נדון כעת אולם זה, ספר של

בכוונה. שלא דין בעל הודאת לגבי שהועלתה

דין בעל הודאת

מזונותיה את לה ונתן פרנסה שבעלה הודתה האשה שלפנינו בנדון
התקופ לביה"דבמשך כתבה האשה הדברים, ונבאר האמורה, ה

היה תביעתה נושא כאשר ,12/07/1998 ב- חתמה היא עליו בתצהיר
25/10/97 "בתאריך סעיפים]: 7 [מתוך 2-3 בסעיף ועיקול, רכוש
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חובתו את מלא המשיב.. המבקשת... בית את ונטש עזב המשיב
אולם בכבוד הילדים ואת המבקשת את פרנס חייהם תקופת במשך

כאמור". לחלוטין כולם את נטש

הדין, לבית שנשלחה הודאה האשה, של הודאה היתה כן אם
הנידונת. בתקופה אותה פירנס שהבעל

מה על הבינה לא האשה שבודאי וטען הדין בית חבר בא והנה
אין שכך וכיון הדברים, את שהמציא הוא הדין ועורך חתמה, היא

דין". בעל "הודאת כאן

כאן יש שהרי עובדתית, מבחינה הן חברי עם מסכים אני אין
מאוחר לטעון יכול אינו מסמך, על החותם שאדם חולק אין הודאה,
דינה לעורך סיפרה שהאשה ספק ואין חתמתי, מה על ידעתי לא יותר

דבריה. את ניסח רק והעו"ד טענותיה את

חידש חברינו הלכתית, מבחינה חברי לדברי מסכים אני אין וכן
מתוך הנעשים דברים בסיפור לראות "אין לשונו: וזה גדול, חידוש
הודאה של דעת גמירות היתה לא דין... בעל הודאת משום מגמתיות

בי"ד". ובפני עדים בפני הודאה כאן אין ויתור, או

דרך שלא תנאים: לכמה צריכה דין בעל שהודאת חברנו מחדש
הוסיף: עוד להתחייב, הודאה של דעת בגמירות דוקא דברים, סיפור

שטר! צריך וכן ב"ד, או עדים בפני הודאה להיות צריכה

כהודאה אינו יד בחתימת הדין לבית שנשלח מכתב כי חידש עוד
אגב. כדרך באה לא דין בעל הודאת בי"ד, בפני

נכונים. אינם והם מקורות בלא הגבורה" מפי "כמשה נאמרו הדברים

להודות" דעת גמירות היתה "שלא העובדתית הקביעה מלבד [וזאת
לסמוך]. מה על אין לה שגם וכו',

שרמז חברי וטעה שליט"א, חברינו לדברי מקור שום שאין רק לא
משום כונה, עם בהודאה צורך שיש נראה ששם פא, סימן לחו"מ
נתכוין שלא לטעון יכול שהודה שלמרות נתבע, בהודאת דן פא שסי'
נתכוין שלא לטעון שיכול תנאים באותם או להשטות, אלא להודות
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צורך יש נתבע בהואת ואכן עצמו", את להשביע "שלא אלא בהודאתו
מקום שאין במקום אבל וכיוצא, עדי" "אתם בנוסח תימסר שההודאה
לא אם גם מספיקה שהודאתו תובע, בהודאת כמו השטאה לטענת
שהחוב הודאתו את לבטל רשאי אינו וגם עדי, אתם בהודאתו אמר
פ"א סי' חו"מ בשו"ע וכמבואר בנתבע, שיטיתי כי בטענה נפרע,
ועל תובע, הודאת הוא שלפנינו הנידון והרי עג, ס"ק וש"ך כט סעיף

כוונה. או עדי" "אתם שצריך דעה ואף פוסק אף אין כך

בכ המודה ועוד, לחזורזאת נאמן אינו לבי"ד, מחוץ אפילו תב,
יז, סעיף פא סי' בחו"מ כנפסק וזאת בך, הייתי משטה ולומר בו

.363 עמוד א' כרך פד"ר ועיין

נתבע להודאת תובע הודאת שהשווה חברי דברי בעיני ותמוהים
פה. שבעל להודאה שבכתב והודאה

להודאה. כוונה שצריכה מקור שאין הרי

להפך, מקומות, בהרבה מפורשים הדברים אלא מקור, שאין רק ולא
הודאה. לשם יתכוון דין בעל בהודאת שהמודה צורך שאין

מהם: לכמה ונציין

א,א) קמז חו"מ בשו"ע נפסק וכן אמרו, א-ב קט בכתובות
מכירתה] [על סימן עשאה כעד עליו חתום והוא השדה על "העורר
הדין שבעל שאף למדנו מפורשים: דברים הרי זכותו", איבד לאחר,
להודות שעה באותה נתכוין לא ובודאי כעד, זר לאדם בשטר חתם
דינו, לבעל הדבר שיגיע שידע ברור לא וגם ערעורים, עמו שיש למי
מתברר שם אשר הדין לבית בכותב שכן כל ומכאן מחייבת, הודאתו
שנחשב ספק אין שכנגד, לצד גם זה מכתב העתק נותן וגם דינו,

הודאה. והודאתו דין", בעל כ"הודאת הדבר

העורר שאם נאמר גם ששם זאת ראיה לדחות חברי כתב הנה
סו, גיטין עי' בקרובים, שטר למלאות רגילים שהיו [כפי לכבוד, חתם
שחתם מי ומדמה מחתימתו, ללמוד אין ועוד] יד, מה, חו"מ ושו"ע ב
זו, הוכחה לדחות כדי בכך אין ודאי אגב, דרך שחתם כמי לכבוד
השדה על העורר שהעד חברי, לדעת גם מקרה, בכל למדנו שהרי
נתכוון ולא ערעור, כל לו אין שאיתו לחברו, שטר על שחתם



ח סימן / משפט חושן / במשפט עיונים פח

הודאה, הודאתו ערעורים, עמו לו שיש למי חתימה באותה להתחייב
דעת "בגמירות בכוונה צורך שיש חברי דברי לחלוטין נסתרו כן ואם
דרך לחתימה לכבוד חתימה לדמות שבא ומה להתחייב", הודאה של
שחתם דיין לגבי גם זה דין שם אמרו שהרי דמיון, שאין ודאי אגב,
למדים אין השטר, תוכן את לקרוא צריך שאינו שכיון השטר, על

השטר. תוכן אמיתות על הדין מחתימת

לבין המתחייב חתימת לאישור או לכבוד חתימה בין והחילוק
שחתם מי דין אין ברור, כוונה", "בלא במסמך הנאמר לאישור חותם
עליו שחתם מי כדין המסמך בתוכן הנאמר אשור לשם מסמך על
כגון במסמך, החתום של החתימה את לאשר כדי חתם או לכבוד
לקרוא חתימה מאשר על מוטל שאין נוטריון, או דין בית חתימת
ועל שלפנינו, לנידון לכבוד שחתם מי בין קשר אין וגם השטר, את
לא שהחתימה כיון אמרו כותי בעד או בקרובים" "מלאוהו בדין כן
אינה לכבוד שחתימה ממנה, למדים אין מעשה, שום לעשית באה
את החותם שקרא מראה אינה וגם כן לפני להאמור שמסכים מראה
דינה כן ועל שם, שנכתב מה על החותם שהתחייב או שנכתב, מה
עדות על חתימה כי ודאי אבל חתימה, לאישור שחתם דיין כדין

ממנה. למדים אכן שהיא כל מטרה לשם שנעשה ומסמך

פטורב) בשעורים, לו והודה חיטים טענו להלכה: נפסק
של התביעה שאי והטעם, השעורים, על שהודה אף על מהשעורים,
רש"י ראשונים לכמה התובע, של דין בעל כהודאת נחשבת השעורים
התובע של כונתו היתה לא ספק ללא שודאי אף ועוד, ורא"ש תוס'
את לתבוע אלא כלפיהם, תביעה לו שאין השעורים על להודות
ולשו"ע ולדבריהם י"ד, סעיף פח בשו"ע הובאה זו ושיטה החיטים,
אף [ולרמ"א הנתבע פטור השעורים, חוב על לתובע עדים יש אפילו

מלשלם]. פטור שעורים, שחייב הנתבע יודע אם

תחילה ולד לבעל תבעיה דקדים אלא ב: מו קמא בבא גם ועיין
ומאחר שם תוס' וכתב לי. אית דשותפא אדעתך גלית ליה דאמר
ברור – התשלומין. מצי רק ישלם לא שותף לו שיש שהודה
הפרה, בעל נגד תביעתו להפסיד חשב לא הולד לבעל פנה שכשהניזק

כהודאה. הולד מבעל תביעתו נחשבת ומ"מ
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לויתיג) לא האומר "כל לוויתי, לא הטוען נתבע לגבי הוא כלל
לויתי לא הנתבע של שאמירתו מפני והטעם פרעתי", לא כאומר
עדים יבואו אם אף כן ועל פרע, שלא דין בעל כהודאת נחשבת
שבודאי אף ברור למדנו הרי שלווה, יוכח אם לשלם חייב שפרע,
היא זו בטענתו כוונתו וכל ולהתחייב, להודות הנתבע של כוונתו אין
שהיא בע"ד כהודאת הודאתו נחשבת אעפ"כ מהחוב, להיפטר רק
על הטוען שנתבע הדין וכן א, סעיף עט בשו"ע כנפסק עדים, כמאה
שבאמירתו מפני "פרעתי", לומר נאמן אינו שוב מזויף שהוא שטר
צריך שאין הרי פרע, שלא נתכוון] שלא [למרות הודאה יש מזויף,

הודאה. של דעת לגמירות

בפ"תד) הובא סא, סי' תומים ע"פ ה, סימן חו"מ סופר חתם בשו"ת
גם נחשבת דין בעל חתימתו כי נפסק רשב"א, ע"פ ו' ס"ק סא סימן
שאינה עדים לחתימת דומה זו חתימה ואין צדדים, לדברים גם התחייבות
הרשב"א שדעת שם כותב סופר והחתם צדדים, לדברים כעדות נחשבת
אבל שכתוב, מה את החותם קרא שלא חזקה יש באם אמורים שהדברים

צדדים. לדברים גם כעדות נחשבת העדים חתימת גם קרא אם

לגביה) נפסק שם ה עה סי' בחו"מ בשו"ע, גם מפורשים הדברים
להודות נתכוין שלא דין, בעל דיןהודאת הבית הכירו טענתם "ומתוך ,

מעידים כשנים הו"ל דינרין עשרים הלוואות שתי מאותם לו חייב שעדיין
שנשאר שהודה במה עדים דין הבית שהרי חמישים בידו שיש אותו
השאר", על במקצת] מודה [של התורה מן שבועה וישבע עליו, חייב
אם [אולם דין. בעל הודאת דין לה יש כוונה בלא שהודאה למדנו הרי
לזה יש אם וסמ"ע ש"ך נחלקו ב"ד חיוב בגלל במקצת כהודה נחשב

חייא]. ר' שבועת בגלל שבועה, חיוב לענין במקצת מודה דין

נלמד עדים כמאה שהוא דין בעל הודאת של המקור כל כי ונוסיף,
רש"י שיטת פי על ד לד, החושן קצות שהביא וכפי במקצת ממודה

ב. סה קידושין

שלאו) "ואע"פ שכתב: תעו סי' ריב"ש בשו"ת גם מצאתי ושוב
שהוא דבריו מתוך כן שנראה כיון לך מודים אנחנו בפירוש אמרו
מתוך הודאה אפילו הודאה, הוי בפירוש כן אומר שאינו אע"פ מודה

כדאמרינן א)כפירה ו פרעתי".(ב"ב לא כאומר לויתי לא האומר כל
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ודינה כהוכחה משמשת דין בעל של שתיקה גם כי עוד, נוסיף
להוכיח, אלא להקנות בכוחה אין ורק הש"ך, לדעת דין בעל כהודאת
חידושים שם המשפט ובנתיבות ט ס"ק פ"א סי' חו"מ בש"ך כמבואר
על עדיפה לביה"ד הודעה על שחתימה ברור מקרה ובכל י"א, ס"ק

דין. בעל כהודאת ודינה שתיקה,

בביאורז) ראשונים נחלקו אגב, דרך בשטר הנכתבים דברים לגבי
רשב"א שיטת עדים: בלשון שנכתב שטר לגבי ב כד כתובות סוגיה
בעל שם תואר הוזכר אם כגון השטר, בתוך אגב בדרך שבא מה אף
השטר פי על ומעלים כך על כעדות זה שטר נחשב ככהן, השטר
את העדים כתבו שמא מחשש אלא נחלק לא הרמב"ם ואף ליוחסין,
עדים לגבי זה וכל ברחוב, ומקובל שמוחזק מה לפי כהן התואר
מחתימתו למדים בשטר שחתם דין בעל לגבי אבל בשטר, שחתמו

ח. ס"ק ג סי' בב"ש וכמובא הכל לדברי

לשון אלא עדים, לשון שאינו בשטר עדים מחתימת שלמד וחברי
טעה, ליוחסין ממנה ללמוד שאין עליו, חתומים ועדים השטר בעל
שהוא דין, בעל לשון או עדים לשון שהוא משטר ללמוד עליו והיה

שלפנינו. לנידון הדומה

לשםח) בכוונה צורך אין כי שהובא כפי פשוט שנראה ואף
פ סי' החשן בקצות שהובאה סברא מצינו לכאורה דין, בעל הודאת

דין. בעל להודאת כוונה שצריך ב ס"ק

אדרבי מהר"י בשם מביא ריבות")הקצה"ח "דברי שהובא(בעל
טענה, באותה עצמו את שפוטר שחושב טענה טוען אדם שאם בכנה"ג
ולטעון, לחזור יכול אותו, מחייבת זאת טענה אלא כן אינה והאמת
מטעם מחייבת דין בעל שהודאת אדרבי מהר"י סובר שכנראה ומפרש,
שאינו כל כן ועל נאמנות, של הכתוב גזירת מטעם ולא התחיבות
זו סברא דוחה שקצה"ח אלא חלה, לא ההתחייבות שמתחייב, יודע
החיוב חל כן ועל נאמנות, בגלל הוא דין בעל הודאת שחיוב וכותב
פרעתי לא כאומר לוויתי לא האומר שאמרו וכמו בכוונה שלא גם

שיתחייב, ידע שלא לעיל)אף שהבאנו שאפשר(וכפי דוחה ועוד ,
שהיה מגו מטעם נאמנות] משום החיוב אם [גם ולטעון לחזור שרשאי
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מחייבת הראשונה שטענתו ידע לא הוא והרי הראשונה, בטענתו עומד
לפטור. מחיוב מדובר אין טעותו שלפי כיון המגו לו ונשאר אותו,

הודאת שאם מהריב"ל על הקשה ב ס"ק לד סי' החשן ובקצות
שהודאת שמצינו מה יפרש כיצד התחייבות, מטעם מחייבת דין בעל

כוונה. בלא מחייבת דין בעל

כוונה, בלא נאמרה אם גם מחיבת דין בעל הודאת הדברים: מסקנת
שבעל צורך ואין הדין לבית בתצהיר נכתבה אם מחיבת היא ובודאי

התצהיר. של המנסח יהיה עצמו הדין

לדייקט) ניתן ויהיה דבריו יאמר דין בעל אם האמור, למרות
הנמוקי שכתב וכפי כהודאה, הדיוק נחשב אין כנגדו, דבריו מתוך
ב: ס"ק עה בסמ"ע הובא הבית, את המוכר פרק בתרא בבא יוסף
ממש, אמרן לא אם כנגדו, שיהיו אדם של בדבריו דייקינן "לא

דיבר". שטות דדרך אמרינן ולעולם

אחר,י) דבר לצורך שנאמרה אלא כונה, בלא הודאה מצאנו עוד
נאמנים שאינם אף העדנו, שקר שאמרו עדים הראשונים: בה שנחלקו
וכן בנזק, עצמם את לחייב הם נאמנים שהעידו, העדות את לבטל
דעת הוא וכן ב, לב ורמ"א לח וסי' ב כט חו"מ ערוך בשלחן נפסק
ועוד, ו נח, כלל הרא"ש שו"ת נו,א ב"ק נמוק"י ג,א מכות רמב"ן
ובטעם ועוד, ג,א מכות ר"ח מתשלום: הפוטרים ראשונים ויש
ועוד, פטור בקנס מודה משום ומהם טעמים כמה נאמרו הפוטרים

מכ המאירי האומראולם אבל " אלו: אומרים יש בטעם כתב שם ות
אחור", עדותו להשיב אלא עצמו לחייב מתכוין אינו העדתי, שקר
עצמם. פי על משלמים פלוני, דין בבית נתחייבו שכבר הודו אם אמנם

מחייבת. אינה כוונה בלא שהודאה מדבריו למדנו לכאורה כן ואם

השדה, על ועורר כעד החתום שהרי כן, לומר תמוה נראה אבל
הודאה. הודאתו זאת ובכל לחברו, להעיד רצונו הוא גם לעיל, שהובא
סי' לחו"מ פסוקה" "בהלכה הנ"ל המאירי בענין שכתב מה ותמוה
לא העדתי שקר שבאמירתו משום כן כתב שהמאירי תמט, עמ' כט
אחור, עדותו להשיב רק אלא לפטור, ולא לחיוב לא כלל, לעצמו נתכוון
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כגון עצמו, לפטור אומר אם אבל דכדי", "מילי הם דבריו כן ועל
שנתבע שכמו נראה, ויותר דכדי", "מילי אינם דבריו לוויתי", "לא
להשביע שלא או נתכוון, להשטות רק כי הודאתו כנגד לטעון יכול
שפלוני רציתי שלא כיון מעדותי, בי שחזרתי לומר יכול כך עצמו,
אינה זו הדברים, נאמרו כוונה שבלא טענה אבל בגללי, יחויב

המתקבלת. טענה

הראב"דיא) בשו"ת הוא וכן נו, סי' לראב"ד דעים תמים בשו"ת
בנכסי(קאפח) טיבך מה מועטים בנכסים שתבעה בת בנדון: יט, סי'

של אלא כלום לי מכר לא טען והלה אחי, לך מכר שמא אבא
והודיעהו מצא, ולא זה על ראיה שהצריכוהו וכשראה היו, אבותי
מיקחו שטר והביא חזר אבותיו, מטענת היא טובה מקח שטענת
דין, בעל הודאת משום מחייב היה שחמיו הראב"ד והביא לב"ד.
הביא אם שאף פרעתי, לא כאומר לויתי לא האומר כל שאמרו וכמו
שלא הראב"ד וכתב דמי, עדים כמאה דין בעל הודאת שפרע, עדים
אלא טענות, אחר לילך לנו "שאין לו שטען עד לחמיו היה יכול
כלום, לי מכר לא אחיך זה שטען ומה לאמיתו, אמת דין להוציא
והיה בידו היתה שגגה אלא דינו, להודות נתכוון שלא סהדי אנן
משגגה כי יראו אם בב"ד תלוי הדבר ולכן טענתו, לחזק סבור
לחזק אלא נתכוון שלא בכך טוען והוא שטען מה טען ומפתיות
ביניהם ויפשרו הדבר שיתקנו אלא הדין, מיצוי אחר ילכו שלא טענתו,

בידו". הקרקע להעמיד

זו הדין פי על אם אף נוסף, דבר למדנו הראב"ד מדברי והנה
"אנן ע"י ונראה כן נראית אינה האמת אם דין, בעל הודאת בכלל
בשביל הטובה הדרך שזו שחשב בגלל הוא שהודה שמה סהדי"
זה ולפי לפשר, יש אלא ההודאה פי על הדין לפסוק אין להפטר,

של פרעתי",מה לא כאומר לויתי לא האומר "כל לגבי כן אמרו א
שלא ששיקר שכמו ואפשר סהדי, אנן בגדר זה אין שעדיין מפני הוא
בידו, מסייעים שהעדים שאף שפרע, שאומר במה משקר כך לווה
טען ומפתיות משגגה כי ניכר שלא זמן כל עליהם, גוברת הודאתו
מבטלם אין ופתיות" "שגגה של במקרה גם כי למדנו עוד שטען, מה

ביניהם. מפשרים אלא ההודאה את לגברי



אמת אינה שהיא לנו ברור כאשר דין בעל צגהודאת

למדנו: לעיל מהאמור

בעלא. הודאת כן ועל עדי, אתם לומר צריך אין תובע בהודאת
ואפילו אותו תחייב שההודאה נתכוון שלא אף מחייבת דין

עצמו. לפטור זו בהודאה נתכוון אם

משוםב. מחייבת בע"ד שהודאת אדרבי מהר"י לדעת אמנם
מדין שהודאה דוחה קצה"ח כוונה, צריך וע"כ התחייבות

כוונה. צריכה ואינה נאמנות

נגדו.ג. שהוא דבר בע"ד מדברי מדייקים אין

שהאמתד. סהדי שאנן נראה ואם טענות אחר ללכת לנו אין אעפ"כ
נאמרו "ודבריו טענתו לחזק היה שסבור משום שטען מה שטען

לפשר. יש אז כי נתכוון, שלזה ולא טיפשות", מתוך

ט סימן

אינה שהיא לנו ברור כאשר דין בעל הודאת
המודהאמת את מחייבת היא האם ,

ozipyk /zn` xn` `ly s` dliren d`cedy d`xpy zenewn

xexayk /xwyn epi`y milez llk jxca /zerha dcedy zelzl

/ze`ivna epi`y xac lr cirn /xwy `id d`ceddy wtq `ll

.dlired m` wtqy d`ced oic

ניתן לא והדבר לחברו, להתחייב רוצה אדם כאשר הדבר שכיח
חייב שאתה תודה הדיינים לו שאומרים הקנינים, דיני ע"פ קשה או
דין, בעל הודאת קנין שיחול כדי חייב, שאינו אע"פ וכך, כך לפלוני
מועילה אכן אם השאלה חייב, אינו שהמודה יודע עצמו המייעץ והרי
שתחול כדי בצוואה, כן עושים שיש ראיתי וכן שכזו, "הודאה"
מתנים אולם גדול, סכום חייב שהוא שיודה למצווה אומרים הצואה,

וכך. כך יעשה הזוכה אם תחייב לא שההודאה

אם גם דין בעל הודאת משום חיוב ויחול תועיל זו עצה לכאורה
הודאה שאין אומרים ששניהם או אמת, אומר אינו שהמודה נתברר
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הוא מפורש שמצאנו מה כי נראה בדבר נעיין אם אמנם אמת,
או אמת, אומר המודה שאין נראה שרק במקום מועילה שההודאה
שאינו שברור במקום אבל אמת, אומר שאינו מוחזקים שאנו במקום

להלן. שיבואר וכפי מועילה ההודאה אין אמת אומר

שכותבין "ומה כתבו: אגב ד"ה ב קד דף קמא בבא תוספות והנה
דין בעל דהודאת משום י"מ קרקע, להם שאין אותם אפילו הרשאה
כתבו: דלא ד"ה ב מד בתרא בבא תוספות וכן דמי", עדים כמאה
הוא וחוב קרקע לו שיש שמודה כיון טעמא דהיינו לר"ת "ונראה
שמכחישים עדים כמה יש אפילו לחבירו מקנה קרקע ידי על שהרי לו,
כשיקרא למיחזי חיישינן ולא עדים כמאה דין בעל הודאת הרי אותו,

קמט.)כדאשכחנא דף מבי(לקמן אודיתא דנפק גיורא איסור גבי
תוספות של זה מלשון אמנם משקר". איסור שהיה גב על ואף איסור

משקר. שהמודה לנו הוא שודאי אף משמע

נהגו דעכשיו "תימה אף: ד"ה ב נד כתובות בתוספות הוא וכן
דכיון פרוטה... שוה לו שאין אע"פ ליטרין מאה לכלה חתן שכותב

א נכסיו כל שיהיו סתמא הודהדכותב הרי נתחייב לא למה חראין,
כמאה דין בעל הודאת לו, שאין יודעים שאנו ואע"פ נכסים, לו שיש

דמי". עדים

יכולא) שהוא, כל הקרקע "אפילו נפסק: ב קיג חו"מ בשו"ע
זכה והמלוה קרקע ללוה אין ואם מטלטלים, הרבה עליו לשעבד
זה הרי קרקעות... בהם שקונים מההקנאות באחת שדהו בתוך לו
למלוה, גם קרקע אין ואם שירצה... מטלטלין כל עליו מקנה
לו הקניתי ואגבן בחצרי קרקע אמות ארבע לו הקניתי יכתוב
דין בעל הודאת קרקע, לו יודעים אנו שאין ואע"פ המטלטלים,

לחובתו" עדים כמאה

קרקע, ליה דלית בו מוחזקין אנו "כשאין יב: ס"ק סמ"ע וכתב
סגי קרקע אגב מטלטלים לו דהקנה בסתמא בשטר כתב אפילו אז
ליה דלית בו מוחזקים כשאנו אבל קרקע, לו יש ודאי ואמרינן בהכי
קרקע אגב מטלטלים דמקנין וסובר טועה דדלמא בהכי סגי לא קרקע,
כן אם אלא קרקע, אגב מטלטלים להקנות יכול ואינו שלו, שאינה
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כתב או לו, יש אם פיו את העדים ושאלו בפנינו בפירוש לו הקנה
כיון אמרינן ואז קרקע, אמות ארבע לו הקניתי השעבוד בשטר כן

הקנאה דצריך משקרדידע אנואינו שאין אף קרקע לו יש ובודאי
בה". יודעין

דרגות: כמה מדבריו למדנו לכאורה

אםא. אבל לו, שאין מוחזקים אנו אין עוד כל מועילה הודאה
לו. יש וסובר שטועה תולים אנו לו שאין מוחזקים

אוב. עדים, אותו ששאלו כגון טועה אינו שהוא לנו נראה אם
שאינו תולים אנו הקנאה, שצריך שידע אומרים שאנו במקום

לנו. ידוע הדבר שאין אלא לו יש ובאמת משקר,

שביה"דג. לכך ודוגמא משקר שהוא לנו ברור אם לכאורה,
דולר, מיליון לו... חייב שאתה תודה הצוואה למצוה מייעץ
שהדברים לו ואומרים חייב, איני והרי שואל כשהלה ובמיוחד
חל. לא אודיתא קנין בודאי אודיתא, קנין שיהיה כדי נעשים

דיןב) בבית עליה שקנו "אסמכתא נפסק: טו רז, חו"מ בשו"ע
קנה" זה הרי חשוב,

חשוב, דין בבית ממנו שקנו בשטר לכתוב ציוה "ואם רמ"א: וכתב
כמאה דין בעל דהודאת מהני, חשוב] דין [בבית קנה דלא אע"ג
מהני חוב שטר לכתוב ציוה אלא בפירוש אמר לא ואפילו עדים,

בהדיא". פירש כאילו

בבית קנה שלא בודאי יודעים שאנו אע"פ מב: ס"ק סמ"ע וכתב
הוי דקנה, ואמר דהודה דכיון "והטעם הודאתו, מועילה חשוב דין
קרקע אגב מהמקנה זה דין ושונה והקנה", שגמר ידענו כאילו ליה
הודאתו, מהני דלא קרקע לו שאין בודאי ידענו "דאם קיג שבסי'
יקנה, במה קרקע לו דאין כיון התם דשאני קרקע, אגב שהקנה
וה"ל חשוב בב"ד שקנה הודה והרי ומקנה, בגמר דתלוי כאן אבל
אלא אודיתא, כאן אין שלדבריו הרי והקנה", דגמר סהדי כאנן
החסרון את לבטל המועילה גמורה דעת בסמיכות שהקנה דעת גילוי

"האסמכתא". של
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הודאתו מועילה שלא שלמדנו אחר יח: ביאורים רז נתה"מ וכתב
שנכתב אף לעולם בא שלא בדבר נראה זה "לפי טועה, שהוא כשידוע
סודר בקנין רק שנעשה מודה והתובע המועיל, באופן שנעשה בשטר
כיון קנה", דלא לעולם, בא שלא לדבר המועיל האופן בשאר ולא
בטעות תולים ומקנה", "גמר הטעם מועיל לא דשלבל"ע שלגבי
בדבר. טעו שהעדים תולים וכן לדשלב"ע, קנין שמועיל וסובר שטועה

הודהג) "הרי ו: סעיף ריב סי' השלחן בערוך כתב בזה וכיוצא
בקיאים העדים או הדין כשבעל זה וכל חכמים... כתקון לו שהקנה
מועיל איך יודעים שאינם כיון הכתיבה, מועיל מה דאל"כ אלו, בדינים
בדינים". בקיאים מסתמא ב"ד דכל בב"ד שטר לעשות טוב ולכן [נ"ל]

אם לאפוקי שהוא כל קרקע דבעינן והא ז: רב סי' רמ"א ועיין
אגב מקנה והוא לו שאין ידוע כשאינו אבל לו, שאין בודאי ידענו

בכך". סגי קרקע,

בסוגיאד) דהנה מהרשב"א, גם מוכח נראה והנתה"מ הסמ"ע כשיטת
שאיסור שכתב: ד"ה תוספות כתבו א קמט בתרא בבא גיורא איסור של
סימן ד חלק הרשב"א ובשו"ת לו, שאין מוחזקים שאנו בדבר אף הודה
לך מסתברא לשמעון, מטלטלים שהקנה הודה ראובן "שאלת: כתב: נ
של אלו נכסים באומר שאלה עיקר תשובה באודיתא. דקנה,...
לו חייב שאינו בו מוחזקים שאנו ואע"פ הודאה. לשון שמעון...שזהו
וכן דאיסו'... ההיא התוס' פירשו זה וכענין כלום. בידו לו ושאין כלום,

מדרכיי אחד זה בכענין שהודאה דאיסור מההיא שמדקדק מי ש
להם שאין נכסים והלא יקנה ובמה זה, בדבר תמה שאני אלא הקניאות.
באגב או בחליפין או בהגבהה או במשיכה או אלא נקנים אין אחריות
בשהודה דאיסור, וההוא בהודאה. קנייתן שתהא מקום בשום מצינו ולא
בו מוחזקים שאנו ואעפ"י הן. מארי שלרב רבא שביד נכסים שאותן
עדים. ממאה יותר נאמן הוא שהודה, כל כלום. בידו מארי לרב לו שאין
שאין בו מוחזקים שאנו במי אפי' אומרין אין מרע, שכיב שהוא ואעפ"י

ואם היא... הקנאה משום לאו הודאתו כלום... לזה מודיםבידו שניהם

זו, בהודאה לו להקנותם בא שראובן אלא שמעון, של היו לאשלא

גרידא".קנה בהודאה נקנים המטלטלין שאין .
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הוא זו תשובה שם: הרשב"א על מקוטנא הרב הגהות גם וראה
דבריו מקבלין שאנו אלא קנין, אינו דהודאה ס"ז, סי' בח"ג ג"כ
לו אסור חוזר, והנותן כן, שאינו יודע הלה ואם כדבריו. שהאמת

גזל. משום ליטול

גם מועילה שאודיתא שאף הסמ"ע, כדברי מהרשב"א למדנו הרי
אמת, אמר הודה שאם תולים שאנו משום זה כל לו, שאין יודעים כשאנו
האודיתא. הועילה לא יסודה בשקר שההודאה מודים הצדדים כששני אבל

מקום בשום מצינו "שלא לב: ס"ק ס סימן משפט חושן ש"ך ועיין
לו שיודה הוזכר ולא ומסירה, בכתיבה רק לשטר הקנאה בפוסקים
כשידוע מקום בכל מדברים דהם שי"ל ואע"פ היו, שלו שהמעות
לסתום להו הוה לא מ"מ היו, השטר בעל של מתחילה שהמעות
שהוא ידוע אם בין אודיתא לעניין שמחלק הרי וצ"ע", המקומות, בכל

שם. עיין ראשונים, נחלקו שבזה השטר בעל של

מועילה:ה) בשקר שהודאה מודה נתה"מ שאף מצאנו ולכאורה
מועילה בשקר שהודאתו ידוע אפילו כתב כב חידושים ס סי' בנתה"מ
בש"ך: שהובאה המחלוקת לגבי כתב יז ס"ק בביאורים ושם ההודאה,
ובמקור זו". בהודאה להקנות שרוצה רק בשקר שהודאתו "במוחזקים

נתה"מ)חיים על(לבעל לסמוך אין "אבל כתב: ה ביאורים תמח סי'
מהני לא איסור הפקעת דלענין קמט, דף בב"ב כאמור אודיתא קנין
בח מוכח וכן יד, ס"ק קסח יו"ד הט"ז כמ"ש בשקר, י'הודאה

והב"ד נאמנות רק הוא, קנין לאו דאודיתא כו דף לקידושין הרשב"א
אגב שיקנה עד תקנה לו אין הרשב"א כתב ולכן הודאתו ע"פ עושים
בדברי סתירה לנו יש לכאורה כן ואם להודאה", הדין הוא קרקע

הנתה"מ.

מנתה"מ, ברור נראה וכן הנ"ל, ומחידושיו בתשובה מרשב"א ונראה
ההודאה שאין הודאתו, תועיל לא משקר שהמודה לנו ברור שאם
פניו שעל משום אמת אומר שאינו מוחזקים רק אנו אם אבל קנין,
נאמרו המודה ודברי לנו, המוחזק פי על משקר שהוא פניו על נראה
הסמ"ע דברי וכפי לנו, מהמוחזק יותר המודה נאמן טעות, מתוך שלא

רז. סי' בנתה"מ להלכה שהובאו
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יודעים ואנו שהודה מי שמודה הודאה שכל להוסיף, נראה עוד
מספק, אומר הוא שמודה ומה אמת, הודאתו אם יודע אינו שהמודה
נתה"מ) (לבעל יעקב הבית דהנה הודאה, דין לזה אין נתה"מ לבעל
אינו טעות, מקח היו שנשואיו הבעל טען שאם כתב ה אות צ סי'
כאשר אמורים דברים במה יעקב הבית וכתב שהודה. בגלל יורשה,
נולדו המומים אם הנידון כאשר אבל במומים, נתפייס אם ספק יש
על שמודה כיון טעמו ולכאורה, יורשה. ודאי לכן, קודם או תחתיו

אותו. גם מחייבת הודאתו אין יודע, שאינו לנו הברור דבר

יהיו שלא עדים דברי מישבים שאנו כשם כי נראה הדבר וטעם
עד כן ועל ל, סי' בחו"מ כמובא עצמם את יסתרו ולא מוכחשים
מיישבים אנו שלישית, שעה על אחד ועד שניה שעה על שמעיד אחד
וכל עדות, כדין שהיא לפי הדין, בעל הודאת מישבים כך דבריהם,
כן, ועל והתר, איסור דיני לגבי לא אבל ממונות, דיני לגבי אמור זה
איסור בין מחלק יד ס"ק קסד דעה יורה שהט"ז הטעם זה אולי,

לממונות. והתר

לגבי גם מועילה שאודיתא סובר ג אות קצד החשן הקצות והנה
אינו כבר זה הרי הגוי של שהוא שמודה שכיון וטעמו חמץ, מכירת

חמץ. איסור לגבי מועיל ושוב שלו,

קטוו) אהע"ז בפ"ת הובא יא, סי' קמא העזר אבן ביהודה בנודע
שההודאה שיודעת מי יש אבל שזינתה, שהודתה אשה בנידון לו, ס"ק
הנידון מסוים, לצורך רק היה הודתה שהיא ומה יסודה, בשקר שלה
משום זו בהודאה שאין וכתב בעלה, שיגרשה כדי הודתה שהיא היה שם
בהודאתה. איסורא" "אתחזק שלא כיון דאיסורה, חתיכה אנפשיה שווי

יו"דז) בפ"ת הובא מג, סוס"י העזר אבן תנינא ביהודה הנודע
שבת, שהיום השבוע באמצע יודה אדם אם דן יז, ס"ק א סי'
פירש כן ועל שבת? כמחלל אותו נדון וכי שבת, איסורי על ויעבור
שאדם משום אלא נדר, משום דאיסורא חתיכה אנפשיה שווי שאין
שאומר כגון אפשר שאי בדבר ולכן עדים, משני יותר עצמו על נאמן
שווי אמרינן לא כיפורים יום שהוא או שבת שהוא חול יום על

ח"ד. אנפשיה
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מדין או נדר איסור מדין הוא שאנח"ד אם שדן בפ"ת ועי"ש
דין. בעל הודאת

דעת שפתי א יו"ד מגדים א)והפרי סי' נאמן(סוף שאדם נוטה
יו עצמו חתיכהעל אנפשיה שווי דין וע"כ מדאורייתא, עדים ממאה תר

דאורייתא. דין הוא דאיסורא

החדשח) רע"א בשו"ת מצאתי סי'(ביטון)ושוב העזר אבן ח"ד
אודיתא דקנין בעזה"י ונכונה ישרה סברא אמרתי "לזה שכתב: ג יז,
דבשקר ידענו דאנן אף אמת, דהודאה במציאות, שישנו בדבר רק שייך
מעדים יותר נפשיה לגבי מהימן במציאות, דישנו כיון מ"מ מודה,
הודאה", ענין ביה ל"ש במציאות שאינו בדבר אבל קנין, הוי ומימלא
שהחילוק ועוד, ונתה"מ מרשב"א להוכיח שרצינו כפי זה אין ולכאורה
ידוע אם לבין חזקה ע"פ כגון בשקר שההודאה הסתברות בין הוא
בדבריהם. הרע"א דברי את להכניס קשה ולכאורה משקר, שהוא לנו

היאט) ההודאה אם דין בעל הודאת של בטעם תלוי לכאורה
שהוכיח ד אות לד סי' קצה"ח עי' התחייבות, גדר או נאמנות גדר
אף בע"ד הודאת דין מצאנו שהרי התחייבות, מדין ההודאה שאין
מעולם דברים היו לא שטען מי כגון להתחייב, המודה נתכוין כשלא
בגלל פרעתי לטעון נאמן אינו ששוב לווה, אלא כן שלא עדים ובאו
מטעם הוא פיו והרי מעדים, עדיף שפיו אמרו וכן בע"ד, הודאת
במקצת מודה מחיוב נראה וכן נאמנות, מטעם עדים ואילו התחייבות
נוגעת אינה התחייבות והלא שבועה, חייב למה התחייבות, הוא שאם
עדים של מיוחד עדות דין שהוא פירש וע"כ שם, עיין לתביעה,

האמינתו. התורה כך שעל עצמו נגד להעיד שנאמן

בשו"תי) הוא וכן נו, סי' לראב"ד דעים תמים בשו"ת והנה
משום(קאפח)הראב"ד מחייב היה שחמיו הראב"ד הביא יט, סי'

פרעתי, לא כאומר לויתי לא האומר כל שאמרו וכמו דין, בעל הודאת
וכתב דמי, עדים כמאה דין בעל הודאת שפרע, עדים הביא אם שאף
אחר לילך לנו "שאין לו שטען עד לחמיו היה יכול שלא הראב"ד
מכר לא אחיך זה שטען ומה לאמיתו, אמת דין להוציא אלא טענות'
בידו היתה שגגה אלא דינו, להודות נתכוון שלא סהדי אנן כלום, לי
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משגגה כי יראו אם בב"ד תלוי הדבר ולכן טענתו, לחזק סבור והיה
לחזק אלא נתכוון שלא בכך טוען והוא שטען מה טען ומפתיות
ביניהם ויפשרו הדבר שיתקנו אלא הדין, מיצוי אחר ילכו שלא טענתו,

ב הקרקע ידו".להעמיד

ללכת לנו יש דין בעל הודאת במקום שגם גדול דבר למדנו הרי
רוב ולכאורה לפשר, יש כי אם האמת, שהוא שנראה מה אחרי
אמת, אינה שההודאה סהדי אנן אין אם לבדוק יש שעושים ההודאות

בדבר. ולפשר

הודאהיא) של בסוגיה ב מ בגיטין מבוארים דברים מצינו והנה
שאנו מפני כהודאה דינה אין דין בעל שהודאת שפעמים הודאה כנגד
חורין, בן עבדי פלוני עשיתי האומר ת"ר טעה: המודה כי סבורים
כתבתי אחר; ע"י לו זיכה שמא חיישינן - עשאני לא אומר והוא
דין בעל הודאת - לי נתן ולא לי כתב לא אומר והוא לו, ונתתי
לא אומר והוא לפלוני, פלונית שדה נתתי האומר דמי. עדים כמאה
ד"ה בתוספות ושם אחר...". ע"י לו זיכה שמא חיישינן - לי נתן

ודאי. הוי חיישינן האי חיישינן:

דפעמים הכי אמרינן לא "בנותן הודאת: ד"ה שם תוס' גם ועיין
קבל". לא והוא בה וזכה מידו שמקבל סבר

שאין אמת, אומר אינו שהמודה יודעים אנו אם שכן כל כן ואם
הודאה. הודאתו

פחות אם כתב: קלב סי' ד חלק מלכיאל דברי בשו"ת מצאתי וכן
ידוע שאם פשוט נראה בריא, במתנת זה שקיבל יודה עשרים מבן
קנה... לא דודאי להקנות כדי נעשתה רק אמיתית אינה שההודאה
חושב והקונה ידוע אין ואין זו, ערמה מהני לא מכר הוא באמת שאם

מהני". בודאי כן הוא האמת שאפשר

שבמקום עדים, נאמנות בענין קודמים בסי' לעיל בארנו כבר והנה
נלמד או סברא, הוא זה ודבר נאמנים אינם טועים, שהעדים שמסתבר
בטעם לומר יש כאן אף שם, שכתבנו וכפי ועוד החודש קידוש מדין
אבל עדים, מנאמנות אף הגדולה נאמנות היא דין בעל הודאת זה דין



אמת אינה שהיא לנו ברור כאשר דין בעל קאהודאת

בגדר היא דין בעל שהודאת לדעה [ואף נאמנות, בגדר עדיין היא
יודה אם כן ועל משקר], שהמודה כשברור מועיל הקנין אין קנין,
אמת, שאינו סהדי אנן נגד או אמת, שאינו אומר שהשכל מה נגד

בטלה. נאמנותו בזה אף

שהיה גב על "ואף לעיל: הנזכר בתרא בבא תוספות שמלשון ואף
משקר, שהמודה לנו הוא שודאי אף לכאורה נראה משקר". איסור
שלא כדי וזאת שקר, שהוא פניו על שנראה שכוונתם לדחוק אפשר

הנ"ל. הרשב"א על יחלוק ושלא ונתה"מ הסמ"ע דברי יסתרו

בא אם דין בעל בהודאת שהתחייב מי חדש, דין יצא זה ולפי
לדון יכול בי"ד אותו אין אמת, אינה שהודאתו שיודע לביה"ד
וידע אודיתא, לכתוב הצוואה למצווה ייעץ בי"ד אם ולמשל אותו,
אודיתא, אותה ע"פ לגבות יכול ב"ד אותו אין אמת, האודיתא שאין
ברור אם אמת, האודיתא שאין להם שמסתבר אף אחר בי"ד אבל
לחשוב לתלות ויכולים שכותב, מה את והבין ידע שהמצוה להם
לא אם אבל הצואה, את לקיים הם יכולים דיבר, אמת שאולי
שאין שבסמ"ע, הראשון לנידון חזרנו הבין, שהמצוה להם ברור

ממש. להודאתו

שאין יודעים שהכל במקום מודה בדין מחלוקת להלכה אם ואף
מהר"י שו"ת וראה הנותן, מידי להוציא אין לכאורה אמת, הודאתו
היא פסיקתא מילתא דלאו "וכיון שכתב: סא סימן א חלק לב בן
שכתב ואע"פ הנותן, בחזקת או היורשים בחזקת הנכסים העמד

בפסקיו כג)הרא"ש סי' פ"ט בתרא להו(בבא דאיבעיא ההיא קמחעל (ב"ב

מהוב) לעניים נכסיו כל חלק נכסיו כל הפקיר נכסיו כל המקדיש
שאין יראה לא, או אומדנא הכא שייך אי לן דמספקא דכיון תיקו,
אלא מתבטלים מעשיו שאין שחלק והחילוק וההפקר, ההקדש מבטלין
הדין דהוא לומר לחולק מקום ויש וכו', האומדנא לו דבריר היכא
מתנתא מכח אותה לבטל בא ואתה מתנה היא שהמתנה כיון נמי

ה על אבל לן, דבריר היכא אלא אותה לבטל נוכל לא ספק,טמירתא,
מעיינן כד אבל לכאורה. נראה היה כך חזקתה, על המתנה העמד
פלוגתא דאיכא וכיון טעמי... מתרי היא מילתא דלאו אשכחינן שפיר
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בחזקת או הנותן בחזקת הנכסים דהעמד לכללים הדרינן דרבוותא
היורשים".

רנט יו"ד ש"ך ועיין חוזר, עמד אם פסק ג רנ, חו"מ ובשו"ע
ראיה], אינה שמענו לא [אמנם שמענו, שלא כיון וצ"ע יד. ס"ק

כן. שנוהגים

למדנו: לעיל מהאמור

אומרא. שאינו מוחזקים אנו אין עוד כל מחייבת דין בעל הודאה
נראה אם שטעה, תולים אמת אומר שאינו נראה אם אמת,
אם לנו, ידוע הדבר שאין אלא לו שיש תולים טועה, שאינו
לצורך להודות יעצו שביה"ד כגון משקר שהוא ברור

מחייבת. אינה התחייבות,

שההודאהב. מודים הצדדים שני אם נראה ונתה"מ מרשב"א
מועילה. אינה בשקר הייתה

יעקב.ג. בית לדעת אודיתא זה הספק,אין מחמת הודה המודה אם

אודיתאד. קנין בשקר, שמודה יודעים אנו שאם כותב רע"א אמנם
אודיתא. אינה במציאות שאינו בדבר מודה אם אבל חל,

שאנןה. בהודאה לחייב שאין מתוספות נראה וכן ראב"ד דעת
אמת. שאינה סהדי

הנותן.ו. בחזקת להעמיד יש בזה, ספק יש אם
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י סימן

הראיות מדיני החריגה הותרה גם האם
מילתא" "מגדר במקום

odn /zei`x xqeg yiyk mb m`d oicd on `ly yeprl xzenyk

mdy mixac /xzed dn /`hg `ly xexayk /oda elwdy zei`xd

.ziqn ,"xqen" ,gvex :`zlin xcbn mlerl

ההלכה מן לחרוג פירצה, למנוע כדי שעה, לצורך רשאים דין כשבית

הראיות מדיני לחרוג כן גם רשאים האם הפסוקה,

שיש במקום הפסוקה ההלכה מן לחרוג רשאים הדין בתי כידוע
רוצים שהם שבדבר לטעות הציבור עלול בפרץ, יעמדו לא שאם חשש
להחמיר רשאים כן ועל הדבר, שהותר או איסור בו אין לעשותו
ועונשי הלקאה עונשי אברים כריתת עונשי מיתה, עונשי אפילו ולחייב
לקנוס לנו היה שלא הרי הדין, לפי הולכים היינו שאם אע"פ קנסות
סי' משפט חשן בשו"ע פוסק הסמ"ע ויותר, דבר, בשום העובר את
יחיד שאדם חשש אלא ידרדר שהציבור חשש שאין במקום שאפילו ב
יתקלקל שלא כדי לקונסו הדין בית כן גם רשאים להדרדר, עלול
הדין, מן שלא לקנוס רשאים הדין בית אמנם הנשאלת, השאלה יותר,
או עבריין, ודאי שהוא מי את רק לקנוס הם רשאים לכאורה אבל
- חרמי על או דרבנן איסור על או תורה איסורי על שעבר משום
כאשר ראיות דיני בלא גם לקנוס הם רשאים האם אבל המדינה, תקנת
באדם פגיעה מפני מחסום ולהוות טעות למנוע מיועדים הראיות דיני
לקרות שעלולה הדבר, ברור אף ולפעמים יתכן, והרי מפשע, חף
עול לא על ולהענש להנזק עלול עבירה שום עבר שלא ואדם טעות
הדין לבית הרצועה שהותרה במקום האם אחרות, במלים או בכפו,
הותרה או עבריין, ודאי שהוא מי כלפי רק הותרה כדין, שלא לענוש
התורה לנו מרשה הפרצה את למנוע והמטרה מאחר ענין בכל מספק

מפשע. החף באדם מלפגוע לחוש שלא
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מו בסנהדרין ברייתא הוא הדין, מן שלא שעונשים זה דין מקור
שלא ועונשין מכין דין שבית "שמעתי עלא: לעבור ולא התורה מן

על שרכב באחד ומעשה לתורה, סייג לעשות כדי אלא תורה דברי
ראוי שהוא מפני לא וסקלוהו לב"ד והביאהו יונים בימי בשבת סוס

לכך...". צריכה שהשעה אלא לכך

ראיות. חוסר במקום דין מה פורש שלא אלא

להלקות דין לבית "יש פסק: ד הלכה כד פרק סנהדרין הרמב"ם
לעבור ולא מיתה, מחויב שאינו מי ולהרוג מלקות מחוייב שאינו מי
שפרצו דין בית שרואים וכיון לתורה, סייג לעשות אלא תורה דברי על
הכל להם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש בדבר העם
שבעל אדם והלקו מעשה לדורות, הלכה שיקבע לא שעה הוראת
יונים בימי בשבת סוס על שרכב באחד ומעשה אילן, תחת אשתו
שמונים שטח בן שמעון ותלה ומעשה וסקלוהו, דין לבית והביאוהו

באשקלון אחד ביום וההתראהנשים הדרישה דרכי כל שם היו ולא

ברורה בעדות שראה".ולא מה כפי שעה הוראת אלא

אדם להלקות זמן ובכל מקום בכל דין לבית יש ששמועתו"וכן

קול שיהיה והוא העריות על עובר שהוא עליו מרננים והעם רעה
ראוי שזה הדיין שיראה מה לפי הדברים אלו כל פוסק...", שאינו
כבוד יהיה ואל שמים לשם מעשיו יהיו ובכל צריכה ושהשעה לכך
המחזיקין ויעקב יצחק אברהם בני כבוד שכן וכל בעיניו... קל הבריות

כבודם..." יהרס שלא זהיר שיהיה האמת פרקבתורת סנהדרין (רמב"ם

ד-י) .כד

דיני את גם דוחים שעה שלצורך הרמב"ם מדברי למדנו הרי
הראיות.

שלא נפשות ההורג "כל י: הלכה ג פרק מלכים הלכות וברמב"ם
שהרג שונא או אחד, בעד אפילו התראה, בלא או ברורה, בראיה

להרגובשגגה, רשות למלך יש בכוונה) ועשה שמערים (שמסתבר
ה וכיולתקן תמה שם שמח ובאור צריכה", שהשעה מה כפי עולם

נח שבן שמצינו מאחר ומפרש להריגה? גופו נתיר אחד עד פי על
שלדון אלא להורגו, אפשר הנימוס פי שעל הרי אחד עד ע"פ נהרג
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אבל עדים, שני שצריך התורה צוותה תורניים בחוקים הסנהדרין בדיני
התורה כמו דינו העולם, לתיקון לו ניתן שרשות ישראל מלך לגבי

נח. לבני הנימוסית

עז, סי' ח"א בתשב"ץ אחד עד נאמנות לענין דומה סברא [ועי'
נאמן]. אינו אחד שעד שכנגד הצד טען ולא שהעיד אחד עד לענין

בשו"ע נפסק ב)וכן סי' משפט אינם(חשן אפילו דין בית :"כל
צורך [ושהוא בעבירות פרוצים שהעם רואים אם ישראל בארץ סמוכים

עונש כל בין ממון בין מיתה בין דנין בדברשעה-רמ"א] אין ואפילו

גמורה". עדות

בעדים, ושלא דין פי על שלא לדון שרשאים כך, על וההסבר
בתשובה הרשב"א כתב שצג)כבר סי' ח"ג הרשב"א אני(שו"ת "ורואה :

או ממון קנס לקנוס הן רשאים הברורים אצל נאמנים העדים שאם
אתם שאם העולם מקיים וזה להם שיראה מה לפי הכל הגוף עונש
כמו אלא לענוש ושלא בתורה, הקצובים הדינים על הכל מעמידין
צריכים שהיינו חרב העולם נמצא בזה, וכיוצא בחבלות תורה שענשה
שהעמידו אלא ירושלים חרבה לא ז"ל שאמרו וכמו והתראה, עדים
ממעשה ראיה הרשב"א מביא כן ואחרי תורה". דין על דבריהם
צריכין הברורים מקום "ומכל הרשב"א ומסיים ועוד, שטח בן שמעון
בכל כוונתם ולהיות המלכה אחר מעשיהן ולעשות בדברים להתישב

לשמים". עת

משפט חשן יוסף הבית כותב דומה הבית)דבר בבדק ב בשם(סי'
מסתלק מחמיר שלא דיין כל הנעלם: רות מדרש ע"פ מרקנט הר"מ
מדקדק דיין כגון ונתפש, לאמתו אמת דין דן זמנו... קודם העולם מן
התורה מן שלא ועונשים מכין דין בית דתנן לרשע, לזכות דקדוקים
עליו מסתלק והדיין גורם, שהזמן מפני או לתורה סייג לעשות כדי
מן אותו לזכות פתח למצוא הדין בענין עמו ומדקדק מלהענישו

זמנו...". קודם עליו ונסתלק עליו נתפש דיין אותו הדין...

הב"ח. בעל ותשובת יד לה, חו"מ ערוך משלחן להלן ועיין

הרשב"א. בתשובת מוצאים אנו הכלל של נוספת הרחבה
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פי על שלא לנהוג המדינה תקוני לצורך התיר בתשובה הרשב"א
מוגדר בזמן דוקא אמורים הדברים כי הזכיר ולא הרגילה הדרך

ומיוחד:

לבער ברורים אותנו למנות הקהל דעת הסכימו "שאלתם,
משלטון בידינו רשות שיהא ההסכמה בתיקוני וכתוב העבירות...
יעידו אם הודיענו עיננו, ראות לפי וממון בגוף ולענוש ליסר המדינה

שבועתוקרוביםעדים על שעבר ראובן קרוביםעל עדים (וכידוע,

לעדות) עליהם,והעדיםפסולים לסמוך אשהראוים יעידו אם או
תומם לפי מסיחים עדות)וקטן פסולי הם אלו ליסר(ואף לנו יש

לראובן קרובים מהם אחד או העדים אם וכן לאו, אם ראובן את
אלו דברים אמת...תשובה אומרים העדים שאלו אמתלאות אנו ורואין
שלא בעיניכם, שנראה כפי לעשות רשאים שאתם בעיני פשוטים נראין

תורהנאמ דיני פי על שדנו דין בבית אלא שאמרתם הדברים אותן רו
דן אינו המדינה תיקוני על שעומד מי אבל באלו, וכיוצא כסנהדרין
בגוף לא הם אף כן לא שאם ממש, בתורה הכתובים הדינים פי על
עדים יש ואפילו בבבל... קנסות דיני דנים שאין לפי בממון ולא
ועונשין מכין אמרו וכן בו... התרו כן אם אלא ילקה לא כשרים
לתורה,... סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור ולא הדין מן שלא
שיראה מה לעשות אלא היתה לא ההסכמה שעיקר אתם שכן כל
ביניהם תקנה שיש המקומות בכל וכן בינינו פשוט הדבר בעינכם..וכן

אלו". דברים המיוחסותעל הרשב"א ושו"ת שיא, סי' ד חלק הרשב"א (שו"ת

מהרשד"ם ובשו"ת בקיצור, ב, ס' משפט חשן יוסף בבית והובא בקיצור, רעט סי' לרמב"ן

שם) ועיין שס, סי' משפט .חושן

מפורשים: דברים מוצאים אנו קסח סימן ג חלק תשב"ץ ובשו"ת
הדין מהו שמעון... עם לחברה וארח נהור סגי הוא ראובן "שאלת
לדון באנו ואם בעדים גונב אינו הגונב כי הוא ידוע תשובה בזה:
כל ביד נתונה והרשות הדין. מדת תלקה בזה בכיוצא עדים פי על
בדיני ז"ל הגאונים שנהגו כמו בזה גדרים לגדור ודור דור בכל דיין
כדין שלא ועונשין ומכין כן לעשות מותר התלמוד מדין ואף קנסות.

מלתא מגדר ע"ב)משום צ עושקו(יבמות מיד עשוק להציל וכ"ש
אחד לאדם כפו אמתלא ידי שעל בתלמוד ומצינו עולבו. מיד ונעלב
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מציאות אלו בפ' בגנבה שהודו ע"א)עד אגנוב(כד חסידא זוטרא מר
ידיה דמשא רב בי בר לההוא חזייה מאושפיזיה דכספא כסא ליה
אממונא ליה איכפת דלא הוא האי אמר דחבריה בגלימא ונגב

פשוט גט ובפ' ואודי. כפתיה ע"א)דחבריה מקומות(קסז בשני יש
עינים מאור הוא העלוב שזה אמתלא נראית ובכאן ואודי. כפתיה
ואריו' דובי' במקום והניחו מעשיו השם פרץ אחזיהו עם ובהתחברו
לא אם וכך כך לעשות ולגזום עליו לאיים נותן הדין לעיר. ונכנס
ז"ל, הרא"ש תשובת בשם ס"ד בסי' החשן בספר כתוב וכן יודה.
נפוסי אורח עליו טען מכאן יהודי הסוהר בבית אני אסרתי וכבר
ומושל שר היה ולא אסרתיו אמת דברי נכרין ידי ועל ממש שגנב
על יש"צו הקהל כל וקלסוני בידו הגנבה נמצאת ואח"כ שפטרוהו.

בזה". זריזותי

סימן יהודה זכרון שבשו"ת הרא"ש בן ר"י בתשובת הוא וכן
היה לא אפילו אומר אני זה "...ובנדון דיין: שפצע אחד בנדון עט
והוא אכזרי מכת בסכין לילה באישון אותו מכה אדם והיה דיין

ר זרוע לשבור כדי ידו לחתוך ראוי הי' בטח... שראויהולך שע...
בעיר הוחזק מ"מ שהכהו עדים אין כי גם מאד, גדול עונש לעונשו
עד, מפי ועד והוכחות אמתלאות יש וגם שהכהו, פסיק דלא בקלא
יוכר שלא בבגדיו עיניו מכוסה במארב יושב שראוהו עדים יש וגם
עוד נראה ולא ברח הדיין שהוכה אחר ועוד הדיין, שהוכה במקום
כאילו שהכהו לכל יתאמת להשלים, שיצא החרימו כי גם בעיר,
שראוהו עדים יש כאילו ליסרו שראוי נ"ל בעיניהם, אותו ראו
רשאי דיין כל שיהיה הזאת הפרצה לגדור כדי שהעונש כיון שהכהו
על עונש שחייב אדם ודאי הדינין, מבעלי יירא ולא האמת, לדון
מריבה מתוך ההורג כמו גדר לגדור צורך בו ואין שעשה עבירה
שעושים ועונש דין כל אבל בעדים, רק להענישו אין בו וכיוצא
ובלבד לב"ד שיראה עונש יענישוהו יתאמת כאשר השעה לצורך ב"ד
אחרת, כוונה שתוף בלא בלבד והאמת הצדק לרדוף כוונתם שתהיה
בדבר, עדים שאין מפני להרגו מסכים הייתי לא זה בנדון אמנם
כדי ואם מיתה, הדין מן חייב הי' לא בדבר עדים שאין ומכיון
וישאר בגופו גדול עונש יענישוהו אם יתיסרו יותר הנשארים ליסר
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ישכחו פן תהרגם אל שנאמר כענין יהרגוהו אם שיתיסר ממה חי
הת"ח והיו בטוליטולה כאן כזה דבר יארע ח"ו שאם ונ"ל עמי,
שהכה הכאות ב' בשביל ידיו שתי לחתוך מסכימים יצ"ו והזקנים
עליו וקם לו וארב להרגו וגרם צדק משפט שפטו אשר לדיין
והכהו וחזר בכתפו מות מכת והכהו לב"הכ בכניסתו באפילה
וגם וייראו ישמעו והעם עמהם מסכים הייתי פניו הדרת והשחית
ונשאתי עוד, הזה הרע כדבר לעשות שיוסיף במה לו ישאר לא
שאם הסכימו ורובם נכבדים ואנשים והזקנים הת"ח עם בענין ונתתי
עמהם מסכים ואני ידים, השתי לו לחתוך במקומנו כזה יארע ח"ו

הדין. מעונש יצילנו ברחמיו וה'

מירזבורק מנחם מהר"ר קעגובנימוקי דף וויל מהר"י שו"ת ספר (שבסוף

תח) סי' משפט חשן לטור משה בדרכי בקיצור והובא שטיצברג, "אמנםבהוצ' :
החשוד לרדות דין בית ביד כח יש לכך, צריכה שהשעה בדורינו

קצת עבירהבעדות (-על קל בדין הפחות לכל המוכיחים ובדברים
או אחד עד פי על הדין והוא מילתא, מיגדר ...משום קלה)
אלא נאמן אין תורה שמדין (-אע"פ המוכיחים דברים או קרובים

עדים). שני פי על

פ מלוה משנה המגיד דניוהנה שאין כתב ד הלכה באומדנה"ב ם
שאינם הדיינים ומשרבו בחסידות, ומוחזק חשוב דין בית "אלא
לרצונו", דרך לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש מומחים

שס, חו"מ מהרשד"ם בשו"ת כתב כך תשובהועל פתחי כתב בזה (וכיוצא

ה) סעיף שם לשו"ע ט ס"ק טו הדברחו"מ שיעשה משנה המגיד שכוונת ,
או שנים עוד ויוסיפו דורו, לפי אחד כל היום גם חשוב דין בבית
שם. עיין זה, דין לעשות שראוי הכל בעיני ויראה מהחכמים שלשה

שמעון ברבי אליעזר ר' על שסיפרו בחז"ל מוצאים אנו כן, על יתר
להריגה, למלכות ומוסרם המלכות] צווי [ע"פ גנבים תופס שהיה
ת"ח שאינו כגון סיבה לו שהיה בלא ביום, ישן שהיה אדם וכשמצא
שר' ואמרו גנב, שהוא מחליט היה אומנות, בעל או בלילה שלומד
להריגה", אלקינו של עמו מוסר אתה מתי "עד לו שלח קרחה בן יהושע
השיבו ושוב הכרם", מן מכלה אני "קוצים ישמעאל ר' כך על והשיבו

קוציו" את ויכלה הכרם בעל יבוא ב"ק: יהושע ב')ר' פג מציעא .(בבא



מילתא" "מגדר במקום הראיות מדיני החריגה הותרה גם קטהאם

שמעון ב"ר אליעזר ר' שהרג רק שלא זה ממעשה שלמדנו הרי
התראה ובלא עדות בלא הרגם אף אלא כדין, שלא (שו"תגנבים

רנא) להתורה,ריב"ש גדר לעשות כדי זאת וכל הסתברות, ע"פ אלא
פוסק בסוגיא המאירי אמנם העיר, כדיין כן עשה לא שראב"ש אע"פ
יש מהמלכות, רשות פי על כן עושה אם ואפילו כן, לעשות שאין
אסור נפסק: ט שפח ערוך ובשלחן ומסירה. מלשינות איסור בזה
מפורשת התיחסות ואין עבירות", לבעל רשע היה אפילו למסור...

הריטב"א ואכן השלטון, ע"י כן לעשות נתבקש א)לאם פג (ב"מ

למלך כח כשאין אבל המלכות, חוקי עפ"י עשה שראב"ש כותב
יעבור. ואל יהרג כן, לעשות

חייב, שאינו להיות שיכול מי מספק שמענישים מצאנו עתה עד
לכאורה אולם דין, פי על לו שמגיע ממה יותר שחטא מי מענישים או
יש אם חטא, לא שהוא לנו ספק שאין אדם לענוש לנו שאין ברור
דברי בשו"ת מצאתי אולם גדר, לגדור כדי גם חטא, שהוא שטועים
את שהרגו בטעם שכתב יח סי' חו"מ מקלויזנבורג להאדמו"ר יציב
כמובא מיתה, חייב לא שהוא שידעו אף שטח בן שמעון של בנו
מציל היה שטח בן שמעון דאם י"ל "ואולי ב: מד סנהדרין ברש"י
ע"פ שפסקו ב"ד פסק בעיניהם שיקל השם, כחילול הוה בנו את
מותר היה ולזה המכשפות דהרג עובדא הך ביניהם ויתערער עדים,

התורה". מן שלא ועונשים מכין ב"ד בכלל והוי להורגו, להם

לגדו כדי מבטלים הראיות מדרכי ומהאיזו שעה? בהוראת גדר ר
גדר? לגדור כדי אפילו אותם מבטלים שאין הראיות הן

להודאהא) לגרום כדי חשוד מקומותהכאת בשני מוצאים אנו
חשוד שכפו כנ"ל)בש"ס א כד מציעא ובבא ואודי", "כפתיה א: קסז בתרא ,(בבא

את לחייב כדי מספיקות היו שלא לכאורה הוכחות היו המקרים בשני
מאירות פנים בשו"ת פסק ומכאן שיודה, כדי הכוהו וע"כ החשוד

קנה) סימן ב מקום(חלק שיש יראים אנשים חקירות ע"פ ברור "שבדבר
שיעשה ובלבד האמת על שיודה כדי להכותו קצת רשאים לחשוד,
בפתחי והובא בצע", ושונאי השם יראי תורה בעלי שלשה ע"פ

יט. ס"ק עה חו"מ תשובה
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החיים ובמקור לא אות חיים מים בבאר ז כלל חיים חפץ ועיין
אלא כן לעשות לדיין הותר שלא וכתב בזה, שהרחיב יד - יג אות

שעה. לצורך רק

לערכאות הסימן,מסירתו בסוף שס חו"מ מהרשד"ם בשו"ת ,
העולם אומות ביד למוסרו "דעתי גנב, שפלוני אומדנות שיש בנדון
האחרים". הדברים כל יודה עד ולכופהו הזהב לשוויי קרוב חוב בשביל

עדות:ב) פסולי לעילעדות כמובא הותרה - וקטן אשה קרובים,
עליהם". לסמוך שראוי "עדים שהם בתנאי אבל הרשב"א בשם

ופסולים נשים עדות לקבל התיר יד לה סי' משפט בחשן הרמ"א
במקום קדמונים "שתקנת כתב: וכך אחרת, אפשרות שאין במקום
דבר בשאר או נשים של כנסת בבית כמו להיות רגילים אנשים שאין
לבשה אלו שבגדים לומר כגון אנשים, ולא רגילה שאשה אקראי
ולכן נאמנות, נשים בזה לדקדק, רגילים אנשים ואין שלה, והן פלונית
הכאה בענין נאמנים קטן או קרוב או יחידה אשה דאפילו שכתב יש
עדים להזמין דרך שאין לפי ומסירות, קטטות שאר או ת"ח ובזיון
ובפתחי ברי", טוען שהתובע והוא להזמין פנאי ואין לזה כשרים
כשידוע אמורים שהדברים יחזקאל כנסת בשם כתב שם תשובה

הייתה. כיצד יודעים שאין אלא הכאה שהיתה

עיקר נ"ל כתב: הב"ח לבעל בתשובה נד סי' בתראי גאוני ובשו"ת
אין זה שבמעשה אע"פ רואים... דשכיחי הדברים דבכל אמת והוא
אפשר ואי כלל רואים שכיח כשאין אבל אומדנה, אחר הולכים רואים

כפהו אמרו כן ועל אומדנה, אחר הולכים כשרים, עדים והודהלהביא
החולקים החכמים וגם נותן, דעת חכמים אומדים ולכן גניבה, לגבי
במקום שהולכים מודים הגמלים", בין האוחר "בגמל אחא רב על

אומדנה. אחר רואים שאין

ברורה"ג) "שאינה ושו"עעדות מרמב"ם - כנ"ל "גמורה" ואינה
עד", מפי "עד הותרה, רעט)- המיוחסות הרשב"א .(שו"ת

קולד) פי מרמב"ם,על כנ"ל אחריו", מרננים והעם רעה "שמועתו
כשאין ודוקא פוסק, שאינו קול דוקא כגון מגבלות כמה יש לזה אמנם
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דברי בהמשך שמבואר כפי הקול את הוציאו אדם אותו ששונאי חשש
לעיל. שהובאו הרמב"ם

נראה אם פסיק דלא וקלא לדבר" "רגלים כשיש ב: סי' ובטור
בכך לדונו השעה צורך שיש נפשות)לדין דיני בידו.(אפילו הרשות ,

לדון יש כתב הנ"ל רשב"א ע"פ שס סי' חו"מ מהרשד"ם ובשו"ת
פוסק. שאינו קול ע"פ

דין"ה) "עורך סיוע מניעת

עבירה שעבר קול עליו שיצא "ראובן אודות דן יעקב בית בשו"ת
כמ"ש מילתא, למיגדר אותו לענוש רוצים דין ובית בדבר, עדים ואין
להמליץ שמעון מן ראובן ובקש בדבר, עדים שאין אע"פ ב... בחו"מ
מן אותו להציל צדדים לבקש כן לעשות שמעון רשאי אם עבורו
את הציל לשמעון גמור איסור "תשובה, לאו", אם הב"ד של העונש
לעזור רצה לא טרפון שר' א סא מנדה ראיה העונש",ומביא מן ראובן
ואסור הרגתם ושמא וברש"י: רוצחים, שהם קול עליהם שיצא לאנשים
עבורו להמליץ שבא שמעון "א"כ המסקנה: וע"כ אתכם, להציל
רשעים, קשר בכלל הוא דין בית עונש מן אותו להציל צדדים ולבקש

כן". לעשות לשמעון אסור שמואלהילכך בן יעקב לר' יעקב בית (שו"ת

תנו) דיהרנפורט, קז סי' צוזימיר, אבד"ק

אפילו דבר כל להתיר שאין מגבלות מוצאים אנו מאידך אבל
אפילו מתירים שאין פוסקים יש להלן, שנראה כפי ויותר, שעה. לצורך

הראיות. דיני כל נתקיימו כן אם אלא שעה לצורך

שאףא) מביא שעה, לצורך רוצח המתת בנדון רנא ריב"ש בשו"ת
למיתת שגורמים היינו ל"כיפה", הרוצח את כונסים שאמרו במקום

הע של בהוכחה ולא בעדות, חסרון כשיש דוקא הוא דות,הרוצח,
ההמשך על והשני התחלה על אחד שהעיד בעדות כגון ("עדותהיינו

לנומיוחדת") ראוי "וכן פסול, או קרוב עדות על כן אמרו לא אבל ,
אלא מקילין ואין מילתא", מיגדר משום שנדון במה לזה קרוב לעשות
כשאין "גם ומסקנה ממונות. מדיני יותר נפשות בדיני מחמירים שאין
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יש אם רק אמיתיות"עדים ואמתלאות חזקות דר'ראיות כההיא
שמעון ב"ר הגנבים)אליעזר הריגת לענין למעלה שם(=הובא היו לא "ואם ,

בידך". הרשות עליהם להקל רצית ואם חזקות כך כל ראיות

משפטב) א)שער ס"ק ב המובא(סי' שמואל משפטי על משיג
ב גם לדון המתיר הגדולה פסולים,בכנסת התירודיינים שלא לפי

כיון דיינים אבל תמורתם, אחרים להשיג שאין פסולים, עדים אלא
אין כן אם אלא פסולים להתיר אין במקומם, אחרים להשיג שניתן

אחרים. דינים

הזה,ג) בזמן נפשות דיני דנים שאם כותב ז סי' חדש בית
להיות כשר המעשה את הרואה עד אין אעפ"כ מילתא", "למיגדר

ב"ח.)דיין בדעת עוד להלן (ועי'

ידד) סעיף שפח שו"ע עט, סי' ריב"ש בפניו: שלא להלןלדון (ועי'

"מוסר") חו"מלענין ח"ב יצחק פני שו"ת הסכנה. מפני בפניו שלא דנים
אע"פ א בפניוסי' אלא דנים אין גמורה, עדות פי על שלא שדנים

סכנה. שאין במקום כנראה -

הדין" מן "שלא לדון שהתירו שאע"פ האומרים פוסקים יש אמנם
להחמיר כגון העונש לגבי רק התירו לא אעפ"כ פרצה, לגדור כדי

הראיות: קבלת בתהליך הקלו לא אבל בעונשו,

מהרי"ק לסופו)שו"ת קרוב דין(קפח, שבית האומר יאמר וגם כותב:
רב כתב הלא לתורה, סייג לעשות כדי התורה מן שלא ועונשין מכין
ב"ד שה"ה עליו... החולקים לדברי ואפילו הדור, גדול דווקא אלפס
ופשיטא דפשיטא ועוד לדיינים... ממונים שיהיו בעינן הדיוטות, ג של
מן שלא ולענוש להכות כח אין שבירושלים הגדול דין בית שאפילו

ש היכא אלא עדיםבודאיהתורה שהיו דאיסורא... דררא קצת שם יש
אלא שעה,בדבר הוראת מכח לא אם העונש לאותו ראוים היו שלא

לא". ברורה עדות בלא אבל

הב"ח מדברי נראה המקורות)וכן אל הוצאת א יא דף ז, בנדון(סי' שכתב
דלהוי ובדיינים בעדים לדקדק "דצריך הדין: מן שלא שקונסים מקום

נפשות". דיני לדון כשרים
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בדבר. יחיד שהמהרי"ק כתב נח ג חלק משה פני בשו"ת אמנם

ד' ב יא [דף ב, הלכה סוף שני פרק חגיגה הירושלמי מדברי
משה)וילנא] הפני פי "תני(על בדבר: אמוראים שמחלוקת נראה

שלא ועונשין כהלכה שלא שעונשין שמעתי יעקב בן אלעזר א"ר
איכן עד (=אפילוכתורה, זימזום כדי עד אמר אליעזר ר' כמה) (עד

יחקרו אם העדים את להזים יהיה ואפשר שיתכן רואים הדין בית
אין לכך צריכה השעה אם רביטוב, הרבה), אותם ובודקים חוקרים

כדין שלא לענוש להתיר (אין בהתרייה לא אבל בעדים אומר יוסא
יפה). יפה ונבדקים נחקרים העדים שיהיו כן אם אלא

שמחלקים: אחרונים יש

שלמהא) בית לצורך(סקאלה)שו"ת מחלק, ב, סי' משפט חשן
המדינות" "תקון לצורך אבל גמורה, עדות בלא להתיר אין שעה
עד כמו גמורה שאינה בעדות אפילו להתיר יש - ציבור צרכי -

עד. מפי

אלאב) להתיר אין שמהדין ומסקנתו באריכות דן הרי"ם חידושי
להתיר לנו מנין תמה אבל משקרים, שהם חשש כשאין קרובים, עדות
כותב כך ועל עד, מפי עד עדות להתיר מנין וכן פסולים, שאר עדות
לגדור כדי עדות כל לקבל יש בעבירות פרוצים העם כשכל לחלק:
זקוקים הדרדרותו, למנוע מעונינים ואנו פרוץ, היחיד כשרק אבל גדר,
מילתא", "מגדר כאן אין עבר שודאי ברור לא שאם גמורה, לעדות

לובלין המהר"ם כדעת שלא זה וכל להלן)וכותב: הרי"ם(עי' (חידושי

המהרי"ק) דעת את הביא ולא ב סי' .חו"מ

משפטג) עין בספר הגיע דומה זאבלמסקנה מיכאל (לר'

הפוסקים) בקובץ הובא תרעד שנת למימפראשאוויץ, לענוש לנו יש
הדור, פרצת נדון רק דנים גמורה עדות בלא אבל בחטא, שנשרש

היחיד. בפרצת לא אבל

במקום גמורה שאינה עדות לקבל חכמינו שהקלו הרי המובא, כפי
השעה. צורך מהו לברר בלא השעה, צורך
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הוא זה שענין מראש הפוסקים קבעו ענינים שבכמה להעיר יש
עדו בלא רוצח והם: השעה, מסיתצורך מלשין; - מוסר גמורה; ת

חכמינו התירו ובאלו עריות, בעניני - השמועה" טובה "לא ומדיח;
להלן. וכמבואר גמורה, עדות בלא לפעמים

שלאא) נפש ההורג נאמר ב פא סנהדרין במסכת במשנה רוצח,
מאסר ט: פרק המשנה בפירוש (רמב"ם לכיפה אותו מכניסים בעדים
מקום שם לו ואין בשוה, שוה האדם קומת כגובה שהוא במקום
ופירשו לחץ, ומים צר לחם אותו ומאכילין לישון) ולא להתפשט
אותו מאכילים כן ואחרי מעיו שיוקטנו עד כך אותו מאכילים בגמ'
הלכה ד פרק רוצח הלכות וברמב"ם מתבקעת. שכירסו עד שעורין
כאחת אותו רואין העדים שני היו ולא נפשות "ההורג כתב: ח-ט
התראה, בלא עדים שני בפני שהרג או האחד, אחר האחד ראהו אלא
אלו כל בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים שהוכחשו או
לחץ ומים צר לחם אותם ומאכילים לכיפה אותם כונסים הרצחנים
ואין החולי, מכובד נבקעת שכריסם עד שעורין אותם מאכילים ואח"כ
מיתה נתחייב אם אלא בי"ד, מיתת מחויבי לשאר זה דבר עושים
עוונות שיש שאע"פ אותו, פוטרים מיתה חייב אינו ואם אותו ממיתין
כשפיכות עולם של ישובו השחתת בהן אין דמים, משפיכות חמורים
אדם שבין מעבירות הן העוונות שאלו זרה..., עבודה אפילו דמים,

חבירו". ובין שבינו מעבירות דמים שפיכות אבל למקום

שהרג "או" הרמב"ם מדברי מדייק שופטים פרשת חמדה" ה"כלי
ריעותא כשיש אלא לכיפה כונסים שאין עדיו שהוכחשו (חסרון)"או"

לכיפה. כונסים אין ריעותות, שני כשיש אבל אחד

שהם אלא עדים שני כשיש הוא נאמרה שכיפה כותב רנא הריב"ש
אחד, עד כשיש ולא השני), אחר אחד אותו (=שראו "מיוחדת" עדות

וקטנים. נשים כגון עדות פסולי בשאר ולא

יותר כי שוין; העונשים כל אין השעה, צורך כפי נדון "אפילו
ברורים עדים שיש למי וכן לבד; שחבל ממי שהרג, למי להעניש ראוי
שהרי אמתלאות. או אחד, עד רק ברורים, עדים אין או העברה, על
אותו, ממיתין שאין הנשרפין בפרק דתנן בעדים, שלא נפשות בהורג
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בגמרא לה מוקים מיתתו, את וגורמין לכיפה, אותו שכונסים אלא
או לבד, אחד בעדות הא ממונות. בדיני שכשרה מיוחדת, בעדות
לנו ראוי וכן לכיפה... אותו כונסים אין קרובים, או נשים, בעדות

מ שנדין במה לזה, קרוב מלתא".לעשות מיגדר שום

דפוסים בהרבה שנמחקה בתשובה קלח, סי' בשו"ת לובלין המהר"ם
עדות ובלא ישראל דיני ע"פ ולא להורג להוציא מתיר הצנזור, ע"י
בעבירה פרוצים העם אין ואפילו מילתא, למגדר צורך כשיש גמורה
יש אלא זו, בעבירה ידרדר שהציבור חשש כשאין אפילו ויותר, זו,
יעשה ושבודאי זו בעבירה ורגיל משורש זה שאיש ב"ד שרואים חשש

הדין. מן שלא אותו עונשים שעשה, כמעשים עוד

אפילוב) מספיק מוסר על עדות שלקבלת תקן תם רבינו "מוסר",
כתב וכן (הנ"ל), מיריזוברק מנחם ר' בפסקי הובא אחד, עד עדות

רט. סי' פסקים הדשן תרומת

מה בגלל מהמוסר הנפגע אם מחלוקת הובאה ז שפח בשו"ע
מועילה הכל ולדברי וליטול, ניזוק כמה להשבע נאמן שהלשין
הכל. לדברי ונוטל נשבע גופני נזק על וכן הנפגע, של "תפיסה"
כט. סי' סוף יוסף בבית הוא וכן עדות", צריך "ואין מוסיף: וברמ"א

עדות מקבלים "מוסר" יד: סעיף בפניוושם ואיןשלא וברמ"א: ,
הרא"ש: תשובת ע"פ כתב סד ס"ק ובש"ך כך. כל העדות לכוין צריך
לא לעולם בדינו ולחקור ולדרוש לפניו העדות לקבל רצו "ואילו

ישראל". כל ויסכן גויים ע"י יציל כי דין לו יעשה

התראהג) צריך אין ומדיח, זכות,ואסורמסית עליו ללמד למוסת
ממנה לשתוק רשאי אינו חובה לו ידע הואם פרק זרה עבודה (רמב"ם

ג-ד) וסריסהלכה זקן בסנהדרין מושיבין אין ב: לו סנהדרין אמרו וכן
וחילופיהן יותר, אכזרים כלל בדרך הן שאלו בנים לו שאין ומי
לא אמרה שהתורה האכזרים] את דווקא בוחרים [במסית במסית

עליו. תכסה ולא תחמול

מדבריד) לעיל שהובא וכפי עליה, מלקין השמועה", טובה "לא
הרמב"ם.
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לסיכום:

עונשא. ואפילו עונשים לחייב שעה, כהוראת רשאים, דין בית
זה. בעונש לענוש ראוי אין תורה שמדין אע"פ מיתה,

גםב. לחרוג שמתירים ועוד, ערוך שלחן רשב"א הרמב"ם, דעת
הראיות. מדיני

ולמנועג. להרתיע כדי חטא שלא מי את גם שעונשים דעה יש
השם. חילול

כך.ד. על נענש שצריך, הדין מן חורג שלא דיין

הוראתה. דין ועדות ב"ד בלא לבדם שדנו שהיו בחז"ל, מצאנו
שעה.

עדותו. להודאה; לגרום חשוד הכאת שמבטלים: הראיות דרכי
ברור, "קול" פי על גמורה; שאינה עדות ופסולים; קרובים

עו"ד. סיוע מניעת

מחמיריםז. ואין חזקות, הוכחות כשיש אלא מקילים אין מאידך
בעדים אלא מקילים אין ממונות; מדיני יותר נפשות בדיני
שכיח שאין במקום מקילים בדיינים, ולא תחליף להם שאין
שראה עד רואים; אין שכרגע אף ששכיח במקום ולא רואים
שלא לדון יכולים האם דנים וכן לדון; פסול המעשה, את

דין. בעל בפני

גמורהח. עדות בלא לדון אוסרים וב"ח)יש .(מהרי"ק

פירצהט. בחשש לא אבל ציבור של לפירצה בחשש מתירים יש
"תקון שהוא בדבר רק עדות בלא מתירים ויש יחיד, של

מדינה".

רוצחי. של למותו ולגרום להמית הוא שעה צורך הסתם מן
מסוימות) במגבלות להעניש(אבל מלשין; - "מוסר" להעניש ;

בעריות. פרוץ שהוא שמפורסם מי להעניש ומדיח; מסית



הכוונה ע"פ או ניסוחו ע"פ נקבע הסכם קיזהאם

יא סימן

הכוונה ע"פ או ניסוחו ע"פ נקבע הסכם האם

jci`ne aezkd xg` `le dpeekd xg` mikled wqtp r"eya

/gqepa oian epi` xhyd lray s` xhyd oeyl oiwcwcn wqtp

/rcei epi`y xac lr aiigzn oick zerha aiigzn oic oi`

/dpeekd xg` e` milind xg` miwiicn m`d `"nxe i"a zwelgn

oeyl ,gkenc dpcne` ,exiag zaehl ,envrl xcep :f"hd welig

/c"ei `"nx mr n"eg r"ey wlgp m`d /dletk zernyn lra

izn /aiigznd zrc lr dlr `ly xaca /aiigznd zpeek

wx eazkp mixacdy mixne` izn /exn`py mixac lr mitiqen

."`xhyc `xteyl"

נכתב השאר ובין הזוג בני שני חתמו עליו הגירושין הסכם לפנינו,
וקרן הפיצויים בקרן הבעל זכויות מחצית תקבל "האשה בהסכם:

נשואים". היו הזוג שבני השנים עבור רק ההשתלמות

ההס חתימת מאז לשנה קרוב עתה עד סודר לא הגט כם,בפועל,
מגיע האם השאלה מגורשים, אינם אבל בפועל פרודים והצדדים
קנין ונעשה במידה - ההסכם, ע"פ לה המגיעות הזכויות אותם לאשה
אלא אלו זכויות לה מגיע אין או נשואים", "היותם זמן כל - כדין
ההסכם חתימת בעת הניחו שהכל מפני החתימה, למועד סמוך עד רק

ונראה. סמוך מיד יערכו שהגירושין

את לה יש דהיינו הכונה אחר ללכת יש גוונא בכהאי ולדעתי
למעלה שנדחה הגט, יום עד ולא ההסכם חתימת עד רק הזכויות

משנה.

הדברים: ונבאר

שמתנה שתנאי שאומר מי "יש נאמר: טז סא, סימן חו"מ בשו"ע
הכוונה", אחר אלא בו הכתוב הלשון אחר הולכים אין חברו עם אדם
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בשו"ע נאמר ט"ו, סעיף קודם, בסעיף שהרי תמוה לכאורה והנה
האי אמרינן ולא דקדוק אותו פי על ודנין השטר, לשון "מדקדקין
כך ומפני כך בענין היה שהדין סבור והיה האי כולי גמיר לא גברא
הולכים שאין השו"ע שפוסק זה מסעיף שנראה הרי לשון", אותו כתב
כשלא אמורים הדברים טו בסעיף לחלק: שנראה אלא הכוונה. אחר

ידיעה. חוסר על טענה רק אלא אחרת, כוונה שהיתה לנו ברור

דשטרא". "שופרא לענין להלן ועיין

מה ועל שחתם מה על הבין שלא הטוען בעל הדברים, ואפרש
שאין הוא ודאי שנתחייב, ממה להפטר רוצה וע"כ בכתובה, שהתחייב
הרי ושתק, שהבין בלא עצמו על קיבל אם שאף כיון טענה, טענתו

שנכתב. מה על הסכים

"הודאה ג: שם השו"ע דברי על ה ס"ק מה סי' חו"מ ש"ך ועיין
לקרות, יודע שאינו ברור והדבר עכו"ם של בגופן והשטר ידו בחתם
מה בכל הוא מתחייב מקום מכל קראו, שלא עד שחתם עדים ויש
נאמנות על וסמך לקרותו חשש שלא "כיון הש"ך: ופירש בו", שכתוב

שיאמר". מה בכל להתחייב בדעתו גומר הוא אחרים, של

"תקנת מעין ידעתי" "לא הטענה בביטול יש זה, הסבר מלבד
אפשר זה דבר הארץ, עמי עם שטרות ייחתמו לא שאחרת השוק",

זה: כטעם שפסק יוסף ומבית מרשב"א ללמוד

סו סימן העזר אבן יוסף בבית הובאה בתשובה, הרשב"א כתב

הרשב"א בתשובות שבא(ח"א)"כתוב הארץ עם על תרכ"ט סימן
שלא ואמר כתובתה, לה שיפרע דין בית לו ואמרו אשתו את לגרש
ה"ר פי את ושאלו התנאים, הבין ולא הכתובה החזן כשקרא הבין
לו, שומעין דאין [הרשב"א] אומר והוא לו, דשומעין והשיב מאיר
אומר אתה אין ואם בו, חתמו פיו ועל פה בעל עדים שהעידו דחזקה
כן, יטענו שכולם הנשים, על ולא הארץ לעמי חיוב הנחת לא כן
ויושב זקן הורה שכבר אעשה מה אבל תימה, דברי אלא אלו ואין
"ואיני יוסף: הבית כך על וכתב עכ"ל", שיבה איש עם חכם בישיבה
לא דתיובתא כיון גברא, דחזא משום הכלים אל נחבא למה יודע
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לא כן לא דאם משום הרשב"א, כדברי לי נראה הלכה ולענין חזא,
כן". יאמרו הארץ עמי דכל חיי, שבקת

בדבראבל הוטעה או טעה אם אבל המתחייב, ידע כשלא זה כל
ברור אחרת, בו שכתוב שטר על חתם ולבסוף אחר לדבר ונתכוין

המילים. אחר ולא הכוונה אחר שהולכים

שפסק הנ"ל השו"ע דברי על שכתב כו ס"ק סא סי' סמ"ע ועיין
ללמוד שניתן למדנו הרי בנדרים", הדין "וכן הכוונה: אחר הולכים

בזה. להלן ועיין ממונות, לדיני נדרים מדין

הפסח, שיהא עד הנודר ב: סג נדרים גמ' עדועיין שפירוש (אע"פ

א) ס, במשנה שם כמבואר שיצא, עד - לילשיהא עד אלא זה נתכוון לא
שאני בשר קונם אמר יין, לשתות אדם בני שדרך שעה עד פסח,
זה נתכוין שלא צום, ליל עד אלא אסור אינו הצום, שיהא עד טועם

לאכול". אדם בני שדרך שעה עד אלא

עד או הפסח סוף עד שמשמעו בלשון נדר שנדר אף דהיינו,
יום בערב גם ומותר פסח בליל כבר מותר כיפור, יום אחר
אחר ולא הנודר, של הכונה אחר הולכים שאנו מפני הכפורים,

הנודר. שאמר המילים

גברא "ההוא אמרו: ב סו מציעא בבא דומה, דבר מצינו והנה
מנאי ליה טרפו אי ליה אמר באחריות. לחבריה ארעא ליה דזבין
מגבינא לא עידית מעידי ליה אמר לך. דאית עידית מעידי לי מגבית
לי. דאית אחרים מעידית לך מגבינא אלא קמאי. למיקם דבעינן לך,
פפא רב סבר עידית. לעידי שקיל בדקא אתא מיניה, טרפוה לסוף
מדפתי אחא רב ליה אמר קיימא. והא - ליה אמר מעידית למימר
עידית עידי דהוה לך מגבינא אנא לך אמרי כי ליה ולימא לרבינא:
שלמסקנה הרי עידית" עידי במקום עידית ליה קיימא השתא קיימא,
למוכר שישאר הכוונה אחר אלא "עידית" המילים אחר הלכו לא
למה הסיבה לו שאמר כיון זו בראיה לדון שיש ומה ביותר. הטוב
והוא הואיל עדית עדי שם: מאירי ועיין העידית. עידי את רוצה הוא
מגבה הריני מקום מכל אבל לעצמי בקיומו אני רוצה שבנכסי מובחר

שאחריו. מעידית לך
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שהעידית שפירש ראיה כל אין שם הריטב"א לפירוש מקום ומכל
לזיבורית. נהפכה בתחילה שהייתה העידית ועידי עידית, לעידי נהפכה

שנכתב עיליש רב של בשטר ב סח מציעא מבבא למדנו גדול חידוש
ועל כפשוטו השטר לפרש שאין שאמרו בהפסד ופלגא באגר פלגא בו
הוי לא לאינשי ואיסורא הוא, רבה גברא עיליש רב רבא "אמר כן:
נפסק וכן וכו', בהפסד" תילתי תרי - באגר פלגא אי נפשך, מה ספי.
והפסד, באגר פלגא בשטר כתוב אם כה: קעז סימן דעה יורה בשו"ע
רבית איסור עושה היה שלא וידוע גדול אדם המקבל או הנותן אם
שני עליו שיקבל הריוח חצי יטול אם לומר להיתר אותו דנין נא
יטול שלא האחריות חצי אלא עליו יקבל לא ואם באחריות, חלקים
דיינינן בהכי, אתחזק דלא אחרינא באינש אבל הריוח. שליש אלא
יפסיד הפסד יש ואם רבית בו שיש שטר ליה והוה כפשטיה לשטרא

כלום". יקבל לא ריוח בו יש ואם תנאו, כפי החצי

שיהיה התכוון לא וודאי ת"ח הוא השטר שבעל כשברור למדנו הרי
משא"כ כוונתו, לפרש כדי בשטר וגורעים שמוספים הרי ריבית, איסור
שם ש"ך ועיין ריבית, לאיסור שנתכוון השטר שמפרשים ת"ח באינו
לנו שפשוט כיון מיניה מפקינן תפס אם גדול אדם הוא שאם נ ס"ק

באיסור. להתנות נתכוון שלא

איבעית עולות. כוכבים העובדי שלמי ב: עג דף מנחות מצינו וכן
כוכבים עובד סברא, אימא איבעית סברא. אימא: ואיבעית קרא, אימא:
קרבנותיו שיהא הוא כוונתו - לשמים לבו רש"י: וביאר לשמים לבו
במפורש אמר שהגוי שאף לנו הרי שיאכלו. ולא לשמים כליל
דברים אומרים ולא לעולה, הייתה שכוונתו מפרשים אנו "שלמים",

דברים. אינם שבלב

סדר בפ"ת גם הובא צז, סי' ח"א העזר אבן סופר חתם ובשו"ת
המודעה, את מבטל אני הגט בעת לומר שבמקום במי יג, ס"ק הגט
הגט את לבטל נתכוון שלא שברור כתב הגט, את מבטל אני אמר
ומוצא הגט את מחזק שזה שסבור או תחינה מין שזה סבור אלא
בזה עוד ועיין עי"ש. מוריד, ולא מעלה לא לבו כוונת בלא שפתיו

כו. אות למהר"ם הגט לסדר ביכורים בתוספת
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א שלפנינו, לנידון ברורומכאן הרי "נשואים", בהסכם שנכתב ף
מידית, ייערכו שהגירושין ביה"ד בפני ההסכם את שערכו בזמן היה
הפיצויים את לאשתו לתת הבעל שהתחייבות לביה"ד שנראתה והכונה
אחרי יומיים יום עוד היותר ולכל ההסכם, יום עד היא וכו' והזכויות
ימשוך שכנגד שהצד מקרה על לא אבל בפועל, הגט לביצוע עד כן
לא שבודאי מוחלט, בפירוד יחיו הזוג ובני ארוכה תקופה הזמן את
תקבל תקופה אותה על שגם הבעל, דהיינו המתחייב, דעת על עלתה

נשואה. היא כאילו זכויות האשה

אם בין אלא לתנאי, התחייבות שטר בין הבדל אין לדברינו והנה
שברור מתחייב לבין שכנגד, צד על וסומך חותם או שותק המתחייב
חותם ולמעשה מסוים דבר על שחותם שחושב מפני טועה, שהוא לנו

חושב. שהוא ממה ההיפך

לדברינו: ראיות מספר ונביא

מהקדש, קנה אדם שאם שם סוגיא בנידון א כ"ט קידושין תוס'
הקדש] של חפץ עבור מאתיים להקדש ליתן [התחייב במאתים "משכו
מאתיים, נותן במנה, שעמד עד להקדש] [לשלם לפדותו הספיק ולא
משיכה, אחר ולא כסף קנין אחר הולכים בהקדש הדין שמן אף דהיינו
לשלם הקונה מחויב אעפ"כ מאה, רק חייב היה הדין מן כן ואם

מהקדש. חמור הדיוט כח יהיה שלא משום מאתיים להקדש

לשלם עליו עדיין כסף קנין אחר נלך אם שאף תוס' והקשו
מאתיים, להקדש לשלם המשיכה בעת הקונה התחייב שהרי מאתיים,
שמשך כיון כן ואם להדיוט", כמסירתו לגבוה "אמירתו הוא וכלל
שההתחייבות כיון ותירצו בו, לחזור יכול אינו שוב מאתיים ליתן ע"מ
הוי לא השער, שמשתנה סבור היה שלא הכא "כמו בטעות היתה
להקדש יתחייב אם זה שלעומת תוספות מוסיף ושם להדיוט", כמסירה
כיון תופסת, ההתחייבות מרגלית, כגון ידועה, שומתו שאין בדבר
מפני יותר, שווה ואפילו שווה שהוא כפי להתחייב בדעתו שגומר

פחות. שווה שמא ההתחייבות בעת מסופק גם שהוא

אם מהמגיע יותר מתחייב אם יודע אדם אין שאם למדנו הרי
חושב התחייבותו בעת אם אבל תופסת, ההתחייבות ומתחייב, פחות
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ממחשבתו, אחרת אירע ולמעשה אחרת, להיות יכול לא כזה שדבר
תופסת. אינה התחייבות

שהמצב חשב שלא מפני היתה הבעל התחייבות דידן בנדון אף
שהניסוח ההסכם, מנסחי לנו, היה ברור וזה זמן, הרבה ימשך
היתה הכוונה נשואים", הזוג שבני השנים עבור "רק שבהסכם
שנמשך כפי ולא ההסכם, לחתימת ונראה סמוך מסתיימים שהנישואין

בפירוד. אבל נשואין של ארוכה, תקופה בפועל הדבר

אדם שאם אמרו שם א-ב י"א דף בנזיר מוצאים אנו דומה דבר
אבל נזירות שיש אני יודע כן אחרי ואומר נזירות, עצמו על קיבל
נוסף ודין מתיר, ור"ש אסור זה הרי ביין, אסור שהנזיר יודע איני
הייתי סבור אבל ביין אסור שהנזיר אני יודע אומר, שאם אמרו
מפני או ביין אלא לחיות יכול אני שאין מפני לי מתירין שחכמים
למה שאלו ובגמ' אוסר, שמעון ור' מותר זה הרי מתים, קובר שאני
ובאוקימתא הייתי, לסבור יודע איני בין ור"ש רבנן שיטת נתחלפה
יודע, לאיני בניגוד להתיר פתח יש הייתי שבסבור פירשו, שניה
בסבור אבל נדר כאן יש יודע שבאיני פירשו אחרונה ובאוקימתא
לעניין רק אלא ורבנן ר"ש נחלקו ולא כאנוס, נחשב הדבר הייתי

חכם התרת צריך או מאליו, בטל הנדר כל אבןהאם איש חזון (ועיין

שם) לנזיר ו קלח טעותהעזר היא הייתי" "סבור שטעות מודים והכל
יודע. איני מטענת יותר גדולה

הוא מסכים נזיר, דין מה יודע אינו שאדם זמן שכל לבאר ונראה
חושב אלא שיודע בזמן אבל שתהיה, איך הנזירות כל עליו לקבל

לטעות. נחשב הכל וטועה

של ידיעה אי אבל התחייבות, לביטול גורמת שטעות למדנו הרי
המתחייב. את מחייבת ההתחייבות

ג רה סי בשו"ע בפשרה: מוצאים אנו דומה "פשרהוסברא נפסק
אנוס שהיה בטענה מהפשרה לחזור יכול אדם שאין דהיינו כמכר", דינה
סעיף יב מסי' והקשו זביני", זבינא וזבין ש"תלוהו משום הפשרה, על
אף לפשרה הסכים חברו כך ומתוך השני את הפחיד אחד שאם יא
יד-טו: יב מסי' להקשות יש וכן בו, לחזור יכול בקנין פשרה שעשה
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- מצא כך ואחר שטר או ראיה עדים, לו היה שלא מפני שנתפשר מי
שאינו מי בין לחלק כתב הב"ח בשם ה ס"ק רה ובפ"ת בו. לחזור יכול
הרי שבדבר, האונס מחמת לפשרה הסכים שאם בדין, יזכה אם יודע
שאז ההתפשרות, בסך בתביעה לו שיש זכות כל לחברו כמוכר הוא
בטלה. הפשרה פחד מחמת ומתפשר זכותו כשיודע אבל קיימת, הפשרה

אשה עבירה: שעבר מי לענין הפוכה סברה מצינו כי לציין [וראוי
בבית הובא רטז, הדשן התרומת כתב הבחנה, ימי בתוך שנתקדשה
תוך בעלה דמת ידע דלא דוקא בת"ה "כתב טז: ס"ק יג שמואל
ידע אם אבל הדין, יודע ואינו הארץ עם שהוא או חדשים שלשה
כי נראה וההסבר כמזיד". הוי בכלל, העיבור חדש אם וטעה האיסור
ידוע, ללא גם להתחייב הסכים הרי בדיוק ידע לא אך שנתחייב מי
מי אבל הסכים, שלא כיון נתחייב שלא לומר יש טעה אם אבל
לשאול, עליו היה טעה אם אבל עבר לא הרי מאיסור יודע שאינו

כאנוס]. דינו אין כן ועל

הובאה והרמ"א יוסף" ה"בית נחלקו זו שבמחלוקת לכאורה ונראה
רמ"א הרמ"א)בשו"ת תשובת מ"ח וסי' יוסף" ה"בית תשובת מ"ז .(סימן

אשר מרע שכיב שהיה אדם של בצוואה הוא בו, שנחלקו הנדון
את שנתן כתב ובצואה ישראל ארץ לעניי מסוים סך ליתן ציווה
אינה הצוואה כי היורשים מערערים כך ועל בריא, במתנת הצוואה
מרע, שכיב במתנת ולא בריא במתנת שנתן שכתב שכיון כדין, עשויה
בריא במתנת יסודי תנאי והרי קנין, שום בה שנעשה בצוואה נזכר ולא
קניין בלא בריא מתנת כדין להתבטל הצוואה דין כן על הקניין, הוא

קנין]. בלא אף מתקיימת מרע, שכיב מתנת דין לה היה אם [אבל

שמאחר ממש היורשים בטענת "שאין יוסף": ה"בית כותב כך ועל
לעניים לתת שציוה שמה ספק אין כשציוה, מרע שכיב היה שזה
במתנת שנתנה שכתב ומה היה, מרע שכיב במתנת ישראל שבארץ
שהיא באומרו כוחם ליפות שחשב המצווה טעות שהוא אפשר בריא,
על השטר בעל יד אומרים אין "וגם טעה", הסופר או בריא מתנת

עיי"ש. השטר" שמבוטל במקום התחתונה

הכוונה. אחר אלא המילים אחר הולכים אין שלב"י הרי
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ולפרש הצואה את לקיים כדי לתלות שאין חולק שם והרמ"א
מספר כך על ומביא כוחו, ליפות כתב בריא במתנת שנתן שכתב שמה
המצווה שכתב האומדנא, אחר ללכת יש אומרים שאין וכתב ראיות
טעות "אחריות לומר אין וגם העניים, כוח ליפות כדי שכתב מה
רק זאת אומרים שאין לפי בריא, מתנת שנכתב במקום סופר"
שנעשה אומרים "ואין שונה. ניסוח שיש לא אבל בשטר, בהשמטה

למידק". להו דהוה משום בטעות

י לרמ"א כי זו ממחלוקת למדנו אחרלכאורה רק ללכת לנו ש
הכוונה. אחר ללכת יש יוסף" ל"בית ואילו כוונתו, לפרש ולא המילים,
שחשב לטעות שאפשר במקום אלא כתב לא רמ"א שאף ואפשר
שחשב וכיון לצוואה טוב יותר שכך טעותו בגלל בריא במתנת להקנות
שבחר הנוסח הגרוע, הנוסח הוא הזה והנוסח בדין שטעה אף כך
זמן "כל חשב שלא לו שברור במקום אבל שמחייבו, הנוסח הוא

הכוונה. אחר הולכים רב זמן עוד שימשך הנשואים",

שני שם ויש פקדון בבנק שהפקיד למי דומה הדבר למה הא
משני באחד המפקיד ובחר למדד, צמוד או לדולר צמוד מסלולים,
את והפסיד יותר, הטובה הדרך היא זו שדרך שחשב מפני הדרכים
מתכוון שאני ידעתם כולכם הרי לטעון יכול שאינו ברור הרווח,

השני. המסלול את רוצה אני כעת כן ואם להרויח

(והובא הלוי) משה בר' שמואל (הר' המשיב בתשובת גם ועי'
קח סי' רוכל אבקת שבשו"ת ט) סי' בירב מהר"י בשו"ת גם

שבתנאים לו כוונתשנראה אחר הולכים אין חברו עם מתנה שאדם
הרי"ף מדברי ולמד בלשונם, בפירוש שאמרו מה אחר אלא הדברים
אם ופלוני, פלוני בפני אלא תפרעני אל ללוה המלוה אמר שאם
אם אבל התנאי, כפי נאמנים, אינם אכן בפניהם שפרע עדים באו
היינו אם דלכאורה נאמנים, - שפרע בפניהם שהודה עדים באו
לעדות פרעון על עדות בין הפרש שאין נראה הכוונה אחרי הולכים
לנו היה ולא אחרים, לעדים מאמין אינו המלווה שהרי הודאה, על
הלשון אחר אלא הולכים אנו אין שמכאן אלא להם, להאמין

עדים. לכל ומאמינים
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הוא הנ"ל שבתשובה הנידון שלפנינו, הנדון אינו נידונו אמנם
למה דומה וזה ניתן, לא אכן וזה הכוונה, כפי התנאים על להוסיף
הדעת", את עליה נתנו שלא אפשרות על מחשבה "חוסר להלן שנביא
ההתחייבות שאם ההתחייבות את למעט הוא שלפנינו הנידון אבל

הכוונה. אחר להלך לנו יש הכוונה, את סותרת

תנאי לגבי נאמרו הכוונה אחר ללכת לנו שיש השו"ע דברי והנה
בנדרים הדין "וכן כתב: כו ס"ק סא ובסמ"ע חבירו, עם מתנה שאדם
ירוחם רבינו הוא השו"ע של דינו ומקור ריח", ס' יו"ד שו"ע עיין

ח"י נכ"ג ד)מישרים סג שכן(דף לחברו, שבינו בדין דן הוא ואף
להלך שאין חברו עם מתנה שאדם תנאי כל בידינו גדול "וכלל כתב
שאראך מנת דעל וראיה לבד, הכוונה אח' אלא הכתוב לשון אחר
משלו... להראות אלא זאת נתכוונה דלא מקדש דהאיש זוז מאתים

מי דקנו דאע"ג החדושין, שמה פסקו וכןוכן הכוונה, אחר נלך ניה
חוזר". עמד שאם מרע שכיב במתנת וכן ז"ל הרמב"ם פסק

ומשם לחברו אדם שבין דברים על גם מדבר ירוחם שרבינו הרי
סא. שבסי' השו"ע פסק מקור

אחר בהם שהולכים נדרים, לענין כתב א ריח יו"ד השו"ע ואולם
שלא ונשבע בלבישתו ונצטער צמר משא טעון היה אם כגון הכוונה,
זה נתכוין שלא צמר, בגיזי להתכסות מותר לעולם, צמר עליו יעלה
דוקא זה וכל הוסיף: וברמ"א בזה. כיוצא כל וכן צמר לבגד אלא
כולל, הנדר שלשון כל לחבירו בנודר אבל עצמו, לבין בינו בנודר

דמוכח. באומדנה לא אם אחריו הולכים

הוא: שהכלל ריב"ש ע"פ פירש ב ס"ק ריח סי' והט"ז

כוונתו.א) אחר הולכים עצמו, לבין בינו נודר

אע"פב) אחר עניין על מורה המתנה לשון אם לחברו, מתנה נותן
מסוים, במקרה המתנה שתתבטל שנתכוין להבין יש הלב כונת שמצד
עם יחד הכניסוהו שהקהל בזקן שם שהובא הריב"ש נידון (ודוגמא
השאלה ונשאלה סיבה, מפני הזקן את סילקו ולבסוף משרתו, הנער
כיון בעיר, להישאר ורשאי בישוב זכה הזקן אגב שבא הנער האם
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הכניסו לא הרי הכונה ע"פ דנים שאילו ברור שהרי רשות, שקיבל
קיבלו הכניסה רשות את כשקיבל בפועל אבל הזקן, מפני אלא הנער
האומדנא, אחר הולכים אין הזקן). בכניסת הנער כניסת לתלות בלא
צורך ואין הנותן, של לשונו מצד חברו זכה חברו לטובת שהוא וכיון

שווים. יהיו ולבו שפיו

שמת,ג) וכסבור הים למדינת בנו שהלך מי כגון דמוכח, אומדנא
מתנותיו. ומבטל חוזר הוא, שחי לו נודע ושוב נכסיו וחילק

ודאיד) משמעויות, שני לו שיש לשון ואמר לחברו מתנה נתן אם
עליו מחברו שהמוציא לו, שטוב בענין לפרשו הנותן ביד הברירה

ה. ס"ק עה בש"ך המובא מנמוק"י להלן ועיין הראיה.

הסמ"ע הכוונה, אחר ללכת שיש בסתם כתב חו"מ שו"ע והנה
יוסף הבית דעת גם זו לכאורה ממונות, דיני לבין נדרים בין השווה
נדרים בהלכות רמ"א האם לדון לנו ויש לעיל, שהובאה בתשובה
וכפי שחולק או סא, סי' חו"מ בשו"ע האמור עם מסכים ט"ז, ע"פ

לעיל. הנזכר רמ"א שבשו"ת שיטתו

יט סעיף קיח העזר אבן מאיר בבית ג)והנה פ, על(דף כתב
שם אדרבא שהרי הסמ"ע ראיות על לי "קשה הנ"ל הסמ"ע דברי
כולל הנדר שלשון כל לחבירו בנודר אבל כתב... רמ"א] [צ"ל: בשו"ע
שחבירו כיון לחבירו שנוגע דמה משום לענ"ד ויראה אחריו... הולכים
אינם שבלב שדברים איפכא אמרינן לכן כוונתו על לעמוד אפשר אי
על סמך וחבירו שכולל הלשון משמעות אחר והולכים דברים,
שאדם לתנאי מזה ללמוד יש איך וא"כ הקנין, נגמר ועפ"ז המשמעות

וצ"ע". חבירו עם מתנה

כתב ולא יו"ד, מרמ"א הסמ"ע דברי על הקשה מאיר שהבית ואף
נראה לכאורה נדרים, בהלכות רמ"א לבין חו"מ שו"ע בין שמחלוקת
וכן ריח, ביו"ד כרמ"א סובר אינו סא, חו"מ ושו"ע בדבר שמחלוקת

להלן. וכמובא מאיר הבית סובר שכך המהרש"ם שהבין נראה

לו שנדרו מי שהבין מה אחר הולכים שבו נדר בין שמחלק [או
הנותן]. כוונת אחר שהולכים התחייבות שאר לבין
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השנים עבור "רק הלשון האם שלפנינו, בנדון לדון יש הט"ז ולדעת
כל ארוך וזמן קצר, זמן משמעויות: שתי סובל נשואים", הזוג שבני
ריב"ש מנידון ושונה הנותן, דעת אחר הולכים שאז גרושין, אין עוד
רגל דריסת הנער קיבל כבר ששם כיון לעיר, שנכנס הנער גבי הנזכר
השאלה כאן ואילו להוציאו, ניתן האם היה והנדון תנאי בלא בעיר
זמן כל בחדשו חודש מידי זכויות לאשה ולתת להמשיך יש האם

פרודים. היותם למרות נשואים שהם

מאיר שהבית מקומות בשלשה שכתב מהרש"ם בשו"ת ומצאתי
בהלכות שהרמ"א שהכוונה [וצ"ל המילים, אחר שהולכים וסובר חולק
שו"ת מאיר]: דבית אליבא סא סי' חו"מ שו"ע על חולק נדרים
ב יד תמורה לתוספות ציין ושם ח, אות קצב סי' ח"ב מהרש"ם
כי להעיר [יש המשנה", מבלשון השטר בלשון לדקדק יש "דיותר
ד"ה ב יז תמורה בתוס' נמצאים הם אבל שם, בתוספות הדברים אין

קנז סי' ועי"ש .(בסופו)לא],

את דעתו על לההעלות לאדם יש הנער בענין הבדל, עוד ויש
בכגון אבל הפסיד, התנה ומשלא בעיר יקלט לא שהזקן האפשרות
אח"כ שאירע ומה סגור, כבר שהכל חשבו שניהם הרי הגירושין הסכם

טעות. בגדר הוא

וכתב סא סי' שו"ע דברי הביא עח סי' ח"ה מהרש"ם ובשו"ת
ממון". להוציא אפשר אי מקום מכל בזה, פקפק שהב"מ "שאף

הנתבאר לפי עצמו סא בסי' השו"ע הרי סתירה, שאין אולי ואפשר
ההתחייבות שאז טעות, מתוך מתחייב בין לביןמחלק מחייבת, אינה

חותם כמו תופסת, שההתחייבות מספק, ידוע בלתי דבר על מתחייב
כלפי ההתחייבות או משמעותו, את למתחייב ידוע שאין שטר על
מתוך אלא טעות מתוך התחיבות אינה שזו הריב"ש, בנידון הנער
הדין והוא דעתם, את עליה נתנו שלא אפשרות על מחשבה חוסר
אחרת אפשרות דעתו על העלה שלא מפני סתם בלשון לחברו בנודר
חלה, שההתחייבות מסכים, היה לא בדעתו מעלה היה שאם ברור ולא
דין שיש בנזיר וכמו טעות, שישנה ברור הגירושין, הסכם בכגון אבל
וקבלתו נזירותו שאז ידיעה, חוסר בגלל יין, מאיסור ידע לא אם שונה
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אם זה לעומת וספק, ידיעה אי של במקרה גם חלה שהקבלה חלה,
חלה. אינה הנזירות טעות לו שהיה היין, איסור את לו שיתירו חשב

אלא דן לא מאיר הבית שאף כתב קד סי' ח"ג מהרש"ם ובשו"ת
לכל שניכר בדבר אבל חברו, של כוונתו מה יודע אדם שאין משום
פשיטא כוונתו, ומבין יודע חבירו שגם דעת וגילוי דמוכח באומדנא

הכוונה. בתר דאזלינן

הבית את המוכר פ' נמוק"י בשם ה שם וש"ך ב עה, סמ"ע ועי'
ממש אמרן לא אם כנגדו שיהיו אדם של בדבריו מדייקים "שאין

דיבר". הוא שטות דדרך אמרינן ולעולם

המהרי"ק. בשם שהביא מה שם מהרש"ם ועי'

שבין המתחייב באם סא סי' לשו"ע הדבר תלוי שהעיקר ונראה
שהוא הבעל אם שלפנינו: ובנידון הבין, לא או כך הבין הצדדים
דעתו, על העלה לא שהבעל וברור הבין, לא אם הבין המתחייב
אבל פרודים היותם זמן על גם משכורתו את לחלק לאשה שיתחייב
שאילו ברור אבל כזה, מצב שיווצר העלה שלא כיון מגורשים, לא
שנח חו"מ לש"ך הדבר דומה מסכים, היה לא דעתו על מעלה היה
היה אילו שחברו לו שברור חברו אצל מתארח לענין שפסק א ס"ק
משום בזה ואין ולאכול לקחת שרשאי שיאכל, מסכים היה יודע
ידע המקבל אם גם תלוי מאיר הבית ולפי מדעת", שלא "יאוש
ונידון בהתחייבות, לא אבל בנדר, דוקא אמורים דבריו ואולי ונתכוון,
אם גם ליתן המצווה נתכוין האם מרע שכיב בצוואת הוא ירוחם ר'

מחוליו. יעמוד

דבר נולד כך ואחר מתנה שנתן במי הראשונים נחלקו כבר והנה
חושב היה שאילו לנו ברור אבל המתנה, מתן בעת עליו חשב שלא
בבא למרדכי המתנה: את נותן היה לא שקרה, דבר אותו שיקרה
ד"פ ולמהר"ם חולקים, שמביא ועי"ש בטלה, המתנה תצג אות בתרא
אות בתרא בבא שעורים קובץ ועי' בטלה, אינה המתנה תתקמב סי'
ש"ך עי' ילד לו נולד ואח"כ מתנה בנותן שדן ובנדון תמה, - תמג
מהר"ם לשו"ת שם שציין במה ועיין בדבר שדן רמו סי' ריש חו"מ
היא המחלוקת כל אמנם רצט, סי' מהרשד"ם ובשו"ת קח סי' לובלין
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והלה לחברו חבר הדין והוא - לאשתו נותן שהבעל [ובמתנה במתנה,
שלא מגרשה שהוא שאע"פ מחלוקת אין - חברו להיות הפסיק
משום ב, סעי' צט סי' אבה"ע בשו"ע כמבואר במתנתה, זכתה מדעתו,
מיניה למשקל בעי ערביה ולרחמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן "דאטו
במכירה אבל הגאונים] ע"פ ז ס"ק שם ח"מ לעולם" ליה דרחים
שאירע מה בגלל לבטלה הקונה יכול שאין ברור מקנה, אחרת שדעת
פרה בלוקח שכתבו ב מז, כתובות תוספות שנראה וכפי כך, אחר
למכירה, מאשר למתנה יותר נוטה שלפנינו המקרה מקום מכל ונטרפה,
והותנה דובר שלא כיון למכירה, דומה גירושין שהסכם לדון שיש אף
מקנה אחרת דעת לומר ניתן אין כן על במפורש, מראש זה מקרה על

בפועל. בוצעו לא הגירושין עוד כל לא ובוודאי

וסמ"ע חו"מ שו"ע בין בדבר מחלוקת יש אם אף מקרה ובכל
זו ואולי השו"ע, נגד להוציא אפשר אי לכאורה יו"ד, הרמ"א לבין

עי"ש. עח, סי' ה חלק מהרש"ם שו"ת כוונת

שכתבו חוזר, ואינו ד"ה א ט גיטין מתוס' ראיה להביא יש עוד
הוא שהדין מחוליו, ועמד לעבדו נכסיו כל שכתב מרע שכיב לגבי
חורין, בן שם עליו יצא שהרי בעבד, חוזר ואינו בנכסים שחוזר
קנה ולא הוא מרע שכיב מתנת הא חורין בן יצא למה תוס' והקשו
שכיב דדעת דכיון ותירצו מיתה, לאחר גט ואין מיתה לאחר אלא

מחיים. דהיינו לשחרור הראויה בשעה שיקנה דעתו לשחררו מרע

נוספו כאילו דנים אנו "מהיום", המצווה אמר שלא אף והיינו
לקיים כדי זאת וכל הכוונה, אחר שהולכים מפני בדבריו, אלו מילים

הצוואה. את

אחר הולכים היינו אילו עבד, בנידון ששם, ולדחות לדון יש אמנם
אחר הולכים שכזה ובמקרה מתבטלת, היתה הנתינה כל המילים
האם שדנו לעיל, הנזכרת בתשובה וב"י הרמ"א מחלוקת ועיין כוונתו,
מתבטלים המצווה דברי כל פירוש הוספת שבלא מקום בין הבדל יש

מתבטלים. דבריו כל שאין למקום

הביא השניה, השאלה לט סי' התשובות בחלק שבע בבאר והנה
להשתדל דיש מבואר "הרי וכתב סא סי' והשו"ע ירוחם ר' דברי את
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שכפי פי על אף הדין כנגד יהיה שלא התנאי הכתובלפרש הלשון
הדין". נגד היטב באר יפה מפורש תנאי הוא בתנאי

מחיים כתובה האשה שתגבה בעל כתב אם שם פסק כן ועל
שירד בשטר לווה כתב ואם וחיזוק", "לקיום שנתכוין לפרש יש
כיון הכרזה. ובלי ב"ד שומת בלא הלוה לנכסי מעצמו המלוה
כוונתו לפרש יש וע"כ בב"ד, אלא למשכן שאין הדין, כנגד שהוא
שבע הבאר לפני שהיה בנידון וה"ה שידוננו. דיין ימצא לא אם
אחד כל מוסדרות בלתי "ההוצאות שכל שהתנו שותפים באחים
טיפול הוצאות גם השותפות כוללת האם והשאלה מחלקו", יוציא
מגיעה שאינה התחייבות כל שבע הבאר דעת זה ולפי במחלות,
מסוים, בתנאי אלא להתחייב נתכוין שלא לתלות יש הדין, מן
אמנם הפוסקים, שהעתיקוהו לי ידוע ולא חידוש דבריו ולכאורה

בו. לעיין ציין הש"ך

הכוונה אחר אלא המתחייב דברי אחר הולכים שאין מצינו עוד
קבוע בנוסח נכתבו שנכתבו שהדברים מפרשים שאנו מקומות באותם
המובאת הרשב"א תשובת עיין דשטרא", "לשופרא רק וסטנדרטי,

סו: סי' סוף העזר אבן יוסף בבית

כתפאי, דעל מגלימא ואפילו בכתובות לכתוב שנהגו זה "שאלה,
וזה מנהג אינו אם תשובה דשטרא. שופרא או דווקא, הוא אם
בדוקא אחרים, הורגלו שלא מה שכתב שזה בעיני הוא קרוב כתב,
לכתוב הכל שהורגלו כיון אבל לה, ותגבה פשוט לו ואומרים כתב,
בדעת שיכתבו בדעת ואינו הוא, דשטרא דשופרא מסתברא כן,

ערומים". ויפשטום

רשות לנו יש ההגיון, נגד שהוא שנכתב דבר שכל למדנו הרי
לגר"א משפט עזר ועיין מחייב., ואינו דשטרא לשופרא שנכתב לפרשו
שהוא בדבר אפילו הרשב"א, לדברי שאף ה סי' ז"ל גולדשמידט
שמה קביעה ע"י אם דשטרא, שופרא אומרים אין להגיון, בניגוד
כגון שנעשה, מעשה לבטל באים בכך דשטרא, כשופרא נכתב שנכתב
קבוע, נוסח ע"פ להברחה, שאינו בפירוש שנכתב "מברחת" מתנת



הכוונה ע"פ או ניסוחו ע"פ נקבע הסכם קלאהאם

יפה כוחה אין זו שטענה משום דשטרא, לשופרא שהנוסח ולטעון
מיישב ובכך שם עיין בטל, שהמעשה דמוכח כאומדנה לעשות כדי

עט. כתובות בר"ן המובאים הרשב"א דברי את

כמו הציבור לכלל הנעשה סטנדרטי בנוסח כשהנדון להוסיף, ויש
"שופרא לומר מקום יש שם שינוים, בה לעשות מקובל שאין כתובה,
שיש ומקובל מאחר מקובל נוסח שיש אף פרטי חוזה אבל דשטרא",

דשטרא". "שופרא לומר אין שם לחוזה, חוזה בין שינוים

הדברים: מסקנת

בפנסיה זכויות לאשה ואין המתחייב, כוונת ע"פ לפסוק לנו יש
משום או וזה מגורשים, אינם אך פרודים שהם בתקופה הבעל של
משום או המתחייב, כוונת אחר ללכת לנו שיש מוסכמת שהלכה
מעיקר מגיע שאינו ממון ובמיוחד מספק, ממון להוציא אפשר שאי

הדין.

לחלוקת הבעל התחייבות היתה אכן אילו הנידון כל כי נוסיף, עוד
מהפנסיה מחצית לך מקנה אני יאמר אם למשל אבל תקפה, הפנסיה
בו שיש בגלל להועיל, יכול שאינו בעלמא קניין אלא זה אין שלי,
לו יש לעולם, בא שלא דבר ברשותו, אינו שבעולם: החסרונות כל
ובכתיבה שלשתן במעמד אלא נקנה אינו ומלווה כמלוה, זכות
הפוסקים שלרוב [שאף סיטומתא קנין גם בזה מועיל ואין ובמסירה,
שאין כיון לעולם] בא שלא בדבר שקונה דעה יש הרי קונה אינו
שחברות כיון להקנותה, ניתן ואין הפנסיה לגבי חוקית מועיל הקנין
זכויות לגבי חברו עם שלה לקוח שבין בהסכם מכירה לא הפנסיה

הלקוח. לבין שבינה פנסיה,

דבר של חסרון וגם קצוב שאינו דבר של חסרון גם יש כן כמו
ממש. בו שאין

משום בזה אין דהיינו החוק, פי על הן מועיל שכזה קנין ואין
הפנסיה שחברת כיון שניתן, הדין פסק מכח לא וגם דמלכותא, דינא

אנשים. שני שבין שכזו בהקנאה מכירה אינה
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הפנסיה מחברת שיקבל מה כל שאת להתחייב אדם יכול אמנם
שירצה. למי לתת מתחייב הרי שיקבל הסכום כפי או

מחצית את לשלם מתחייב... "אני להיכתב צריך היה והנוסח
לאשתי...". הפנסיה... מקרן שאקבל הכספים

על השתלמות בקרן וכן בפנסיה זכויות לאשה אין האמור לאור
בפועל. הגט למתן ליום עד ההסכם חתימת שמיום הזמן

על יודע שאינו דבר על שהמתחייב מקומות, מכמה למדנו, עוד
להתחייב הסכים שהמתחייב משום או חלה, ההתחייבות התחייב, מה
וטעה המתחייב אבל השוק", "תקנת משום או לפניו, שכתוב מה כפי

הכתוב אחר ולא הכוונה אחר הולכים שישבהתחייבות, (ואפשר ,
מהמוחזק) להוציא אין מקום ומכל בדבר, .מחלוקת

חשב שלא דבר נולד כך ואחר מתנה שנתן במי הראשונים נחלקו
אותו שיקרה חושב היה שאילו לנו ברור אבל המתנה, מתן בעת עליו

בטלה. המתנה אם המתנה, את נותן היה לא שקרה, דבר

הנתינה כל אם המתחייב, בכוונת מילים להוסיף רשאים לפעמים
אי כוונתו.מתבטלת, שזאת נפרש לא לו

ההגיון, נגד הוא הנכתב כאשר סטנדרטי, בנוסח שנכתב דבר כל
ידי על אם פרט דשטרא, לשופרא רק שנכתב לפרשו רשות לנו יש

להתבטל. עלולה הנתינה כל כך



שוא ממצג כתוצאה קלגהתחייבות

יב סימן

שוא ממצג כתוצאה התחייבות

dpw d`vezke deab xigna xg` dpew el didy raypy xgeq

ozg /dzid `ly d`eeld lr axr mizgde mixrdy in /dpewd

/zifpky` daezk el xciq axdy xge`n el xxazpy icxtq

xac /cere ,razp ,cr iabl drhe eal l` my mc` oi`y xac

lr aiigznd mzg m` aiign ,ab` jxck mb xhya azkpd

dn lr izpad `l oerhl leki mc` oi`y mrhd /xhyd

izn /rciy dwfg ;exiag lr jneq ;mlerd oewiz :iznzg

.zepzdl mc`d lr didy mixne`

כך הוא הסחורה ששווי ופירסם סחורה, שהציע בסוחר מעשה
שלא הקונה קודמים, קונים כבר עליה ששילמו המחיר וזה וכך
כך, על להשבע מוכן הוא האם הסוחר את שאל בדבר בטוח היה
נתברר והנה קנה, והקונה לו, שולם כך זה שאכן נשבע הסוחר
אונאה, דין שאין במקום הדין מה שקר, היא והשבועה שהדברים
בסימן האמור פי על לכאורה טעות. למקח המקח נחשב האם
לא עוד הקונה אם כן, ואם הכוונה, אחר ללכת לנו יש הקודם,

לחזור? רשאי האם שילם,

והוא קשה במצב נמצא קרובו שפלוני לו שהודע מי נוספת שאלה
לערוב קרוב אותו הסכים כן ועל ערב, דורש והמלוה להלואה, זקוק
שרק אלא עוד ולא במצוקה אינו שקרובו התברר ולבסוף להלואה,
ממנו להוציא כדי קנוניה היתה בקיצור הייתה, שלא הלואה על הודה

בטלה? הערבות האם כסף,

על אותו החתים שהרב ספרדי בחתן הדין מה שלישית שאלה
ורוצה חתמתי מה על ידעתי לא טוען והחתן אשכנזי, בנוסח כתובה
תקנות כגון האשכנזים כתובת ע"פ הנוספים מהחיובים עצמו לפטור

וכיוצא. שו"ם
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מה על הבנתי לא לטעון: המתחייב יכול אותן טענות בשתי נדון
נוספו הדברים חותם; הייתי שלא ברור מבין הייתי ואילו חתמתי
שם הייתי ואילו לכך, לבי שמתי לא כן ועל אגב כדרך "והוגנבו"

מתחייב. הייתי לא בכלל או מוחקם הייתי בוודאי לב

על ידעתי לא לטעון יכול אדם שאין בידינו נקוט כלל לכאורה
והשטר ידו בחתם "הודאה ג: מה סי' שו"ע פסק וכבר חתמתי, מה
שחתם עדים ויש לקרות, יודע שאינו ברור והדבר עכו"ם של בגופן
ובסי' בו", שכתוב מה בכל הוא מתחייב מקום מכל קראו, שלא עד
הבין ולא הארץ עם שהיה אשתו כתובת על שטען "מי יג: סעיף סא

הח הדיןכשקרא והוא וברמ"א לו, שומעין אין והתנאים, הכתובה זן
לא גברא דהאי אמרינן ולא השטר, מן לדקדק שיש דקדוקים בשאר
אותו פי על ודנין השטר, לשון "מדקדקין ט"ו: ובסעיף כך" כל דקדק
שהדין סבור והיה האי כולי גמיר לא גברא האי אמרינן ולא דקדוק

לשון", אותו כתב כך ומפני כך בענין היה

סו: סימן אבה"ע יוסף בבית הובא בתשובה, הרשב"א הדברים ומקור

הרשב"א בתשובות שבא(ח"א)"כתוב הארץ עם על תרכ"ט סימן
שלא ואמר כתובתה, לה שיפרע דין בית לו ואמרו אשתו את לגרש
ה"ר פי את ושאלו התנאים, הבין ולא הכתובה החזן כשקרא הבין
לו, שומעין דאין [הרשב"א] אומר והוא לו, דשומעין והשיב מאיר
אומר אתה אין ואם בו, חתמו פיו ועל פה בעל עדים שהעידו דחזקה
כן, יטענו שכולם הנשים, על ולא הארץ לעמי חיוב הנחת לא כן
ויושב זקן הורה שכבר אעשה מה אבל תימה, דברי אלא אלו ואין
"ואיני יוסף: הבית כך על וכתב עכ"ל", שיבה איש עם חכם בישיבה
לא דתיובתא כיון גברא, דחזא משום הכלים אל נחבא למה יודע
לא כן לא דאם משום הרשב"א, כדברי לי נראה הלכה ולענין חזא,

כן". יאמרו הארץ עמי דכל חיי, שבקת

גם האם בשטר, אגב דרך הבאים הדברים דין מה נוספת השאלה
טענה דומה האם חתמתי, מה על ידעתי לא לטעון יכול אינו כך על
כאמור שטענתו חתם, מה על הבין שלא הטוען הארץ עם לטענת זו

טענה. אינה



שוא ממצג כתוצאה קלההתחייבות

אין לכך לבו שם לא שאדם שדבר מוצאים אנו מקומות בכמה
אותו: "לתפוס"

נחלקו ככהן, השטר בעל שם והוזכר עדים עליו שחתמו שטר לגבי
על בהסתמך כהן הוא השטר שבעל לקבוע אפשר האם הפוסקים
על ולא שבשטר" "מנה על רק להעיד לכאורה שבאו העדים עדות
בשו"ע הובאו הצדדים, לדברים ליבם שמו ולא יתכן כן ואם הכהונה,
מנה מפלוני לווה כהן פלוני בשטר כתוב שהיה הרי ג,ב: העזר אבן
ובב"ש הזה, זמן ככהני כהן בחזקת זה הרי עליו, חתומים ועדים
ולא עדים, לשון כשהוא אמורים הדברים הרשב"א לדעת ח ס"ק
עדים לשון אפילו הרמב"ם ולדעת לווה, חתימת מאשרים כשעדים

לברר. בלא המקובל ע"פ שכתבו לומר שיש ליוחסין מועיל לא

שאינו בדבר שטעו ונתברר שהעידו שעדים היא הלכה כן כמו
עליה רמו דלא שמילתא טוענים אנו כי כשרה, עדותם העדות עיקר
ועוד. ד, סעיף ל וסי' ג כט, חו"מ למשל עי' לכך, ליבם שתו לא

יכולים אנו טענותיו עיקר שאינו בדבר שטעה דין בעל ואף
רמיא דלא מילתא שלהלכה ו ס"ק ע סי' ש"ך ועיין בטעות, לתלות
בטעות ובין הלווה של בטעות בין נאמר אדעתיה לאו דאיניש עליה

העדים. של

ס"ק צד סי' יו"ד בפ"ת הובא טז סי' יו"ד תנינא נו"ב פסק וכן
חל כף שהכניס מי הנדון שם אחר, בעניין בשר,א של בקדרה בית

וכתב הקדרה, לתוך נכנסה מהכפית חלק איזה שזוכר טוען מכן ואחר
בשום קפידא איזה בזה שיש דעתו על מעלה שאינו בדבר "אמנם
ברי שלמד אחר ואומר שחיטה הלכות למד שלא שוחט כגון פעם,
קפידא שיש ידע לא שחיטה שבשעת כיון מהני, לא יפה, ששחטתי לי

כו'". דרסה בשהייה פעם בשום

אגב. דרך רק בשטר המופיעים בדברים הדין מה כן ואם

לחתימת עדים עדות בין לחלק כתב יג סא לסי' שלמה בחכמת
בסניפים, רק החיוב בעיקר אינו בשטר שהוסיף מה "אם הדין: בעל
בשתיקה אף חדש חיוב דאינו לומר יש בזה והדומה, נאמנות כגון
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ידו, חתימת בלי בעדים היה השטר אם אף מהני ובזה די, בעלמא
כיון חדש, וחיוב תנאי בזה היה אם אבל בעלמא, בהסכמה די דבזה
שטר, לכתוב לעדים במצווה או בשטר אלא להתחייב אדם יכול שאינו
אחרות: במילים שתיקה", בזה מהני ולא ממש בפה אמירה בעינן בזה
סניפים שהם בשטר שנכתבו אגב דברי עדים, רק בשטר חתומים כאשר
התחייבות לא אבל השטר, בעל את מחייבים העיקרית, להתחייבות
שבאה התחייבות אף דין בעל חתום השטר על כאשר אולם חדשה,

מחייבת. אגב כדרך

שהחותם כה סי' אשכנזי בצלאל ר' בשו"ת כתב בזה כיוצא
הרמב"ן בתשובת שכתב וכפי הכתוב, ככל להתחייב גמר ידו בחתימת

עז) סי' .(המיוחסות

הרשב"א בין לכאורה שיש הסתירה את לבאר ניתן זה ולפי
סי' סוף ח"א הרשב"א תשובת לבין חתן לענין יוסף בית המובא

קמז, סוס"י בב"י הובאה קנו, ועוד)אלף הגדולה כנסת בכך לענין(ודן
הקדש, בשדה כגובל שלה השדה את מיצרו שלה שבכתובה כלה
הקדישו שאחיה שלה, שדה אלא הקדש, שדה זה אין לטענתה כאשר
כנגד בכתובה, מהנאמר להוכיח שאין הרשב"א ופסק ברשותה, שלא
בכתובתה שכתב במה מרגשת כלה שאין סהדי ש"אנן טענותיה,
שחתמו משום ואם אחרים, על היא סומכת אלו בדברים וכיוצא
מסהדי", קא מילתא אכולה לאו דעדים כלום בכך אין עדים, עליה
תמוה, ולכאורה בכתובה, נאמר מה ידעה לא שהיא תולים שאנו הרי
על הבנתי לא לטעון יכול חתן שאין שפסק זה הוא הרשב"א הרי
עצמו שהוא אפשר חתן בנידון ברור, החילוק ולכאורה חתמתי, מה
הרי חתם, עצמו הוא שלא כפשוטו אמורים הדברים אם ואף חותם,
סניפים אפילו שאינם לדברים הכתובה נושא עיקר בין הבדל יש

העיק נסמוךלהתחייבות לא ואם אגב, דרך אחרת התחייבות אלא רית
עמי דכל חיי, שבקת לא כן לא "דאם חשש אין אגב, דברי על
על העורר ובדין הכלה, הפסידה לא כן ועל כן", יאמרו הארץ
זכותו, שאיבד א קט כתובות שאמרו כעד עליה חתום והוא השדה

עליה. חתום עצמו שהוא לפי לומר יש דין, בעל הודאת משום
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הבנתי לא לטעון יכול אינו בשטר שהמתחייב הטעם בעיקר והנה
שהמתחייב משום אחד טעם טעמים, שלשה נאמרו חתמתי, מה על

[רשב"א] רמב"ן דעת וזו שכתב, מי דעת על דעתו (המיוחסותסמך

עז) שכתובסי' מה בכל הוא "מתחייב ה: ס"ק מה סי' בסמ"ע הובא
נאמנות על הסומך שכל הסופר, על וסמך לקרותו חשש שלא כיון בו
על שהאמין מי שיאמר מה בכל להתחייב גומר הוא אחרים של
כגון פלוני שיאמר מה על סומך אדם אם תופסת והתחייבות עצמו",
שהסכים מי וכן בקר, רועי שלשה עלי נאמנים אבא, עלי נאמן
שלם וסי' נפרע לא או נפרע החוב האם לומר הנאמן יהיה שהמלוה

עא. סי' בחו"מ הוא

עדים שהעידו דחזקה לעיל: שהובא הרשב"א כלשון השני הטעם
בו, חתמו פיו ועל פה בעל

תאמר לא שאם מפני נאמר עיקר, שהוא אומר שב"י שלישי, וטעם
הערבויות כל וכן יבוטלו השטרות כל בריה, לכל חיי שבקת לא כן
לא החתן יטען הכתובות, כל וכן חתמתי, מה על ידעתי שלא בטענה

הרשב"א. מדברי לעיל שהובא וכפי חתמתי, מה על הבנתי

סי' יאיר החות בכך דן שנשבע הסוחר בענין הראשונה בשאלה
להעניש שיש אמנם שאף פסק ושם ט, ס"ק רז סי' בפ"ת הובא סט
יכול הקונה אין מאידך אבל לשקר, שנשבע שבועתו על הסוחר את
ואפילו המוכר של עדות על לסמוך לו היה שלא כיון בטענות, לבוא

קיים. המקח כן ועל שבועתו, על לא

רוב שכידוע שכיון השלישי הטעם משום כאן יש ולכאורה
נדרים משנה שאמרו וכפי להגזים, ונוהגים אמת מדוברי אינם הסוחרים
אנו מארבע, בפחות אמכור שלא נשבע אם שאף זירוזין", "נדרי ב כ
שקר. שבועת דין לזה אין ואפילו בשלש, למכור מתכוון שהוא יודעים

זה. מטעם מכירות הרבה יבוטלו זו מכירה נבטל ואם

קיימת, שהערבות פסק ושם לג, סי' רמ"א בשו"ת דן הערבות לגבי
התחייבות את הוציאו ובמרמה קנוניה ונעשתה הערב את ששיקרו אף
באיזה יפטר שבעולם ערב כל כן "אם הטעם כתב שם ואף הערב,
הערבויות כל כן לא דאם העסק", ענין לפניו ביררו שלא זמן כל טענה

יבוטלו. שבעולם
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אף להתחייבות, ערב אדם שאם ח קכט בשו"ע רמ"א פסק עוד
הערבשההתחיבות מקום מכל "אסמכתא", דיני בגלל תופסת אינה

שכאלו טענות נתקבל שאם הטעם בזה אף ולכאורה בערבות, חייב
ע"פ המועילה התחייבות זו שאין חשבתי הערב יטעון מחרתיים מחר

וכיוצא. דשלבל"ע אסמכתא, בגלל הלכה

אישית מכיר הוא שאותו לחברו שערב במי לדון יש זה ולפי
טעה ובאמת בחובות, שקוע שאינו ועשיר יכולת ובעל אמין כאדם
שיהיה שיתכן רגל, פשיטת בהליכי היה הלווה לו, שערב זמן ובאותו
בירר שלא כנגדו לטעון אפשר שאי מפני ערבותו, את לבטל רשאי
כל כן שאם אלא הרמ"א אמר ולא עליו, המוטל את עשה שלא או
אבל העסק, ענין לפניו ביררו שלא זמן כל טענה באיזה יפטר ערב
ידע הוא שכך מודים שהכל ובתנאי בירר, עצמו הוא או ביררו אם
בספר פרידמן ר"צ הרה"ג כדעת שלא וזה בטלה, ערבותו ביררו, ע"פ

ו. שאלה אריה פני

את ידע אילו שהקונה סהדי" "אנן בערב והן בסוחר הן והנה
האמת. את ידע אילו מתחייב היה לא הערב וכן קונה היה לא האמת

לפלוני מנה תנו שאמר מי א כ ביצה בגמ' מוצאים אנו בזה כיוצא
רצה שלא לכל שברור אף ישא, ירצה אם ובתו זכה מנה בתי, וישא

בתו. ישא כן אם אלא לתת

ואעפ"כ לפניו, שספק אדם שיודע דבר בכל הוא שהכלל ונראה
על מלוה אני אמר לא או התנה, לא אם לחברו, ערב התחייב, קנה,
הוא בנין ואב הספק, על הסכים כאילו זה הרי אומר, שאתה מה סמך
שהלוקח דבר היה ש"אם אונאה בדיני שכתב י ס"ק רלב הסמ"ע מדברי
לעשות הקפיד ולא ולטעמו לנסות שיכולים כגון לאלתר להבחינו יכול
בדק ולא לבדוק יכל אם דהיינו חוזר", אינו סתם לו מכר והמוכר כן

אונאה. מדין לבוא יכול אינו שוב לברר עשה ולא טעם ולא

להלן טז)ועיין ברירה.(סי' חוסר בגלל שהתפשר מי בענין ממהרשד"ם

ויעקב רבקה חשבה למה זה לפי פירשתי בפרשה" "עיונים ובספרי
יעקב יערים אם יעקב על תחול לעשו לתת יצחק שרצה שהברכה
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לברך רוצה יצחק מזה: גדול טעות מקח לך אין והלא יצחק, על
מקח בגלל הברכות יבוטלו לא למה וכי במרמה בא יעקב עשו את
הקול ספקות: ליצחק גרם שיעקב כיון פשוט, הכל הנ"ל ולפי טעות.
שינה שלא כיון לספק גרם יעקב גם עשו, ידי והידים יעקב קול

כ ואם לפני", א' ד' הקרה "כי שבה", נא "קום ודיבר כיוןסגנונו ן
לרבקה לקרוא כגון שיברך, לפני לברר עליו היה ספקות ליצחק שהיה
כן, עשה ומשלא מעבדיו, לאחד או לפניו הנמצא האיש מי ולשאול

עוד. ועי"ש קיים, "והמקח" טעות מקח בטענת לבוא יכול אין

מי כל וכן סוחרים, על סומכים שאין יודעים שהכל כיון כאן ואף
על כן ואם עליו, סומכים אין להלואה זקוק שהוא סיפור עם שבא
ממך קונה או לך מקנה אני להתנות או לברר המתחייב או הקונה
בתי, את ישא אם רק מנה נותן או שאמרת, פי על לך, מלוה או
מספק, הסכים כאילו הרי בירר, ולא שאל לא זאת בכל ואם

קנין. וקנינו תופסת והתחייבותו

חשוב הדבר היה שאם הרי האשכנזית והכתובה החתן לגבי כן ואם
אומר שאתה מה פי על ערב אני לומר או להתנות עליו היה בעיניו
מנהגי כפי כתובה רוצה אני וכן שלך הסיפור סמך על קונה אני או
ברבנות נישא אם וע"כ כך, על מקפידים שאינם הרבה יש שהרי עדתי,
גם זה ולפי לחזור, יכול אינו התנה ולא אפשרויות כמה שם שיש
בניגוד היא הטעות טענת עיקר כאשר הרשב"א, דברי בין סתירה אין
ולא הכתובה עיקר נושא על היא העולם שתקנת אלא העולם, לתקנת
נזק שום יהיה לא יתקיימו לא אם גם שאלה צדדיים, דברים על

העולם. לחיי

נותן שבעל שמתנה היא פשוטה הלכה דהנה לישב, ניתן זה ולפי
חברו להיות הפסיק הלה כך ואחר לחברו חבר הדין והוא - לאשתו
שהוא ואע"פ מהמתנה, לחזור הנותן יכול אין להתגרש ובאים -
צט סי' אבה"ע בשו"ע כמבואר במתנתה, זכתה מדעתו, שלא מגרשה
בעי ערביה ולרחמיה לחבריה מתנה דיהיב מאן "דאטו משום ב, סעי'
בשם ז ס"ק שם בח"מ כמובא לעולם" ליה דרחים מיניה למשקל
ואחר מתנה שנתן במי הראשונים שנחלקו מצאנו ומאידך הגאונים,
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שאילו לנו ברור אבל המתנה, מתן בעת עליו חשב שלא דבר נולד כך
למרדכי המתנה: את נותן היה לא שקרה, דבר אותו שיקרה חושב היה
ולמהר"ם חולקים, שמביא ועי"ש בטלה, המתנה תצג אות בתרא בבא
בתרא בבא שעורים קובץ ועי' בטלה, אינה המתנה תתקמב סי' ד"פ
מכר אחד שאם ב מז כתובות מתוס' דייק [ושם תמה, - תמג אותיות
מאחר המכירה, את לבטל יכול הקונה שאין נטרפה, ואח"כ בהמה
שיש שבמתנה דייק ומכאן במכירה, רוצה המוכר והרי צדדים שני ויש

לבטל. יכול הנותן, והוא אחד צד רק

שקלים במשנה ששנינו מה לפרש לכאורה לי נראה זה ולפי
משך שהגזבר ואחר להקדש לספק עליו שקיבל שמי ט משנה ד פרק
לו והחמיצה לו התליעה היין, החמיץ או הסולת התליעה מעות ונתן

אחדלמו צד שרק מתנה, כמו זה שהקדש ואפשר למה? ולכאורה כר,
אחר והחמיץ התליע אם גם בו לחזור יכול ההקדש כן ועל יש,

ב"ד]. תקנת כנראה שהוא פירש בתויו"ט אמנם הקניה,

ריש חו"מ ש"ך עי' ילד לו נולד ואח"כ מתנה בנותן שדן ובנדון
סי' לובלין מהר"ם לשו"ת שם שציין במה ועיין בדבר שדן רמו סי'
מתנות החזרת דין למה צ"ב כן ואם רצט. סי' מהרשד"ם ובשו"ת קח
לו שנולד מי ואילו מתנה, היא שהמתנה לכל ומוסכם במחלוקת אינו

במחלוקת? שנוי הדין בן

ושאוהב שכיח דבר היא לאוהב מתנה ברורים, הדברים הנ"ל ולפי
נבטל ואם העולם, טבע וזה שכיח, דבר כן גם הוא לשונא נהפך
אנו כן ועל יבוטלו, מתנות שהרבה חשש יש זה טעם מפני מתנות
יהיה המקבל באם תבוטל שהמתנה רצה המתנה נותן אם אומרים
שהסכים מניחים אנו התנה ומשלא להתנות לו היה שונאו, כך אחר
לאחר בן לו שנולד מי לענין אבל הספק, משום ולו קיימת והמתנה
וגם תבוטל, שכזו מתנה אם לציבור תקלה יגרם לא נכסיו, כל שנתן
היה ולא מאחר התנה שלא על המתנה נותן על בטענות לבוא אין

הדין. חוזר וע"כ וצפוי, שכיח שאינו בדבר להתנות לו

ו ס"ק מט סי' סמ"ע שלדעת חכם, תלמיד שהוא במי לדון ויש
לברר דרכו ת"ח גם ד ס"ק שם הש"ך [לדעת לברר, דרכו אין
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ב, ביאורים מט המשפט נתיבות לדעת ואילו נשים] לעניני פרט
במילתא גם לשקר חוששים אינם אנשים לת"ח התרומות, בעל בשם
יכול כן ועל מבין, הת"ח שאין שחושבים מפני לגלויי, דעבידא
אנשים ששאר דבר הוטעתי, ולטעון שבשטר מעדותו לחזור ת"ח
מה יטען ת"ח אם לדון יש כן ואם כן, לטעון יכולים אינם
לבטל נאמן יהיה האם אותי, שהטעו מפני היה שהתחיבתי
מדייק שאינו טבעו יודע הת"ח שאין צ"ל לכאורה כי התחייבותו,
כיצד כן תאמר לא שאם לנתה"מ, האמת יודע שאינו או לסמ"ע
מפני ולנשים, הארצות לעמי דומה ואינו בשטר, להעיד רשאי הוא
להתנות, להם היה כן ועל יודעים אינם שהם לפחות יודעים שאלו

יודע. אינו כאמור ת"ח ואילו

לפניו, שספק אדם שיודע דבר בכל הוא שהכלל כאמור נתבאר הרי
שידע למרות בירך [גם לחברו, ערב התחייב, קנה, זאת ולמרות
לא אם אליו], מתכוון שהוא אחד אותו אינו לפניו שהנמצא שאפשר
מה או אומר, שאתה מה סמך על רק מלוה אני אמר לא או התנה,
הספק, על מרצונו והתחייב נתן הסכים, כאילו זה הרי לפני, שהוצג

כדין. תקפות הנתינה או וההתחייבות

יכולתו, כפי בירר אם הדין והוא עליו, המוטל את עשה אם אבל
בו. לחזור יכול

שאין מנת על לחברו האומר אמרו אונאה לגבי שהרי צ"ב והנה
לט ס"ק ובסמ"ע כא, רכז שו"ע אונאה, עליו לו יש אונאה, עלי לך
הודיעהו לא אם במקח, אונאה שיש המוכר הודיעהו שאפילו כתב
אונאה כך כל בו שיש ידעתי לא הקונה לומר יכול האונאה, כמה
מחל אכן שאם יג ס"ק שם המשפט נתיבות דעת אמנם שאמחול,
מאשה והראיה הספק, על הבאה מחילה גם מועילה, המחילה במפורש
בכלל אם בספק, תמיד היא בכתובה שזכותה למרות כתובה, המוחלת
שהקונה החשש אלא המחילה, מועילה זאת ובכל כתובה, לה יהיה

למחול. נתכוון לא

ולפי בו, לחזור יכול ולמה לפניו, שספק הקונה ידע הרי ולכאורה
שיהיו הוא העולם וקיום העולם", "קיום הוא הטעם שעיקר האמור
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בקרקעות, כמו אונאה דיני שאין מקומות לאותם פרט אונאה, דיני
שכולו בערב משא"כ אונאה. דיני יש עוד כל לחזור יכול כן ועל
באלו. וכיוצא הספק על תמיד באה שהיא מתנה וכן הספק, על בא

שנצרכים דברים הן ומתנות ערבות ומכירה קניה כן, על יתר
לא כן לא ד"אם הטעם בהם שייך שכן וכיון עולם, של לקיומו
לא ובודאי מחילה אבל חיוב", הנחת "ולא בריה", לכל חיי שבקת
לתקן אין לכן חיי", שבקת לא כן "לא בגדר אינה אונאה, במקום
למה ודומה מחל. הוא הרי התנה ולא לדעת עליו שהיה שכיון
לא שאם אגב, כדרך שבאה אחרת התחייבות לגבי לעיל שאמרנו
או חיי", שבקת לא כן לא "דאם חשש אין אגב, דברי על נסמוך

כן". יאמרו הארץ עמי "דכל

ג, ס"ק קנד בב"ש הובאו ראשונים, נחלקו דהנה לדון יש עוד
האשה תובעת ועתה כתובה, כתב והלה שחין למוכה שנישאה באשה
הסוברים יש מחלתו, מחמת עמו לחיות יכולה שאינה מפני גירושין
מערימה היא שמא לחוש לנו יש שחין מוכה שהוא שידעה שכיון
ואילו כתובה, לה אין כן ועל הכתובה, את אח"כ לגבות כדי להנשא
תצא שאם להתנות הבעל שיכל כיון כתובה לה שיש המרדכי דעת

לעצמו. הפסיד הוא התנה לא ואם כתובה לה יהיה לא ממנו

למנוע העולם מתקנות זה שאף היא סוברים אותם דעת ואולי
למניעת חששו לא לעיל, שהובא כמו וכיוצא שבערבות ומה הערמות,
אלא להערמה, ש"מיועד" במי מדובר אין אלו שמקרים לפי הערמה,

הערמה, היתה להערמהשבמקרה "מיועד" שהוא שחין מוכה אבל
יפסיד. לא התנה לא אם שאף היא התקנה כתובה, לענין

אוירבך הגרש"ז בכך ודן התחייבות, של נוסף סוג יש כי נעיר, לבסוף
המפריש הארץ עם בנדון נג, סימן א חלק שלמה מנחת בשו"ת זצ"ל
נותן בעצם שהוא דעתו על עולה ולא להפריש, שליח שולח או מעשרות
הפרשה אלא אינו שעושה מה שכל וחושב ולכהן, ללוי אחוז עשרים
ממש: ממנה שהוא במנוי שאין תפילה, שהיא איזו עם אחד אחוז של

מפירותיו תרו"מ ומפריש הארץ לעם שידוע באחד פשוט "נראה
מנוסח במלה מלה וקורא ממאה מאחד יותר מעט בידו שנוטל זה ע"י
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כלל חשיב זה דאין שבידו, זה את אח"כ מפסיד וגם ההפרשה
מחמשה אחד מחלק הוא זו שבאמירה יודע שאינו כיון הפרשה
בעינן הרי מ"מ דברים, אינם שבלב שדברים ואף לאחרים, מפירותיו
שאנו דבאחד ונמצא אומר, שהוא מה ויבין שוין ולבו פיו שיהא
הפרשה, ספק רק זה הרי שאומר מה יודע הוא אם עליו מסופקים
לא שמעולם ויתברר נאמן יהי' הבין שלא אח"כ יאמר שאם כיון
לענין כ"ז סי' אהע"ז בשו"ע שמבואר וכמו והעניים, הלויים זכו
תבין שהיא צריכים מקודשת את הרי לה אומר אם שאפילו קדושין
כלל, מקודשת אינה הבינה שלא אמרה ואם קדושין, לשון שהוא
יודעים שאינם הרבה אנשים גם יש נד"ד דלענין הוא פשוט ...מ"מ
בדרומו עני ומעשר בצפונו ראשון מעשר אומרים שהם דבזה כלל
דמבואר ואף לאחרים. מפירותיהם אחוז עשרים בכך נותנים הם
שהוא אשתו לכתובת בנוגע שטוען במי י"ג סעיף ס"א סי' בחו"מ
שומעין דאין הכתובה את לפניו כשקראו כלל הבין ולא הארץ עם
שיפרשו ולבקש מבין שאינו לומר צריך היה דבתחלה משום היינו לו,

אמ שלא וכיון בכתובה, שכתוב מה עצמולו על כקבל הו"ל כן ר
סעיף מ"ה בסי' שם וכמו"ש כתובה, בשטר שכתוב מה כל לקיים
יש או לקרות, יודע שאינו הדבר שברור אף שטר על שחתם דמי ג'
בדעתו דגמר אמרינן שחתם כיון אפי"ה קראו, שלא עד שחתם עדים
בכה"ג דוקא זה כל אולם השטר, בתוך שם האמור כל על להתחייב
בדעתו שגמר אמרינן דשפיר התחייבות, שטר שהוא עכ"פ שיודע
שהוא כלל יודע שאינו בכה"ג אבל שם, שכתוב מה בכל להתחייב
כלום דלאו ודאי שלום, איגרת שהוא חושב אלא התחייבות, שטר
אם שאפילו אנשים רבבות ישנם הגדול לצערנו כאן גם וה"נ הוא,
הם פירותיהם, לתקן המעשרות על הממונה למשגיח רשות נותנים
צריכים וגם ממאה, מאחד יותר מעט להפסיד שצריכים זה רק יודעים
שבאמירתו דעתו על כלל מעלה אינו אבל תפלה, של נוסח איזה לומר
והוא שלו, בתוך העושה כאדם בפירותיו המעשרות על הממונה עושה
מעשרה אחד ולעניים שבצפון, מאלה מעשרה אחד ללוים מחלק
בנוגע גם כך חמץ... ביטול לענין שהזהירו כמו ולכן שבדרום, מאלה
מהמשגיח מבקש עצמו הפירות בעל אם אפילו ועני, ראשון למעשר
שהתיקון וחושב התיקון, מאופן כלל יודע אינו אם מ"מ פירותיו לתקן
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הפרשה, נוסח הנקרא תפלה או פסוקים אומר שהוא זה ע"י רק נעשה
הוא". כלום לאו

הגט, לפני שעושים מודעות ביטול לגבי הפוסקים דנו בדבר כיוצא
ומצות. תורה שומר שאינו מי של חמץ מכירת

למדנו: לעיל מהאמור

אתא. הבנתי לא אח"כ לטעון יכול אינו שטר, על שחתם אדם
ואין השטר בלשון ומדקדקים השטר, כתוב שבה השפה
לדקדק הבין לא ובודאי הארץ עם הוא שהחותם אומרים

השטר. בלשון

נאמנותב. על שסומך התחייבות לו; שהסבירו חזקה הטעם:
חיוב הנחת לא כן לא שאם העיקרי הטעם מחייבת; אחרים,

הארץ. לעמי

אגבג. דרך המופיע דבר על העידו או שטר על שחתמו עדים
דבר שאמר דין לבעל הדין והוא טעינו לומר יכולים בשטר

טעיתי. לומר שיכול אגב

הדבריםד. על גם מתחייב הוא הרי בשטר, ידו בחתימת החותם
בשטר. אגב דרך שמופעים

מוכןה. היה שפלוני או ביותר הזולה היא שסחורתו שנשבע סוחר
שקר, שבועת על לחייבו לפעמים ניתן הרבה, עבורה לשלם

מכירה. לבטל סיבה זו אין אבל

הערבותו. שווא, מצג לו שהציגו בגלל ערבות, על שחתם מי
הערב אם אולם הארץ, לעמי חיוב הנחת שלא מטעם תופסת,
פטור לחשוד, לו היה ולא לברר שיכל כמה עד בירר

מהתחייבותו.

איןז. בירר, ולא ספק שהיה כל ובמסחר, בהונאה בערבות הכלל
הארץ. לעמי חיוב הנחת שלא משום לבטל. יכול המרומה

נהפךח. מכן ולאחר אוהבו שהוא מפני מתנה לחברו הנותן
בעת כבר כי נתברר כן אם אלא לבטל, יכול אינו לשונאו

לבטל. יכול שאז שונאו, היה המתנה
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ילד,ט. לו נולד כך ואחר לחברו מתנה הנותן האמור, למרות
דבר ושנאה שאהבה משום והטעם לבטל, יכול אם מחלוקת
ואין חיוב", הנחת "לא נבטל אם ואחרת להתנות, היה שכיח,

המתנה. אחר בן לנולד דומה זה

שלגביוי. משום לבטל, יכול אם ת"ח, רימו אם להסתפק יש
לברר. לו היה כי הטענה אין

ויכוליא. אפשר לפניו, שספק לדעת לו שהיה אף שמחל מי
הוטעתי. לטעון

כעשריםיב. נותן שהוא מבין ואינו מעשרות שמפריש הארץ עם
אפשר כאחוז, אלא נותן ואינו וכיוצא תפילה שזו וסבור אחוז,
ומחתן שטר על מחותם דינו ושונה הפרשות, אינן שהפרשותיו
מה מבררים שאינם אלא שמתחייבים יודעים שאלו בכתובה,

מתחייבים. הם

יג סימן

טענות הדין לבעלי טוענים דין בית מתי
טענו לא עצמם שהם

minezia ml`l jit gzt /oic lral zeizkld zeprh mipreh c"a

daiq yi m` mb `"ayxle mipreh zxazqn dprh /dheyae

/razpd ixac z` yxtl ze`ad zeprh /orh `l dnl zelzl

mipreh r"eyl /xzei miwqet m`d zegt raeza zehiy rax`

yi m`d ,mixacd xagl leki epi`e exne`l ywan m` wx

`l oic lrae cirdy cg` cr /`"hily `"yixbd wqt /miwleg

.mekiq /zn`d xexia /zaiign ezecr u"ayzl ,aiign epi`y orh

וע"פ גירושין הסכם על חתמו זוג שבני הדין בבית היה מעשה
בעתיד. שיקבל זכויות לאשה הבעל הקנה ההסכם

"אין לעולם", בא שלא "דבר כגון רבים, חסרונות היו הזה בהסכם
הנוגעת שורה בו הוספה תיקונים, מלא היה עצמו ההסכם ממש", בו



יג סימן / משפט חושן / במשפט עיונים קמו

להסכם לתת הדין מבית מבקשים [הצדדים השיטים, בין ההסכם ללב
חסרונות. ועוד עליה, חתמו שהצדדים בלא מהיום] דין פסק של תוקף

על טענות לטעון לנו שאין החדשים מהדיינים אחד טען והנה
ידע לא דיוק ליתר או אותם, טען לא והבעל מאחר ההסכם בטלות

הדיינים". כעורכי עצמנו "עשינו וכי אותם, לטעון

מכל יקבל טוב שכר כן, תאמר שאם דיין, אותו שטעה ברור
מי אם ומעתה וללמוד, ולטרוח לחקור צריכים אינם שוב הדיינים,
ונפסוק נחייב אלא התובע את נחקור לא טענה העלה לא מהצדדים
לפי נדון לא וככלל באומדנה, פסולים, בעדות גם ב"אסמכתא", גם
נפש עגמת על בפיצויים נדון החוק, ע"פ ירושה נחלק תורה, דין
ומה אשתו, קנתה בעל שקנה מה ונפסוק ריבית נחייב דברים, ובושת
בשו"ע בקי אינו שכנגד הצד ואם הקדושה, לתורתינו נשאיר עוד
לא מהצדדים ומי מאחר זאת כל תתקבל! הטוען של טענה כל אזי
הדבר וישתקע כן, לעשות וח"ו שאסור ברור הלכתית, טענה העלה

יאמר. ולא

אף לי", "קים טענת דין לבעל טוענים דין בית שאין טען עוד
בידו, טעות כאן שאף וברור זאת, טען לא הוא אם מוחזק, הוא אם

שיבואר. וכפי

וכפי דין לבעלי שטוענים הדין נאמר מתי גדר לגדור לנו יש אמנם
להיות הדיין על נאסר ומתי לאלם", פיך "פתח מקומות בכמה שאמרו

הדין. כעורכי

מעט, תובע דינים: לשני חלוק לאלם" פיך "פתח של זה דין הנה
מו שאינה טענה שמעלה מי יותר, לתובע שמגיע מןוהאמת עילה

הדין. מן המועילה טענה לו יש ובאמת הדין

מכמה ולהלן לאלם", פיך "פתח שאמרו מקומות בכמה מצינו והנה
כגון לטעון יכול שאינו מי לענין דנו זה: בענין שדנו בחז"ל מקומות
ולגבי הדין, בעל ע"י נטענה שלא המסתברת טענה לגבי וכן שוטה,
או שנאמרה אמירה או נעשה לא או שנעשה למעשה והסבר פירוש
מדברי הפוסקים דנו עוד לאלם. פיך פתח אומרים האם נאמרה, לא
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טוענים שכן משמע ומאידך טוענים שאין לכאורה שמשמע הירושלמי
דין. לבעלי

שטוענים אמרו א לו בכתובות לטעון, יכול שאינו מי מעט: ונרחיב
פקחת היתה אילו שהרי זאת וכל נאנסתי", "משארסתני ארוסה לשוטה
לר"י אמנם ממון, להוציא אף טוענים שם ולרש"י כן, טוענת היתה
טוענים שאין ומה מספק, ממון להוציא טוענים אין שם בתוספות
אמרו ומכאן עץ, מוכת בחזקת שהיא משום בתולים, טענת לארוסה
פיך פתח משום נמצא, שאינו ולמי ליורש שטוענים מקומות בכמה

ועוד. ה"ו פי"ג כתובות רא"ש א, פז כתובות רש"י עי' לאלם,

כל לו טוענים גמור שבשוטה למד כב ס"ק יז סי' אורים ובתומים
שהיא, כל טענה לטעון מתחיל אם רק ולא לטעון, יכול שהיה מה

להלן. עי' אדם, בני שאר לגבי להלן המובא כפי

לאלם", פיך "פתח משום טוענים אין ליתומים אף כי ברור אולם
מ"ד ד"ה ב ע, בתרא בבא תוספות עיין ומסתבר, שכיח בדבר אלא

ועוד. א פו כלל הרא"ש שו"ת ואם, ד"ה גיטין ריש תוס'

טענה, בלא קרקע החזיק שאביהם במקום ליתומים טוענים אין גם
את קנה אביהם אם יודעים שאינם טוענים עצמם היורשים כאשר
סי' החושן קצות למד ומכאן צט,א, הרא"ש בשו"ת כמבואר הקרקע,

ללוקח טוענים שאין יד ס"ק שטועניםקנה כיתומים דינו (ולוקח
כ חזקה טענת דבורים בעל "שאיןעבורו) החרדל, בעל את לדחות די

למה דומה זה ואין שמא", שטוען כיון להוציא ללוקח טוענים
שיובא וכפי פרוזבול, טענת לגבי כגון להוציא, גם ליורשים שטוענים
פרוזבול, היה שאכן המסתברת טענה זו שפרוזבול משום או וזה להלן,
למחזיק זכות נוצרה בכלל האם היא השאלה וחזקה שבדבורים או

לחוב. פטור נוצר האם השאלה בפרוזבול, ואילו להחזיק,

מסתברת טענה לטעון

חובו שתבע [מי דרב, לקמיה אתו "כי אמרו: ב לז בגיטין
זה כגון ואבד, לך היה פרוסבול מידי ליה אמר שביעית] לאחר
לומר אדם שנאמן בטעם אמרו כן ולפני הוא", לאלם פיך פתח
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שבק לא פרוסבול רבנן דתקנו "כיון ואבד: לי היה פרוזבול
איסורא". ואכיל היתרא

"אומרים הכ"ד פ"ט שמיטה מרמב"ם תמה י ס"ק סז משפט ובשער
ש פרוזבול איה ואמר נתבע טען ואם לו שלם לולנתבע אומרים לו

לפני אף שלם לו אומרים למה ואבד?" פרוזבול לך היה לתובע
פותחים בי"ד לג סעי' סז לשו"ע אמנם פרוזבול, לו היה אם שמבררים

ואבד? לך היה פרוזבול שמא למלווה:

לו פותחים אף פרוזבול שעשה לכל שברור כיון ההסבר, לכאורה
ואבד. לך היה פרוזבול שמא בשאלה:

נמי "דאנן כתב: כג סי' וח"ד ריב ב חלק הרשב"א בשו"ת ואכן
שביק לא דחזקה משום ואבד לך היה פרוזבול כלום ליה טענינן

איסורא". ואכיל היתרא

ששמיטת ידעו שלא במקום אבל רשב"א: כתב קכז סי' בח"ד אמנם
לו לא טוענים אין לפיכך היתרא, שביק לא שייך לא נוהגת, כספים

ממנו. ללוקח ולא ליורשיו ולא

רנו. סי' המיוחסות ושו"ת כג סי' שם ועיין

בדווקא. בפרוזבול שהקלו שנראה צד סי' ח"א רדב"ז שו"ת ועי'

טענה שזו משום רק ואבד היה פרוזבול טוענים שנראה שכפי ואף
אנו טוענים, אין ההסתברות ברורה שאין במקום כן ואם המסתברת,
מקום בכל כן טוענים שאנו הרשב"א, של נוספות בתשובות רואים

האמת: לפי הוא שכן שנראה

כל בשבילו... טוענים דין "בית כתב: שצג ח"ב הרשב"א בשו"ת
והדבר ידיעתו ממיעוט אלא כן מלטעון נמנע שאינו מכירין דין שהבית
היה פרוזבול בשמא שאמרו כמו כן, שהיה הדין בית ראות לפי קרוב
שלא האמת, שהוא בעיניו שיראה בכל דן הדין בית וממנה ואבד, לך

האמת, בדרכי רק והאמיתית השלמה התורה זהבחרה אמרוומפני
בשו"ת הוא וכן בזה", כיוצא בכל וכן וללוקח, ליורש שטוענים

תפג. סי' ז חלק הרשב"א
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אינו וללוקח ליורש שטוענים הטעם הרשב"א, דברי לולי לכאורה,
תקנה זו אלא כן", שהיה הדין בית ראות לפי קרוב "שהדבר מפני
מסתבר, שכך מפני הוא פרוזבול שטוענים והטעם יכול, שאינו למי רק
ומסתבר לנו שברור טענות הם ליורשים שטוענים הטענות כל וכי
שלא מי אחד: טעם שהכל נראה מרשב"א אבל היה, כך שאכן לנו
שהוא כגון טענתו לאי הסבר יש אם אבל נגדו, הוכחה בזה יש טען
פרוזבול, כמו אחרת סיבה בגלל הדבר שמסתבר או לוקח, או יורש

עבורו. טוענים

שהוא מה לפי הכל דבר "סוף כתב: דומה בענין תד סי' ח"ב ושם
בחרה לא האמיתית שהתורה אמורים, הדברים הלב כוונת ואחר ענין

והדיין באמת לאמיתו".רק האמת לדון צריך

"דילמא פירש שם, גיטין יוסף, בנמוקי וכ"ה ברשב"א אמנם
שהיה למימר מהימן לא דאבד כיון סבר ומסבר ואבד לו היה פרוזבול

לו". פותחים הלכך לו,

נתבע דברי לפרש הבאות טענות

בזה אין אחר, לדבר אלא שאמר לדברים נתכוין שלא לטעון כגון
אמרו כן ועל לאלם", פיך "פתח ובתוספות)משום א מא, בתרא (בבא

שהאמת לו טוענים אין קניה, של בטענה שלא בקרקע שהחזיק שמי
פחד זאת, טען שלא ומה שטרו, את איבד שהוא אלא כדין שקנה
גזלן שיאמרו חשש שטרו יראה לא אם ואז שטרך הראה לו שיאמרו
אין שכזו טענה מעולם", אדם לי אמר "לא לומר בחר כן ועל הוא,
מוציאים היו לא זאת טען שאילו אף לאלם, פיך פתח משום טוענים

שהחזיק). מה מידו

פא. בסי' בך" הייתי "משטה טענת לגבי כן שאמרו מצינו וכן

שאין ופעמים דין לבעל שטוענים שפעמים משמע בירושלמי
מיקל הונא "רב ה"ח: פ"ג סנהדרין בירושלמי אמרו וכך טוענים,

אינון". יימרון אלא סהיד, חד עליכון מקבלין דאמר הונאלדיינא (רב
מקבל האם הדין, בעל את ושואל בעצמו שפותח הדיין את מבזה היה
אלא הדיינים", כ"עורכי שנעשה משום חברו, שהביא אחד עד עליו
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ממש ושוב משה). פני עי' לטעון, שצריך מה הדין בעל יךיאמר
ידע היה ולא בדינא, נש לבר זכו ידע היה כד הונא "רב הירושלמי:
משה הפני ופירש לאלם", פיך פתח שם על ליה פתח הוה ליה,
פתח אז בפיו, מסודרים היו ולא הדברים לגמור ידע לא הדין כשבעל

לומר. דעתך כך שמא לו,

הירושלמי של המימרות שתי את יישב שרמב"ם פירש ובפרישה
שהמימרא סובר הרא"ש ואילו התחיל) לא או לטעון התחיל אם (תלוי

ה היאהשניה הראשונה ומימרא חייא, בר הונא לרב והיא העיקר, יא
להלכה. ואינו מקום, בכל בסתם הנזכר הונא רב של

וטור. שו"ע הרמב"ם מדברי להלן ועי'

שלנו שבתלמוד וכתב הירושלמי את הביא ז אלף סי' ובראבי"ה
לו, טוענים לא טען לא שאם בך, אני משטה טענת לגבי אמרו
המחזרים רוכלים חזקת לגבי אמרו הבתים חזקת בריש ומאידך

לו. טוענים טען שלא אע"ג בעיירות,

הירושלמי. על נחלק שהבבלי נראה מדבריו ולכאורה

בזה ועי' הלכתיות, טענות טוענים אם שטוענים דברנו עתה עד
מה ולצורך דבריו, לפרש הבאות טענות המסתברות, טענות להלן,

המקרים שבהםטוענים? מקרים שני לצורך בעיקר הם שטוענים
על מהמגיע פחות תובע התובע כאשר האחד לאלם: פתח פותחים
שיש בזמן טובות שאינן טענות טוען התובע כאשר והשני הדין, פי

טובות. טענות לו

הפוסקים נחלקו דין, ע"פ לו שמגיע ממה נמוך סכום התובע והנה
התובע שמחל לחוש יש שמא יותר, ומחייבים טוענים דין בית האם
ממקום לנתבע התובע שחייב חשבון בגלל לו שויתר או לנתבע,
וכן שמחל, אחר גם ויגבה בו יחזור דין, בית יפסקו אם אולם אחר,
שעל כיון לחוש יש ומאידך כמחילה, נחשבת תביעה אי האם דנו
לתובע, הנתבע חייב אכן ואם וגזל, איסורים למנוע מוטל הדין בית
לפסוק הדין לבית יש כן ועל הנתבע, ביד גזל הרי לו, מחל ולא

הדין. כפי
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והדיין מועט חברו שתבע דין "בעל פסק: יז סי' סוף חו"מ רמ"א
לפסוק לדיין לו אין שתבע, ממה יותר הדין פי על לו שיתחייב רואה

וחוזר". בדין טעות הוי יותר לו פסק ואם שתבע, ממה יותר

מה כפי לשלם רוצה אינו הנתבע אם לרמ"א גם סמ"ע ולדעת
או וזה הדין כפי שישלם עד לקונסו ביה"ד יכול התובע, שביקש
שתובע הפחות לתת רוצה שאינו שכיון הדין מצד או קנס, משום
גם "א"נ הסמ"ע: ובלשון בטלה, כאילו לפחות הסכמתו הרי התובע
תבעו לא כאלו ליה הוה הפחות, ליתן רוצה דאינו דכיון הדין מצד

כדיניה". לו ופוסקים הדינים לפני באו אלא בפחות

האחרונה זו בסברא מסתפק טו)וש"ך ס"ק סוף תומים(עי' וכן ,
להמנע כדי התובע ויתר שאם כתב ישראל בישועות אבל עליה, חולק
שלא וזה הדין כפי לתובעו רשאי הסכים, לא והלה ממחלוקת

תמרים". "ככפות

כשברור אפילו נאמרו הרמ"א שדברי פירשו יז סי' וב"ח סמ"ע
התובע שאם טו ס"ק יז הש"ך דעת הדין. את יודע אינו שהתובע לנו
כפי יפסוק לא שהדיין סברא, שאין לו טוענים הדין את יודע אינו
מחילה כאן אין שהרי שבידו, במה הנתבע יזכה צד ובאיזה הדין,
ובית ספק כשיש אמורים הרמ"א ודברי למחול. מה יודע שאינו כיון
לא ובזה יודע, אינו או הדין את יודע התובע אם יודע אינו הדין
או ויתר שמא לחוש לנו שיש מספק, ממון להוציא שאין ב"ד יפסקו
שחייב התובע יודע שמא הוסיף בש"ך, הובא [ובלבוש, הנתבע מחל
הדין ופסק המגיע] כל תבע לא כן ועל אחר ממקום לנתבע הוא

ממחילתו שיחזור בחשבוני.יגרום טעיתי יטען או

הבדל שיש כתב כן ועל הש"ך כדעת פסק כח יז, אורים התומים
אם לבין ומוחל, יודע בחזקת שהוא חכם תלמיד התובע אם בין

יודע. אינו בחזקת שהוא הארץ עם התובע

ב לד לסוכה תמרים 99)ובכפות מספק(עמ' לחוש שיש תמה
בטעות מחילה הלא הנתבע זכה במה תמה וגם אבידה השבת מדין

מחילה. אינה
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שבאונאה שכמו מספק אף שטוענים יז סי' המשפט נתיבות דעת
בו", טועה שהדעת "דבר בגדר היא האונאה אם חוזר, שנאנה מי
לטעות יכול דין שבעל וחומר קל המחיר, את ידע לא אם כגון
טועה אדם שדעת בתחום היא הלכה והרי לו, מגיע שאין ולסבור
הפוכה], סברא המשפט משער להלן [עי' בו לחזור יכול וע"כ בו,
הנתבע, ביד גזל למנוע מוטל ב"ד על לשני, השייך בדבר מחזיק ואם
הנתבע, ביד לגזל חשש כשאין אולם במקומו, יתבעו ביה"ד כן ועל
קנים, של גדר ותבע אבנים גדר בנית לתביעת זכות לו כשיש כמו
שילם שלא זמן שכל לו, טוענים אין לו, המגיע את תובע שלא אף

מתערבים. ב"ד אין לתובע, שייכת

ישית "כאשר הפסוק על משפטים פ' בפרשה" "עיונים בספרי ועי'
אם אלא וולדות בדמי מחייבים שאין שמהכתוב האשה" בעל עליו

המשפט. נתיבות כדעת נראה הבעל תבע כן

אם זוממים... "עדים סבר ד"ה ה,א ב"ק מרש"י גם להעיר ויש
ולתובען בדין להעמידן דין בעל הספיק ולא זה דין בבית הוזמו
שהוזמנו בב"ד ממון "וחוייבנו א: ג מכות ברש"י הוא וכן והלכו...",
חיוב שאין למדנו הרי וחוייבנו", הזמתנו על בדין הנדון והעמידנו
יתבע לא ואם ממון שחיובו בדבר מדובר לא כאן ואף תביעה, בלא
ונתה"מ החשן קצות ועי' הנתבע, ביד הוא שגזל נראה אין ישלם ולא

שנ. סי'

את לדרוש יכול התובע לש"ך שאף כותב ו ס"ק יז משפט שער
מי לדין ומדמה ידע, שלא מפני בטעות שמחל יטען אם ההפרש,
שמהדין טעות, שהוא נוטה הדעת מאשר יותר לחברו מעות שנתן
אבל במתנה, שנתן תולים שאנו לו, להחזיר חייב אינו המקבל חברו
טוען שהנותן מפני נאמן, שנתתי במה טעיתי וטוען חוזר הנותן אם
פסק [וכן במתנה, לי נתת או לי מחלת שמא טוען והמקבל ברי
לנו אין טעיתי, טען שלא זמן כל אמנם ג], ס"ק יז ביאורים נתה"מ
שאין בדבר כטועה נחשב בבי"ד פחות שתובע מי שהרי עבורו, לטעון

טועה בביה"דהדעת תובע אדם כידוע שהרי נתה"מ) מסברת (היפך
שמ ממה לו.יותר מהמגיע פחות ולא לו גיע
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רשאי למחול, שנתכוין התובע הודה אפילו משפט שער העלה עוד
שהרי קנין, צריכה זה במקרה שמחילה כיון בו, לאלחזור הנתבע

עי"ש. לשלם הסכים לאם פרט המחילה, את לקנות נתכוין

התובע אולם לו, מהמגיע פחות בתובע אמורים הדברים כאן עד
לדברי לכאורה נכונות, שאינן בטענות שתובע אלא לו המגיע כפי

השו"ע. מדברי להלן ועי' לו. טוענים הכל

תשובות בקובץ ונדפס בפד"ר, שליט"א אלישיב הגרי"ש כתב וכבר
פחות, תובע לגבי הפוסקים שנחלקו המחלוקות שכל שעג, עמ' א חלק
הנוסף, הסכום על מחל או ויתר התובע שמא לחשוש כשיש הוא
נדון ואם לסמוך, מה לו אין טענותיו, ע"פ נלך שאם "במקום אבל
ההלכה, דחוקי מושג לו היה "ואילו עמו", הדין המעשה, סיפור ע"פ
בדין", זוכה והיה כהלכה דבריו את ומכוון תביעתו את מבסס היה
הבעל בביתם, מלגור בעלה את שגירשה אשה שלפניו הנדון וכגון
הדין, מן לו מגיע שאינו דבר עבורו, לינה דמי לתשלום תביעה הגיש
זכות לו שיש בדירה מהאשה שכירות דמי תובע היה אילו אבל

שרשאי פשוט "נראה מקבל, היה חייבמגורים אתוגם לפסוק הדיין
לינה". דמי שווי עד לפחות לו המגיע

נפסק: ח יז בשו"ע ומשם י, הלכה פכ"א סנהדרין ברמב"ם והנה
לו שיש מה יאמר אלא דין בעל של לדבריו מליץ הדיין יעשה לא
אפילו כלל, רמב"ם] - [טענה הדין מבעלי לאחד ילמד ולא וישתוק,
ממון מחייבים אין לו יאמר לא אחד, עד הדין מבעלי אחד הביא
שיטעון עד עליך, העיד זה הרי לנטען יאמר אלא אחד, עד פי על

בזה". כיוצא כל וכן עלי, נאמן אינו אחד עד ויאמר

לאחד זכות הדיין "ראה ט בסעיף ושו"ע יא הלכה שם וברמב"ם
שראהו או הדברים, לחבר יודע ואינו לאומרו מבקש דין ובעל מהם
ממנו, נסתלקה והכעס החמה ומפני אמת, בטענות עצמו להציל מצטער
ואינו רמב"ם, - [מעט לסעדו מותר זה הרי הסכלות, מפני נשתבש או
להתישב וצריך לאלם, פיך פתח משום הדבר, תחילת ולהבינו בשו"ע]

הדיינים". כעורכי יהיה שלא כדי הרבה, בדבר
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טוענים אין שלרמב"ם פירשו ועוד, שם פכ"א סנהדרין משנה הלחם
שצריך, כפי אומרה שאינו אלא אומרה, דין בעל כן אם ורק טענה, כל
לנתבע לומר שאסור אלא הכל, טוענים לעולם טור ולדעת לו, טוענים
העד, מאותו יפחד שלא יגרום כך יאמר שאם אחד, עד אתה מקבל

הטור. דעת את יז תומים פירש וכן

תחילת להבינו הדיין על לשו"ע כי כג יז, אורים התומים כותב וכן
נראה וכן סוף. ועד מראש הכל טוען הדיין וטור לרא"ש ואילו הדבר,
כא, אות יז סי' חו"מ יוסף ברכי בארוכה עי' המפרשים רוב דעת
מקבלין אין אומרים שאין על חולק הטור האם ופרישה ב"י ומחלוקת

אחד. עד

ט. סי' חו"מ יעקב חדות וראה

בו רואה ואם להתבונן... שטרות "מתיקון ג: מב, שו"ע כתב עוד
דבר וכל [וברמ"א: היטב, הדבר שיבדוק עד בו יגבה לא שינוי שום
ויש פסול] שהשטר דהיינו סמ"ע ופירש תלינן, במחק לתלות שנוכל
מלקוחות, או מיורשים לאפוקי דאתי היכא מילי דהני שאומר מי
או מלוה לאפוקי דאתי היכא אבל וללוקח, ליורש טוענים דקי"ל
דאשתכח ריעותא כההיא נתבע טוען ולא גופייהו ומנותן ממוכר

ליה". טענינן לא בשטרא,

זה על כתב "הטור ה ס"ק הסמ"ע כתב אלו השו"ע דברי ועל
הדין להוציא כדי הנתבע יטען לא ואפילו לטעון הדיין דחייב ונראה

עכ"ל". לאמיתו,

ונראה כתב: הסמ"ע דברי את שהביא אחר ד ס"ק מב ובש"ך
טען שלא מיירי הרמ"ה פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר
כלום חייב שאינו שטוען מיירי והטור כלל, ריעותא בההיא נתבע
שנעשה טוענים ופלוני פלוני זיוף שנעשה טען שלא אע"פ זה, בשטר

לדינא". עיקר נראה וכן זיוף אותו

טענה טוענים אין הדין בית ושו"ע לרמב"ם המקובץ: מכל הרי
רק הכל, טוענים ורא"ש לטור לטעון, הנתבע התחיל כבר אם אלא
הכל לתובע. הנתבע שיודה האפשרות את "לקלקל" שלא נזהרים
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הנתבע טוען שאם ש"ך והכרעת ולקוחות. ליורש הכל שטוענים מודים
מזויף. נראה הוא אם טוענים אנו אותו, מחייב אינו הזה שהשטר

ח: א, פרק לאבות אבות במגן הרשב"ץ מדברי להוסיף וחשוב
של לדעתו מסור והדבר לאלם, פיך פתח אומרים מקום בכל "לא

חשד". לידי עצמו יביא ולא לאמיתו דין להוציא שמים ירא דיין

שמים. ירא שהוא הדיין דעת שקול ע"פ נקבע הכלל שלדבריו הרי

דן הדין "בית לעיל שהובאו הרשב"א דברי עם תואמים ודבריו
השלמה התורה בחרה שלא האמת, שהוא בעיניו שיראה בכל
בתשובה הראב"ד דברי עם גם ולכאורה האמת", בדרכי רק והאמיתית
טענות' אחר לילך לנו "שאין קודמים בסי' שהבאנו נו סי' דעים תמים
לי מכר לא אחיך זה שטען ומה לאמיתו, אמת דין להוציא אלא

דינו...". להודות נתכוון שלא סהדי אנן כלום,

הלכת יותבטענות

שטר עמו והביא לביה"ד בא אחד אם הדין מה לשאלה נחזור והנה
דבר אסמכתא וכו', פסול עד ע"י נכתב שהוא משום מחייב שאינו
שבאמת יודע אינו אבל לשלם, רוצה אינו והנתבע וכו' לעולם בא שלא
אינו שאם נראה וכו', ודשלבל"ע אסמכתא טענות בגלל חייב אינו
משום הדין להחזיר מקום אין התשלום, או המכירה לאחר עד מערער
לבוא יכול אינו דהיינו בהימנותיה", למיקום ליה "דניחא לומר שיש
לעמוד רוצה שאדם אומרים שאנו לפי בטעות, מחילה של בטענה
תוס' עי' נאמן, שיחשב כדי הדין, מן תקפה שאינה אפילו בהתחיבותו

א סז מציעא ב)בבא סוס"ק יז נתה"מ גם ועי' א, בסו, .(מתחיל

חולק אין לשלם, מסרב התשלום לפני הוא שאם נראה ומאידך
זה בשטר ממון ממנו יוציאו אם שהרי זה, שטר לקיים אפשר שאי
משום הודעה חיוב הדיין על ויש התחייב, לא שהרי גזל, זה הרי

אבידה. השבת

שבעל אף הלכתיות בטענות ולפסוק להודיע ב"ד חייבים שאם אלא
לבעל טוענים אין ושו"ע לרמב"ם למה קשה לכאורה טען, לא הדין

לעדות. פסול אחד שעד דין
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תשובות: כמה בפוסקים ומצינו

כתבא) כד, ס"ק יז בפ"ת הובא פז, עי' ח"ב יהושע פני בשו"ת
ידינו מצינו לא כן לא ואם הלכה, ע"פ יפסקו דין שבית הוא ודאי
עד ע"פ מחייבים שאין יום שבכל ומעשים המדרש, בבית ורגלנו
ואסור בפניו, העד את להכחיש מוטל הדין בעל שעל אלא אחד,
או העד, את יכחיש אם אבל אחד, עד אלא כאן אין לטעון לב"ד
טוענים אשלם, אחד עד שיש כיון אבל חייב איני שיאמר אפילו

כל שטוענים וכדרך קרובהעבורו, פרוזבול,טענה עשית שמא כגון
עבורו. טוענים כן שעשה להניח שיש שכיון

כותבב) חביב בן לר"מ ב לד סוכה תמרים 100)כפות דבר(עמ' ,
יודע ואינו קרקע החזר שתובע מי כגון בדין, אלא בהלכות תלוי שאינו
אחד כשעד אולם לו. טוענים פירות, אכילת עבור גם תשלום לו שמגיע
שבעל שיגרום הרי מחייבת, אינה העד שעדות הדיין יטען אם מעיד,
יפסקו משקר, העד אומר שכנגד צד אם אבל העד, את יכחיש הדין

אי העד שאכן אלאבי"ד כן טוענים אין לרמב"ם שלטור ואף נאמן. נו
לזה. הכרח אין עלי, נאמן אינו אחד עד הדין בעל יאמר כן אם

שהיא וטוען השדה על העורר כגון בטענות, שתלוי בדבר אולם
שהיא נאמר ושם אחר בשטר כעד עליה חתום עצמו והוא שלו,
אלא הודה, שהרי מפני זכותו, את איבד הוא שהדין לאחר, שייכת
ולא אחד לתלם רק הייתה שטר באותו כוונתי לטעון הוא שרשאי
הדיין דברי מתוך שמא לו, טוענים אין שכזו טענה השדה, לכל

לשקר. ילמד

בדברג) טועה דין כשבעל כי קובע יז סי' סוף ישראל ישועות
אבל אבידה. השבת משום בזה ויש לו לטעון הדיינים חייבים מפורש,

"פרעתי". לו טוענים אין בשטר, תובע כגון בטענות התלוי בדין

בדקד) ד"ה סוף עא סי' שבע ב)הבאר 219 בעל(עמ' בנדון
השטר לבטל רוצה וחברו מתנה או חוב בשטר חברו שתבע דין
השטר, לבעל זכות רואה והדיין כלום, אינם המתנה או שהחוב בטענה
שבעל אע"פ בשטר, שרואה הזכות אותה ע"פ ולזכות לפסוק לו מותר
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יז סי' בש"ך והובא הנזכר, לשו"ע וציין זכות, אותו טען לא הזכות
אותו ע"פ השטר בעל את לזכות לפסוק לדיין "שמותר טז: ס"ק
הזכות אותו טען לא השטר שבעל אע"פ בשטר הדיין שרואה הזכות

קצת". וצ"ע כלל... בו הרגיש ולא

שעא-שעד עמ' תשובות בקובץ שליט"א אלישיב הגרי"ש והנה
הש"ך: שכתב קצת" "הצ"ע את פירש

לתובע מגיע הדיין שלפני והמסיבות העובדות ע"פ שאם הוא ברור
לטעון שחייבים בחזקתו", הדבר להעמיד זכות "לימוד רק כאן ואין
שלא לדירה מלהכנס מבעלה שמנעה אשה שלפניו בנדון וע"כ עבורו,
לביתו, מחוץ לינה דמי בעבור שהוציא ההוצאות את תבע והבעל כדין,
מגיע שמהדין אלא "גרמא", שזה הדין, מן חייבת אינה שהאשה דבר
זכות לבעל שיש מהדירה האשה שנהנתה מה בעבור תשלום לבעל
פי על כן ואם הבעל, תבע לא זו תביעה שמאידך אלא מגורים,
העלם "מפני אלא תשלום, לתובע מגיע הדין, לבית הידועות העובדות
במשפט", דבריו לכלכל איך [התובע] ידע לא הלכה, בדבר וטעות דבר
על זה במקרה מתביעתו, היתר על מחל שהוא לטעון מקום אין וגם
פי על אם כך אחר שדן שם [ועין לבעל, המגיע את לפסוק הדיין
הוא שבע שבבאר הנידון אבל מגורים], זכות לבעל מגיע היה הדין
בחזקתו השטר להעמיד יש פיה שעל זכות טענת לטעון בא כשב"ד

תוקפוו לערער כדי בה שיש טענה לטעון שיכול דיין מדין זאת למד
אלו שטענות משום קצת", עיון "לצריך מקום יש ובזה שטר, של
הבאר ואילו אותן טוען עצמו דין כשהבעל רק טובות הדין מעיקר
קצת". עיון "צריך כן ועל עבורו, אותן טוען הדין בית שגם למד שבע

הצד אם אחד בעד חידוש: כתב עז סי' ח"א התשב"ץ בשו"ת אמנם
מתקבלת! העד עדות פיו, על ממון להוציא שא"א טוען לא שכנגד

לאלם פיך פתח שאומרים פוסק עצמו הונא רב הרי דן התשב"ץ
ועל ע"א, ע"פ פוסקים אין האומר הדיין את מיקל היה למה כן ואם
שלא הדין ומן קרוב, כמו מלך גזירת אינו ע"א שפסול פירש כן
לשקר, שכרוהו שמא רחוק חשש שיש אלא משקר, העד שמא לחשוש
אחד בעד אלא בכשרות, שמוחזקים עדים בשני לחשוש אין כך ועל
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אחד, מעד החשש להוריד מספיק מועט ובדבר מועט, הוא והחשש
עדותו ע"פ "יחתוך ע"א מספיק שאין טוען דין בעל אין אם וע"כ
כופר שהנתבע אע"פ שישקר רחוק חשש שע"א שכיון אחד". של
הנתבע "יטענה משקר העד שמא רחוק חשש אותו וע"כ בתביעה,

עוד. עי"ש ליה", פתחינן לא טענה שלא וכיון

הכתוב גזרת או משקר חשש משום הוא האם אחד עד פסול בעניין
שמסקנתו שנראה ב י' גיטין הראש תוספות עי' ראשונים: נחלקו
הכתוב גזרת ט ל בקצה"ח הובא צד במיוחסות רמב"ן משקר, חשש

שטועה. מחשש א לא ונתה"מ

להרוג אפילו הדין מעיקר אחד עד נאמנות לענין דומה סברא ועיין
עונשים לענין לעיל והובא י, הלכה ג פרק מלכים לרמב"ם שמח באור

הדין. מן שלא

האמת בירור

טענות גם דין לבעל טוענים דין שבית הרשב"א משו"ת הבאנו לעיל
כאמור שזה הלכתיות, לטענות הכוונה ואין כן, שהאמת להם נראה אם
שהיה הדין בית ראות לפי קרוב "והדבר לעיל, כמובא שטוענים ודאי
דן הדין בית וממנה ואבד, לך היה פרוזבול בשמא שאמרו כמו כן,
השלמה התורה בחרה שלא האמת, שהוא בעיניו שיראה בכל
וללוקח". ליורש שטוענים אמרו זה ומפני האמת, בדרכי רק והאמיתית

פט סי' אשכנז חכמי מאת ופסקים בתשובות מצאנו דומה דבר
אדם בני דששני "מיכן לשוטה: שטוענים מהדין שלמד ריב"א בשם
לטעון מה יודע אינו ואחד בטענותיו ערום אחד לדון לפנינו שבאים
דמצי מאי ליה טענינן במיגו, עצמו לפטור דיכול יודע היה שלא או
החרשת לזאת וטענינן כלל, איהי קטענה דלא חזינא דהכא איהו, טעין
משוטה, גרע לא דזכותא מידי דכל בריא, טעין דמצי מאי והשוטה
למדם". [לא] דהא שלו, פטורי לענין או מגו, לענין כשוטה הוא דהרי

הרמב"ם חבר, לו מצאנו א,ח:ואולי פרק אבות המשניות בפירוש
ללמד ר"ל להם מהדמות והזהירם הדיינים... כעורכי עצמך תעש "אל
שידע ואע"פ כך... אמור לו ויאמר שתועילהו טענה הדין מבעלי אחד
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באמת, חושב שהוא מה לפי שקר, עליו טוען ושחברו העשוק שהוא בו
כלל". ותועילו שתצילהו טענה שילמדהו לו מותר אין זה כל עם

לטעון מותר באמת, חושב אינו הדין שבעל לנו ברור שאם הרי
שכנגד! לצד

זר. לאדם או לדיין מתכוון הרמב"ם אם ברור לא אמנם

למדנו: הרי

לעולם,א. בא שלא דבר אסמכתא, כגון: הלכתיות טענות לגבי
בעל אם גם יפסוק הדין בית פסולים ושאר קטן אשה עדות
אולם גזל. מניעת ומשום אבידה השבת משום טען לא דין

פיו. על הדין שפוסקים התשב"ץ שיטת אחד עד לגבי

מחקב. ונמצא כלליות, הכחשה טענות טוען והנתבע שטר מוציא
שטוענים. ש"ך והכרעת מחלוקת התובע, של בשטר

הכל.ג. לדברי טוענים ונאבד, היה פרוזבול כגון שכיח, בדבר טענות

טען.ד. שלא אע"פ דין לבעל טוענים אמת נראה כשהדבר

חתוםה. בך", הייתי "משטה טענת כגון שעשה למה הסבר טענות
לא כעד, עליו חתום עצמו והוא עליו שעורר השדה מצר על
לא טענה, בלא מחזיק בלבד, אחד לתלם שנתכוין טוענים
שלא אף לטעון יתחיל אם אבל שקנה, טען לא למה טוענים

לרמב"ם. לו שטוענים אפשר טוב, יטען

דהיינוו. מידי", לה "קוצו אלמנה מזונות לגבי כגון להפטר טענות
הדינים. עורכי מפני כן לעשות אסור דין ע"פ להפטר לגרום

לו.ז. טוענים אין אבנים, גדר לתבוע וזכותו קנים גדר תובע

טענותח. רק אבל טענו, לא אפילו ולוקח ליורש טוענים
בטענות מבין שאינו אדם כל זה בכלל כוללים ויש המסתברות,

בטענות. ערום מול העומד

זאת, טען שלא דין לבעל לי" "קים טוענים ב"ד האם השאלה ולגבי
טוענים מוחזק הצדדים אחד שאם הדבר עי'ברור טען שלא אפילו לו

תפס אם אמנם כג, אות כה סי' שבסוף תפיסה דיני המשפט נתיבות
סי' בסוף והפ"ת טוענים, ליורשיו אבל לו. טוענים אין נתה"מ לדעת
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ועי"ש תפס, אם אפילו לו שטוענים שהמנהג כותב יוסף ברכי בשם כה
עבורו. שטוענים מודים הכל מטלטלין, שבתפיסת

העזר אבן ח"ג אומר יביע בשו"ת שהביא במה עוד וראה
מהרבה ה-ו אות ב סי' ז בחלק בהרחבה ויותר לב אות ג סי'
טען. שלא דין לבעל גם לי" "קים שטוענים המנהג ושכן פוסקים

מוחזק. כשהוא אמורים הדברים אין ושם

טענת גם אלא טען, לא אם טוענים לי" "קים טענות רק ולא
טען לא אם אף שטרא", מהדרנא לא ואי שתיקתו שתיקתו "אי
וסמ"ע קיט ב"י והובא ג סי' פ"א ב"ק רא"ש עי' לו. טוענים

כט. ס"ק קיט

יד סימן

מחוזה אחד דף ועל חלק חוזה על חתימה
דפים כמה ועודבן ,

דין פסק

תשס"ב ניסן כ"ה

הנתבע. נגד התובע של כספית תביעה הוגשה

מהנתבע קנה התובע אתרוגים, של פרדסים בעל הוא הנתבע
כסטונאי לשמש ע"מ תשנ"א, סוכות לקראת תש"ן, בשנת אתרוגים

הברית. בארצות הנתבע של

אבל תאריך בו אין דברים, זכרון הסכם הצדדים בין נערכו
ניסן כ"ט 2/3/1990 התש"ן באדר ה' עתידיים תשלומים בו הוזכרו

7/4/90 אלו),התש"ן לזמנים קדם דברים הזכרון תאריך כן (אם ,2
יותר תש"ן,ומאוחר אלול ב' ביום מפורט הסכם התובע לדברי נערך

שההסכם טוען הנתבע הנתבע, של בלנק על דפים שני המכיל
כותב $29,000 ע"ס בקבלה להלן. וכמפורט מזויף, הוא המפורט
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הקבלה להחתם. שעומד ההסכם ע"ח תשלום היא שהקבלה הנתבע
$59,000 ההסכם ע"פ לנתבע שילם התובע התש"ן. אלול ב' מיום

כך. על חולק ואין

חייבים הברית בארצות שימכרו האתרוגים "כל נאמר בהסכם
ש' ש' של השותפות דרך והנתבע)להמכר המוסכם,(התובע בהסכם "

א' צד נאמר: המפורט ולא(תובע)בהסכם ימכור לא כי בזה מתחייב
ולא בעצמו לא לארה"ב מתוצרתו שהוא סוג מכל אתרוגים כל ישלח
בארה"ב היחיד הסוכן כי בזה ומצהיר שהוא... כל אחר סוכן דרך
שהוא, קונה מכל כספים כל לגבות א' לצד ואין בלבד ב' צד הוא
הוא בלבד ב' וצד בארה"ב, תוצרתו מכירת בגין יחיד, או סיטונאי
לספק הנתבע על היה ההסכם ע"פ האמורים". הכספים את יגבה אשר
טוען התובע פשוטים, אתרוגים 1,000 ועוד אתרוגים, 5,000 לתובע

לו סופק יותרשבפועל ומאוחר אתרוגים 3,200 רק להסכם) (בנגוד
אתרוגי 1,500 עברועוד ולא להסכם, בהתאם התקן ע"פ היו שלא ם,

200 עוד מתוכם להוציא הצליח יותר מאוחר אמנם המכס, את
ב"הברחה").אתרוגים (כנראה

ה בארצותהנתבע סיטונאים שני באמצעות לדבריו הסחורה את פיץ
$22 שער ע"פ אתרוגים 1,000 סיפק לח' כאשר וד' ח' הברית:
ולד' והדס, ללולב הוצאותיו הם $6.5 שמתוכם לציין חשוב ליחידה

הוצאות. $6.5 כולל ליחידה $20 שער ע"פ אתרוגים 1,000

שלח אתרוגים, פחות שלח בהסכם: עמד לא שהתובע הנתבע טוען
מכר מכך, כתוצאה וע"כ להסכם, בניגוד ובאריזה טובה, פחות איכות
נמוך ובמחיר אתרוגים, 1,500 רק דהיינו מהצפוי פחות התובע

"בבודקים". $8,000 של סכום שהשקיע טוען עוד מהמתוכנן,

עוד לנתבע, בתשלום $59,000 השקיע שהוא התובע טוען לסיכום,
עוד לבודקים, $8,000(2,500 הצפי(6.5 כאשר והדס, בלולב 16,250

כאמור היתה שהיא מהשקעה פחות $52,000 היה וח' מד' לקבל
.$83,250

אלא הסחורה כל לו סופקה שלא רק לא כי התובע טוען בפועל
הל התובעשהנתבע גבה הנותרים 2,000 (כאשר $20,000 מח' וגבה ך



יד סימן / משפט חושן / במשפט עיונים קסב

וכ שד'עצמו) $13,450 ע"ס קבלה הובאה בפועל .24,450 מד' גבה ן
ברגר. בשם אדם דרך לש' שילם

מאחר הנתבע אצל שהשקיע הכספים לו שישולם תובע התובע
לא או הסחורה כל את יספק לא שאם נאמר, בהסכם 11 סעיף וע"פ
לנתבע, שולם אשר הסכום מלוא את יחזיר ההסכם, כל את ימלא
מהרווחים 1% ויקוזז צדק חשבון יערך מהסחורה חלק רק יסופק ואם

התובע. לטובת

לנתבע. ששולם מהכספים החזר לקבל תובע ע"כ

$6,500 ס"ה דהיינו ליחידה 6.5 השקעותיו את לקבל מבקש כן, כמו
שהמפר להסכם בהתאם דולר, 4,000 בסך משפט הוצאות $9,750 +
שותפות הסכם שהיה טוען לעומתו הנתבע משפט. הוצאות ישלם
עמד לא והתובע אתרוגים 10,000 ואולי אתרוגים 8,800 וסופקו

לנתבע. מהרווחים מחצית שילם ולא בהתחייבות

בלז, של לבי"ד שנשלח בתיק, הנמצא במכתב טוען עצמו הנתבע
שיתכוון נתבע בהודאת צורך אין וכידוע דין, בעל הודאת זו (והרי

סכום על ,$55,000 וח' מד' שגבה $20,000בהודאתו), של גביה
של סוחרים היו וד' שח' טוען מכתב באותו אמנם לפנינו, גם הודה
ברווחים. עמו חלק שלא אלא מכר, שהתובע למה מחוץ וזה הנתבע,

"הסכם". השטר של בתוקפו לדון יש תחילה

"בלנקו", שטר הוא השטר כי הנתבע של טענתו את נקבל אם והנה
בלנקו ששטר לטעון מקום ואין ממנו, למדים ואין פסול שהשטר הרי

נאמנות. מדין מחייב

כלום לאו לכתיבה, החתימה קדמו "אם א ס"ק מה סי' קצה"ח עי'
אין השטר שכתבו ואחר חתמו, חלק נייר על שחתמו דבשעה הוא,
כה"ג בכת"י דה"ה ויראה ב"ח, בתשובת וכ"כ וניעור, חוזר החתימה
חתימה דאין כלום ולא ל"מ לך, קנויה שדי עליו כתב ואח"כ שחתם

כתיבה. אחר אלא ידו חתימת הן עדים חתימת הן גומרת

בזה. כיוצא שפסק ערב לענין ו ס"ק קכט ש"ך ועי'
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חתימה שיש חלק בשטר לגבות שאין שמסקנתו יז סט ש"ך ועי'
העיקר ידוע, מנהג דאין היכא אבל כן, שנהגו במקום אלא בסופו
המוחזק, מיד להוציא ואין שם, בנתה"מ להלכה והועתק גובים, שאין
ולדעת התחייבות, בזה שיש שסובר א ס"ק מח סי' סמ"ע על וחולק

שנהגו. במקום רק אלא שטר דין לזה אין ש"ך

בלא גם חתימה כי סובר ו, ס"ק סט בפ"ת הובא שם, התומים
נמצא שאם כתב יד ס"ק חידושים שם ובנתה"מ מחייבת, כתיבה
לא שהלווה מחמת השטר, נפסל לא בלבד, לווה חתימת עם שטר
לעצמו]. הזיק ברצון [והוא לנפשו, ירא היה ולא עצמו על הקפיד
להוציא שאין אחרון שמואל בית בשם הביא שם תשובה ובפתחי

המוחזק. מיד

פנקסו חנווני והוציא שמת במי שם ביהודה הנודע נשאל והנה
כן ועל מהחנווני שלקח מה על שמודה המוריש חתימת בו שיש
מהכתב, רחוקה הייתה שהחתימה אלא מהיורשים, החנווני תובע
והשיב זה, כתב פי על היורשים מיד להוציא אפשר האם ונשאל
הוא שהשטר הדין ששם חתימתם, שהרחיקו לעדים לדמות שאין
שהוא ידו חתימת לגבי אבל כהוגן, שלא עשו אלו שעדים לפי פסול,
והרי לפסול, נלמד מהיכן השטר, לבעל והאמין מהכתב, הרחיק עצמו
ואף "נאמנות", בו שיש כיון יותר טוב אדרבה שכזה שטר לסמ"ע
להוציא", "מגו אומרים שאין מפני אלא זה בשטר פסול אין לש"ך
היה שיכול [מגו חתימה, אלא בו שאין בשטר מחזיק המחזיק כאשר
כתוב, כבר שהוא בשטר הוא בפנקס הנדון אבל שירצה], מה לכתוב
אלא החותם האמין לא כי לומר מקום שיש ואף למיגו, צורך ואין
נגד האמין לא אבל בפניו לשקר יעיז שלא שידע עצמו, למלווה
שמא, והיורשים ודאי טוען שהתובע כיון אבל המלווה, ליורשי
כלפי נאמנות גם לזייף יכל זייף שאילו להוציא מגו בזה אומרים
להחמיץ "טוב מפורש, זה דין שאין שכיון ומסקנתו שם, עיין יורשים,

פשרה". ולמצוא

שטר היה המוצג שהשטר והטוען "בלנקו", שטר לפנינו אין אולם
תאמר לא ואם הראיה, עליו התובע ע"י דברים נוספו כך ואחר בלנקו
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שמא מגילה בריש אדם יחתום שלא א כא, כתובות חששו למה כן
החותם יתבע אם והלא ממנו, ויגבה שירצה, מה ויוסיף ימצאנו חבירו
ברור אלא היה, שבאמת כפי בלנקו, היה השטר כי לטעון יוכל אח"כ

זו. בטענה נאמן יהיה שלא

מיגו, לנתבע יש אם פרט נאמן, שאינו ב סט בשו"ע נפסק וכן
חתימה היא והחתימה מיגו, כל אין שלפנינו ובנדון פרעתי, כמו
קבלתי לא לומר יכול שאינו לפי מיגו, לו אין ונבאר: מקויימת,
שסיפק מיגו לו אין וגם והודאה, קבלות יש והלא וד', מח' כספים

להלן. המובא כפי הסחורה, את

שולמו אכן ההסכם פי על התובע שחייב התשלומים כל ובנוסף,
הצדדים. שני ע"י מאושרות קבלות כך על ויש גדול סכום שהוא ...$59,000

על מודים הצדדים ששני הקודם, להסכם המשך הוא זה והסכם
זיוף. כאן שאין פשוט נראה והדבר להאריך צורך ואין נכונותו,
הגיוני: אינו למכס, אשור לצורך פעם שחתם הנתבע של וההסבר
ונתן חתם למה שורות, כמה כעבור ולא העמוד בסוף חתם למה
"קרמינל" "פושע" שהוא הזמן כל טען שהוא לאדם "בלנקו" חתימה
ברור המריבה, מלפני עוד כזה, שהוא שידע וטען וכו', "נוכל"
ההסכם, של ההדפסות בדבר הטענות לגבי נכונות. אינן שטענותיו
מוכיח זה וע"כ התובע, של בשמו חסר או מלא כתיב שוני: שיש
מספר יש הנתבע ב"כ בטענות גם טענה, זו אין הדפיס, הוא שלא
במדפיס, הדבר תלוי אלא כתבם, לא שהמנסח שברור כתיב שגיאות
הצדדים שני של היא החתימה אבל למדפיס, שהגיש במי גם ואולי

הנפ"מ. וזה

5,000 הספקת על הסכם נחתם כיצד הנתבע שטען הטענה גם
ניתנו כבר והרי סיכום, זה טענה, זו אין - ימים 5 של בזמן אתרוגים

כן! לפני עוד תשלומים

אחד דף הנתבע של בלנק על דפים שני בו יש זה בהסכם והנה
אחד ודף חתימתם שזו מודים ושניהם הצדדים, שני של חתימה עם

אב חתימה, בו אין שורהאמנם הנתבע של בלנק על הוא כתוב ל
ראשון. לדף המשך הוא שני דף אחרונה ושורה ראשונה
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על חתימה היתה ובפועל דף, בכל חתימה שצריך נטען אם והנה
אינה זו טענה מזויף, הוא ראשון ודף לפנינו, אינו שהוא אחר דף

חתימה. עם דף עוד שהיה טען לא אחד שאף כיון נכונה

קודם לדף המשך ושהוא חתום 2 מס' הנושא שדף מודים הכל
מקצת שייר לגבי ב פז גיטין יהושע" "פני ועי' חתימה, עליו שאין
גט שמא חששו שלא כשר, מלמטה והעדים השני בדף וכתבו הגט
גט על עדים חתמו היאך "דא"כ תנאים מחקו או והוסיפו היה אחד
שיש ובודאי אחרים", וענינים תנאים כמה ולכתוב להזדייף שיכול כזה
השני, את אחד שחושדים צדדים חתמו איך שלפנינו: במקרה לומר
על מקצועי" וזיפן "נוכל הוא שהתובע הזמן כל טען הנתבע שהרי

.1 דף של המשך הוא 2 שדף ש"מ אלא להזדייף, שיכול דבר

שאינם לביה"ד, מביאים שצדדים גירושין, בהסכמי יום בכל מעשים
מדובר כאמור בנוסף, ריעותא, כל ואין אחרון, בדף אלא חותמים
יכל הרי מזויף היה 1 דף שאם כך על והוסף הנתבע, של בבלנק
שהם דברים גם יש 1 בדף בפועל ואילו ולהוסיף, ולזייף לכתוב

התובע. לרעת

שני יש 2 ובדף מקומות) בכמה 1 לדף המשך שהוא ניכר 2 (ודף
הדף.צד על החתומים דים

ואת מח' הנתבע שקיבל דולר 20,400 ה- שאת ספק אין והנה
כפי להסכם, בהתאם לתובע להחזיר עליו מד' שקיבל דולר 13,450

התובע. ע"י ורק אך יגבו בארה"ב שהכספים לעיל שצוטט

הודאתו כפי 13,450 מ- יותר הנתבע קיבל האם השאלה לגבי
הסוכנים משני הכל בסך שקיבל הודה ששם בעלזא לביה"ד במכתב
מאשר יותר מד' לקבל יכל לא התובע לדעת כאשר דולר, 55,000
הודאה לפנינו יש כן אם והרי מח', דולר אלף ועשרים דולר 30,000
לו והודה חטים לטענו דומה שזה לדון יש [אמנם הודאה. כנגד
בהם, נאמן שלא אחרות טענות תבע והתובע מאחר וזאת בשעורים,
,$55,000 ב- לחיבו, שיש כמדומה חטים לדמי נחשבת התביעה ואם
מוציאים ואין הנ"ל] הסכום בשעור אחרות תביעות שישנם כמה עד או
ט. פח, וקצה"ח הודאת ד"ה ב מ גיטין תוס' ועיין פיה, על ממון



יד סימן / משפט חושן / במשפט עיונים קסו

דיבורא", "פלגינן לעשות לנו מנין הנתבע הודאת על נסתמך אילו וכן
הודאה, כאן שאין כיון לו, נאמין לא שסיפק האתרוגים כמות לגבי

ל עלואילו רק ההוכחה קיימת והרי לו, נאמין שקיבל הכסף גבי
נשלחו שלא או שנשלחו הוכחה אין אתרוגים, 3,200 משלוח
הסחורה יתרת לגבי מודה. שהתובע 200 ל- פרט מזה יותר בהברחות

1600 סופקה לפישלא לעיל) כנ"ל להבריח הצליח 200 ש- (בגלל
1000 + דולר התובע10 שתובע דולר 25,000 דהיינו דולר, 9 לפי

הנתבע הסחורה, סופקה שלא מכחיש התובע לדון, לנו יש מהנתבע,
סחורה. סופקה שלא טוען

מתאימים, היו שלא התובע שטוען אתרוגים 700 לגבי כן וכמו
כאן יש לכאורה דולר, 7,000 של נוסף סך לדבריו לו מגיע דהיינו
ס"ק פז וסי' יט עה, בסי' הש"ך שפסק דין בית ע"פ במקצת מודה
אלא במקצת, מודה שבועה שחייב טז ס"ך פז כסמ"ע ושלא יג
לומר יכול שהנתבע כתב ט ס"ק עה בפ"ת הובא ביהודה" ש"הנודע

כסמ"ע. לי" "קים

1,3 בסעיף והותנה ומאחר קבלות הנתבע בידי שאין כיון אולם
עברו, שלא חולק אין ובזה החקלאות, משרד אישור יעברו שהאתרוגים

התובע. טענת קמה א"כ

המחיר, את הוריד בגללם התובע שלדברי האתרוגים, איכות לגבי
ומכרם, באתרוגים, השתמש והתובע מאחר ההפסד, את תובע כן ועל
להסכם. 13 בסעיף האמור בהם נעשה לא וגם הנתבע, את לחייב קשה

לנתבע ואין ברור, שטר ויש מאחר האתרוגים כמות לגבי אולם
זו החקלאות משרד אישור מחוסר ואדרבא אתרוגים, ששלח הוכחה
אין הוברחו, 200 והרי עסקינן, בהברחות תאמר ואם הוכחה, גופא

להברחות. זקוק היה לא אישור היה שאם ברור שהרי טענה, זו

להלן. המובא וכפי כפרן הוחזק הנתבע בנוסף,

וא"כ דולר, 25,000 בהחזרת גם הנתבע את לחייב שיש נראה ע"כ
דהיינו דולר, 25,000 + 13,400 + 20,000 על יעמוד החיוב סך

דולר לעיל).58,400 כאמור גבה כבר $2000 (שהרי
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חיוב המפורש,בענין התנאי עקב לחייב מקום שיש אף ההוצאות
בכך יש האם שדנו יש [ואמנם "גזים" בגדר אינו בהוצאות וחיוב
אין קשים, דברים ונעשו מאחר ובנוסף, לאו] אם אסמכתא משום
להטעות וניסה מהתיק חומר הוציא שהנתבע מכך להתעלם יכול ביה"ד
בתחילה הוחזר כך, על עמד הדין שבית לאחר וגם הדין, בית את
ויש המסמכים, הוחזרו במשטרה איום לאחר ורק מהחומר חלק רק
סי' לש"ך אף דנים, עליו נושא באותו כפרן הוחזק שהוא להוסיף
בלא התובע שכונה הגנאי מכנוי להתעלם אין גם וכן טו. ס"ק עט

בהוצאות לחייבו שיש אפשר וגם כדין, שלא ע"פסוף, תנאי בלא גם
שמחלוקת ששיקר בנתבע שם, עיין בקצר, ה אות יד ישראל" "ישועות
דולר 3,000 ב- עוד לחייבו יש ע"כ הוצאות, משלם אם ראשונים

דולר. 61,400 ס"ה הוצאות, בעבור

אולם דולר, 67,850 וחייב הוא הטובה בדרכו האריך חברי [והנה
דלעיל]. דין בפסק המפורט כפי כמוהו, סבור איני נקודות בכמה

מבטל משום הנתבע את מחייבים אנו אין רווח, הפסד על נ"ב
ס"ק קפז סימן נתה"מ לדעת או הותנה, כן אם אלא חבירו, של כיסו
אין אבל רווח, הפסד על גם מחייבים שאז תשלום שקיבל בקבלן א

שלפנינו. בנידון זה

$61,400 סך לתובע... לשלם .. הנתבע את מחייבים הדברים מסקנת
בש"ח. בשווים דולר) מאות וארבע אלף ואחד (ששים

שעליו חשב שביה"ד דברים עוד לברר מהתובע בקשנו בפועל נ"ב
הושעה כן ועל השיב, לא התובע דין, פסק הוצאת טרם עוד להשיב
שהתובע טען ביה"ד מחברי אחד למעשה, ואינו דלעיל הדין פסק
דין, פסק להוציא היה אפשר אי כן ועל משקרים שניהם והנתבע
שנחתמו לפני עוד דין פסקי טיוטות "ולקח" התובע הלך ובינתיים
הדיין שחברו דין פסק על להתווכח הדיינים לאחד והלך נשלחו ושלא
היא מה ידע מנין כשלעצמו, חמור [דבר ניתן, לא ושעדיין כתב
יהיה שלא החלטתי ע"כ דיין], אל בא וכיצד הדין, פסק של הטיוטא

זה. בהרכב דין פסק להוציא ניתן
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טו סימן

אדם שעושה ומעשה התחיבות מחילה,
כעס אותומתוך מחייבת האם ,

daebzae ,fbxzd gewld ,gtepn oeayg gewll yibdy olaw

dvex ipi`e melyzd lk lr jl xzeen ip` olawd xn`

dvneg dlra lr dwxfy dy` /ea xefgl dvexe xac jnn

/zepefn dl ribn m`d ,zxg` `vny dl riced `edy llba

`id m`d cere `"rxe h"ixdn zwelgn ,qrk jezn dlert

aiig epi`y xyt` ,hlyp izla qrk jezn gvex /zaiign

zrwtde zeaiigzd /zhlyp izla dee`z awr dlert /dzin

.ugl awr mixign

סכום על עמו וגמר שיפוצים, לעשות קבלן שהזמין באדם מעשה
כל על מנופח חשבון הקבלן הגיש העבודה בגמר אולם ,$2000 של
עד תפח החשבון כן ועל המזמין לבקשת שהוסיף הוספות מיני
יעלו שההוספות דעתו על עלה שלא וטען התרגז, המזמין ל$4000,
שהגיש והחשבון פעוטים בדברים שמדובר וחשב מאחר כך כל לו
ומסכים מזמין היה לא יודע היה ואילו מנופח, חשבון הוא הקבלן
שיקבל חשב הוא שהוסיף מההוספות חלק מזה וחוץ אלו, להוספות

הוא וחלק אותי",בחינם, ל"סחוט אתן לא ואני הזמין, לא בכלל
ואתה בי מאמין אתה אין אם ואמר הוא אף כעס מצידו הקבלן
לך מוותר ואני פרוטה, אף ממך רוצה איני ישר, שאיני בי חושד

החשבון. כל על

וגמר נסיעה אצלו הזמין לקוח מונית, בנהג אירע דומה מעשה
מזוודה, כל עבור נוסף סכום הנהג תבע הנסיעה, בגמר מחיר, על עמו
אני ואמר כעס הנוסע וכו', נוסף נוסע והעלאת עצירה עבור וכן
מהמחיר יותר לשלם רוצה ואיני שגמרנו במחיר כלול שהכל חשבתי
לא אני כך אם ואמר כעס הנהג אותי", ל"סחוט אתן ולא שקבענו

לשלום. ותלך רד פרוטה, אף ממך רוצה ולא נדבות", "מקבל
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להם שישולם ותבעו המונית, נהג וכן הקבלן, חזר יותר מאוחר
לי מחלתם אתם הרי הלקוח טען בויכוח, נתון היה שלא שכרם את
המונית ונהג הקבלן השיבו כך ועל כלום, לתבוע יכולים אינכם ושוב
שכך וכיון רגעי, כעס מחמת רק אלא הייתה לא שמחלנו המחילה

מחילה. זו אין

מחילה? אכן היא כעס מתוך שנעשתה המחילה האם

אחד יום בשלום, בעלה עם שחייה באשה מעשה נוספת שאלה
ואני אחרת אשה מצאתי וחלק חד לה והודיע הביתה הבעל חזר
מונחת שהיתה חומצה לקחה כעס מתוך האשה ממך, להתגרש רוצה
קיבל נכווה, הבעל הבעל, של הפרצוף על וזרקה ממנה רחוק לא
הגישה מנגד האשה לגירושין, תביעה והגיש קל, לא רפואי טיפול
כעס בגלל היה שעשתה מה כל כי וטענה מהבעל, למזונות תביעה
ואין הבעל, לה שגרם מה בגלל בפתאומיות עליה שבא נשלט בלתי
האם בשלום, בעלה עם לחיות מוכנה היא מעשיה, על שתחזור חשש

מזונות? לה מגיע

כעס. מתוך הנעשית לפעולה תחילה ונתיחס מאד, מורכב זה נושא

בפני הבית בעל לו שאמר פועל פוסק: שלג סי' סוף חו"מ רמ"א
כן לו אמר שאם אומרים ויש מחילה, בלא פטור מעמדי, לך שנים

פטור אינו כעס ירוחם)מתוך .(ר'

ממש. כעס מתוך במחילה שאין הרי

שמא חז"ל חששו למה קס בתרא בבא חיים התורת הקשה והנה
"גט רק יהיה כהן שגט תקנו כן ועל כעס מתוך אשתו יגרש כהן
קס בתרא בבא רשב"ם עי' רגיל, מגט יותר רב זמן שלוקח מקושר",
נכתב פשוט שהגט כעס מתוך - נשייהו "ומגרשי ומגרשי: ד"ה ב
גם והרי גרושותיהן", להחזיר יכולים אינם מרוגזם וכשנחים מהרה
אם ממש, בו אין כעס מתוך שנעשה מה אם כעס, מתוך יגרש אם
למד ומכאן לאשתו. לחזור רשאי יהיה הכי ובלאו גט אינו הגט כן
הקנין כעס מתוך אדם שעושה ומחילה מתנה שקנין חיים התורת

מועילים. והמחילה
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לדחות יש כי זו שאלה על כתב קל סי' חו"מ חת"ס בשו"ת
בשו"ת כתב [וכן בכהונה. פוסל הגט" "ריח גם - בקל הקושיא

סופר חתם ופסק לח], סי' בריסק שאףמהרי"ם ברבים, מחילה בנדון ,
אבל ועדים, דין בית בפני מעשה בעושה אלא אמר "לא חיים תורת
ופטומי הם נוגעים כולם הקהילה כל כי דין בית שם היה לא הכא

נינהו". בעלמא מילי

טבעית "הקפדה בין לחלק כתב לח סי' ח"ב מישרים דובב בשו"ת
ממש. כעס לבין סוער" אויר מזג מחמת

נכתוב לא תורף שאפילו הוא "בדין ב כו גיטין הגמ' הביא ושם
שלכאורה הרי לה", ומעגן לה וזריק עלה ורתח קטטה ליה דהוה וזמנין
הוכחה מכאן אדרבא ואולם "רתיחה", מתוך שנעשה למרות מועיל הגט
שהגט שמכאן אלא מגורשת, כבר היא אם יש עגון מה כי ירוחם, לר'

כעס. מתוך למדבר מעשה עושה בין מחלק הוא ואף מהני. לא

בתשובה כותב תקעא)הרשב"א סי' הכעס(ח"א שמחמת אשה נדון
אותו, וסיכנה בעלה על הלשינה צנוע, בלתי בלבוש לשוק יצאה
דינה שאז יהודית, דת על עוברת דין זו לאשה יש האם והשאלה

כתובה: בלא שיוצאת

ואין כשוטה היא הרי הכעס ובשעת היה הכעס שבשעת "ועוד
שעה". באותה כנגדו ומצוותיו השם

שיש אלא לחייב, אין הכעס בעת הנעשה שעל הרי האמור מכל
יתירה". "הקפדה לבין גמור כעס בין לחלק

הרשב"א דברי פירש רטו סימן ז חלק מהרש"ם בשו"ת [אמנם
שהוא משום אלא הפטור, סיבת הכעס שאין דת, על עוברת בנדון

וכתב: שכיח, שאינו דבר

אבל וכדומה כעס כמו מיקרית סיבה בדאיכא דוקא דזה "נלפענ"ד
תמידית, היא זו סיבה הרי בפתיותה, אלא לתלות מקום שאין בנ"ד
עם שמשחקת כאלו פריצות שדברי וכיון בדעת, מעוטה שהיא מפני
אדרבה א"כ זנות לידי להביא קרובים פה וניבול עגבים בדברי בחורים

לחוש".] יש בשוטה



כעס מתוך אדם שעושה ומעשה התחיבות קעאמחילה,

משום שמחל שכל קיח חו"מ ח"ב מהרי"ט בשו"ת כתב דומה דבר
שאמר "זה מחל לבו חפץ שמתוך עליו לומר אפשר אי הרי כעס,
של דרכן שזו ומחיל גמר שלא מוכרח הדבר והקפדה מריבה מתוך
הרי מעלי, לכו לשפחתו או לחבירו אדם אומר הכעס מתוך אדם בני
מחול לו אומר חובו בעל עם בהקפדה בא כשהוא וכן לעצמכם, אתם
בכל חובותיו, שטרי הופקעו או עבדיו נשתחרר זה מפני וכי לך...
כתב לפיכך הדעת, וישוב נחת מתוך בלבו שיגמור בעינן מידי
מורה שזה ממנו שיקנו או וגמרתי אמרתי שלם בלב שיאמר הרמב"ם

קאמר". מילתא פטומי ויהיב... דגמר

ג חו"מ ורדים גינת מהם: נזכיר פוסקים בעוד נאמרו דומים דברים
ועוד. לא סי' ח"ג מהרש"ם ושו"ת מו סי'

ז. אות טז, העזר אבן ה חלק אומר יביע שו"ת ועיין

ג: סימן חו"מ חלק נועם דרכי בשו"ת כתב וכן

דבמחילה בידיה שטרא נקיט בדלא בעלמא אפילו דין מן "ובר
אם כי ברצונו לו מחל שלא מוכיחים הדברים אם מהניא, גרידתא
אין למחול, כונתו היתה שלא מוכיחים דברים או וחימה כעס מתוך
מה' פ"ה ז"ל הרמב"ם שכתב מה לזה ראיה ממש מחילה באותה
שהמחילה דבריו מתוך למדנו שכתב... ממה לשונו כאן ...עד מכירה
בלב בפי' שיאמר או פנים משני א' צריכה לשתתקיים בה וכיוצא
יהיה לא גם ומהתל כמשחק יהיה שלא למחול וגמרתי אמרתי שלם
דברים צריך שבמחילה ...הרי למחול בלבו שאין מורה שזה כעס מתוך
בנ"ד הכא א"כ מחילה, הוי לא לאו ואי למחול בעתו דגמר מוכיחים
ולחוץ השפה מן כך א"ל וחימה כעס שמתוך מוכיחים שהדברים
מחילה כאן אין ודאי למחול, בלבו שאין ודבריו מעשיו מתוך וידענו

מידו". קנו שלא כל

"ובתשו' מו: סימן ג כלל חו"מ חלק ורדים גינת בשו"ת כתב וכן
מוכיחין הדברים אם וז"ל כתב ע"ד קפ דף ג' סי' ח"ה א"א להרב
מוכיחין דברים או וחימה כעס מתוך אם כי ברצונו לו מחל שלא
ולכאורה כו'..., ממש מחילה באותה אין למחול כונתו היתה שלא
שלא הוכחה שם כשיש אלא המחילה מפקיעי' דלא מדבריו משמע
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ולא בכעס שהיתה אלא הוכחה שם דכשאין ומשמע ברצון נעשית
שהוא הוכחה שם שיהיה בעינן דלעולם וליתא דמהניא, ברצון שהיתה

במעשיו". מרוצה

חומצה: ששפכה האשה ובנידון

שנכתב בפס"ד ואילך 333 עמ' א, כרך רבנים דין בפסקי בכך דנו
שהאשה שליט"א והגריש"א ז"ל עדס ור"י זולטי ר"ב הגאונים ע"י
והוא אליה שיחזור לפניו שהתחננה לאחר חומצה בעלה על ששפכה
הרשב"א לדברי לדמות יש שלכאורה אחרת. לו שיש באומרו סירב
הכעס מידת לפי לדון ויש כללים בזה לקבוע שאין וכתבו הנזכרים,
ז שפח בחו"מ הביאו: דוגמא התגובה, ובמידת בעלה לה שגרם והצער
למכה שגורם אע"פ העכו"ם בפני לקבול יכול המוכה אדם נפסק
עכו"ם ישראל לימסור אסור נפסק ט בסעיף שם ואעפ"כ גדול היזק
את שעשתה שהאשה שלפניהם, בנדון ופסקו ומצערו, לו מיצר אפילו
אין חמורה, ועבירה פלילי עון זו בפעולה שיש למרות הזה, המעשה
גט לקבל האשה את לחייב אין כן ועל דת, על כעוברת נחשבת היא

שהיא אלא במזונותיה, חייב בנזקיו.והבעל חייבת

שאול במשפטי הובא שליט"א הגריש"א של דין בפסק גם ועי'
לומר נאמנת שאשה שכתב קטו יבמות רי"ד לתוספות שציין קכא עמ'
איש "שדרך כעס: מחמת נבעה היא אם קטטה, במקום גם בעלי מת
בעלה", את שונאת האשה אין כך ומפני זה, על זה לכעוס ואשתו
לית היא מאיסה אם "אר"ל איכה: סוף רבה למדרש גם ציין וכן
לאתרציא". סופיה דכעס מאן דכל סבר, אית היא קציפה ואם סבר,

אחרת, כתב ה חו"מ החדשות רע"א בשו"ת האמור כל לעומת
ממש, בזה אין כעס מתוך שהיה שטוען "מה כעס: בעת מחילה בנדון
בטעות" קנין או מחילה נקרא יהא בכעס מחילה או קנין מצינו שלא

מעמדי". "לך גרוע בלשון כשאמר רק שלג בסי' הרמ"א ודברי

וצ"ע. האמור, מכל הביא לא הרע"א אמנם

שם: שכתב הגרע"א כדעת נח סימן מיגאש הר"י בשו"ת מצאתי ושוב

אח"כ כמנהג חופה ועשו לשמעון בתו השיא ראובן "וששאלתם
ואח"כ שטר בזה וכתבו זה על משמעון וקנו מחלוקת... ביניהם נפל



כעס מתוך אדם שעושה ומעשה התחיבות קעגמחילה,

על לו שהי' השטר והוציא שמעון וקדם ריבות דברי ביניהם עברו
בעת לו ואמר ראובן לפני אותו והשליך אותו וקרע הנז' בקנס ראובן
אותי שתפטור רוצה ואני בך להתחתן רוצה איני לפניו אותו שהשליך
מכל אותך פטרתי כבר הנה אני ראובן לו ואמר אותך שפטרתי כמו
לו ואמר בתו ראובן מן שמעון תבע ואח"כ עליך... לי שיש קנס
לקרוע והכרחתני בפני אותו והשלכת שטרך קרעת וכבר הואיל ראובן
בדרך אני שמעון טעין קצת אצלי לך נשאר לא עליך לי שהיה השטר

החופה. והוצאת הקנס ממך תובע ואני אותו קרעתי כעס

זה לך מחלתי הנה לו אמר השטר שמעון כשקרע אם תשובה
החוב מן נפטר אינו לו אמר לא ואם מזה, בו לחזור יכול אין הסך,

השטר...". בקריעת

שמעון, את פטר הוא אף שראובן מגאש בר"י הנדון אמנם
חברו. את פוטר אחד שרק למקרה דומה ואינו בתמורה,

בלא עושים אדם שאברי שמה כתב כד כלל דאורייתא אתוון ובספר
מעשה ב: צו מיבמות ראיה והביא כלל, למעשהו מתייחס אינו כוונתו
ר' בו שנחלקו גלוסטרא בראשו שיש בנגר טבריה של כנסת בבית
ס"ד, קרעו והקשו בחמתן, תורה ספר שקרעו עד יוסי ור' אליעזר
"קרעו כתבו: שם ובתוספות בחמתן, תורה ספר נקרע אלא ותירצו
מתייחס בכוונה עושה שהאדם מה שרק למדנו ומכאן בכוונה", משמע
דעתו, בלא ורגליו ידיו שעשו מה אבל עשהו, שהוא לומר ושייך אליו

מאליו". "נקרע אלא "קרע" בכלל אינו

שופטים: בפרשת הכתוב מלשון ללמוד משפטונראה אין "ולו
שלשום" "תמול נכתב ולמה שלשם", מתמול לו הוא שנא לא כי מות
שפעמים שיתכן ללמדך אלא לו, הוא שונא לא כי סתם נאמר ולא
גלי בריש בשני יפגע אחד למשל אם כגון מיתה חייב יהיה שלא
יהיה ולא יתכן יהרגנו, כעס מתוך והוא ביותר ומכאיב קשה באופן
שלא לו שהיה מפני חייב יהיה נזיקין שלענין אף מות, משפט לו
שלא לו שהיה בנזיקין שחייב שיכור לענין שאמרו וכדרך לכעוס
מתמול כבר לו שונא הוא אם אבל ממיתה, הוא פטור אבל לשתות

מות. משפט לו יש שם להרגע כבר לו שהיה שלשום
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לצאת והתחיל במחתרת שגנב מי לגבי מירושלמי לזה ראיה ויש
אותו שפוטרים בירושלמי דעה יש בגבו סכין ותקע הבית בעל ובא
"רב ה"ז: ח פרק סנהדרין ירושלמי אמרו וכן לבבו", יחם "כי משום
עליו ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס את נטל אמר הונא
כן ועל לבבו", יחם כי הונא דרב טעמא מה נהרג, ההורגו אין והרגו,
נפש והכהו עליו וקם לו" "וארב לרעהו שונא איש וכי תורה אמרה גם
בדברינו ועיין פטור. שיהיה מקרה ויש יתכן לו ארב לא אם כי ומת,

זה. בענין שופטים פרשת בפרשה עיונים בספר

יחם דכי "זמן כתב: ושם בענין שהאריך סה סי' יאיר חות ועיין
הלילה עד זמנו שעה לפי צער רק והוי חבלה בו שאין בהכאה לבבו

לבנו חסיד אותו כצוואת כעסו מפיגה שינה תרנ"ה)כי סי' שילין(ס"ח
אלו. בענינים האריך ועוד גדולה. בחבלה הדין מה דן ושם כעסו",
קראו וחבירו חבירו, "המכה יג: תכא סימן משפט חושן רמ"א ועיין
קרא אחד אם וכן וגו' לבבו יחם כי והיה שנאמר פטור, ממזר,
פטור ממזר, קראו או כממזר, מכזב אתה לו אומר והוא גנב, לחבירו

טעמא כח)מהאי ג.(מהרי"ו ס"ק שם תשובה פתחי ועיין ."

שו"ת עיין שהוא, כעס בכל אמורים הדברים שאין ברור אמנם
שאמרו במה התנצלות, הזה הרשע לדיין "ואין רנא: סימן ריב"ש
כן הרוצחים כל כי כעסו; מרוב זה שאמר להם נראה שהיה העדים
אנשים, יריבון כי כמו"ש: מריבה; ומתוך הכעס מתוך להרוג דרכם,
והכעס אותו. שחובשין ז"ל למדו ומכאן וגו', רעהו את איש והכה

הארץ". שופטי בלב לא ינוח כסילים בחיק

מתוך שנודר מי אין: ד"ה כא,ב נדרים הר"ן כתב נדרים ולענין
לטעות. הנדר את שעושה פתח בזה אין אבל לחרטה סיבה זו כעס
הכעס מתוך הקדיש שאפילו כתב תרנו סי' א חלק הרשב"א ובשו"ת
שאלה, צריך יהיה שלא גמור באונס נידון הכעס "שאין הקדש, הקדשו
בספרי ועיין יח. סי' ז חלק שם הוא וכן לנדרים", פתח שהוא אלא

שופטים. פ' בפרשה" "עיונים
שם. עיין נב, סי' ג חלק לב בן מהר"י משו"ת נראה וכן

נוח בדעות... מדות "ארבע יב: משנה ה פרק אמרו אבות ובמשנה
הכעס והרי רשע נקרא הוא למה ולכאורה רשע". לרצות, וקשה לכעוס
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הכעס, על לשלוט אדם יכול דין פי שעל ומכאן שליטה? מחוסר בא
רשע. נקרא כן עושה אינו אם כן ועל

כעס, שמתוך שנדר הרי נדרו, בשעת לו תשאל ואל יח ד, אבות ועיין
ל. סי' ח"א שלמה מנחת בשו"ת זאת משנה בביאור ועיין כנדר, דינו

להתר צירף י סימן ב כלל יו"ד חלק ורדים גינת בשו"ת אמנם
הארץ". שופטי בלב לא כעס: מתוך היתה שהשבועה

ס"ס בח"ב בספ"מ הרב כתב כעס מתוך שנדר הראשון "הטעם
וכעס שיחו שמתוך כיון האיק"ב כי כל שמשון, בנזירות ונדר קפץ ו

זירוזין". כנדרי דהוי עוד וכתב שוין ולבו פיו אין

קיבלו שלא והוא בנ"ד להקל אחר טעם יש "עוד ח: סי' שם כתב וכן
שגבר דכיון אפשר שכן וכיון שנתכעסו, כעס רוב מחמת אלא הנזירות
תומת בספר וכמ"ש שוים ולבו פיו ליכא זו מדה לידי שבא עד כ"כ כעסו
אם כי הוי דלא כעס מתוך שמשון נזירות שקיבל שכל ס"ג סי' ישרים
שמהר"ר והגם לאחרים או עצמו את לזרז זירוזין נדרי דמ"ל זירוזין, נדרי
והאמת זירוזין לנדרי דדמהו משום היינו ידים, בשתי דחאו יחייא בן תם
לכלל שבא דכיון שיודה, אפשר שאמרנו מטעם אבל כלל דמי דלא הוא

בעינן". ולבו פיו ואנן איכא לב ולא איכא פיו לא גדול כעס

ס"ק קעח סי' העזר אבן תשובה בפתחי הובא סופר, חתם ועיין
כעס. מחמת זאת שעשה אמתלה לו אין עליו, אשתו שאסר שבעל כד,

שנחלקו אבל סוד"ה א סד כתובות בתוספות תם רבינו שיטת ועיין
מבעלה, להתגרש שרצתה בגלל כתובתה על שמחלה אשה האם אמוראים
היא. גמורה מחילה או הכי" אמרה קא צערא דאגב בטעות "מחילה היא
בעלה: שיגרשנה כדי תחול שהמחילה תקנו האם היא שהמחלוקת ואפשר
לה כייפינן לא כתובתו ולא הוא לא ליה בעינא ולא עלי מאיס "אמרה
בטעות מחילה דהוי משום מחילה תועיל שלא שנאמר ע"י בה שתחזור
ליתן רוצה שאינו בעלה יגרשנה לא כך ומתוך הכי אמרה קא צערה דאגב
זוטרא מר לגרשה, בדעתו יעלה כך ומתוך היא גמורה מחילה אלא כתובה
תשאר כך ידי דעל כפיה, והיינו בטעות, כמחילה דהויא לה, כייפינן אמר
כתובתה". ליתן שחייב כיון יגרשנה לא בעלה כי ברצונה שלא בעלה תחת
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כד, ס"ק קעח סי' אהע"ז תשובה בפתחי הובא סופר, חתם ועיין
כעס. מחמת זאת שעשה אמתלה זו אין עליו, אשתו שאסר שבעל

מה אבל שליטה, לו אין מעשה שבשעת האדם על דובר עתה עד
האם נשלט, בלתי לרצון אותו המביא דבר לעשות שנאנס באדם הדין
הערוה, על לבוא שאנסוהו מי דוגמא שעשה: המעשה על לחייבו יש
ביכולתו אין שעה שבאותה שברור כך הערוה, על שהשכיבוהו מי כגון
הלכה ורוצה, נהנה הוא זה במצבו והוא יצרו, את ולכוף להתגבר
אלא ק' אין יבמתו על הבא פרק ריש אמרו שהרי מיתה, שחייב היא
לתאוה הגורם מצב לידי באונס אותו שהביאו שאחר שברור אף לדעת,
הוא, אנוס בכלל הוא ולכאורה עליה, להתגבר יכול אינו שוב שכזו,
האונס מעשה באמצע אם גם שנאנסה בזה בכיוצא באשה בדומה והרי
"שיצר מפני פטורה שהיא הדין במעשהו, שימשיך מהאונס מבקשת
ברמב"ם הובאו האשה ושל האיש של אלו הלכות ושתי אלבשה",
נובע שהרצון אף ברצון, שנעשה שכל ומכאן כ. פרק ריש סנהדרין
הדבר. לעשות יכול לא תאב היה לא שאילו כיון חייב, שהוא מאונס,

שהרי מיתה, חייבת שהיא שחידוש כיון י"ל אשה, פטור ולגבי
אונס. מתוך שבא רצון על לחייבה אין לכך היא, עולם קרקע

נשלטת? בלתי לתאוה נשלט בלתי כעס בין מה ולכאורה

לב,א: קמא בבא תוספות עיין לרצון, זאת עושה ההנאה תאמר ואם
להנאה אחשביה דרחמנא חייבת, מלקות ולענין חטאת לענין "ומיהו
אינה לבבו" יחם "כי בזמן והנקמה הכעס הנאת וכי כך אם מעשה",
פסול לנקום שהרוצה לז סי' ריש חו"מ רע"א הגהות ועיין הנאה?

ד ס"ק שם החשן קצות ועיין נוגע, משום הדםלהעיד גואל שקרובי
לעדות. פסול עצמו הדם וגואל כשרים

נציין נגדו, לעמוד יכול שאינו באופן אותו כופה שיצרו אדם ולענין
לעבור בקש יוחנן ר' "אמר יהודה: לגבי פה פ' ב"ר במדרש המובא
היכן יהודה לו אמר התאוה על ממונה שהוא מלאך הקב"ה לו וזימן
שהביא במה ועי' בטובתו", שלא בע"כ הדרך, אל אליה ויט הולך... אתה
עצמו שהאדם אלא כאונס, שנחשב ח-ט אות א קז סנהדרין הים מרגליות
יצרו. את לכוף כח לו היה עדיין אולי כי בזה עצמו על להעיד יודע אינו
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אותו העושה אם גם תלוי ברצון הנעשה מעשה שכל לומר יש ואולי
הרשב"א: מדברי לעיל עיין כשוטה, העושה אין או כשוטה הזמן באותו
באותה כנגדו ומצוותיו השם ואין כשוטה היא הרי הכעס "ובשעת
סוער" אויר מזג מחמת טבעית "הקפדה בין חילוק יש כן ועל שעה",
לו שונא לבין מהיום לו שונא בין הבדל יש כן ועל ממש, כעס לבין
עליו שהדביקו תאווה שאחוז מי על לומר אפשר ואי שלשום, מתמול

אחד. לענין כשוטה הוא היותר ולכל שוטה, הוא כי ערוה

הכעס. מחמת חובו שטר בקורע לעיל שהובאה המחלוקת מובנת כן ועל

נחשבת אין ברצון, וסופה באונס שתחילתה אשה לגבי אמנם
אינה ומימלא כרחו, בעל לאדם הבאה הנאה זו כי כהנאה הנאתה
ונודע ואכלו תורה איסור לחברו שהמוכר אמרו וכבר "מעשה", נהפכת
כהנאה, לו חשובה זו הנאה שאין מלשלם, פטור מהאיסור, אחר לו

ד. ס"ק שם וסמ"ע רלד סי' חו"מ נפסק וכך

דוחה שכידוע בשבת, נפש פיקוח לענין מוצאים אנו דומה [דבר
לבחור אפשרות המסוכן לחולה כשיש הדין מה השאלה ונשאלת שבת,
הגרש"ז ופסק שבת, שומר רופא לבין שבת מחלל רופא בין ללכת
השבת שומר שאצל כיון השבת, שומר אל ללכת יש כי זצ"ל אוירבך
אונס היא ההצלה השבת מחלל אצל ואילו לאונס, נחשבת ההצלה
עושה שהוא כיון שבת, כחילול מעשהו נחשב כן ועל ברצון, הבא

שמות]. פרשת הלוי בית ועיין החופשי. מרצונו גם זאת

דומה: בנושא בקיצור נדון לעיל האמור כך ואגב

מחירים להפקעת צרכן של לחץ ניצול

א: קו יבמות הוא הסוגיה מקור

א: ליבםדוגמא ואמרו לה הגון שאין יבם לפני ליבום נפלה
שיכולה משום פטורה - זוז מאתים לך שתתן מנת על לה חלוץ

בך. הייתי משטה לומר

ב: האדוגמא מבית בורח שהיה לפניוהרי מעבורת והיתה סורים
שכרו. אלא לו אין הנהר, את והעבירני דינר טול לו ואמר
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מועט. דבר אלא שואלין שאין במקום גדול דבר ששואל דוקא תוס'

שאם מסקנה האסורים, מבית בורח שהיה הרי א קטז קמא בבא
גבוה. סכום שהוא אף משלם, שכרו לו נותן ממלאכתו מפסיד היה

הגדול כסכום והפסדתי יתכן לטעון שיכול והוא כ רסד סמ"ע
כך. כל רווח לו שהיה לעינים נראה אין אפילו

שכרו. אלא לו אין גדול הפסד שאין כשברור לפ"ז

ובקצות הכל, את עליו מגלגלין הפסד כשיש כח, פ"ב, ב"מ הרא"ש
כאחרונים, ושלא חסר, לא וזה נהנה בזה כמו החשן

סממנים במכירת מחירים הפקעת א קו יבמות בנמוק"י הובא רמב"ן
הריטב"א ואילו נפשות, הצלת בדבר יש אם תלוי ואין לשלם חייב אין

וכדלהלן. מחלק

הפקעה. כאן ואין מכר חכמתו שכר רמב"ן - המפקיע רופא

לרפאות חייב רופא תופסת, אונס של התחיבות אין ריטב"א
פטור כן ועל מממונו, פחות גופו ואין - אבידה השבת משום

בטל. כפועל ומשלם

ערוך: שלחן

היתהא) זוז: מאתים שתתן מנת על לה חלץ - נ קסט העזר אבן
משלם. אינו שכרו אף לו ראויה אין שכרו, ליתן חייב ליבם ראויה

שכרוב) קיבל פטור, האסורים מבית בורח - ז רסד משפט חשן
מחזיר. אינו

בך. הייתי משטה לומר יכול אין רופא כלפי

נתחייבג) אם אבל שכר ליטול לו אסור רופא - שלו דעה יורה
דמיהם. אלא משלם אין סממנין קנה לשלם, צריך החולה

היה ולא ישראל כל על מצוה הצלה לרפואה: חליצה בין ההבדל
היינו היבם. על רק המוטלת מצוה חליצה רפואה, ללמוד חיוב עליו
בלימודו גרם הוא רפואה חיוב ואילו היבם, על הוטלה המצוה תחילת
רופא כשיש תקנו ח"ג רדב"ז הכלל, על מוטלת רפואה שיתחייב,

ללמוד. יכלו שכולם כיון ט"ז אחר,
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שכר. ליטול רשאי ההצלה קודם התנה קמה ח"א תשב"ץ

מובן זה ולפי - השטאה אין שבועה במקום - רסד החשן קצות
הייתי משטה כך אחר יטעון שלא כדי עשו, את השביע יעקב למה

בפרשה". "עיונים בספרי עי' בך,

קצה"ח חוזר, במכר ריטב"א לחזור, יכול אינו השכירות כבר שילם
אח"כ שחושב מקח בין לחלק יש מסברא החילוק, מה מקשה
להפטר. דרש לא שלמה השכירות בגמר תשלום לבין להחזיר לתובעו

מכר א"כ לי", שוה "לדידי שמצינו אחר - ח קידושין ריטב"א
אונאה, אין ביותר שנצרך למי למיחפץ זה בין מה מקשה קצה"ח

ע"ז שיש סדרה להשלים לו שחסרה למי בודדת מרגלית שמוכר
אדם כל לפי נקבע אינו בשוק מחירה מרגלית להשיב יש אונאה,
אינו סודר ועוד גבוה, חשוב לאדם המחיר לכתחילה סודר ואדם,

זמן. של בעיה מרגלית זמן של בעיה

בטול למה קצה"ח תשלום, לדרוש יכול לחץ מתוך מכר - ריטב"א
מכירה לכאורה - בחזרה, לדרוש יכול אינו הנהר את והעבירני דינר
שהבעיה כיון ולהחזיר, בשוק לקנות או החפץ להחזיר מוכן הקונה

להחזיר. אפשר אי עבודה בשכר אבל זמן היתה

שתות. עד המשפט ונתיבות יאיר חות לפי הפקעה

מסקנות:

לשלם הנוסע פטור מחיר, שקבעו אף מחיר המפקיע מונית נהג
הנסיעה. בגמר המופקע המחיר

אחרים רופאים כשיש לשלם, המתחייב חייב מחיר, המפקיע רופא
לריטב"א. - כשאין ואף לרדב"ז, -

ושלא קצה"ח, לדעת לשלם, חייב אין מההפקעה וידע בקניה,
קידושין. כריטב"א

עד ששיעורה מועטת להפקעה מרובה הפקעה בין לחלק מקום יש
שישית.
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טז סימן

רגל פושט עם שנעשתה פשרה של ,תוקפה
מאוחרת לגביה אפשרות כשיש

dxyt oia dkldl lcad yi /oiafe edeilz xcba df m`d

zleki xqegn dzyrp m` oial ,ribn m`d wtq llba dzyrpy

mxb cbpky cvd m`e zerh awr dnxbpy dxyt /zeabl

izn /lbx zhiyt dpyi xy`k aegd ye`i yi m`d /zerhl

mb `id lbx zhiyt zpwz m`d /d`cedk dwizy mixne`

.mixgeqd bdpn /xeaivd lk zaehl dpwz

רגל, פשיטת בפני עמד שהחייב מחמת חובו, בעל עם שנתפשר מי
זמן החוב, יתרת את ולמחול מהחוב חלק רק לקבל הסכים כן ועל
לתפוש, ורוצה החייב של רכוש המלווה מצא ההתפשרות לאחר מה
והאם לתפוש, הוא רשאי האם לפשרה, הראשונית הסכמתו למרות
מחמת נעשתה הוסכם עליה שהפשרה בטענה מהפשרה, לחזור יכול
שעמד המעט את גם יסכים, לא שאילו שעה באותה שידע אונס,

יקבל. לא לקבל

מחייבת, היא האם ואונס לחץ מחמת שנעשתה פשרה לדון יש
נפטר האם מכירה; מכירתו שהלכה וזבין" "תליוהו מעין בזה יש האם
שנהגו הסוחרים", "מנהג מדין החייב נפטר האם "יאוש"; בגלל החייב

רגל. כפושט שהוכרז אדם תובעים שאין

שמעוןא) את הפחיד ראובן אם אמרו: יא סעיף יב חו"מ בשו"ע
כפ זכות בו לו ואין עליו, דנים שהיו ממון לו יתן לא אם ילמוסרו
שם עוד בו, לחזור יכול מודעה, וביטול וקנין פשרה ועשו הדין,
מצא ואח"כ לו ומחל עמו ונתפשר בפקדון הכופר אמרו טו: יד סעיף
לו היה שלא מפני שנתפשר למי הדין והוא בו לחזור יכול עדים

מצא. כך ואחר שטר או ראיה
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בטעם שכתבו ת"ק ד"ה ב עח שבת מתוספות לכאורה צ"ע זה [דין
קיימו לא והמלווה ופרעו שכתבו טוען שהלווה שטר להשהות שאין
לי ואין עדים לי אין שאומר כגון דמיירי "וי"ל פרוע: אינו וטוען
אסור ולכך מועיל, אינו כן אחרי מצא ואפילו קיום, אמצא ולא ראיה

כדין". שלא בו ויגבה יקיימנו לבסוף שמא להשהותו,

שהמלווה נתברר והלא כדין, שלא שגובה כמי נחשב זה ולמה
ראיה]. אח"כ מצא אם ראיה לי אין כשאמר טעה

מחמת עליה שהוסכם פשרה כל כי מכאן למדנו הרי ולכאורה
להבטל. דינה אונס

שמכר עד שאנסוהו מי אמרו א-ג סעיף רה סי' שבשו"ע אלא
דינה ממכר...פשרה ממכרו שמכרו, עד תלוהו אפילו המקח דמי ולקח
י פרק מכירה הלכות ברמב"ם הוא וכן כמתנה, דינה ומחילה כמכר
דברים במה ממכר... ממכרו שמכר... עד שאנסוהו מי א-ג: הלכה
מסר אם במחילה או במתנה אבל פשרה, בעושה או במוכר אמורים
הולכין שאין בטלה, המתנה הרי אנוס שאינו אע"פ מתנה קודם מודעה
לבו בכל להקנות רוצה אינו שאם הנותן דעת גילוי אחר אלא במתנה
ש"תליהו שכשם והיינו היא". מתנה והמחילה מתנה, המקבל קנה לא
הדין הוא קיימת, המכירה אונס מחמת מכר שאם זביני" זביני וזבין
וגם מודעה מסר לאם פרט קימת, הפשרה אונס, מחמת נתפשר אם
אם גם פשרה כי לכאורה שנראה הרי אונסו, את מכיר הדין בית

מחייבת. היא מאונס נעשתה

טז סע' רה סי הב"ח תירוצים: כמה נאמרו השו"ע דברי ובישוב
ק סי' ב חלק מבי"ט שהםושו"ת והרמב"ם הרשב"א דעת (בישוב

ורה) יב בסי' השו"ע של כגמקורותיו סי' לובלין מהר"ם ושו"ת
פשרה בין הבדל יש ועוד: יב סי' משפט ושער רה סי' וקצוה"ח
הפשרה והיא מתנה, כדין פשרה דין שאז ופשוט, ברור בדין שנעשתה
יזכה האם למתפשר ברור שאינו בדבר פשרה לבין יב, בסי' האמורה
ועל שהתפשר, כמחיר לו שווה החוב שאז בדינו, יזכה לא או בדינו

כמכר, דינה הפשרה כיכן כתובה, של הנאה טובת מכירת (מעין
אליה). שהגיע הפשרה כשווי הוא שעה באותה החוב שווי
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מהרשד"ם משו"ת קיימת,אמנם לעולם שהפשרה להפך, נראה
בבי' חבוש היה "ראובן בנדון תיח סימן חו"מ בחלק כתב המהרשד"ם
אלפים כ"ז לראובן לו חייב היה ושמעון לתוגרמים חייב היה כי האסור
אם אבל לראובן לפרוע מה לו ואין שאבד שמעון או' והיה לבנים,
לו ויתן יפרע לו, יתבע שלא ומחילות פטורים לו לעשות ראובן ירצה
ראובן שהעני באופן לבנים, אלפים הכ"ז כל בעד אלפים ארבעה

ליקחבהי שמעון את לכוף כדי היה ולא באסורים וחבוש אנוס ותו
ומחילו' פטורים לו ועשה מהאסורים, לצאת כדי לבנים אלפים הארבע'
ויש אומנותו תורתו וראובן אנוס, הוא כי ראובן טוען ועתה כרצונו,

מי. עם הדין פטורין, לו יש כי באלמות טוען ושמעון שטרות לו

שהמחילה פשוט דבר ודאי נראה תשובה המהרשד"ם: והשיב
ולא האסורים, בבית אסור שהיה מטעם לבטלה טעם ואין מחילה, הוי
חבוש שהיה האונס שאין בתקנה, מודעא המוחל מסר לא אם מבעיא
מודעא מס' אפי' אלא ומקנה, גמר זוזי אגב אמרינן המחילה, מבטל
כן אומר שאני והטעם כרצונו, נעשית שהמחילה כיון קיימת המחילה
לכל דומה ונ"ז ג"פ[?], כן כתבתי כבר בתשובה הרא"ש כתב שהרי
ביניהם ומפשרים כופר והלה הרבה לחברו תובע אדם מחילות שאר
תהיה מודעא מסר זה אפילו אטו השאר, לו ומוחל מקצתו לו ונותן
לאו אלא בקנין ומחילה פשרה שום תועיל לא כן אם בטלה, המחילה
ומחל זוזי דאיכא דכל להרא"ש דפשיטא הרי בתשובה, עכ"ל כדפי' או
שלא השאר שמחל שהמחילה לומר סברא שאין קצת ומקבל קצת
מחילה דמהני ודאי ומחל מעות שנתן כיון ה"נ תועיל, דודאי לו תועיל
המחילה הכי דבלאו זה בנדון אומר אני ועוד כלום. אינה והמודעא
האונס אלא מחילה שמבטל אונס אמרו שלא למד אתה מכאן קיימת...
לפרוע שצריך עצמו מחמת אונס לו בא אם אבל הנמחל לו שעושה
לא מעות לקבל בע"ח עם להתפשר הוצרך דחקו מפני וזה לאחרים
אפי' קיימ' שהמחיל' אומר שאני הדברי' כלל המחילה לבטל אונס הוי

נעשית". שהמחיל' כיון מודעא מסר

שמחמת אונס ואפילו למחול אנוס שהיה מי גם שלמהרשד"ם הרי
מחמתאחרים לאונס אחרים אונס בין חילק השני בתירוץ רק (שהרי
פשרהעצמו) שום תועיל לא כן "אם הפשרה, לבטל כדי בזה אין אעפ"כ ,
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שהשיג מה ועיין שלד, חו"מ מהרשד"ם בשו"ת הוא וכן בקנין", ומחילה
רואה. והנה ד"ה רכד סי' ו וחלק רז סי' ז חלק מהרש"ם בשו"ת בזה

לעיל יב)ועיין דומה(סי' סברא שוא מצג בגלל התחייבות לגבי
למהרשד"ם.

מב, סי' ב חלק תשב"ץ בשו"ת עי' המהרשד"ם, לסברת ודומה
בה"ג. בשם ועי"ש

רה סי' היטב בבאר בהגה"ה שהביא - מוהר"ע הגאון תירצו עוד
שצריכין לענין דוקא היינו כמכר, דינה פשרה דאמרי': דהא - ח ס"ק
מודעא, מסר לא אפילו באונסו, ידעינן אי אבל אנוס, שהוא לידע
פי' כמכר דינה פשרה שכ' שם הגולה בבאר ועי' הפשרה. נתבטלה

הנז'. כהגאון דעתו ונראה אונסו, להכיר שצריכין

יב דבסי' לתרץ כתב סי"ג שלמה נתןובחמדת לא שעדיין מיירי
שחייבוהו, מה מהני לא ומשו"ה הפשרנים שחייבוהו אלא הכסף,
וכו' הכסף נתן שכבר מיירי רה ובסי' מהני. לא כפיה ע"י דהתחייבות

וזבין כתלוהו הוי ה)בזה ס"ק פ"ת שם .(ועי'

שהיה מחמת לפשרה הסכים שאם כתבו מפרשים הרבה כאמור אמנם
לשני היה ספק אם בין שמחלק יש אמנם קיימת, הפשרה ספק, לו
כד סי' שבעה נחלת עיין טעה, הצדדים אחד רק אם לבין הצדדים,
לא והמתאנה מהטעות ידע שהמאנה היכי אלא בטעות פשרה הוי דלא
לא בספק נכנסו דשניהם מהטעות ידעו לא דשניהם היכי אבל ידע,
לדחותו האריך רסא סי' ח"ג מהרש"ם בשו"ת אבל בטעות. פשרה מיקרי
ד"ה ב סו ב"מ תוס' וע"פ מחילה לענין א מא בתרא בבא סוגיא ע"פ
בטעות, פשרה זה הרי בדין, טעות נעשה שאם ומסקנתו ועוד, התם
שיש טענות בגלל בדין, יזכו האם ספק לצדדים יש שאם ברור אבל
דיניה, דזבין איניש עביד חבירו, יטען מה יודע שלא מהם, אחד לכל

קיימת. והפשרה

המהרש"ם: לשון וזה

שא"צ מפשר עדיף מחילה שהרי צ"ע הנ"ש דברי גוף לענ"ד "אבל
בידקא דשקיל ענן דרב עובדא גבי ע"א מ"א בב"ב ומבואר קנין,
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בטעות מחילה א"ל בהדאי. בגודא וסייע דאתא אחיל והא וכו' בארעי'
ידעת לא דאת היכי כי עבדת לא /ידעת/ ודעת הוי אי גופך את הוא
אפ"ה יודעים אין דשניהם היכי דגם ומבואר וכו', ידע לא נמי הוא
ואפ"ה טעו דשניהם שם ...ומבואר בטעות, שהי' כיון מחילה הוי לא
דלכ"ע ודאי בנ"ד אבל גדול. צ"ע הנ"ש דברי ולכן בטעות, קנין הוי
וחוזר בטעות קנין הוי ידעו לא הבע"ד ששני אף הדיין טעה אם
בטל... הפשר מ"מ הדין, ידעו ולא ע"ה הם הבע"ד ב' אם גם ודאי

סי' חחו"מ גופי' במהרשד"ם הנה "אבל כותב: ושוב שם] [והאריך
שטען בהטענה הבע"ד את שהצדיק מפורש הדבר התשו' באמצע רל"ד
וק"ו כ"ש בזה"ל וסיים בטעות מחילה ...דהוי טועה, שהי' שמעון
וכו', שלו מהחזקה שהזכות ידע ולא הארץ עם שזהו כיון שי"ל בנ"ד
דזבין דעביד ...די"ל ע"ש. בו לחזור יוכל זמן איזה שפרע אף ולכן

שטעה... לומר נאמן וגם דיני'

שאינו דין הוא ואם אדם שהוא מה כפי הענין לפי דהכל וצ"ל
משכנ"י תשו' בשם כ"ה סוסי' בפת"ש וע' בו. שטעה די"ל מבואר

בתשו' מפורש שנים כמה זה מצאתי וכן כמ"ש ולענ"ד מהר"םבזה...
החכמים מן אחד שא"ל בשביל פשרה שעשה דמי י"ד סוסי' אלשיך
א' לו אמר אם דוקא ולאו בטעות, פשרה הוי עמו הדין שאין
עמו הדין שהי' אדעתי' אסיק דלא מעצמו טען אפי' אלא מהחכמים

ע"ש... עמו הדין למיטעי דעביד מלתא הוי אי

...בודאי בדין טעותו עפ"י הפשר שפסק דמוכח אומדנא דהוי ובנ"ד
בשיקול הטעות הי' אם דגם רו"מ שהוסיף מה אבל בטלה. הפשרה
הדעת בשקול רק הטעות הי' אם לענ"ד ולכן בטיל... הפשר הדעת

בטל". הפשר משנה, בדבר היו אם אבל הפשר לבטל אין

הדין כי הצודק, מי השאלה אין הרי רגל בפושט שלפנינו ובנדון
שבאה הפשרה אין הנ"ל לפי כן ואם לשלם, שיש ברור, הוא הרי
החובות בעלי אם בין לחלק, שנראה אלא מחייבת, האונס מחמת
ופשיטת התמוטטות ממנו למנוע כדי החייב עם להתפשר הסכימו
להם שיש הענין משום אם מטרה, לשם נעשית הפשרה שאז הרגל,
לדמותה ויש להלן], שנראה [וכפי הסוחרים כלל למען אם החייב, עם



רגל פושט עם שנעשתה פשרה של קפהתוקפה

הפשרה תמורה, המתפשר שמקבל שכיון מסופק, דין מחמת לפשרה
פשט כבר שהחייב לאחר לחלוק הבאים חובות בעלי לבין מחייבת,

מחייבת. לפשרה ההסכמה אין שאז הרגל, את

ידע שלא מפני פשרה שעשה מי הנדון שאם לכאורה נראה עוד
פשרה ודאי זו לו, שהיה נתברר כך ואחר לשלם במה לחייב יש אם
עמו ונתפשר בפקדון מהכופר גרוע זה שאין להתבטל, ודינה בטעות,
ממי או בו לחזור שיכול השו"ע שפסק עדים מצא ואח"כ לו ומחל

מצא. כך ואחר שטר או ראיה לו היה שלא מפני שנתפשר

מוצאים אנו לד סימן אה"ע - ב חלק יצחק עין בשו"ת אמנם
לטעות, למלווה שגרם הוא שהחייב שאף ופסק היריעה שהרחיב
"מבבא זאת: והוכיח קיימת, הפשרה אעפ"כ ממנו, לגבות ניתן שאין

ע"ב)קמא מ' הוא(ד' תם אי שנתןדאמרו הבית בעל (הנדון
משתלם שאינו תם שור והוא הזיק והשור שורו לשמור לשומר
את מבריח הייתי במקומך (אני לאגמא מעריקנא הוי מגופו) אלא
הוי ד"ה ובתוס' הנזק), את ממנו יגבה לא שהניזק כדי השור

שר ותירצו כו' קשה כתבו כו' אלומעריקנא דברים מתוך לומר וצה
למדנו עכ"פ התוס', עכ"ל כו' עמי מתפשר הניזק הי' עושה שהייתי
שעושה אף דפשרה מזה דמוכח הגמ' בפשט בב"ק התוס' מדברי
הלא עמו נתפשר דהי' בכך דמה אמרינן ולא ממש, בה יש באונס
הניזק מוכרח הי' ע"כ השור דהבריח האונס דמפני יודע בעצמו הוא

ל ספק דהוי כיון דדיינינן מזה מוכח וע"כ עמו..., הניזקלהתפשר
לאיזה ברח בעצמו דהשור או השור הבריח אם הפשרה בשעת
פשרה מקרי זה דגם מקומו, אי' להבעלים ידוע שאינו מקום
דהי' דכיון משום בטעות, פשרה הוי דזה אמרינן ולא המועלת,
דזבין אינש עביד בזה אמרינן הפשרה, עשיית בעת להבעלים ספק
תביעתו עבור שלוקח סך איזה בשביל הספק על זכותו להקנות דינא

ביניהם". שיתפשר כפי

שהעלים זה הוא עצמו שהחייב מחמת נתפשר אם גם זה ולפי
כן נראה אין שלכאורה אלא קיימת, הפשרה רכושו, על מידע ממנו
או מהפשרה בו לחזור יכול עדים מצא שאם שפסק השו"ע מפשטות



טז סימן / משפט חושן / במשפט עיונים קפו

יכול מצא, כך ואחר שטר או ראיה לו היה שלא מפני שנתפשר מי
בשעת להניזק ספק כשיש לחזור יוכל לא כן אם ולמה בו, לחזור
לאיזה ברח בעצמו השור או הבעלים ברח שהשור גרם מי הפשרה
הם עצמם שהבעלים נתברר כך ואחר להבעלים, ידוע שאינו מקום
שידע מפני שהתפשר מי בין נחלק כן אם אלא השור, את שהבריחו
מפני שנתפשר מי לבין שחוזר, ראיה מצא ואח"כ ראיה לו שאין

וצ"ב. חוזר, שאינו הראיה את ימצא אם ספק לו שהיה

הוא תנאי הרי וזבין", "תליוהו לדין באים אנו שאם לדון יש עוד
שאם שישולם, הסכום גובה מהו כפיה כשאין רק חלה שהמכירה
היינו למתנה, ממכירה הדין הפך הרי משוויו פחות לשלם כופים
בשו"ע שפסק וכפי מתנה, שאינה ויהיב", "לתליוהו וזבין" מ"תליוהו
הסכמתו ובלא הזוכה את הכריחו אם בפשרה אף כן ואם ד, רה
המשפט נתיבות כתב וכן בטלה, הפשרה יקבל, אחוזים כמה קבעו
האונס פטרו שלא כגון הפשר סך על אותו כשכפה "אבל ט: ס"ק רה

מהני". לא ודאי האנס שאמר בהסך שנתרצה עד

ישלסיכום: וזבין" "תליוהו מדין ההסכם קיום על לדון באנו אם
כדי החייב עם להתפשר הסכימו החובות בעלי אם יותר, מקום לזה
התמוטט; שכבר לאחר ולא הרגל ופשיטת התמוטטות ממנו למנוע

נמוכים. באחוזים להתפשר כפו אם לא מידע; כשהוסתר לא

פשרהב) הסכם על החייב בחתימת לראות יש האם לדון יש עוד
רכוש שימצא למרות ושוב החוב, מיתרת המלווה של יאוש משום

החוב. יתרת מגבית נתיאש שכבר כיון לגבות, יכול אינו לחייב,

א צח חו"מ בשו"ע פסק וכבר בחוב יאוש מצינו לא ולכאורה
החוב שנתיאש שמענו ואפילו תבעו ולא שנים כמה שהה "אפילו
סא, סי' בשו"ע פסק וכן יאוש", אינו כיס, לחסרון ווי ואמר לגמרי
בטענה לבוא הרגל פושט יכול ואין לתבוע, המלווה יכול כן ואם ט,
שהלוו קהל פסק: ג קסג ברמ"א הובא שהמהרי"ק אלא יאוש, מדין
ונתיאשו ומת רצה לא כך ואחר המיסים בעניני להם לנכות ואמר לשר
מן כזוכים הוו הקהל להם, וניכה תחתיו בנו קם כך ואחר החוב מן
וירדו ההלואה בזמן עשירים שהיו לאותן לשלם צריכים ואין ההפקר
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אינו יאוש לאחר נפרע אם והחוב בחוב, יאוש שמהני הרי מנכסיהם",
למלוה. שייך

באבידה שהרי צבי החכם בעל קושית הביא שם החושן ובקצות
לאחר אף להחזירה חייב להחזירה, ע"מ יאוש לפני נטלה שאם הדין
ואין הוא דינא יאוש, אחר אף לפרוע האדון על שמוטל וכיון יאוש,
ושינוי יאוש לאחר חוב יפרע אדם אם וכי ההפקר, מן זכיה כאן
דבר בין מחלק והקצה"ח בחוב?. השליח יזכה וכי שליח דרך רשות
הבעלים שנתיאשו שאף וגזילה, גניבה כמו באיסור, האדם לידי שבא
המלוה, נתיאש שאם חוב כגון בהיתר שבא דבר לבין להחזיר חייב
לבעליה, להחזירה ע"מ מתחילה בה שזכה באבידה ורק הלוה, פטור
בין המהרי"ק ע"פ מחלק וכן הבעלים. כיד ידו כי יאוש, מהני לא
אלם, או עני שהלוה מפני היאוש אם לבין באבידה כמו היאוש סוג
שהוא סובר דהמלוה ולפעמים אתי ספק אשראי ד"כל יאוש אינו שזה

ליאוש, עומד שסתמו בחוב כשמתיאש אבל כן, ואינו באריכותעני (ועיין

אדם) ומכל ממנו אבודה ובגדר נהר שטפו כמו היה שהנדון ג שורש וע"כבמהרי"ק ,
יאוש". מהני בחוב גם

שרק יאוש בין שמחלק א יב בסי' לשיטתו שהקצה"ח ונראה
יאוש לבין בלבו, נתיאש אם בו לחזור שיכול ממנו, יודע המתיאש

בלבו. היה היאוש אם אף בו לחזור יכול שאינו לכל הברור

ב: עמוד מח דף כתובות רש"י ע"פ להוסיף לכאורה נראה וכן
בעל בדרך מתה שאם מסירה דמהניא הוא - לירושתה אמר "שמואל
הכא יורשה אינו מתה ארוסה אשתו מר דאמר דאע"ג נדונייתה יורש
אבל נישואין, קירוב מחמת מהשתא אב אחיל אחולי דמסרה כיון
ודאי הבעל, לשלוחי האב שמסר כיון והיינו נדריה.." ולהפרת לתרומה
וכי תמוה ולכאורה בה, זוכה אינו שוב בתו, מירושת האב שנתיאש
שלא מדבר להתיאש אדם יכול היאך וכי מירושה, יאוש מצינו היכן
פעם אי שיוכל מקווה לא שאדם דבר שכל ומכאן עדיין, בו זכה

יש בו, בעולםלזכות אדם שאין אדם", מכל ממנו "אבודה גדר בו
לביתו הבעל שלוחי עם האשה שהלכה אחרי זו לירושה שמצפה

בירושה. שזוכה הוא הבעל שרק חושב האב שהרי
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והלה לנכרי חובו לשלם שליח ששלח מי בנדון שם מהרי"ק ועי'
כיון למשלח, הכסף חוזר אם הראשונים בזה שנחלקו מההלואה שכח
ועיין אליו. חוזר היה לנכרי מביא היה לא שאם דעתו, הסיח שלא
עם לפשר זהובים חמישים חבירו ביד שנתן "מי ט קפג ברמ"א גם
מאתים לו נתן אם וכן למשלח, המותר בכ"ה ופישר שלו חובות בעלי
סבור והעכום מאה רק לו ונתן לעכו"ם הטעה והשליח לעכו"ם לשלם
חצי העכו"ם מחל כאילו דהו"ל למשלח שהכל מאתים לו שנתן
הבעל, לשליח בתו נתן שהאב ברש"י הנדון בין לחלק ויש החוב".
במהרי"ק הנדון לבין מתיאש, כן ועל ישירות נותן הממון שבעל

שליח. ע"י שנתן וברמ"א

חובו, בעל עם הסכם על המלוה כשחותם שלפנינו, לנדון ומכאן
אם כן ואם בחזרה, כספו יתרת לקבל יוכל שלא לו הוא בודאי הרי
ברכוש לזכות המלוה רשאי אין שוב החייב, של רכוש שוב ימצא
שספק "אשראי כשאר זה ואין החוב, שאר מגבית נתייאש שכבר כיון
זה הרי אלא כן", ואינו עני שהוא סובר דהמלוה ולפעמים אתי,

יאוש". מהני בחוב שגם ליאוש, עומד שסתמו מחוב "כמתיאש

מתנגד אינו רק אלא פשרה הסכם על חותם אינו כשהמלוה אמנם
רגל, כפושט החייב יוכרז יתנגד לא שאם שהותרה למרות להסכם,
לגרום רצה שלא מפני מחה שלא ומה מחל שלא יטען מכן לאחר אם
בזה דין, בית דרך מאוחר יותר חובו לגבות חשב אבל לחייב נזק
ליאוש", עומד שסתמו מחוב "כמתיאש זה האם לדון יש לכאורה
יועיל, רגל בפשיטת שהיאוש לומר מקום יש החשן קצות ולסברת

התובע של באשמתו כלל בדרך נגרם אינו היאוש פרטשהרי (אולי
אין וגם רגל), הפשיטת להכרזת שגרם הוא התובע דומהאם זה

אתי". ספק אשראי "לכל

לטעון יכול אם שדן קלד סימן ג' חלק יצחק מנחת שו"ת ועיין
שהלוה ראובן "ע"ד בערכאות: מוחה הי' שלא מחמת מחילה טענת
על המשפט לבית וערך הרגל, את שמעון פשט ואח"כ גמ"ח, לשמעון

רגל)באנקראט באנקראט,(פשיטת שהוא התובעים לכל שמודיעים והחוק ,
וכמה הבאנקראט, מאשרים המשפט הבית אזי - מחאה אין ואם -
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שלשים נשאר ועתה חשבון, לפי חובות לבעלי מחלקים אחוזים,שנשאר
ושמעון בשלימות, החוב כל לו שישלם לד"ת, שמעון תובע וראובן
שאינך להודיע דהיינו למחות, לך הי' מהבאנקראט, לך הודעתי משיב
- החוק עפ"י לך המגיע כפי ותקבל הסכמת, הודעת לא ואם - מסכים,
בכלל שגמ"ח ידעתי לא ראשית משיב וראובן אחרת או מחלת והשאר
לא ואני - היזק, לך שיגיע הבאנקראט כל לסתור רציתי לא ושנית זה,
הי' להפשר, בפירוש מסכים הי' אם גם מאומה,... אחרתי ולא מחלתי
צריך הי' אך שיכול, מה להוציא באונס, פשרה הוי לא אם לדון אפשר
דלא היכא אבל הפוסקים, בדברי כמבואר מקודם, מודעא מסירת לעשות

מהרי"ל בתשו' מבואר הרי מחאה, עשה שלא רק בפירוש (סי'הסכים

ובב"יע"ח) קכ"ח), סי' מי(חו"מ כל שבנמוסיהם, דמה כתוב, מצא בשם ,
והביאם עיי"ש, גזילה היינו נוצח, שכנגדו תשובתו, להשיב בא שאינו

מהרש"ם צ"ו)בתשו' וסי' ס"ט סי' ...".(ח"ג

לגבי קכח סימן ג חלק מהרש"ם בשו"ת זה שלעומת להעיר ויש
שניתן נאמר שצורפה המשלוח ובתעודת מום בו שהיה דבר שקנה מי
וכמובא מחייב שהתנאי כתב ימים, שמונה בתוך רק מום בגלל להחזיר
לדון ויש הסחורה, להחזיר לו שהיה מפני כתב השאר ובין להלן
פשיטת בהכרזת ענין לו שיש מי שכל להודעה התנגדות להגיש האם
כתב הגשת לאי דומה זה שאין לומר מקום ויש מזה, פחותה רגל

משפט. בבית הגנה

מחילה. על מראה אינה שתיקה האמור לאור כן אם

הקדמה: ותחילה כהודאה, שתיקה בענין שיטות שלש מצינו והנה
א פ חו"מ בסי'(בסופו)ברמ"א אמתלה, מועילה שתיקה שכנגד נפסק

שתיקה כנגד אמתלה אפילו מועילה לא לכאורה שו"ע ע"פ ב פא
פא חו"מ ט"ז דעת דבר, משתיקה ללמוד שאין נראה ז בסעיף ושם
ט ס"ק פא ש"ך מחייבת, אינה שתיקה והלכה בדבר שמחלוקת ב
על המראה שתיקה כגון ממון להפסיד הבאה שתיקה בין מחלק
דבר על נאמנות לאשר הבאה שתיקה לבין מחייבת שאינה מחילה
יודע השותק שאם ד',ה' ביאורים פא נתה"מ ודעת נכון, הוא אם ספק
כגון מחייבת, השתיקה דבר, יעשה או עיסקה תבוצע שתיקתו שע"י
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נראה וכן ושותק", בפניו דיבורו פי על חבירו בשל מעשה "עושה
שאם יז ס"ק פא חו"מ ש"ך ועיין יא, ס"ק רמח סי' יו"ד מש"ך גם

כהודאה. שתיקה אין - להשיב מה יודע שאינו מפני שותק

ושמעה נכסיו שחילק מי לגבי א-ב קלב בתרא בבא סוגיה גם ועיין
פאה ישראל תפארת ועיין כתובתה, את הפסידה האם ושתקה, אשתו

שיש ה אות בועז ג משתיקהפרק יותר כהודאה שהיא בשתיקה לפטור
לגביה שניתן מדבר יותר שמים כלפי בנדר לפטור יש וכן להבטחה

דין. בבית

השותק שיודע נכסים לכונס שתיקה האם לדון יש האמור לאור
על מראה חזרה, ניתן שאין באופן להפסיד עלול שתיקתו שע"י
שלא מעשה לבין בפניו מעשה עושה בין לחלק יש שמא או הסכמה,
שם יו"ד ש"ך ועיין בדוקא, הוא בפניו הנתה"מ דברי והאם בפניו,
ידע שאם בעלה בפני שלא לבנה מלמד השוכרת אשה בין שמחלק
את שכר הזר אם רק האב שחייב ששכר זר אדם לבין חייב, ושתק
לגשת כיצד יודע אינו הנתבע שאם ברור כן כמו האב. בפני המלמד
מהמובא הוא וק"ו דבר, משתיקתו ללמוד שאין וכיוצא, משפט לבית

יז. ס"ק פא חו"מ מש"ך לעיל

הנ"ל. מכח שדן מי מצאתי לא עתה ולעת

שהיה חייב בין להלכה מחלק תשא סי' ח"ב והנהגות ובתשובות
שבאמת מי לבין שחייב, לפשרה, גרם ובכך לו שאין ורימה רכוש לו
ממנו המלווין נתיאשו - כרמאי שמו יצא אם ואז רכוש, לו היה לא
באותה החוב של שווי הוא הפשרה שסכום כיון אדם, בדיני ופטור
ידוע שמו אם אבל נזק, שגרם כיון שמים בדיני חייב אבל שעה,
חייב ולכשיתעשר החוב, מן המלווים התייאשו לא הרי ישר, כאדם

אדם. בידי גם לשלם

כן נראה אין לעיל, שהובאו והמהרי"ק, הרמ"א מדברי ולכאורה
"ואחר החייב: את פטרו ואעפ"כ ברמאות שנהג במי דנו הם שהרי
וניכה תחתיו בנו קם כך ואחר החוב מן ונתיאשו ומת רצה לא כך

לשלם..." צריכים ואין ההפקר מן כזוכים הוו הקהל להם
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בו המחזיק כל עדיו שהוזמו הנסקל שור אמרו א כד בכריתות
שטעה דיין מדין האחרונים והקשו שמפקיר, משום וברש"י בו, זכה
שהבעלים נאמר לא ולמה חוזר, שהדין א כה חו"מ בשו"ע שהלכה
כה סי' המשפט שער קושית וזו הדין, פסק את שקבלו אחר התיאשו
מתרץ, כה סי' ריש ישראל ובישועות שם. הרי"ם חידושי ושו"ת
אפילו הזוכה עבור נעשה שהיאוש שכל סוגיות, מכמה זאת ומוכיח
מועיל יאוש שאין וכשם היאוש, מהני לא לכך הגורם היה לא שהוא
כשלא אלא יאוש מהני ולא הדיין, בטעות לא גם כך וגזלה, בגניבה
או באבדה יאוש כדוגמת אלא הזוכה של בשבילו בא ולא מצידו בא

הנסקל. שור כמו

להקל החייב טובת למען נעשה שהיאוש רגל בפשיטת זה ולפי
מהני לא הזוכים, למען לא כלל ובדרך חדש דף לפתוח שיוכל עליו,
היאוש שמהני ורמ"א מהרי"ק מדברי קשה שעדיין אלא יאוש, מדין
שור בין שמחלק הרי"ם חידושי בעל ולדברי החומס. הגוי לטובת
של חוב השמטת לדמות שיש ניחא ולהתנבל להסקל שהולך הנסקל
אילו שאכן לישב ונראה היאוש. מהני וע"כ הנסקל לשור הגוי השר
נתיאשו שהציבור אחרי חובו להחזיר בא היה שחמס עצמו שר אותו
ובשבילו, מחמתו נגרם היאוש כי תופס, היה לא היאוש אכן ממנו
ומחמתו בשבילו נעשה לא שהיאוש החומס, השר בבן הוא הנדון אבל
ברמב"ם נפסק כבר בדינינו ואף יתפוס. שהיאוש הדין מן כן ועל
חוב לפרוע היתומין על "מצוה ח: הלכה יא פרק ולוה מלוה הלכות
כופין אין ליתן היורש רצה לא ואם שהניח המטלטלין מן אביהן
חובה גם אין מחמתו, היאוש שאין לכך, שבנוסף שכן וכל אותו",

לפרוע. הגוי של היורש על

אותו עבור נעשתה לא רגל" "פשיטת שתקנת לדון עדיין שיש אלא
"תקנת למען היא התקנה אלא תועיל, שלא לומר יש שאז אדם,
עצמם לשקם יוכלו בחובות ששקעו האנשים אותם שכל המדינה",
ובפרט יועיל שהיאוש לומר מקום יש שכן וכיון מסוים, במסלול

הנ"ל. החשן קצות לדברי

הייאוש שחל פשוט יותר הדבר יאוש, מדין לדון באנו אם לסיכום
תקנה שיש במקום שתק; רק אם מאשר הסכם על המלוה חתם באם
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פרטיים אנשים עליו שהסכימו מקום מאשר רגל, לפושטי כללית
מסוים. למקרה

דמלכותאג) דינא משום ולא הסוחרים, מנהג מדין לדון יש עוד
מצאתי וכן למלכות, תועלת בו שאין בדבר מחייב שאינו דקיי"ל

לב סי' חו"מ יעקב חלקת בשו"ת תשנב)שכתב פשיטת(מהדורת "בנדון
ולומר תורה דין נגד שהוא דערכאות דין על להשגיח לנו אין רגל
כן... פוסקים שהערכאות מפני מחל שלא אף ממונו, על מחל שהוא
זה בנידון דדמ"ד אמרינן המדינה בני תקנת משום דאף להרמ"א ואף
לשעה ללוה שאין מפני ממנו לגזול בזה יש המדינה בני תקנת איזו

גמ"ח...". של בממון ובפרט וישלם... ישלם כך אחר לשלם

רגל, פשיטת על הכרזה המדינה תקנת קצת יש שלכאורה אלא
בזה וכיוצא עצמם, לשקם שיוכלו הרגל פושטי לטובת תקנה והיא
"הדינים שכתב סב סימן ב' חו"מ חלק משה אגרות בשו"ת מצאנו
שלו עסק לנהל בכחו ואין מנכסיו ירד אחד לאם המלוכה שקבעה

רגל פשיטת ש(בענקראט)שקורין אנשים, להרבה בע"ח ימנווהוא
לפי בע"ח לכל הנכסים וכל בעין המעות לחלק אנשים ג' של ועד
הוא בעצמו לתפוס בע"ח לשום ואסור לו שחייבין המעות סך
הרמ"א לפסק בזה הוי וממילא המדינה אנשי לכל שנוגע מהדינים

גדולה מניות חברת כשהוא וכ"ש שאפשר(קארפאריישאן)דד"מ,
שייכים רגל פשיטת דיני שלדבריו הרי יהודים", לאינם גם זה שנוגע

דמלכותא. לדינא הם

תשובת המביא יב לסי' רע"א בגליון מוצאים אנו דומה דבר
הלוה עם לפשר שהסכימו חובות בעלי שכתב: קיג סי' ח"ב מהרש"ך
כשאר להתפשר הממאן את לכוף אני רואה עמהם, מסכים אינו ואחד
לבוא רוצה שאינו את לכוף הסוחרים מנהג כי הרוב, שהם הסוחרים

סיטומתא. מדין שיסמוכו מי על להם ויש בפשרה,

כיוצא שכתב טז, סימן ב-אה"ע חלק פעלים רב בשו"ת הוא וכן
דהעלינו מאחר להקשות, דאין מודענא, אורחאי אגב "ומלתא בזה:
אלא דמלכותא, דינא בתר אזלינן לא למלך הנאה ביה דלית מידי כל
מנהג בתר ישראל בדיני הולכין אנחנו איך א"כ תורה, דין בתר
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בעלי של קדימה בענין ...הן הכמבייאלה שטר בענין הן הסוחרים,
הקאנון ספר בתר אזלינן הני דבכל וכיוצא, תפיסה בענין והן חוב...
אלו בחוקים למלך הנאה אין והלא הסוחרים, בין המלך יסד אשר
מקיימים אנחנו אין אלו, בדברים כי דע הנה נעשים, לא או נעשים אם
הנאה שיהיה דבעינן שתאמר כדי דד"ד, מכח ישראל בדיני אותם
מנהגי דהם משום בתרייהו, אזלינן דאנו הטעם אלא זה, בדבר למלך
לעשות יכולים הסוחרים כי אלו, בחוקים וקבלו סברו אשר הסוחרים
דכולם בהיכא העולם, תיקון בשביל המסחר בענייני חדשים מנהגים
בדבר גם עצמו לחייב יוכל האדם בממון קי"ל דהא בזה, וקבלו סברו
הסוחרים, אצל וידוע קבוע, מנהג שהוא כל ולהכי בו, חייב שאינו
כאלו והו"ל עושה, הוא המנהג אותו ע"ד ונותן הנושא כל אמרינן
של בקאנון אלו דברים שנכתבו וכיון זה, דבר בפירוש עליו קבל
ונותן הנושא כל דאז בכך, וברור קבוע מנהג נעשה הסוחרים מנהגי
אם המנהג אותו ע"פ דנין הצדק ב"ד גם ולכן עושה, הוא כן ע"ד

ונודע. ברור הוא

הסוחרים את אלא לחייב יכול הסוחרים מנהג שאין שנראה אלא
כתב לא לעיל, שהובא יצחק שבמנחת ואף העם, שאר את ולא בלבד
זה,... בכלל שגמ"ח ידעתי לא ראשית משיב, "ראובן שם: שהנדון כן
הלויתי רק מסחרים עמך עשיתי לא כי מאומה, אחרתי ולא מחלתי לא
חוב בין לחלק ידעתי לא "הנה השיב: זה ועל עכ"ד, גמ"ח לך

בפירושמ מסכים הי' אם גם חוב בכל אף אלא חוב, לשאר גמ"ח,
הסוחרים מנהג לדין נחת שלא לפי היינו לדון...", אפשר הי' להפשר,

כהסכמה. היא אם שתיקה לדין אלא

שהיה דבר שקנה מי לגבי קכח סימן ג חלק מהרש"ם שו"ת ועיין
מום בגלל להחזיר שניתן נאמר שצורפה המשלוח ובתעודת מום בו
בין המנהג שנתפשט דכיון נראה ועוד ימים: שמונה בתוך רק
בהחלט זה תנאי המקיימים בערכאות דנים רובן ובעוה"ר הסוחרים
שאין דכל הראב"ד דעת שהרי חדא מלתא, מנהגא כה"ג כל א"כ

ממנהיגי למדין בדינינו ברור כמ"ש(ממנהגי)הדין דדמ"ד ע"פ עכו"ם
עליהם כקבלו דהוי ועוד ע"ג... סי' בש"ך והובא בשמו קל"ב סי' הטור
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י"ל וכן מומין ט' ליכא להבחינו דביכול כן הסוברת כדיעה לדין
התנאי לענ"ד ולכן זו... כדיעה לדין עליהם כקבלו הוי הזה שהתנאי
הי"ל לפ"ז אך אנפשי'... דאפסיד ואיהו מומין ט' להקונה ואין בתקפו

ובפרט..." כן התנה שהמוכר כיון למוכר בחזרה הסחורה להחזיר

זה: מפרק הדברים מסקנת

תוקף לו יש רגל פשיטת בגלל לנושים החייב בין שנעשה ההסכם
הסכם על שחתמו תובעים משאר יותר מסחר, אנשי הם התובעים אם
לעיל. שנתבאר כפי רמאות מנהג נהג החייב באם לדון ויש פשרה,

למדנו: לעיל מהאמור

ואח"כא. עדים או ראיה לו היה שלא מפני פשרה שעשה מי
מפני שנעשתה פשרה ואלם בו, לחזור יכול ועדים ראיה מצא
נתברר ואח"כ בדינו זכאי שיצא בטוח היה לא שהתפשר שהצד

לבטל. יכול ולמהרשד"ם לבטל, יכול אינו צודק, שהוא

פסקב. רה בסי' ואילו בטלה בטעות שפשרה פסק יב סי' שו"ע
למתפשר ברורה שאינה פשרה בין חילקו יש כמכר. שפשרה
יש וכנ"ל; ראיות, המתפשר בידי שאין אלא ברורה לפשרה
להכיר שצריכים לענין רק הוא "כמכר", שכשאמרו חילקו
לפני לבין הפשרה ע"פ עשה כבר בין חילקו יש באונסו;

פיה. על שעשה

טועהג. וכגון בדין, שטעה משום פשרה בין מחלק המהרש"ם
יכול - שטעה שסביר בהלכות אמורים והדברים משנה, בדבר

לחזור. יכול אינו - הדעת בשיקול טעה אבל לחזור,

שאםד. ספק הדבר כי למלווים נראה היה כאשר חייב עם פשרה
שמחייבת, אפשר לפרוע- מה לו יהיה לא עימו יתפשרו לא
לו, שהיה והתברר לו שאין שסברו משום התפשרו אם אבל

וחוזרת. בטעות פשרה זה הרי

החובה. לבעלי גרם רגל הפושט אם גם יצחק העין לדעת אמנם
צ"ע. ודבריו הפשרה, לבטל ניתן לא לו, אין שמא לחשוב
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חתמוו. לחזורכאשר יכולים לא פשרה, על הלווה עם המלווים
ונתייאשו החוב יתרת יגבו שלא להם ברור היה זמן באותו אם

מהחוב

ישז. מיחה, ולא שתק רק אלא חתם לא מהמלווים אחד אם
ומהרש"ם. יצחק המנחת בזה ונחלקו לספק, מקום

מקומותח. בכמה מצינו מקום מכל בחוב, יאוש אין שבעקרון אף
לגבות יוכל לא שלעולם הבינו כשהבעלים יאוש, שמועיל

חובם.

שתיקהט. לש"ך דבר; ממנה ללמוד אין לט"ז בשתיקה: נחלקו
היא שכנגד הצד שטענת מראה אבל מחילה על מראה אינה
השתיקה דבר, יעשה השתיקה שע"י יודע אם לנתה"מ אמת;
הוכחה אינה אבל הודאה, על מראה שתיקה תפא"י מחייבת;

התחייבות. על

לישועותי. התייאשו, שהבעלים אף להחזיר חייב שטעה דיין
לא שהוא אפילו הזוכה, לטובת נגרם שיאוש ההסבר ישראל
נעשית אם רגל בפשיטת לדון יש זה לפי מהני; לא גרם,

הסוחרים. לטובת או החייב לטובת

תקנתיא. משום בהן יש [ורע"א] לאג"מ רגל פשיטת תקנות
מנהג בהן יש פעלים ולרב עצמם לשקם שיוכלו המדינה
בהן ואין המדינה בני תקנת בהן אין יעקב לחלקת סוחרים;

דמלכותא. דינא משום

מחייבתיב. אינה סוחרים תקנת מדין היא "התקנה" אם לכאורה
העם. שאר ולא סוחרים רק אלא

יום,יג. 15 בתוך רק כגון להחזירו שניתן משלוח על נכתב כאשר
מחייב. התנאי
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יז סימן

פרעון לאי גירושין בהסכם בהתחייבות אסמכתא
לערכאותחוב יפנה הזוכה באם

oic zia edn /aiigz` "dyr` m`a" `zknq` yi m`d

oipra oecl c"dia jixv m`d /`zknq` oiprl aeyg

in /dxenzk e` ievitk `ad qpwa `zknq` /`zknq`d

.yily cia sqkdyk wfgend

דין פסק

ו' ביום סג"פ להם ערך שביה"ד זוג בני הם והמשיבה המבקש
התשנ"ח. בשבט

סכום לשלם הבעל שעל נכתב הזוג בני שבין הגירושין בהסכם
הבעל את תתבע האשה באם יבוטל שהחיוב שהותנה אלא מסוים,

בערכאות.

הבעל – שמוטל(א')המבקש מהתשלום פטור לקבלת לפנינו עתר
היה זה תשלום ופרעון מאחר הגירושין, להסכם בהתאם לשלם עליו
משפט בבית יותר אותו תתבע לא שהמשיבה תנאי, לקיום כפוף
הוא מבקש כן על קוים, לא שהתנאי וכיון להלן, שיבואר וכפי

התחייבות. את לבטל

הוא שביה"ד הותנה ההסכם שע"פ הילדים החזקת בענין עתר [עוד
המשפט ובית זה, הסכם הפרה האשה אבל בלעדית, זה בענין שידון

לדון סמכות לו ולקח תקדים ולפסוק.יצר

ספק הדין לבית נוצר שאירע, מה לאור המבקש, עתירות מלבד
ההסכם, קיום סמך על רק ניתן שהוא כיון שניתן, הגט כשרות על

העזר]. אבן בחלק בנפרד כך על שכתבנו מה וראה
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באריאל בביה"ד היו הדיונים תחילת רב, זמן התדיינו הזוג בני
והסכמתם הצדדים בקשת עפ"י הועבר התיק ישיבות, שלש נתקימו שם

ארוכות. ישיבות שלש הצדדים עם ניהל ביה"ד בנתניה, לביה"ד

את לחייב כדי בה שיש עילה האשה בטענות מצא לא ביה"ד
מנת על גדולים מאמצים ביה"ד השקיע כן ועל גט, במתן הבעל

מרצונו. גט ליתן הבעל את לשכנע

כוח באי בנוכחות מיגע מו"מ לאחר וניתן סופית נכתב ההסכם
שעות כחמש נמשך אשר האשה ואב עצמם והצדדים הצדדים שני
כאשר לכן, מקודם עוד מודפסת היתה ההסכם טיוטת עיקר לפחות,
ויכוח נערך משמעותית, ושאינה משמעותית ותוספת, סעיף כל על
הגואלת הנוסחה נמצאה הדין בית בעזרת ורק הצדדים בין קשה
יוצאת האשה וכאשר כוחם, ובאי והאשה הבעל רצון לשביעות

דינה. עורך מלבד הוריה עם פעם כל להתיעצות

שקיבל הסכם פי על הזוג, בני התגרשו התשנ"ח בשבט ז' בתאריך
עוה"ד כוחם ובאי הצדדים במעמד יום, באותו עוד דין פסק של תוקף

האשה. ב"כ ג. וטו"ר הבעל, ב"כ א.

אותו לפטור הבעל – המבקש בעתירת תחילה כאמור נדון
שהתחייב. מהתשלום

של סך לאשה ישלם "א. ב-ג: 2 בסעיף נפסק זה בהסכם
יופקד.... זה כח יפוי חוזר.... בלתי כח יפוי על תחתום ר. ....$35,000
הסך את קיבלה ר. כי לו שיוכח לאחר רק לא. אותו ימסור והוא

להלן.... ד' כ בסעיף לאמור כפוף זה סעיף לעיל... הנקוב...

על י. מר ר. של האח יחתום כן "....כמו נאמר: ד' 3 ובסעיף
שאינם דברים ותקבל תביעה תגיש לא [שהאשה הערבות... כתב
כן יעשה לא ובאם לערכאות] פניה באמצעות דין ע"פ לה מגיעים
בסעיף הנקוב הסך מלשלם פטור א. יהיה 1998 בפברואר 18 יום עד

המסמכים". את הדין מבית ויקבל לעיל 2

כנאמן. א' עו"ד כוחו בא ביד הכסף את הפקיד הבעל
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והיא כח, יפוי על לחתום המשיבה על היה הדין לפסק בהתאם
הדין ובית הדין, לבית המבקש עתר כך בעקבות זאת, עשתה לא
והדירה נכסים, כונס מינה 1998 במרץ 15 התשנ"ח באדר י"ז בתאריך

המבקש. שם על הועברה

שהיו $35,000 להפקיד המבקש על היה הדין לפסק בהתאם אולם
למוסכם בהתאם כערב אחיה חתימת לאחר לאשה להנתן אמורים

הדין. לפסק ובהתאם

יום שלושים של נוספת אורכה לאשה הדין בית נתן תאריך באותו
אחיה. את להחתים מנת על

את קיימה לא המבקשת היום עד ולדבריו מאחר עותר, המבקש
על לחתימה הדין פסק פי על האחרון והתאריך ומאחר הדין, פסק
נוספת אורכה וגם נעשה לא והדבר 1998 בפברואר ב-18 היה הערבות
לו שקמה הרי קוימה לא 1998 באפריל ל-15 עד הדין בית שנתן
.$35,000 הסכום את מלשלם הוא שפטור לפסה"ד בהתאם הזכות

להסכם. בניגוד לערכאות הגט למחרת יום פנתה שהאשה גם ומה

הצדדים. שני במעמד ארוכה ישיבה הדין בית קיים זאת לאור

הארכה למרות חתם לא האח כי התברר התש"ס בכסלו ח' בדיון
שניתנה. הנוספת

שיש או המתחייב, פטור החתימה אי בגלל האם השאלה לפנינו
האשה, הסכמת דהיינו "אסמכתא", התחייבות של שאלה לפנינו
ההסכם, פי על לה שחייב ,$35,000 - סכום את לה ישלם לא שהבעל

מחייב. אינו אסמכתא בו שיש והסכם "אסמכתא", משום בה יש

תורה דין שעפ"י התברר הצדדים, עם מו"מ בעת כי נבהיר תחילה
של והחישוב ,$35,000 ולא ,$22,000 רק לכאורה לאשה מגיע

דין. ע"פ בהם חייב הבעל שאין חישוב בגלל נקבע $35,000

דין הנ"ל בהתחייבות שיש ונפסוק, נבוא אם גם זאת לאור
מן לאשה מגיע שהיה $22,000 לגבי רק זאת לפסוק יש אסמכתא,
עפ"י הבעל לידי להחזירם יש הנותרים $13,000 לגבי אבל הדין,
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בתנאי רק $13000 את לתת התחייב שהבעל כיון מקרה, בכל ההסכם
בטל. חיובו התנאי קיום ובהעדר מסוים

משום לויתור האשה של בהסכמתה שיש טענה הועלתה והנה
באחיה, אלא באשה תלוי אינו התנאי שמילוי כיון וזאת "אסמכתא",
בדעת שתולה כל והרי באחיה, תלוי אלא בה, תלוי אינו שהדבר וכיון
תולה משום כאן שיש נראה אין אמנם "אסמכתא", בו יש אחרים,
הגירושין, הסכם את מפרה היתה לא האשה אילו שהרי אחרים, בעת
מקום היה אחיה, ערבות את הבעל ביקש להפרתו החשש שבגלל

בה. תלוי שהדבר הנתון אבל אחרת, בדעת תלוי הדבר אם לדון

התחייבות את הדברים, נראים וכך נראה, שאם לדון יש ועוד
תתבע היא אם לשפות אחיה חתימת ואת יותר, לתבוע שלא האשה
תשלום אי של הסנקציה ניתן שבגללה אחת כהתחייבות חדשה תביעה

אסמכתא,ה- בדיני שנאמר מה שכל "אסמכתא", דין כאן אין ,$35,000
או פלוני, יום עד יופיע לא אם כגון דבר, יעשה לא אדם באם הוא
ומתחייב שדה החוכר [אדם זוזי" אלפא אשלם אעביד ולא "אוביר אם
ישלם השדה את יעבד לא הוא שאם והתחייב למחכיר, אחוזים לשלם
אחוזים לשלם מתחייב אם אבל אסמכתא, זו הרי זוז, אלף של קנס
בזה אין טובים, פירות הניבה והיא השדה את עיבד בפועל כאילו
אבל אפסיד, או אשלם מסוים דבר אעשה לא שאם דהיינו אסמכתא].
לא וכך, כך פיצוי ישלם וכך כך יעשה שאם המתחייב אדם לגבי
כז נדרים הרמב"ן ואכן אסמכתא, דין בזה יש האם במפורש נאמר
ובשם שם, יוסף ובנימוקי שברי"ף] הרמב"ן מדפי ב ט [דף ע"ב
אמר אם אסמכתא, שאינו מסתבר כתבו: ובריטב"א והרשב"א, הרא"ה
הביא רז סימן חו"מ הב"י גבוה. בסכום יתחייב דבר יעשה שאם אדם
שהר"ן וכתב בדבר שנסתפק פשוט גט פרק בתרא בבא הרמב"ן מדברי
נראה לו ס"ק רז סי' מסמ"ע אולם אסמכתא, בזה שאין עמו הסכים
לסעיף רז סימן למהרש"ם שלום משפט ועיין בדבר, מחלוקת שיש
שנראה יח, אות קע סימן ו' חלק יצחק ומנחת "והנה" ד"ה יג,
סמ"ע, שכתב למחלוקת חששו [ולא אסמכתא, דין בזה שאין שהכריעו
ונימוקי ריטב"א הרמב"ן דברי לסמ"ע שנשמט שחשבו משום ואולי

שם]. שלום משפט עיין בנדרים, יוסף
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התנאי דהוי דידן "בנידון דבריו: בסוף כתב שם יצחק המנחת אולם
נראה אבל הנ"ל] [הרמב"ן לדידהו אסמכתא משום ליתא בשלילה

גזים". דלא היכא דוקא דהיינו

חשש אין חשוב בי"ד בפני שמתנים תנאי הוא כלל ועוד, זאת
הרה"ג חברי וטענת האסמכתא, לביטול ה"תרופה" וזו אסמכתא,
דין חזר חשוב, בי"ד בגדר אנו אין בפנינו, הותנה והתנאי שמאחר
"וכל כתב ט"ו סעיף רז סי' הרמ"א שהרי טענה, זו אין אסמכתא,
וי"א זה, לענין חשוב בי"ד מקרי אסמכתא בדיני דבקיאי שלשה
"ויש [ו"סתם" לרבים", המומחה או שבעיר חשוב ב"ד דבעינן
הם [והצדדים משה] מהאגרות להלן ועי' כסתם, הלכה אומרים"
בבי"ד, זכויות להתפיס שיש הטענה על תשובה גם וזו אשכנז] מבני
אין אבל זכויות, להתפיס צורך שאין במפורש פוסק הרמ"א שהרי
החשוב לבי"ד הצניעות, כל עם נחשב, שלנו שבי"ד לזה, צריך
שהביא כו סי' מכירה להלכות מיימוניות הגהות ועיין שבעיר,
בפני הדבר נעשה אם קניא ודאי זו "ואסמכתא רש"י: תשובת
דין בבית מיניה דקנו והוא קניא אסמכתא דקי"ל העיר חשובי
ב"ד אלא לנו אין מקומות, בשאר ממנו חשובים יש ואפילו חשוב,
חשוב ב"ד לך שאין סוף לדבר אין דא"כ מקום אותו של חשוב
גם שלפנינו במקרה כאן יש ועוד, זאת ממנו", חשוב יהיה שלא
בי"ד בשליחות העו"ד אצל כספים שהופקדו כיון הזכויות התפסת
יכול אינו העו"ד שהרי בבי"ד, זכויות" "התפסת דין לזה יש ודאי

בי"ד. הוראת בלא לתת

שאף כו סימן ב חו"מ חלק משה אגרות בשו"ת שכתב מצינו וכן
בעירו הקבוע דין בית וכן אסמכתא בדיני הבקיאים שלשה בימינו
להלן, שנראה וכפי תנאי, העמיד שהוא אלא חשוב, דין כבית נחשבים

האסמכתא: בענין הקנין בעת לדון צריך דין שבית

זה, לענין חשוב ב"ד מקרו אסמכתא בדיני שבקיאי שלשה "דכל
נראה וגם י"א. בלשון ולא סתם ובלשון תחלה הרמ"א נקט זו דשיטה
בקיאין ת"ח שלשה להחשיב יש ודאי הת"ח בעוה"ר שנתמעטו דבזה"ז
או בעיר קבוע ב"ד הם השלשה ואם חשוב,. לב"ד אסמכתא בדיני
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שמהני בפשיטות מסתבר שנים עוד בצרוף קבוע מהם אחד אם אף
שבזמננו שבעיר קבוע רב שאף השלחן ערוך ...ודברי להי"א. אף

תמוהין". לכאורה ביחידי באסמכתא לקנות מועיל

תנאי: שהעמיד אלא

דוקא הוא אסמכתא בדיני הבקיאים אלו שאף בפשיטות "נראה
והסכימו בזה דנו לאסמכתא, השייך בחיוב השטר שנעשה כשבעת
דנו לא דאם באסמכתא, שהיא אף זו התחייבות לעשות צריך שמ"מ
הקנין ובטל בקיאותם מועיל מה הדעת היסח איזה מצד בזה כלל
התורה כל ידיעת ואף הדינים ידיעת דהרי קניא, לא דאסמכתא מדינא
והוו להמעשה שייכין לא שלמד בהדינים המעשה כשעשה דן כשלא
אחרי רק ולכן הדור, גדול שהוא אף פשוט איש מעשה כמו מעשיו
האסמכתא ועשו השטר כשעושין ידונו אסמכתא בדיני שהבקיאין

מהני". הקנין שיועיל ובכוונה בידיעה

כ"ז נדרים הר"ן שכתב כפי הוא אסמכתא טעם אם שבין ומפרש
צריכין הרי ממונא לאפקועי אלים חשוב דב"ד משום "שהוא ב
גדולי בפסק אף נפקע שלא טעות רק הוא ודאי כוונה שבלא להפקיע,
בנדרים הרא"ש מלשון משמע וכן בסנהדרין", ואף שבעולם הדור
הני היינו הר"מ אומר היה חשוב וב"ד שכתב י' סימן שם בהלכותיו
שכוונתו ב"ד, הפקר מכח אלא קניא דלא וידעי דאסמכתא דיני דגמירי
האסמכתא". שעושין בשעה שידעו שצריך מוסיף דהוא וידעי במש"כ

הר"ן לטעם דלאואף סהדי דאנן "משום חשוב ב"ד שטעם עצמו
לדבריו ואף הרא"ש, עם בדין נחלק שלא מסתבר דינא" בבי מחייך
בלא קונה אינו יקנה... אסמכתא שהוא שאף ויתכוונו שידעו "צריך
אדם מחייך דלא הר"ן שכתב סהדי האנן דאין משום והוא וכוונה, ידיעה
ע"פ כשעושה הב"ד מדעת ישנה דלא אלא תורה גדולי שם כשאיכא
שיגמור לו ואמרו אסמכתא שהיא ידעו כשהב"ד זה שייך ולכן ציווים,
כשהב"ד אבל הב"ד כציוי דעתו דגמר אמרינן זה בתנאי להקנות דעתו
אסמכתא קנין מבסתם יותר דעתו לגמרי שיהיה הכרח אין הרי ידעו לא
הב"ד כשידעו רק לדינא ולכן התנאי. שיתקיים דעתו על רק מקנה שהוא
באסמכתא". שיקנה מועיל שיקנה אמרו ומ"מ בזה ודנו אסמכתא שהיא
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ההסכם אישור בעת הדין שבית זוכר איני שלפנינו במקרה כן ואם
בתנאי להקנות דעתו "שיגמרו לצדדים אמרנו או אסמכתא, בענין דנו
בית של הטעם אין משה, האגרות כדברי ננקוט אילו כן ועל זה".

זה. בנדון מועיל חשוב דין

הג"ר ע"י 15 בעמוד פס"ד ב חלק רבניים דין בפסקי כתבו וכן
הסכם שעל "וכיון שליט"א: הגריש"א ויבלח"א ז"ל וזולטי נסים
ונמצא חשוב בבי"ד גם היה הרי ביה"ד, בפני הצדדים חתמו הנדון
קנין, מעכשיו, אסמכתא: טענת לסלק התנאים שלשת כל שנתמלאו

חשוב". ובי"ד

כיון אסמכתא, משום האשה בויתור שאין לכאורה נראה ועוד
דרך הבעל שיחוייב תשלום מכל צפוי נזק על כתשלום בא שהויתור
בהתדיינות הצורך מעצם וכן עליו, שסוכם ממה יותר ביהמ"ש
וכו', עו"ד בושה טירחא גורמים אשר נוספות והתדיינות בביהמ"ש
אין כי נפסק כך משום והרי אסמכתא, טוענים אין בזה ובכיוצא

אסמכתא. משום שידוכים ביטול על בפיצוי

מהסכם חלק היה הזוג בני שבין הגירושין הסכם לדון, יש עוד
רצה לא הבעל שכידוע לגירושין הבעל להסכמה כתמורה שנעשה
להענות הבעל של מתנאיו אחד אולם מאוד, בגירושין רצתה והאשה
שיותר ושלווה, לשקט להגיע העיקרי, התנאי ואולי האשה, לבקשת
להתחייב הסכימה והאשה וכו', למזונות האשה ידי על ייתבע לא
רצונה ומחמת מבעלה, להתגרש רצונה לצורך וזאת חופשי, רצון מתוך
אם כפיצוי תמורה בלא הבעל בידי תישאר הדירה שכל הסכימה זה
לא כאמור הערב ערב, להעמיד התחייבה כך ועל אותו, תתבע אכן
ענין כאן אין זה לפי הבעל, את תבעה האשה ומאידך חתם,
שיש מצינו ולא וממכר, מקח של עיסקא כאן הייתה אלא לאסמכתא,

אסמכתא. דין בזה

יוסף בבית ועיין אסמכתא. משום עשה בהתחייבות שאין לעיל ועיין
אסמכתא. דין ובקידושין בגיטין אין למה מהראשונים שהביא רז סי'

נעשית החוב מחילת סיבות: מכמה אסמכתא כאן אין האמור לאור
כפיצוי הוא הויתור מעשה, העדר בגלל ולא המוחל של מעשה בגלל
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וממכר, למקח יותר דומה וזה לגירושין כתמורה הסכמה היתה נזק, על
חשוב". דין "בית בפני נעשה ההסכם

השליש, יהיה שהוא שהוסכם הבעל ב"כ ביד נמצא כאמור הכסף
כמוחזק? נחשב מי לדון יש לנו ספק היה אילו

הדבר המשיבה, ביד הכסף את להחזיק יש שמספק טענה הועלתה
של והנדון שליש, ביד אלא בידה, אינו הכסף והרי טענה, אינה
נאמר אסמכתא, בזה שיש יב רז שו"ע שנפסק שליש ביד משליש
כמה יש שטר שבמשליש מזומן, משליש גבי ולא שטר משליש לגבי
כמוחזק המחזיק נחשב אינו וגם שיעבודו נמחל השטר שהרי שאלות,
אבל השטר, נותן ביד להחזיק מקום יש כן ועל וכיוצא, בכספים,
שאינו מוחזק, כבר יחשב באסמכתא שהזוכה לדון, יש מזומן במשליש
ברמ"א, י"ג רז סי' שו"ע עיין המדף, על מוכנים מעות ממניח שונה
לג רז השלחן" ב"ערוך מצאתי אולם אסמכתא, בזה שאין שנפסק
"ממדף זה דין שונה מה מובן לא ולכאורה אסמכתא, גם בזה שיש

לה. סעיף רז השלחן ערוך גם עיין לשניהם", המיוחד

אסמכתא, בדין ספק יש שאם בטענה לבוא אין מאידך אמנם
מאחר וזאת אליו, ויוחזרו ישארו והכספים המוחזק הוא התובע
הרה"ג עמיתי זאת שטען וכפי ההסכם, בעת ברשותו היו והכספים
למעשה כי משום זאת אסמכתא], כאן שאין הוא אף [הטוען שליט"א

הבעל. שם על הדירה כל להעברת בתמורה הושלשו הכספים

בידי הופקדו שהכספים הרי מוחזק, היה הבעל אילו אם ואף
אינו שוב הבעל שכן וכיון הדין, בית הוראת ע"פ א, עו"ד השליש
דתפס והיכא תפסינן לא והלכתא ע"ב: ל"ד בתרא בבא ועי' מוחזק,
אין בי"ד, הוראת בגלל דבר נתפס כבר שאם דהיינו מפקינן, לא

הראשון. למוחזק מחזירים

וספק בו, וחזר לפלוני מנה הולך לגבי ב סג גיטין יהושע פני ועיין
בפני ופירש הזוכה, לטובת לקולא ממון ספק ופסקו כזכי, הולך אם בגמ'
כמוחזק. הוא והזוכה חוב, לבעל תופס הוא שהשליח משום שם יהושע
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ב דעת על בשליש מדובר היה לא אילו גם כי איןנעיר, דין, ית
הכלל כפי לאחרים, שחב במקום חוב לבעל תופס משום זה בשליש
לבעל "תופס אמרו שלא קכו אות כהן תקפו בקיצור התומים שקבע
שודאי במקום אלא תפיסה", תפיסתו שאין לאחרים, שחב במקום חוב
אם שאף ואפשר חב, הוא אם ספק שיש במקום אבל לאחרים, שחב
מידו, מוציאים אין שמספק אלא לתת עליו חובה היה תופס היה לא
עז. סי' סוף העזר אבן תשובה בפתחי בקיצור והובא מועילה. תפיסתו

את ולהחזיר הדין פסק את מלקיים אלא מנוס אין זאת לאור
-הגרוש. הבעל לידי א. עוה"ד בידי בנאמנות שהופקדו $35,000

לבעל ולהחזיר הדין משורת לפנים להתנהג מחליט הדין בית אולם
הסכום שאר ,$35,000 - ה מסכום בש"ח בשווים $13,000 רק
לשיפוי ערבות שטר על יחתום שאחיה לאחר לאשה ינתן $22,000
שיציג כפי לערכאות, הפניה בעקבות לו שיגרמו נזקים על הבעל,
בתוך זאת יעשה לא אם אך מהיום, יום תשעים בתוך הבעל, ב"כ

הבעל. לידי א' עו"ד מידי הסכום כל יעבור יום תשעים

למדנו: לעיל מהאמור

אםא. ראשונים מחלוקת לך, אתחייב וכך כך אעשה אם שמתחייב מי
אסמכתא. משום שאין היא ההכרעה ולכאורה אסמכתא, דין בזה יש

אסמכתא,ב. לענין חשוב ב"ד בכלל הוא בעיר קבוע דין בית
ממנו. גדולים ת"ח יש ואפילו

לעשותג. שיש והחליטו שדנו דוקא הוא חשוב ב"ד האג"מ לדעת
טעם אם בין מהני ואז אסמכתא בה שיש למרות זו התחייבות

בב"ד. מחייך שלא משום אם ובין הפקר משום חשוב ב"ד

תתבעד. אם דין ע"פ המגיע סכום לגבות שלא התחייבות
אסמכתא. משום בזה אין בערכאות,

אסמכתא.ה. משום בהם אין שליש, ביד שהופקדו מזומנים כספים
כמוחזק. נחשב לשליש הנותן ואין

שחבו. במקום חוב לבעל תופס משום חסרון אין ספק, במקום
לאחרים.
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המוריש של פתקים פי על יורש נגד תביעה
התובע שביד

yxei /xhy `iven xzei xge`ne xhy il oi` xn`y raez

epi`y mrhd /rext k"g` oerhl leki m`d ,siefn orhy

mipreh m`d /razpl raez oia lcad yi m`e ,orehe xfeg

.geexl ozipy oecwta yxeil izrxt zprh

דין פסק

תשס"ב תשרי כ"ז

הנתבע של לבנו הלווה כי הטוען התובע ע"י תביעה לפנינו הוגשה
וליאור ומאחר ש"ח, 240,000 בסך כספים ז"ל ליאור היה ששמו
היורש ליאור של אביו שהוא מהנתבע זה סכום תובע כן על נפטר,

הלווה. של

יעזור ההלוואה שבתמורת ע"מ למנוח ניתנו הכספים התובע: טענות
זקנתו לעת התובעלתובע עבור ישמור הריבית ואת ישקיע הכסף (את

התובע) סיכומי לשון - הצורך .לעת

חוסר בגלל תש"ס תמוז י"ג ביום התובע תביעת את דחה ביה"ד
נמצא כי וטען חדשה תביעה התובע הגיש מכן לאחר הוכחות, כל
מהתובע, כספים קיבל שהוא המאשר המנוח הבן של יד כתב בידו

נוספת. ישיבה קבע ביה"ד החדשה הטענה ולאור

בשלושת הנתבע. בן עליהם חתם שלדבריו קבלות 3 הביא התובע
סך וכן ...7,000 סך [התובע] מי' קבלתי כי ז"ל הבן כתב הקבלות

בנק בחשבוני לפקדון שנכתב140,000 שלישית קבלה וכן הפועלים
ש"ח. 96,700 שקיבל בה
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תאריך נזכר לא וכן כהלוואה נתקבל שהסכום נאמר לא בקבלות
בלבד. "הלוואה" אלא פרעון

בתשובה תש"ס תמוז י"ג מיום הראשון בדיון הנתבע: טענות
חתימה בקשתי לא כתב", לי "אין התובע אמר הדין בית לשאלת
בשעתו הדין בית דחה אלו דברים ובעקבות עליו", סמכתי "ואני
רשאי התובע אין שוב כן ועל פסיקה, כך על והוציא התביעה את

ולטעון. לחזור

ודנו ראיה לי אין "אמר נפסק: כ', סי' בשו"ע טענה, זו לכאורה
אפונדתו, מתוך ראיה הוציא שנתחייב, שראה כיון וחיבוהו, אותו
אצלו, הראיה כשהיתה בד"א עליו, משגיחים ואין כלום זה אין
ביד מופקדת השטרות שם שיש אביו של דסקיא היתה אבל...
אצלו שהפקדון זה ובא שלו, שטרות ה"ה וי"א וברמ"א אחרים,
ולומר לטעון שיכול מפני וסותר, מביא זה הרי ראיותיו, לו והוציא
מצוים היו שלא מפני ראיה לי ואין עדים לי אין שאמרתי זה
באותן היו השטרות שאותן עדים שבאו "ודוקא וברמ"א: אצלי",

המופקדים". השטרות

יכתבו "ב"ד י"א: בשם שכתב ברמ"א ב פ, סי' שו"ע גם ועין
ולטעון". לחזור יוכל שלא כדי הטענות

ולטעון. לחזור יכול שאין יורש, נגד תביעה שהנידון במיוחד גם ומה

לנתבע כספים נתן שהתובע הדין בבית שהעיד העד ועוד, זאת
הרי זו תקופה ועל וחצי, כשנתיים לפני שראה מה על עדותו העיד
בסוף שאירע מה על הם לביה"ד שהובאו הפתקים ואילו תביעה, אין
בחו"מ כמבואר לתובע, מסייעת העד עדות אין כן ואם ,'95 וב- '94

תובעים. אותו המנה על ולא אחר" "מנה על שהיא כיון ל, סי'

"פרעתי". טענת טוענים שליורש הוא שהכלל ברור עוד

כתב הינו לפניו שהוצג היד כתב כי בתחילה היורש טען אם ואף
כאומר לויתי לא האומר כל הכלל את ביורש אומרים אין מזויף, יד
טוען אם ורק ה, ס"ק קח סי' בסמ"ע פסק כבר וכך פרעתי, לא

לחיוב. לדון מקום יש ספק, מחמת ולא ברי היורש
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טענו אם מיהו א: קח שם הרמ"א דברי על נאמרו הסמ"ע ודברי
החוב, נפרע לא אמרו כאילו הוי מעולם, אבינו לווה לא היתומים
הסמ"ע: כתב כך ועל לשלם, חייבים שלוה עדים דאיכא ומאחר
ה"ל בברי גדול יורש כשטען ובודאי בברי, כן זה שטענו "ואיירי
פרעתי, לא כאומר לויתי לא האומר כל ואמרינן עצמו... של כטענה
יכולין ...דהיורשים בטור נתבאר כבר בודאי כן טוענים אין אם אבל

לטענה". מטענה לחזור ויכולים שירצו מה לטעון

קיים זה שדין ברור ואין טוען, דין כשבעל זה שכל לדון (ויש
כשמו זה).גם דין לברר יש אולם טוען, רשה

שאמרו הודאה, כנגד הודאה בסוגית מ,ב גיטין הרא"ש תוס' ועי'
שאינו אף בן, הוא כשהמודה אבל המחזיק, - הנותן ביד מעמידים
הודאת שאין הוא לכך שהטעם הרא"ש תוס' וכתב ספק. הדבר מחזיק,
על אומר אלא בידו השטר קיבל לא שהבן "משום בן: כהודאת אב
קיבל שלא כסבור שטעה, למימר איכא קיבל, שלא שראה אביו, קבלת
ושקולים הבן, על י"ל כך שטעה, הנותן על אומרים שאנו וכמו וקיבל,

הפירות". את משלשין לכך הם,

עצמו. הדין בעל כהודאת מחייבת אינה בן שהודאת הרי

הפתקים על בשעתו הנתבע - האב שטען הטענה שלפנינו בנידון
זה ואין החתימות, בין דמיון ראה שלא בגלל היה "מזויף", טענת
לא ואומר ככופר שדינו הפוסקים עליו שדנו ודאי טוען בגדר
"שבועת אף מחייבים שאין נו ס"ק עה סי' ש"ך ועיין לוויתי,
שטענת וברור יודע, שהנתבע ודאי טוען התובע כשאין היסת"
נקבע שלא שלפנינו כבנדון ובמיוחד ליורש, ביה"ד טוענים פרעתי

הפיקדון. להחזרת תאריך

הדין, בבית שהוצג היד כתב כי הוכח לא כי הנתבע טוען עוד
אלו שטרות הנתבע ב"כ ולטענת הנתבע, בן של ידו כתב אכן הוא

עדים. ע"י קיום צריכים

להדחות: התביעה דין האמור כל על נוסף
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אע"פ יורשיו, על הלוה יד כתב הוציא נאמר ה סט, חו"מ בשו"ע
אביהם, יד כתב שהוא שלפנינו),שמודים במקרה אינו אנו(וזה

היורשים. משבועת אף ופטורים פרוע שהוא להם טוענים

אין ידו, כתב שהוא בבי"ד נתקיים אפילו נפסק: ב ס"ט ובשו"ע
היורשים. מן גובה ואינו בעדים פה על מלוה דין אלא לו

שלו החשבון את ביה"ד לבקשת צירף הנתבע כי עוד נציין
נכנסו האם שיתברר כדי התובע, בקשת כפי תקופה, מאותה בבנקים
נמצא לא בחשבון ומעיון תקופה, באותה לחשבון גדולים כספים

לתביעה. סיוע שום

חידוש העלה שליט"א סלומון רב"ש הגאון הראב"ד כב' והנה
משום ולא הדין" "סתירת משום הוא וטוען חוזר שאינו שהדין נפלא,
תביעה זו כי ולטעון לחזור רשאי תובע כן ועל דין, בעל הודאת
לדין הן בבוררות גם שה"ה ודן וטוען, חוזר אין נתבע ורק חדשה
שכתב סנהדרין חיים תורת על ונסתמך ראיה, ומביא שחוזר לפשר והן
חיים]. בתורת אינו זה וטוען, חוזר בתובע [אבל בנתבע נאמר זה שדין
נגמר שלא זמן דכל וויל מהר"י בשם ברע"א המובא על נסמך וכן
כן ועל המשפט, וכנתיבות כב"ח שלא וזה ראיה מביא עדיין הדין
חוזר אין וויל למהר"י ולדבריו ולטעון, לחזור התובע היה רשאי
כשיש דין סותרים שאין אלא בע"ד, הודאת מדין אינו ראיה ומביא

שקר. חשש

התובע שלדברי כיון דן פרעתי, ליורש שטוענים שכתבתי מה ולגבי
שיבתו לכלכל מנת על פקדון שנתן שיפרע,מדובר רחוק דבר וזה ,

ליורשים. פרעתי טענת בזה בכיוצא טוענים לא כן על

אינו ראיה לי ואין עדים לי אין שאמר מי הכלל בדבריו, ואדון
שמביא זמן "כל לא: סנהדרין חיים התורת כתב כך ועל וטוען, חוזר
ראיה שמביא זמן כל לשלם בדין נתחייב שאם קאי אנתבע וכו', ראיה

הדין..." את סותר

בתובע ולכאורה בתובע, הדין מה כוונתו חיים התורת פירש ולא
ריש ב"ח ועיין יודע, ודאי שהוא כיון ויטעון יחזור לא מקרה בכל
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נתבע...דלא ובין תובע בין משמע הדינין, מבעלי אחד "אמר טז: סי'
שיש ראיות כל שומעים.. לתובע אף אלא לנתבע דשומעים מיבעיא
אלמא סתמא וכו'...דמדתנן יום שלשים ועד מכאן הבא להביא לך
שיכול מסתבר פחות תובע שלגבי הרי לתובע". אפילו כך אמרינן
ולא פוסקים הרבה דעת כן להלן שנראה וכפי ראיה, ולהביא לחזור

ראיה. ולהביא לחזור רשאי שתובע שיאמר מי מצינו

מספק אני "אמנם שכתב: כד סימן א חלק חיים תורת שו"ת ועיין
בזה עצמו, לפטור שבא נתבע לגבי אלא כן אמרו לא דשמא קצת
וכל סותרות בטענות אפילו הפטור אל הפטור מן וטוען דחוזר אמרו
הבא תובע לגבי אבל המוחזק, מיד להוציא בא שלא בזה כיוצא
הרשב"א שכתב שראיתי למה הספק לזה והביאני כן. אמרו לא להוציא
דבהא ואולי דאפשר לומר נראה והיה רכה]... סי' [ח"ב בתשובה
לט [ב"ב חזקת דפרק דההיא עלה ורשב"ם דהרא"ש פלוגתא תליא
ראשונה טענה מחמת אם וערער וחזר ערער קפרא בר דתני ע"ב]
הדין והוא מחמת] אם [ד"ה רשב"ם כתב וכו', חזקה לו אין ערער
הויא לא זו את זו המכחישות מחאות ב' שנים ג' בתוך מיחה אם
והרא"ש שנים... ג' בסוף חזקה והויא אחרונה ולא ראשונה לא מחאה
על אלא כפרן הוחזק אדם דאין נהירא ולא כט] [סי' עליו כתב ז"ל
דס"ל לומר טובא לי ודחיקא מלתא לי תמיה ולכאורה עדים,... פי
שכתבו הפוסקים כל הסכמת נגד עצמו פי על כפרן דהוחזק לרשב"ם
לומר נראה היה כן על אשר ... עדים, פי על אלא כפרן הוחזק דלא
בטענות וטוען וחזר טוען אמרינן דלא רשב"ם דסברת דאפשר
מערער גבי הכא אבל עצמו, לפטור שבא נתבע גבי אלא המכחישות
שבא וכיון המחזיק, מיד ולהוציא לערער שבא כתובע ליה חשיב
המחזיק דאדרבא סובר ז"ל והרא"ש בטליה, דבריו המכחישות בטענות
באופן וכו'. עליו וטוען וחוזר טוען הא ...ובכי להוציא שבא הוא
אבל נתבע לגבי אלא וטוען וחוזר דטוען אמרינן לא דלעולם דאפשר

אצלי". בספק הדבר עדיין ומ"מ לא, להוציא הבא תובע לגבי

שכוו הראב"ד כב' שפירש מה כן שתובעועל חיים התורת נת
ביסוס. כל לזה אין וטוען, חוזר לעולם
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ראשונים מכמה ראיה ומביא חוזר אינו שתובע פשוט נראה וכן
ואחרונים:

בתובע בין נאמר זה שדין במפורש שכתב שם סנהדרין מאירי עיין
בנתבע. ובין

הראב"ד מחלוקת תובע בדין הביא נו סי' דעים תמים ישרים תומת
גם והובא לי, אין טען שהתובע לאחר אמתלה מהני האם חמיו, עם

ג'. אות אורים בתומים

ח אות יג כלל הרא"ש כ:(בתחילתו)תשובת סי' בב"י המובאת
הדיינים שאלום שלא לחייב"כיון אחרות טענות להם יש אם (לקהל)
שאלום אילו בודאי לחייבו,ראובן, יותר וראיה זכות לנו אין ואמרו

ראיה". להביא יכולים היו לא אז

הדין... מבעלי אחר אמר טז: סי' בטור הוא וכן א, טז השו"ע לשון

תובע. ובין נתבע בין א' ס"ק ובסמ"ע הדין, יסתור אח"כ מביאן ואם

לעיל. והובא לנתבע תובע בין חילוק שאין מפורש שם ב"ח

לשמעון תבע ראובן ד: ב, אורים עיין כך, מפורש הוא אף תומים
מקום דמכל עדים, הביא ואח"כ ראיה לו שאין ואמר מנה לו שחייב
בדבריו דנו וכן אחר, בענין עליו וחלק העתיקו והנתה"מ שמעון, פטור
שער השלחן, ערוך הרי"ם חידושי ישראל, ישועות הפוסקים של
שדין פשוט אלו שלכל הרי פי"א, ש"ו יושר שערי צבי, נחלת משפט,

בתובע. גם נאמר זה

משום האם ראשונים, מחלוקת וטוען חוזר שאין הדין בטעם גם
או זייף שמא וחיישינן בסמ"ע: גם הובא רש"י וכלשון משקר חשש
ודאי לי, אין ואמר בהם יודע שהיה כיון שם: ובנימוק"י עדים, שכר
סי' מרדכי דעת והוא דין, בעל הודאת משום הטעם או הם, שקרנים
הובאו ישרים תומת וכן נ' סי' משפטים לס' מיימוני תשובת תשו

תשובה הפתחי לבעל צבי חו"מ)בנחלת שו"ע שלדבריהם(בסוף וכתב ,
עדים מהני לא שהודה כיון לזיוף לחוש ואין הדבר ניכר אפילו

שם. סנהדרין רמה מיד נראה וכן וראיות,

אלו. ראשונים נגד ממון להוציא ניתן שאין ובודאי



המוריש של פתקים פי על יורש נגד ריאתביעה

כי נוסיף ווילועוד כתבהמהר"י עז סי' וויל מהר"י בשו"ת עצמו
הודה ...דודאי קטעין שפיר שחברו שהודה "כמו טען ולא ששתק שמי

עיי"ש. טענה..." לאו דטענתו

כדי לרווח שניתן בפקדון פרעתי ליורש טוענים שאין הטענה לגבי
שלפנינו: בנידון לזה מקום אין שיבתו, לכלכל

בכללא) מכחיש עצמו שהיורש כיון ליתומים, בטענינן מדובר אין
התביעה. כל את לדחות אפשר לבד ובזה התובע של פקדון שירש

שהופקדו שנטען הפועלים בנק החשבון את בדק שביה"ד גם מה
לדבר. זכר נמצא ולא הנזכרים, סכומים כספים שם

בהלואה,ב) מאשר יותר עוד ליתומים טוענים לרווח בפקדון
היתומים. על היוצא כיס שטר לגבי ב ע, בתרא בבא כמובא

בעי"ג) מאי בידי "שטרך לטענת מקום גם אין שלפנינו בנידון
קבלה אישור אלא לפרעון, תאריך ולא התחייבות בפתק שאין כיון

בחשבון. לפקדון

הופקדד) שלא בכך נסתר הרי לשטר, נחשב היה הפתק אילו גם
הפועלים. בבנק

נגמר שלא זמן שכל שכתב כ סי' הרע"א האם לדון יש גם
אלא חייבוהו לא אם שאף שם הנתה"מ על חולק ראיה, מביא הדין
שרואה מקום שבכל או וטוען. חוזר אין שיתחייב, שנראה מספיק
רמ"א שפסק וכדרך הדין, נגמר שכבר כמו זה הרי בדין, שנתחייב

א. פ, סי'

רמ"א על חולק אין לכאורה נכתבים, שהטענות במקום ועוד זאת
לי אין טענת שלפנינו ובנידון ולטעון, לחזור יכולים שאין ב' פ' סי'

הדין. בית בפרוטוקול נכתב

הדין. פסק בגוף לעיל שהובא מה מלבד זאת כל
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הדין: בית פוסק האמור לאור

עבור לתובע לשלם חייב הנתבע ואין התובע תביעת את דוחים
מהתובע. המנוח בנו לווה שכביכול הלוואות

למדנו: לעיל מהאמור

פרע,א. לא כאומר אבי לווה לא האומר כל אומרים אין ביורשים
מזויף, השטר כי שטען יורש כן ועל בוודאות, אומר אא"כ

פרוע. לא כאומר אינו

כספק.ב. אלא בע"ד כהודאת הודאתו אין שהודה, יורש

פרוע.ג. ליורשים וטוענים ע"פ כמלווה דינו מוריש, של יד כתב

ואיןד. בתובע, הדין כך וטוען חוזר אומרים אין שבנתבע כשם
חדשה. כתביעה שזו אומרים

תובעה. האם ראשונים מחלוקת לפטור, מפטור וטוען חוזר נתבע
לפטור. מפטור ולטעון ולחזור לטעון יכול

המוריש.ו. אצל שהשקיעו השקעות לגבי גם נפרע ליורש טוענים

החייבז. שעומד משנראה או ראיה; לי אין לפרוטוקול כשהוצהר
הכל. לדברי ראיה להביא יכול אינו שוב להתחייב,



התובע בעיזבון שנמצא פנקס ע"פ שבועה לחיוב ריגתביעה

יט סימן

שנמצא פנקס ע"פ שבועה לחיוב תביעה
התובע בעיזבון

mc` ly eqwpt /izrxt xnel on`p eci azk `ived

qwpt it lr riaydl `ad /mixg` `le envr aiign

orehd razp /xacl miilbx ly reiq jixv m`d ,eia`

.il aiig dzr mb `ny

דין פסק

המנוח בעלה בירושת צוואה ע"פ וזכתה אלמנה הינה התובעת
פתק ז"ל אביש המנוח בעזבון ונמצא מאחר היא התביעה ז"ל, אביש
תובעת היא ע"כ ,$13800 בסך למנוח כסף חייב הנתבע כי נאמר בו

הנ"ל. הסכום את מהנתבע

היה הנוכחי לנתבע ופרט מעודכן, היה שהפתק טענה אביטל האלמנה
לה. ושילם הודה אכן הזה והחייב חייב, עוד של שם גם בפתק רשום

מאידך אך דולרים באלפי כסף למנוח חייב היה שאכן טען הנתבע
75,000 למנוח הלוה שהוא מסביר מזה, יותר לו חייב היה המנוח

שווים שהיו רקש"ח המנוח לו החזיר ומתוכם $45,000 בשעתם
לו, חייב נשאר המנוח אם לו ברור ולא זוכר, לא יותר $25,000
כסף סכומי לו נתן שהמנוח הנתבע אמר היסוסים לאחר כן כמו

מותובמתנה לפני למנוח נתן כי הנתבע טען זה ולעומת ($10,000)
הדברים$7000, ,$7000 לקחת לו אמר שהמנוח אמר אחרת ובישיבה

ברורים! היו לא

ענה שבועה הנתבע את לחייב התובעת ב"כ לתביעת בתגובה
שהוא הוסיף מכן ולאחר ברורים, דברים לי אין אשבע למה הנתבע
על אבל מקרה, בכל מהמנוח כספים לו שמגיע להיפך להישבע מוכן

הם. מה יודע אינו הוא המוזכרים $13,800
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כספים לבעלה שיש לה שגילה זה הוא הנתבע כי מודה האלמנה
אודותם. ידעה לא שהיא

בהתאם היסת שבועת הנתבע את לחייב שיש טוען התובעת ב"כ
של בפנקסו כתוב מצאתי "אמר כב: סעיף ע"ה סי בחו"מ לאמור
שאומר מי יש ידו, כתב שהוא לי וברור מנה, לו חייב שאתה אבא

היסת". אותו שמשביעין

התביעה: את לדחות שיש נראה

פשוט הדבר הפנקס, סמך על ממון להוציא באים היינו אילו
מוצאת היתה אילו גם הנתבע, את לחייב יכולה היתה לא שהתובעת
אז גם למנוח, חייב שהוא כתוב היה שבו הנתבע של ידו בכתב פתק
כפי טוען היה או החוב, את פרע הוא כי לטעון היה הנתבע רשאי
ספק הדבר שכן וכיון לו, חייב שהיה זה הוא שהמנוח בפנינו שטען
שפסק אמנם ואף לגביה, ניתן אינו ושוב זה, חוב לגבות ניתן האם
שם הש"ך הרי ידו, כתב על פרעתי לטעון נאמן שאינו ב סט רמ"א
התובע תפס אם ואף המחבר, כדעת שנאמן שהעיקר פסק י"ד ס"ק
בשם ד ס"ק שם פ"ת ועי' לי", "קים לומר יכול אינו עדים, בפני
כתב נגד פרעתי לומר נאמן אין שבזמנינו ועוד, ביהודה ונודע תומים

יד. כתב ע"פ כיום גובים דמלכותא דינא שע"פ כיון מקוםידו, ומכל
בשבועה, אלא היתומים מן יפרע שלא סופר מחתם שם הובא כבר
חייב שהתובע במקום היסת שבועת לחייב ניתן שאין הוא וכלל

שבועה.

שרגיל אדם של פנקסו פי על לדון "יש ה: צ"א סי' חו"מ ועי'
רגלים דיש היכא קטנים מיתומים להוציא ואפילו עניניו בו לכתוב
שהפנקס אמורים הדברים ושם אמת", הוא בפנקס שכתוב שמה לדבר
חייב שפלוני כותב שהוא שלפנינו כבנדון ולא עצמו, את לחייב בא
בפנקסו כתב "אם יז: חידושים ונתה"מ כה, ס"ק שם ש"ך עי' לו,
ובאר היתומים", את לחייב יכול אינו מת, ופלוני לו חייב שפלוני
עצמו לחייב זה אף הש"ך והוסיף ט, ס"ק ופ"ת יט ס"ק שם היטב

אמרו לפניו,לא שמונח בפנקס מיד עסקיו שכותב באדם רק אלא
כיון ומכאן בפנקס, כתב ולא ששכח אפשר בינתיים שהה אם אבל
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שוב ביניהם שהיו נוספים סכומים רשם לא התובע הנתבע שלדברי
הענין לפי שהכל יח ביאורים נתיה"מ ועי' הפתק, ע"פ מחייבים אין

הדין. בית עיני ראות כפי והאדם הפנקס

טענה מספיק רמ"א לדעת להשביע כדי כד ס"ק צא הש"ך ודעת
הרא"ש ולדעת מדוקדק, שהוא יודע שאינו אף אביו, פנקס פי על
לו שידוע "היינו לדבר" "רגלים ובכלל לדבר", "רגלים גם צריך
אבל לדבר", רגלים הוי דזה היטב מדוקדק הוא שפנקסו בבירור

לדבר". "רגלים בלא רשאי אינו ליטול וכן להשבע

כד כג אות אורים צא סי' תומים דעת בנתיבותאולם גם (הובא

ז) ס"ק צא ובפ"ת ליטולהמשפט רשאי אדם כי ורמ"א רא"ש בדעת
רשאי ולהשביע, להשבע אולם לדבר", "רגלים צירוף עם רק פנקסו ע"פ
הסחורות שבעלי הדיינים, מנהג וכן אמת, שם שכתב יודע אם פנקסו ע"פ
רק זה ואין פה, בעל לזכור אפשרות להם אין כי פנקסיהם ע"פ תובעים

הפנקס. סוג מהו תלוי ואין הדין, מן אלא העולם", "תקון משום

שהוא ידו בכתב כתוב בפנקסו ונמצא שמת "ראובן יב קז ובשו"ע
אינו בעדים אפילו ע"פ דמלווה פטורים היורשים מנה, לשמעון חייב
מקום שכשיש יד ס"ק ובש"ך זמנו", תוך היה אא"כ מהיורשים גובה
ק"ו ולכאורה לדבר. רגלים שיש אפילו גובים אין נפרע שהחוב לומר
לומר ניתן אם לדבר רגלים יש אם שאף מאחרים להוציא לגבי
יש נפרע, שהחוב לומר ניתן שלפנינו בכגון ובודאי נפרע שהחוב

הנתבע. את לפטור

...מוציאים ידו בכתב מורישם שהודה קטנים ז סעיף קי ובשו"ע
מורישם. שהודה בכגון והיינו מידו",

שבועה, לענין היא התובעת לתבוע שיכולה התביעה עיקר לכאורה
אבא של בפנקסו מצאתי "אמר להשביע: שניתן כתב שם עה שו"ע הנה
שמשביעים שאומר מי יש ידו כתב שהוא לי וברור מנה לו חייב שאתה
והש"ך ברוך, ר' כדעת שהוא כתב עח ס"ק עה סי' וש"ך היסת", אותו
קרובו" נאמן מפי לו "שהוגד מה פי על תובע לענין פב בס"ק מאריך
כן אם אלא ברוך לר' גם היסת שבועת לחייבו שאין אבא", לי "אמר
אביו של בפנקסו בנמצא גם כן פוסק האם נתברר ולא לדבר, רגלים יש
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חלק אומר יביע בשו"ת זאת להוכיח האריך וכן להשביע, יכול שאינו
ובמיוחד לדבר, רגלים כשיש אלא אמר לא ברוך ר' ואף ד, סי' חו"מ ה

דבר כל רשם לא שהמנוח הנתבע לדברי ריעותא בפנקסו.כשיש

שיש אנשים של רשימה אלא חוב של פתק אינו שלפנינו הנדון
לדבר". כ"רגלים להגדירה וקשה פעם מידי שהתעדכנה מספרים לידם

על היסת לחייב כשאמרו שאף לא אות עה סי' השלחן ערוך ועי'
במקרה המוריש, חתימת את מכירים הדין כשבית הוא הפנקס, סמך
אבדה, כמשיב דינו לכאורה החתימה, את שזיהה הוא הנתבע שלפנינו

והרשימות. הכספים דבר על לאלמנה שגילה זה שהוא מפני

הייתה השבועה שבועה מחייבים היינו אילו גם כי נוסיף עוד
"מתוך בה אומרים אין היסת בשבועת וכידוע היסת, שבועת רק

משלם" להשבע יכול יד)שאינו עה אפשר(שו"ע היותר ולכל ,
לפשר או ,$13,000 ה מענין יודע אינו שהוא הנתבע את להשביע

שבועה. במקום עמו

טוען והנתבע מאחר וזאת חיוב, יש האם לדון יש הנ"ל כל ומלבד
אינה האלמנה, זה במקרה שהתובע, ואף לי, חייב אתה גם שמא
או פטור הנתבע אם ונתה"מ החשן קצות מחלוקת הרי דבר, יודעת
חייב מסופק, כן גם המלוה אפילו ה ס"ק עה קצה"ח לדעת חייב,
כטוען הוא הרי והמלווה שמא, הטוען ללווה מגו שאין שכיון הלוה,
בחובו הוא וברי ודאי והמלווה השני, בחוב נתחייבתי אם יודע איני
כיון ה ס"ק עה נתה"מ ודעת לשלם, הלווה חייב כן על הראשון,
המלווה דין גובה, וזה חובו גובה זה לזה זה החייבים בשנים שהלכה
ס"ק שם תשובה בפתחי אמנם התחייבתי. אם יודע איני האומר כדין
הוא יודעת אינה שהתובעת מה גם ומה החשן, קצות כדעת הוכיח י

שם. פ"ת עי' "יורשת", היא שהרי לדעת, לה היה שלא משום

כופר שהלה בחוב בצוואה הזוכה זוכה בכלל האם לדון יש עוד
אפילו ז ריא סי' שו"ע עי' שכזה, חוב להקנות ניתן שאין כיון בו,
אם או אודיתא בקנין הקנה אם או מרע לשכיב פרט פקדון, לגבי

כתובתה. משום לגבות באה היא

הדברים: ממון.מסקנת ומחיוב משבועה פטור הנתבע



כראוי נוסח שלא פנסיה, זכויות לגבי גירושין ריזהסכם

כ סימן

זכויות לאשה הבעל הקנה בו גירושין הסכם
כראוי נוסח שלא בפנסיה

כראוי נוסח שלא פנסיה, זכויות לגבי גירושין הסכם

/dpwnl dpewd cin `a `le ie`xk gqepn epi`y xhy

z`pwd ,mlerl `a `ly xac ly oexqg mirpen cvik

oi` /ie`xk dyrp xhydy milez ep` izn /diqpt zeiekf

dcedy in /mipipw ipy e` cg` oiipw dyrp m` n"tp

/mipwn cvik rcei epi`y epl xexae ie`xk oiipw dyry

xac ly oexqg dfa oi` xge`n xkniz dxicdy mkqd

.mlerl `a `ly

יז ביום שנחתם זוג, בני בין גירושין הסכם הוגש הדין בית בפני
ומטלטלים, דירה רכוש, המזונות, עניני את הסדיר ההסכם תש"ס, שבט
לאשה, מחציתם שיועברו הבעל של ובזכויות בפנסיה גם דן ובנוסף
בדיון התגרשו, לא הם בפועל אולם ההסכם, על חתמו הזוג בני
הבעל כי התברר מכן, אחר כשנתיים ארוכה תקופה כעבור שנערך
את האשה לידי להעביר מוכן ואינו זה, הסכם ע"פ להתגרש מסרב
אלא לה לתת התכוון שלא וטוען מצה"ל. לו המגיעה הפנסיה מחצית

מצה"ל. השוטפת הפנסיה את ולא חיים מביטוח שארים פנסית

בחסר: לוקה זה הסכם כי נתברר בדיון

"עקרונות כותרתו להלן: שנראה וכפי כראוי נוסח לא ההסכם
סתמי באופן נאמר רק למי, מי בין הוזכר ולא גירושין" להסכם
שעזר דיין של אחר, יד בכתב הוספות בו יש "והאשה", "הבעל"
חתימת בלא השורות, בין נכתבו אלו והוספות ההסכם את לנסח להם
לעולם", בא שלא ל"דבר היא ההסכם ע"פ הבעל התחייבות הצדדים,

להלן. שיבואר כפי חסרונות ועוד ממש" בו שאין "דבר

דין, לבעל טענה לטעון לביה"ד שאין טען הדין בית מחברי אחד
אשר טעות, זו אבל לאילם", פיך "פתח משום בזה שאין משום
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ע"פ לפסוק הדין לבית שיש וברור בנפרד, הדברים את עליה הרחבנו
וההלכה. הדין את יודעים לא כשהצדדים גם תורה, דין

דין. ע"פ תוקף להסכם יש האם שלפנינו השאלה

ההסכם: לשון וזה

גירושין להסכם "עקרונות

סך...מזונות ישלם... יגיעדירההאב כאשר תמכר הצדדים... דירת
מטלטלין... ...$230,000 של במחיר קונה ימצא כאשר או הקטין...

בלבד...חובות הבעל על יחולו חיים... בחברתביטוח הבעל ע"ש
ע"י בין חלוקתו ע"י בין הצדדים בין שווים בחלקים יחולק אררט
הצדדים. בדירת הבעל של מחלקו קיזוז ע"י בין לאשה הבעל תשלום

שווהפנסיה באופן הצדדים בין תחולק מצה"ל הבעל של הפנסיה
של מחלקו תקוזז או צה"ל משלטונות ביה"ד שיקבל לדו"ח בהתאם

הצדדים...". דירת את הבעל עזיבת הצדדים... בדירת הבעל

.(______ (חתימה

שורה הוספה החתימה מקום לפני שאינהאולם ביה"ד, (בהמלצת
ההסכם "תוקף השיטים): בין הוכנסה והיא עצמה בפני חתימה נושאת

מבק הצדדים תש"ס, שבט יז חתימתו תוקףמיום ליתן הדין מבית שים
זה". להסכם דין פסק של

ד הספרא שכתב מה ע"פ להניח בקאג"סיש קבלו שהצדדים דינא
בהסכם". שכתוב כפי "מתחייבים שהם

פסק של תוקף בחתימתם נתנו ולא ההסכם על חתמו לא הדיינים
להסכם. דין

מקום יש דירה, כתובה, למזונות, הנוגעים הסעיפים כל לגבי והנה
ואין ביה"ד, בפני שהתחייבו כיון ההסכם, את לקיים שניתן לומר
כבר הנמצאים דברים על שמדובר כיון דשלבל"ע, של חסרון בהם
שמדובר כיון ממש בו שאין דבר של חסרון אין וכן להלן, וראה עתה,
לחוש, אין "אתן", בלשון נוסח שהניסוח ומה וכו', שבעין, דברים על
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שהבעל ובמיוחד בהסכם", שכתוב כפי מתחייב "אני אמר שהבעל כיון
לעיל. כאמור ביה"ד בפני זאת התחייב

החיים, בביטוח הדן ההסכם לחלק תוקף ליתן ניתן אולי בדוחק גם
אולי כן ועל לאשה", הבעל ע"י תשלום ע"י "בין בו שנאמר כיון
שזה הביטוח, של כהקנאה ולא לשלם כהתחייבות זאת לראות ניתן
לפנינו שבהסכם הפנסיה סעיף לגבי אולם להקנות, אפשר שאי דבר
כך: נאמר כאמור ההסכם, פי על לחייב אפשרות שאין כיון בעיה,
שווה באופן הצדדים בין תחולק מצה"ל הבעל של הפנסיה "פנסיה,
מחלקו תקוזז או צה"ל משלטונות הדין בבית שיקבל לדו"ח בהתאם

הצדדים". בדירת הבעל של

דין להסכם שאין ההסכם, של תוקפו כל על גם לדון שיש אלא
שמות הוזכרו שלא בגלל להזדייף, ראוי שהוא בגלל שטר,
ולא גירושין", להסכם "עקרונות כותרת שנושא בגלל המתחייבים,
משכנות עיין שטר, דין לזה שאין חשש נוסיף ועוד כמקובל, "הסכם"
השטר קנוי להיות צריך ממון וקנין מכר "דבשטר לב סי' חו"מ יעקב
כמו ולא כלל, קנה לא לא, ואי לקונה ימסרנו והוא תחילה למקנה
לידי בא שאין שלו... נייר על כותב שהקונה לפעמים עתה שנוהגין
זכה לא וא"כ לקונה, כך אחר וימסרנו תחילה בו שיזכה כלל המקנה
זו ותקלה כלל בו קונה ואין בעלמא כחספא והוי מעולם הקונה בה
בקובץ הובא כדין", שלא אלו בשטרות ממון ומוציאים מאד מצויה
שרק שם והרחיב קצט סי' ח"א שליט"א אלישיב להגרי"ש תשובות

בזה. להלן ועיין "סיטומתא", מדין להועיל יכול

הפנסיה: בענין הוטעה שהוא הבעל טען תש"ס אד"א ב מיום בדיון
ואמרו חיים ביטוח זה אם שאלתי אני שארים לפנסיית התכוונתי "אני

אותי". שרימו ידעתי לא כן,

מה על ידעתי לא שטענה אף הבעל, הוטעה אכן שאם להעיר יש
טענה. שזו פעמים אותי שרימו טענה אבל טענה, אינה חתמתי

הכתוב הלשון אחר הולכים אין טז סעיף סא חו"מ שו"ע ולשון
הכונה, אחר אלא אחר.בשטר דין בפסק בזה הארכנו וכבר
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בעייתיים סעיפים ישנם זה בהסכם רגיל, בהסכם מדובר אין לסיכום
הפנסיה. לזכויות בנוגע בעיקר הלכתית מבחינה

כפי מתחייב "אני הדין בבית נוהגים שאנו הנוסח לגבי והנה
רוב לגבי כלל בדרך טוב אכן הוא זה נוסח בהסכם", שכתוב
"אתן" בעיית למנוע זה בהסכם הסעיפים שאר לגבי וכן ההסכמים
אופן בשום אבל לעולם, בא שלא דבר של בעיה למנוע כלל ובדרך
נחשוב אם אף בהסכם, מהכתוב יותר להוסיף יכול אינו זה נוסח

" בהסכם נאמר היה כאילו גורם מתחייבשהנוסח שלאני שהפנסיה
את יש עדיין מצה"ל". שיוגש לדו"ח בהתאם תחולק מצה"ל הבעל
לשלם, מתחייב הנזכר הבעל הניסוח: היה אילו ורק החסרונות, שאר
אזי פנסיה, מתשלומי תשלום שיקבל מה מכל חצי הנזכרת, לאשה
[ועי' אתן של חסרון אין שאז כיון תתפוס, שההתחייבות מקום יש
בלא וגם באתן אפילו מועיל העיר טובי בפני י ס"ק יב סי' פ"ת גם
שלא דבר של חסרון אין ברשותו שאינו דבר של חסרון אין קנין],
שהוא אלא קצוב, שאינו דבר של חסרון יש עדיין כי אם לעולם, בא

הפוסקים. לרוב לעיכובא אינו

להסכם דין פסק של תוקף כמקובל נתן לא הדין שבית נעיר גם
נכון ומנוסח מסודר הסכם להגיש התכוונו שהצדדים מפני כנראה זה,

יותר. שכשישמאוחר רעיא ההוא גבי ה,א מציעא בבא רשב"א (וראה
דין בית אם וגם עדים), לפסול אפילו לדון מקום יש מהמקובל שינוי

לנ לצדדים להסכם,עזר תוקף נתן כבר הדין שבית אומר זה אין סח
בזה. שטעה מי שהיה כפי

לעולם. בא שלא דבר של השאר בין חסרון כאן יש כאמור

שלא דבר של החסרון את מסלק שקנין וסבר שטעה דיין בא והנה
חסרון אין שוב כפול קנין נעשה שאם טעה יותר מאוחר לעולם, בא
גיסא לאידך שהחמיר עד דעתו נחה ולא לעולם, בא שלא דבר של
של חסרון יש יותר מאוחר תימכר שהדירה גירושין הסכם שבכל
וכמובן להלן. שיובא כפי וכו' כפול קנין נעשה כן אם אלא דשלבל"ע,

שיבואר. וכפי בידו שטעות
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אדם "אין ד: סעיף רט סי' ערוך בשלחן פסוקה דברמקנההלכה
לעול בא מרע,שלא שכיב במתנת בין בריא במתנת בין במכר בין ם

לך... נתון זה אילן שיוציא מה לך מכור זו שדה שתוציא מה כיצד
כלום, אמר לא לך, נתון או לך מכור שפחתי או פרתי שתלד מה

כלום". קנה לא מעוברת השפחה או הפרה אפילו

קנין. עשה לא או קנין עשה כבר אם הבדל ואין

הוא יכול לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין אע"פ אמנם
לשון וזה בניסוח תלוי והכל לעולם. בא שלא בדבר עצמו לחייב

ו: סעיף ס השו"ע

חייב, אצלו מצוי שאינו או לעולם בא שלא בדבר עצמו "המחייב
לו כשהקנה מילי הני לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין אע"ג
שדה... על שיעבוד לו כתב ואפילו מתנה בלשון או מכר בלשון
הוו שאמר כגון חיוב בלשון אבל כלום, אינו משכון לו נתן ואפילו
מידו". שקנו והוא חייב, - וכך בכך לפלוני מתחייב שאני עדים עלי

לתת מתחייב אני שלפנינו: בנדון הבעל אומר היה אילו כן ועל
שלא דבר של חסרון היה לא לפחות וכך, כך שאקבל מהפנסיה לך

לעולם. בא

כדין. היה לא שנכתב כפי הניסוח אבל

בשו"ע כנפסק לעולם בא שלא דבר של מבעיה להשתמט עצה עוד
קנה לעובריהם, ושפחה פרה או לפירותיו האילן מכר "ואם ד: רט,
יד ס"ק בסמ"ע ופירש בו", לחזור יכול מהם אחד שום ואין מיד,
ממנו. שיוציאו הפירות לצורך הקנין עליו חל בעין, הוא דהאילן דכיון

היה והבעל שבעין, כדבר נחשב היה הפנסיה קרן אילו שלפנינו בנידון
הפנסיה קרן את קבלתאם(מקנה לצורך שכזה) דבר להקנות ניתן היה

לעולם. בא שלא דבר של חסרון היה לא המגיעים, מהתשלומים חצי

כמה בגלל שהיא כפי פנסיה" "קרן להקנות אפשר אי כמובן אבל
היוצר חוב של זכות להקנות ניתן אין ובודאי ומעשיים, הלכתיים חסרונות

ממש". בו ש"אין משום וגם לעולם בא שלא דבר משום גם רווחים,
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ולא במכר לא מקנה אדם אין נפסק א סעיף ריב סי' בשו"ע והנה
נקנה, אינו ממש בו שאין דבר אבל ממש בו שיש דבר אלא במתנה
קנה לא זה בית דירת או זה דקל פירות אכילת לחברו המקנה לפיכך
וכתב פירותיו, לאכול אילן וגוף בו לדור זה בית גוף שיקנה עד
בביתו לדור נתן שראובן בו שכתוב "ושטר רמב"ן מתשובת רמ"א
והקנה המועיל בענין ממנו שקנה השטר, לפרש יש ע"ז, מידו וקנו
ליפוי דודאי בשטר, למטה הקנין החזירו אם וכ"ש בו, לדור הגוף לו
קנו רק בשטר כתב לא אם אבל המועיל, בענין ממנו וקנו כתבו כח
הדירה על הקנין עיקר דאז כלום, אינו בביתו, לדור לו שנותן ממנו

ממש". בדירה ואין

המועיל", בקנין שהקנה לפרש "יש ברורים, דברים לפנינו הרי
לעולם באו שלא פירות הקנו האם ידוע לא אם פרשנות, הוא הנדון
לזכיותיה, דירה או דירה זכות הקנו אם וכן וכיוצא, לפירות דקל או
פעם עוד וכתב שחזר כגון המעשה בסיפור מילים הוסיפו אם אזי
אבל כדין, נעשה שהקנין באה ללמד שההוספה לפרש יש מידו, שקנו
לנו ברור אם אבל כדין, שנעשה אפשר שאכן אמורים דברים במה

הדברים. חזרת יעזור מה כדין נעשה שלא

חסרון למנוע מועיל שקנין ב"ד חבר למד הרמ"א דברי ומתוך
במפורש מהמובא לתמוה עליו היה כך, אכן אם ולכאורה שלבל"ע,
קנין ואין בהתחייבות. רק אלא מועיל לא קנין שגם לעיל בשו"ע
במקום רק אלא שכתב, כפי תקנו", שחז"ל בדרך לאלומי "מועיל

לפירותיו. דקל או התחייבות קנין נעשה שבאמת לתלות שיש

השלחן. וערוך המשפט נתיבות הט"ז, השו"ע ממפרשי נראה וכן

לא קנין שנעשה נכתב אם שגם ו ריא מסי' הקשה במקום הט"ז
לו שהקנה והמטלטלין המעות שהיו ראיה להביא "צריך אלא מועיל,
שהיה העדים דברי על מסתמכים לא ולמה שעה", באותה ברשותו
קרקע, אגב שכתבו ההקנאה אופן העדים פירטו "דשם ופירש: קנין,
אגב קנין שם שהיה לומר רק בזה ביקשו לא העדים למימר איכא
המועיל באופן שהיה להעיד כיוונו ולא כהוויתם דברים וכתבו קרקע,
שמעידים משמע זה" על ממנו "וקנו שכתבו כאן משא"כ הדין, פי על
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ובלשון היה, איך להאריך רצו שלא אלא לזה מספיק קנין שם שהיה
אח"ז מדקדקין שאין ס"ו ס סי' רמ"א כתב כבר דין בעל של הודאה

המועיל". בדרך היה שודאי

שלבל"ע, דבר של חסרון את מונע שהקנין לא מפרש שהט"ז הרי
מפרשים אנו קנין, באיזה פרטו ולא זה", על ממנו "וקנו שמלשון אלא
דבר למנוע מועיל לא סתם קנין כן אם המועיל. באופן באמת שקנו
יודעים אנו ואין קנין, שנעשה כותבים שאם אלא לעולם, בא שלא
וזה התחייבות, אלא רגיל קנין נעשה שלא תולים אנו נעשה, כיצד

שלפנינו. למקרה נוגע אינו ודאי

נכתב שאם הרי הט"ז שלדברי תמה ב ס"ק ריב המשפט ונתיבות
כ שפירשו דהיינו סודר, בקנין שנקנה השטר מהני,בסוף לא קנו, יצד

הקנה אם ספק לנו שיש שכיון מפרש כן על שמענו, לא שכזה וחידוש
שמגוף אומר זה שלשון אומרים אנו המדור, את רק או הקרקע את
קנין כלל מהני לא קרקע לו דכשאין התם שא"כ מה מידו, קנו הקרקע

ראיה. להביא יש כן ועל לו שהיה הקנין שמחמת נאמר למה וא"כ

של חסרון יש כן ועל בידו אינה עדיין שהיא בפנסיה הנידון
אינו ברמ"א, שהובא המרדכי אף יועיל, לא קנין ושום דשלבל"ע
לוקח כח לו "שנתן דין בעל שכותב הנידון ששם כיון לנידון קשור
וכיון חכמים, כתיקון לו שהקנה הודה הרי חכמים", כתיקון הפירות

המועיל. באופן לו שנתן לפרש יש כן, שכתב

האם שלפנינו, לנידון שייך זה ומה דין, בעל הודאת שיש והיינו
דין. בעל הודאת בהסכם יש

גם יוסיפו רגילה להקנאה בנוסף "שאם וכתב: דבריו תקן ושוב
שלפנינו במקרה שלדבריו וכיון לרמב"ן", לאלומי מהני קנין קבלת
דקל בבחינת יועיל הנוסף החליפין קנין סיטומתא, "קנין" כבר יש

לפירותיו.

קנין ע"י דשלב"ע דין לבטל ניתן לא נכונים, אינם פשוט הדברים
ירים אם וכי עצמך על תמה כן תאמר ואם קנינים, שני אפילו או



כ סימן / משפט חושן / במשפט עיונים רכד

או דשלבל"ע, דין שנעלם "פטנט" יש פעמים, הסודר את הזוכה
לפרותיו. דקל שהקנה

ברמ"א המובא שא, סי' הרשב"א ובשו"ת סז סי' במיוחסות הרמב"ן
קנין שנעשה בשטר מעידים עדים שאם א קל"ו ב"ב גמ' ע"פ כתב
אנו נוסף!], בקנין מדובר [לא שניה פעם זאת וכותבים וחוזרים
כתבו "שלא המועיל, באופן נעשה שהקנין להוסיף שנתכוונו מפרשים
ההלכה את יודעים אינם העדים אם ומכאן בכדי", פעמים שתי הקנין
"אלא קנינים שני הזכרת דנים אנו אין דשלבל"ע, להקנות ניתן כיצד
דין בעל שאם ללמוד ניתן וכן היה". היאך שמפרש בעלמא בפירוש
לא כגון הראוי, בקנין שהקנה בא ללמד שהקנה, וכותב פעמיים חוזר

לפירותיו. דקל אלא דקל פירות

בשטר העדים כתבו אכן שאם ריב סימן ברמ"א הובא זה ודין
יש קנינים!] שני שנעשו חברי שטעה כפי [לא ממנו קנו פעמיים

המועיל. באופן שנעשה להעיד שנתכוונו השטר לפרש

הדיינים אנו אם קנינים, כמה עשו אם גם יעזור לא שלפנינו בנידון
המועיל. באופן נעשו לא שהקנינים יודעים

סוף יוסף בבית הובאה סז, סי' לרמב"ן המיוחסת בתשובת ואכן
" נאמר: קצה, זה,סי' דין יודעים העדים שאין סבור שאני ולולא

מה על לפלוני וקנינו השטר בסוף חזרו אם שאפילו אומר הייתי
לדירה, קרקע של גופו לקנות יועיל זה שאף לעיל, ומפורש שכתוב

כתבו...". כוחו ליפות לבסוף שכתבו הקנין שבחזרת

השו"ע]: דברי שהעתיק [אחרי כותב ו אות ריב השלחן ערוך ואף
מה דאל"כ אלו בדינים בקיאים העדים או דין כשהבעל זה "וכל

מועיל". איך יודעים שאינם כיון הכתיבה מועיל

שנעשה במפורש נכתב אם שאף הנ"ל רמב"ן ע"פ כתבו והאחרונים
לעולם, בא שלא דבר של חסרון יש אם מועיל, היותר באופן הקנין
באופן לעשות יש כיצד יודעים אינם שהם וברור בפנינו העדים אם

מהני לא מועיל סימןהיותר למהרש"ם שלום במשפט הובא ע' סימן פנחס (גבעת

ועוד) .ריב,
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יב ס"ק קיג, הסמ"ע המשפט, נתיבות השלחן לערוך קדם וכבר
שאין מוחזקים ואנו קרקע אגב לו הקנתי בשטר שכתב שאדם כתב
הנתיבות למד ומכאן שטעה, מניחים ואנו הודאתו מועילה לא לו,
יכתב אם שאפילו דשלבל"ע לענין בביאורים יח ס"ק רז סי' המשפט
סודר בקנין שנעשה מודה והתובע המועיל, באופן שנעשה בשטר
משום קנה, דלא לעולם, בא שלא לדבר המועיל אופן בשאר ולא
כן ועל ומקנה", "שגמר הסברא מועיל אין שלבל"ע דבר שלענין
אם גם וכן לעולם, בא שלא לדבר מהני שקנין שטעה, תולים אנו
שלא לדבר מועיל שקנין וסבר שטעה לומר נאמן חתם, הדין בעל

לעולם. בא

בא שלא לדבר קנין שמועיל טועה שאדם שתולים מפורש הרי
לשלבל"ע. המועיל קנין היה שלא ברור שלפנינו ובנדון לעולם,

שתוספת נפרש אם שאף קמא סי' א חלק רע"א בשו"ת כתב עוד
זה שבלי כיון לפרותיה, קרקע הקנה שהמקנה לנו לבאר באה קנין
ממש", בו שאין "דבר של חסרון לגבי זה כל לקנין, שייכות אין
קרקע של מגופה לפרש ניתן לא לעולם, בא שלא דבר לגבי אבל
לעולם בא שלא דבר זה הרי שכירות, דמי שהקנה מי כן ועל הקנה,
הנדון כמו זה [והרי מחוב, לו שיש רווחים ובוודאי קונה, ואינו
להקנות, יכול אינו מלווה של גופה אפילו שבזה בפנסיה!], שלפנינו
הצוואה, בכל לפקפק יש אחד, בקנין נעשה הכל שאם עוד והוסיף

הרע"א]. עליו שדן הנדון [והוא

מחלוקת הרי "סיטומתא", קנין משום תועיל ההקנאה האם לענין
לעולם בא שלא לדבר סיטומתא מועיל האם הפוסקים גדולי בין היא

כ קלד שקניןרע"א וכיון רגיל, מקנין יותר מועיל סיטומתא שאין תב
וקצה"ח נתה"מ וכ"פ שלבל"ע, לדבר מהני לא סיטומתא גם מהני לא
והובא לדשלבל"ע, דמהני כותב סו סי' חו"מ חת"ס ואילו רא, סי'
נגד ממון להוציא יוכל ומי שם. שלום משפט ועי' ב ס"ק רא בפ"ת

ונתה"מ. קצה"ח רע"א

ביה"ד" בפני בקנין "שקיבלו שכיון הטוען שדברי ברור כן ואם
שאין לדבר דיהני לאלומי קנין מהני "שלהרמב"ן דשלבל"ע נגד מהני
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שדן ומה נכונים, אינם לעולם", בא שלא לדבר דמהני ה"ה ממש בו
כשאפשר הוא קרקע, של מגופה שקנו מלמד קנין שחזרת הפ"ת
המדור זכות את הקנה האם ספק ויש בידו שהקרקע כגון להקנות,

קרקע. של גופו או

את מקנה אני יאמר אדם ואם להקנאה, הניתן חפץ אינה "פנסיה"
שכן מה משמעות, כל לו ואין יחול לא הקנין כן גם הפנסיה, גוף
הפנסיה מתשלומי בעתיד שיקבל כספים שכל להתחייב, הוא ניתן

לאשתו. מחציתם לתת מתחייב

תימכר שהדירה גירושין הסכם שבכל טענה שהעלה מי היה והנה
נעשה כן אם אלא דשלבל"ע, של חסרון בהתחייבות יש יותר מאוחר

וכו'. כפול קנין

למוכרה רשאי אדם של בידו הנמצא דבר כל נכונה, אינה זו טענה
בא שלא דבר של חסרון משום בזה ואין וכיוצא, יום שלשים לאחר
אם להקנותו יכול עכשיו, לעשות יכול שאינו דבר ואפילו לעולם,
אדם שיכול והלאה ב כט נדרים פדא בר סוגית וראה בידו, הוא
פירש "אם א: ריא סי' חו"מ רמ"א פסק וכבר שיפדו, לאחר להקדיש
ע"פ סמ"ע וכתב קנה", - לך מכור מאבא אירש שאני זו שדה ואמר
חשבינן לא קאתי, ממילא וירושה מקחו ובירר דפירש "דכיון רא"ש:
לא אם אבל דייק ב ס"ק ובש"ך לעולם" בא שלא דבר האי כולי
לעולם, בא שלא דבר זה הרי הגדיר אפילו כירושה, ממילא יבוא
שלשים לאחר לעשותו ואומר עכשיו לעשותו יכול שאדם דבר וכל
קיים, ממילא וזמן זמן מחוסר דהוא דבשלבל"ע משום בזה אין יום,
במשנה הובא וכן מעשה מחוסרים אינם אם דבשלבל"ע חשיב ולא
שכל כתב ב ס"ק ריא סי' ובנתה"מ ודע. ד"ה ה"ז פ"ד אישות למלך
קנין קונה מאבא, שאירש זו שדה כמו מקחו בירר אם זמן שמחוסר

אביו. בחיי אפילו בו לחזור יכול ואינו גמור

ע"פ קצה"ח דברי וידועים לזכות, שבידו מוגדר דבר בכל הדין וכן
יכול לבדו, והוא הפקר של חפץ לפניו מונח שאם לב נדרים רא"ש

מקומות. בעוד והובא להקדישו, אדם
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חמרא דמי נמי אמר כי וא"ת דמי: ד"ה א סו גיטין תוספות ועיין
אבל לכשיבואו דאמר משום דהתם וי"ל לעולם... בא שלא דבר הוי
שלא דבר זה חשיב דלא התם משמע עולה עלי זה שור דמי אמר
לדמיו", לו קנוי היין שיהא לפירותיו... דקל כמו הוי אלא לעולם בא
אני מסוים חפץ על לחברו אדם אומר שאם מדבריהם למדנו הרי
אומר אם ורק לעולם בא שלא דבר חסרון אין דמיו, את לך נותן
דמי דין ששונה ובטעם לעולם, בא שלא דבר חסרון יש "לכשיבואו",
אנו אין דקל בפירות ואילו לדמיו יין שנתכוין מפרשים שאנו חמרא
שאין כיון קמא סי' רע"א שו"ת כתב לפירותיו, לדקל שנתכוין אומרים
היה בדקל אבל יין, להזכיר לו היה לא מהיין, יותר חשובים דמים
כשהנדון ולדבריו מהפירות, יותר חשוב שהוא כיון "דקל", להזכיר לו
אין עצמה, הדירה שווי שלפנינו כבמקרה או עצמו היין שווי הוא

לעולם. בא שלא דבר של חסרון בזה

הדקל דברים שני יש בפירות שם, דרכ"ד בשם ראיתי נוסף הסבר
ומעותיו, יין בנדון אבל לדקל, הכוונה אין פירות אמר אם ולכן והפירות,
יין דמי כשאומר ולכן היין, תמורת הם המעות שהרי דבר, אותו שניהם

דבר. אותו הם ודמיה דירה זה ולפי לדמיו, יין מפרשים אנו

דבר לגבי ממש, בו שאין דבר של חסרון גם יש בפנסיה כאמור
שאינו מדבר נובעת ממש בו שאין "הגדרת חברי כתב ממש בו שאין
אלו כספים המתקבל... ממשי כסף חודשית לפנסיה כלום... מחסרו

ממש". בהם יש

ממשי שאינו דבר הוא ממש בו שאין דבר כל טועה, חברי לדעתי
כך על חולקים ואין השו"ע והגדרת זכויות, כגון א)בעין ריב (סי'

פירות אכילת לחבירו המקנה לפיכך נקנה, אינו ממש בו שאין "דבר
בו לדור זה בית גוף שיקנה עד קנה לא זה בית דירת או זה דקל

פירותיו". לאכול אילן וגוף

פ"ת עי' להקנות ניתן היאך וכו' חכירה בזכויות דנו והאחרונים
בעיה יש זכות ובתור זכות, שזו ספק אין פנסיה ועוד, א ס"ק שם

ממש. בו שאין דבר משום מכירה, של
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את "א"כ בבנקים עיסקא היתר יש וכיום שהיות לחדש חברי הוסיף
את לאשתו להקנות יכול הבעל דידן ובנידון להקנות יכול פקדון חציו
מלוה". של חסרון אין שוב לה פקדון שדין הפנסיה קרן המחצית אותה

וכי הפקדון, של המחצית את הקנה הבעל האם משונים, דברים
פיק ופלגא עיסקא מהיתר יודע להקנותהבעל נתכוון וכי ידע ואם דון,

זה? חלק דוקא

לא הבנק וכי להקנאה, ניתן לא פקדון" "פלגא של החלק וגם
בגדר הם בבנק שכספים הפוסקים רוב על ומוסכם בכספים, משתמש
הואיל המלוה "אבל ז ריא בשו"ע מלוה והגדרת ירושה, לענין "ראוי"

בעולם אינה ניתנה להקנותהולהוצאה יכול אדם ריביתואין (לגבי ,"
לקנינים). ענין ואינו בהפסדים אחריות על היא החשיבות

משפט שבבתי הנוהג ע"פ המדינה למנהג וטוען חברי בא לבסוף
בבתי המנהג שכן שאומר מה על אבל דבר, לומר מה לי אין כך ועל
שטר וכל צואה וכל הסכם כל בודקים הדין בתי נכון, אינו זה הדין,
וכו'. אסמכתא בו יש אם דשלבל"ע, בו יש אם הדין לפי כשר הוא אם

להקנות אפשר אי כי להניח יש משפט בבתי גם זה מכל וחוץ
את לו נותן שהוא לחבירו בינו חוזה יחתום אדם אם וכי פנסיה,
לו תתן שלא כמדומה לו, תתן הפנסיה חברת האם שלו, הפנסיה

חבירו. לבין בינו היא שההתחייבות כיון מאומה,

נוסח משום הן סיטומתא, זה במקרה מועיל אין דידן ובנדון
מועיל. שאינו הפנסיה, חברת ג, צד כלפי שהוא משום והן ההסכם

הבאים: מהטעמים ולסיכום תקף אינו הפנסיה בענין הסעיף האמור לאור

אינו ממש, בו שאין דבר לעולם, בא שלא דבר של חסרון יש
לא ביה"ד רגיל, הסכם אינו עצמו ההסכם ברשותו, אינו קצוב,
לעיל שנכתבו כפי נוספים וחסרונות דין, פסק של תוקף לו נתן

בהרחבה. יותר

כיון מחייב, ההסכם כי לומר מקום יש והדירה, המזונות לגבי
הדין. בבית כך על שהוסכם



כראוי נוסח שלא פנסיה, זכויות לגבי גירושין רכטהסכם

שבידו בדבר לעולם בא שלא דבר של חסרון אין כי למדנו עוד
שלא דבר של חסרון למנוע ניתן אליו, לבוא שעתיד או אדם של

שיתקבל, מה את לתת המקנה של התחייבות ידי על לעולם (ובביתבא

עב,א) זרה עבודה ועיין אשה, לשאת התחיבות שמועילה כתב קעז עדיםמאיר אם ,
מניחים אנו להקנות, כיצד יודעים הם אם קנין, שנעשה בשטר חזרו
אינם הם אם אבל כראוי, קנין נעשה שאכן ללמד באה הקנין שחזרת
דין בעל ואפילו כראוי, קנין נעשה שלא יודעים שאנו או יודעים,

לעולם. בא שלא דבר של חסרון יש יודה,

למדנו: לעיל מהאמור

בהא. יש הצדדים, בין תחולק הבעל פנסיה בו שנכתב שטר
אין משום וכן לעולם בא שלא דבר מקנה של חסרון לכאורה

ממש. בו

כלב. שאקבל תשלום שמכל מתחייב אני להיות צריך הנוסח
לאשה מחציתו אתן מהפנסיה חודש

לקונה,ג. ימסרנו והוא המוכר או המקנה רכוש להיות צריך שטר
זו וטעות כלל, קנה לא הקונה, של נייר על נכתב אם אבל

נפוצה. טעות

מידו,ד. וקנו בדירה לגור לשמעון נתן ראובן בו שכתוב שטר
הגוף שהקנה דהיינו המועיל, בקניין שהקנה לפרש לנו יש

כדין. הקנו לא אם מועיל אין ובודאי בו.. לדור

לחושה. יש קרקע, אגב שהקנה כגון הקניין, פירט אם לט"ז
ברשותו; זמן באותו היו לא המיטלטלין שמא כדין, הקנה שלא
הקנה או לפירותיה קרקע הקנה אם כשהספק מחלק נתה"מ
באופן להניח יש זה", על ממנו "קנו נכתב אם פירות, רק
זה ניסוח שבגלל להניח אין קרקע לו שאין מי אבל המועיל,

קרקע. לו היה

ישו. בקנין, שנעשה שניה פעם וכותבים חוזרים שעדים שטר
שהעדים, זה כל אבל המועיל, בקנין שנעשה שכוונתם לפרש

הקניינים. בדיני בקיאים דין, בעל לשון שהוא בשטר או
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ואנוז. ביותר, המועיל באופן נעשה שהוא בשטר נכתב אם
מודה שהתובע או קניין, לעשות כיצד ידעו שלא יודעים

השטר. מהני לא מועיל, שאינו בקניין שנעשה

דברח. שהוא שכירות דמי קנין על חזר אם גם רע"א לדעת
ובודאי דשלבל"ע, של הלכה חסרון שיש אלא קנין בו שמועיל
ניתן שלא מחוב, רווחים כגון קניין בו מועיל שאין בדבר

קנה. שלא החוב, גם להקנות

איט. כן ועל בשלבל"ע, סיטומתא מועילה האם פוסקים מחלוקת
ממון. להוציא אפשר

ממש.י. בו ואין דשלבל"ע משום להקניה הניתן חפץ אינה פנסיה

יכוליא. ועל זמן שמחוסר בדבר שלבלע, דבר של חסרון אין
למכור ויכול יום, שלושים בעוד בית למכור להתחייב אדם

ממילא. הבא דבר שזה כיון מאבא, שאירש מה

שהקנהיב. שמפרשים קנה, זה חפץ דמי קנה, היין דמי מוכר
דקל שהקנה שא"א דקל מפירות ושונה לדמיה החבית
יין משום או מהפירו יותר חשוב שהדקל כיון לפירותיו,

ופירות. דקל לא אבל דבר אותו ומעותיו

בהיתריג. לו שיש הפיקדון" "פלגא את להקנות יכול אדם אין
העיסקא.
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כא סימן

ריק ערבות שטר על חתימה
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נכתב לא החתימה ובעת ריק שטר על לחברו ערבות שחתם מי
עם דיבר לא הערב גם והלוה, המלוה שם ולא הלואה, סכום בשטר
הלווהו אשר לגמ"ח העבירו הערבות שטר את לקח הלווה המלווה,

הערבות. סמך על כסף

הערב. את תובע הגמ"ח כיום

אלפיים של סכום מלוה הגמ"ח – המלוה בד"כ נוספת: עובדה
סכום הגמ"ח, המלוה, הלווה זה במקרה לערב, ידוע היה וכך דולר,
ממה [ויותר זה גמ"ח – מלוה אצל מהמקובל יותר ,$11000 של

בדעתו]. הערב שהעלה

הערב של הפקדון את ותפס הלך המלוה בגמ"ח, פקדון היה ללווה
הערבות. תמורת

מחייבת. זו ערבות האם השאלה

שיתנדבא) מי כל ידו בכתב כתב "ואם ו קכט חו"מ הש"ך כתב
תשובת באורך עי' קבלן ערב עבורו נכנס אני ממון כך לפלוני ללות
צווי בשם אמר שלא כיון ערבות זה שאין שצידד לח סי' מהרשד"ם
קצה"ח לזה והסכים מפסיד", אינו הזן כל שאמר למי ודמי לו תן

א)שם הערב,(קכט בשליחות המלוה כשהלוה אלא מתחייב ערב שאין
שליחות. כאן אין המלוה, לכל כתב בדרך אבל

החשן קצות על חלק וגם שחייב פסק א ביאורים המשפט נתיבות אמנם
הערב. בשליחות הלוה לא שהמלווה במקום גם מתחייב שערב וסובר
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המשפט. נתיבות קושית שישב שם נתיבות משובב עיין אמנם

לד' הערב את לפטור יש המלוה שם רשום היה שלא בנדון לפ"ז
הוא שאף פטור דבכה"ג לומר מקום יש לנתה"מ [ואף וקצה"ח. ש"ך

מ "כל המתחייב שאמר במקום אלא אמר כשלאלא אבל שיתנדב...", י
להלואה, חתימתו את שינצלו וידע ריק על חתם אלא המלווה כל כתב

יודה. נתה"מ שגם אפשר

קטנה לבתו שאמר מי לגבי כה סי' פ"א קידושין הרא"ש כתב עוד
"דהכא הטעם: ופירש ערב מדין מקודשת שאינה קידושייך, וקבלי צאי
הרי לבת", אלא למקדש דיבר שלא לפי ערבות דין להזכיר שייך לא

המלווה. עם לדבר חייב שערב מדבריו למדנו

הלווהו", אמונתו "שעל משום הוא ערב שחיוב כיון להסביר, ונראה
כשהערב זה כל הרי דבריו, על שסומכים הנאה בגלל משתעבד הערב
יודע כשאינו אבל ההנאה, את לו יש ואז עליו, שסמכו יודע אכן
שיש מנין או לערב, הנאה שיש לנו מנין לא, אם עליו סמכו אם

ולחדש. להוסיף לנו ואין בגללה, להתחייב המספיקה ההנאה את

דלעיל הש"ך את שהביא אחר ב ס"ק קכט משפט בשער ועי'
רלה סי' יו"ד שהש"ך ח)הוסיף אינו(ס"ק הזן כל אמר אם שאף כתב

דברי לש"ך שנשמט וכתב שלוחו, שאינו אלא לשלם חייב מפסיד
גמר המלווה עם שדיבר דערב א, יט קידושין ורא"ש רשב"א הר"ן
דיבר לא [שאם ידוע, אדם עם מתנה אינו זה אבל נפשו, ומשעבד
אם חל לא ערבות שדין למדנו מכאן עצמו], שיעבד לא המלווה עם
אני מנה לפלוני שיתן מי כל האומר כן ועל המלווה, עם דיבר לא

ערב. מדין מתחייב לא לו ערב

או סיטומתא - הסוחרים" "מנהג מדין שיתחייב לדון שיש אלא
את לשלם שטר על שחתום ערב כל המחייבים דמלכותא מדינא

ריק. שטר על שחתם אע"פ הערבות,

סיטומתא, משום הזה בזמן שטרות על בחתימה יש אם שגם אלא
חייב: הוא אם ספק עדיין
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חסרון יש הערב של שליחו אינו המלווה שאם החשן קצות לשיטת
אם רא סי' חו"מ תשובה פתחי עי' הפוסקים מחלוקת הרי אסמכתא,
נתיה"מ קצה"ח לדעת לעולם, בא שלא דבר במקום גם מהני סיטומתא
במקום שמהני שכן כל ולחת"ס מהני, ולחת"ס מהני לא ורע"א
משאר יותר מועילה לא שסיטומתא החולקים ולכאורה אסמכתא,
בא שלא בדבר מועילה שאינה הסיבה וזו חכמים שתקנו קנינים
בפתחי עיין אסמכתא, במקום תועיל שלא הדין הוא לכאורה לעולם,

שם. תשובה

באסמכתא, גם יהני דמלכותא דינא שמצד לדון יש אמנם
טו: רז סי' מרמ"א זהכנראה כנגד זה משכנות השלישו "אם

דינא משום באסמכתא, אפילו קנו ובשטרותיהן העכו"ם במשפטי
שלא דבר לגבי כן כתב רא המשפט ובנתיבות דינא", דמלכותא

לעולם. בא

"בלנקו", החתום שטר על בחתימה שיש וידוע ברור שאין אלא
עדיין שמחייב שופטים או שופט יש אם וגם דמלכותא, דינא משום
סי' ענגיל מהר"י שו"ת דברי וידועים דמלכותא, דינא בגדר אינו זה
אבל המדינה לכל ופשוט קבוע בדבר מועיל דמלכותא שדינא ד
שאין ודאי שמצוי, כמו אחרת, ואחד כך אומר אחד ששופט במקום
מנהג שיש לכל נתברר לא לסיטומתא גם ומכאן דמלכותא, דינא דין

בזה. קבוע סוחרים

גם מועיל שמא ספיקא, ספק מדין ריק בשטר לחייב יש ולכאורה
לא ואם המלוה, עם דיבור וללא המלוה שם ידיעת ללא התחייבות

סוחרים. מנהג מדין יועיל שמא זה מטעם מהני

וכפי לחיוב, ספיקא ספק כשיש גם ממון מוציאים שאין אלא
מניין וגם הנזכר, משפט שער על חולקים אין אולי גם להלן. שנראה
על להעמיד יש בודאי במנהג ספק וכל הסוחרים, מנהג שכך לנו

הדין. עיקר

ספיקא, ספק בגלל ממון מוציאים שאין הוא הכלל מקרה ובכל
להוציא שאפשר נראה אי ד"ה ב ט כתובות שמתוספות אמנם אף
וב"ש מהריב"ל, בשם יג ס"ק נג ב"ש כתב וכן ספיקא, בספק ממון
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שכבר ז ס"ק נג תשובה בפתחי הביא כבר אבל ועוד, יד ס"ק סח סי'
י כרך פד"ר ועיין ספיקא, בספק ממון מוציאים שאין המנהג פשט
בספק ממון דמוציאין ע"ב ט' דף כתובות התוס' כתבו "וכבר קי: עמ'
פתחי עי' אולם י"ג. ס"ק נ"ג סי' שמואל בית כתב וכן ספיקא.
בספק ממון מוציאין דאין אחרונים הרבה בשם ז' ס"ק שם תשובה
הוראה פשטה דכבר כ"ה: סי' חו"מ יוסף ברכי בשם והביא ספיקא,
המוחזק. מיד מוציאין אין ספיקות וספקי ספיקות מרבה שאתה דכל
לדעת דאפילו שכתב כ"ה סי' להתומים כהן תקפו בקיצור עוד ועיין
ספיקא בספק מקום מכל ממון, מוציאים ספיקא דבספק הסוברים
ס' ועי' ממון. מוציאים אין הכל לדברי הפוסקים, מחלוקת שמצד
נוכל לא שלפנינו בנידון ולפי"ז ל"ו. סי' גאון לר"ש ישרים משפטים

ספיקא." ספק יסוד על מהבעל מזונות להוציא

ואףב) קצוב, שאינו בדבר מתחייב אדם שאין הרמב"ם דעת
טו קלא בש"ך הובא מהריב"ל דעת מקום מכל כן, פסק לא ששו"ע
בסמ"ע הובא הפרישה ודעת כרמב"ם, לי" "קים לומר יכול שהמוחזק
שפטור, קצוב שאינו דבר על בערב יודו רמב"ם על החולקים שאף כה

ע שבכל אסמכתא וגם קצוב אינו רעותות שני שיש אמנםכיון רבות.
בערבות. גם לי" "קים לומר יכול שאין פוסק שם ש"ך

לומר שיכול שפוסק ראיתי ד סי' חו"מ ג חלק אומר יביע [בשו"ת
כרמב"ם] לי" "קים

ורקג) חלק נייר על שהחותם א מה קצה"ח דעת את לצרף יש
שטר. דין לזה אין השטר, את החתימה מעל כתבו אח"כ

על כתבו ואח"כ חלק נייר על תחלה עצמם חתמו העדים "ואם
וכן לחתימה. קודם הכתיבה דבעינן משום פסול, השטר את חתימתן

ד' דף דגיטין פ"ק התוס' מדברי אלעזר(ע"א)מבואר ר' מודה ד"ה
יבואו לשמה שלא בחתמו שרינן דאי למימר וליכא ז"ל, מתוכו במזויף
ליכא והתם חתימתן גבי על גט ויכתבו תחלה דיחתמו זימנין להכשיר
חתימה להצריך לנו הוי שטרות בשאר גם זה מטעם דא"כ כלל, עדות
הוא, כלום לאו לכתיבה החתימה קדמו דאם ומבואר עכ"ל. לשמה
החתימה אין השטר שכתבו ואחר חתמו חלק נייר על שחתמו דבשעה
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סימן ב"ח בתשובות וכ"כ וניעור, בכתב(ד')חוזר דה"ה ויראה [מ"ה].
כלום, ולא מהני לא לך קנויה שדי עליו כתב ואח"כ שחתם כה"ג ידו
כתיבה". אחר אלא ידו חתימת הן עדים חתימת הן גומרת חתימה דאין

מצד "אבל לגבות אפשר אי הדין שמצד שאף יז ס"ק סט ש"ך ועי'
תיקון ע"פ בו לגבות האלו בארצות נהגו שכבר הב"ח כתב המנהג
ושלא שכתבנו". כמו עיקר נראה ידוע מנהג שאין והיכא המדינות,
אלא שטר דין לזה ואין התחייבות, בזה שיש א ס"ק מח סי' כסמ"ע

שנהגו. במקום רק

כתיבה בלא חתימה כי סובר ו, ס"ק סט בפ"ת הובא שם התומים
חתימתו נמצא שאם כתב יד ס"ק חידושים שם ובנתה"מ מחייבת, גם
היה ולא עצמו על הקפיד לא שהלווה מחמת השטר נפסל לא לבד,
בית בשם שם תשובה ובפתחי נפסלנו]. אנו למה [אז לנפשו, ירא
שעדים שבשטר למדנו הרי המוחזק, מיד להוציא שאין אחרון שמואל
לקיים מקום יש אבל העדים, על לסמוך שאין ברור מהכתב רחוקים

המתחייב. חתימת בגלל השטר

דעת את הביא הנ"ל, בפ"ת הובא סה, חו"מ תנינא ביהודה הנודע
עלול שהוא כיון שנכתב, לפני עוד שנחתם שטר לקיים שאין ט"ז
שכיון היא הט"ז שכונת ופירש כך, על ותמה לאחרים, להפסיד בזה
לאחרים להפסיד יכול זה במעשה שהרי כן, לעשות הגון דבר זה שאין
שהלוה להניח יש כן על אחרים, לווים קודם זמנו שיקדים ידי על

הלווה. מידי נפל והשטר זאת עשה לא

ובו פנקסו חנווני והוציא שמת במי שם ביהודה הנודע נשאל והנה
א ממנו, שלקח מה על המנוח חתימת מהכתב,יש רחוקה שהחתימה לא

שאין והשיב זה, כתב פי על היורשים מיד להוציא אפשר האם ונשאל
לפי פסול, הוא שהשטר הדין ששם חתימתם, שהרחיקו לעדים לדמות
מהכתב, הרחיק שהוא ידו חתימת אבל כהוגן, שלא עשו אלו שעדים
טוב זה שטר לסמ"ע והרי לפסול, נלמד מהיכן השטר לבעל והאמין
מפני אלא זה בשטר פסול אין לש"ך "נאמנות", בו שיש כיון יותר
הנדון אבל חתימה, עם רק ריק בשטר להוציא", "מגו אומרים שאין
לא כי לומר מקום שיש ואף למיגו, צורך ואין כתוב, כבר שהוא בשטר
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האמין לא אבל בפניו לשקר יעיז שלא שידע עצמו, ללווה אלא האמין
בזה אומרים שמא, והיורשים ודאי טוען שהתובע כיון אבל יורשים, נגד
ומסקנתו שם, עיין כלפיהם, נאמנות גם לזייף יכל זייף שאם להוציא מגו

פשרה". ולמצוא להחמיץ "טוב מפורש, זה דין שאין שכיון

שם מלמעלה רשום היה שלא כיון חלק שטר הוא שלפנינו והנידון
שאין כיון ל"ממרני" דומה אינו ואף הסכום. ולא הלווה ושם המלוה

"למוכ"ז". בו כתוב

כפיד) מקובל, שאין וכיון החותם, דעת לאמוד יש מקרה בכל
להלוות נוהג אינו דובר שעליו שהמלוה הערב, שידע וכפי הידוע
את שאל ולא אצלו מהמקובל יותר שהלוה וכיון דולר מ2000 יותר
לכל. בטלה למקצת שבטלה וכיון חתימתו שבטלה לומר יש הערב,
ד רז רמ"א דברים הוי שבלב שדברים ממתנה גרועה ערבות [ואין

לכל]. דמסתבר היכא וכ"ש

בזה: לדון יש אמנם

שהתחייב שואל שפטר הרשב"א תשובות ע"פ פסק ח קכט הרמ"א
שאומדנה אף השואל, של הערב את חייב ומאידך מהנזק יותר לשלם

חייב. לא שהלווה ידע אילו מתחייב היה לא שהערב

פלוני לזמן לך אחזירנו לא אם לו ואומר מחבירו חפץ ששאל "מי
שלגבי אע"פ הדמים בעד ערב לו והעמיד וכך כך דמים לך אתן

לשלם". חייב הערב ופטור, אסמכתא הוי השואל

שלא הלואה על ערב שהחתימו ולווה" "מלוה בנידון מזו וגדולה
על וערב לוי ובא מראובן שלוה הודה ערב של קרוב שמעון הייתה,
כתב כך ועל הלואה, הייתה ולא שקר שהכל נתברר ושוב זה חוב
לוי שעשו אמת היה אם אף אומר אני "ועוד לג סי' רמ"א בשו"ת
עד לשמעון נתחייב שלוי ואמרו לראובן וכחשו ביחד קנוניא ושמעון
לשמעון. לשלם חייב שראובן שמעון, נגד ראובן] [צ"ל לוי שנשתעבד
דאפסיד איהו מ"מ יעשה לא וכן רמאות מנהג בו דנהגו דאע"ג
אע"ג לקנוניא,... חיישינן לא ליזהר לו שהיה מקום דבכל אנפשיה,
לחלק... ואין נשתעבד... ודאי פיהן על בערבות ונכנס קנוניא דעשו
עשו אם דאף ותו נשתעבד... לא מקנוניותן ראובן ידע הוה אילו ודאי
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לו נתחייב כבר לשמעון שחייב לוי שהודה מאחר מ"מ ביחד קנוניא
לשמעון, לוי שנתן מתנה בעד ערב הוה כאילו ראובן ...וה"ל
שלא ידעתי אילו אומר שראובן מה מהני ולא לכ"ע... דמשתעבד
ולא שבלב דברים אלא אינו זה דכל ערב, הייתי לא ממש לו חייב

שבעול ערב כל דא"כ דברים שלאהוי זמן כל טענה באיזו יפטר ם
דכל הנראה, לפי אינו זה שכל נתבאר וכבר העסק. ענין לפניו ביררו

אנפשיה". דאפסיד איהו דמוכח, אומדנא כאן שאין זמן

בנידונו שהביא ו סי' שבסופו בשו"ת ערב להלכות אריה בפני ועי'
רגל, פושט שהוא ונתברר עשיר שהוא לו שאמרו לאדם שערב שמי
אומדנה. אחר הולכים שאין מקומות מכמה והביא תקפה, שערבותו

אחר שהולכים דמוכח באומדנה מודה רמ"א גם כאמור אבל
מסוים, סכום עד רק מלוה זה שגמ"ח לכל, שידוע וכאן אומדנה,
להטיל בה שיש מוכחת אומדנה לכאורה יש זאת, לברר שיש וכמובן
של שבמקרה אומדנה למה בפלס, לשקול שקשה אלא בערבות. ספק
הגמ"ח הלוואת גובה של האומדנה ואילו מוכחת, אינה רמ"א שו"ת
שיש יתכן "בלנקו", שטר היה שהשטר בצירוף אמנם מוכחת, היא
שנהגו ידע שהמלווה שבמקום אפשר עוד דמוכח. אומדנה של חסרון

חלה. הערבות אין ברמאות בערב

דיןה) לעשות כדי המלוה אותו שתפס מלוה שביד פקדון על
כלל איסור דליכא משמע פקדון "גבי ד: סי' קצה"ח כותב לעצמו
דהוא מבואר הזוהר מדברי אבל מוהרש"ל. וכמ"ש ידו תחת לעכבו
פקדונא מההיא יתיר לגביה אתחייב דאיהו דאע"ג ע"ש... גמור איסור
יסרב ואי לגביה, אתמסר ופקדונא הואיל ביה לאתאחדא כדאי לאו
מבני ולאו הוא קדישא מזרעא דלאו אבתריה נבדוק ודאי ביה
שיטת והוא נגלה פי על פנים לזה ויש ע"ש. וכו' מהימנותא

הכותב פרק בקרא)הריטב"א ההוא ד"ה ב פד, ליד(כתובות שבא דהיכא
נפש בעל ולכן מעליא,... השבה למיעבד צריך פקדון בתורת הנפקד

ירחיק".

כל אחד מכל גובה האם שערבו שנים ראשונים מחלוקת [נ"ב
ג. וקלב ג עז שו"ע עי' הערבים מספר יחסיות כפי גובה או הסכום
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שהלוה כיון מעות, מתן בשעת ניתנה הערבות שאם קצה"ח והכרעת
האחד מן גובה ואינו מחצה וזה מחצה זה לשלם צריך פיהם, על

לשני.] אין א"כ אלא הכל את

למדנו לעיל מהאמור

אתא. לחייב ניתן אין ריק, שטר על "בלנקו" ערבות שחתם מי
הערב.הערב, בשליחות הלווה לא המלווה כי

כיוןב. הסוחרים, מנהג או סיטומתא משום לחייב ניתן אין כמו
אסמכתא. במקום סיטומתא מהני אם האחרונים שמחלוקת

שתלויג. בדבר ולא ברור שאינו בדבר דמלכותא, דינא משום אין
השופט. של בדעתו

ובודאיד. לחיוב, ספיקא ספק משום ממון מוציאים אין המנהג
הפוסקים. מחלוקת במקום לא

"קיםה. לומר יכולים שבזה סוברים יש קצוב, שאינו בדבר ערב
מתחייב. שאינו כרמב"ם לי"

עלו. שחתמו עדים וכן חלק נייר על שחתם מי קצה"ח לדעת
סובר הש"ך פסול; השטר החתימה, על כתבו ואח"כ חלק
הכתיבה, לפני הייתה כשהחתימה לגבות ניתן אין הדין שמצד

גובים. אין מנהג, שאין במקום וע"כ שגובים, המנהג אבל

הביאז. ובפ"ת מחייבת; כתב בלא אפילו שחתימה סוברים יש
מהכתב, רחוק חתם ביהודה לנודע המוחזק; מיד להוציא שאין
נגד ואפילו השטר, למחזיק האמין שהמתחייב לומר יש
להחמיץ טוב כן ועל ספק, טוענים והם ודאי טוען אם יורשים,

פשרה. ולמצוא

שערבח. שמצינו ואף אומדנה, אחרי ללכת יש "בלנקו", בערבות
מתחייב שערב ומצינו חייב, לא עצמו שהלווה אף מתחייב
אינו דמוכח, באומדנה מקום מכל אותו, שרימו במקום גם

מתחייב.

לוט. שחייב חוב עבור הפיקדון לתפוס פיקדון למקבל אין
המפקיד.
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כב סימן

הלווה נפטר האם חובו, מגביית שנתייאש מלווה

d`xp b bqw `"nxne aega ye`i oi` gv r"eye aqx `"nx t"r

/ye`il enzqy aega iav mkge f"h zwelgn /aega ye`i yiy

xg`l aega liren ye`i /dizeaeg zhnynyk `zeklnc `pic

.eil`n `ad ye`in xeng deelnd i"r mxbpy ye`i /delnd zen

אצל חוב לו שיש "מי גוים: של בחוב יאוש לגבי ה רסב רמ"א
הויעכו"ם, לא כיס לחסרון ווי שאמר אע"פ יאוש, אינו שמסתמא

לא, אי משתלם אי ספק הוי חוב שכל דהואיל אמריאוש, מספקא
ד שורש ממהרי"ק והוא ומיאש". גמר ולא ג)כך .(לפנינו

תבעו, ולא שנים כמה שהה אפילו חוב... גבית "סדר א צח שו"ע
ואפילו תבעו, ולא שנים הרבה כך כל ששהה כיון לו מחל אומרים אין

יאוש". אינו כיס לחסרון ווי ואמר לגמרי מהחוב שנתיאש שמענו

ואילו יאוש, אינו מספק רק לרמ"א לדיוק: מקום יש אם וצ"ב
יאוש. אינו ודאי לשו"ע

לחזור יכול בלב מחל אם אף משפט שער בשם א ס"ק צח ובפ"ת
כמהרי"ט. והעיקר חו"מ... מהרי"ט וכמ"ש דמוכח אומדנא דליכא כיון בו

שם. ובפ"ת יב סי' בקצה"ח כתב בזה וכיוצא

שהלוו קהל שפסק: ג קסג לרמ"א כסותר נראה הדבר ולכאורה
ומת לפטור רצה לא כך ואחר מיסים בעניני להם לנכות ואמר לשר
הוו הקהל להם, וניכה תחתיו בנו קם כך ואחר מהחוב ונתיאשו
בזמן עשירים שהיו לאותם חלק לשלם צריכים ואין ההפקר מן כזוכים

ג. שורש מהרי"ק ע"פ והוא מנכסיהם, וירדו ההלואה

בחוב. יאוש שיש הרי

ליאוש, עומד שסתמו דבר בין ומחלק מאריך שם במהרי"ק והנה
לגבי גם ודאי שנתייאש כמי דינו יאוש, יש רוב ע"פ אם אפילו שאז
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השר לב שיהפוך בהש"י בטח אלא התייאש שלא טוען אם ואף חוב,
בגלל אבדה לו שאבדה למי הדבר ודומה טענה, זו אין החוב, ויחזיר
הארי מן למציל דומה וכן אדם, ומכל ממנו שאבודה נהר ששטפה
שאין דבר על אבל התייאש, שלא שאומר מה מועיל שלא והדוב,
אינו זה הרי שנתיאש בפיו שאמר ממנו ששמענו אף ליאוש, סתמו

שמחלק: למדנו דבריו ומתוך שראויא)יאוש, דבר שאינה אבידה
כיס, לחסרון ווי אמרו אם בבעלים, תלוי זה דבר הסתם, מן להתיאש

יאוש. אין אמרו לא יאוש, דין יש אפילוב)הרי ליאוש, שסתמו דבר
יאוש. זה הרי מתיאש, שאינו אומר אפילו היזקא", "ברי דברג)לא

כולל זה וחלק יאוש", ביה מהני "לא ליאוש, ראוי אינו שמהסתם
נתייאש אם גם ובזה אתא, ספק אשראי דכל ספק, הם שטיבעם חובות,

בטעות". "יאוש זה הרי כיס, לחסרון וי ואמר

הלווה בנדון מהרי"ק על חולק קסג הט"ז על בהגהותיו צבי החכם
טענות: בשתי לשר

והריא) ליאוש זה שייך מה הגזלה את להשיב חייב שהגוי כיון
יאוש. לאחר גם שחייב גזלן כל כמו להשיב, עליו

שלב) למטרה התשלום את השר של מהבן קבלו שהקהל החזרתכיון
שהלוו לאלו דהיינו להם, שנמסר למי הכספים את להעביר עליהם החוב,

מההפקר. זה בתשלום זוכים הקהל שכל לומר מקום ואין לשר,

יאוש לפני נטל הוא שכלל רמב"ן ע"פ מישב א קסג החשן קצות
מועיל אין לגוזלה ע"מ נטל לא אבל יאוש מועיל לגוזלה מנת על
היא כאילו נחשבת האבידה לגוזלה שלא כשנטל הוא וההסבר יאוש,
יאוש מועיל ואין עבורם שומר שהמוצא כיון הבעלים, ברשות עדיין
נשארה כאילו היאוש וחל מועיל לגוזלה נטל אבל בעלים, ברשות
בידו ובא ליאוש] שגרם זה [שהוא גמור גזלן ואילו ברחוב, האבדה
שלא שבחוב ומכאן להחזיר, וחייב מהיאוש "ירוויח" לא באיסור,
הטענה ועל יאוש. מועיל ברצון אדרבא אלא באיסור לידו הכסף בא
חייב אינו הקהל למה לשר, שהלוו לאותם לשלם נתן שהגוי כיון
שליחות שאין ריבית מסוגית הוכיח ליתן, שנתבקשו לאותם ליתן
דאורייתא. ריבית אינו גוי דרך לישראל שהמשלם אמרו כן ועל לגוי,
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שנחלקו החושן וקצות הט"ז הגהת את מביא קסג המשפט נתיבות
יאוש מועיל שאין בתומים הכריע וכבר וכתב בחוב, מועיל יאוש אם
פטר שם בנדון שהשר כיון מהחוב שפטור שבמהרי"ק והנידון בחוב,
שיש כיון חוב בשאר אבל מס, זה כאילו דמלכותא מדינא מהחוב עצמו
קצובים מיסים לקצוב שיכול בשר מיירי "דהכא נמחל: אינו הגוף שעבוד
דהשר כיון מעליא יאוש זה ויאוש דמלכותא דינא דינו קצובים, ושאינם
אותו שיפדו לקצוב דיכול גופו, ומשעבוד החוב מגוף עצמו לפטור יכול
ליאוש דל"ל? יאוש, מהני לא ודאי חוב משאר אבל מס, בתורת מהחוב
יאוש". מהני דלא לקרקע דומה גופו דשעבוד ועוד גופו, משעבוד עצמו

אם רק הוא דינא דמלכותא דינא שהכלל כיון תמוה ולכאורה
דין "כל ח שסט בשו"ע וכמפורש הציבור, לכל דיניה משווה המלכות
גזל, אינו עצמו בפני אחד לאדם יהיה ולא לכל השר אותו שיחקוק
הגה: גזל, זה הרי לכל, הידוע כדת שלא בלבד זה מאיש שיקח וכל
דינא ביה אמרינן דלא י"א כגון... אחד אומנות לבעל חקק המלך ואם
במקרה שייך אין כן ואם לכל", חקוק ואינו הואיל דינא, דמלכותא
ערוך: השלחן כתב ו בסעיף ששם אמנם ואף דמלכותא, דינא זה
יותר יתן שישראל צוה ואפילו קצוב דבר ליטול המלך שפסקו מוכס

לכל קצוב דבר מקרי מקום מכל כוכבים דמלכותאמעובד דדינא איש...
"דלא קודם הנאמר לדין סותר זה דין שאין בעבר פירשנו וכבר דינא,
המלך אם לכל", חקוק ואינו הואיל דינא דמלכותא דינא ביה אמרינן
יותר, מגיע שמהיהודי שחושב אלא ורשעות, אפליה לשם מתכוון אינו
גם כן ועל תושב, שאינו או מבריח שהיהודי בדעתו שמדמה כיון
שודאי שלפנינו בנידון אבל דינא, דמלכותא דינא דין יש שכזה במקרה
לדינא מקום אין הנזכרת, מהרי"ק תשובת עיין רשעות, לשם השר עשה

זה. טעם אמר לא המהרי"ק מקרה ובכל דמלכותא

נכסים שעבוד רק שיש מקום בין מחלק הי"ב פ"ו מכירה שמח האור
שלקח מי או בחוב כמו הגוף שעבוד שיש מקום לבין יאוש, מועיל שאז
שעבוד שעל לפי יאוש, מועיל אין שאצלם להחזירה, מנת על אבדה
לענין שאמרו מה מפרש זה ולפי יאוש, מועיל אין הלואה של הגוף
שתגיע, מהתרומה חובו יגבה שהמלווה ע"מ הכהן את מעות מלוה
שויתר שכיון הלווה, ופטור מועיל, היאוש השדות נשדפו אם שבזה
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מינה נפקא וכן יאוש, מועיל נכסים, שעבוד ועל הגוף שעבוד על מראש
היורשים. לגבי היאוש יועיל שאז הגוף, שעבוד שפקע המלוה מת אם

לדין שיודה אפשר הרי בזה, דן לא שמח שהאור אף ולדבריו,
הלוה. מת ששם כיון קסג סי' של

מועיל לא יאוש דומה, באופן כותב יד אות י סי' ב"ק איש החזון
וכמו אותו, מכלים לא ואש מים אשר הגוף, שעבוד שיש כיון בחוב
שכיון שונה אבידה אבל ליאוש, שגרם בגזלן מועיל יאוש אין כן
החזון ואף מאומה, גרם לא והנמחל לאיבוד הולכת עצמה שמצד

הכהן. את מעות מלווה דין את זה לפי הסביר איש

שאדם חשש בין שם שחילקו א נו מכתובות ללמוד נראה ולכאורה
מספיק ואין ראשון שטר לקרוע המלווה על כן [ועל פעמים חוב יגבה
חציה, שמחלה אחר מלאה כתובה תגבה שאשה חשש לבין שובר] כתיבת
פרעיה, ודאי התם "בשלמא שובר: כתיבת מאשר יותר צורך אין ששם
הכא אחריתי, זימנא גבי והדר לשטרא לה ומפיק תברתא מירכס דילמא
היא בעלמא מילתא לה, יהיב ודאי מכתובתה] חלק שמחלה אשה [בנדון

אנפשיה". דאפסיד איהו נטריה לא אי נטריה נטריה אי ליה, דאמרה

שיש חומרא אותו לו אין שנמחל חוב שגבית רואים אנו ומכאן
שנפרע חוב לגבית או חייבלגזל, היה שלא כמי הוא (שפרעון

שמ חששו לא כן ועל כמומעולם), שנמחל, לאחר החוב יגבה א
שנפרע. חוב שחששו

השר חוב ובנדון לשלם, חייב מחילה שספק אפשר זה שדןולפי
לשלם שחיב הוא ודאי לפנינו, בא היה עצמו השר אילו המהרי"ק, בו
השר. של בבנו הוא הנדון אבל ברצון, נעשתה לא שהמחילה כיון

הורדוס למה שהקשו ב מה יבמות מסכת מתוספות ראיה להביא ויש
עבדא אמאי מ"מ "וא"ת ממנו: בעליו נתיאשו בודאי שהרי השתחרר לא
ליה אית ושמואל בעליו נתייאשו הורדוס כשמלך מסתמא והלא הוא
מצפים היו דשמא וי"ל שחרור, גט צריך ואין לחירות יצא עבדו המפקיר
מזה גדול יאוש לעין נראה היה לא ולכאורה מושפלת". גאותו שתהא
תקיף מלך הורדוס שהרי חשמונאי, לבית עבד להיות בו יחזור שהוא

הנזכר. מהשר פחות לא ובודאי ישראל חכמי כל והרג היה ורשע
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למה שהקשו ב מה יבמות מסכת מתוספות ראיה להביא ויש
בודאי והרי השתחרר, שלא כעבד נחשב מלך שנהיה למרות הורדוס
מסתמא והלא הוא עבדא אמאי מ"מ "וא"ת ממנו: בעליו נתיאשו
יצא עבדו המפקיר ליה אית ושמואל בעליו נתייאשו הורדוס כשמלך
גאותו שתהא מצפים היו דשמא וי"ל שחרור, גט צריך ואין לחירות
יחזור שהוא מזה גדול יאוש לעין נראה היה לא ולכאורה מושפלת".
והרג היה ורשע תקיף מלך הורדוס שהרי חשמונאי, לבית עבד להיות

הנזכר. מהשר פחות לא ובודאי ישראל, חכמי כל

שבסוף המשפט והנתיבות הש"ך מחלוקת את להסביר ניתן זה ולפי
לתובע שמגיע יודע והדיין מנה תבע אם הש"ך שלדברי יז, סי'
לטובת מתערב ב"ד ואין התובע מחל שמא חוששים מספק מאתים,
התובע יתחרט שמא לו, שמגיע יקבע ועכשיו מחל אכן אם כי החייב,
נתיבות ואילו המחילה, למרות בעבר לו המגיע ויגבה מהמחילה
ושמא גזל ספק ולמנוע לחוש יש הדין שלבית שכיון פוסק המשפט
חובו משלם אינו אם הנתבע והרי תבע, ולא טעה אלא מחל, לא
הרי להתערב, דין לבית יש כן על השני, המנה את כגוזל נחשב

מחילה. לאחר לגביה ודאי, וחוב גזל בין מבדיל שנתה"מ

שלפנינו, הנדון והוא מחוב יאוש בין להבדיל ניתן כי אמנם ואף
באונס, יאוש ברצון, נעשית מחילה בכתובות, הנדון והוא חוב, למחילת
אלם או גזלן כגון הזוכה, ע"י נגרם שאינו ביאוש אמורים והדברים
למרות מחילה שאם ללמוד יש מקום מכל חובו, ישלם שלא שהודיע
מרצון. שאינו יאוש בספק "להקל" שניתן ק"ו קולא, בה יש ברצון שמחל

לעיל שכתבנו במה עוד הדן(טו)ועיין בפרק רגל פושט עם פשרה
יאוש. משום בפשרה יש האם

הדברים: בעינו.לסיכום עומד החוב נתייאש, ספק

לחכם החייב, נפטר והרמ"א למהרי"ק החייב, בגרם אבל נתייאש, ודאי
בהיתר, לידו שבא כיון החושן לקצות חייב, נשאר - ט"ז בהגהות - צבי
דמלכותא, בדינא לתלות יש אם פרט חייב, - המשפט לנתיבות נפטר,
לפטור. יש שאותו יורשו לבנו עצמו החייב בין שונה הדין שמח, לאור
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כג סימן

בניה לתוספת לחתום שכן לחייב ניתן ,האם
טובה החזרת וחיוב

dxiknl ie`x epi`y xac /ely jeza mecq zcin lr mitek

m`d /rwten mekq mb yexcl leki m`d /eywand cigil `l`

ditk /diyrl mb e` dripn iabl `ed mecq zcin lr mitek

ick mleyiy ohw wfpl dnkqdl ditk /ohw wfp yiyk q"cn lr

oice daeh zxfgd aeig /dwelgl szey ditk /lecb wfpn livdl

.daeh xifgd `l cbpky cvd xy`k dpzn lehia /zepiayey

להסכמת הבניה לצורך זקוק וכידוע משותף בבית לבנות שרוצה מי
לבניה: הסכמה על לחתום מסרב השכנים מן אחד כאשר השכנים, כל

לבנות,א. הלה שיוכל כדי לחבירו לחתום השכן את כופים האם
סביר נימוק למתבקש לו כשאין אמורים חששוהדברים (כגון

לחתום. שלא נזק)

מדיןב. סביר, נימוק לו כשיש גם לחתום שכן אותו כופים האם
אגוד" או "גוד מדין וכן שותפות אוחלוקת חלקי (=קנה

חלקך). מכור

חתםג. שכן כאשר הדין מה כופים, שאין במקום או אם גם
עצמו הוא רוצה זמן וכעבור בניה, רשיון עבור לחבירו בעבר
לו, הוא אף שיחתום טובה לו שיחזיר מחבירו ותובע לבנות,

טובה? החזרת חיוב משום לכך חבירו כופים האם

האומרא) סדום מידת ומהי סדום", "מידת על שכופים הוא כלל
במקום גם אחרים להנות מוכן שלא אדם והיינו שלך, ושלך שלי שלי

הפסד לו ועוד)שאין א, מט עירובין קג כתובות מחייב(עיין: זה כלל האם ,
אין כאשר גם הפרטית ברשותו גם להשתמש לחבירו לתת האדם את
בנמוקי הובא ומהרא"ה הא ד"ה ב כ דף קמא בבא מתוספות נזק, לו

כ לדף קמא בבא ט,א)יוסף ריש הרי"ף, אדם(בדפי כופים שאין נראה
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אותו כופים חסר אינו וזה נהנה "דזה שכתב: לחבירו, מרשותו לתת
בשלו משתמש שאין שניהם של בקרקע מילי הני סדום, מידת על
כנגד הבונה וכגון לעשותו, שלא הדין ממידת לכופו שיכול אלא כלל,
יכול והלה שלו אורה לסתום שלא עליו מעכב והלה חבירו של חלונו
שאם אמרו לא כלל בשלו להשתמש אבל אחר... במקום חלונו לעשות
דעת וכן חבירו", את יכוף שלא אדם לך אין כן אומר אתה אי
"וי"א קכב ב"ק זרוע שבאור י"א מדברי אמנם והריטב"א, הרא"ש
קיימא דלא דכיון בו, לדור זה את שיניח החצר לבעל ליה דכפינן
ועיין כופים, בזה שאף נראה סדום", מידת על כופין זה כגון לאגרא,

טז. אות ב"ק במרדכי המובא ראבי"ה

ו סעיף שסג ערוך בשלחן ופסק שהכריע נראה כנראההרמ"א (והוא

קכג) זרוע אור פי ברשותועל מלהשתמש חבירו למנוע אדם שרשאי
רוצה, היה שאילו יכולבמקום היה כן), עשה לא שבפועל (אף

לאח להשכיר כגון: שיניחנולהרויח, לכתחילה לכופו יוכל "לא רים,
אינו וזה נהנה שזה במקום סדום מדת על דכופים אע"פ בו, לדור
דאי בכה"ג אבל ליהנות, יוכל לא להנות בעי דאי בדבר ה"מ חסר,
שאינו אלא יכול היה חצרו להשכיר ולהרויח ליהנות החצר בעל בעי
בפתחי למד וכן ומכאן, בחינם", לעשות אותו כופין אין רוצה,
לכתחילה, אף סדום מידת על כופים להשכיר יכול שכשאין תשובה,
כופים שכר לשלם המעונין מוכן שאם הרמ"א של מדבריו נראה עוד

מידת בשלומשום אף הפסדסדום של טענות לו אין אם (כמובן
וכיוצא).

לאגרא קיימי הזה בזמן הבתים כל כתב: יז אות ב"ק ובמרדכי
שברח ביהודי שמואל ר' שפסק ומעשה מעולם, השכירה דלא ואע"ג
שכירות, מהאחר תבע והבורח לאחר, והשאילו ביתו את השר ולקח
מהבית יצא שאם להשכרה, עומד אינו שהבית לו, יתן שלא ופסק

לגוי. ישאילנו השר השני,

שבקומה ושכנו ראשונה בקומה שגר שמי לענינינו, למדנו זה לפי
להשתמש אפשרות מלמטה השכן ביד ואין הגג על לבנות רוצה העליונה
שמש דוד לצורך כגון תום, עד נוצלה אפשרותו שכל משום או בגג

חבירו. עבור לחתום וחייב למונעו, התחתון של בידו אין וכו',
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שם א-ב נט בתרא בבא מגמ' משתמע דומה דין כי להעיר יש
חבירו, לחצר טפח מגודל פחות זיז להוציא רשאי אדם כי נאמר
ובקובץ למחות, יכול החצר בעל ואין נזק, החצר לבעל נגרם כשאין
להשכיר. יכול החצר בעל שאין משום שהוא פירש רסב אות שעורים

בתשובה כתב ביהודה שהנודע לפי והוא ברור, הדין אין אמנם
כד) סי' משפט חשן תנינא ביהודה, נודע להרויח(שו"ת יכול אדם כשאין שגם

שמצאנו לפי וטעמו, בשלו, מלהשתמש מחבירו למנוע יכול מרכושו
מהם ולאחד שוות קרקעות לחלוק הבאים באחים הפוסקים מחלוקת
ותובע להתחלק, האמורות הקרקעות אחת למיצר סמוכה קרקע יש
בבא ואמרו גורל, בלא למצרו הסמוכה את לו שיחלקו אח אותו
כאשר הפוסקים ונחלקו מריון", דבר כנכסי ליה "מעלינן ב: יב בתרא
ורא"ש ר"ת לדעת מעלינן, בזה אף האם בערכן, שוות הקרקעות
בלא למצרו הסמוכה הקרקע את לו לחלק לסרב האחים שאר יכולים
זו שזכות כיון בגורל, זכותם על לוותר חייבים שאינם לפי הגרלה,

גורל בלא לחלוקה הזקוק אח לאותו דהיינו להימכר תוספותניתנת (עיין

מעלינן) ד"ה ב יב בתרא ספרבבא מדפיס שיכול הנו"ב פסק ומכאן ,
אם המדפיס, של הדפוס באמהות מלהשתמש הדפוס מבעל למנוע
א קעד בסי' ורמ"א הואיל האמהות, עבור במפורש תשלום קבל
דעת שהוא לשו"ע [ואף ספק, שהדבר אומרים ושיש כר"ת הביא
משבא אבל אחד, כל של חלקו הוכר לא כשעדיין הוא הרמב"ם
אחר, במקום להרויח יכול שאין אע"פ לסרב], רשאי לרשותו לאדם

בשסג) רמ"א שפסק כפי שלעולם(ושלא סובר מלכיאל הדברי מזה, ויותר ,
שיכ כיון להרויח", "יכול האמהות בעל זכותונחשב את למכור ול

אף כן ועל סדום", מדת על "כופין משום לזכות הרוצה זה לנצרך
ישלם שלא עוד כל מהמבקש למנוע שיכול מודה שסג,ו רמ"א

כראוי א-ב)תשלום קיח דף קנז סי' ג חלק מלכיאל דברי [ולכאורה(שו"ת .
יכול שלא למעט בא שסג,ו שו"ע שכתב להרויח" "יכול לדבריו
עצמו]. לנצרך סביר מערך או מאחר להרויח שיכול ממה יותר לתבוע

ארבעה לגבי ב לז יבמות תוספות הקשו דהנה לדון ויש
שמעתה שאמרו מאחד, קנו והארבעה שבתוכם שדה המקיפים
שהמוכר התוס' והקשו דרכם, מלעבור מהניקף למנוע הם יכולים
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המוכר [והרוויח הניקף שהפסיד מה את לניקף ישלם לארבעה
שוה שאינו "שדבר א: קמח המשפט הנתיבות ותירץ במכירה],
אין ההוא, להאיש שוה רק בעדו דמים וליקח למוכרו בעצמו
של הנאה טובת לאשה ממפסיד ראיה והביא לשלם", חייב המזיק
מקבלת הייתה לא מוכרת היתה היא אם שגם הדין שאם כתובה,
חייב לאשה המפסיד אין לבעל, מגיעה היתה התמורה אלא כלום
אף תשלום, עליו לקבל יכולה שאינה דבר לה הפסיד שהוא כיון
לו תחב מדין מוכיח וכן ההנאה, טובת את הפסידה שבפועל
כיון שפטור בתוספות ב ל כתובות שאמרו הבליעה בבית חבירו
יעקב קהלות ועיין עצמו, לבולע ששוה אף פרוטה שוה שאינו
שפגלו כהנים סוגיות: מכמה נתה"מ על שתמה לט סי' ב"ק
דורון, הבאת לו שהפסידו משום נג גיטין וברש"י חייבים במקדש

זו, הנאה למכור ניתן שאין אותאע"פ ג סי' ב"ק חזו"א כתב זו (וראיה

למכירה) עומד אינו והכותל בית כותל מזיק לענין בעבדו, בחובל הדין וכן
השווה בהנאה חילק כן ועל למכירה, ניתן שאינו אף שחייב, עברי
אלא ממון אינה עצמה הכתובה אבל לשלם, חייב לבעלים רק
אינה אם וע"כ במכירתה, להרוויח שיכולה משום החיוב מקום רק

המזיק. פטור אכן בתשלום, בעצמה לזכות יכולה

אכן לנו"ב מלכיאל, והדברי ביהודה הנודע נחלקו זו בסברא ואולי
יכול שאינו בדבר שגם פוסקים אנו וע"כ הרמ"א, בדברי סתירה יש
מפני אבל לו, השווה הנאה שנהנה כיון מחברו, למנוע יכול להרוויח,
גם מלכיאל ולדברי ממון, זה אין המבקש, שהוא אחד לאדם שראוי
יכול בלבד זה ומחמת שסג, לרמ"א אף ממון זה הרי אחד לאדם
לדעת מזיק, לענין מחלוקת בדבר וכיוצא ממון, שזה מפני למנוע
פטור, לבעליו, שווה רק אלא למכירה ניתן שאינו דבר מזיק נתה"מ

שווה. הדבר שלבעלים כיון שחייב סובר יעקב והקהלות

שבידו מאחר בחינם, לחתום השכן את לחייב אפשר אי זה ולפי
זה. מגג להרויח בידו היה לא היום שעד אף מבקש, מאותו להרויח

סכוםב) לשלם מוכן בבניה המעונין אם זו, לדעה אף מקום ומכל
ואף ממנו, למנוע יכול שכן אותו אין זו, זכות קנית עבור סביר
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פירושים, לכמה לתבוע, שאפשר שדות חלוקת לענין הוזכר שבגמרא
חולקים!) דבר(ויש "כנכסי כפלים כפלי הממשי הערך מן יותר אף

שם)מריון" בתרא בבבא ועוד מאירי ריטב"א רא"ה רמב"ן יונה רבינו דעת כבר(וזו ,
קרקע האחים לשאר ליתן שרוצה כגון אמורים שהדברים רמ"ה פירש
אותם, שמפצה פי על אף שאז שבידם מקרקע השונה וכיוצא, זיבורית
רשאים שמקבל, מקרקע מכפלים יותר מספרי בערך השוה דבר ומציע
מוצדקת טענתם שבכך לפי נוספים, בדמים למאן שיכולים כשם לסרב

מיהו) ד"ה קסג אות ושם ולא ד"ה קנט אות בתרא בבא אפשר(רמ"ה שאי דבר ,
לבניה. זכות נתינת לגבי לאומרו

שסג. סי' מרמ"א לעיל שדייקנו מה וראה

הרא"ש דהנה מריון", דבר "כנכסי לתבוע יכול שאין נראה ובנוסף
ויתור(צח,א)בתשובה על תשלום לגבי שנחלקו שהמחלוקת פירש

קרקע מכח לזכות בא כשהמבקש הוא יורשים, בחלוקת הגורל
בה, שותף שהוא קרקע מכח לזכות בא המבקש אם אבל שמבחוץ,
מחלוקת אין החלוקה, בעת לשותף השייכים חלקים שני איחוד כגון
זכותם ויתור על דמים לדרוש יכולים ואין סדום, מידת על שכופים
מכח ולבנות לחלוק בא שכן שאותו כיון בגג גם וא"כ בגורל. לחלוק
למנוע זכותם ויתור על תשלום לדרוש יכולים אין זה, בבנין שותפותו

להם, אין אחרת זכות שהרי מלבנות, טענותממנו להם אין הנתון (כפי
וכיוצא). שמש דודי על

להשתמש יכול שאינו השכן של חלקו את גם לקנות מבקש אם אולם
מריון. דבר כנכסי לבקש יוכל כשותף, לו המגיע לחלק בנוסף בחלקו,

לפי נדון אם שהרי לשלם, שחייב הסכום מהו לברר יש אמנם
כלל יכול אין הנתון לפי שהרי מאומה לו שוה בגג זכותו אין הנותן
הרבה, לו שווה זו רשות הרי המקבל לפי נדון ואם בגג, להשתמש

להלן. כך על ועי'

עלג) כופים שמדין אמנם שאף הוא לדון שאפשר נוספת טענה
אדם על נאסר אמנם סדום אםלמחותמידת מחבירו בידים ולמנוע

גם שחייב לנו מניין אבל הפסד, למהנה כשאין ממנו ליהנות בא
סדום? מידת על כופים משום לחתום כגון אקטיבית פעולה לעשות
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שדין במפורש כתב צב סימן ב חלק ז"ל לנצי"ב דבר המשיב
מידת על עשיה:כופים חיוב על ולא מניעה אי על נאמר סדום

לעשות לכפות אפשר ורמב"ם הרשב"ם דלשיטת בדעתו עלה "אשר
הרשב"ם שיטת כמבואר לו הפסד שום שאין במקום לחברו טובה

ב)בב"ב עיקר(י"ב הנה ה"א, שכנים מה' פי"ב הרמב"ם דעת והכי .
בב"ק מקורו סדום מידת על דכופין הרשות(פ"א)הא בשבילי במהלכין

בני מניח ואינו השדה מן פירותי' שכלו הרי כדתניא אמרה שלמה
מהיות אומר הכתוב עליו כו' הבריות מה שדהו בתוך ליכנוס אדם
אלא אינו ודאי חברו, לטובת לעשות דלכפות רע... תקרי אל טוב
תניא בברייתא אבל משלי, ס' ומוסרי קבלה דברי ככל המוסר מדרך
מהיות אחר מקרא הוסיפו ע"ז בשדהו, בהולכים למחות יכול שאין
למחות ואסור רע להיות שלא האדם את וכופין רע תקרי אל טוב

חברו. לטובת דבר איזה לעשות לכפות שמענו לא ומעולם

ב"ב ותוס' רשב"ם מחלוקת ב)וע"ד להרשב"ם(י"ב דגם נראה
זה אין לחברו היזק ואין לפניו. הנוח בחלק לשותף לחלוק דכפינן
חלוקה קודם ממילא לו יש והרי בל"ז. חלק לו שיש בשותף אלא
באופן עמו שדהו להחליף לחברו אדם יבא אם אבל השדה בכל זכות
כן ועל להחליף". ע"ז כופין אין לכ"ע מזה רעה שום לחברו שאין
שם. עיין ברשימתם, אותו שיכניסו להכריח יכול שאין שם בנדון פסק

שהבת הדין לחתום: אף שחייב ראיה לכאורה בפוסקים מצינו אכן
בשוה ירשו שהבנות מחייב החוק היום כידוע בן, כשיש יורשת אין
ויתור", "כתב על לחתום הבת חיבת לבדו יירש שהבן וכדי הבנים, עם
הויתור, על ולחתום כן לעשות חייבת הבת האם השאלה ונשאלה
חלק מהרש"ם בשו"ת [כגון לחתום, הבת חייבת שאכן פוסקים ופסקו
בושה לה שיש טוענת אם כגון נימוק, לה יש אם מלבד לב] סי' ח
רשאית בלבד זה במקרה כן ועל בנכסיה, בחנם שמזלזלת להראות
תשובה פתחי לבעל צבי נחלת [עי' חתימתה. עבור פיצוי לדרוש

א]. רעו סי' משפט לחשן

מוצאים אנו נזק, כשאין לחתום לחייב האם דומה, בדין אגב,
הקניה על ערעורים למנוע וכדי שדה, שקנה באדם מעשה מחלוקת,
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קיוה ובזה גלותא" "ריש מפורסם, אחר אדם שם על הקונה שם רשם
אותו עם ולהדיין להתאונן יפחדו שאלו לפי העוררים, את למנוע
שטר לו שיכתוב ובקשו מפורסם אדם לאותו בא זאת ולאחר אדם,
חייב האם הפוסקים ונחלקו פיקטיבית, שמו על שנרשמה זו שדה על
דעת וכדומה, הפסד של טענה שום לו כשאין לחתום, "המפורסם"
סדום, מידת על כופים משום לחתום שחייב לד ס"ק ס סי' הש"ך

לו סי' הישנות הב"ח שו"ת דעת שאיןאבל היא "תשובה" ד"ה סוף
כש"ך. כנראה הלכה אבל לחתום, חייב

הן לך מוכר אני עפר כור בית לחברו האומר שאמרו: מצינו עוד
כוחו ליפות חשבון יעשה לסאה, קב מרובע יותר והותיר יתר הן חסר

קרקע לו מחזיר רצה ואם מעות לו מחזיר רצה שאם מוכר (בבאשל

א) קג חכמיםבתרא שתקנת כופים: ד"ה א וקד שם הרשב"ם ופירש ,
לכלום לו ראוי שאינו מיעוט באותו נפסד יהיה שלא המוכר כח ליפות

סדום. מידת על וכופים

ולקנות. מעשה לעשות הקונה את שכופים הרי

מטרד:ד) יש בניה בכל כידוע והוא, אחר ענין לעורר שיש אלא
לחייב יכול לבנות הרוצה כיצד לכאורה כן ואם וכיוצא, רעש לכלוך
לחייבו, יכול היה אם אף ולחילופין זה, למטרד להסכים חבירו את
המצר לבעל דומה זה והלא גבוה, תשלום לדרוש שיכול מסתבר
יכול שאז לה, זקוק שהוא העידית לדמי השוה זיבורית ליתן שרוצה

מריון". דבר "כנכסי תשלום מהמבקש לתבוע

דין לבטל כדי בה יש קלה סיבה כל האם לדון לנו יש ומאידך
כפי דין, או תקנה יש האם לדון לנו יש עוד סדום, מידת על כופים
שיקבל לכך כפוף - קטן דבר להפסיד האדם על שמוטל להלן, שנראה

גדול. דבר יפסיד לא שחברו כדי - שוויו דמי עליו

הוי חד דיירי דהוו תרי בי "הנהו ב: עמ' סוף ו בתרא בבא עיין
תא לעילאי תתאי א"ל תתאי, איתבר תתאי דייר הוה וחד עלאי דייר
א"ל דוכתא, לך אוגר אנא א"ל דאירנא... קא שפיר אנא א"ל ונבניה,
ופוק... אכריסך שוף ועול אכריסך שוף לי, מיתדר קא לא טרחנא, לא
לפנות לסרב רשאי שהעליון הרי מעכב", קא בדינא חמא רב אמר
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לשלם מוכן שהתחתון אף בדירתו, לגור יוכל שהתחתון כדי ביתו את
רוצה איני לו אומר שהרי ב: קסד בשו"ע נפסק וכן שכירותו, דמי
כאן אין למה ולכאורה ביתך, שתתקן כדי למקום ממקום שאטרח
כשאין אפילו מטרד שבכל שמכאן אלא סדום, מידת על כופים משום

לסרב. רשאי כספי נזק

משחיטין אלו פרקים "בארבעה א: פג חולין ממשנה גם להעיר ויש
ללוקח לו ואין דינרים אלף שוה שור אפילו כרחו, בעל הטבח את
יחסית פחותה הנאה שמשום הרי לשחוט", אותו כופים דינר, אלא
לנידון ממש דומה זה אין אמנם לטבח, גדול הפסד גורמים הקונה של

שה כיון והפסדשלפנינו מראש, הזה "הסיכון" את לו לקח מוכר
מאוד. גדול והוא יתכן הלוקח

שיש לעזור המתבקש טוען אם גם סדום מידת על כופים אין האם
הפוסקים: נחלקו לכאורה שהוא, כל נזק זו בעזרה לו

מחברו ריחיים ששכר מי שאמרו שממה כתב ט שורש המהרי"ק
למשכיר, יטחון שהשוכר בכך יהיה השכירות על שהתשלום והוסכם
השוכר לטחינת זקוק היה ולא המשכיר העשיר מה זמן שכעבור אלא
באם המשכיר תביעת שמקבלים שהדין בכסף, תשלום במקום ותבע
ובשו"ע א קג בכתובות כמבואר אחרים, עבור לטחון השוכר יכול
רגיל היה עתה שעד לשוכר הקפדה שיש אף המהרי"ק ומדייק שיח,
בבא בתוספות כמבואר "תרעומת", בזה ויש לאחר, יזדקק ומעתה לזה
אף סדום מידת על שכופים שלמדנו הרי ופרקיה, ד"ה ב עט מציעא
למדנו גם שמכאן קיב שורש מהרי"ק גם ועיין לחברו, טענה שיש
שימצא ברור אין שהרי הפסד, לידי שיבוא ואפשר טורח במקום שאף

סדום. מדת על כופים קמח, לטחון למי השוכר

מועטת בטענה שאפילו ב יב בתרא בבא הרשב"א כותב ולעומתו
שהוא כל הפסד או שמא, צא)של ג חלק הרשב"א לבטל(שו"ת יכולים ,

תט וסי' תסד סי' המהרשד"ם כתב וכן סדום, מידת על כופים דין
תרלא. סי' ג חלק רדב"ז ושו"ת

בזה אפי' "והרי שכתב: קעא סימן ג חלק מהרש"ם שו"ת ועיין
סברא איזו יש אם מ"מ סדום, מדת על דכופין חסר לא וזה נהנה
סדום". מידת על כופים אין בעלמא ספק איזה צד על אפי' זה שיחסר
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קטנה לכאורה הנראית סיבה שבגלל מקומות בכמה מוצאים אנו וכן
הפסד נגרם שכנגד שלצד למרות פעולה לעשות חכמינו חייבו לא
מחייבים אין נבעלתי, לא יום שלשים לאחר שאמרה היבמה גדול:

ממנו, מבקשים אלא היבם קיא,ב)את מה(יבמות הקשו שם ובתוספות
"שהוא והשיבו להתירה, כופים אין ולמה לה חולץ אם מפסיד הוא
נתקדשתי האומרת אשה בפניו"; שתרוק לה לחלוץ דין בבית מתבייש
לסרב שיכול ב ס"ק מח סי' הב"ש פוסק מכחישה, והלה לפלוני
כותב א סה לקדושין הר"ן אמנם בכך, מתבייש שהוא מפני לגרשה
רמד עמ' ד כרך פד"ר ועיין כופים, בקרובותיה, נאסר שאין שבמקום
לחייב וכן לחתום גלותא ריש חיוב לגבי מחלוקת לעיל עיין ועוד;

הבן. לטובת ירושה ויתור על לחתום הבת את

שהוא מה שכופים, סדום מידת רלז: סי' חו"מ הקדשים כסף ועיין
לרע ואהבת של עשה מצות יש ובזה חסר, לא וזה נהנה זה ךבגדר

הנפש, בעיסקי הן הגוף בעניני הן לעצמו חסרון כשיש אבל כמוך,
הוא ותיקוניהם שעה וחיי קודמים, חייך בכלל והוא זו, מצוה אין
בדבר אלא בחררה", המהפך "עני דין אין כן ועל "חייך", בכלל
כשאינו לא אבל קצת, חסר וזה נהנה לא שזה אחר, במקום המצוי

אחר. במקום מצוי

לכוף. יכולים אין היא שמחלוקת כיון ולכאורה

אפשר האם היא הפוסקים מחלוקת לכאורה שהרי לדון, יש עוד
לעוזר ואילו גדול, נזק לו להגרם שעומד לחברו לעזור אדם לחייב
בית "תקנת זה בענין יש אם נחלקו אלו ופוסקים קטן, הפסד יגרם
המחלוקת להלן, שנראה וכפי סדום, מידת על בכופים גם או דין"
לפניו ונמצא כדו ונשברה דבש כד ובידו בדרך שהלך מי לגבי הובאה
כדי יינו לשפוך היין בעל את לחייב יכול האם יין, של חבית בעל
והדבש מאחר היין), לבעל תשלום (תמורת שלו דבשו את להציל
א,ב, קיד ושם ב פא בב"ק סוגיה וזו היין, מן יותר הרבה שוה
חושן בשו"ע מחלוקתם והובאה והרא"ש הרי"ף להלכה בדבר ונחלקו

לשפוך חייב לשו"ע רסד,ה; סי' הרא"ש)משפט מביא(כדעת והרמ"א ,
החולקים סי'(הרי"ף)דעת ושם על, שעלו דבורים נחיל (לגבי רעד
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הרמ"א הביא הענף) כריתת ע"י הנחיל להציל ויכול חבירו של ענף
רמ"א פסק ז שח, בסי' ואילו הכרעה, בלא ורא"ש רי"ף מחלוקת
את הביא ולא שלו, את להציל חבירו בחמור שימוש בנדון כרא"ש
שם שהנדון יד ס"ק שם סמ"ע עי' [ואפשר, החולקת, הרי"ף דעת
אנו ואין כאן איננו היין כשבעל הדין והוא אינו החמור כשבעל
הסתם שמן להניח אנו רשאים הכל, לדברי שאז יתנגד, אם יודעים
להלן ועיין לו], שיגרם ההפסד על יפוצה באם לשני לעזור יסכים

קכח. בסי הש"ך פסק שכן

השכנים אם רק לנצלו, שיוכל גג העליונה בקומה לגר יש ובנידונינו
יוכל שלא כיון גגו, את גדול דבר "יפסיד" יעזרו לא ואם לו, יעזרו
קטן הפסד להם שיש אלא לניצול, הניתן דבר אין ולשכנים לנצלו

ולכלוך. רעש של יחסית

לשני לעזור אדם לחייב אפשר אי כרי"ף שפסק לרמ"א ולכאורה
הפסדו. את לעוזר לשלם מוכן שהנעזר אף היזק, לעוזר יגרם באם

הפסד אין שאם ברור דבר הגדרה: של לבעיה באים שאנו אלא
אב השבת מדין לפחות לחבירו, לעזור שחייב שישלמציל אע"פ ידה,

פוטר יפוצה, אם אפילו הפסד במקום ומאידך טרחה, זו בעזרה
לחייבו, יכולים חבירו עבור לטרוח הגבול: מה כן ואם הרמ"א,
חמור רעש וכידוע זמני רעש של דינו ומה יכולים, אין ממון להוציא
לי "אפיקו א כג בתרא בבבא שאמרו וכמו ממון, מנזק אף הוא
יג קנד ושם לט, קנה סי' ערוך ובשלחן שם, רש"י עיין קורקור"
שמרעיד מפני עליו מעכב חבירו הרי חלונות לפתוח שהבא עוד אמרו
לעכב יכול שאבנה, עד בית לך אשכיר אומר פי על ואף הכותל, את

למקום. ממקום שאטרח רצוני אין שאומר מפני עליו

ולשני לנצלו יכול שאינו חפץ לאחד כשיש האם לדון יש כן וכמו
למחלוקת הגענו בזה גם האם חפצו לנצל לו לעזור אפשרות יש
ולא נזק במניעת רק היא שמחלוקתם אפשר והלא והרא"ש, הרי"ף
הלכה י פרק בב"ק עצמו הרא"ש ואכן רווח, מניעת למנוע בעזרה

שבמשנה ישמעאל שר' שאפשר דן י)ט"ז פרק יינו(ב"ק ששופך סובר
משום לחייב שאין וסוברים חכמים חולקים כך ועל הדין כופיםמן
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אף הוא סדום מידת על כופים דין כי לפרש (ויש סדום, מידת על
בש"ס שהובאו המקומות ובכל נזק, למניעת רק ולא עזרה חיוב לענין
אחים בשני כגון הצלה לענין אמרו לא סדום מידת על כופים דין

ר' ואילו א), מט ועירובין קג כתובות סוגיא וכגון ישמעאלשחלקו
מרובה)שבבריתא על(פרק כופים של הדין מן חייב שאין שאף סובר

לארץ כשנכנסו יהושע שהתקין תקנה משום לשלם חייב סדום, מידת
הרא"ש וא"כ ע"כ, נזק, למניעת היא והתקנה בזה לו מודים והכל
דוקא לאו הרא"ש דעת את פירשו ושו"ע התקנה, מדין רק פסק
בזה, כיוצא לכל אלא יהושע, בתקנות בב"ק שהובאו המקרים לאותם
כדו שנשברה מי וכן ההצלה: דיני כל בין רסד בש"ע הובא שהרי

רעד. סי' ברמ"א הובאו יהושע ותקנות וכו',

[המחלוקת סדום מידת על כופים מדין היא המחלוקת אם זה ולפי
היא המחלוקת התקנה], מדין המחלוקת אם אבל עזרה, לגבי גם היא

הצלה. למקרה רק

הש"ך פסק ששם ג, ביאורים קכח הנתה"מ דעת שזו צ"ל וכן
הניח הישראל, את לחץ שהגוי אף ישראל, של חוב לגוי שהפורע
היו אוהבי לטעון הישראל שיכול הצבי, קרן על מעותיו את הפורע
לפודה, לשלם הפדוי חייב מהשבי ישראל הפודה ואילו לי, דואגים
וע"כ מהזק, חבירו להציל יינו שופך אדם שיהיה ב"ד שתנאי והטעם,
כיון דוחק, חוב מבעל המציל בנדון אבל חוב, כפורע אינו המציל
ואף מהפסד, מציל הפורע נקרא לא לפרוע, הלווה חייב שמהדין

נמצ הבעלים כשאין דוקא פסקבהצלה שהש"ך הרי מעשה, בשעת אים
כאן, חבירו כשאין חבירו ומציל יינו שופך שיהיה הכל (ועי'לדברי

שס) סי' משפט .שער

פתאום הבא בדבר מדובר שאין כיון ס"קלסיכום, שח סי' סמ"ע (עי'

מידתיד) מדין רק לדון ויש רווח, של ענין אלא הצלה, גדר בזה אין
והענין, הרעש לפי לגופו מקרה בכל תלוי הדבר לכאורה כן ועל סדום,
רשאי שאין אפשר סבירות, ובשעות מינימלי רעש להבטיח יכול שאם
יקבל אם לו, לחתום אותו מחייבים אף ויותר לו, מלחתום לסרב
תשלום. תמורת אפילו לסרב רשאי גדול, ברעש אבל סביר, תשלום
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בלעדיתה) שייך היה הגג אילו אלא נאמרו לא הנ"ל הדברים כל
הגג כלל בדרך כיום אבל חתימתו, את מבקשים שאנו שכן לאותו
השכן את לחייב יהיה שאפשר לדון יש כן ואם השכנים לכל שייך
לכל יש אם מותנה הדבר ואז השותפות, חלוקת משום גם המתנגד
דהיינו אגוד", או "גוד משום גם וכן חלוקה", "כדי מהשכנים אחד
אחד כל של חלקו לפי לחלק אפשר כשאי שותפות לחלוקת תביעה
עצמו בפני שותף כל לשמוש ראויה אינה זה באופן שחלוקה לפי -

הכל. למכור או הכל לקנות שותף כל חיוב ע"י -

את אחד לכפות רשאים שותפים שותפות, חלוקת מדין ונפרט,
תורה מדין והוא השותפות, את להפסיק בתראחבירו בבא איש חזון (עי'

ו) סי' מהשותפיםבסוף לאחד הפסד החלוקה ע"י כשנגרם ואף רמה, (יד

קמה) אות בתרא ישארבבא החלוקה שאחר בכך מותנה שהדבר אלא ,
הקודם הדבר של שם שישאר היינו חלוקה", "כדי מהם אחד לכל
מהשותפים לאחד ישאר לא אם חצר לחלוק רשאים אין ולכן שהיה,

חצר שם אין מזה שבפחות אמות, ארבע קעא,א-ג)לפחות והשותף(שו"ע
חלקו יחסית ולקבל וכו' לזרוע יכול היה מתחילה כי יפסיד הקטן

הכל. יפסיד ועכשיו ובהנאה, ברווחים

וגם ליהנות השותף יכול היה לא החלוקה שלפני במקום לדון יש
שיוכל לנו מנין שלפנינו, כבמקרה ליהנות, יכול אין החלוקה אחר

השדה? את מלחלוק בחברו ולמחות למנוע

או "גוד של דין קיים חלוקה" "כדי שאין במקום גם ובנוסף,
ושלם הכל אתה קח או לחבירו לומר השותפים מן אחד ויכול אגוד",

לך ואשלם הכל אקח אני או קעא,ו)לי .(שו"ע

בתביעה המסרב כלפי לבוא המעונין שיכול ברור שלפנינו במקרה
ולחיי אגוד" או בגג."גוד חלקו את למכור בו

אף אמנם לחתום. מלמטה השכן לחייב נוספת סיבה לנו שיש הרי
לומר מקום יש הפסד, במקום אפילו שותפות חלוקת כופים שכאמור
יש עדיין אבל החלוקה, מעצם הנובע בהפסד אמורים דברים במה כי
שיטען כיון החלוקה, אחר גם מלבנות למנוע המתנגד יכול אם לדון
שנאמר מה על לחזור ויש בניה. ומטרד רעש לסבול רוצה שאינו
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שאם והענין, הרעש לפי לגופו מקרה בכל תלוי הדבר כי לעיל
שאין אפשר סבירות, ובשעות מינימלי רעש להבטיח יכול המבקש

לו. לחתום אותו מחייבים אף ויותר לו, לחתום לסרב רשאי

והרמב"ם רשב"ם דעת דבר" ה"משיב בדברי לעיל כאמור ועוד
אין עוד כל לו, הטוב בחלק לחלוק חברו את לכוף יכול ששותף

השדה. בכל זכות יש שלמבקש כיון הפסד לחברו

היוםו) לכפות יכול האם לחבירו בעבר שחתם שכן השאלה לגבי
לו? לחתום חבירו את

טעמים משני לדון יש לו שחתמו אותו את לחייב (מלבדכדי
הטוב): הכרת של הטעם

קמה1. בתרא בבבא היא ערוכה סוגיה שהרי "שושבינות", מדין
לחבירו, מתנה הנותן היינו דין, בבית נגבית שושבינות כי נאמר ובה א

מסוימים, הגדרה)בתנאים לו.(להלן להחזיר המקבל חייב

לא2. שחתם בשעה שהראשון שברור כיון שבלב, דברים מדין
לשני וכדהלן, העת בבוא עבורו יחתום שחבירו מנת על אלא חתם
כשאין ואילו הפסד, קצת לו יש אם אף לחתום חייב אלו טעמים
והוא נוסף, מטעם גם לחתום השכן את לחייב לדון יש לחותם הפסד

סדום. מידת על כופים מדין

חבירו חופה לשמחת דורון המביא לגבי נאמר "שושבינות", דין
דורון לו ולתת הטוב כגמולו להחזיר חבירו חייב שאז עמו ואוכל
בסוגיא [כאמור אשה ישא - השושבין הנקרא והוא - אחד כשאותו
נגבית בשושבנות נאמרו דברים חמישה ושם:] א, קמה ב קמד ב"ב
הרמב"ם ולשון וכו'. רבית משום בה ואין בעונתה וחוזרת הדין בבית
ידועים הדברים גמורה, מתנה אינה השושבינות ב: הלכה ז פרק זכיה
ולא אחד, בזוז וישתה שיאכל בשביל דינרים עשרה זה שלח שלא
לו וישלח יחזור אשה, הוא ישא שאם היה שבדעתו מפני אלא שלח
השושבינות, לו החזיר ולא אשה זה נשא אם לפיכך לו, ששלח כמו

ממנו. ומוציאה בדין תובעו זה הרי
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יש חבירו עבור חתם כשאחד מסתבר זה לדיןלפי לדמותו
עשרה זה שלח שלא ידוע הדבר נאמר ששם שכשם שושבינות,
ישא שאם היה שבדעתו מפני אלא וישתה שיאכל בשביל דינרים
חתם שלא ברור הדבר לומר ניתן בזה אף לו, יחזיר חבירו אשה
חבירו גם לו שיחתום לבנות הוא ירצה שאם היה שבדעתו זה

עצמה במשנה אמנם ב)לכשיצטרך. קמד בתרא השולח(בבא נאמר
- גמילות שהן מפני בב"ד נגבים אין שמן וכדי יין כדי לחבירו
דין בהן שאין מתנות ויש קבוע כלל שאין רואים אנו א"כ חסדים,
לתבוע, שיכול "שושבינות" בין החילוק לברר יש כן ועל שושבינות,
יין כדי מפרש: הרשב"ם להחזיר. חייב שאין ושמן יין כדי לבין
הולך אינו אבל חופה עם גם או חופה, בלא אמורים הדברים ושמן
דין אין זה במקרה כן ועל בחופתו עמו ולשמוח שם לאכול
דין. בבית נגבית ואינה וגמ"ח בעלמא מתנה דין אלא שושבינות
לא בב"ד נגבין אין יין כדי פסק הט"ו פ"ז זכיה הלכות הרמב"ם
פירות נותן אם אומרת זאת בלבד. במעות אלא שושבינות דיני נאמרו
ואולי שושבינות. דין יש כסף נתן אם אבל שושבינות, דיני אין
בסתם לתתו דרך שאין גדול דבר שנותן כל שלרמב"ם לומר אפשר
בסתם לתתו דרך שאין מושלם דבר שנותן כל לרשב"ם וכן גמ"ח

בשושבינות. שחייב דינו גמ"ח,

לו שנתן או לחבירו תשורה השולח פסק הי"ד פ"ז שם והרמב"ם
ידו כשמטה ליקחמעות ממאן שלאוהוא אפשר שאי נשבע וזה

פירש, שלא אע"פ בזה, כיוצא כל וכן שלקח עד והפצירהו תיקח
מלוה. שהוא שיפרש עד ולתבוע לחזור יכול ואינו מתנה אלו הרי

בסתם נתן שאם משמע פטור, שאז וכו' ליקח שממאן שדייק הרי
שם. למלך במשנה הובא מהריב"ל דייק וכן לתובעו, רשאי

אבל הזה, בזמן גם שושבינות דיני להלכה פסקו והטור הרמב"ם
"בזה"ז כתב: ס סי' אהע"ז ערוך נהגוהשלחן זו",לא תביעה לתבוע

להוציא מעות לתבוע נהגו שלא מפני רק היא שהסיבה נראה הדבר
ולחייב לתבוע רשאי שודאי נראה וע"כ נשאר, העקרון אבל ממון,

ערוך. השלחן לדעת אף שיחתום חבירו
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"דבריםז) הם כאשר אבל דברים" אינם שבלב "דברים הוא כלל
על רכושו כל המוכר אדם דוגמא: דברים הם אדם" כל ולב שבלבו
וחזר להשתקע, הצליח ולא לארץ בא ואח"כ לארץ, לעלות מנת
שבעת אף רשאי אין רכושו, מכירת לבטל וביקש הראשון למקומו
"מהתנאי" ידעו לא שהכל כיון לעלות, מנת על בליבו חשב שמכר

שנת ומה מותנית, היתה לא המכירה סיבהשהרי זה אין בלבו כון
נכסיו וחילק ועמד הים במדינת בנו שמת ששמע מי אבל לביטול,
שאילו מוכחים שהדברים נכסיו, חלוקת לבטל רשאי בנו חזר ושוב

נכסיו כל נותן היה לא קיים שבנו א)ידע ו פרק זכיה רמב"ם אמנם(עיין ,
בחשן רמ"א פסק כבר במתנה אבל במכירה אלא קיים אינו זה כלל
דברים במתנה אבל דברים אינם שבלב דברים שבמכר אף רז משפט
ולא למתנה לדמותה יש לשכן שחתימה נראה דברים. הם שבלב
חתמתי לא לטעון ויכול דברים, הם שבלב דברים כן, ועל למכירה,
לא אז ואם עבורי, גם תחתום העת שבבוא מנת על אלא מתחילה

זו. חתימתי מבטל אני תחתום

לי חתום או שבנה: לראשון בטענה לבוא יכול כאן אף לכאורה
שחתמתי שמתברר כיון חתימתי, עקב שבנית ביתך סתור או עתה

תתקבל וטענתו טעות. מקח היתה בשםהראשונה מצאתי לזו דומה (סברא

י) סימן ישראל משכנות בספר הובא לאברהם זכור בסבראספר לדון שיש אלא .
נעשה מכן ואחר לאוהבו מתנה שהנותן הוא ידוע כלל שהרי זו,
צריך המקבל וכי בזה שאמרו וכמו מהמתנה, לחזור יכול אין שונאו,
וכשאמרו צט, סי' העזר אבן ועיין ימיו, כל אוהבו שישאר ערב
לחבירו שנתן מי לענין כגון אמרו שבלב דברים דין מתנה לענין
שיש אלא שונאו, היה שכבר נתברר לו שנתן בזמן וכבר מתנה
הכרת על "כתמורה" גם בזה שיש לאוהב מתנה נותן בין להבדיל
משום הרבה בזה שיש לבנות לשכן רשות נותן לבין שבעבר, טובה

לחמך". "שלח

חברו בעבור לחתום שכן חיוב לגבי לעיל למובא בנוסף זאת כל
טובה. החזרת משום שלא גם
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למדנו לעיל מהאמור

מידתא. על כופים משום אדם מחייבים אם ראשונים מחלוקת
ולא הפסד כל לו כשאין ברכושו, ליהנות לחברו לתת סדום,

להשכרה. עומד

איןב. כן, עושה שאינו אף להשכיר ויכול שבמידה רמ"א הכרעת
יכול אינו שאם מכאן ןבפ"ת בחינם, לעשות לחייבו יכולים
מידת על כופים לשלם, רוצה ליהנות הרוצה אם או להשכיר,

סדום.

למנוע.ג. יוכל לא לבנות, יכול אינו כבר שהוא שכן זה לפי
היחידי שהוא פלוני לאדם פרט למכור יכול אינו כשאדם אולם
כרמ"א ושלא סדום מידת על כופים אין לנו"ב ליהנות, שיוכל
נחשב מלכיאל לדברי לו, השווה הנאה שנהנה כיון הנ"ל,
כופים אין וע"כ יחיד, לאותו למכור שיכול כיון כממון הדבר

בחינם. לחתום לרמ"א אף

מחלוקת:ד. לכאורה לבעליו אלא שווה שאינו דבר המזיק
לשלם, חייב יעקב לקהלות לשלם; חייב המזיק אין לנתה"מ

מלכיאל. ודברי נו"ב מחלוקת שזו ונראה

כיוןה. מריון", דבר "כנכסי תשלום לבקש יכול החותם השכן אין
אם אמנם בבנין, שותף היותו מכח תובע לבנות שהרוצה
הרבה לבקש יכול לכאורה כשותף, מהמגיע יותר לקנות מבקש

יותר.

לחייבו. יכולים אין דבר למשיב סדום מידת על כופים משום
שאף לכאורה ראיות מצינו אבל חתימה, כגון פעולה לעשות

פעולה. לעשות לחייב ניתן

למתבקשז. כאשר סדום מידת על כופים האם ראשונים מחלוקת
טענה זו אין למהרי"ק הפסד, וספק טרחא יגרם לעזור
משום לחייב ניתן אין שכן וכיון טענה. זו הרי ועוד ולרשב"א

ורעש. לכלוך למתבקש יגרם כאשר סדום מידת

להפסידח. אדם על שמוטל בי"ד תקנת קיימת האם מחלוקת
מוטל רי"ף ע"פ לשו"ע גדול: נזק ימנע שמחברו כדי מעט
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רא"ש, ע"פ לרמ"א חברו, של דבשו להציל כדי יינו לשפוך על
חיוב. עליו אין

וטרחא.ט. רעש של הגדרה מה לדון יש מגורים, בבית בניה לענין

הצלהי. של בנדון היא והרא"ש הרי"ף מחלוקת כי לדון יש
לגבי הוא סדום, ע"מ כופים ואילו התקנה, ומדין פתאום הבאה
קרן על מעותיו הניח חברו, של חוב הפורע ע"כ ורווח. עזרה
חברו הפודה אבל לתקנה, ענין ואינו חוב שקיים כיון הצבי,

לשלם. וחייב התקנה את יש הצלה, שהנדון כיון מהשבי

אםיא. לחלוק לחברו שותף לומר יכול בשותפות הוא הגג כאשר
שיש אלא החלוקה, מעצם הפסד שיש אף חלוקה כדי יש
לדון ויש לסרב, יכול ומטרד, רעש בגלל שכשההפסד לדון

ט. בסעיף כנאמר

טובה,יב. החזרת לתבוע יכול האם בעבר לחברו חתם שכן כאשר
דין כיום בנשואין תובעים שלא ומה "שושבינות", מדין

המנהג. בגלל הוא שושבינות

אויג. שבלב, דברים משום טובה להחזיר חיוב יש האם לדון יש
דבר שעל אמרו מקומות שבכמה משום לחייב ניתן שלא

שבלב. דברים אומרים אין שבעתיד
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כד סימן

בציבור ומיעוט רוב
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השימוש לפי או היכולת לפי ציבור, בהוצאות לשאת היחיד חיוב א.

לפי משלם שהיחיד הוא בגמרא שנקבע היחסיתהכלל ,השתמשותו
שהיתה שיירא ת"ר טו] ערב, סי' ערוך שלחן ב, קטז קמא [בבא
עם ופסקו אותם], [לשדוד לטורפה גייס עליה ועמד במדבר מהלכת
ממון לפי מחשבין סמ"ע] – באו ממון בשביל [שהרי ממון, הגיס
גובים ממון, לשוד רק הגייס וכוונת (מאחר נפשות לפי מחשבין ואין

י מחשביןמהעשיר לפניהם ההולך תייר שכרו ואם העני) מן ותר
עמדאף בים מהלכת שהיתה ספינה שם: אמרו עוד נפשות", לפי

משקל משאוי, לפי מחשבין ממשאה והקלו לטובעה נחשול עליה
ישנו ולא ממון, שווי לפי מחשבים ואין ברזל! למשקל שוה זהב

הספנים. ממנהג

הזהב בעל יכול כי צדק צמח בשם כתב ב רעב, סי' בפ"ת [אמנם
מתוך דמיו לו ישלם והוא כפלים לים שיזרוק הברזל בעל את לכפות

שם]. עיין הזהב,

אותו העיר] שמירה [לענין כופים ב, ז בתרא בבא בזה כיוצא
ממון לפי גובים "כשהם ואמרו ובריח, דלתיים חומה לעיר לבנות
לספר הקרובים היינו גובים" הם בתים קירוב לפי דאמרי איכא גובים,
עניים "ונותנים ר"ת בשם שם ובתוס' הרחוקים מאשר יותר משלמים
רחוקים, מעשירים יותר קרובים עשירים וכן מרחוקים יותר קרובים
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למדנו ומדבריהם קרובים", מעניים יותר נותנים רחוקים עשירים אבל
הקירוב. ממרכיב יחסית יותר חשוב הממון שמרכיב

בית ראשי אחרי הולכים אין נפשות, לפי "כשאמרו יוסף הנמוקי
בביתו לו שיש נפשות לפי שבבית, הנפשות מספר אחרי אלא אב,

יותר..." יפרע עשיר יהיה לא ואפילו ממנו גובים

ט: ו, כלל הרא"ש בתשובת

שטרי שיתקיימו הוצאה שעשו הקהל מקצת על "וששאלת,
בשטרות ונותנין נושאין שאינם שאותם הוא פשוט דבר חובותיהן,
הצריכים אותם אלא זה, בדבר עסק להם אין כי עמהם, יתנו שלא
המס רוב יהא השטרות להם יפרעו לא אם שאומרים, ומה לדבר.
משופע אחד עשיר בעיר ישנו אם אטו טענה. אינה עליהם, מוטל
מטעם עמו, האחרים יתנו מנכסיו, ליטול עליו המלך והעליל בנכסים
ובעלי היא; טענה לאו ודאי אלא בהפסדו? שלהם מס שיתרבה זה

אחרים". ולא יתנו השטרות

גזירה מחמת פרנסתם בעסקי לקהל הוצאות כשיש למדנו, הרי
לשלם יש כן ועל חובותיהם לפרוע רוצים החייבים הגוים שאין כגון
לשאת חייבים העיר תושבי שאר אין לשלם, הלווים שתכריח למלכות
שנשלם הרי תקופח פרנסתנו אם לומר שיכולים אף בעול, עמם
לפי שהלכו הרי הקהל, לרוב הנוגע דבר זה והרי מיסים פחות

הישירה העוסקיםההנאה הקהל" "מקצת הוזכר הרא"ש בשו"ת .
לא ו סו"ס קסג בשו"ע דבריו כשהעתיק רמ"א אבל זו בפרנסה

ש שדעתו נראה כן ואם "מקצת", עוסקיםהעתיק הקהל רוב אפי'
ובדבריו להם, לעזור המיעוט את לכפות יכולים אין מקצוע, באותו
הנאה זו שלרוב כיון המיעוט, את כופה אינו רוב שגם חידוש יש
שעמד כח ס"ק תשובה פתחי ועי' עקיפה. ההנאה ולמיעוט ישירה

כך. על

מהר"י בשו"ת נהנה: שאינו מי את גם שכופים מצאנו זה לעומת
אע"פ העיר, בני כל את הממון] [לפי שכופים כתב ז סי' מינץ
אותם אף כופים חתנות, בית בנית לצורך כגון צריכים אינם שמקצתם
וכן לשלם, חייבים בנים להם שאין אלו גם או בניהם השיאו שכבר



בציבור ומיעוט רסגרוב

בנית בעול לשאת צריכות הזקנות נשים אף מקוה, לבנות כופים
אנו שאין האומרים אותם את אף עירוב לבנות כופים וכן המקוה
לבנות שכופים בגמ' שהוזכרו הדברים לאותם כ' ושם לטלטל, רוצים
לדברים ואילו הרוב, את כופה המיעוט אפי' ושמירה, שער בית כגון
המיעוט. את לכפות רשאי הרוב רק וכו' חתנות בית כגון הוזכרו שלא

יכול יחיד שאין ומו"ץ רב שכירות לענין עא נג משנ"ב פסק וכן
הציבור. עם בעול לשאת עליו אלא ברב, צורך לי אין לומר

השתמשותם? וכפי המשתמשים אחר הולכים לא למה ולכאורה

שהלכו ג קסג, בשו"ע הנ"ל מינץ המהר"י דברי העתיק הרמ"א
הרוב, אחר הולכים שאין הרא"ש שו"ת דברי הביא ומאידך הרוב אחר

ו) סעיף סוף כדי(שם לשלם הוצרכו שאם הרשב"א תשובת הובאה [וכן
ובפ"ת ממון, לפי ולא נפשות לפי משלמים לשחוט, תתיר שהמלכות
בשר יותר אוכלים העשירים שאם יחזקאל כנסת בשם כתב ו ס"ק
ס"ק ובסמ"ע ההשתמשות], לפי שהולכים הרי ממון. לפי הם משלמים
להם צריכים ישראל שכל העיר צרכי כלל: הנ"ל לאור קבע לב
קרה אם אף ישראל] קהילות בכל הנהוג מובא: כח תשובה [בפתחי
השוה דבר כשאין אבל המיעוט, את כופין צריכים, אין שמיעוט מקרה

לסייע. חייב המיעוט אין השטרות, גבית כגון לכל

עקיפה בצורה עיר באותה הרי לכל, הצריך דבר מהו להגדיר ויש
זו. להוצאה צריכים הכל

לפי מחייבים למה צריך, שאינו מי את גם מחייבים אם לכאורה
האוכל. כמות לפי ובשר ממון לפי במדבר בשיירה כגון ההשתמשות,

לצורכי המיעוט את כופה הרוב הנ"ל: לכלל להוסיף יש כן ועל
עם אף הנפשות לפי הוא והתשלום מקום, בכל השייכים הציבור
נמנעים משתמשים שאין אותם כשאין והוא לכך, נזקק אינו המיעוט
ריבוי אם אבל ממון, מיעוט מחמת ולא מקרה מחמת אלא
למשתמש שיש הממון מחמת נובע ההשתמשות ומיעוט ההשתמשות

ל ההשתמשות.יש יחסיות לפי חייב
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הצריך דבר והגדרת לכל, הצריך בדבר לתקן יכולים הרוב וההסבר,
דבר או מקום, בכל כך על מסכימים הציבור שרוב דבר הוא לכל,
דאחרת הרוב, את כופה המיעוט אף אלו שבדברים בש"ס, הכתוב
שאינו עול גם בעול נושא העשיר [ויותר, הציבור, צרכי יתקיימו לא
והטעם ש"ץ, בשכירת כגון ציבור משאר יותר יחסית מממון, נובע
אבל יכולתם], כפי ליתן חייבים הכל העולם תקון שהוא דבר כל
שממונו לגרום יכול הממון בעל אין ממון מריבוי הנובעת הוצאה
וכן הממון, לפי יחסית, יותר בעול לשאת עליו וע"כ אחרים יחייב

חובות. לגבית תשלום בנתינת כמו ממון, לו שאין מי פטור

א: קע סי' ערוך בשלחן ונפסק ב, ס, בגיטין מוצאים אנו וכן
מתקנות כולם המעיין, ונתקלקל אחד ממעין המסתפקות גנות "חמש
לעצמה ומתקנת כולם עם מתקנת התחתונה נמצאת העליונה, עם

לעצמה". אלא מתקנת אינה והעליונה

לכל השווה בדבר מדובר ואין התשלום, הוא השימוש שלפי הרי
ישראל.

מקופת פורעים ש"ץ "שכר המחבר: פסק כג סעיף נג, או"ח בשו"ע
משגת העני יד אין מ"מ כעשיר, הדל מוציא שהש"ץ אע"פ הקהל
וכן נפשות, לפי וחצי ממון לפי חצי שגובין וי"א וברמ"א: כעשיר",
פסק כא נה "ובסי' כתב: ברורה ובמשנה הקהילות. מנהג הוא
שמחלק א"ר בס' עי' נפשות, לפי וחציו ממון לפי חציו [המחבר]
שם ופסק בו, חזר שהמחבר משמע הגר"א ובביאור שאני, שבחזן
רק כ' ושם שונה, קהילות מנהג שהביא מ"ב ועי' שבכאן", כהג"א
ממון, ע"פ המנהגים, לאחד לחייב, מקום יש נוראים לימים בש"ץ
של בש"ץ אבל יכולים, והעניים לצאת יכולים אינם שהעשירים לפי

הממון. פי על אלא מחשבים אין השנה כל

מריבוי הנובעת להשתמשות בהתאם נופלות ההוצאות כאמור,
אם מעלית, לבנות הבנין שכני רצו למשל אם הרי שכך וכיון הממון,
בית כגון משותפים בתים חוק פי על שיתנהגו הבית בתקנון אין
משותפים בתים חוק תוקף חל [שאז תשכט=1969 שנת קודם שנבנה
פחות ישלמו ראשונה קומה בני בחוזה,] הדבר לרשום נהוג ומאז
ההשתמשות. לפי הכל כי – בהתאם – ושלישית שניה קומה מבני
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הנפשות. לפי או הממון בעלי לפי הדעה זכות ב.

נתינת כפי האם החלטה: וזכות עמדה קביעת לגבי לשאלה ומכאן
לו יש כסף יותר שנותן או כסף שנותן מי הדעה, זכות היא כך הכסף
ש"צ למנות כגון הוצאות להוציא הרוצים קהל מאחרים, יותר דעה זכות
– העשירים – יותר בעול הנושאים אותם האם הכנסת, לבית רב או
הקהל שכל וכיון ההשתמשות לפי להתחשב יש או דעתם, לכפות יכולים
נפשות. קרי המשתמשים לפי דעה זכות לתת יש וברב בש"צ מעונינים

אף כתב לז או"ח מהרשד"ם בשו"ת בדבר מחלוקת לכאורה
כשהרוב אלא כן אמרה לא להטות, רבים אחר תורה אמרה שלכאורה
עשו שמאי בית בגמרא אמרו כן ועל שווים, בין שווים והמיעוט
שבית אף הלל כבית פסקו ולא הלל בית על שחלקו במקום כדבריהם
חריפים היו שמאי שבית הסכימו הכל מקום מכל הרוב, היו הלל
מידת וגם הלל. בית כנגד הרוב אחר הולכים אין לב"ש וע"כ יותר,
ארץ נכבדי מהם עשרה אנשים, מאה בה שיש בעיר כגון תלקה הדין
להקים התשעים "וירצו העם דלת אנשים ותשעים ועשירים חשובים
לאותו כפופים חשובים העשרה מוכרחים יהיו להם ראוי רועה עליהם
במינוי כתב וכן נועם". דרכי זה אין חלילה שיהיה, מי יהיה רועה

מיסים. שנותנים לאותם רק בחירה זכות יש העיר טובי

רוב אחר הולכים ממון לפי שגובים מה כל פסק ג קסג וברמ"א
והוסיף זה, בעניין רוב חשובים הנפשות, מיעוט שהם והעשירים הממון
שנים ומהם אחת בעיר אנשים חמשה על הדשן בתרומת פסק וכן רמ"א:
עמם. שהדין להם, המקורבים שנים שיבחרו שרוצים ועשירים תקיפים

הרא"ש, תשובת הוא הרמ"א דברי מקור יג ס"ק סמ"ע וכתב
יכולים אינן המס מיעוט הנותנים הנפשות שרוב אלא כתב לא והרא"ש
שמיעוט כתב לא מאידך אבל דעתם, כפי העשירים על חרם לגזור
נראה כן ועל הקהל, רוב על חרם לגזור כרוב נחשבים העשירים

"וצ"ע". להתפשר, וצריכים מחצה על מחצה שנחשבים

אולם ד, ס"ק קסג בפ"ת המובא א סי' צדק בצמח הסכים וכן
יש מעט, גם המס, פורעי שכל פסק סט סי' א חלק מהרי"ט בשו"ת

הרבה. הפורע לעשיר כמו שווה דעה זכות להם



כד סימן / משפט חושן / במשפט עיונים רסו

בשם ברמ"א המובא על לתמוה שיש יד ס"ק סמ"ע כתב עוד
שהוטל בעיר אחר בעניין דן הדשן שתרומת שהרי הדשן, תרומת
רוצים הציבור ורוב מס, מעריכי חמשה לבחור והחליטו מס עליה
שכדי פסק כך ועל למס, שייכות להם שאין אנשים יהיו החמשה שכל
רצונם, כפי שנים, להם ינתנו יערערו ולא מרוצים יהיו שהעשירים

שאותם ודווקא מיעוט, שהם חמשה תחבולהמתוך בעלי אינם השנים
ישמעו שאלה כיון בינוניים, ולא בעשירים ודוקא אמת, אנשי אלא

מהם. יפחדו ולא בקשתם שיקבלו בלא גם

דן ד, ס"ק קסג תשובה בפתחי הובא ב, סי' צדק צמח בשו"ת
מס משלמי דעת פי על ושמש רב ש"ץ שיקבלו לתקן שרצו בעיר
העם שאר ע"י לא אבל כחבר, שמוסמך מי ע"י או שיקבע, בסכום
קהילות] בכמה לדבריהם נהוג [וכך שנקבע, מהמס פחות המשלמים
כמו לנו קשה נותנים שאנו המעט ואומרים מתנגדים העם ושאר
לעשות יש כן ועל צודקת, שטענתם ופסק הרבה, הנותנים לעשירים

המס. פורעי רוב או כולם רצון ע"פ פשרה,

בהשתמשות, הדבר תולה א ס"ק ה סי' ב"ב חו"מ איש בחזון ואילו
ממון בעניני העיר בני בכלל אינם מס משלמים שאין עניים וע"כ
אחרים יתנו לא אם יפסידו לא שהרי אליהם, נוגע הדבר שאין כיון
ומי בדבר, כשותפין העיר ובני ליתן, אחרים יוסיפו אם ירויחו ולא
הנוגע בדבר אבל עליהם, שופט שיהיה בדין אינו משתתף שאינו
במנין נכנס העני שגם הוא דין רב] מינוי כגון [לכאורה שמים לעניני
להם יש הכיס שבעלי הדשן תרומת מדברי שנראה אף ושם עמהם,
הציבור רוב שיסכימו היושר "שמדת אלא הכוונה אין יותר, רחב יצוג
בהם מוציאים אינם שהקהל "אחרי העשירים" שבוחרים השנים על
כשאין ושם רוב, לעשירים נותנים אין אז וגם שלהם" בהנבררים דופי

הנפשות. ע"פ ללכת יש הרי המציל, הדבר הממון

למהרשד"ם הובאו: דעות שלש רב בבחירת כגון שמים בעניני הרי
מתפשרים,לכאורה צדק ולצמח לסמ"ע הממון, בבעלי רק מתחשבים

שכתב כפי שמים, לשם שכוונתם לכך [כפוף זכות יש לכל איש לחזון
בהמשך]. שם
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יחיד לכפות יכולים השכנים [האם הרוב, החלטות כנגד יחיד ג.

בבנין]. שיפורים לעשות

כופה, המיעוט גם בגמרא שהוזכר לדבר הרי לעיל שראינו כפי
שאינם המיעוט את כופה הרוב ישראל, קהילות ברוב הנהוג דבר
המיעוט את כופה אינו הרוב גם מסוימת, לעיר רק הנצרך דבר נזכרים,

לדבר. נזקקים שאינם

המיעוט. את לכוף יכול הרוב האם נזקקים, שהכל במקום נדון

יכולא) הציבור רוב האם וראבי"ה תם רבינו הראשונים נחלקו
בתרא בבא במרדכי הובא לר"ת המיעוט. את איןלכפות תפ סי'

מתחילה, כולם הסכימו אא"כ תקנתם על לכוף יכולים העיר בני
למה עירם מבני אחד להכריח העיר בבני כח "אין הסכימו לא אבל

פסק וכן תפא)שירצו". אות שלצורך(שם, לתקן שרצו קהל בנדון
תחת זמינים מעות מחזיקים כאילו הקרקעות בעלי את יחשבו המס
שאין קרקע, שווי לליטרא גם ינתן מעות לליטרא הניתן ומס ידם
לאחד רווח ויש מילתא" "מגדר בזה שאין כיון כן לתקן רשאים
להלכה בניגוד הוא זה שדין עוד ומה לתקן, בכוחם אין לשני והפסד
כעשיר קרקעות בעל להחשיב כגון כקרקע, מעות להחשיב [שאין

ראבי"ה דעת לעומתו ועוד], הצדקה, מן יטול בארוכה)שלא תפב (שם,

המיעוט על חלה הרוב החלטת מסרב, והמיעוט מסכימים הרוב שאם
כרחם. בעל

היחיד אין דבר על הקהל הסכימו "אם ז: ו, כלל הרא"ש בשו"ת
דאי להטות, רבים אחרי תורה אמרה זה ועל למחות תימאיכול לא

לציבור תקנה אין אחת".הכי לדעת הקהל כל יסכימו מתי כי לעולם

הדשן. תרומת מדברי בזה כיוצא להלן ועיין

פריצת למניעת תקנה היינו מילתא" "מיגדר בו שיש שכל ברור דבר
כותב מילתא מגדר בכלל להלכה, בנגוד אף לכפות הרוב יכולים גדר,
אפשר שאי "ענין גם נכלל טו אות ד סי' בתרא בבא חו"מ, איש החזון

תורה ע"פ בו המחלוקתלהכריע מילתא"וירבה "מגדר בכלל הוא בעיר
ב"ה". המקום לפני ביותר שנאוי המחלוקת שהרי דשמיא במילי
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לשכר לכולם השוה בדבר איפוא היא לראבי"ה ר"ת בין המחלוקת
להטיל כמו תורה דין נגד והוא תקנתם, לקבוע הכרח אין ולהפסד,

הקרקעות על שם)מס .(חזו"א

לזה רווח שיש דבר לגבי גם המחלוקת את שהביאו יש אמנם
מהר"ם ע"פ נח סי' חו"מ ב חלק חיים דברי שו"ת עיין לזה, והפסד
מספיק תז תו סי' סוף מהרשד"ם שלדעת ושם ועוד נט סי' אלשיך

לציבור. תקנה קצת יש אם

תז: סימן חו"מ חלק מהרשד"ם שו"ת לשון וזה

ואולי שלפני הראשונים בו וכיוצא זה בענין נתחבטו ידעתי כי "גם
דאיכא דהיכא בפומייהו מרגלא קצת לסברתם נוטה היה דעתי שגם
אחר לע"ד אמנם למחות, יכול יחיד אפי' להאי ופסידא להאי רוחא
הסכמות עליהם לקיים המדינה בני חייבים משגת, שידי מה כפי העיון

א מהותקנות אפי' אלא בלבד זה ולא הרבים, עליהם וקבלו קיימו שר
המיעוט חייבים הרוב, ותיקון לעיר השוה ענין לתקן עתה שבאים
ז"ל ומהרא"ש מהרשב"א תשובות כמה שיש וכמו הרוב, דברי לקיים
הארכתי כבר רבים אחרי תורה שכתבה מה על מיוסדות זה מוכיחות
שאין לעצמי ביררתי ואני בדבר מוחי' קצת ויש דעתי... השגת כפי
דאיכא טעמא מההוא העיר בני רוב תקנת למחות המיעוט ביד כח
איסור' ספק דהוי חרם ספק אם כי יהיה ולא שם, שהוכחתי כמו פסידא
לכ"ע עליהם וקבילו קימו שסברו במה כ"ש לקיים, וצריך דאוריתא

עליהם". קבלו אשר כל ולעשות לשמור שצריכים ופשיטא פשיטא

שתחייב תקנה לתקן יכולים מסוימת מלאכה בעלי רוב האם

המיעוט? את גם

שיכולים רמ"א פי על פוסק נט סי' ח"א משפט חושן משה באגרות
ב חלק תשובות בקובץ אולם המיעוט, את לחייב המלאכה בעלי רוב
שאין וסובר הרמ"א בדברי אחרת מפרש נ סי' שליט"א להגריש"א

לחייב. יכולים רוב

שהרוב שנהגו שמקום לקבוע אפשר אי העיר בבני גם אמנם
העיר רוב אם לדוגמא: והרי אופן, ככל לתקן יכולים תקנות מתקנים
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תקנה לתקן יכול הרוב וכי האוטובוס נהגי והמיעוט אוטבוס נוסעי הם
ברוב. בטל היחיד אין והרי באוטובוס? הנסיעה מחירי להורדת

בחזו"א לטובתם(הנ"ל)ובאמת שהוא דבר אומרים הרוב ואם כ'
בפתחי כן כתב וכבר ראבי"ה, לדעת אף בטלה דעתם המיעוט ולהפסד
הגדולה בכנסת הוא וכן עג, סי' רמ"א שו"ת בשם א ס"ק קסג תשובה
קטז. וסי' סא סי' חו"מ סופר מחתם להלן ועיין מג, אות הגב"י יג סי'

הרי זה לעומת שמים, לשם כוונתם אין זה שבכגון כיון וההסבר,
אף וכו' כנסת ובית מקוה לבנות המיעוט את כופה העיר שרוב הובא
כופה אין הרוב הכלל לנסח יש כן על לזה, צריך שאינו מיעוט אותו
לתועלת רק שהדבר במקום כפיה שיש כראבי"ה שנהגו במקום אפילו
ב"ב בחזו"א [נפסק ולדוגמא העיר. תקון שהוא במקום מלבד הרוב
קרקעות להפקיע ועי"כ הרחוב את להרחיב שהחליטו העיר רוב טו] ד,
היחיד אין מקום ומכל להפקיע, רשאים ביותר, נחוץ הדבר אם היחיד,
אין שהרי הפסדו לו לשלם חייב הציבור אלא ממונו להפסיד צריך

משלו. הציבור דרכי לעשות חייב היחיד

מנהג? כשיש שונה הדין האם

כשיש למיעוט כופה הרוב אם מחלוקת הביא ב ס' בחו"מ הרמ"א
"טובי המנהג: אחר שהולכים שמכריע ונראה לשני, והפסד לאחד רווח
ביד כח דאין וס"ל חולקים שיש אע"פ הגדול... דין בכית בעירם העיר
או מקדם מנהג שהיה במה הציבור להכריח רק באלה העיר טובי
דאיכא בידי דבר לשנות רשאים אינם אבל כולם, מדעת עליהם שקיבלו
העיר". מנהג אחר הולכים מקום מכל להאי... ופסידא להאי רווחא
כשיש ורק מחלוקת, אין מילתא" "מגדר יש שאם פירש יג ס"ק ובסמ"ע

המנהג]. אחר שהולכים רמ"א הכריע [ואעפ"כ נחלקו מילתא מגדר

הרמ"א, להכרעת שאף כתב כ סי' חו"מ קמא ביהודה ובנודע
מוטלת העיר טובי ועל בעיר, וידוע קבוע במנהג אמורים הדברים
הרי המנהג, שכן ביררו אם ואפילו בעירם, קבוע המנהג שאכן הראיה
נחשבים שהם המס, עניני זה ובכלל בו, נוגעים עצמם שהם דבר
מחדש לדון עליהם החליטו אם וגם העיר, טובי נקראים אינם נוגעים,

המתנגד. טענת ולשמוע
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מנהג אחר שהלכו יוסף זכרון בשם ד ס"ק ב סי' תשובה [בפתחי
וגם ישראל, לכל כגאונים שהם העיר טובי שבעה ע"פ הונהג אם רק
לעמוד יכול הציבור שרוב נוסף ותנאי שכיח שאינו בדבר במנהג לא
בעיר שנדפס בש"ס ילמדו שלא חרם להטיל יכולים אין כן ועל בו,

שם] עיין זולצבך,

סא: סי' סופר חתם בשו"ת והועתק כתב, הנזכר הגדולה ובכנסת
נוגעים כולם נעשים חלקו, לגרוע מהם אחד על כולם יסכימו "אם

בדבר".

חו"מ ח"ב חיים דברי קטז חו"מ סופר חתם שו"ת כתבו וכבר
שהרוב המנהג שכיום יז, אות רלא לסי' עולם" "בתקון ומהרש"ם נח,
לא כולם שיסכימו עד נמתין "ואם החת"ס: ובלשון היחיד את כופה

ענין". שום יגמר

שו"ת את שהביא שם, קיז מסי' נראה וכן הנזכר, סופר בחתם
הפסד שיש במקום לא אבל המנהג אחר שהולכים עג סי' הרמ"א
לו שיש במקום המיעוט את לחייב המנהג בכח שאין למדנו למיעוט,
הרוב, נבחרו זה עניין דעת ועל הגון, טעם להם יש אם פרט הפסד
התנגד, ולא צד היה לא זה שמיעוט אחרים בתקנות כן עשו וגם
אומרים שיש עיר", "חבר להסכמת התקנה צריכה זה במקרה ובנוסף

דאתרא". "מרא דהיינו

המיעוט את כופים מנהג יש אם הנ"ל: חיים הדברי כתב בזה כיוצא
בישראל הנהוגות התקנות כל יתבטלו שאחרת זה, מנהג לקים וראוי

ב מנהג ידוע אין ואם ממונות, המדינהבדיני מנהג אחר ללכת יש עיר,
הממונה וחכם העיר חכמי ע"פ שיעשו ובתנאי הרוב, אחר שהולכים
הרוב, אחר ללכת המנהג יחזיק לא אם כי ליחיד, לחוש ואין בעירם,
אכזריות, היא כזאת ורחמנות הכל, דוחה הציבור ופיקוח ח"ו, יהרוס
אחר ללכת יחד וההתחברות ההתאספות רק לנו אין בגולה עתה כי

הפקר. העולם זאת ובלעדי הרוב,

את לבחון יש מנהג שיש במקום שגם זו, לסברא מקור ולכאורה
ה ס"ק קסא, סי' בסמ"ע מוצאים אנו העיר, חכמי ע"פ המנהג
אפילו אלא מנהג להנהיג שלא רק לא למנוע יכול שהיחיד שפעמים



בציבור ומיעוט רעארוב

במקום כגון גרוע" "מנהג נקרא והוא לבטלו היחיד יכול שנהגו מנהג
הנהר, שפת על מכבסות אלא בחצר מכבסות אינן שהנשים שנהגו
בני אין בחצרי, אלא שם תכבס שבתי רוצה איני וטען אחד ובא

כזה. גרוע מנהג אחר הולכים שאין ממנו למנוע יכולים חצר

יכול להגיון למוסר בניגוד הוא אם נהגו שכבר אפילו שמנהג הרי
אליו. להסכים שלא היחיד

ציבור אם לדון יש המיעוט, את כופה שהרוב המנהג לאור לכאורה
היחיד, את גם מחייב הדבר האם מצוה, דבר לטובת לתרום החליטו
הישירים, העיר לצורכי לכוף רק הוא הרוב שכוח מסתבר ולכאורה
הרוב בהוצאות להשתתף המיעוט חיוב גבי הרא"ש משו"ת לעיל ועיין

חובם. גביית לצורך

"מנהג בגדר ואינם העיר חכמי ע"פ שאינם שאף מנהגים יש אמנם
ועי' מריבה, תהיה כן ינהגו לא שאם מחייבים הם אעפ"כ ותיקין",

שכתב: שמב סי' הדשן בתרומת בזה

מנהגם בתר דאזלינן מודו כולהו וכה"ג מסים דבענייני לומר "נראה
ע"פ הוקבע לא אי אפי' מקדם, בו שנהגו המדינה בני או העיר דבני
דחמרים מההיא זה על ברורה ראייה כ"ץ הר"א כדמייתי חכמים
לבני מסים בענייני לחלק יש דיפה ונראה בתרא הגוזל פ' וספנים
שרבים דבר וכל שלהם שיירא למהלך וספנים, חמרים צורכי וכן העיר
שעושים הסדר וכפי דידהו, מנהגא בתר למיזל צריכים יחד מצורפים
דין בתר למיזל להו מצרכתא דאי עניינים, לפי צרכיהם לפי לעצמן
מחלו מעיקרא מש"ה ביניהם, מריבה תהא לעולם דבר בכל תורה
דידהו. מנהג סדר בתר למיזל ומקני וגמרי תורה דין על לוותר אהדדי
באמירה בהדדי ומתני ומקנים קונים דשותפים מהר"ם כתב זה וכעין
מנהג. לעניין וה"ה אהדדי, מקני דאי וע"י ... קניין, בלא בעלמא
שלהם ובניין ובתים חצירות חילוק על קאי דלעיל וא"ז דר"ת וההיא

רביםוא דאין כה"ג וכל וחצירות, בתים שכירות וכן פועלים שכירות
צריך לכך אהדדי, צייתי למיהוי מצטרפו איצטריך ולא יחד מצרפים
בענייני משא"כ התורה, מן וראייה חכמים ע"פ עיקר לו שיהא מנהג

תורה". דין בהן מבטל בעלמא דמנהג בו וכיוצא המסים
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דבר שהוא "אקדמות": מנהג לענין י סי' אפרים שער למד ומכאן
אף מנהגם בתר ללכת צריכים רבים, עסקי והוא יחד מצורפים שרבים

התורה. מן עיקר לו שאין בדבר

בזה. כיוצא שכתבו איש והחזון הרא"ש מדברי לעיל ועי'

חצר? בני לרוב קהל רוב לדמות יש האם

מצינו מקרים כשאיןשיחידבכמה – רבים החלטת לבטל יכול
בתקנות להעשותהעירבניכלהמדובר שביקש מבוי מבני אחד :–

של שאינו לימוד תינוקות מלמד או שטרות סופר או אומן רופא
הנכנסים עליהם שמרבה מפני עליו מעכבים המבוי בני תורה,

מאחד, חוץ כולם לו נתרצו ואפילו אחדוהיוצאים עליו.אותו מעכב
א) קנו הרחוב(שו"ע באנשי הדין להעמיד(=מבוי)וכן שבאו מבוי בני

להכנס רוצה אני ולומר לעכב יכול מהם אחד אפילו דלתות, לו
א)בחבילתי קסב .(שו"ע

מ"א פ"ד פאה במשנה מצאנו רוב לעכב יכול שיחיד לדין מקור
שומעין לזה לבוז, אומר ואחד לחלק אומרים ותשעה תשעים אפילו

שם. ב במשנה וכ"ה כהלכה. שאמר

שהיחיד ערוך השולחן דברי על הביא ו ס"ק קנו הסמ"ע והנה
כתב הקהל בתקנות "אבל הרא"ש: דברי את למחות יכול חצר מבני
להטות", רבים אחרי כתיב דבזה לבטלן, יכול יחיד שאין הרא"ש

הדין שחלוק למדנו הרא"ש, דברי שהביא הסמ"ע דברי ביןמתוך
לביןקהל העולם, תיקון כשאין גם לתקן חצרהרשאים שאיןבני

להלן. שיבואר וכפי הכרח כשאין רשאים

ג קסג ורמ"א ז סי' מינץ המהר"י דברי הובאו שיחיד(בסופו)לעיל
ושער דלת בנית כגון בגמרא שהוזכרו לדברים הציבור את לכפות יכול

הכלל? מה לכאורה לחצר,

לעיל הובא הגמרא(א)וכבר מדין הנצרך דבר הוצאות: חיוב לגבי
ה תקנה כופה; הרוב עיר, תקנת כופה; יחיד לעירגם רק שייכת

כופה. אינו הרוב גם בלבד, מסוימת

בלבד" מסוימת לעיר רק "שייכת בדרגה היא חצר בני תקנת
הימנה. ופחותה
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כו' דלת לבנות זה את זה כופים חצר בני נפסק א קסא, בשו"ע
בני שנהגו הדברים או גדול צורך להם צריך שהחצר הדברים כל וכן
אינו סיוד, גורסים ויש ציור, הדברים שאר אבל לעשותם, המדינה
בו חפץ שהוא דעתו השני גילה אם מעצמו אחד עשה כופהו,

בהוצאה. חלקו לו ונותן הכל, את עליו מגלגלים

חצר בני אין [אבל שנהגו מנהג או גדול בצורך הדבר שתלוי הרי
העיר!] בני כל של בתקנות כמו מנהג לתקן רשאים

תקנות: לתקן יכולים העיר בני לסיכום הרי

להפסידא. רשאים אין בזה ואף העולם, לתקון הוא הדבר אם
לפצותו. חייבים אלא ליחיד

לתקןב. רשאים לרוב, רק תועלת בדבר כשאין העולם, תקון אין
מנהג. מדין

הכרחג. שיש בדבר א) בחצרם: תקנות לתקן יכולים חצר בני
גרוע מנהג אינו שהמנהג בתנאי ג) כן לעשות המנהג אם ב)

ולהגיון). למוסר (בניגוד

המדרגות בחדר שיש לבנות רוצים הבנין שכני אם למשל הרי
"צורך הכרח אין א) לכפותו: יכולים הם אין להם, מסרב ויחיד
[והרי כן לעשות המדינה בני מנהג אין כיום ב) לזה גדול"

בבית!] שיש היה לא עתה עד

הממון.ד. מריבוי הנובעת להשתמשות בהתאם נופלות ההוצאות

שניםה. כגון ההשתמשות, רוב לפי הולכים אין נזק במניעת
יש לאחד ראיה, הזק למנוע כדי ביניהם גדר לגדור הבאים
צריכים שניהם אעפ"כ קטן, חלון רק ולשני גדולים חלונות שני

בהוצאות. בשוה שוה לשאת

מזיק האחד בחלון, קסא: סי' המשפט נתיבות כתב לכך ההסבר
מזיק כמו קטן מזיק הוא אפי' עצמו להרחיק חייב ומזיק חברו, את
יותר. לשלם צריך יותר, שניזק מי מאחרים, הבא נזק כלפי אבל גדול,

רחב מים קצה אפס אלא לעיל האמור בכל אין כי נעיר [ולבסוף
בתקנות]. ומיעוט רוב בנושא וגדול
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דין פסק

הנתבעא) ,18 התחיה ברח' גר התובע שכנים, הם והנתבע התובע
א. בעיר 16 התחיה ברח'

גדלו אשר השכן שנטע הגבוהים הברושים עצי על מלין התובע
לעצים המפריעים השורשים חדירת על דיבר בתחילה רב, לגובה כיום
ואין רחוקים התובע של שהעצים נתברר הדיון במהלך אולם שלו,
הנתבע העצים, ע"י שנגרם מהשלכת הלכלוך על דיבר אח"כ הפרעה,
הדין בית פעם, מדי הנתבע של חצרו את לנקות מוכן שהוא הודיע

בשנה. פעמיים הציע

ושוב לגבולו חודרים שהעצים מפני הטענות שעיקר נתברר בדיון
של התנגדות ואין חדירה, שום ואין שכמעט תמונות ע"פ נתברר
גם הנתבע, לחלק שיוצאים הענפים אותם את יגזום שהתובע הנתבע
נמצאים ברוש עצי ואותם מאחר לתובע, ההפרעה מה נתברר לא
ברוש עצי שמונה ומתוך הבית, מול ולא השכנים, בין המפרידה בחצר

השכן. לשטח חודר מענפיו חלק מהם אחד נוף רק

ירידת את מונעים הגבוהים שהעצים התובע שהעלה נוספת טענת
הם הנתבע עצי כאשר ובמיוחד מתקבלת אינה לחצרו, הגשם
שו"ע וראה משם, באים אינם והגשמים התובע, של לחצר מצפון
על ורק אך להטען יכולה שהטענה סה ובסמ"ע כו קנה חו"מ

שמש. מניעת
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לא חברו של שענפים לתבוע שכן יכול אין דין פי על והנה
אמרו וכן מהצל, נזק לו נגרם כן אם אלא חצרו של לאויר יכנסו
בפירות גזל חשש [אין וקורא, מביא הנוטה אילן ב: כז, בתרא בבא
כן מנת שעל ביכורים] מהן להביא הפירות בעל יכול כן ועל אלו
בשלחן נפסק לא זה דין אמנם הארץ, את לישראל יהושע הנחיל
ושם יא, הלכה ב פרק ביכורים הלכות ברמב"ם הובא אבל ערוך
מותר, יהושע תנאי בלא אפילו שלתוספות קורקוס מהר"י כתב
צריך הדין מעיקר לרמב"ם ואילו "ארצו", שיחשב התנה ויהושע
שיחשב הרחיק לא אם שגם הוא יהושע שהתנה ותנאי להרחיק,

ביכורים. לענין כארצו

האילן: ענפי את לקוץ יכול אז ורק נזק, שבמקום למדנו עוד
מלוא קוצץ חברו לשדה נוטה שהוא אילן ב כז, בתרא בבא משנה
יעכבהו שלא המרדע מלוא עד וברש"י: המחרשה, גבי על המרדע

המשקולת כנגד ובשקמה ובחרוב שם מחרשתו (שצילםמלהוליך
לק יכול לשדה), וקשה לתוךמרובה שנוטה מה כל וכןצוץ שדהו

להלן. המובא כח בסעיף וכן כו קנה, בשו"ע נפסק

שאם הוסיף ושם ד אות י סי' חו"מ יעקב בחלקת מצאתי וכן
להסביר אפשר כיצד ולכאורה לקוץ. האילן בעל על לר"ה נוטה
מפלסים שני שבין גינה לענין שם שאמרו מציעא בבא סוף סוגיא
רש"י ועי' עפר, גינתו למלאות יכול תחתון מפלס בעל ירצה שאם
הצומח ירק לסתום נזק בלא אף תחתון שרשאי הרי א, כב גיטין
גינתו למלאות "דרגילות שם: ב"מ תוס' עי' אמנם שדהו. בתוך
שהולכים שם אומרים אין כן ועל חברו" גינת אל ולהשוותו עפר

העיקר. אחר

התובע ע"י היא הקציצה מלאכת מקרה בכל נזק, לו נגרם אם גם
מלקצוץ. פטור והנתבע

על נוטה והנוף תאנה לו יש ראובן כח: סעיף שם שו"ע וראה
המעכבו. הנוף לקוץ לוי יכול גגו מלהטיח ומעכבו לוי של עליתו

את אלא האילן בעל את מחייבים אין נזק כשנגרם שגם הרי
נזק. נראה שאין שלפנינו בנידון ומה נזק, יש אם רק זה ואף התובע,
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התובע. תביעת את דוחה הדין בית האמור לאור

ניקוי עבור לשלם מוכן מיוזמתו שהנתבע לפניו רושם הדין בית
בשנה. פעמים הנושרים מהעלים התובע של חצרו

בעלב) של שאינה לחצר הנוטים פירות שייכים למי השאלה ולגבי
הפירות. את לעצמו תובע האילן בעל כשאין הדין ומה האילן,

בבא ישראל בתפארת אולם העץ, לבעל שייכים הפירות לכאורה
אפ"ה הענף להניח סתם "כשהתרצה כתב: צו אות ב פרק בתרא
ט אות יא סי' חו"מ יעקב ובחלקת ב"מ]". [כשלהי בפירות חולקים
לקצוץ, רשות לו כשיש שהנדון שפירש שיש והביא כך על תמה
משום "ואולי האילן לבעל שייכים שהפירות ומסקנתו עליו, ותמה

ביניהם". לפשר טוב והטוב הישר ועשית

את יהושע הנחיל כן "שע"מ אילן: ד"ה א קז ב"מ תוס' עי'
העצים", "לבעל ובנמוק"י: השורשים", לבעל יהא הענפים שכל הארץ
לבעל היא אף תוס' שכונת פירש מא, אות קנה סי' חו"מ ובב"ח
יעקב בדבר פירש ולפ"ז השורשים, בעל ולא מהארץ שיוצא הגזע
נוטה הוא הגזע שיוצא ומיד שורשים אלא בכלל אין שאם שם
שהגזע כיון הנוף לבעל שהוא יודו שהכל לומר מקום יש לשכן,

אצלו! כולו

הדי מן הפירות אם אף לדוןאולם לנו יש האילן לבעל שייכים ן
שהאילן החצר בעל רשאי האם הפירות, את תובע שאינו אילן בבעל

אליהם. מגיע האילן בעל שאין מהפירות לקטוף אליו נוטה

יכול שהעליון כל שמעון ר' אומר א קיט מציעא בבא בסוף והנה
שמעון, כר' שם ונפסק לתחתון, והשאר שלו הוא הרי ידו את לפשוט
ר' כשיטת שהוא אילן סוד"ה א קז ותוספות ב קיח שם רש"י ושיטת

לעליון, שייך שהכל שמעוןמאיר שר' כתבו הרמב"ם בדעת והגר"א רמב"ן (אמנם

יהודה) ר' כדעת כלסובר משום שמעון דרבי "דטעמא הרא"ש: ופירש .
השאר ומן ממנו מתייאש אינו יד בפשיטות ליטול יכול שהעליון מה
ויקחנו". למטה שירד מחברו רשות לשאול בוש הוא כי מתייאש הוא
מפקר אפקורי גופיה "עליון שם: ועוד] זרוע, באור הוא [וכן וברש"י
וללקוט". חברו של לתוך ליכנס רשות ליטול לו הוא שגנאי לגביה להו



הנוטים פירות ודין חבירו לשדה הנוטה רעזאילן

אם הפירות, לבעל השייך ברור דבר שאף מרא"ש למדנו ולכאורה
מדעת, יאוש זה הרי רשות, לקבל צריך שהוא כיון לקחת בוש הוא
לבעל הכל כניסה, רשות לבקש בוש שלפנינו, בנידון האילן, בעל ואם

סברתהחצר. על שחולקים לומר לנו ואין דנים אינם להגר"א, ורמב"ם רמב"ן, (ואף

הפקר.הרא"ש) משום הטעם ולרש"י .

התרצות הוא יאוש "ענין שפירש יד פרק ה שער יושר שערי ועי'
לו, יוחזר ולא לעולם ממנו שאבוד חושבים שהבעלים דבדבר וניחותא
מחמת עליו עוד חסים ואינם עוד שיתהוו המקרים כל על הם מתרצים
אחר, או זה יטלנו אם מעתה קפידא שום להם אין מהם, אבוד שהוא
חסרונו על מקפידים הבעלים שאין חפץ וכל עוד בו תועלת שום שאין
של כרחם בעל באה שהיא בגזלה אמנם בו", לזכות אדם כל יכול

בגזילה. ולא באבידה רק תורה חידשה שלא לומר יש הבעלים

שהוא בגלל רשות מבקש לא במודע שהאדם בפירות זה ולפי
מדעת. יאוש בכלל זה הרי לבקש, מתבייש

את לתבוע שיתבייש שסביר דבר, לחברו ש"המוכר" דמיון ומצינו
משך. שכבר אף זוכה "הקונה" אין תמורתו,

להקדיש, יכולה שאינה אתנן לגבי כתב א סג, ע"ז הריטב"א
הריטב"א וכתב ברשותה, אינו כאילו האתנן נחשב שמשכה, שאף
הדמים פסיקת אחר פירותיו שהמשיך כל "דבעלמא הוא: שהטעם
נמי ליה פרע לא וכי שפיר, לוקח ליה דפרע דסמוך והקנה, גמר
דכסיפא הכא אבל למתבעיה, מילתא כסיפא דלא בדינא, ליה כייף
שיהא אלא כלל מקני דלא סהדי אנן לביאה, למתבעיה מילתא

שיבעול". עד אצלה בפקדון

האב מסר לגבי ב מח כתובות ברש"י להאמור הדבר דומה עוד
ברשותו היא ולשמואל הבעל, ברשות היא הרי הבעל לשלוחי
נדונייתא יורש בעל בדרך מתה "שאם שמואל: ד"ה וברש"י לירושתה,
דמסרה כיון הכא יורשה, אינו מתה ארוסה אשתו מר דאמר דאע"ג
שמדין שאף הרי נשואין". קירוב מחמת מהשתא אב אחיל אחולי
שתמות שבעת בדבר מועיל מעכשיו מוחל שהוא זה יורש, אינו תורה

קירוב. בגלל אחול אחולי שהאב כיון בירושה הבעל יזכה
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לד רוצה שאינו מחמת העץ בפירות אף כי לדון יש כך וןואם
מהשתא. אחול אחולי לומר יש השכן, עם

ודווקא שברשותו, הפירות את לקחת החצר בעל רשאי האמור לאור
לחצר שיכנס בלא אליהם להגיע יכול האילן בעל שאין פירות אותם

חברו. של

הפירות, את שחולקים לעיל שהובאו ישראל התפארת שדברי ואפשר
הדין וטעם פירותיו, את החצר מבעל דורש האילן כשבעל אמורים
שליח לגבי ב צח, כתובות שאמרו למה הדבר שדומה משום שחולקים
צריכים שהיו ממה יותר נוספת מטבע לשליח [נתנו יתרה, אחת לו שהוסיפו
ד"ה שם תוספות ופירשו המשלח, עם אחת אותו את השליח חולק לשלם]

פלגיה". ליה יהיב נשכר, מעותיו ידי ועל "הואיל כרש"י]: [ושלא אמר

משלם נהנה, היה לא חברו ובלעדי חברו מרכוש שנהנה שכל הרי
זו. לדעה לחברו מחצה

האמור: מכל העולה

יכולא. השדה בעל אין חברו, לשדה נוטים אילנו שענפי מי
זכותו נזק נגרם אם ואף נזק, לו נגרם כן אם אלא אותם לקוץ

לקוץ. העץ בעל על מוטל ואין לקוץ השדה בעל של

אולםב. העץ, לבעל שייכים הדין מן חברו, לחצר הנוטים פירות
מדין שהוא יתכן יעקב ולחלקת שחולקים, כותב ישראל תפארת

והטוב. הישר ועשית

לאג. העץ שבעל ברור אבל העץ, בעל של הן הפירות אם גם
מדעת יאוש בגדר זה הרי הבושה, מחמת בפירות לזכות יבקש

בהן. לזכות השכן ויכול

עודד. כל כשלה נחשב אינו האשה, שמשכה אתנן זה מטעם
האתנן את דין בבית לתבוע תתבייש שהיא כיון ברשותה, אינו
הבעל, לשלוחי האב מסר שאם מצינו כן כמו הביאה; בעבור

"מחילה" משום יורשה, אינו שוב
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כו סימן

מגורים דירת בתוך נוסף כנסת בית בנית

cxi dxez cenlz e` zqpk zia da dpaiy dxicd jxr xy`k

z` miwdl miywand z` zxhet dpwzd m`d /mifeg` zexyra

dpwzd m`d /eznwd awr minxbpy oiwifpd melyzn cqend

lr mexbl mipkyd mi`yx la` ,zegnl mileki oi`y wx `id

dxn`p dpwzd m`d /dxez cenlzd dpai `ly zepehlyd ici

enk ynn epi`y xac lk m`d /ezlaeq zrcd oi`y wfpa mb

zpwz llka m`d /dpwzd t"r yiy zeikfd z` el yi dpwzd

e` zqpk zia xak da yiy xira miwdl `lnb oa ryedi

.dxez cenlz e` zqpk zia cer ,dxez cenlz

העיר באותה כאשר תורה, תלמוד או כנסת בית לבנות שבאו מי
או כנסת בית להקים שרצונם אלא תורה, ותלמוד כנסת בית כבר יש
הם אליו לחוג או למדו הם בה הישיבה ליוצאי תורה תלמוד
הם רשאים הרי מצוה לצורך היא שמטרתם שכיון וטוענים משתייכים,
יהושע תקנת שמאז וטענתם מגורים, בנין בתוך אף כרצונם להקים

ג: קנו סי' בחו"מ וכנפסק הם רשאים גמלא בן

השכנים ואין ביתו, בתוך תורה ישראל תינוקות ללמד לו יש "וכן
התינוקות מקול לישן יכולים אנו אין לו: ולומר בידו למחות יכולים
בידו". למחות יכולים שאינם דמצוה, מילי לכל הדין והוא רבן. בית של

תלמודא. או כנסת בית בה שיש הדירה וערך מאחר לדון יש הנה
התקנה האם אחוזים, בעשרות ירד שערכו לנו ברור תורה
הנזיקין מתשלום המוסד את להקים המבקשים את פוטרת

הקמתו. עקב שנגרמים

שהוקםב. לאחר למחות יכולים שאין רק היא התקנה האם
ידי על לגרום השכנים רשאים אבל וכיוצא, תורה התלמוד
האם דהיינו וכיוצא, תורה התלמוד יבנה שלא השלטונות
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המגוריםרשאי בנין בתוך כנסת בית הקמת למניעת לגרום ם
וכיוצא. העיריה אל פניה ע"י שלו,

סובלתו.ג. הדעת שאין בנזק גם נאמרה התקנה האם

כברד. בה שיש בעיר להקים גמלא בן יהושע תקנת בכלל האם
תורה, תלמוד או כנסת בית עוד תורה, תלמוד או כנסת בית
תורה. להפצת יותר יגרום הדבר להקימו הרוצים לדברי כאשר

שישה. הזכיות את לו יש התקנה כמו ממש שאינו דבר כל האם
התקנה. ע"פ

שליט"א,א) הגריש"א של שיעוריו ע"פ שנרשם הערות, בספר
שהלכה שאף להלכה לדון גדול מקום יש נאמר, א נט לקידושין
להעשות שביקש חצר מבני שאחד קנו וחו"מ כב רמה, סי' יו"ד
יש עדיין הטרדה, בגלל למחות יכולים שכניו אין תינוקות מלמד
טירדא, על למחות זכות להם שאין אלא שמענו לא כאן שעד לדון
היום אם וא"כ למחות, יכולים שאין שמענו לא הפסד במקום אבל
שבזה שברור מגורים, בנין ליד תורה תלמוד לפתוח אחד יבוא
שיש כיון למחות יכולים לכאורה מערכם, ירד הדירות ערך יגרום
ומה למחות, יכולים אין ממון הפסד שעל שמענו ולא ממון, הפסד
למכור רגילים היו לא שבזמנם משום לכך, חז"ל חששו שלא
בקידושין שאמרו וכמו למכירה, עומדת היתה לא וקרקע קרקע,
ולקנות קטן למכור שהדרך בזמנינו אבל מילתא", מסמנא "דלא שם
פתיחת לעכב שיכולים לדון יש ממון, הפסד ויש צורך ע"פ גדול

ביתם. ליד אחרת מצוה או תורה תלמוד

פוטרת זו מצוה אין בדבר, מצוה שיש אף כי נראה, וההסבר
שרשאי אף חברו בממון עצמו המציל שלמשל וכשם נזיקין, מתשלום
רשאי כך לחברו, שגרם הנזק את לשלם חייב מקום מכל כן, לעשות
ואף יפסיד, שודאי הנזקין לו יובטחו לא אם בניה למנוע הניזק
על מאשר יותר זה שכן על מוטלת זו מצוה אין בדבר, שמצוה
היותר לכל או מאה תורם מהמעונינים אחד כל למשל ואם האחרים,
ישא בכך], צורך לו אין [שגם שכן אותו למה המבנה, להקמת אלף
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לשלם מוטל בבניה המעונינים ועל דולרים, אלפי עשרות של בנזק
בהוצאות. מהם יותר הוא ישא לא שלפחות שכן אותו של הפסדו

לו "היו ו: הלכה א פרק ולוה מלוה הלכות רמב"ם עיין דומה דבר
נכסי כל הרי ואמר לעכו"ם חובות שטר עליו והרי קרקע או מטלטלין
אותי יאסרו בחובם הישראלים אותן יטלו ואם לעכו"ם משועבדין
ויגבו לו שומעין שאין רבותי הורו בשביה, ואהיה בחובן העכו"ם
לפדותו". מצווין ישראל כל הרי ויאסרוהו, העכו"ם וכשיבאו הישראלים,

יהושעב) ר' תקנת משום זה במקרה יש אם גם לדון לנו יש עוד
או שירצו במקום להקים הציבור של זכות זו התקנה האם גמלא, בן
לא שזה אפשר או מקום, בכל להקים הציבור על חובה גם אפילו
ביד למחות מעונינים שאין לאחרים איסור גם אלא למקימים זכות רק
הדעת ולכאורה וכיוצא, תורה התלמוד הקמת לאי ולגרום המעונינים
בו לך שאין שירצו, מקום בכל להקים לציבור היא זכות שרק נוטה
שגר מי לגבי ובודאי הראיה, עליו כנגד לטעון והבא חידושו אלא

ש יותר מסתבר משלו, תורה תלמוד לו ויש עליובביתו מוטל אין
ואולי זכות, להם יש הנצרכים שלאחרים אלא לאחרים, מקום למצוא
כבר אם המקימים ביד למחות יכולים אינם נצרכים שאין אותם גם

התורה. תלמוד או הכנסת בית את והקימו עשו

קצא שורש מהרי"ק בשו"ת מצינו הדבר, כך מהדורותואם (בכמה

לעכבקצב) יכול לא מבואה שבר שאף ישוב", "חזקת לגבי שכתב
אפילו פשוט זה "אבל דין, בית ע"פ דוקא היינו אחר, מבואה בר על
יבוא, שלא הפתח בפניו לסגור יוכל שאם רבן, בית של לתינוקות
בזה יטעה אשר דעת החסר הוא מי בידו, שהרשות ופשיטא פשיטא
דיינ' לא כה"ג דדאין דיינ' וכל טועה, אלא אינו כן האומר כל הלא
וחס, וחלילה כן לאמר ר"ת של לב על עלה שלא דפשיטא הוא,
להעבירו אחר ובא הפאה על טליתו שפרס למי דומ' הדבר למה דהא
יכול כי אף ומ"מ הפקר, שהוא מפני כן לעשות יכול שהרי ממנו
בתחילה עליה טליתו שפרס הראשון שאם ופשיטא פשיטא כן לעשות
ביד הוא וגם בזרוע, ממנו להעבירנה הבא על ולהתגבר לעכב יכול
הוא פשוט דבר הלא ממש, בידו ויטלנה יקדים נטויה ובזרוע חזקה
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רבינו וגם בזה. שיטעה דעת החסר הוא ומי ונשכר, זריז הוא שזה
לדור יכול שאדם משפט חושן בטור לה ומייתי בתשובה שכתב אשר
ופשיטא פשיטא עליו, לעכב יכולין העיר בני ואין שירצה מקום בכל
ההיא כי ב"ד ע"פ עליו לעכב יכולין העיר בני שאין לומר שרוצה
לסגור העיר בני יד תגבר אם אבל ודכפירש', לעיל שהבאתי דב"ב

באפיה, השרדשא יד על שהרשותהן פשיטא מונע, שום יד על הן
לא אשר והפתלתל העקש אם כי זה על יחלוק ולא וכדפירש', בידם

להוראה". הגיע ולא יבין ולא ידע

שכתב: קנו סי' הבית בבדק ב"י כגון מהרי"ק, על החולקים ואף
בית פי על ושלא השר ידי על עליו להתגבר אדם אותו יופקר "כיצד
על החולק נגד להתריס מדותיו על הרב שהפריז פי על ואף דין,
היא שמים דמלאכת לי, הנראה מלכתוב אמנע זה בשביל לא דבריו,
לז-לח אות כג ב"ק איש החזון כתב הלא בדבר", פנים משוא ואין
ע"י למנוע שרשאי במהרי"ק, יוסף הבית גירסת ע"פ נאמרו שהדברים

או עונששר להשתדלשום שרשאי יוסף, הבית אף יודו, הכל אבל ,
מאחר למנוע כשבא ודוקא לאחר, רשות יתן שלא העיר מושל אצל
בא זה מההפקר, לזכות כבאים שהם כיון בעיר, זכות לו אין שעוד

לראשון. רשות ינתן שלא לשכור בא וזה מקום לשכור

מלכות. ע"פ למונעו רשאי שאין נראה לא סי' ח"ג מבי"ט בשו"ת אמנם

לאישור זקוקים תורה התלמוד או הכנסת בית שבוני כיון זה, ולפי
דומה לכאורה אישור, ינתן לא התנגדות תוגש ואם ערים, בנין ועדת
לישוב להכנס שזכותו אף לזכות, ובא בישוב זכה לא שעוד למי הדבר
כאן גם כן ואם ממנו, למנוע לגרום הישוב אנשי יכולים מקום מכל
בנין לועדת פניה ע"י המבנה פתיחת את למנוע המתנגדים יכולים
למנוע לגרום הסכמה על חתימה אי ידי על הם רשאים ובודאי ערים,

בידם. למחות ניתן ואין הפתיחה את

שהדבר "לנד"ד לו: סימן חיים אורח חלק נזר אבני שו"ת ועיין
יתנו שלא למשתדל אין יתנו. לא אם יתנו אם הממשלה ביד מסור
ה"ה לעשות. יכול בעצמו ידו תגבר שאם ומאחר בערכאות. הליכה דין
רשאי". רשות לו יתנו שלא שיפעול ע"י השני מעשה להפריע יכול אם
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התקנהג) בגלל הותר לא מצוה, לצורך גם הרי עוד, לדון יש והנה
בני דוקא "ונ"ל הלבוש: בשם ב ס"ק קנו תשובה פתחי עיין מקרה, בכל
דרים ואינם אחת בחצר או אחד במבוי יחד שדרים החצר בני או המבוי
אחד חורף בבית הדרים אותם אבל אחד, חורף בבית או אחד, בחדר יחד
יכול אחד שכל ודאי נ"ל הדירות, דוחק מחמת אלו במדינות כנהוג
בית באותו תורה, ישראל של תינוקות מלמד להיות אפילו בחברו למחות
ועל סובלתו, העולם רוב דעת אין ודאי שזה עמו, שם דר שהוא חורף

תחילה". עמו שהתנה לא אם זו, בדירה עמו נשתתף לא זה דעת

בנמצא תורה, תלמוד וגם כנסת בית בזמנינו הלא לדון, יש כך ואם
סובלתו, העולם רוב דעת אין ודאי "שזה חולק אין מגורים, בנין בתוך
תחילה". עמו שהתנה לא אם זו, בדירה עמו נשתתף לא זה דעת ועל

לעכב שניתן שכתב תצא עמ' שלום משכן בספר מצאתי ושוב
ירד הדירה שערך כשידוע משותף, בבית תורה תלמוד הקמת בזמנינו
משותפות דירות שדיירי כיון וזאת הדירות, אחת בתוך אותם יקימו אם
ואם שם, שביאר וכפי סביר, לדיור אפשרות לתת לזה זה משועבדים
זה והרי לדור, סבירה אפשרות שאין מוכיח זה הרי יורד, הדירות ערך
עמ' שם ועיין מצוה, צורך של היתר בזה שאין חברו, של בתוך כעושה
ללמד לשוכר שהתיר השלחן בערך שהובא לנדון זה נדון בין לחלק תצ
נוספות. דירות להשכיר יוכל לא שהמשכיר כך ידי על שייגרם למרות

אתד) לו אין גמלא, בן יהושע תקנה כפי שאינו מה כל אכן אם
"כל לכאורה זה בכלל כן אם להלן, שנראה וכפי בו, ימחו שלא הזכות

בידו.שא למחות יכולים התקנה, בכלל שאינו כיון סובלתו" הדעת ין

לא השותפין בחצר בית לו שיש "מי כא,א: בתרא בבא ועיין
ופירש מתא", בסופר עסקינן במאי הכא יהודי... לסופר ולא ישכירנו...
מורה והוא תחתיו מלמדים ומושיב העיר תינוקות "מלמד רש"י: שם
"פירוש הריטב"א: וכתב גדול", קול שם ויש יעשו איך כולם את
יהושע כתקנת לא שהוא תלמידים מכ"ה יותר מלמד שהוא לפירושו

גמלא... אומנותבן כשאר דינו תקנה ליכא דבהא ".וכיון

ושבע, שש מבני פחות שהן תינוקות שמלמד במי לדון יש זה ולפי
אינם שהם נמוכות, כתות - תורה ותלמוד "מכינה" ילדים, גן דהיינו:
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"שיהיו תיקן גמלא בן יהושע ר' שהרי גמלא, בן יהושע תקנת בכלל
ומכניסין ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מושבין

שבע", כבן שש כבן כא,א)אותם בתרא אלו(בבא לכל האם כן ואם ,
הדין. מעיקר גם מגורים בבית לפתוח זכות אותה אין

ליותר שונה שהוא כיון "ואפשר פירש: שם בתרא בבא וברמב"ן
המובחר מן זו מצוה ואין ביותר, גדול שהקול עליו מעכב מחמישים,
כתקנת שאינו כל לדבריו אף לכאורה כן ואם תרי". לאתובי ליה שהוה

התקנה. של הזכיות את לו אין גמלא, בן יהושע

הסברא, עיקר על חולק הרשב"א כי נראה עלאמנם חולק תוספות (אף

סברתו) על ולא בסוגיה פירושו על רק אבל מהתקנהרש"י שהוא שכיון וכתב
כן". כולן את מלמד אפילו "הלכך התירו, מצוה ומשום

וכתב דבריו שסתם שם השו"ע דברי על כתב יג ס"ק קנו הסמ"ע
שאם רש"י פי על הרמב"ן כדעת פסק שלא הרי ישראל", "תינוקות

אסור. תלמידים מחמישים יותר יש

לומר המתנגד יכול האם והשאלה לפנינו, ראשונים מחלוקת כן ואם
יכולים אין ערוך, בשלחן הובאה לא זו שדעה כיון או לי", "קים
קכד אות כהן תקפו בכללי כה סי' סוף תומים עיין לי", "קים לומר
ורמ"א שו"ע פסק נגד לי "קים לטעון שאין דן הוא וכן בידו דקבלה
תשובה בפתחי גם והובא החולקת, הדעה את הזכירו לא הם אם
אות הציון בשער לב סי' ברורה משנה גם ועיין יא, ס"ק יב חו"מ
לא שהשו"ע אפשר או ספיקא, לספק מצטרפת אינה שכזו שדעה ג
גמלא, בן יהושע תקנת דוגמת ממש אין אם הדין מה לפסוק נחת

סברתא הובאה שלא וכשם מצוה, לשם שעושה מי מתכוון עדיין בל
דעת ועל סובלתו, העולם רוב דעת אין ודאי "שזה הנזכרת: הלבוש

תחילה". עמו שהתנה לא אם זו, בדירה עמו נשתתף לא זה

אפשר כשאי אלא מצוה לצורך התירו שלא קנו, סי' ריש ט"ז ועיין
אבל בעשרה, להתפלל כמו אחרים בצירוף התלויה מצוה כגון אחרת,
הנצרכים, האנשים לבתי ללכת המצווה, לעשות לרוצה לו כשאפשר
שיבואו ייגרם במעשהו אם יעשה, שלא עליו, מעכבים מוהל כגון

לביתו. רבים אנשים
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מושיביםה) שיהיו הייתה גמלא בן יהושע תקנת לדון, יש עוד
ועיר" עיר ובכל ומדינה מדינה "בכל תינוקות א)מלמדי כא האם(ב"ב ,
וחצר. חצר וכל ומבוי מבוי בכל גם כוללת תקנתו

א במסגרתולכאורה כשהוא אמורים הדברים לעיל, שהובא לרשב"א ף
הייתה שלא במקום אבל התקנה, קיום בצורת חסרון שיש אלא התקנה

התקנה. זכויות את שיש ללמוד לנו יש מהיכן תקנה, מעולם

החשובה בעיר מושיבים שיהיו "פירוש כתב: שם ב"ב ובריטב"א
ואסקלאותמ(ו)שבמדינה לכלדרשות ספר) לבית שהכוונה (נראה

העיר". צורך כפי תינוקות מלמד ועיר עיר ובכל אדם

לא ואילך גמלא בן יהושע מתקנת שם: בתרא בבא אמרו עוד
מפסיק ואי ממטינן, כנישתא מבי אבל למתא, ממתא ינוקא ממטינן

ממטינן". תיתורא איכא ואי ממטינן לא נהרא

ר וכנישתא".וביד כנישתא בכל דרדקי מקרי לאוקמי צריך "ולא שם: מה

ובמקום לתקנה, מקום אין בעיר, כנסת בית כבר כשיש כן ואם
לעיל. שהובא כפי לבנות יכולים אין תקנה, שאין

תורהואף תלמוד לו יש וחוג חוג שכל מקומות בהרבה נהוג שכיום
כנסת בתי יש מקומות באותם כיום גם מקום מכל משלו, כנסת ובית
שמים ויראת לימוד ברמת שהם כלליים תורה תלמודי וכן כלליים
הראיה. עליו אחרת לטעון הבא פנים כל ועל מאחרים, פחותים שאינם

מכילה כנסת הבית אם ב: ס"ק קנ סי' ברורה משנה גם ועיין
"ועוד כתב: ג ס"ק הציון ובשער להפרד, אסורים אדרבא אז אותם,
תורה וללימוד לצדקות והזיקות מכשולים כמה באים התחלקות שע"י
ס"ק קסב סי' חו"מ תשובה בפתחי בזה עוד ועיין וכה"ג". בציבור

לו. סי' או"ח נזר אבני שו"ת גם ועיין ו.

חסרון! אדרבא אלא לטובה, תמיד אינה שהתחלקות למדנו

שאע"פ גמלא: בן יהושע תקנת לגבי כתב יוסף בנמוקי אמנם
"אפילו לכך, המיוחדין מדרשות ובתי כנסיות בבתי ללמדם יכול שהיה
שיהיו כדי התקנה בהעמדת לסייע אלא ליה, מטרחינן לא הכי

מצויים". המלמדים
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לכל ענין שיש אלא מצוים מלמדים כשיש לדבריו אף ואפשר
חשוב, ודאי שהדבר אף וכיוצא, משלה תורה תלמוד לעשות קבוצה

אח לצורך אלא מלמדים, להרבות בכלל זה אין ר.עדיין

להקמת המיועד במקום והת"ת הבניין להקים אפשרות שיש גם ומה
הוצאה משום היא כן לעשות המניעה כלל ובדרך ציבור, מוסדות
אף כן ואם השכנים, על מוטלת הכספית ההוצאה אין ובודאי כספית,

תורה. התלמוד או הכנסת בית הקמת את למנוע הם רשאים

[גם?] היתה שהתקנה פירשו רמה היד וכן הריטב"א כי נוסיף
אחר התינוקות מלמדי בהוצאות הם אף ישאו העיר אנשי ששאר

המלמד. בשכר לשאת להם הראוי את יתנו שהאבות

האמור: מכל העולה

למחותא. יכולים השכנים אין גמלא בן יהושע תקנת פי שעל אף
לא עוד כל למחות הניזק יכול מקום מכל תינוקות, לימוד על
תורה. תלמוד פתיחת בגלל דירתו ערך ירידת הפסד את לו ישלמו

יהיוב. שההוצאות לגרום יכול אחרים, הצלת עליו שהוטל יחיד
הציבור. חשבון על

ע"פג. ולעכב להוציא יכולים שאין שאף מצינו ישוב בחזקת
בפניו דלת לסגור יכולים מקום מכל לישוב, הבא את ב"ד
לא עוד כל למנוע יכול לחולקים ואף אחר. מונע או שר ע"י
ערים בנין לועדת לפנות המתנגדים יכולים זה ולפי זכה,

התנגדות. ולהגיש
לערכאות.ד. פניה משום בנ"ל אין
שאיןה. בדבר למנוע יכול גמלא, בן יהושע לתקנת שאף יתכן

בדירה. עמו נשתתף לא זה דעת ועל סובלת, העולם רוב
התקנה,ו. כפי דווקא היא גמלא בן יהושע תקנת האם מחלוקת

לי, קים לטעון ניתן אם לדון ויש התקנה. את אין שינוי ובכל
בשו"ע. הובאה שלא דעה לגבי

לאז. אבל ומבוי מבוי בכל רק הייתה התקנה האם לדון יש
וחצר. חצר בכל

מעלה,ח. ולא חסרון בזה יש וחוג חוג לכל ביכ"נ שבנית יתכן
יהושע. תקנת משום כאן ואין
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כז סימן

הזמן לפני שותפות סיום

lr mitek /onf eraw `lae onf erawa zetzeyd meiq zekf

.wexitdn i`ce gex yiyk mecq zcin

מפעל, בנוי שעליו מגרש בירושה להם שנפלה בקרקע שותפים
להעביר רוצים השותפים רוב כן ועל מאד, עלה הקרקע ערך כיום
לדבריהם הקרקע, השבחת פירות את ולקבל אחר, למקום המפעל את
להם יש ואף יותר, תושבח הקרקע לעין הנראה בעתיד כי נראה אין
שכבר השבח את לנצל רוצים הם ועוד זאת מומחים, של הערכות
ויהיה ישביח שמא להמתין רוצים ואינם מאד נכבד לסכום הגיע

יותר. שוה

כדי קדמותו על המצב להשאיר רוצה מהשותפים אחד לעומתם
נוסף. לרווח לצפות

השותפים. תביעת את האמורים, הנתונים לפי לקבל, יש כי ספק אין

בהדדי עסקא דעבידי תרי בי הני רבא: אמר א קה מציעא בבא
דינא טפי, נירווח אידך א"ל אי נפלוג, תא לחבריה חד וא"ל ושבח,
ואחד לחלוקה זמן שקבעו דהיינו פירש וברש"י דמעכב, הוא

לחלוק רוצה שנקבעמהשותפים הזמן .קודם

אין כן דאם ליתא דרבא דהא רבוותא מקצת בשם הרי"ף וכתב
כי כתב ט אות סוף והרא"ש כרבא, פסק עצמו והרי"ף סוף, לדבר
קבעו אם אבל כתב יוסף ובנמוקי זמן, נקבע כשלא הסוגיא לדבריו
הכי בלאו אבל לעכב, יכולים הסחורה למכור קבוע זמן שיש או זמן
אין כן דאם נוסף, לרווח להמתין שרוצה מה בגלל לעכב יכול אין

סוף. לדבר

לזמן שקבעו עסקא לענין הדין הובא לד קעז יו"ד ערוך בשלחן
אם פירט יח – טו קעו חו"מ ערוך ובשלחן לעכב, האחד שיכול
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כל חולקים זמן קבעו לא קודם, לחלוק לחייב יכולים אין זמן קבעו
ב אין מהם, אחד שירצה כשיגרםזמן אף אמור (והדבר חלוקה כדי ה

שהוא) בכמות יחלוק אם וחולקיםנזק לאחר אומוכרים הדמים,
חלקך קונה אני או דהיינו אגוד, או גוד לחבירו אומר מהם שאחד

חלקי קנה אתה כט)או קעו .(ש"ך

המדינה מנהג ישנה לא חבירו עם המשתתף הוא כלל בנוסף,
סחורה י)באותה קעו, חו"מ שותף(שו"ע שאם הוא מנהג שבררתי כפי ,

שיתוף פירוק לדרוש רשאי שנים מספר אחר רווח לנצל רוצה
זאת. לעשות כשניתן מפעל העברת ולחילופין

רשאים הקרקע, ולא המפעל רק מנוצל שכיום שמאחר מסתבר עוד
אחר. למקום המפעל להעביר המסרב את לכפות

או "גוד למסרב יגידו כשהשותפים היא ביותר הפשוטה הדרך
קנה דהיינו: לחלוק, ניתן אין המפעל שאת להניח שיש כיון אגוד",
של שוויו ע"פ המפעל יעריכו ואז חלקך נקנה אנחנו או חלקנו אתה
הרי לקנות מעונינים אינם ובאם המפעל, העברת ואפשרות הקרקע
אגוד או גוד בטענת יבוא אחר ואותו לאחר חלקם למכור הם רשאים

יב) חידושים ונתה"מ ו קעא, לרמ"א אף כל(וזה את השותפים ינצלו ובזה
להם. המגיע הקרקע שווי

סדום, מידת על כופים משום גם לדון יש כי עוד, להוסיף יש
ובכל אחר, למקום יעבור אם גם מפעל אותו ישאר והמפעל מאחר
ביניהם, הקרקע את לחלוק שיוכלו להרויח אמורים השותפים מקרה
סדום, מידת מדין המסרב את לכפות השותפים רשאים כן על
למסרב שהיא כל טענה כשיש גם הוא סדום מידת על וכופים
משכיר לגבי א, קג כתובות ע"פ קיב שורש מהרי"ק שכתב וכפי
למשכיר, צורך אין וכיום בשכרו קמח טחינת לקבל היה שרגיל
כל דאינו "ואע"ג לשלם, אותו כופים למכור מוצא השוכר שאם
במקום אפילו סדום מידת על "כופים מקום מכל שימצא", ודאי כך
המשכיר שטענת הרי הפסד". לידי שיבוא אפשר וגם טורח דאיכא
במקום אף שכופים מכאן למדנו סדום, מדת על כופים משום טענה,
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השוכר שימצא ודאי אין שהרי הפסד לידי שיבוא אפשר וגם טרחה
הקמח. ליתן למי

לקנות לחייב לגבי גם סדום מידת משום כופים דין שאמרו ומצינו
יותר והותיר יתר והן חסר הן עפר כור בית המוכר שאמרו ולחתום,
שלא זו קרקע לו שמוכר מוכר של כוחו שמיפים לסאה קב מרובע

סדום מידת על וכופים מיעוט באותו נפסד וקדיהיה א קג ב"ב (רשב"ם

כופין) ד"ה .א

הפסד, לו כשאין המיעוט על לכפות יכולים שותפים רוב ובנוסף,
כשותפים שדינם כנסת בבית או העיר בבני יום שבכל ומעשים

הרוב. אחר והולכים

הנוהג. הוא כך שכאמור ובמיוחד

לסיום

אחר למקום המפעל להעביר המיעוט את לכפות השותפים רשאים
אול לטענה מקום ואין ניכר, כספי רווח בכך יצא כי ברור יכאשר

סוף". לדבר אין "כי יותר נרויח זמן בעוד

לאחר, חלקם במכירת הסלולה הדרך

רוב מדין הן המנהג מדין הן כן לעשות רשאים הכפיה בדרך ואף
סדום. מידת על כופים מדין והן
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כח סימן

שותפים בין בניה זכויות מהםחלוקת ואחד
מחברו יותר מוחזק

m` :exiag ipt lr raezl zeticr /xexa `l dfeg gqpl xeqi`

,szeyd ilel ely elek oicdn m` ,raez dn gkn i`ce rcei

/mitzeya q"cn lr mitek /ipyd z`ced `la mb wfgen m`

la` ycgn zepal dtek ziad ltp /xingnd xg` dpkq wtqa

.giaydl wx `ay xac zepal `l

דין פסק

ב'. צד : להלן ה'" "ז' עמותת את מייצג התובע

א' עו"ד ב"כ באמצעות י'" "ב' עמותת את מייצג ר' הרב הנתבע
א'. צד להלן ל',

"כתר עמותת עם יחד ברק בבני .... שברח' בבנין שותפים הצדדים
ונתבעת תובעת אינה ועכ"פ א', צד ע"י [שמיוצגת ג'. צד יעקב":
בתיק הנמצא משותפת לבניה הסכם ע"פ שלפנינו] הסכסוך בעניין

תאריך). נושא אינו (ההסכם

,23/06/1997 מתאריך בני-ברק עירית מטעם בניה היתר לצדדים
351.4 לבניה אושר מהן אחת בכל כאשר קומות שלש כולל ההיתר

מ"ר". 58.5 טכניות" ומערכות מתקנים גג ו"עליית מ"ר

"במידה נכתב ב' צד לבין בני-ברק עירית בין שנחתם בהסכם
ותמומשנה תחולקנה הגג על כולל נוספת בניה זכויות שתווספנה
העליון בגג השימוש העמותות". שלש בין יחסי באופן אלה זכויות
לשתי שימוש אפשרות תוך י'" "ב' לעמותת נתון יהא הבניה) (למעט

י'".ה "ב' בהסכמת האחרות עמותות
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צד בו שהחל בגג בניה על והוא א', לצד ב' צד בין סכסוך קיים
יחיד. בדיין ב' צד לבקשת זמני מניעה צו נתן וביה"ד א',

ותהיה במידה אולם א', צד של ראשוני בשימוש הוא הגג כאמור
המקום על שיבנה המבנה לגג תועבר זו זכות כי הוסכם הגג על בניה

הגג. כיום שהוא

שיועד במקום - גמר ולא - בנה אלא הגג כל על בנה לא א' צד
כי ב' צד טוען וע"כ מ"ר, 58 טכניות" ומערכות מתקנים גג ל"עלית

העמותות. לשלשת שייך זה שטח

הבסיסית השימוש זכות :7" נאמר: הצדדים בין שנחתם בהסכם
בהסכם בגג להשתמש צד כל של וזכותו א', לצד תהיה הבנין בגג

צד של במידהובהסכמה טכניים... למתקנים הגג ישמש כן וכמו א',
א' כדלקמן הבניה זכויות יתחלקו הגג על בעתיד נוספת בניה ותותר
סעיף מצב בכל מחדש יחול העליון הגג ועל 20% ו-ג' 40% ב' 40%
אולם הגג, על בניה תהיה לא כי וידוע מוסכם :10 לעיל... רישא 7

קלה בניה כולל הגג על בניה שתהיה בניהבעת המילים: נמחקו (כאן
אחוזי קשיח) גג עם סגורה בניה 7".פירושה סעיף ע"פ יהיו הבניה

לאדם שאסור וכשם כראוי, נוסח לא זה שחוזה ספק אין כי נקדים,
שנראה חברו עם עסק לעשות לאדם שאסור וכשם עדים, בלא ללוות
שותף יותר נקרא וע"כ בשקר, עליו ולהשבע לכפור מחר עלול שהוא
שבועות עיין רשע, בשם לשקר להשבע הנחשד אחד עם שנשתתף
כך תחילה, במחשבה מעשה סוף עשה שלא משום וברש"י, ב לט

ברור. מנוסח כתוב שאינו חוזה לעשות אסור

בלא להלוות האיסור ולדבריו אלו, דברי על שהעיר מי והיה [היות
ראה נכון, זה אין במזיד, שיכפור מראש שידעו באדם רק נאמר עדים
וכל לת"ח... ואפילו עדים בלא להלוות אסור א: ע חו"מ שו"ע
ובסמ"ע: מכשול". תתן לא עור לפני משום עובר עדים, בלא המלווה

חייב. שאינו וישבע ישכחנו לימודו טרדת שמחמת לחשוש יש

הטרוד ובת"ח עור. לפני על ויעבור ויכפור ישכח דאולי ובנתה"מ:
ישכח. שמא יותר חוששים בגירסא
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שיותר שם בדרישה כתב וע"כ ישכח, שמא הטעם כתב בפרישה
החשש שאין למדנו ומדבריו הארץ, לעם מאשר לת"ח להלוות אסור
יאמר שהת"ח החשש אלא הת"ח נחשד לא כך שעל לשקר, שישבע

עי"ש. יודע, איני

ושם יג, אות כו כלל ו מערכת בשד"ח זה בכל בהרחבה ועיין
עור]. לפני יש יכפור אם בשוגג שגם ס"ל שהרבה

נאמר לא בחוזה תאריך, בחוזה קומהאין כל שייכת וכיצדלמי
ועוד. האחוזים, ע"פ יבנה, אם הגג את יחלקו

בתמורה התוספות דברי לפנינו עומדים החוזה שנחתם אחר ומאידך,
המשנה". מבלשון השטר בלשון לדקדק יש "דיותר לא ד"ה ב יז

בניה ותותר במידה בהסכם שנאמר מה כי ב', צד התובע, טוען
הקיימתנוספת נוספת בניה בחשבון שנלקח להבין אין הגג על בעתיד

תהיה לא כי וידוע "מוסכם במפורש נאמר 10 ובסעיף מאחר הגג, על
"בניה תהיה לא כי נאמר ולא שתהיה..." בעת אולם הגג, על בניה

הגג". על נוספת

הגשת לפני נחתם העמותות בין ההסכם כי ב' צד טוען עוד
זכויות להוסיף האדריכל הצליח יותר מאוחר ורק לעיריה, התוכניות

אבל טכניות", "למערכות אותם כינה אשר הגג על בפועלבניה כוונתו
כך. היתה לא

במרחשון כו' מתאריך העיריה מטעם השטח הקצאת אישור לדבריו
הצדדים. בין החוזה חתימת לפני חודש היה ,08/11/96 התשנ"ז

וכו' מטבח אינו טכנים" "מתקנים בעבור שחדר ברור כי טוען עוד
ולעשות. לבנות א צד שמנסה כפי

העיריה, מטעם זכות קבלו שהצדדים בו נכתב הרי בחוזה מעיון
בהסכם יש וכן לעיריה, תוכניות הוגשו לא שעדיין כתוב ומאידך
ולגרום לשנות זכות לנתבע אין כן ועל העיריה, עם להסכם התחייבות

השותפים. שאר של זכותם את ימעט שבכך בשטח, עובדות

הן לנתבעת, שייך השטח ההסתברות פי על כי מנגד טוען הנתבע
יותר שילמה שהיא ומשום שימוש(3%) גם קיבל ב צד כי משום הן
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וא"כ הגג, על יתר זכויות א צד קיבל כך ובשביל ג'. מקומה ב30%
בניה? על בהסכמה זכותה תפסיד היא למה

10 שסעיף כיון ,10 לסעיף 7 סעיף בין סתירה יש אין לדבריו
תוכנית היתה בתחילה כי להניח אין גם ,7 בסעיף הנאמר על מתייחס
נמצאו שלא כיון מ"ר, 85 לגודל התכנית שונתה שאח"כ בסיסית לחדר

תוכניות. שתי

לא ביה"ד טענתה, יקבל לא ביה"ד שאם הנתבעת מבקשת עוד
ההסכם ע"פ חלקה את תשלם שהתובעת לאחר רק אלא לתביעה יענה

שביניהם.

שכנגד. הצד לסיכומי ותגובות סיכומים הגישו הצדדים

אנן: נחזי ועתה

על הבנוי המבנה לגבי הרי החוזה ע"פ ברור הדבר שאין נניח אם
טוען הנתבע ואילו חלק יש ולנתבע חלק בו לי יש התובע טוען הגג
השימוש מותר צורך לי אין אם רק ההסכם פי שעל כיון שלי, כולה

לתובע.

ונכסי הוא מיתנא בר גברא ההוא אמר "ספק ב: לז יבמות ועיין
בהדן, לך דאית הוא ומנתא את אחינו את אמרי יבם בני הוא, דידי
רב להו אמר ושקולו, ראיה אייתו להו אמר הכא רבנן... סבור

ספק ואיהו ודאי אינהו התם דמי, מי יודעיםמשרשיא שהן (וברש"י:
ואידי אידי הכא לירש) באים הן מי שאפילומכח וברש"י: ספק",

כן אם בא", הוא מי מכח יודע ואינו ודאי טענת טוען אין הספק
יודע לפחות אבל החוזה, מתוך הכרעה אין אם שלפנינו בנדון
שבאו יבם ובני לספק לדמות יש ויותר בא, הוא מי מכח הנתבע
שיאמרו לסלקו, היבם בני יכולים ששם גופיה, יבם בנכסי לחלוק
א. קסג העזר אבן ט"ז ועיין ושקול". את דאחונא ראיה "אייתי לו

תובע שאחד מקום שכל ב קנח בתרא בבא רשב"ם דעת והנה
התובע זה חצי, רק תובע והשני בא, הוא מה מכח יודע וגם הכל

ודאי. מיד מוציא ספק ואין ספק, והשני ודאי, נקרא הכל



כח סימן / משפט חושן / במשפט עיונים רצד

הרי מאידך ודאי", מידי מוציא ספק "אין ביבמות שאמרו ואף
שיועיל בחציו ודאי שהוא שמה סברא "שאין מקומות בכמה אמרו
ועל "וזה", ד"ה א ב מציעא בבא תוספות כלשון השני", לחציו לו
"אין מחציתה רק תובע וחברו הטלית כל שתובע במי אומרים אין כן
שם, ב"מ תוספות כתבו ביבמות ששנינו ומה ודאי", מידי מוציא ספק
"הוי סבא של בנו שהוא שיבם משום שהוא "הוי" ד"ה א לח ויבמות
שם: יבמות ריטב"א ראה ראשונים בעוד בזה וכיוצא יורשו", ודאי
כן". בהם אומרים אין ירושה, מחמת שלא ודאי שהאחד בדבר "אבל

ועוד, ברע"א הוא וכן האחרונים, פירשו התוספות (הובאוובשיטת

נט-סב) עמוד ח"א ב"מ התלמוד מפרשי והזכותבאוצר שלו הכל מהדין "יורש"
היא הכל, יורש שאינו והמניעה בכל, גם אותה לו יש בחלק לו שיש
על שלו הזכות בטלית ואילו אחר, יורש עוד לו בנוסף שיש בגלל

השאר. על לזכותו קשורה אינה חצי

מכמה מקובצת ובשיטה שם, ב"מ הרא"ש תוספות כתבו עוד
שלי כולה שאמר שזה מפני בטלית אוחזים בשנים שהחסרון ראשונים,
טענותיו, בגלל איתו שהאמת לנו שנתברר בגלל בכולה ודאי אינו
בחצי מוחזק הוא גם שהרי שלי, חציה האומר חברו דברי מתוך אלא
"הבית כתב לדבריו ואכן שלי, כולה אומר היה רוצה היה ואם הטלית
בחצי יוחזק אכן, שאם ראשונים ע"פ מציעא בבא על בהדרן הלוי"
מפני הסכמה, שאין בחצי גם כמותו הדין שיהיה הרי עדים, ע"פ

ודאי. מדי מוציא ספק שאין

היה אם העדיפות לתוספות ודאי, מכח לטוען עדיפות לרשב"ם הרי
לולי גם קמה זכותו אם הרא"ש לתוספות השותף, לולי שלו הכל

השני. הודאת

הרי שלפנינו: רשב"םובנידון שיודעלדעת בגלל מוחזק א' צד
לדעת בשאר, להחזיקו גם יש לכאורה כן ועל בא, הוא מה מכח

הרא"ש בגללתוספות מוחזק אינו שלנו במקרה א' צד הרי וסיעתו
שבידו, החוזה בגלל אלא ב' צד תוספותהודאת ראשונים,לדעת ועוד

המוחזק כן אם בניה, תהיה שלא וידוע", "מוסכם ההסכם שע"פ כיון
זכויות נוספו האם המתעוררת, והשאלה א', צד הוא ההסכם ע"פ
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גג אל המקורי מהגג הועברו א' צד זכויות ואז ב', צד כטענה בניה,
שכן וכיון המוחזק, הוא א' צד הספק שבלא הרי מ"ר, 58 ה חדר

ודאי. מידי מוציא ספק אין

א לח יבמות לנר" ב"ערוך דומה סברא שהיבםועיין הוי, לתוד"ה '
מידיו, מוציאים אין כן ועל המוחזק, הוא הספק שנולד מקודם עוד

שם. עיין

העיבור חודש האם הדנים, הבית ובעל שוכר הוא הכלל כן כמו
כנפסק המוחזק, נחשב הבית שבעל היא הלכה בשכירות, כלול
אינו הבית בעל שלגביו ספק יש ואולם טז, טו שיב בחו"מ
התחתונה, ונפחתה עליות שתי יש כאשר כגון כמוחזק, נחשב
נפחתה אם אבל בתחתונה, שדר הוא הדין העליונה נפחתה שאילו
ידור לא לפיכך בדירה, לדור יכול אם ספק זה הרי התחתונה,
והקשו יט, שם בשו"ע כנפסק מידו, אותו מוציאים אין דר ואם
בעל בחזקת מעמידים אין למה קל סי' אפרים" ו"שער קצה"ח
אלא תפס אם גם זכות לשוכר אין שאכן יישב קצה"ח הבית:
אם בין מחלק אפרים", "שער ואילו הבית, בעל ברשות דר אם
לדחות יכול המשכיר לטענת שאז השכירות זמן על הוא הספק
השאלה אלא חלק לשוכר לו יש ודאי אם לבין לגמרי, השוכר את
שלפנינו, לנידון נדמה אם ולכאורה נוסף, חלק גם לו יש אם היא
שני תירוץ ע"פ אמנם ב', צד את לגמרי לדחות יכול א' צד אין
תיקו ספק כמו לעולם, ספק בין חילוק יש אפרים" "שער של
שהוא העיבור חודש כגון הצדדים שני בין ספק לבין שבגמרא,
יש זה ובספק לבי"ד שבאו קודם עוד קיים זה וספק ספק,
ובכן עומדת, בעליה בחזקת אומרים שבזה בכוונותיהם, להתחשב
ואילו א', לצד זכות יש אפרים", ב"שער שני ולתירוץ לקצה"ח

להכרעה. מקום אין אפרים", "שער של א' לתירוץ

על בניה תהיה שלא וידוע" "מוסכם נאמר: בחוזה לדון, יש עוד
בעבור לפחות שהיא, כל בניה על חשבו שהצדדים ברור והנה הגג,
הושאר עצמו הגג על בבניה גם כן אם המדרגות, מחדר יציאה חדר
ברור כי אם מ"ר? 58 עד האם היא השאלה אלא א', לצד חלק

מ"ר. 351 שהוא הגג כל על א' לצד יחודית זכות שאין
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להם מגיע מ"ר 58 באותם הרי התובעים תביעת נקבל אם והנה
34.8 יהיה שלהלן העמותות שאר עם יחד מ"ר, 23.2 דהיינו 40%
מ"ר 11.6 רק יגיע ג' לצד והרי חלוקה, כדי בזה שאין ברור מ"ר,
משותף לשימוש תאמר ואם שכזה, קטן בשטח לעשות יכולים ומה
של גדולה לבניה שהתכוונו מסתבר יותר וא"כ סביר, נראה לא זה

מ"ר. מאות

מה לו יש א' שצד כיון א', לצד יותר להכריע נראה שלפנינו במקרה
שאי וטוען המתנגד ב' צד ואילו בגג, מפנילעשות א', לצד לתת רוצה נו

אומרים שאין אף והנה נזק, לו יגרם פעם אי שאולי ברור, לא חשש
בתוספות כמבואר עצמו, לאדם השייך בדבר סדום" מידת על "כופים

שכתב ב"ק נמוק"י עיין אולם "הא", ד"ה ב כ, מדפיב"ק סוע"ב ח, (דף

חסרהרי"ף) אינו וזה נהנה דזה בעלמא דקיי"ל אע"ג ז"ל הרא"ה "כתב ,
מילי הני סדום, מידת על אותו שניהםכופים של משתמשבקרקע שאין

לעשותו". שלא הדין ממידת לכופו שיכול אלא כלל בשלו

סדום. מידת על לכוף יכולים שניהם של שבקרקע הרי

השני את כופים שאף דעה מביא קכב אות ב"ק זרוע באור [אמנם
דכיון בו לדור זה את שיניח החצר לבעל ליה דכפינן וי"א בשלו:

סדום]. מידת על כופים זה כגון לאגרא קיימא דלא

יכול היה החצר בעל שאם ו שסג הרמ"א הכרעת ע"פ כן כמו
בנידון אבל מלהשתמש, מחברו למנוע הוא יכול חלקו, את להשכיר
שבין ההסכם כפי ליעוד מחוץ המבנה את לשנות ניתן אין שלפנינו

להשכיר. ניתן אין כן ואם הצדדים

טז קנד חו"מ בשו"ע שהובא החשש את גם אין שלפנינו בנידון
שמא עתידי מחשש עכשיו בניה למנוע שכן שיכול רשב"א בשם
כיון החשש, יורד שלפנינו, שבנידון מפני ובדיינא, בדינא לדון יצטרך

א'. לצד הוא קדימה זכות ההסכם פי שעל

אבל לדון, עוד אולי יש ממון להוציא בנידון היה אילו והנה
אין וזה ולהשתמש, מלבנות הנתבע על לאסור שלפנינו הנידון

כן. לעשות ביכולתנו
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מחברי אחד מטה, החתום יחיד דיין ע"י המניעה צו הוצא זה בתיק
שלא וכדי לפסוק, יכול אינו כן ועל בתיק ישב שלא טוען הדין בית

פוסקים: אנו חלוק, הדין את להוציא

להשתמש הנתבע ורשאי מניעה, לצו התובע בקשת את דוחים
שניתן המניעה וצו הצדדים, שבין להסכם כפוף מ"ר, ה58 בן במבנה

זה. מבנה מלשפץ א מצד למנוע ואין בזה, בטל

הם האם הדין לבית להשיב הצדדים על התביעות שאר לגבי
מבקשים הם האם שבתיק, החומר פי על יפסוק הדין שבית מעונינים

הדין. בית כל בהרכב נוסף דיון

על יפסקו הדין בית חברי ששאר לבקש הצדדים רשאים כן כמו
עליהם אולם המבוקש, המניעה צו נושא בענין שבתיק החומר פי

דעתו. את כבר כתב מטה שהחתום לדעת

הציפוי אבן, בציפוי צופה הבנין הצדדים: בין קיים נוסף ויכוח
להשאיר אפשר אי עתה, נמצא שאינו קבלן ע"י מרושלת בצורה נעשה

הציפ אבנים.את נפילת של חשש שיש כיון כיום שהוא כפי וי

הקיים את לחזק אפשר שאי טענה ז.ה. חלוקים, הצדדים ועתה
מהסכמתם בהם חוזרים הם לקלף, צורך כבר שיש וכיון הסכנה, מפני
כך, על התחייבות היתה לא שגם וטוענים אבן, לציפוי הראשונה
הקיים, את לחזק שניתן טוענת ב.י. לעמותם שפריץ, ציפוי ודורשים

מחדש. ולבנותו הציפוי את להוריד לחילופין

ניתן לא הקלוקל הציפוי את שעשה הקבלן שאת מודים הכל
לחו"ל. ברח שהוא כיון לתבוע,

האבן. ציפוי את לתקן ניתן שלא קבע מומחה כי ביה"ד הבין הדיון ביום

המומחה. של חוו"ד שתוגש וביקש ז.ה. עמותת אל פנה ביה"ד

קיימת. אינה היא כי להניח יש שכך וכיון הוגשה, לא חוו"ד אולם

הנוגע בדבר סותרות חוו"ד שתי לנו מוגשות היו אילו ברור
שבכל ב, תריח, או"ח בשו"ע עיין להחמיר, עלינו היה לבטיחות,

הקיים. קילוף על ולהורות המחמיר, אחר הולכים סכנה ספק
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ב"שפריץ" אלא קיים בחיפוי רצונם שאין ז.ה. של הטענה ולגבי
טובה: טענה זו אף לכאורה

אחד לכל יש שנפל, שותפים, שני בין המבדיל חצר כותל הלכה
מתחילה אם אף אמות, ארבע לגובה עד לבנותו חבירו את לכוף זכות
אחד אף אין כשנפלה מ"מ אמות, מארבע גבוה שביניהם הכותל היה
וכך - ד"א עד אם כי גבוה, כך כל ולבנותו לחזור השני את כופה

כג. ס"ק וסמ"ע קנז, בשו"ע נפסק

אפשר ואי שנפל משותף בית כתב ג' ביאורים קעח סימן ובנתה"מ
את לשנות עומד ואינו הקרקע, רק נשאר ולא זה, בלא זה לבנותו
שהרי לבנות, חברו את לכוף יכול לבנין, רק אחר לדבר הקרקע
אינו שותפות, נכסי להשביח שרוצה מי אבל ההזק, מן כמציל הוא
הוא, ועומד מופסד לכך עשוי שאינו שכיון חברו, את לכפות יכול

עוד. עי"ש

תועלת שיש מקום בכל א' ביאורים קסד בסי' נתה"מ כתב וכן
ימנע ואם לחבירו, גם יתקן לא אם בעצמו, לתקן אפשר ואי לשניהם
להשביח שהוא דבר אבל לכוף, יכולים נזק, לידי יבואו מלעשותו
ועליה בבית מחלק כן ועל זא"ז, לכפות יכול אין היזק, חשש בו ואין

עי"ש. ליפול עומד לבין כופה, שאין כבר נפל בין

כמצב מחדש לבנות היה והנידון נופל כבר הציפוי היה אם כן אם
כיון חבירו, את לכוף יכול אחד שותף אין משובחת, בצורה הקודם

בהשבחה. רק שמדובר

ומכיון האבנים, נפילת למנוע הוא שלפנינו הנידון כאמור, אולם
הוכחשה הקייםשלא את לתקן שניתן הטוען מומחה שיש ב.י. טענת

מדובר ואין קיים האבן וציפוי ומאחר הכל, להוריד בלי ברגים ע"י
אבן בתיקון להשתתף ז.ה. עמותת חייבת כן על מחדש, התחלה על
ידה. על שישולמו האבן, ציפוי חיזוק מהוצאות ב41.5%, הציפוי,
שאר חלוקת לגבי הצדדים הסכימו שכך משום נקבע זה סכום

הבנין. החזקת של העתידיות ההוצאות
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של בבעלותו שהוא במבנה לילדים תורניים חוגים ניהל הנתבע
התובע. אח נשמת לעילוי רוחני מרכז הוא המבנה התובע,

לחודש. ש"ח 500 בסך שכירות דמי מהנתבע תובע התובע

לבין בינו הסיכום ולדבריו ביניהם, הותנה שכך טוען התובע
תשלום יקבל הנתבע המבנה, את יתן התובע כך: היה הנתבע
הרוחני המרכז ע"ש ירשמו שיתקבלו השיקים התלמידים, מהורי
ויהיו שבמידה הוסכם אולם לספקים, ישלם הרוחני המרכז ואילו
בסך שכירות תשלום על והוסכם לנתבע, כולם הרווחים רווחים,

לחודש. ש"ח 500

המבנה, את יתן התובע אחרת: היה שהסיכום ואומר מכחיש הנתבע
התובע שמים, לשם זאת יעשו יחד ושניהם הלימודים רכז יהיה הנתבע
"לב מטעם לש"ש רכז יהיה הנתבע ואילו אחיו לע"נ המבנה יתן
כמו שיתן באנגלית שיעורים עבור תשלום שיקבל לכך פרט לאחים",

תשלום. המקבלים המורים שאר

הדין, עיקר על לחקור עלינו הצדדים, בין הכחשה וישנה מאחר
התניה, הייתה כשלא שכזו, שכירות על תשלום לדרוש ניתן האם

מחבירו. כמוציא נחשב התובע והאם
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אף עמי, אכול לו אומר או עמי דור לחברו: האומר הוא כלל
תשלום. כך אחר ממנו לדרוש יכול הנתבע, את שהזמין הוא שהתובע

דור לחברו "האומר י: שסג סי' משפט בחושן פסק שרמ"א ואף
שכר לו ליתן צריך אין רשב"ץ)בחצרי, סעיף(בשם רמו בסי' ואילו ,"

ולא לו, לשלם צריך עמי, אכול לחבירו "האומר רמ"א: פסק יז
יותר בתו עם לחתנו שמאכיל מי ולכן ליה. יהיב קא מתנה אמרינן
ממנו, כשיתבע מזונותיו לו לשלם החתן צריך מזונות, לו שקצב מזמן

דל ודוקא אשתו. מזונות לא מתנה,אבל לשם לו דנתן הוכחה יכא
קטטה נפלה כך אחר רק מתנה, לשם לו דנתן דמוכח היכא אבל

פטור אומרים יש ממנו, תובע ולכן שי"ז)ביניהם סימן וכיוצא(ת"ה ,"
להלן. המובא טובה, לחברו העושה לענין רסד סי' רמ"א פסק בזה
רמו שבסי' עמי" "אכול בין שונה שהדין משום ולומר לחלק אין
שיש דבר לו נותן אינו עמי שבדור לפי שסג, שבסי' עמי", ל"דור
שתי בין סתירה יש שאכן כתבו האחרונים גדולי שהרי ממש, בו

זה: מטעם לא אבל הסתירה את יישבו וחלקם אלו, הלכות

כתב שם, הגולה ובאר י"ג ס"ק שסג בש"ך הובא שסג, הב"ח
ועיין רמו, סי' הט"ז כתב וכן הרמ"א, דברי בין סתירה יש שאכן
לד, סי' סוף חו"מ תנינא ביהודה הנודע ואף הב"ש, מדברי להלן
גם ועיין זה. את זה סותרים שהדברים כתב ג, ס"ק רמו בפ"ת הובא
חברו מפרנס דין שהשווה רשב"א בשם יג פרק ריש כתובות ר"ן

עמי. דור חברו לו אמר לדין

לתרומת רשב"ץ בין הפוסקים מחלוקת שזו הב"ח כתב כן ועל
המוחזק הראיה, עליו מחברו המוציא במחלוקת שהדין וכיון הדשן,

לי". "קים לומר יכול

גברא בין לדירה] אכילה בין הבדל [אין לחלק כתב עצמו הש"ך
שגם למיגר עביד לא לבין שחייב, לאגרא דקיימא וחצר למיגר דעביד
לאגרא, קיימי בתים שסתם הזה, בזמן זה ולפי שפטור, מודה הב"ח
שס"ג, [חו"מ רמ"א שפסק וכפי מעולם השכירם לא שעדיין ואע"פ
וכן בביאורים, ה' רמ"ו המשפט" ב"נתיבות כתב וכן לשלם. חייב ו],
נהנה שלא אמורים הדברים שסג שבסי' ב ס"ק רמו שם החושן קצות

ברשות. שהיה לפי פטור נזק ומשום
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יוכל לא טובה או פעולה חבירו עם שעושה אדם "שכל והלכה:
ובב"ש ד], רס"ד [רמ"א צויתיך" ולא הואיל עמדי עשית בחינם לומר
אכול האומר פסק רמ"ו "ובס"ס כתב: כ"ח ס"ק ע' סימן אבן-העזר
אמר אם לשלם דפטור שס"ג ס"ס מ"ש לדין סותר לשלם חייב עמי
מיהו בשתיקה, לזן עמי אכול אומר בין לחלק ודוחק עמי.... דור
רמ"ו, סימן סוף חו"מ זהב הטורי פסק וכן לשלם", דצריך עיקר נראה
ס"ק ש"ך פסק ושם קסו דעה ליורה לעיין שלח שסג בסי' והש"ך
"דעת שכן קמז סי' רע"א שו"ת פסק וכן לשלם, חייב עמי דור ה
אם הנ"ל ונתה"מ החשן וקצות והגר"א ואחרונים", ראשונים הפוסקים

את לחייב הדין בתי כל נהגו וכן ועוד, חברונהנה, את שמהנה מי
מוציאים הנאה, לחברו שגרם שכיון בתיווך כגון התניה כשאין גם

מהנתבע. ממון

סי' חו"מ סופר חתם בשו"ת אחרת, דרך סופר" של"חתם אלא
דור לבין מזיק, משום גם לחייבו שיש עמי אכול בין מחלק קיט
מתענה, הייתי להשיב יכול כך ועל נהנה, משום החיוב שכל עמי
מלמד והייתי מתענה" "הייתי לומר קשה כי לדון יש שלנו בנדון אבל

וברחובות. בשווקים

שאם לתובע להודיע הדין לבית יש עמי, אכול עמי דור בכל אמנם
אינו שוב שכר, לקבל מנת על כשהזמין חשב לא מתחילה באמת
בנתיבות וכמבואר מתנה, שנותן מי ככל ודינו לתובעו, ורשאי יכול

ה. ס"ק ביאורים יב סי' חו"מ המשפט

וכן הזמין אם האמת את יודעים אנו שאין כיון לשאול, מקום ויש
לתת מנת על וירד הזמין אם או שכר לקבל מנת על מתחילה ירד
כיצד כן ואם הרוב, אחר בממון הולכים אין הוא כלל הרי בחינם,
מהרי"ט בשו"ת כתב כבר לכך התשובה מספק, ממון להוציא יכולים
הסתברות מכח הבאה חזקה שכל תשובה ד"ה כז סי' העזר אבן
מכח באה זמנו בתוך פורע אדם דאין חזקה "אבל כעדים: חשובה
סהדי דאנן מחוב ועדיף פרע... שלא סהדי דאנן כעדים דחשיב סברא
ואיכא, ד"ה לסוף קרוב כח בסי' שם כתב בזה וכיוצא פרע", שלא
בחינם. טובה עושה אדם שאין המסתברת חזקה שלפנינו בנדון אף
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שולחן עי' מצוה בצורך שמדובר כיון שונה שלפנינו שהנידון אלא
מכוין והיה יתום, שפירנס "מי ה: סעיף רנג סימן דעה יורה ערוך
היה אפילו הגה: פטור. שפרנסו, מה ממנו תבע וכשהגדיל למצוה,
ודוקא פרנסו. הלואה שדרך שפירש לא אם שעה, באותה ליתום לו
מאחר עשה הלואה שדרך אמרינן נמי בסתם, אפילו אחר, אבל יתום,

נכסים לו כ"ה".(תא"ו)שיש סעיף ר"ץ סימן המשפט בחושן ועיין

ג, רמ"ו חו"מ בפ"ת הובא קנז, סי' קמא רע"א שו"ת בכך ודן
ומכאן לשלם, צריך אינו הגדיל שאם ה' רנ"ג יו"ד משו"ע והביא
רמ"א לדעת ואילו למצוה שכיון ידוע אם רק פטור השו"ע שלדעת
אם שגם ומסקנתו פטור, למצוה שכיון ידוע אין אפילו שם ביו"ד
שהוכחנו כפי דרגות שלוש יש יתום בזן ואף לשלם, פטור תפס
היו אפילו פטור, שהיתום מודים שהכל אחת, פעם זן אחר: במקום
הנאמר וזה מחסורו, כל ולא בקביעות זן נכסים, שעה באותה ליתום
שמגיע מודים הכל שבזה – מחסורו כל זן ה, רנג סי' דעה ביורה
שסמכו "יתומים כה: סעיף רצ סי' בחו"מ הנאמר וזה תשלום, לו
הצבי", קרן על מעותיו הניח לא משלו, אותם וזן הבית בעל אצל
ודינו בחינם, לשני לתת עצמו משעבד אדם שאין הדבר שברור

מראש. כך על התנה שלא גם כאפוטרופוס

לעיל, שהוזכר יתום זן מהם: דרגות כמה יש מצווה במעשה כמו"כ
כנ"ל, עליה משלמים כן פי על ואף מצווה, היא שאף אורחים, הכנסת
שמתחשבים הוא והכלל אורחים, הכנסת מסתם חורג שלפנינו הנידון

אחר. במקום והארכנו מצווה, אדם בני אצל נחשב מה

מ"החות שם ועיין מפורשת, התניה שהיתה טענה כאן יש אמנם
הנהנה חייב לגמול, מצפה שהמהנה מסתבר שאם קל"ד סימן יאיר"
הכחשה, כך על ויש התניה שהייתה הוכחה שאין כיון אבל בתשלום,

יתום. מגדל לדין לדמות מקום ויש מלשלם, שפטור הדין חזר

נכבד, בסכום דירה עבור שכירות תביעה בין לחלק מקום ואין
כבנדון שוטפות הוצאות עבור תשלום לבין מצוה, במקום שפטור
יחסית, פעוט סכום שהוא לחודש ש"ח 500 על שמדובר שלפנינו
רגילים, שכירות לדמי זכותו על ויתר שהתובע הודאה מעין ויש מאחר
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הייתה התביעה ואילו אחיו, לע"נ בתלמידים לתמוך שרצה ראיה הרי
הרי אבל זו, לסברא מקום והיה יתכן וחשמל, מים תשלום בעבור רק

"שכירות". על תשלום תובע הוא

שנהנה בנתבע מדובר לא שלפנינו הנדון לעיל, האמור לכל בנוסף
בתיק זה דין בית שפסק [וכדרך שנהנו, הם הילדים אלא מהמבנה
ולפי אחיו], בבני לטפל חייב שאינו נתבע, היה התובע כאשר קודם
עצמם, התלמידים או התלמידים הורי כנגד אלא לתביעה מקום אין זה
עם "מלמד א: סעיף של"ז חו"מ בשו"ע כמבואר במחלוקת זה, ואף
היורד כדין לו לשלם דחייב אומרים יש האב, מדעת שלא חבירו בן

שע"ה סימן לקמן שיתבאר ברשות, שלא חבירו של שדה (מרדכילתוך

מרדכי) והגהות יורדשם משום חייב אם מחלוקת הרי חולקין", ויש ,
לא אבל הלימוד, עצם עבור בתשלום הנידון שם אמנם חבירו, לשדה

השכירות. עבור תשלום על

והאב ישלם, והאב פלוני בן עם למד לחבירו אמר אחר אם אמנם
מעשה, נעשה שתיקתו פי שעל כיון לשלם, האב חייב ושתק, שמע
בנדון ואף לשלם, שחייב ד' אות פ"א סימן המשפט" "נתיבות עיין
יש כן ואם השכירות, מעשה נעשה הרכז של הסכמתו ע"פ שלפנינו
אם גם ערב, מדין ואולי התלמידים במקום הרכז, הנתבע את לחייב
ביקש שהתובע מכחיש והנתבע מאחר אבל שותק, רק היה הוא

הנתבע. שפטור הדין, לעיקר חזרנו תשלום,

הדברים חייב, עמי אכול עמי דור שאמרו מה כי לציין עוד חשוב
שהמזמין אומריםאמורים אנו שאז הדר, את או האוכל את הזמין

היה הדר או האוכל אם אבל תשלום, לקבל ע"מ הייתה שדעתו
הרי לו, והסכים שתק והוא בחינם, לעשות שרצה והאומדנה המזמין,
עומד היה שאכל הדבר אם פרט חינם, על רק היתה שהסכמתו
שתק הבית ובעל לשלם ע"מ חשב שהלוקח מסתבר שאז למכירה,
ג ס"ק קנג המשפט בנתיבות כמבואר תשלום, לקבל שחשב כיון
"בדור מועילה ולא לחצרו זיז הוציא אם מועילה ששתיקה בטעם

בפניו. פירות אכל אם מועילה אינה שתיקה וכן עמי", אכול עמי

הנתבע. את פוטרים האמור לאור
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האמור: מכל העולה

יכולא. אצלו, שדר ובין אצלו שאכל בין מחברו שנהנה מי כל
תשלום. לתבוע המהנה

לביןב. שחייב למיגר", "עביד בגדר שהוא נהנה בין מחלק הש"ך
שפטור. למיגר עביד לא

לביןג. מזיק משום גם שחייב עמי" "אכול בין מחלק החת"ס
מתענה". "הייתי בטענת עצמו לפטור שיכול עמי", "דור

שובד. תשלום, לקבל התכוון לא שמתחילה מודה המהנה אם
לבקש. יכול אינו

שאיןה. החזקה היא וכזו כעדות, חשובה מהסתברות, הבאה חזקה
בחינם. טובה עושה אדם

הואו. וכיום נכסים ליתום יש אפילו אחת פעם יתום שזן מי
כל לא אבל בקביעות יתום זן תשלום; לתבוע יכול אינו גדול
מהסתם לרמ"א למצוה, כיוון אם רק פטור לשו"ע מחסורו
הניח לא מחסורו כל זן תפס; אפילו הוסיף ורע"א פטור,

הצבי. קרן על מעותיו

נוסף,ז. ספק קיים שילמדו, ע"מ לדירה תלמידים הכניס כשאדם
לשלם. חייבים ההורים האם

שיעשהח. מסכים שהוא משתיקתו מבין שחברו ויודע ששותק מי
לשלם. השותק חייב בתשלום, מעשה

תשלום,ט. תמורת שנתכוון תולים שהזמין, זה הוא כשהמהנה
ההנאה. את שהזמין זה הוא הנהנה אם ברור שאינו דבר



מוסתרת - טמירתא שהמתנה

ל סימן

מוסתרת - טמירתא מתנה

zywa t"r dpzn /dtwz `id m`d dfd onfa zrpven dpzn

ozp xaky xg` xkn /xwy ea yiy ea`ha meyix /lawnd

.dlha dpznd m`d ,dpewl ok iptl dpzna

דין פסק

תשנ"ז ב אדר טז התובעבתאריך ע"י תביעה הוגשה (25/3/97)
התביעה נושא בה נכתב למשפחה.כאשר הנכס רבע החזרת

ירושה. בענין בוררות תביעת נכתב: התביעה מהות ובפירוט

כל בירור את בזה מוסרים בוררות: שטר נחתם כך ובעקבות
בפ"ת. הדין לבית ירושה בענין בוררות בענין שבינינו הסכסוכים

את שקל הדין שבית לאחר אולם סמכות, לחוסר טענות נטענו
רבע בענין סמכות לחוסר הטענה כן ועל בר בהן מצא לא הטענות

נדחתה. שעליו והדירות המגרש

ענין:לגופו של

הוא הסכסוך אחים, עוד עמו ומייצג הנתבע של אח הוא התובע
בתצהיר ז"ל, יוסף האב שהשאיר לרכוש טאבו)בקשר לצורך (כנראה

מעביר אני יוסף: האב מצהיר 1/2/72 צדוקמתאריך סעדיה לבני
נאמר לא בתצהיר תמורה, כל ללא ,4271 גוש 138/1 מהחלקה רבע
הנושא המקבל של בתצהיר אבל המגרש, אותו שעל דירה בענין דבר
רבע לי העביר אבי נאמר: חדשים 4 כ לאחר דהיינו 26/6/72 תאריך
חדר דירת בנויה הנ"ל החלקה על תמורה, כל ללא 128/1 מהחלקה

עמידר ומטבח".של חדר בת תוספת וכן הישנה) (הדירה

כ רבעכעבור בטאבו סעדיה ע"ש נרשם ב24/9/72 חדשים 3
העביר תמורה "שללא בטאבו: הנמצא בשטר, נכתב יום ובאותו מהחלקה,
בתסריט..." המסומנת אחד חדר בת דירה [רבע] סעדיה לצדוק יוסף צדוק



ל סימן / משפט חושן / במשפט עיונים שו

בין מכירה הסכם נכרת 22/8/73 ב מכן לאחר כשנה זאת למרות
סעדיה. לבן יוסף האב

וסעד ויוסף הואיל נכתב להסכם החוכריםבהקדמה הנם יה
קיימים החלקה ועל רבע... וסעדיה רבעים שלשה יוסף הרשומים...
השייכת חדרים שני בת ודירה חדר בת עמידר דירת כדלהלן מבנים

לסעדיה. השייכים ושירותים חדר בת דירה וכן ליוסף

וסעדיה לסעדיה, ולהעביר עמידר דירת את למכור חפץ יוסף
ליוסף סעדיה שישלם ל"י אלפים עשרת הסך תמורת לקנות, חפץ
שנבנו והשירותים החדר את ולבעלותו לחזקתו להעביר יוסף מסכים

עמידר. ע"י

בתוספת עמידר דירת לסעדיה נתן האב כי כח, ביפוי נכתב וכן
אשר לה הסמוכה קרקע וחלקת לה הצמודה ושרותים חדר בת דירת

החלקה. רבע על בס"ה תעלה לא

הדין. בבית הדיון בזמן רק לתובעים נודע המכירה שעניין מוסכם,

ע"ש בטאבו הדירה הועברה שכבר אחר שנה וכי תמוהים הדברים
מלא. בכסף אותה וקנה הקונה חזר כמתנה, המקבל

ואומר הנתבע ב"כ כך על נשאל הדיון בעת אלולואכן, טו (פרוטוקול

(20 ,2 עצמותשנח הנתבע כך, על תשובה לי 10)אין ,3 ענה:(עמ'
נרשמה כבר הרי אבל נשאל שוב עמידר, דירת לי שימכור בקשתי

השיב: כך ועל שמך, על בטאבו 17)הדירה להסביר(3, יכול איני
כך על וחזר זה, 23)את .(שם,

במתנה, המגרש את לו נתן אביו שכאשר הנתבע הסביר כן כמו
שנים כמה כעבור רק מזה נודע ולהם כך, על ידעו לא (עמ'האחים

(27 ,3(11 ,4 שהוא(וכן לאחר המתנה את לו נתן שאביו סיפר עוד
לו אמר האבא עם לו שהיה ודברים דין ובעקבות הבית, את עזב
מהחלקה רבע לו שיתן עמו דיבר ואז הביתה, ותחזור הכל תעזוב האב

עמידר דירת 7-4)וגם ,4).

בית בפני לדיון עד בטאבו הרישום מענין ידעו לא האחים לדבריו
על האחים ידעו בביה"ד התביעה לפני שעוד תיקן הנתבע ב"כ הדין,
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נודע המכירה על ואילו מהנתינה] שנים כמה כעבור רק [אבל המתנה
הדיון. בזמן

בסיכומי כי אם למכירה, הסבר ניתן לא הדין בית בפני בדיון אמנם
הסבר: נאמר 14/12/98 ב הדין בבית שניתנו החדש הנתבע ב"כ

חדר בת דירה הועברה בטאבו ברישום דירות בשתי דירתמדובר (ולא
כ נמכרה עמידר דירת ואילו במתנה, ניתנה וזו כשנהעמידר) עבור

ל"י. 10000 תמורת

במפורש נכתב 26/6/72 מ הנתבע בתצהיר מסתבר אינו זה הסבר
לל מחלקה רבע לי העביר בנויה"אבי הנ"ל החלקה ועל תמורה... א

עמידר של חדר ומטבח".דירת חדר בת תוספת וכן הישנה) (הדירה

נרש שבטאבו כיוןמסתבר התוספת, ולא עמידר דירת רק מה
בעית בגלל כנראה נרשמה, לא והתוספת שקיים מה נרשם שבטאבו

מיסים.

דרישתו, בעקבות לבן מגרש רבע מתנה, נתן שהאב שנראה, מה
הדירה את לבן נתן לא האב לאחים, ידועה בלתי היתה זו מתנה
כנראה שפחד הבן ע"י הדירה נקנתה יותר מאוחר אולם המגרש, שעל

הדירה. מתנת "הגנבת" יתברר פן

היא: מכך הנובעת ההלכתית השאלה

טמירתא,א) מתנה היתה שזו שברור כיון תקפה, המתנה האם
יש שלפנינו ובמקרה מתנה, אינה שהיא היא שהדין מוסתרת, מתנה
שניתנה במתנה שמדובר כיון טמירתא, מתנה מסתם יותר חסרון בה

להלן. וראה המקבל, בקשת עקב

ואםב) גלי, בריש הנעשה רישום שהוא בטאבו, הרישום האם
נעשה אם הדין מה אבל לכשרה, המתנה את להפוך צריך היה כן
נתן, לא שהנותן דברים בו ונרשמו כדין, שלא מעשה ברישום
מהרישום שחלק כיון או המתנה, את "מכשיר" כזה רישום האם

מתבטל. הכל להתבטל, דינו

עקבג) למקבל זכויות תוספת או רווח כשאין מתנה, אחר מכר האם
המתנה. את המכר ביטל דין בו נאמר האם המתנה, שלאחר המכירה
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ל"י,ד) אלפים העשרת תשלום האם להתבטל, המתנה דין באם
שהם או שעליו והמבנה המגרש שווי היו גם הם המכר בעת שניתנו

עמידר. דירת את אלא מכסים אינם

ונבאר:

ומתנהא) זכיה הלכות הרמב"ם וכתב מתנה, אינה טמירתא מתנה
שתהיה צריך חולה בין בריא בין מתנה "הנותן א: הלכה ה פרק
שזה כלום, אינה לו ותנו בסתר כתבו לעדים אמר ומפורסמת, גלויה
ובמגיד שיתן", אחר וימכור שיחזור אחרים ממון לאבד כדי מערים
כך אחר שימכור קנוניה למנוע כדי תקנה הוא זה שדין פירש משנה
שמה שאפשר טעם הובא ט פרק ריש זכיה משנה ובכסף לאחרים,
ה: ס"ק רמב סי' בסמ"ע הובא נוסף טעם להחניף, רק מתנה שכותב

מכר". יפה שבעין נראה שיהא "שצריך

טמירתא: מתנה בדין נאמרו דרגות וכמה

חושן ערוך שולחן ופסק המתנה, נתינת את לפרסם יש הדין מן
ג: סעיף רמב סימן משפט

בין בריא של בין מתנה, גלויה"כל שתהא צריך מרע, שכיב של
אפילו אלא וכתבו, תתחבאו לעדים: אמר אם מבעיא לא ומפורסמת.
בשוקא כתבוה אמר: כן אם אלא כלום, אינה לו, כתבו סתם: אמר
בו: כתוב שאין מתנה שטר כל לפיכך בזה. וכיוצא בפרהסיא, וחתמו
גלויה מתנה לו וכתבו וברחובות בשווקים שבו הנותן לנו ואמר
היא, מסותרת מתנה שמא לה חוששין זה, בענין וכיוצא ומפורסמת,

מיניה". קנו אי ואפילו המקבל זכה ולא

להסתיר, ציווה לא גם אבל פרסם, שלא מי הימנה פחותה דרגה
שכותבים שטרות בכל הנוסח הוא שכך שיודע משום פרסם שלא ומה
פסק: ה סעיף שם ערוך בשולחן בשוק". לפרסם לנו "ואמר בהם
למיכתב דנהיגי משום לסתמא, חיישינן לא דהאידנא שאומר מי "יש
סתם, מתנה שטר לכתוב כשמצוה הילכך הכי. מתנתא שטרי בכל
בשוקא כתבוה אמר: כאילו הוי הילכך הסופרים, כמנהג שיכתבו דעתו

בפרהסיא". יונה)וחתמוה ה"ר מדברי חזקת פ' .(נ"י



מוסתרת - טמירתא שטמתנה

רבי בשו"ת הגרע"א פסק בשטר, נכתב לא בפועל אם אולם
אבל סתם, ציוה אם אלא הקלו שלא קלט סימן קמא איגר עקיבא
דגם י"ל סתם בכתוב מקום מכל "אבל הקלו: לא סתם, נכתב
דעלמא במתנה אבל כן,... כתב לא דמש"ה ריעותא הוי האידנא
בזה לכתוב להם שמצוה בדבורו דנכלל לאמרו צריך דאין דהאמתלא
דרגילין דעלמא במתנה ...אבל כן. לכתוב הו"ל לכתוב כמצוה דהוי

הטהור בשולחנו מהמחבר ...דהא ריעותא, הוי לכתוב (ס"ה)כולם

כתבוה דענין טמירתא לענין אבל אמר... דלא היינו דסתמא משמע
בזה כמסותרת לדונו גרעון בו שאין רק אחר ענין הוי לא בשוקא,
כיון במפורש לאמרו שא"צ חשב שהוא טעם ליתן דיש כיון י"ל
בחזקתה]. המתנה וממילא ריעותא כאן אין הכל, לכתוב דנהיגי
לפי הא להרא"ה דאף יורשים, מחזקת הקרקע להוציא קשה ולדינא
לעיקר העלה וכן ל"ק, סתמא דבכתוב לומר יש הב"י החלט'

שמואל משפטי ובתשו' הנ"ל, בתשו' כ"ה)המהרי"ט ואף(סי' וסיים
לפשר, ונכון ראוי בודאי ולזה תיקום, דקיימא היכא ארעא ספק דהוי

להיורשים". יותר נוטה יהיה והפשר

היא אמנם מוסתרת, בפועל שהייתה מתנה היא פחותה יותר דרגה
והובא מא,ב, בתרא לבבא הר"ן כתב כך ועל סיבה, מחמת הוסתרה

שום יש "ולא סא: סימן א חלק לב בן מהר"י לחולקבשו"ת מקום
שטר תגלו אל לעדים אמר בסתם אם דוקא דהיינו ולומר לחלוק
או פלוני בני ישמע שלא כדי טענה מחמת להו אמר ולא תפקדתא
עובדא בההיא הר"ן כתב כבר טענה מחמת להו אמר אם אבל קרובי

הבתים חזקת ב)דפרק מ, אתתא(ב"ב לקדושי דאזל גברא דההוא
ואמר וצווח קם קשישא בריה שמע נכסי, לכולהו לה כתביה אזל
בעבר איטמרו זילו להו אמר עליה, תהא מה גברא וההוא להו
טענה דמחמת דאע"ג משמע מהא ז"ל: כתב הנזכר והרב ימינא,
טענה מחמת הכא דהא היא, טמירתא מתנתא דליטמרו, להו אמר
דוקא דהכא אפשר ומיהו היא, טמירתא דמתנתא אמרינן הכי ואפילו

מנפשיהמשום יהיב להודלא ואמר מנפשיה דיהיב היכא אבל ,
הא בכי קרובי, או בני פלוני ישמע שלא כדי איטמרו טענה מחמת

לשונו". כאן עד היא טמירתא מתנה דלאו מסתברא
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סיבה, מחמת היתה המתנה של ההסתרה אם שאף מהר"ן למדנו
מחמת נתן כשלא מתנה, אינה האחרים, הילדים עם לריב לא כדי כגון
מסתפק הר"ן ואף מתנה דין לה יהיה עצמו מחמת נתן אם אבל עצמו,
בחזקת הנכסים להעמיד יש ומספק בטלה המתנה ענין שבכל בדין

מהריב"ל. בשו"ת כתב וכך יורשים,

מועילה, אינה מקרה בכל המקבל ביוזמת היא המתנה שאם הרי
המהריב"ל: שכתב וכפי מסתיר הוא למה הנותן שיאמר צריך כן וכמו
אל להו קאמר שבסתם אני רואה השואל דברי מתוך דהא "משום

טענה". מחמת להו אמר ולא הצואה תגלו

שם, המהריב"ל פסק המקבל יוזמת בלא תשובהואף בפתחי הוא (וכן

באשם) שאם אומר אני "ועוד המוחזקים: הם היורשים ספק, שבכל ,
הייתי לא טענה, מחמת איטמרו זילו לעדים להו כדאמר לידי מעשה
והוא הר"ן, דברי אלא הדין בזה לנו שאין ביה, אידון מה יודע
פסיקתא מילתא דלאו וכיון וכו' אפשר ומיהו כתב שכן ליה מספקא
מקום ויש הנותן... בחזקת או היורשים בחזקת הנכסים העמד היא
לבטל בא ואתה מתנה היא שהמתנה כיון נמי הדין דהוא לומר לחולק
דבריר היכא אלא אותה לבטל נוכל לא טמירתא מתנתא מכח אותה
לכאורה. נראה היה כך חזקתה על המתנה העמד הספק על אבל לן
דאיכא ...וכיון היא, מילתא דלאו אשכחינן שפיר מעיינן כד אבל
או הנותן בחזקת הנכסים דהעמד לכללים הדרינן דרבוותא פלוגתא

היורשים". בחזקת

עליה ידעו לא שהרי מוסתרת הייתה המתנה שלפנינו בנדון והנה
הייתה המתנה הדיון, שעת עד האב עם וחיו שהיו האחים שאר

שנכ וכפי המקבל, ע"י רצהיזומה לא המקבל שהבן בפרוטוקול תב
חלקת את לו הבטיח שאביו לאחר רק לחזור והסכים לאביו, לחזור
החסרונות כל יש להלן, כך על ועיין הטאבו לולי זו, ובמתנה השדה,
למנוע תקנה בגלל בטלה טמירתא מתנה אם בין טמירתא: מתנה של
צריך שמנותן משום אם ובין החנפה מחשש היא אם בין הערמה
כהבטחה בקשתו ע"פ למקבל ניתנה שהיא ספק ואין יפה, בעין שיתן

שבה. ההסתרה עקב להתבטל ודינה לאב, יחזור שהבן כדי
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במתנה, והחזיק המקבל תפס "ואפילו ג: רמב רמ"א כתב אמנם
מידו הרא"ש)מוציאין בשם במתנה(טור אותו החזיקו אם מיהו .

לך מתנה: בשטר ליה כתב אם ולכן סתר. בה שייך לא מעכשיו,
וכו' בשוקא כתבוה כתב: כאילו ליה הוה מעכשיו, ביה (ר'"וחזק

ב) חלק נט"ו .ירוחם

שהרי ובדירה, במגרש המקבל את החזיק לא הנותן שלפנינו במקרה
מהמתנה. ידעו לא האחים רבות שנים שבמשך הודו הכל

שכךב) וכיון הבן, שם על נרשם המגרש שלפנינו בנדון והנה
שלא לטענה מקום שאין כיון טמירתא", "למתנה לחוש לכאורה אין
יש אולי רישום, שיש כיון קנוניה, לצורך כתב או להחניף אלא כתב
שנרשמה אף כי נראה אולם יפה, בעין שנתן נראה שלא חסרון רק
לה והוגנבה מתנה אותה בתוך הערמה שנעשתה כיון בטאבו, המתנה
שגם ברור אין שוב האב, ידיעת ובלי כדין, שלא דירה מכירת גם
לדירה הנוגע השטר שחלק כיון קימת, המגרש של עצמה המתנה
ונראה תופסת, אינה המגרש של המתנה אף כי לומר יש אמת אינו
וברור האב, בידיעת נעשה לא שנעשה כפי שהרישום ספק אין כי
לו יש שכבר מה את יותר מאוחר לקנות הבן טרח חינם על שלא
כרעי על עומד שהשטר שהבין מפני אלא הטאבו, בשטר רישום עליו
הרישום. את לבטל עצמו האב אף או האחים יוכלו ובקלות תרנגולת,

שניג) ביטל מקח, אותו על שונים בזמנים שטרות שני הדין מן
אין אם הראשון את השני ביטל מתנה אחר מכר ואף הראשון את
בטעם נחלקו א מד ובכתובות הקונה, לטובת האחרון בשטר תוספת
שבזה משום הטעם אם הראשון, את שני ביטל שטרות שבשני
משום או מזויף היה הראשון שהשטר הודה הרי נוסף שטר שכתב
ורמב"ם הראשון, שטר של שעבוד על מחל השני שטר שבכתיבת
ב, רמ בנתה"מ כמבואר הראשון הטעם שהוא כרפרם פסקו ושו"ע
עי' בטל. הראשון שטר השני, בשטר דבר מוסיף אינו אם כן ועל
אחד קונה בשם אחת שדה על היוצאים שטרות "שני א: רמ שו"ע

ה היה אם שווה זמנם אחרוןואין ביטל לא מכר והשני מתנה ראשון
מכר". בשם וכתב חזר אחריות לו שלהוסיף לומר שיש האחד את
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אחריות כל הוסיף השני שטר אם ספק לכאורה שלפנינו במקרה והנה
חורין בני לו היה האב שהרי הבן, לטובת האב של חוב בעל כלפי
כי נראה לאב, שיש חוב בעל מפני מגינה האחריות אם ואף לגביה,
תשאר הקרקע ולעולם אחריות, תועיל לא בטאבו העברה אחרי כיום
השני שטר כי לומר מקום כשיש אלא אמרו לא הרי והעיקר הקונה, ביד
כתיבת עם מלאה תמורה ששולמה שלפנינו במקרה אבל להוסיף, בא
שלא ברור שהרי הראשון, את ביטל השני ששטר ספק אין השני, השטר
ולא באחריות, לזכות כדי רק דירה, מחיר גבוה, תשלום משלם הבן היה
ידוע אין אבל שטרות שני כשלפנינו אלא קיים, מתנה אחר מכר אמרו
והרי מלא, תשלום שכן וכל שהוא כל תשלום שולם השני שטר שבמועד
המכירה. בעת התשלום עבור בפועל קבלות היו הדין לבית שהוצג כפי

סכוםד) האם ולהעריך לשער יש ל"י, אלפים עשרת ששולמו כיון
שעליו. המגרש שווי גם או הדירה שווי בשעתו היה זה

כפינעיר, הראשונים ל"י 3000 של בקבלה פגם שנתגלה אף כי
מהותי. פגם זה אין הנתבע ב"כ שהציג

ה בשטחלאור מאחיו יותר יקבל הנתבע כי לפסוק נראה אמור
אלפים עשרת ששולמו בעת ל"י אלפים עשרת שווי כפי רק ובמבנה

היורשים. כל בחזקת הוא והמבנה השטח יתרת ושאר הלירות,

מכל האמור:העולה

לפלוניא. כתבו אמר טמירתא: – מוסתרת במתנה דרגות שלש
המקבל אין הנתינה את תפרסמו אמר לא אם ופרסמו מתנה
טוען אבל פרסם לא העדים; מידו קנו אם אפילו בה זוכה
נוטה לפשר יש נכתב, לא ובפועל יכתבו שכך שידע משום
היורשים ששאר רצה שלא בגלל פרסם לא היורשים; לטובת
בטלה, המתנה המתנה, ביקש שהזוכה בגלל נתן אם יכעסו,

מיורשים. מוצאים ואין ספק ביוזמתו נתן

מוסתר.ב. זה אין מעכשיו הקנה כשהמקנה

מקוםג. יש הנותן, שנתכוון ממה יותר שכלל בטאבו רישום
בטל. שהכל לפקפק

אםד. אבל ראשון, מבטל אינו דבר שמוסיף מקח אותו על שני שטר
ראשון. מבטל שהוא הרי תשלום, גם שולם שני שטר כתיבת בזמן
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משומש רכב במכירת אונאה
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דין פסק

רכב. קנית בענין התובע ע"י תביעה לפנינו הוגשה

כבר שנסעה 94 שנת אקספרס רנו מכונית מהנתבע קנה התובע
הרכב את מסר התובע חמישית". "יד הוא הקונה כאשר ק"מ 136,000

מכון. בדיקת של בכסף לחסוך שרצה כיון בלבד, שטחית לבדיקה

מים נזילת היתה נסיעה, ק"מ ו-800 חודשים כשלשה זמן כעבור
נשרף ובינתיים רדיאטור להחליף הקונה והוצרך המים מיכל מפקק

טעות. מקח וטענת נזק תשלום תובע הוא כן ועל מנוע, ראש

פרטית, חברה של ברכב שמדובר לו הודע לא כי התובע טען עוד
שמדוב ידע לא שהוא הבדלוכן אין כי נתברר בדיון חמישית, ביד ר

פרטית. חברה של ברכב או פרטי ברכב מדובר אם בין במחירון

סיבות. מכמה וכל מכל התובע תביעת לדחות יש

חברה": "רכב של הטענה לגבי

רכבא) לעיל, כאמור המחירון וע"פ מאחר מום, טענת זו אין
המחירון. אותו את לו יש פרטי ורכב פרטית מחברה

ידעב) הקונה מקרה ובכל לקונה, שהודיע אומר שהמוכר במיוחד
פרטית. חברה של עסק בדיוק זה והרי בובות, במסחר עסק שהמוכר
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ברשיוןג) במפורש כתוב וכך [הקונה], חמישית יד הוא הרכב
לגבי לטענות מקום אין זה מטעם [וגם לטעות, מקום היה ולא הרכב
יותר שנסע ברכב שמדובר כיון להלן], המובא מלבד הרדיאטור,
מדובר שהרי גם ומה לשנה, ק"מ 27,200- כ פרטי, לרכב מהממוצע

מסחרי. לרכב מיועד וטיבעו טיבו שעצם ברכב

נראהד) אין הודיע, לא שהמוכר הקונה טענת נכונה אכן אם גם
של הוא הרכב אם לקונה להודיע המוכר של מתפקידו זה שהיה
שימש זה שרכב לקונה המוכר שהודיע מה ומספיק פרטית, חברה
מומים הקונה לפני למנות המוכר של תפקיד זה ואין בובות, למכירת

מום. זה אין שלקונה לו כשנראה

הרכב אם אכפת, לקונה אם ידע שלא המוכר טוען כאשר גם ומה
לא. או פרטית חברה רכב הוא

לפניו שאין המוכר חושב כלל בדרך כי נפסק להלכה כי רואים ואנו
ובעלה "איילונית", הנשואין אחר שנמצאת אשה לדבר דוגמה מום,
תוספת לה שמגיע שהדין כתובתה, תוספת תובעת והיא לגרשה רוצה
איילונית אינה שהיא חשבה שהאשה מניחים שאנו לפי וזאת כתובה,
מוטל היה הבעל ועל מהם, שידעה המובהקים הסימנים מקצת למרות
אבן בשו"ע וכמבואר כתובתה, הפסידה לא כן ועל ולחשוש, לגלות

הבא]. סי' גם [וראה א. ס"ק שם שמואל ובבית קיז סי' העזר

ונמצא לחבירו שור המוכר כג: רלב בשו"ע האמור להוסיף ויש
ולא לעבודה בשור מעונין והקונה לעבודה ראוי [שאינו נגחן
שאין לחרישה, קונים שהרוב אע"פ טעות, מקח אינו לשחיטה],

המוכר. מן להוציא הרוב אחר הולכים

"א ד': רל, סימן כולוועיין אפילו לך מוכר אני זה מרתף לו מר
בחומץ מעוניין שהקונה שחשב המוכר טענת כן ואם הגיעו", חומץ

זה". מ"מרתף שונה אינה המכונית ובודאי מתקבלת,

הרדיאטור טענת ג,ד'):לגבי לעיל האמור (מלבד

המוכר.ה) על ולא להתנות הקונה שעל הוא הכלל
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דמבטל הדין הוא דסירכא, "טריפות יב: רל"ב סימן שו"ע גם וראה
לאתנויי". ליה הוי דשכיח, דבר והוי דהואיל הגה: חולקים. ויש מקח,

"דהואיל חולקים: היש סוברים ואעפ"כ גמור במום מדובר ושם
במום אלא נחלקו שלא לומר ויש לאתנוי", לי הוי דשכיח דבר והוי
מוטל הלוקח על כי מודים הכל גמור, שאינו מום נמצא אבל גדול,
לעיל, שהובא נגחן ונמצא לחרישה שור לגבי שמצינו וכמו להתנות,

טעות. ומקח אונאה בדיני מלא זה ודבר

ומה להסתפק, שיש במקום לבדוק, היה מוטל הקונה על ועוד זאת
לקח והרי המוכר על סמך שלא מודה הרי הקונה שלפנינו שבנדון גם
לחסוך שרצה כיון מקיפה לבדיקה הלך שלא ומה לבדיקה, הרכב את

תקין. שהכל בטוח שהיה מפני ולא מכון בדיקת של בכסף

יכול שהלוקח דבר היה "אם שכתב: י ס"ק רל"ב סמ"ע גם ועיין
כן לעשות הקפיד ולא ולטועמו לנסות שיכולים כגון לאלתר להבחינו
ישן, רכב לבדוק שהנוהג הוא ודאי חוזר", אינו סתם לו מכר והמוכר

מומים. בטענת לבוא יכול אינו לבדוק הקפיד לא ואם

שהלוקח שאף רמ"א שדעת נראה יח סעיף רלב מסי' ולכאורה
"המוכר שם: נאמר שכן לחזור, הוא יכול מקום מכל בדק לא
המום, אותו מחמת המקח ואבד נראה שאינו מום בו שיש דבר
לו שאין שור לחברו המוכר כיצד הדמים, את מחזיר זה הרי

שיניים)טוחנות מניח(פירוש והיה שלו, הבקר עם הלוקח והניחו
עד אוכל, אינו שזה יודע היה ולא ואוכלים כולם לפני המאכל
וכן הדמים, את ויחזיר הנבילה את לו מחזיר זה הרי ברעב, שמת
לזה, ומחזיר מזה שלוקח סרסור המוכר היה ואם בזה, כיוצא כל
נשבע הספסר הרי זה, במום ידע ולא עמו המקח משהה ואינו
השור לבדוק הלוקח על שהיה מפני ויפטר, זה במום ידע שלא
הוא כן עשה ולא והואיל שימות, קודם לו ולהחזירו עצמו בפני

עצמו". על הפסיד

צריך הסרסור דאפילו להו וסבירא חולקים "ויש רמ"א: כתב כך ועל
בכל הדין והוא אחרים, להונות לו אין נתאנה דהוא ואע"ג לשלם,

פש שלא בדבר שכן וכל עיקר, לי נראה וכן בזה, הקונהכיוצא ע
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הוא אין בדק, לא והקונה מום נמצא אם גם שלכאורה הרי כלל...",
בנזק. לבדו נושא

לחשוש הקונה על שהיה שכיח דבר בין הדין שחלוק ברור אמנם
גמור מום שהוא דבר בין הדין חלוק כן וכמו שכיח, שאינו לדבר
ברדיאטור חור לבין שיניים, לו שאין השור כמו לתיקון ניתן שאינו
כמו נתונים עם ברכב הוא שכיח דבר וגם לתיקון, ניתן שהוא

לעיל. שהובא

להתנות: לו היה בענין כללים כמה יג סי' בחיים ובחרת בשו"ת כתב וכבר

להתנותא. הקונה על שהיה מום נמצא כאשר אמורים הדברים
כלום, שווה אינו שקנה מה כי התברר אם אבל שנקנה, בדבר
בהן ונמצא תפילין קנה כגון להתנות, הקונה על שהיה אף

בטל. המקח לתקון, ניתנת שאינה טעות

להעלותב. הקונה על שהיה בדבר אמורים הדברים נוסף: כלל
תפילין. בהלכות מבין שאינו בקונה לא אבל דעתו, על

שלג. שתפילין דעתו על להעלות עליו היה לא מבין, אפילו
דיעבד. הפסול גמור פסול בהם יהיה מומחה

כיד. לכל ברור הרי בתפילין, השתמש הקונה כי נתברר אם גם
פסול" בו שיש דעתו על עלה שלא סהדי "ואנן טעה הקונה
שאינו מום, בו שנמצא לאחר במקח למשתמש דומה ואינו
המום, למרות שנתרצה אפשר לומר יש שם כי לחזור, יכול
כי ברור אלא והסכים, רשע שאדם תולים אין זה בכגון אבל

טעות. והמקח מחילה ואין טעות

מקחו) דיני נדון אם ובין אונאה דיני זה במקרה נדון אם בין
רק חוזר שהמתאנה באונאה הכלל בתביעתו: איחר כבר הקונה טעות,
סעיף רכז סימן ערוך בשולחן וכנפסק ולקרובו, לתגר שיראה כדי עד
ביותר המקח ולבטל בשתות אונאתו ולתבוע לחזור יכול מתי "עד ז:
יכול אינו יותר, שהה ואם לקרובו. או לתגר שיראה כדי עד משתות,
חקר לא כן ועל אונס לו שהיה יברר ואם אונאתו. לתבוע ולא לחזור

עדיין". בו לחזור יכול נתאנה, אם לידע זה זמן בתוך
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תקלה, לו שארעה עד ק"מ 800 הקונה נסע שלפנינו במקרה כאן
מכדי יותר הדעות לכל שזה המכירה, אחר חדשים שלשה שהה וגם

ולקרובו. לחגר שיראה

כיוןז) מהמקח, חזרה המצדיק מום זה אין ברדיאטור שנמצא חור
אירע מי אצל ספק ובכל הבדיקה, בזמן נזילה שהיתה התברר שלא
רלב סימן למשל ראה הקונה, על מוטל ההוכחה נטל וכיוצא, מום
נודע אם טרפה, ונמצאת ושחטה לטבחה, לחבירו בהמה "המוכר י"א:
פי והוגלד הכוסות בית שנקבו כגון כשלקחה, טריפה שהיתה בודאי
שלשה תוך קנאה אם שניקב, ימים שלשה לו שיש ידוע שאז המכה
ג' תוך קנאה לא ואם הדמים. להחזיר וצריך טעות מקח הוי ימים,
להביא הלוקח על לאו, אם ג' תוך ניקב אם ספק הוי דאז ימים,...

בידו". עדיין הם אם הדמים ויתן יפסיד לא, ואם ראיה,

שובח) המום, גילוי אחר בו השתמש ואעפ"כ מום שגילה לוקח
"המוכר ג: רל"ב בשו"ע כמפורש מחל" זה "והרי לחזור, יכול אינו
במקח ונמצא מטלטלים, שאר או בהמה או עבד או קרקע לחבירו
מקח שזה שנים, כמה לאחר אפי' מחזירו הלוקח, בו ידע שלא מום
אם אבל במום. שידע אחר במקח ישתמש שלא והוא הוא, טעות

להחזיר". יכול ואינו מחל ה"ז המום, שראה אחר בו נשתמש

או התנה אם חוץ לחזור יכול אינו גם ושתק השתמש לא ואם
פתחי ראה להחזיר יכול היה לא ואם מוחל, שאינו מראש הודיע

א. ס"ק רלב תשובה

תוצאתט) בגלל שנגרם הנזק כי ברור הרי מום, היה אכן אם גם
על היא המנוע, ראש נשרף שבעטיה הקניה, לאחר הקונה של הזנחה
שורו מזיק ואף אונאה, בהלכות פעמים כמה כמבואר הקונה, חשבון
לשקלים ענין זה חור וסתימת נבילה. פחת על חייב אינו חברו של
גם זמן, לאחר לתבוע שניתן מום בכלל אינו וזה בכלל, אם בודדים

לתבוע. ניתן היה אם

ונעשה החמור את השוכר ג: שט משפט חושן רמ"א פסק וכבר
פשיעה, הוי ונתקלקל, משוי עליו והניח לכך חש ולא בדרך, פסח
היה ולא לדרכו נחוץ היה אם אבל משוי. עליו להניח ה"ל דלא
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נתיבות ופסק ופטור. פשיעה, הוי לא אחר, חמור לשכור אפשר
אחר חמור לשכור מצא כשלא דמילתא, "כללא שם: ביאורים המשפט
עליו, משוי להניח רשות לו יש לכתחילה ואפילו גוונא, בכל פטור
הוליכו ואם להניחו, מחויב נאמן יש אם אז אחר, חמור וכשמוצא

ריקן". עמו להוליכו יכול נאמן ובדליכא חייב, עמו

כמום. נחשב ברדיאטור החור אין כאמור,

שהסכימו "כל ו: סעיף רלב סימן משפט חושן ערוך שולחן ועיין
וכל מחזירין. זה, מקח בו שמחזירים מום שהוא המדינה בני עליו
שכל פירש, אם אלא בו, מחזיר אינו ה"ז מום, שאינו עליו שהסכימו

סומך". הוא המדינה מנהג על סתם, ונותן הנושא

כנפסק היא, ברורה הלכה מום בכלל שהוא מוסכם היה אם אבל
הדבר אלא לוקח אינו סתם, הלוקח "כל כן: שאחרי ז בסעיף שם
חוזר אתה שאין מנת על ואמר: המוכר פירש ואם מום. מכל שלם
וימחול בממכרו שיש המום שיפרש עד חוזר, זה הרי במום, עלי

לו: שיאמר עד או מום)הלוקח, דמיו(כל הפוחת זה במקח שימצא
בו לו שמוחל הדבר לידע צריך שהמוחל אותו, קבלתי וכך כך עד

האונאה". המפרש כמו אותו, ויפרש

מאד תמוהים ופשרה בשבועה המוכר את לחיב שיש חברי דברי
בעיני.

אין קונים, כזה מסוג דברים ע"ד מום, כאן היה לא כאמור
על היה ספק כל ללא רב, כה וזמן שימוש אחר לתבוע מקום
ספק ואין כזה, מסוג לתביעה מקום שאין שנהוג וכפי לדעת, הקונה
משלם עוד היה הוא לערכאות תביעתו מגיש הפונה היה שאילו

משפט. הוצאות

שהיה נכונות] שאינן שברור דלהלן ההנחות [כל נניח אם גם ונוסיף
וגם עליו, לותר שרגילים במום מדובר שאין נניח אם וגם מום כאן
מסוג שבדברים נניח אם וגם לבדוק, הקונה היה יכול שלא נניח אם
מומים בטענת לבוא שאפשר נניח אם וגם להתנות, המוכר על אלו
"כל הוא: כלל הרי בהם, להשתמש והמשיך אותם גילה שהקונה אחר
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לעיל שהובא וכפי ראיה" להביא עליו ברשותו ספק שנולד ,(ח)מי
שהחפץ חליפין בקנין ורק א', רכד סימן וכן יא, רל"ב סימן משו"ע

בפו מחלוקת יש הקנין בזמן המוכר בידי כשהלוקחנשאר אבל סקים,
הקונה, על היא ההוכחה שחובת הכל על מוסכם לרשותו החפץ משך
שנולד מי "כל ראיה להביא הלוקח על רכ"ד סי' בשו"ע נפסק וכן
ועל תוספות, ע"פ רכ"ד ט"ז ועיין ראיה", להביא עליו ברשותו ספק
דעה אף ואין נטרפה, לקיחתו שקודם ראיה להביא הלוקח על כן
שבועה אין וגם להשבע, צריך הטריפה את הקונה או שהמוכר אחת
חושן בפתחי גם הובא וכן לידע, לו היה לא עצמו שלמוכר בדבר

צ"א. והערה פ"ז הערה שצ"ב עמ'

"ישבע א רכד, רמ"א שכתב בחמור פרה במחליף שמצאנו ומה
שביאר: שם בהגר"א עיין ופטור", אלו המומין ידע שלא המוכר
וחנוני אשתו נכסי על והמוציא אחר ביד וספריו כליו כ"המכיר שדינו
טענת על אף להשבע צריך לדבר רגלים שיש "דכל פנקסו, על

ספק".

י"ז, רל"ב סימן בשו"ע שהובא שמן לדין לדמות חברי שבא ומה
שמן נאד לשמעון שמכר "ראובן נאמר: שם בשו"ע כלל, דומה אינו
מצאו וכשפתחו טוב, שהוא לו שאמר המוכר על סמך אלא פתחו ולא
לא ואם עמו, שהתנה כמו טוב שמן לו שנתן המוכר ישבע עכור,
וצלול טוב שמן לו לתת עמו שהתנה הלוקח ישבע להשבע, רצה
דמיו כמה ישומו או השמן לו ויחזיר לו, שנתן השמן הוא ושזה
הפחת", את לו יחזיר לקחתו הלוקח ירצה ואם טוב, משמן פחותים
שאותו הנושא על לקונה, המוכר לו שאמר אמורים הדברים כן ואם
עכור, נמצא ובפועל עכור אינו שהשמן טוב, שמן לקנות הקונה ביקש
ברדיאטור חור אין לקונה, אומר הנתבע היה אילו במכונית בזה כיוצא

לדמות. מקום היה חור, שיש אח"כ ונמצא

לחלוטין טוב אינו השמן עכור, נמצא והשמן שמן כשקונים ועוד זאת
תמורת היותר לכל לתקנו ניתן חור עם רדיאטור גמור, מום הוא וכולו

גמור. מום כבעלת נחשבת זה בגלל המכונית כל ואין קטן, תשלום

נדחית. התובע תביעת כן על
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האמור: מכל העולה

אכפתא. שהדבר ידע שלא בטענה עצמו לפטור יכול המוכר
בדבר. מקפיד הקונה שאין או לקונה

לדברב. פרט המוכר, על ולא להתנות הקונה שעל הוא הכלל
לפי מבין; אינו שהקונה ידוע כאשר גמור; מום שכיח; שאינו

הבין. לא שאכן נראה הקניה לאחר הקונה התנהגות
הנקנה.ג. בדבר השתמש שהקונה לאחר ניתן לא ככלל
הנזקד. נזק נגרם כך ועקב מום שגילה לאחר שנשתמש קונה

הקונה. על הוא
המוכרה. על להוכיח, הקונה על המום, אירע מתי ספק יש כאשר

מום. ונמצא מום בלא ליתן המוכר התנה אם רק להישבע

לב סימן

קיבל לא והמזמין סוכן דרך מלון בית הזמנת
ההזמנה כפי

men dlib /oelnd lra cbp ezriaza gewll xefrl okeq lr

on /zepzdl lhen in lr /d`cedk dwizy /xebl jiynde

.mend elv`y ayeg epi` ziad lra mzqd

דין פסק
תשס"ג שבט י'

ביחיד. ואפסוק שאדון הסכימו הצדדים ממונית, תביעה לפנינו הוגשה

החרדי, לציבור נופש ארגן "ל.", חברת בעל התובע שמתברר כפי
במלון חדרים התובע דרך הזמין הנתבע "יתד", בעיתון פרסום ע"י

ספר. - קרית תושב הוא עצמו הנתבע בטבריה, השקט" "חוף

שני בעבור לילות 3 שהם ימים 4 עבור עליו שדובר הסכום
ש"ח. 5,380 הוא תינוק, ובנוסף קטנים, בוגרים, ילדים שלשה מבוגרים,

ש"ח. 1,000 רק מראש הנתבע שילם בפועל



ההזמנה כפי קיבל לא והמזמין סוכן דרך מלון בית שכאהזמנת

ועוד נפשות 10 ל- המתאימים גדולים חדרים שני הזמין הנתבע
טענות. אין זה חדר לגבי הנשוי, בנו בעבור נוסף חדר

2 רק קיבל גדולים חדרים לקבל במקום כי הנתבע טוען בפועל
את קיבל ,14:00 בשעה לקבלם ובמקום מיטות, 4 של קטנים, חדרים
9 קיבל 24:00 השעה לקראת ורק ,16:30 בשעה הקטנים החדרים
בעבור נוסף חדר פיצוי לדבריו לו והובטח מיטות, 10 מתוך מיטות
החדר את אולם הקטנים, החדרים בעבור וכן החדרים קבלת איחור
נמשך הנוסף החדר ניקוי כי טוען אולם הצהרים, אחר בשעות קיבל
- התובע ע"י הוסכם לא האחרון זה פרט - בוקר לפנות 02:00 עד

בפרוטוקול. נרשם לא

את תואם שאינו אירוע שהיה בעניין טענות הנתבע טוען עוד
אבל תקלות, היו "אמנם טען התובע לו, שהובטחה החרדית האוירה
ואילו עצמה... בטבריה חלופי מלון קיבל בעיניו חן מצא שלא מי כל

הראשון". במלון להישאר התעקש הנתבע

ואיני מאחר להישאר, התעקשתי לא "אני הנתבע: השיב זה על
30 כ- והיו שהתלוננו, אלו שכל טען התובע הפרוצדורות". את מכיר

נענו. תלונותיהם כל לינות, 5,000 מתוך תלונות

סירב. הנתבע אבל נוסף, לילה פיצוי לנתבע שהציע טוען עוד

גדולים, חדרים הנתבע הזמין שאכן הנחה מנקודת יוצאים אנו
היתה ולא מאחר נוסף, חדר קיבל וכפיצוי קטנים קיבל ובפועל

הכחשה.

לתבוע כך אחר ורק לשלם הנתבע על שהיה התובע, שטען טענה
תפקידו. מתוקף בתביעה לו עוזר היה התובע הוא ואז המלון, את

חושב אם ישלם למה שילם, שלא מי וכי טענה, אינה זו טענה
"ממוחזק" יהפך בכך והרי בחזרה, כך אחר לתבוע כדי הוא, שצודק

מחברו". "למוציא

גם ומה טענה, זו אין כן, שעשו אחרים שהיו התובע טוען ואם
ויש מראש, הנתבע שילם לא טעות עקב רק זה שבמקרה שנתברר,

מראש. שלמו כבר המלון נגד שהתלוננו שאותם להניח
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המלון בית כלפי טענותיו להגיש לנתבע שהיה התובע טענת גם
מוטלת בוצעה שלא הזמנה בדבר טענה כל טענה, אינה כלפיו, ולא

דברים הם מהסוכן, ולא מהמלון לתבוע שניתן מה הסוכן, שאינןעל
וכיוצא. טוב לא אוכל במלון, תקלות כגון: בו, תלויים

פסק וכבר לסייע, הסוכן על ומוטל יתכן שכאלו, טענות לגבי ואף
וקבל לשמעון בטוח חוב המציא "ראובן רצד: סי' סוף חו"מ רמ"א
עם להשתדל וצריכים החוב, נתקלקל כך ואחר הסרסרות, על שכר
הואיל טרחה, אותה יטריח שראובן רוצה ושמעון החוב, בעד השר

שמעון". עם דהדין אומרים יש החוב, מן שכר וקיבל

הרמ"א. עם הסכים בפ"ת חולק, שהש"ך ואף

דלהלן: מהנימוקים התובע תביעת לקבל שיש נראה אולם

שארא) או קרקע... לחברו "המוכר ג: רלג בשו"ע נפסק כבר
לאחר ואפילו מחזירו הלוקח, ידע שלא מום במקח ונמצא מטלטלין
אחר במקח בו נשתמש שלא והוא הוא, טעות מקח שזה שנים, כמה
מחל זה הרי המום, שראה אחר בו נשתמש אם אבל במום, שידע

להחזיר". יכול ואינו

לאחר גם כי חולק אין הרי שלפנינו, לנידון מזה ללמוד יש לכאורה
המשיך שהובטחו, כפי אינם שהחדרים דהיינו המום, את הנתבע שגילה
מקום ומכל בחזרה, כספו ביקש ולא חזר, ולא במלון להתגורר הנתבע
שהבטיח כיון מיד, לחזור לו היה שקשה אמנם ואף לביתו. חזר לא

תחתיו. זמין היה לא אולי לחזרה טנדר וגם חופש, לילדים

ובינתיים להחזיר יכול היה ולא במקח מום שגילה מי בדין הנה
לא אם א' רלב המשפט נתיבות לדעת הפוסקים, נחלקו בו, השתמש
שעושה דבר המום] נתגלה שבו [החפץ והוא בביתו המוכר היה
אחר אפילו בו, לחזור יכול ויאכל, שיעשה כדי בו ונשתמש ואוכל,
האונאה גילוי לאחר בו נשתמש אם באונאה, הדין וכן ימים, כמה
ומחזיר קנה בשתות אזי בביתו, היה לא שהמאנה מחמת החזירו, ולא
אפילו לכן למום, דומה משתות וביותר בו, נשתמש אפילו אונאה,
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[כיון מחל. שודאי אומרים בו, נשתמש אם להחזיר יכול היה לא
ואוכל]. עושה שאינו

פסק שכדבריו וכתב המשפט הנתיבות דברי הביא א רלב ובפ"ת
למוכר הודיע שאם הוסיף אפרים" וב"מחנה ב, נ, בב"מ הריטב"א
ובשו"ת למוכר, שמחל אומרים ואין לחזור יכול בחפץ, נשתמש ואח"כ
כן ועל המקח, בעיקר רוצה שהלוקח אונאה בין מחלק מסכת גליא
המקח, את לבטל לא אבל המקח, דמי הפרש על רק מועילה הודעה

א שאז מום, נמצא ההודעה,לבין מועילה לא להשתמש רוצה אינו ם
המוכר, עם הדין למוכר, שילם כבר אם הדין: שתלוי מכריע, ובפ"ת

הלוקח. עם הדין שילם, לא עדיין אם

בו, לחזור יכול אינו ואז מום הדרך באמצע גילה שאם הביא ושם
משום חזר לא אם אבל לחזור, שרשאי הדרך, באמצע שהוא מפני
חילקו שלא מפני מתקבלת, טענתו אין לחזור, שאפשר ידיעה, חוסר

יודע. לאינו יודע בין חכמים

גם בו, לחזור שרוצה הודיע לא "הקונה" שלפנינו: להנידון ומכאן
אמנם ואף להלן, כאמור מתקבלת, אינה טענתו ידע, שלא טוען אם
להם שהבטיח גם ומה הילדים, בגלל לחזור היה יכול שלא שנראה
דמיון בזה יש ולכאורה דבריו, שיקיים בלא הביתה יחזור וכיצד מלון
להישאר ולא יום כעבור לחזור היה שיכול מפני טענה, זו אין לאונס,
לשלם מתכונן שאינו למוכר להודיע עליו היה ובודאי ימים, מספר

חלק. או הכל

כי לסוכן להודיע הנתבע על היה גמור, מום היה אם אף לסיכום,
ומשלא אחד, לילה רק להישאר עליו היה היותר ולכל בו, לחזור רוצה
לכל ההזמנה. כל תשלום אי על בטענות לבוא יכול אינו כן, עשה
לשלם לא שיכול "אונאה", בגדר במקצת, להפחית לבקש יכול היותר

לעיל. שהובא וכפי ההפרש את

שאין לסוכן, הודיע שלא כיון לחייבו, יש ההפרש על שגם אלא
הטענה מלבד זאת לעיל. וכנזכר אונאה דין ע"פ וכנדרש לשלם, ברצונו

חלופי. מלון לבקש לו שהיה דלהלן
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ואםב) נוסף, חדר כפיצוי קיבל שהנתבע חולק אין ועוד, זאת
בטענה. לבוא יכול שאינו הרי אותו, מספק אינו זה שפיצוי הודיע, לא

לאג) שאני הרי מהאירוח, הנתבע חוזר היה אילו התובע, טוען
משלם ואני מאחר הנתבע, עבור מלא מחיר המלון לבעל משלם הייתי
שתיקה, שבכל הוא וכלל לתובע, נזק נגרם ההודעה ובאי נפשות, לפי
השתיקה הרי מעשה, נעשה שתיקתו פי שעל השותק שיודע
מעשה "כשעושה ה ס"ק פא חו"מ המשפט נתיבות עיין כהתחייבות,
שאמר אחד כגון כריצוי, הוי ושתק, בפניו דיבורו ע"פ חברו בשל
ומשך לקנותו מושכו והנני זה בסך שלך חפץ לוקח הנני לחברו
פא, שם רמ"א פסק כן, ועל וריצוי", כהודאה הוי ושתק, חברו בפני
ואבי הבן, אבי בפני חברו בן עם ללמוד בחור עם שהתנה מי ז:
לו שהיה כלום, האב דיבר שלא אע"פ כהודאה, שתיקה שתק, הבן

למחות. לאב

עש לא אפילו מזה, נעשהויותר שבשתיקתו יודע אם מעשה, ה
לענין ה רמח דעה יורה שו"ע אמרו וכבר בתוצאות, חייב מעשה,
ליה, ניחא ודאי ושתק, הבעל ידע שאם לבנה, מלמד ששכרה אשה
כיון בפניו, המלמד את שכרה שלא שאע"פ יא: ס"ק שם ובש"ך

ליה. ניחא הסתם מן ושתק, ששכרה הבעל שידע

התובע,ד) ברשות חלופי מלון היה הרי התובע, טען נוספת טענה
שעשו כשם חילופי מלון מקבל והיה מבקש היה הנתבע רצה אילו

מזה. ידע לא שהוא הנתבע ענה כך ועל אחרים. זאת

זו, אפשרות על להודיע התובע על מוטל היה האם שאלה לפנינו
מראש. זאת ולדרוש לבקש הנתבע על מוטל היה או

העזר באבן גם נלמד ומשם שלג, חו"מ פועלים בהלכות הוא כלל
הבית שבעל "כל א: ס"ק קיז שמואל הבית מדברי ונעתיק קיז,
יכול ואינו הפועל, על ההפסד מוטל יודעים, אינם או יודעים והפועל
והפועל יודע הבית כשהבעל כן אם אלא הבית, הבעל מן להוציא
אחר באשה שנמצא מום לגבי גם להלכה נלמד ומכאן יודע", אינו
"אין כתובתה: תובעת והאשה לגרשה רוצה הבעל כך ועקב הנשואין
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בדק ולא אותה לבדוק יכול היה כשהבעל כן אם אלא כתובה, לה
מום]. [שזה יודעת" אינה והיא

שיש ידע לא או ידע הנתבע אם ספק, היה אילו שלפנינו הנידון
יתכן התשלום, לפני עדיין והספק חלופי, מלון לבקש אפשרות לו
אף פטור, והיה זה במקרה הנזכר הבית" כ"בעל דינו התובע והרי
שאצל ידע לא הסוכן שאכן ואפשר לבדוק, היה יכול השוכר כאן
כן ועל לשלם, מתכוין אינו שהוא כדי עד קריטי כה הדבר השוכר
אם ספק שלנו וכיון החילופית, האפשרות על לו הודיע לא הסוכן
ובמקרה הפועל, של להיות צריך היה ההפסד ידעו, או ידעו לא שניהם

הסוכן. הוא הפועל שלפנינו,

ברצונו שאין לתובע הנתבע מודיע היה שאילו ברור כן, פי על אף
לא שהנתבע מודים והכל חלופי, מלון התובע לו מציע היה לשלם,

לתובע. שכזו הודעה הודיע

ברור, שהחוב כיון לכתובה, הנידון לדמות יותר שיש נראה עוד
של החוב יודעת, אינה והיא לבדוק יכול היה כשהבעל בכתובה וכמו

הבעל, על מוטל הכתובה

חילופי, מלון שתבעו אנשים שהיו חולק ואין מאחר ועוד, זאת
נאמן אינו ושוב ידעו, ששניהם בדבר שמדובר נוטה הדבר וקבלו,

ידעתי. שלא בטענה ברור, מחוב עצמו לפטור הנתבע

חושבה) או ומסכים רואה אדם או הבית, בעל אין כי הוא כלל
מום. לו שיש

למי לדמות יש לכתובה, שלפנינו הנדון לדמות" יש "אם כן ועל
שכתב הסימנים, כל לא אבל נישואיה לפני איילונית סימני בה שנתגלו
הפועל שעל הדין את שהביא לאחר א ס"ק קיז, שמואל הבית
דהיא משום כתובה ותוספת כתובה לה יש באיילונית "לכן להתנות:
קצת לה דידוע אע"ג תשמיש, בשעת נתקשה היא אם יודעת אינה
שאינה דאפשר כיון איילונית שהיא לו לגלות עליה מוטל אין סימנים,
הוא", מפסיד אז סימנים, בקצת לבדוק יכול היה והוא איילונית,
שקולה יודעת וכן כנשים דדים לה שאין שיודעת אשה לעצמנו ונתאר
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להכיר אפשר שאותו נוסף מסימן ידעה לא עדיין אבל גבר, כשל עבה
שהיא שם, שמואל בבית כנפסק הוא, הדין ואעפ"כ הנשואין, אחרי רק
איילונית, אינה שהיא לטעות מקום לה שהיה כיון ידעה כלא נחשבת

לחוש. לו יש סימנים, שראה שכיון כידע, נחשב הבעל ואילו

אדם אף המוסר!]: מספרי בעיקר לנו [הידוע כלל, כאן למדנו הרי
חסר עוד כל בולטים סימנים לו יש אם ואף מום לו שיש חושב לא
ואומדנה מום, לו שאין הוא משוכנע ארבע, מתוך אחד סימן אפילו לו
אף ממון, אף פיה על להוציא שניתן שנפסק עד ברורה כך כל זו
שהוא כל חסרון שיש שאף לחשוב היה יכול האשה, כמו הסוכן, כאן
להצדיק כדי "נורא" כך כל מום כאן אין עדיין אבל שסיפק, בסחורה
שאין שחשב מה לפי בצדק הוא סבר כן ועל אחר, למקום העברה
היה יותר, טוב "שידע" השוכר ואילו זאת, על לשוכר להודיע צורך

האחר. למקום העברה לדרוש עליו

ש"חו) מאלף יותר הרבה מהמלון נהנה שהנתבע לנו ברור בנוסף,
אוכל גם יש כלפיהם, טענות לו שהיו החדרים, מלבד שהרי ששילם,
אילו לדון, מקום ויש טענות, כך על לו ואין מהם שנהנה ומתקנים
חייב לפחות הרי החוב, יתרת לגבי הצודק מי הדין לבית ספק היה
"למודה שלפנינו זה מקרה נהפך האם שהוא, כל סכום עדיין הוא
השיב והלה מנה, חברו את שתבע מי [כגון דין, בית פי על במקצת"
וחלק הלוואה עבור כתשלום חלק מידך: כדין קיבלתי הזה המנה את
יש הריבית שאת מיד פוסקים דין בית והרי ריבית, עבור כתשלום
פז הסמ"ע בו שנחלקו במקצת] כמודה הנתבע נחשב האם להחזיר,
חייב ולש"ך יג, ס"ק ופז יט ס"ק עה סי' חו"מ והש"ך טז ס"ק
בית פי על מהתביעה בחלק שחויב מי כל במקצת, מודה שבועת
לומר יש ביהודה לנודע שאולי כתב ט ס"ק עה סי' שבפ"ת אלא דין,

דין. בית ע"פ במקצת מודה בדין כסמ"ע לי" "קים

לגבי השלכה לזה יש שבועה, וחייב במקצת כמודה דינו אכן ואם
הדין. פסק

ש"ח, 2,800 רק לו ישלם שהנתבע להתפשר לנתבע הציע התובע
הסכים. לא הנתבע אבל
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מאחר אולם הסכום, בכל הנתבע את לחייב שיש נראה הדין מן
המעטה, בלשון מהאירוח", מרוצה יצא "לא שהנתבע לנו ברור וגם
הראשונית הצעתו ע"פ הנתבע עם להתפשר לתובע דין בית מציע
אם הראשונה בהצעתו אדם תופסים [אין ש"ח. 2,800 רק לו שישולם
להתדיין התובע נאלץ כן ועל להצעה בתחילה שכנגד הצד הסכים לא

יז]. סי' בסוף סמ"ע עיין הדין, בית עמו

ש"ח. 4,380 לתובע לשלם הנתבע על הדין: בית פוסק האמור לאור

רק על להתפשר לתובע ומומלץ מבוקש הדין משורת לפנים אולם
בטענת שיש כיון בתחילה, התובע מוכן שהיה וכפי ש"ח, 2,800

הדין. מן שלא אף הצדק מן הנתבע

האמור: מכל העולה

הואא. הנקנה הדבר אם מום, בו שנמצא במקח שנשתמש מי
עשה אם לו, להחזיר בבית היה לא והמוכר ועושה, אוכל

לחזור. עדיין יכול ואכל,

מחלוקתב. ונשתמש, לחזור רוצה כי למוכר והודיע מום נמצא
שילם. ללא שילם כבר אם בין מחלקים ויש לחזור; רשאי אם

השתיקהג. לנזק, לגרום כולה שהשתיקה שיודע לקוח של שתיקה
כהתחייבות.

לבואד. קשה כן ועל טוב הוא שלו שהמקח בטוח תמיד מוכר
בטענות. אליו

וא"כה. בשבועה, חייב האם מחלוקת יש במקצת, שחויב נתבע
בפשרה. לחיוב מקום יש

אותוו. מחייבת אינה זו פשרה הדיון, לפני פשרה שהציע תובע
בב"ד. דיון היה אם
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לג סימן

על חובה האם יקרה, מצבה לבנית צוואה
לקיימה היורשים

ceak /znd ixac miiwl devn mixne` izn /ze`eev ly zexev

lr znd zelraa mipey`x zwelgn /dxihtd ixg` m`e a`

yixed `l a`dyk /milra epi` izne milra znd izn /eiqkp

.a`d zeaeg rextl oad deevn m`d

הייתה האם שבצוואה, המחייב הכח מהו לברר עלינו תחילה
ציוה צוואה באיזה לדעת חשוב כן ועל מצוה רק או מחיים, הקנאה
הוא לנפטר הנוגע ככל שהעיזבון אפשר האם לדון עלינו וכן הנותן,
נפל לא למת הנצרך וכל שמת, למרות הנפטר, של רכושו עדיין

ליורשים. מעולם

בין: להבחין יש

הנותן.א. של בחייו עוד אותה קונה שהזוכה הוא ענינה קנין, צוואת

המת".ב. דברי לקיים "מצוה משום המחייבת צוואה

ואם.ג. אב כבוד משום גם המחייבת לבנו אב צוואת

כבודו.ד. לצורך רכושו על המת בעלות

אולם שחור, בשיש האמורי", "דרכי משום לדון מקום יש כן כמו
שאלה. בכך אין כאילו זה לענין נתייחס

בהקנאה. צוואה א.

שלש קיימות כלל מחייבות:בדרך צוואה צורות

זוא. במתנה החסרון גמור. בקנין בחייו, עוד האדם שנותן מתנה
את יתן אדם אם אלו. בנכסים שליטה אין שוב שלנותן הוא
היו וכבר הדירה, מן אביו את לסלק הבן יכול לבנו, דירתו

ב. מט, סוף כתובות ועי' מעולם... דברים
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השליטהב. שאז המיתה. קודם אחת שעה שתחול מהיום מתנה
מיתתו. שעת עד הנותן בידי נשארת בנכסים

זוכהג. זו במתנה למות. הנוטה חולה – מרע" "שכיב מתנת
המתנה צורות שבשתי בעוד קנין, שום בלא פה, בעל המקבל,

קנין. בפעולת צורך יש דלעיל

דעתו עליו תיטרף שלא כדי חכמים תקנת היא מרע שכיב מתנת
ברגעיו כרצונו נכסיו את לחלק יוכל לא כי לכשיחשוש החולה של

האחרונים.

בוחנים צלולה. בדעה יהא שהנותן הוא המתנה לתחולת [תנאי
לענין דבריו אם לענין. הן תשובותיו אם ובודקים שאלות ע"י אותו

צלולה]. בדעה הוא כי מניחים –

מאליה. המתנה מתבטלת החולה, הבריא שאם הוא זה בדין החסרון
הבריא האם השאלה לגבי ליורשים המקבל בין למשפטים גורם זה דין

לא. או הצוואה לאחר הנותן

ולא לזוכים שייך הרכוש אלו, מצורות באחד האב ציוה שאם הרי
לא אם כן ואם דין. פי על היורשים הם הזוכים אם גם ירושה, מכח
אנו השיש, הוצאות ישלם ופלוני יירש פלוני אמר אלא התניה, הייתה
נפסק וכן אמרו, כ,א בביצה הזוכה. את מחייב זה האם לשאלה, באים
יטול מנה בתי, וישא לפלוני מנה תנו יב: רנג משפט חושן בשו"ע
ברור שלכאורה אף ישא. לא ירצה לא ואם ישא ירצה אם הבת ואת
לא שהמקבל יודע היה אילו המנה את נותן הנותן היה שלא לנו
יקים הזוכה ירצה ואם יקבל, הירושה את כאן ואף בתו. את ישא
יהיה לא אבל יקים, לא ירצה לא ואם שקיבל, מהכספים המצבה את

התניה. הייתה לא אם לכפות ניתן

המת. דברי לקיים מצוה ב.

שאר לגבי לא אבל הנפטר, של רכוש לגבי רק היא זו מצוה
מצו': ולענין ד"ה נג סי' ח"ב התשב"ץ שו"ת כתב וכבר דברים,
החיים שיצווה נשיא או מלך ולא נביא מיתתו בשעת האדם "שאין
לקים [מצוה זה אמרו ולא המות, ביום שלטון שאין דברו לקיים
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שלו מממון שהרי כלום בממונו שיעשה כשציוה אלא המת], דברי
דברו". לקיים הכל וחיבין לצוות יכול

סוגיות: בשלש הוזכרה המת, ממון לגבי זו, הלכה

גטיןא. א)במסכת טו – ב מצאו(יד ולא לאחד מעות השולח :
מי ליורשי שינתן סוברים יש משלח, מת ובינתיים שמת, כיון

המת" דברי לקיים "מצוה משום לו שנשתלחו

גטיןב. א)במסכת שאמר(מ' מי :– שפחתי "פלונית מותו בשעת
היורשים את כופין רוח" קורת לה יעשה לי, עשתה רוח קורת

המת". דברי לקיים "מצוה משום רוח קורת לה ועושין

א)בכתובותג. אף(ע' בשבוע", הקטן לבני שקל "תנו המצוה :
שיגדל עד לו נותנים אין ליותר, זקוק והקטן בירושה לו שנפלו

המת". דברי לקיים "מצוה משום שקל רק אלא

תם רבנו וכןדעת הראשון בתרוץ "הא", ד"ה א, ע' כתובות, בתוספות, (הובאה

"והא") בד"ה בתוספות ע"א יג גיטין דבריבמסכת לקיים "מצוה אומרים שאין
כשהושלשהמת" לבני"אלא שקל "תנו כשאומר כן, על לכך. מתחילה

ולא המת דברי לקיים מצוה אז רק והשליש, לפלוני" מנה "תנו או
– רוח קורת לה שיעשו השפחה בענין שאמרו ומה צוואות. בשאר

עצמה ביד כמושלשת כבר עצמה שהיא נוספים)משום הסברים שם .(וקיימים

היה, כך הסתם ומן שליש, ביד השליש לא המצווה אם כן ואם
הדין. מן הצוואה את לקיים חייבים בצוואה הזוכים אין

לקיים מצוה נפסק: ב' רנ"ב סי' משפט, חושן ערוך בשלחן והנה
לשם לשליש עכשיו שנותנו והוא ומת, שצוה בריא אפילו המת. דברי
לידו שבא או כך, לשם ולא קודם, בידו היו אבל רמ"א: וכתב כך.

המת. דברי לקיים מצוה משום בזה אין הצוואה, אחר

ציוה אם מקום מכל "הושלש", מעכב שלהלכה שנראה אף והנה
הרא"ה דעת מצינו שכן הושלש, שלא מה מעכב שאין יתכן ליורשיו,
כן], חילקו לא שהראשונים כתב [ושם קכג סי' וסוף נד סי' הריטב"א בשו"ת (הובאה

הרא"ה), את להביא בלא כך פסק ששם אלא רא בחלקהוסי' התשובה הובאה וכן
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והוא ז"ל הרא"ה מרבינו בידינו תופסין "אנו רנב: סי' סוף בב"י
שציוה כל לכך, ידו מתחת הוציא לא דאפילו בעיני והנכון האמת
בו יש שתק, או עליו וקבל לעשות בידו שסיפק למי או ליורשין
שהובאה כפי רמב"ן דעת וכן המת", דברי לקיים מצוה משום
אין כמצווה, ולא כנותן אמר שאם שכתב אלא נג, סי' ח"ב בתשב"ץ

דברו. לקיים חייבים

פסק ד, בס"ק שם דעתו וכ"נ ז, ס"ק רנב בסי' הש"ך ולכאורה
לפלו לתת נדר או שנשבע מי רמ"א: דברי שעל וכךכרא"ה, כך ני

דברי לקיים מצוה משום בזה ואין פטורים יורשיו נתן, ולא ומת
ליתן להיורשים ציוה לא גם נתן שלא "כיון הש"ך: כתב המת,
ליורשיו שציוה כיון כך, לשם השליש שלא אף משמע הסמ"ע עכ"ל
ובב"י ריטב"א וכ"כ המת דברי לקיים מצוה ביה אמרינן ליתן

הביאו".

לקיים הם חייבים לכאורה ליורשיו בצוואה ציוה כשהאב כן ואם
סיבות: משתי הדברים כן שאין אלא המת, דברי לקיים מצוה משום גם

קנא) סי' רע"א ג)בשו"ת ס"ק רנב בפ"ת גם דברי(הובא שמתוך כתב
והש"ך מעכב, אינו ה"הושלש" וסובר חולק הרא"ה כי נראה הריטב"א
ההלכה הרי כן ואם תמוה, הושלש, לסוברים הרא"ה בין שהשווה

להלכה]. הרא"ה דברי אין [וא"כ מעכב שהושלש

אםב) גם ואפשר לבנו בפיו כשציוה אלא אמר לא הרא"ה אף
חתום דבר לו מסר אלא בפניו ציוה לא אם אבל לו, ושלח כתב
דברי לקיים מצוה משום בזה שיש לנו מנין מותו, לאחר שיקראנו

המת.

משום זו בצואה יש האם למצבה, מנכסיו לתת שציוה מי לגבי לדון יש
הושלש. בלא גם לחיוב מקום יש מצוה, יש אכן שאם מצוה, עשיית

לשלם היורש שחייב סברות יש ומת, צדקה לתת שנדר מי והנה
גרוע ואינו מחיים לנדרו השתעבדו שהנכסים כיון [מהירושה]

קטו)מהשליש, וסי' קיד סי' חו"מ וחת"ס ג', ס"ק רנ"ב קצה"ח ברור(ראה אבל ,
מחיים, חיוב בה היה שלא כיון המצבה נידון על מכאן ללמוד שאין
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"פלונית שאמר מי לגבי שאמרו: ב' קמ"ט ב"ב בתוספות שמצינו אלא
את כופים רוח" קורת לה יעשה – רוח קורת לי עשתה שפחתי
לא והרי תוס': והקשו המת" דברי לקיים "מצוה משום היורשים
לקיים מצוה יותר יש שחרור "לגבי ותירצו דבר? שליש ביד הושלש
"מצוה אומרים חשובה מצוה שלצורך הרי דברים", מבשאר המת דברי
היא אילו מצבה לענין הדין שהוא אפשר כן אם המת", דברי לקיים

חשובה. מצוה אכן

על מצבה יעקב ויצב כגון: מפסוקים נלמד המצבה עניין והנה
רחל קבורת מצבת היא כ)קבורתה לה אדם(בראשית עצם וראה ,

ציון אצלו טו)ובנה לט לגבי(יחזקאל אמורים אלו שדברים אלא ,
חצובות מפוארות מצבות עושים היו מלפנים אמנם פשוטה, מצבה
החיים בגשר זה בכל עיין וביטל, גמליאל רבן שבא עד במערות
מדרש: הובא ושם לנפטר, תועלת בזה אין אבל כח, סי' א חלק
מועיל, אינו לרשע מוסיף אינו לצדיק למה? תפארת מבנין מצבה

שם. עיין

אפ אי אבל במצבות, נהגו כיום במצבותאולם שנהגו לומר שר
שם. עיין גמליאל, רבן תקנת מאז יקרות

יש ואולי מצוה, משום מפוארת מצבה לבנית בצואה אין כן ואם
החיים". "גשר עיין האמורי, דרכי חשש משום בזה

כ"ד סי' החדשות ציון בנין בשו"ת כי נעיר שם)עוד דן(עיין
עפ"י קנין עשה ולא נכסיו ליתן שמצוה מי לגבי בשאלה המחבר
והביא לקבלם. הזוכה רשאי האם אפוטרופוס, אצל מונח והעיזבון דין
ופסק המת". דברי לקיים "מצוה דין לגבי פוסקים שיטות ארבע שם
בלא אף אלא כר"ת, שלא לי", "קים לומר יכול שהמוחזק שם
המוחזק, – איפכא הדין הוא זה לפי הזוכה, ביד להשאיר יש הושלש
כר"ת, לי" "קים לומר יכולים המצבה, של במקרה היורשים דהיינו
רק חלה המת דברי לקיים שמצוה שו"ע גם פסק שכן גם ומה

שהושלש. בממון

ואילך. ו אות רכד סי' ח"ב מהרש"ם ועי'
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עזבונו. על המת בעלות ואם, אב כבוד ג.

ואם. אב כבוד מדין אביו צוואת את לקיים הבן חייב לכאורה

ההורים. מות לאחר חלה זו מצוה האם לדון יש

האח את לכבד הבנים חייבים אין ההורים מות שלאחר מצינו
"שגנאי ואם, אב מכבוד נובע גדול אח כבוד שחיוב לפי – הגדול

בזה". מצטערים והם תולדותם שיתבזו להם הוא

כבמותו בחייו באביו כבוד לנהוג חייב שהבן מצינו זאת לעומת
ע"ב) ל"א .(קדושין

עצמו", "מחמת כבוד כי קובע סח, סימן בשו"ת, איגר עקיבא הג"ר
מיתה, לאחר גם הכבוד נוהג מורי", "אבי כבוד בתואר לכנותו כגון:
מאביו, צער למנוע כגון: לאביו, רוח נחת עשיית לשם הבא כבוד אבל
לאחר נוהג אינו אביו, אשת ואת הגדול אחיו את לכבד – זה ובכלל
צוואה, בקיום ואם אב כבוד משום שיש ופסק הכריע רע"א מיתה.
דבריהם. לקיים כשנזהר עצמו", מחמת "כבוד בכלל נכלל זה שאף

הבן על מצוה שאין שאף אומר קסח סי' ח"א יעקב השבות אמנם
לפנים משום עליו חיוב יש מקום מכל הדין, מן המת דברי לקיים
שלא גם אמו, או אביו הוא המת אם המת דברי לקיים הדין משורת
פסק וע"כ בדברים, רק אלא כך על כופים שאין אלא המת, מנכסי
מקום כשהיה גם לו להתיר אפשר אי למצוה, כף תקיעת נתן אם

עבירה נדנוד בהתרתו שיש דבר מתירים שאין משום גם(להתיר, הובא

ג) כב, חו"מ "קצתבפ"ת אב: צוואת בענין כתב נג סי' ח"ב ובתשב"ץ ,
בדבר". יש מצוה

רכד. סי' ב חלק מהרש"ם בשו"ת בזה עוד ועיין

חדשה. בשאלה לדון עלינו עתה

מממון אלא מממונו אביו את לכבד חייב אינו הבן כי הוא כלל
מאביו הבן לפני הנופלים ירושה כספי של דינם מה – מעתה האב.
או מהם, אביו את לכבד חייב והבן האב, ממון הם חשובים האם –
האב? כבוד עבור להוציאם חייב הבן ואין הבן, ממון הם חשובים
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שם, רע"א ממוןנוטהבשו"ת הרי הממון, שירשו "כיון לפסוק:
אביהם". צוואת לקיים מחויבים ואינם שלהם

יאיר חות בשו"ת במוסגר)[עיין – קל"ט סי' משל(סוף דהוא כתב שם
לכל שיש לקבורה אמות לארבע שהכוונה נראה מדבריו אבל אב,
רכד סי' ח"ב במהרש"ם בזה עי' ואולם הוצאות]. לשאר ולא אדם,

להלן. עיין אב, של שהוא שנראה וטז טו אות

למת. שייך המת רכוש אין כי נוטה שרע"א למדנו הרי

מי עוד "שאלת כתב: שעה סימן א חלק הרשב"א בשו"ת והנה
שמת, פלוני קבורת על מצבה לקנות אלו במעות זכה לחברו שאמר
שאינו לפי זכה לא שהמת ואומר המזכה בו חזר כך ואחר הלה וזכה
זוכה שהמת טוען והלה קנה. דלא לחמור כמזכה הוא והרי בעולם,

בשקלים ששנינו מאותה ראיה והביא לכבודו. שהו' מה ב')בכל (ג'

על דימוס או לפניו זילוף יעשה אומר נתן רבי ליורשיו. המת מותר
מי. עם הדין קברו...

שבשקלים מאותה והראיה ידו. על שנתן מי עם הדין תשובה
לנותנים... חוזר ואינו מיתה... לאחר להם בשגבו בברייתא לה דפרישו
למת מזה יותר גדול כבוד לך אין הקבר על שמעמידין והמצבה
זה". וכבוד למצוה בו זכה וכבר הזילוף... מן יותר למת הוא והרי

"המקנה ג: רי, סי' חו"מ ברמ"א להלכה נפסקו אלו רשב"א ודברי
קנה". וכבודו קבורתו לצורך שהוא כל למת דבר

צורך שהוא דבר "כל שכתב: שיד אות כתובות שעורים קובץ ועיין
לו", הצריך דבר לענין שלו עדיין ומקרי ליורשין, קודם הוא המת,
רשב"א בשם ח בתרא בבא מקובצת בשיטה מבואר שכן שם וכתב
מדין הוא ליורשיו המת מותר וכשאמרו ממש", זכיה בתורת "שהוא
קנין אין ששנינו ומה לבניו, להורישו הוא ושלו המת שזכה ירושה
אפרים שהמחנה כתב אמנם בו, צורך למת שאין בדבר הוא למת,
אמר לא הרשב"א שאף - מקובצת מהשיטה כנראה ושלא - פירש

אלא זכה מצוה.שהמת משום רק

גיטין רש"י מדברי שדייק לא סי' ומתנה זכיה אפרים מחנה ועיין
בטעות, זכיה משום מתבטלת הזכיה מת הזוכה שאם שכתב במה ב יד
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מהר"ח שו"ת בזה ועיין למת, גם קנין יש טעות, הייתה לא שאם הרי
קס. סי' זרוע אור

שיש הסוברים ראשונים עוד הביא נו סי' ח"א מבשר קול ובשו"ת
צורך שהוא לדבר אלא קניין לו שיש אמרו לא ולדבריו למת, קנין
מהמנהג, הוכיח וכן הקדש", "כדין הוא זוכה שהמת והטעם המת,
אלא אדם קוברים שאין א, קיב בתרא בבא פי על המנהג שהרי
עוד מותו לאחר גם עבורו ומשלמים חלקה קונים זה ולצורך בשלו,
וסי' של סי' דעה יורה סופר חתם בשו"ת וכמובא קבורתו, קודם
הנעשית קבר חלקת בקנית תועלת מה קונה, אינו המת ואם שלא,
הרי לכבודו, המת שציווה מה שכל שם פסק כן ועל המיתה? לאחר

אדם. כל קודם מוחזק והוא מת של זה

ובא הסבא - אביו בחיי שמת אב כגון נחלה, משמוש לענין והנה
חובות בעלי אביו, מכח סבו את יירש אם והרי לרשת, הנכד - הבן
בקבר יורש האב אם קנט בתרא בבא דנו כך ועל קודמים, האב של
רשב"א רמב"ן כגון והראשונים נחלה", "משמוש ע"י לבנו, ומנחיל
בתשובת שם זרוע אור מהר"ח ובשו"ת בקבר, יורש לשון נקטו ור"ן
ראיה אין משמוש, ע"י זוכה אם שאף כתב ז"ל מרדכי ב"ר הר"י
שמחלק הרי זכיה, למת שאין לפי למת, תקנה אחרת דעת אם שזוכה
עצמו המת רכוש שלגבי הרי כן ואם נחלה. לבין מבחוץ זכיה בין

ברשותו. שהוא הוא ודאי

הב"ח: עם הרא"ש זה בדין נחלקו שלכאורה אלא

ואין שמת גר ז"ל, הרא"ש לא"א "שאלה רע"ה סי' חו"מ בטור
יראה תשובה, בקבורתו. הן חייבין אם נכסיו ישראל ובזבזו יורשין לו
שתהא מצינו לא קבורתו ושעבוד נכסיו הופקרו הגר שמת דמיד
הב"ח וכתב זה". שעבוד חל לא דמחיים נכסיו שעבוד על מוטלת
כל דהלא "ותו כתב: השאר ובין כרא"ש שלא רע"ה סי' חו"מ שם
ארבע בתוך הוא הכל כאילו חשוב שם שמת בבית שהן המטלטלין
בכל לאדם לו קונות אמות דארבע רבנן דתיקון וכיון מת, של אמותיו
נכסיו לו קונה שהמת שכן כל לאינצויי, ליתו דלא היכי כי מקום

לקבורה". אמותיו ד' תוך
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הרשב"א. על חולק והרא"ש כרשב"א, יסבור הב"ח ולכאורה

נכסיו, כל ישראל ובזבזו שמת "גר נפסק: ב רעה סי' ערוך ובשלחן
בנכסי הזוכים ישראל".אין כל משאר יתר בקבורתו חייבים ו

להחזיר חייבים יורשים למה שדן ו אות טז, ב"ק איש חזון ועיין
היו אכלום אילו הרי יאוש, לאחר בעין היא אם מורישם שגזל גזילה
אין הגזלן כשמת והרי כהפקר, נחשבת העולם לגבי שהגזילה פטורים,
דהנכסים היכי דכי "וי"ל וכתב: זוכה, הקודם כל ויהא חיוב למתים
השבה למצות רמיא גזילה האי ה"נ הלוה, דמת אע"ג לחוב משועבדים
של החטא שמשקל מה דכל חי, הוא כאילו דמת... אע"ג הגזלן מכח
זכות למתים יש קיים, חייב שהוא והממון למתקן ואפשר תלוי האדם

לחיים". כמו

ורשות בבעלות הוא עדיין המת לצורך שהוא דבר שכל למדנו הרי
אין מנכסיו, תקברוהו אל "אמר ל-לא: רנג, שו"ע גם ועיין המת,
מממונו שנתן מי מנכסיו, לקברו היורשים את כופים אלא לו, שומעים
ע: ס"ק ובסמ"ע לקברו", חייבים היורשים מעט, ושייר הרבה מתנות
שם שירשו והנכסים אביהן, במקום שהן לקברו חייבים היורשים

משלו. אותו וקוברים עליהן אביהם

כ"ב סימן ליקוטים בחו"מ עצמו איש בחזון לסנהדריןאכן גם (נדפס

א) ירושהמח, דין כאן דאין נראה וכו' ליה בזו כי סובר "ת"ק כתב:
למצותו מתפש מצוה לדבר ממון כל אלא זכיה בר המת שאין ממש
שיעשו שרצונן הנותנים דעת דאמדינן כאן והעיקר צדקה, בכלל והוא
ור"נ ליורשיו, ליתן הוא המובחר סבר ות"ק המובחר, את בצדקתן

המת..." של לצרכו לעשות דהמובחר סבר

שהיה דבר לבין למת הניתן דבר בין מחלק איש שהחזון ואפשר
ממש המת צורך בין לחלק אפשר עוד חי, בעודנו המת של רכושו
הוא כאילו בממון המת זכות נשארה שאז דיניו", את "למתק כגון
רוצה עוד הוא האם יודע שמי המת של רצונו על הוצאות לבין חי,

בו. לחזור רוצה אולי או האמת בעולם בהם לעמוד

עצמו. המת לכבוד נוגעת הצוואה כשאין אמורים רע"א ודברי
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המת האם נחלקו ורא"ש שרשב"א להיאמר הדבר קשה אמנם
שו"ע ואילו כרשב"א פסק רי סי' רמ"א שהרי רכושו, על בעלים
לא השו"ע כלי נושאי שאר וכן ורמ"א כרא"ש, פסק רעה סי'

דבר. העירו

בהמה במעשר כשחייבין השותפין האחין ב: כה חולין אמרו והנה
חייבין מעולם חלקו לא אם "כגון וברש"י: הקולבון, מן פטורין
שקל שניהם בין ששוקלין לגמרי הקולבון מן ופטורין בהמה... במעשר
על או בניו על השוקל ואביהם עומד, בחזקתו אביהם שממון שלם,
השוקל בשקלים דתנן הקולבון, מן פטור בשלו ופוטרו עירו מבני אחד

יד על או עני ידי איןעל נמי ובניו פטור, עירו בן יד על או שכנו
עירו". ובן כשכנו ליה והוו עליו, שקליהם מצות

המת, ברשות עדיין העזבון הירושה, את חלקו שלא זמן שכל הרי
למחצית בניו חוב את שמשלם זה הוא המת כאילו שנחשב כך כדי עד

שמשלמים. הם היורשים ולא השקל,

לו שהיו מי ט: משנה ט פרק שביעית משנה עיין בזה כיוצא
לאוכליהן ינתנו אומר אליעזר רבי בירושה, לו שנפלו שביעית פירות
יוחנן ר' ע"פ ועוד הרע"ב וביאר נשכר. החוטא אין אומרים וחכמים
בקדושת לאכלן נלקטו בהיתר הללו שפירות "אע"פ שם: בירושלמי
הללו פירות לו שנתנו לזה דאסור אליעזר ר' סבר מקום מכל שביעית,
לטעמיה אליעזר דר' אחרים, עם הוא שיאכלם ינתנו אלא לבדו, לאכלן
כלומר בטובה, שביעית פירות לאכול אסור דאמרי כב"ש, דסבר
הילכך אפקרינהו, דרחמנא שביעית פירות לו שנותן למי טובה להחזיק
שיאכלם אסור בירושה לו נפל או במתנה שביעית פירות לו שנתנו זה

לו". שהורישם למי טובה יחזיק שלא לבדו

היורשים כן ועל משלו ליורשים שנותן כמי עדיין נחשב שהמת הרי
בחולין. הנ"ל הסוגיה כפי זה ולכארה טובה. לו מחזיקים

דכל ... ר"ת "אומר והא: ד"ה סוף יג גיטין תוספות גם ועיין
ממון מאותו כוחו פסק ולא הואיל דבריו לקיים מצוה בירושה דאיתא

יורשים. דמכוחו
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זמן כל אבל המת, בבעלות היא הירושה שאכן נראה ולכאורה
אינה לגביו כאילו היא הרי בירושה, תועלת וכל צורך כל למת שאין
כולו מוכרו "דאפילו מי: ד"ה א מג גיטין תוס' ועי' פרוטה, שווה
ל,ב ב"ק יעקב קהלות ועי' כלום", שוה אינו דהא מכור, אינו לגמרי

ממון, תורת לו אין שוה, שאינו אינושדבר הנאה איסור בזה, (כיוצא
בירושה, כ)עובר סי' או"ח קמא, ביהודה נודע עוברעיין העיזבון כן ועל

בעל בשם לד נדרים ברא"ש המובא הדין דמיון: (מעין ליורשיו,
אלא לו סמוך אדם ואין הפקר של ככר שלפניו מי לגבי היראים,
לענין ג ס"ק רד סי' החושן קצות למד ומכאן להקדישו, שיכול הוא,
לתת אמור מכירו שישראל מה על לתרום יכול שהלוי כהונה" "מכירי

בידו). כבר זה כאילו לו

עוברים הם הרי בנכסיו צורך למת אין שאם דומה סברא ומצינו
ליורשים.

מיתה גמר עם דאחריך כתב: ה"ג ד"ה א קלז בתרא בבא רשב"ם
הלל לנכסים צריך הראשון דאין דמשעה לזהמשמע הנותן זיכהו ו

לאחר עד קנה לא מראשון מתנה מקבל האי אבל מיד אחריו השני
להוציא רוצה אין מיתתו לאחר ממונו הנותן אדם דסתם מיתה גמר
שתמה א ס"ק רנב החושן קצות מיתתו.ועיין שתגמר עד מכחו ממונו
היורשין ירושת דעתי "דלפי שכתב קכ"ה סי' ח"ג הרשב"א תשובת על
מיתה" גמר לאחר אלא אינו מרע שכיב ומתנת מיתה גמר עם חלה
נראה כי מיתה, גמר עם היורשים ירושת לומר בעיני יפלא ומאד
הנ"ל רשב"ם וע"פ צע"ג. ודבריו מיתה לאחר אלא אינה ירושה דודאי
לפני עוד אפילו למת צורך שאין שמיד אפשר שכתבנו מה פי ועל

היורשים. בירושה זכו כבר מיתה גמר

הושלש, לא אם המת דברי לקיים מצוה אומרים שאין והטעם
ציוו שהמת שאף לנומשום לפחות הרי מותו, לפני שציווה מה ה

ללא כי לדבר, פה לו היה אילו עתה רוצה המת מה ספק מתעורר
וכיון הזה, בעולם מהרצונות הם שונים האמת בעולם הרצונות ספק

הוא הכלל הרי ספק, לפחות ב)שהדבר רנא סי' רמ"א ספק(עיין כל
אלא המת דברי לקיים אין כן ועל המוחזקים, הם היורשים בצוואה

הזוכה. ביד החפץ כבר כאילו שאז הושלש, אם
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שטוב שברור מה את לעשות יש ספק לנו יש כאשר מזה ויותר
שצוה "מי רפב: סימן משפט חושן ערוך שולחן נפסק וכבר למת,
טוב אין כי ליורשיו יתנהו לעשות, שאפשר הטוב בנכסיו לעשות

מזה".

גזילה להחזיר כגון: המת של רצונו הוא מה לנו ברור כאשר אולם
טובתו שזה לקוברו, כדי או דינו, את ל"מתק" איש החזון וכלשון שגזל,
צער, לו יש ישראל לקבר הובא שלא זמן כל שהרי האמת, בעולם גם

פשוטה, מצבה לגבי הדבר אפשר ואף לקוברו, ציווהחייבים גם ואולי
"כל כן ועל ואם אב כיבוד מצות מקיים שבנו רוח נחת לו יש לבנו
וקבל לעשות - להושלש שדומה - בידו שסיפק למי או ליורשין שציוה
שמת גר גבי אבל המת", דברי לקיים מצוה משום בו יש שתק, או עליו
הדין ששם מת, משאר שונה הדין נכסיו", כל ישראל "בזבזו וכבר
לנפטר תועלת כל יהיה לא הגר שאצל לפי לקברו, חייבים שהיורשים
אל ישליך אחד כל כך נפסוק אם שהרי יקברוהו, המבזבזים תאמר אם
קבורת בהוצאות יותר לשאת ועליו ממני, יותר בזבז חברי ויטען חברו
מהירושה, שלקחו אלו כל את שימצאו עד חלקו את יעכב או המת,
מסתם שונה והדבר רב, זמן קבורה ללא מוטל בינתיים להיות עלול והמת
יתן בירושה חלקו ולפי מקבל, יורש כל כמה מראש קבוע ששם ירושה,

גם ומה ב"בזבזו", מדובר אין וגם באנשיםלקבורה, אמורים שהדברים
קבורתו. לפני עוד הגר נכסי שחלקו ממון" "תאבי

אתה שאי קונם לבנו "האומר אמרו: סוע"ב קח קמא בבא והנה
ירשנו", לא מת אם ובמותו, בחייו ירשנו, מת אם משלי, נהנה
שאסור פי על "ואף כתב: ז"ל יהונתן ה"ר בשם שם מקובצת ובשיטה
לכבדו שמצוה אביו כבוד ומשום הם, שלו הכי אפילו מהן, ליהנות
הרי השם", חלול דאיכא בפירוש למוכרם לו אסור במותו, גם

יורש. של שהרכוש

ב פו בכתובות הריטב"א הנ"ל)ואילו במהרש"ם שהאמין(צוין מי לגבי
על להשביעם יוכל ושלא שיטענו מה לכל הלווה את או אשתו את
יכולים היורשים אין שאכן שם שאמרו יורשיו, ולא הוא לא טענתם,
הרמב"ן וכן הסכימו כולם ז"ל הגאונים "אבל הריטב"א: וכתב להשביע,
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יורש דבשלמא לא, לקוחות לגבי אבל נאמנות, מהני יורשים דלגבי ז"ל
בשעת עצמו לווה של ברשותו הנכסים כאילו הוא והרי דאבוה, כרעא

היורש. של שאינו הרי בלקוחות", כן שאין מה גוביינא,

מחויב ברשותו בעודם נכסיו על שמצוה דכיון המהרש"ם למד ומכאן
שם. עיין כיבוד, לגבי גם ללמוד יש ומכאן אב כשל שזה משום היורש,

"ודילמא ב: פט מכתובות ראיה קצת להביא יש הגאונים וכדברי
מהיורשים שיגבו – אנפשיה". דאפסיד איהו גירשה, למיתה סמוך
אנפשיה. מיקרי מהיורשים גובה שהיא ואף הכתובה. את שניה פעם

שיט. אות שם שעורים בקובץ הובאה זו וראיה

יעמוד שהנפטר לנאמנות, שנוגע כל הרי הנ"ל לפי ולכאורה
ליה "ניחא ב סו ב"מ שאמרו למה לדמות יש להאמין, בהבטחתו
לאחר גם מועיל כן על אמנה, מחוסר להיות ולא בהימנותיה", דליקום
אבל ישר, להיות עתה, גם המת רצון שזה לומר מקום שיש מיתה,
לנו ברור זה אין שנאה, או כעס מחמת בנו, את שהדיר מי בנדון
שנאתם גם אהבתם "גם והלא רצונו, מה לדבר יכול היה אילו עתה

ברשותו. כאינו אותו דנים אנו כן ואם אבדה" כבר

עושין "אין א: נב גיטין מסכת שאמרו מה להסביר ניתן זה ולפי
הרשות - יתומין אבי מינן ואם וקטנים, ועבדים נשים אפוטרופין
- עבדים ולטרוח, ולבא לצאת דרכן אין נשים, שם: וברש"י בידו".

דעת. בני אינם קטנים, נאמנין. אין

הקטן את שמינה לנו מה ליתומים שייך שהרכוש כיון ולכאורה
ליתומים. להפסיד עלול הקטן והלא היתומים, אבי

דטעמא דכיון נאמר "אולי כתב: שם הרשב"א בחידושי והנה
זריזה אינה ואשה דעת, לו אין דקטן נינהו, דמפסידין משום דמילתא
אף והילכך מהימני, דלא משום ועבדים נכסים, של בתקנתן להשתדל
ואפילו ליה דמסלקינן דמפסיד כאפוטרופוס נסלקם יתומין אבי כשמינן
ונודע ניכר כבר זה דהפסד הכא דשאני דלא קמ"ל יתומין, אבי מינהו
ליתומים הפסד שיש לנו שברור אף הרי וקביל". וסבר יתומין לאבי
יתקיים כך שע"י כיון שפיר אתי הנ"ל פי ועל הצוואה, את מקיימים
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מינה נפקא בזה שיוצא אף קטן, אותו כלפי האב של הנאמנות
כיצד קשה שלכאורה מה מובן וגם הצוואה. את לקיים יש ליורשיו,

שלו. אינם הנכסים הלא מותו לאחר אפוטרופוס למנות האב יכול

שלגבי בגמ' ואמרו תנאים נחלקו ליהרג היוצא לגבי א ו בערכין והנה
פליגי כי הקדש, והקדשו נדר שנדרו פליגי לא ומעריך ומקדיש נודר
פליגי לא אמאי תוספות והקשו מהיורשים, חובו גובים האם מזיק לענין
שהוא כיון האמור ולפי מיד, החוב חל שבזה ותירצו והעריך, בנדר גם
שהנדר בצוואתו שמתכוון ברור וא"כ מיד למות שעומד ויודע מצווה
זה עדין עלמא שלכולי לכבודו בכלל זה הרי מותו, לאחר רק יגבה

מותו. לאחר מנכסיו שגובים מחלוקת אין כן ועל ברשותו

חובותיו לפרוע בנו על האם הוריש, לא כשהאב

הבן על חובה מוטלת שאין אף המוריש שחייב חוב לגבי והנה
חוב לפרוע יתומים על "מצוה מצינו: האב, כבוד עבור ממון להוציא

ב)אביהם" צ"א .(כתובות

שא אלא אביהם כבוד משום מצוה – פירש כךרש"י על כופים ין
דרבנן. מצוה שהיא כיון

כבוד מצות לקיים כופים שאין לפי – פירשו א, פ"ו כתובות תוס',
במקום אבל ואם, והשאירקלוןאב שגזל אב כגון כופים, לאביהם

להחזיר. חייב גזול, חפץ ירושה

כתב כבר אב, משל אב שכבוד אף ובזה מצוה, יש – אופן בכל
תנעל "שלא הטעם גם נוסף שכאן משום הבן את לפטור שאין רע"א

לווין". בפני דלת

כלום לבנו הוריש לא שהאב במקרה הדין יהא מה השאלה נשאלת
המוטלת החובה מאשר יותר מיוחדת, חובה הבן על מוטלת האם –

אביו? קבורת על הוצאות להוציא הצבור, כל על

מאביו ירש כשהבן אלא מצוה שאין הלכה נפסקה חוב פריעת לגבי
פטור ירש לא א)אבל קז חו"מ בצוואתו(שו"ע אביהם להם ציוה ואפילו

מכירה הלכות הרב, ערוך שלחן - פטורים הוריש לא אם מכיסם, שישלמו
שלא בזה פשע האב אם שגם מחדש ב סעיף קז השלחן ערוך ואגב, ז,
ביכולתו שהיה או לשלם, לו היה שלא באופן מתחילה שלוה כגון שילם
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מידת זאת בכל ירש לא שהבן אע"פ מנכסיו, ירד ואח"כ רצה, ולא לשלם
ישלם". ולא רשע "לוה אביו ישאר שלא כדי הבן שישלם חסידות

היא שההלכה כיון בכך, מסתפק קל"ט, סי' סוף יאיר, חות אמנם
קבורתו עבור מכספו הוצאות להוציא חייב הבן אין כן אם אב" "משל
בפתחי הובא ריד בסי' עצמו יאיר שהחות להעיר שיש אלא האב, של
ישכיר שלא אביו צואת לקיים חייב שהבן כתב כג, ס"ק רמ תשובה
כי ונראה הבן, מפסיד הדירה השכרת באי והרי אחד, לאף ביתו
ברשותו שנמצא ממון להפסד רוח מניעת בין מחלק יאיר שהחוות

ח. רמ, בשו"ע וכמבואר

צרכי בכל הבן שחייב בתשובה כותב מינץ המהר"ם לעומתו
יט סי' א חלק מישרים דובב ובשו"ת כלום. ירש לא אפילו הקבורה,
קבורה. כצורכי נחשבת היא שאף במצבה הבן שחייב זה לפי כתב
ואין כבוד של ענין היא מצבה שהקמת נראה הגמרא שמסוגיות אלא
הנפטר, כבוד חוסר רק אלא הנפטר בזיון משום מצבה הקמת באי
מכספו לבנות דבר ירש שלא בן לכפות אפשר שאי מסיק כן ועל
כיון מוסרית כפיה היינו בדברים לכופו יש אבל הוריו, לקבר מצבה
מצבה, מעמידים הכל הלא שבזמנינו ובמיוחד שמים, ידי לצאת שחייב

בזיון. קצת בזה יש הקמתה ואי

משום מרכושם אף ממון להוציא יורשים על חיוב מצינו אמנם
מורישם: כפרת

גדול כהן "מת כתב: כב הלכה ג פרק ומוספין תמידין ברמב"ם
שהק אחר מביאיןבשחרית אחר, כהן מינו ולא העשרון מחצית ריב

כפרתו". עבור שלם עשרון היורשין

להקריב היורשים שחייבים מפסוקים למדנו ב נא במנחות והנה
היורשים שחיוב הרמב"ם למד מהיכן ברור לא אולם גדול, כהן חביתי

כפרתו. משום הוא

היורשים שהקרבת שמעון ר' לדעת הקשה שם שמח באור והנה
מהמצוות, הוא פטור ואונן אוננים, הם הבנים הרי דרבנן, תקנה היא

יורשים? משל ביום בו יקריבו איך כן ואם
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אינו שאונן שאף כפרתו", "משום הרמב"ם הוסיף שלכך ואפשר
שהוא דבר כן ואם בנפטר, שיטפל כדי הוא זה כל במצוות, חייב

חייב. אונן אף הנפטר כפרת לצורך

כפרתו". "משום הנוסח את השמיטו פרנקל שברמב"ם ראיתי שוב

לסיכום:

מצבהא) הירושה מכספי יקנה בנו כי בצוואתו ביקש אשר אב
במיוחד יקר שהאבמשיש כיון לקיים. הדין מן חייב הבן אין לכאורה ,

דברי לקיים "מצוה אין זו, מטרה עבור השליש ולא בחייו, הקנה לא
כבר שאם יודו החולקים אף אחר. ביד השלשה ואין מאחר המת",
ואף ממון, הוצאות כשיש ואם אב כבוד אין בכסף, היורשים זכו

בירושה. שנפל בממון שהמדובר

הבןב) חייב רגיל, משיש מצבה לבנות האב צוה אם – אבל
אשר הקבורה לדמי בנוסף [זאת המת", דברי לקיים "מצוה משום
כי ראינו שהרי הצבור], כתפי על להטילן יכול הבן אין כי ברור
דברי לקיים "מצוה אומרים שפחה, בשחרור כגון מצוה, של במקום
שמשום מצינו שהרי ואם, אב כבוד משום בכך יש כן כמו המת".
אביהם. חובות לשלם היתומים את חייבו לווין" בפני דלת תנעל "שלא
שאם לפי לזה אותם כופים שאף אפשר כן, על יתר כאן. הדין הוא
מצדיקה זו וסיבה לנפטר, "קלון" משום בכך יהא מצבה בלא יקבר

היתומים. על כפיה

הם אלא ירושה בכלל המת לצורך שהן ההוצאות שאין נראה עוד
המת. של כרכושו נחשבים

האמור: מכל העולה פירוט, וביתר

שהמקבלא. הנותן ציוה מסירתה ועם מתנה בלשון שניתנה צואה
לקיים. חייב שאינו יתכן - לטובתו דבר יעשה

נפסקב. וכן פוסקים להרבה הוא המת" דברי לקיים ל"מצוה תנאי
שליש. ביד יושלש שהעיזבון בשו"ע

הש"ך;ג. שפסק נראה וכן הושלש צריך אין לרא"ה ליורשיו ציוה
בפיו שציוה אמורים הדברים ליורשיו בציוה גם מקום מכל

מיתה. לאחר הנקראת בצוואה ולא
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המת.ד. דברי לקיים מצוה – חשוב" ל"דבר וכן צדקה לענין

חשוב".ה. "דבר בכלל אינה מפוארת מצבה הקמת

צורךו. אין היורשים נגד לומר יכול המוחזק מחלוקת, שיש כיון
מוחזקים. הם אם כן לומר יכולים שהיורשים ובודאי שיושלש,

מחמתז. כבוד שהוא בדבר מיתה לאחר נוהג ואם אב כבוד
רוח. לנחת שבא בדבר ולא עצמו

אבלח. כופים אין יעקב לשבות עצמו מחמת ה"ז צוואה קיום
מצוה. יש

לכבודו;ט. שהוא דבר למת להקנות אפשר ועוד הרשב"א שיטת
שרע"א אפשר אמנם לצורכו, שהוא כל עזבונו כבעל המת

בעלות. למת שאין סובר

הזוכיםי. חייבים אין לרא"ש נכסיו ישראל ובזבזו שמת גר
חייבים. לב"ח בקבורתו

חטאיא. לתקן תועלת כשיש ברכושו זכות למת יש פוסקים לכמה
לפני שחשב לכבוד ולא אמיתי לכבוד שרק אפשר קבורה; או

כבודו. שהוא מותו

כשאיןיב. תועלת, לו יש עוד כל הוא אדם רכוש שההסבר אפשר
פרוטה. שווה שאינו כיון לגביו ממון אינו תועלת לו

זוכיםיג. שכ"מ מתנת ואילו מיתה גמר עם בירושה שזוכים מצינו
מיתה. לאחר רק

ספקיד. ובכל פה לו היה אילו כעת המת חושב מה לקחת יש
היורשים. ברשות להעמיד יש

נזקטו. בכך שנגרם אפילו דבריו לקיים יש לפלוני שהאמין מי
בו. חוזר שכיום אפשר כי להניח יש בנו את הדיר אבל ליורשים,

נגרםטז. ואם כופים ואין אביהם חוב לפרוע היתומים על מצוה
כופים. אף לאב קלון

צווהיז. אפילו השאיר, לא ירושה, שהשאיר אמורים דברים במה
חסידות, מנהג משום מחייבים ויש חייבים אינם לפרוע עליהם
תעשה. ואל בשב להימנע שיכלים שמודים ונראה מסתפקים יש

במצבה,יח. גם מחייבים ויש ירשו לא אפילו מחייבים יש בקבורה
כפרה. במקום חיוב שיש ויתכן



ידועים יורשים לפנינו ואין כדין, כתובה שאינה שמהצוואה

לד סימן

יורשים לפנינו ואין כדין, כתובה שאינה צוואה
ידועים

azkp eli`k dyer xhy ly epnf /znd ixac miwl devn /dzin zngn deevn zxcbd

/`zeklnc `pic oicne `znehiq oicn ze`kxr z`eev /deevnd zpek yxtl /eiykrn

/xzeen dkefdy gipdl yiy mewna /mc` lkne epnn dcea`y mewna d`eev meiw

.wpaay mitqk

20 ביום ז"ל חלילי משאלה שכתב צוואה לקיום בקשה לפנינו
כחודש דהיינו תשמט, א אדר ביז נפטר ואשר ,1989 ינואר לחודש
ממחלה סובל כשהוא ,84 בן בהיותו נפטר המנוח הצוואה, מתן אחר

נפטר. שממנה ובריאות בלב כרונית

הצוואה, על חתומים עדים ושני המצווה, בחתימת היא הצוואה
הצוואה. על כשרה עדות לפנינו שאין כך אחים, שני הם שהעדים אלא

צלולה בדעה בהמצאי חלילי... משאלה הח"מ אני הצוואה: נוסח
מלאה ישארמצוהובהכרה אשר ברכושי ייעשה אשר את בזאת אנכי

זאת צוואתי ורק האחרונה... צוואתי היא זאת כדלקמן: מותי לאחר
(א) מותי לאחר יקבלו רכושי... כל חוקי, תוקף ובעלת קיימת תיחשב
על באתי ולראיה רבע... ואליהו... רבע מאיר מחצית... הכנסת בית
שהינם דתיים עו"ד שני חתומים הצוואה על חלילי... משאלה החתום

הצוואה. את המאשרים אחים

שנה, ו25 שנה 35 המנוח את המכירים עדים שני בפנינו העידו
ידוע היה לא אלמן, והינו ילדים היו לא למנוח כי העידו ושניהם
ממשפחת המנוח של משפחה קרובי שום על הללו השנים בכל להם

הנ"ל. השנים בכל המנוח את הכרותם למרות אב

אין שלכאורה ואף הצוואה, את לקיים שניתן נראה העיון לאחר
מות אחרי רק בה זכו הזוכים שהרי דין, ע"פ הכשרה צוואה זו
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בלשון חסרון שיש ועוד מותו, לאחר לצוות יכול אדם ואין המצווה,
הושלשה שהיא ברור אין [וגם פסולים, הצוואה עידי וגם הצוואה,

דלקמן: מהטעמים וזאת לקיימה יש אעפ"כ מחיים].

נכתבהא) והצוואה חמורה כרונית ממחלה סבל והנפטר מאחר
שמדובר סבירות יש ,84 בן היה כשהמצווה הפטירה לפני חודש
מותו, לאחר בשטר שכתב מה מעכב אין ושוב מיתה, מחמת במצווה

וכמסורים. ככתובים הם מרע שכיב דברי שהרי

תשנ"ההערה: בשנת מכתב קבלתי אלה דברי על
שליט"א: שלום בר אליהו ר' מהרה"ג

...op`y dnly miig x"bd oievnd oiicd zlrn ceak

dhina akey epi`y lk ,ipteq e` ipexk dlegc ,d`xp ipr il j`
l leki epi`e (ziaa e` milegd ziaa)y s` ,rxn aiky epi` ,mewzrcl

`"ayxd zaeyza gken oky dnecnke .eini ekx`i `l mi`texdח"ג)

רנ) סוס"י בחו"מ הב"י העתיקה קיח, xiizne`סי' dleg `edy oae`x" lr
epi`y wqte ,'eke "mc` ipa x`yk uega jldne me`zt zeni `ny
.melk df oi` ,`ixa zpznk mipiipw did `l m`e ,rxn aikyk oecip

xfril` uiv z"eyay iz`vn mb(לט סי' didy(ח"ח dy`a l`yp
weya zkled dzeida j` - dpnn dxhtpe - dxeng al zlgn dl
ixack `le ,melk df oi`y oipw ila `ixak iedc wqte ,dz`eev dzeeiv

.k"r ,oixeqnke oiaezkk n"ky

oeylke ,dhina lhen `weec jixvc giken mipey`xd oeyl mbe
m"anxd(מזכיה פ"ח zngn(ריש lyke eteb lk gk yyzy dlegd"

lr ltep `ed ixde weya eilbx lr jldl leki epi`y cr ilegd
jix`d m"anxdc ,d`ex oir ,l"kr "rxn aiky `xwpd `ed ,dhind
rnyne ."jldl leki epi`y cr" y"na wtzqdl did lekie ,daxd

...mpigl jix`n m"anxd oi`y ,`weec dhin opirac

deevnk epic ,daexw dzin zngn devny `ixa mbc mpn` s`e
jixv f` n"n ,a"veike ,bxdil `vei e` ,ca`zn enk ,dzin zngn
- o`k jix`d zr `l - dyrnl jenqe mei eze`a `weec df `diy

.mely xa edil` ,`xirf `car `p`

חן. חכם פי ודברי
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עדות לנו ואין מאחר עליו לסמוך כדי זה בטעם שאין אלא
חלקם התובעים יורשים באים היו ואם מיתה, מחמת ציוה שהמנוח
בחזקת "הנכסים ב: רנא חו"מ בשו"ע מבואר כבר הרי בירושה,
מת". זו מתנה בו שנתן הזה החולי שמתוך ראיה שיביא עד היורשים

המת",ב) דברי לקיים "מצוה משום הצוואה את לקיים מקום יש
הדברים: ונבאר

רק אומרים המת דברי לקיים שמצוה נפסק לכאורה ב רנב בשו"ע
ועוד הרא"ה דעת אמנם מותו, קודם שליש לידי המצווה ע"י בהושלש
שציוה מספיק אלא הושלש בלא אף המת דברי לקיים מצוה אמרו כי
ובשו"ת הרא"ה דעת גם הביא כג רנ, בסי' והשו"ע בידו, שהיכולת למי

לג. סי' בזה ועי' כרא"ה, פסק בתשובה ורמ"א כתב קנ סי' רע"א

בצואה שזכה מי בנידון דן כד סי' החדשות ציון בנין ובשו"ת
ויש עזבון מנהל ביד נמצאת והירושה ההלכה ע"פ כשרה שאינה
לזוכים מוחלים היורשים אותם האם ידוע שאין אלא ידועים, יורשים
לקיים מצוה אומרים האם המחלוקת זה לענין והביא הצוואה, ע"פ
ודעת בשו"ע, הכרעה לנו שאין וכותב הושלש, כשלא המת דברי
ליורשיו ציוה או צואתו לקיים שלוחים מינה שאם ורמב"ן ריב"ם
וע"כ לקד"ה, מצוה בזה אומרים וכך, כך ותנו בנכסי וכך כך עשו
מוציאים אין מספק מערערים, היורשים היו אילו שאפילו בנידונו פסק

לי" "קים לומר שיכולים כיון הזוכים, שמצוהמיד השיטות כרוב
ציוה שאם ב קמט בב"ב ר"ת שיטת וגם הושלש, בלא אף לקד"ה

נמצאת וכשהירושה בהושלש, צורך אין מיתה לאחר בידבפירוש
העזבון)האפוטרופוס מצוה(מנהל אומרים מוחזקים, היורשים שאין כיון

המת, דברי לט)לקיים סי' ח"ב מהריב"ל משו"ת שכשאין(וכ"נ שכן וכל ,
וזה המת, דברי לקיים להו ניחא מסתמא שאומרים מערערים, היורשים
לכוף אפשר הפוסקים רוב כשע"פ וכ"ש כדין שלא תפסו אם אפילו
כדי מלקחת לחוש הצואה ע"פ לזוכה אין כן ואם לקד"ה היורשים את

שמים. ידי לצאת

צו לקבל שצריכים שבמקום ציון, הבנין כסברת להוכיח ונראה
כמוחזק נחשב היורש אין היורש, מי מחלוקת שיש במקום וכן ירושה,
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בחודש מלך מת שאם אמרו ב ב, בר"ה דהנה מיתה. משעת בירושה
ניסן, עד המינוי לגמור הספיקו ולא בנו למנות השרים ונמנו אדר
או"ח חת"ס בשו"ת והקשה מניסן. השני המלך שנות את מונים שאז
בנו מיד זכה אביו מות עם הרי כירושה, באה שהמלכות שמאחר יב
יש עוד שכל ותירץ רשמי, אותו מינו לא שעדיין אף בירושה,
עליו. שהסכימו מאז הוא מלך ושם מלך, שם היורש על אין מחלוקת,

ב ה, לכריתות הגרי"ז ועוד)ועי' שם, חברותא .(ובהערות

ידועים יורשים על לנו ידוע אין האמור כפי שלפנינו, לנידון ומכאן
והם יתכן לפנינו, יורשים היו אילו ואף מוחזקים, יורשים לפנינו ואין
ציון הבנין שכתב וכפי המת דברי לקיים כדי חלקם על מוחלים היו
אם יורשים, שהם שיטענו אנשים באים היו אפילו גדול ספק [וגם
הירושה להעמיד יש כן ועל זאת], להוכיח יכולים היו שכזה במקרה

הצוואה. פי על בה הזוכה ביד

הצואה לקים יש הכנסת לבית הנוגעת הצואה חצי לגבי ועוד, זאת
אף המת דברי לקיים מצוה אומרים צדקה שלגבי והיא נוספת, מסיבה
לגבוה אמירתו משום לד סי' ח"ג באחיעזר המבואר וכפי הושלש, בלא

מה רמ"א בשו"ת המובא הב"י שפסק וכפי להדיוט, (הובאכמסירתו
שהמצווה משום כך על לסמוך רצה לא שבנידונו אלא שם, באחיעזר
משא"כ ופלוני, פלוני עיני לפי אמר אלא ינתן צדקה לאיזה בירר לא

פסק המת דברי לקיים מצוה משום ועכ"פ שלפנינו), האחיעזרהנדון
וע"פ הט"ז פכ"ב מכירה רמב"ם ע"פ וזאת הצוואה, את לקיים שיש שם
אינו לצדקה שנתחייב מה לקיים שהחיוב ג, ס"ק וריב ב רנב קצוה"ח
שנדר. מה לקיים חייב היה חי היה המצוה אילו והרי מהשלשה, גרוע

בוג) שנכתב למרות הצוואה, שטר את להכשיר לדון יש בנוסף,
מתנה "שטר א: רנח בשו"ע פסוקה הלכה שהרי וזאת מותי, לאחר
בשטר שהיה בין מיתה לאחר פלונית שדה פלוני שיקנה בו שכתוב
הרי חי, הזה ובזמן זמן בו שכתוב כיון קנין בו היה שלא בין קנין
כדעת והיינו מיתה". לאחר זוכה ואינו לו הקנה שמחיים מוכיח הזמן

עליו, מוכיח שטר של שזמנו יוסי א)ר' קלו בתרא הרמ"א:(בבא ומוסיף ,
שטר לעשות לעדים שציווה או זמן לכתוב הנותן כשציוה "היינו
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אין בעלמא, לזכרון רק זמן בה נכתב שלא צוואה אבל מעליא,
עליו". מוכיח שטר של זמנו אומרים

בעלמא, לזכרון הוא בצוואה כיום הנרשם זמן כי לדון יש ולכאורה
כתב שהרי נ"מ, זה שאין אלא זמן, עם שטר לקיים לנו אין וא"כ
הנותן שציוה היינו עליו מוכיח שטר של זמנו דאמרינן "והא שם רמ"א
שלפנינו ובנדון מעליא.." שטר לעשות לעדים שציוה או זמן לכתוב
שאמר ברור צוואתו, את שינסחו ע"מ דתיים עו"ד שני הזמין שהמצווה
את כהלכה, לנסח יודעים העו"ד שאין ומה מעליא, שטר לעשות להם
כה"ג כל וע"כ דעתו, על העלה לא גם ומסתמא ידע לא המצווה זה
עליו. מוכיח שטר של זמנו לומר מקום יש מעליא, שטר לכתוב שציווה

ד: רנח בב"י המובאת הרשב"א בתשובת יותר מפורשים והדברים
מוכיח שטר של זמנו יוסי ר' אמר שלא בתשובה הרשב"א "כתב
לכתוב לעדים ציוה או בשטר זמן הוא כתב דהתם משום אלא עליו,
שכתבו אלא לעדים ציוה לא שאפילו לומר תמצא ואפילו זמן.. לו
מן שטר לו לעשות ציוה שהוא לפי הוא התם מעצמם, הזמן הם

זמןהסתם בו שיכתבו לדעת לו מזכרתיש אלא שאינה כאן אבל
והובא מוכיח", זמן אותו אין זמן בו הם יכתבו אם לחתום ציוה ולא

ו. סי' לרמב"ן המיוחסות הרשב"א בשו"ת

שטר. לו לעשות לעדים ציוה אם רשב"א לדעת שמספיק הרי

שם שאמרו א ט גיטין מתוספות נראה שכן להוסיף יש כן וכמו
אין והלא תוס' והקשו לחרות, העבד יצא עבדו ששחרר מרע שכיב
ותירצו מיתה, לאחר אלא מקנה אינו מרע ושכיב מיתה לאחר גט
לשחרר שראויה בשעה שיקנה דעתו לשחררו מרע שכיב דדעת "דכיון
שמתנתו שכוונתו הנותן דעת לפרש לנו שיש הרי מחיים", דהיינו
ואינו בהלכה מתמצא מרע שכיב שאין ואף המועילה בדרך תחול
משום העבד את משחררים אנו מיתה, לאחר גט שאין הכלל יודע
אף המועילה, בדרך יחול שהשחרור המצוה שנתכוין מפרשים שאנו

כך. מחשבתו שאין

מועיל אינו והתנאי דמתני כיון א סג בתרא בבא רשב"ם ועיין
מקום. דשייר אמרינן שיור ידי על אלא
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ב אם ואף הצוואה, לקיים מקום יש הנ"ל רגיללאור ערכאות שטר
וכדין כדת יעשה הצוואה שעורך המצווה נתכוון שלא לומר מקום יש

הרד"ך) מדברי להלן עי' לדון יש זה על הניסוח(ואף על לומר אין אולי ואז
לעו"ד ציוה שלפנינו הנדון שנאמר כפי אבל סופר", טעות "אחריות
בבי"ד גם הצוואה לקיים יהיה שאפשר המצוה רצה הסתם ומן דתיים

לבי"כ)רבני, רכושו חצי נתן תומ"צ.(והרי שומר במצווה מדובר והרי

לשון לא כתב שלא מי בנדון קט סי' ח"ג מהרש"ם שו"ת גם ועי'
שכתב לבת, מהבן ירושה העברת היה והנדון ירושה, לשון ולא מתנה
אדם אין מסתמא אומרים אנו פנים לשני המשתמע לשון אמר שאם
שם ועי' המועיל, ללשון שנתכוון לפרש ויש לבטלה דבריו מוציא

ירושה. בלשון היתה ושלא פולנית בלשון שנכתבה ירושה שקיים

לו. סי' להלן עוד ועיין

דמלכותא,ד) ודינא המנהג מכח הצוואה את לקיים לדון יש בנוסף
יב סי' חו"מ אהרון כפי בספר גורנה כעמיר אסף כבר המנהג ובענין
בספר ומהם: פוסקים כמה שם והביאו חו"מ, שמש תבואות ובספר
נוטריון, של צוואות להכשיר שהמנהג ועב עא דף או"ח הד"ט עקרי
בין ערכאות של שטרות לקיים שהמנהג כותב סז סי' בשו"ת הרדב"ז
ירש שלא מנהג שהיה כגון הירושה לענין דנים היינו שאם השאר

אותו מבטל התנאי ולא המנהג דאין נמי הכי אחות, מתנהבת (משום
א לדון באים אנו אין הכא "אבל בתורה) שכתוב המתנהע"מ על לא

העולות המתנה שטרי לקיים שהמנהג וכיון לא אם מתנה היא אם
לזה להרבות יוכל מתנה ובלשון הלכה מבטל מנהג בערכאותיהם

לזה". ולמעט

ושם שה, סי' ריב"ש וע"פ יג סי' ח"ב ששון מהר"א את הביאו וכן
פוסקים מהרבה הביא הוא שאף אברהם מגן הראשל"צ תשובת יג בסי'
כמה לדעת לחוש מקום היה אם שאף וכתב המנהג, לקיים שיש
המנהג הזו הצוואה לימין יעמוד ערעור כל ונגד מכריע המנהג פוסקים,
המנהג. נגד מועיל לי קים שאין מוחזקים, היורשים היו ואפילו הנזכר

והביא חו"מ, חלק שמש תבואת בספר פוסקים מהרבה קיבץ וכן
דמלכותא, מדינא הן כשר ערכאות של צוואה ששטר פוסקים מכמה
הרי לקנין, ולא ראיה כשטר רק שמועיל כתבו א סח שבשו"ע ואף
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ור"ן רשב"א רמב"ן עיטור רא"ש דעת הביא שם מפוסקיםבב"י וכ"ה
ועוד. מרדכי בשם שסט משה ודרכי שסט בב"י נוספים

רד"ך בתשובת המובא מטעם המנהג מצד הצוואה לקיים יש וכן
ומה הלועזים בין נתגדל זה מרע ששכיב "כיון כתב ששם ג כו, בית
כותב, שאדם צוואה שבכל הלועזים ומנהג לעז, בלשון כתב שציוה

הנחה בלשון אותה הואכותב הנחה ולשון ולזה), לזה מניח (אני
לומר לנו שיש פשוט תורה) מדין (ההפך מרע, בשכיב מעולה היותר

קאמר ליתן - לפלוני מניח אדםדאני בני לשון אחר ללכת לנו שיש
לשונות דורש היה ז"ל פירשו ז"ל ותוספות הדיוט... לשון ודורשים
לא ואפילו לכתוב הורגלו הדיוטות אלא לכתוב חכמים תקנו שלא
נשך דאיזהו מההיא עוד ראיה שיש ...ונראה דמי נכתב כאלו נכתב
זה שבדבר ע"מ לרשום שרגילים ... קני סטומתא האי התם דאמרינן
נאמר אפילו דידן בנידון וא"כ עכ"ל, קני משך- כאילו לו קנויה תהא
רגילין והעולם הואיל זה, בלשון מתנה המקבל קנה לא הדין שמן
בלשון אומר לתת הרוצה ששכ"מ הוא הלועזים שמנהג ר"ל בכך

לו. שהניח מי קני הנחה

מי נוהג שכך כיון השטר, בלשון נכתב לא אם שאף למדנו הרי
הדבר את השטר בלשון להוסיף לנו יש מעליא, שטר לכתוב שרוצה
היינו ולכאורה דין, פי על ראוי להיות שטרו את לעשות כדי הראוי

לעיל. שהובא הרשב"א כדעת

עמו. והסכים רד"ך תשובת הביא שכח סוס"י חו"מ המהרשד"ם
כפירוש לפסוק שיש לפלוני אחריך לגבי א רמח בשו"ע פסק ורמ"א

שנהגו. במקום הערכאות

הצורך ע"ד הדעות כל שקיבץ לד סי' חו"מ שמש בתבואות ועי'
כמה בלא"ה שיש כיון צוואה ולענין ותיקין, מנהג יהיה שהמנהג
ובמיוחד המנהג, על להעמידו שיש פשוט הדבר להיתר, סיבות
ומפורסם וידוע קדום מנהג הוא הנוטריון אצל שטרות לעשות שהמנהג

ישראל. בארץ ואפילו הארצות בכל כמעט ונוהג

על אומרים שאין כותב וקסה קסד סי' ח"ו יצחק המנחת אמנם
הקנאה שטר שהוא צוואה שהואשטר שכ"מ צואת בשטר (משא"כ
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ד דמלכותא דינא ראיה) וסמ"עשטר רנג חו"מ ע"פ שהוא וכ' ינא,
השלחן שבערוך ואף טז. ס"ק שם ובסמ"ע א סח ורמ"א עב ס"ק
דדינא ספיקא בדבר היה שאפילו המנ"י כתב בזה, דן ה-ו סח חו"מ
במקום הדין וכן ה רמו בחו"מ וכמבואר יורשים בחזקת להעמיד יש

רנא. סוס"י ברמ"א כאמור הפוסקים מחלוקת

קמב חו"מ חת"ס בשו"ת ציוןוכ"ה כבנין שלא לכאורה (וזה
ע יורשים בחזקת שקרקע לעיל) טוענישהובא בה החזיקו אפילו םומדת

שאפשר צ"ב ועדיין בערכאות. ע"ש נרשמה ואפילו לירושה אחרים
תובעים ואין ידועים היורשים כשאין ציון להבנין מודה שהחת"ס

ציון).לפנינו. כבנין יב או"ח מחת"ס שהבאנו מה לעיל (ועי'

ותבואת אהרון בכפי שהובא מה מלבד המנח"י, דברי על לדון ויש
אבן משה באגרות פיינשטיין הגר"מ של סברתו ע"פ וזאת שמש,

קד סי' אך)העזר וד"ה עצם לא(ד"ה מיתה שלאחר שלמתנה אף כי
שאינו דבר ליתן יכולה המלכות אין שהרי דמלכותא" "דינא מועיל
בדינא המצוה כדברי יתקיים שודאי כזו שבצוואה מסתבר שלה,
צריך שאין וכיון מזה, גדול קנין לך שאין קנין, צריך אין דמלכותא,
מיתה, לאחר מתנה שהוא אף היורשים, נגד אף מדינא מועיל קנין
על לסמוך נוהגים הזאת שבארץ למה גדול טעם "וזה הוסיף: ושוב
נחתו לא כי ואם לצדקה המעות מליקח חוששים ואין האלו צוואות
גמורה מתנה היא הצוואה שלדבריו לפרש ויש האמת". כיונו מ"מ לזה

מיתה. לאחר שתועיל מעכשיו

מכמה שהוכיח מי הביא ד אות רכד סי' ח"ב מהרש"ם ובשו"ת
צריך אין ליבו, בכל ליתן שגמר דמוכח אומדנא שכשיש מקומות
לקנין, הדין מעיקר צורך שאין מקום בין חילק שם ומהרש"ם קנין,
הדין שמעיקר לירושה משטה, שאינו להודיע רק הוא הקנין ומטרת
אומדנא, מסתם יותר שהוא עדיף שלפנינו הנדון עכ"פ לקנין, זקוקים
צורך ואין קנין גופא וזה תתקיים זו שצוואתו המצווה שיודע כיון

אומדנא. לדין לבוא

מנהג. ומדין המועיל קנין מדין שלפנינו הצוואה לקיים שיש נראה וע"כ
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רנא סי' סוף הרמ"א במנח"י)ומדברי ספק(שהובא שבמקום שפסק
דן הרמ"א שלפנינו, לנדון ראיה להביא יש המוחזק, ביד להעמיד יש
שבמקרה המקבל, זכה אם ספק ויש מתנה ומקבל שמת בשכ"מ גם
שניהם שאם שם הסמ"ע כתב זה ועל ראיה, להביא המקבל על זה

שניהם או מוחזקיםמוחזקים חולקים.אינם - קמא מרא חזקת ואין
ידוע שאין שלפנינו לנדון וא"כ יורשים, כשיש מדובר שלכאורה אף
פוסקים, מחלוקת במקום קמא, מרא חזקת אין ובודאי יורשים, על לנו

הצוואה. ע"פ הזוכים ביד להעמיד יש

סי'ה) דב"מ סופ"ק המרדכי מדברי להביא יש דמילתא, לרווחא
ימות, אם וכך כך לפלוני ינתן שאמר הבריא שאף הר"מ שפסק רנד

בשו"תדינו ועי' מרש"י, משמע ושכן וקנה מיתה מחמת כמצוה
יחיד שיטת הר"מ דברי שאין להוכיח שהאריך יב חו"מ אהרון כפי
לך אין מותי לאחר האומר שכל מסיק וע"כ הסתירות כל וישב
הראל"צ יג בסי' שם האריך וכן מזה, גדול מיתה מחמת מצווה
סוברים ורבים יחיד שיטת המהר"ם שיטת שאין אברהם" "מגן
הנראה שאף א-ב אות רכד סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת ועיין כמותו.
בשו"ת כתב הרי כמהר"ם, שלא פוסקים ומעוד רנ סוס"י מרמ"א
יטול, עתיד: בלשון המצווה אמר שאם כמותו, והוכיח עה מהרי"ל
משא"כ מיתה, מחמת כמצווה דינו "יקבל"), שלפנינו (בהנדון ינתן
מועיל לא שליח, רק הוא מהמצווה שהמקבל תנו תן, נוכח: בלשון
שיטת זו ועכ"פ הפוסקים בין סתירה אין כן ועל מיתה, לאחר

פוסקים. הרבה

"כאבודהו) נחשבת הבעלים לגבי זו ירושה כי לדון יש כן כמו
יש שאם כה אות כא סי' ח"א אברהם דבר ועי' אדם", ומכל ממנו
באיזה בו להשתמש או ליטלו יכול אינו אופן שבשום חפץ לאדם
שלא אפילו שמהני וע"ש ים, של כזוטו הפקר ה"ז שיהיה, שמוש
ובנדון ראשונים, במחלוקת זה דין תלה ושוב יאוש, והוי מדעת
מספר בעוד יודע אם ואף לבעלים, יודע לא שלעולם שנראה שלפנינו
הנוהג צוואה, ואין ושניה ראשונה מקורבה יורשים כשאין הרי שנים,
מהם כאבודה וה"ז הכללי האפוטרופוס בכך שזוכה במדינה כיום

אדם. ומכל
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אלו הרי ישן בכותל או בגל "מצא ה"ט: פ"ב ב"מ רא"ש ועי'
טמון שנשאר מה וכו', היו אמורים של לומר שיכול מפני תנא שלו
הוא השלל כי בחלקו הקרקע שנפל לאותו היו לא האמורים מן
ישראל". מכל כאבוד הוא הרי שם שעמד ואחר ישראל לכל מתחלק

האב מסר בסוגית ב מח כתובות רש"י דעת שזו נראה ולכאורה
"הוא ז"ל רש"י ופירש לירושתה, מסירתה שם שאמרו הבעל לשלוחי
מר דאמר דאע"ג נדוניתה יורש בעל מתה שאם מסירתה דמהניא
אב אחיל אחולי דמסרה כיון הכא יורשה, אינו מתה ארוסה אשתו
והרי מוחל שהאב לנו מה ולכאורה נישואין", קירוב מחמת מהשתא
אלא מחיים, ירושה שאין המוריש, בחיי בירושה מחילה מועילה אין
לבעל, שמסרה ברגע מהירושה נתיאש שהאב שכיון כדברינו שמכאן
ממנו כאבודה היא הבעלים לגבי הרי אדם, כל בידי הירושה ואין

הבעל. בזה זכה כן ועל אדם, ומכל

הזוכה ברשות להעמיד לנו שיש ודאי ישראל, מכל כאבוד דינו ואם
המת. דברי לקיים מצוה משום הצוואה, ע"פ

לובלין מהר"ם דעת שהביא קכב בחו"מ החת"ס מדברי להוסיף ויש
בלא שמת מאורח פקדון שקיבל בעה"ב מיד להוציא נזקקים שבי"ד
להוציא שאין כיעבץ פסק וחת"ס השיג, והגיעב"ץ קרוביו, הם מי שידוע
לברר שיכולים יורשים שיבואו מאד קשה "וגם הבית. בעל של מידו
זה והרי בחייו, לנו ידוע היה שלא כיון שמת, פלוני של היורשים שהם
יוציא ומי ליה זכו משמים גוונא שבכהאי תובעים לו שאין כממון
ג. ס"ק רפה תשובה ופתחי קכט סי' שם חת"ס שו"ת עי' אמנם מידו",
כן על בתופס, ולא בהיתר לידו כשבא אלא אמר לא היעב"ץ שאף
יורשים יוודעו שאם הקהל בפנקס ויכתב בטחון יעמידו המחזיקים

ליורשים. ויתנו מידם יוציאו

סי' א טור המשולש חוט ח"ד התשב"ץ בשו"ת כי לציין [וראוי
את שנותנים יורשים הניח ולא שמת שמי בעירו שהמנהג כתב ה יח
תנ]. עמ' בתרא בבא חמד חשוקי ועיין העיר, אותה לעניי נכסיו כל

יותר. הדבר רחוק ובנידונינו
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לירושה, טוענים יבואו שבאם הזוכה את ולחייב להתנות גם ואפשר
תורה, לדין עמם לעמוד הזוכה שליט"א).יתחייב הגר מהגי"ד שמעתיה זו (ועצה

ירקז) בנדון ב"מ בסוף דהנה נראה, בה, לדון שיש נוספת וסברא
יכול שהעליון כל הלכה, וכן שמעון, ר' שלדעת גנות שתי שבין
ר"ש ועוד, רש"י, לדעת וטעמו: שלו, הוא וליטול ידו את לפשוט
השאר מפקיר שהוא אלא לעליון שייך הכל הדין שמן מאיר כר' סובר
חבירו, של בתוך להכנס רשות ליטול לו הוא שגנאי לפי לתחתון
אלא לתחתון, הכל הדין שמן יהודה כר' סובר ר"ש רמב"ן ולדעת
עליון של ידו ולשם הואיל העליון כלפי מפקיר שהתחתון שסובר
תפיסת עליו לאסור תקניטנו ואם שלו, שהוא סבור הוא והרי מגעת

עפרו. את יטול ידו,

מן עיסקא דקביל מאן האי רבא ואמר א: קה ב"מ מצינו וכן
דרי ליה: אמר מצי לא אודעיה, ולא ומלייה טרח ופסיד, חבריה
- למליותיה טרחת להכי ליה: דאמר משום - בהדאי פסידא מהיאך

שם: רש"י ופירש עיסקי. מפסיד לך ליקרו דלא היכי דמדלאכי
טרחת. קרנא דמלוי ואדעתא בדבר, היית נכלם - מעיקרא אודעתן

חייו ימי כל מהמוריש ידע שלא ליורש הוא שגנאי נראה כאן אף
קשר לו היה שלזוכה עוד ומה בצואה, שזכה ממי לבקש יבוא שעתה
לו הנראית בצואה שזוכה שחושב ממי ולתבוע ימיו, כל המצווה עם

הדין. מן כשרה

עי' השטר, את המצווה נתן לא שמא לחוש לנו אין כי ונעיר,
עמ' שליט"א אלישיב והגרי"ש זצ"ל זולטי עדס הגאונים ע"י א פד"ר
יגיע שלו הצוואה ששטר בבירור ידע כשהמצוה לחוש שאין 92-82
לזוכה. ליתן גמורה והחלטה דעת גמירות ודאי יש שבזה המקבל, ליד

ישנםח) באם - שבבנק כספים לענין אבל בעין, רכוש לגבי זה כל
ובעל היימן שלמה ר' תשובת ע"פ והוא להקל, נוסף מקום יש -
ח סי' ותשובות כתבים שלמה ר' חידושי בספר המובאים האחיעזר
שהמעות שכתב - חוקותיהם ע"פ בעלה את שירשה אשה -הנדון
של ממון לוקחת אינה האשה כן ואם פקדון ולא הלואה הם שבבנק

ואף פורעיורשים, היה לא הבנק לקחת, רוצה היתה לא האשה אם
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הדין מן לשלם חייב לא גם שהבנק לומר מקום ויש ליורשים,
וע"כ הבנק, תקנות ע"פ הלווה לבנק כשהלוה שהמפקיד כיון ליורשים,
והבנק מאחר המת, דברי לקיים מצוה מדין לבוא צורך שאין אפשר
משום לחוש לזוכה שאין הגרח"ע תשובת ושם תקנותיו, ע"פ התחייב
בידה, גזל אינו והכסף זכתה כבר שהאשה כיון אבידה", "השבת

תקנותיו. פי על משלם והבנק

הצוואה לקיים נראה הטעמים כל הצטברות לאור הדברים: מסקנת
להסתפק אין אבל המנוח, חתימת את המכירים עדים להביא שיש אלא
רב דברי ע"פ וזאת המנוח, של ידו כתב של חתימות בדמוי רק

ח. ס"ק מו סי' וקצוה"ח יב ס"ק סט סי' ש"ך עיין גאון, שרירא

אי יבוא שאם התחייבות על לחתום לזוכה יש דמילתא, לרווחא
תורה. לדין עמו שיעמוד תורה, דין ע"פ יורש שהוא שיטען מי פעם

וקיימו לב"ד כשרים עדים שני באו זה, דין פסק כתיבת לאחר
לעיל, שנתבקש כפי חתם בירושה והזוכה המצווה, של החתימה את

זה. פס"ד הוצא מכן ולאחר

תשנא. ניסן ט



השפעה ותחת מזויפת שנזצוואה

לה סימן

השפעה ותחת מזויפת צוואה

deevndy d`xpyk /seifl mipzipd xhye d`ev /dyrnd xetiq

be`cl df oebka /dkefd zywa llba dpzipy d`eev /oiad `l

.deevnd znypl

דין פסק

ובקשנו מאחר לקיום, תשנא אייר כא מתאריך צוואה לפנינו הובא
צוואות. 3 עוד החוזרות בקשתנו לאחר לנו הביאו המנוח, כת"י לראות

נוהג, או חוק פי על ולא דין פי על לא כשרות אינן אלו צוואות
שיבואר: וכפי

ולהלן אלו בצוואות "ריעותות" כמה שיש נראה בצוואות עיון מתוך
תשמח סיון יז מיום .2 תשמח. סיון יז מיום .1 הצוואות: (!).תאור

תשנא. אייר כא מיום .4 תשמט. אייר ד מיום .3

.1 המנוח),צוואה של (לא יד מכתב היא תשמח סיון יז מתאריך
המנוח. של חתימה עם מקור, לא - צלום העתק הדין לבית הוגש

מוסדו זו: צוואה ע"פ מוסדהזוכים (מנהל פר' רופא; צדקה; ת
(לגמ"ח) ש' ויוסף 25% המנוח) בו 20%.ששהה

(נפטר).העדים ובר' עצמו(!) ש' יוסף

.2 יוםהדפסהצוואה סיוןמאותו יז הקודמת,! הצוואה של תשמח
דהיינו, .(1) צוואה ע"פ עשויה מקור לא צלום הדין לבית הוגש
שמות (דהיינו הפרטים בלא להדפיס בצד: הערה נכתב 1 בצוואה

שונו: הזוכים שמות ואכן הזוכים),

לגמ"חהזוכים ש' ,20% המנהל - פר' ורו'הגדלהרופא, ל25%
ובר' (!) עצמו ש' העדים: .25%

הזוכים. שמות יד על חתימה יש
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.3 שםצוואה עליה רשומים שהיו בלא ,2 צוואה של צילום היא
הדבקה עשו לשנות כדי וע"כ העדים! שם מודפס היה אבל הזוכים
המודפס שם על היתה ההדבקה חתימותיהם, ועל העדים שמות על

2 צוואה של מטופס החתימות ב2!)של שהיו הכתיב שגיאות (עם
הזוכים. אחד שמות ע"י חתימה יש

הדין לבית הוגש תשמט, אייר ד צילום.מקורתאריך ולא

אחד,הזוכים כל 25% ושחר רו' ל50% תוספת קיבל פר' שונו:
השתנו העדים וע"כ לגמ"ח. ולא לעצמו קיבל ש' קיבל. לא הרופא

נוימן. וחנה ברטפלד לשמות

.4 תשנאצוואה אייר כא תאריך

שנוייםתיאור: עם השגיאות) (עם תשמח משנת העתק מטופס
ועוד. הזוכים, של אחרונה שורה של והארכה הריקות בשורות

ש'הזוכים 40%לעצמושונו: פר' ל30%, תוספת לגמ"ח) (ולא
.30% רו') במקום חדש (שם ופרי' (הפחתה)

נוספים הזוכים.חסרונות ליד חתימה אין :

שדוגמת מקומות ב8 המצווה: של חתימה שינוי יש כן כמו
חותם ובמסמכים) (בצוואות הדין בית בפני הוצגה המנוח חתימת

פפר ברור],משההמנוח: לא מקום [ובעוד פפר משה כאן ואילו
העדים שמות לעיון: (עוד המשפחה. שם לפני פרטי שם דהיינו
העדים של מודפסים שמות היו במקור הרי וברטפלד, לפישר שונו
שאף 4 צוואה ואילו מדבקות, להניח הוכרחו 3 בצוואה וע"כ
נראה 4 מצוואה במדבקות, צורך היה לא 2 צוואה צילום היא
והיא מ? צילום ואח"כ מ2, התחתונות השורות עד צולמה שהיא
קו וכן הריקות בשורות כפולים קוים שם יש וע"כ מקורות! מ2

האחרות!!) בצוואות שאינו ממקומו שהוזז ארוך

הצוואות. תיאור כאן עד
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והועלו הדין לבית נתברר הבדיקה במהלך אנן: נחזי ועתה
דרשני: האומרות הבאות התמיהות

בעיניו.1. סבל המצווה

לכתוב.2. ידע לא המצווה

היא3. אלא הצוואה את קרא לא פישר העד עדות ע"פ המצווה
בגלל אולי לקרוא? ידע שלא בגלל יתכן האם לפניו, הוקראה

העינים? בעיות

הזוכים4. שמות ואילו 4,3,2 הצוואות בכל מודפס המצווה שם
צוואה כל מחדש הדפיסו לא למה ומשתנים, יד בכתב הם
היה קשה וכי תשנא? - תשמח שנים, של במרחק מדובר הרי

מדפיס? למצוא

כששמות5. שנים במשך המצוה של "בלנקו" צוואות נשמרו כיצד
ריקים. הזוכים

שמות6. ליד ר"ת נחתם לא המבוקשת האחרונה בהצוואה
המצוה של בחתימה מהותי שנוי יש גם כן על יתר הזוכים,
פפפ [וגם משפחה שם לפני פרטי שם בה רגיל היה שלא
ללמוד אין האם חתימתו זו ואם חתימתו? זו האם פפר], ולא

בדעתו. היה לא שהוא

דף7. העתק הדין לבית הומצא לא המבקשים שנתבקשו למרות
עמ' רק אלא זקנים, למושב להכנס פפר של מבקשתו ראשון
[ואילו משפחה, הקרוב הוא מי השאלות שם שאין אחרון
בית ע"י שהוזמנה זקנים למושב להכנס בר' בבקשת למשל
האם הקרובים], שמות נרשמו ושם ראשון עמ' הומצא הדין

קרובים? למצווה היה זאת בכל

מזו8. זו השונות יום, באותו צוואות 2 הכותב מצוה איך
שנעשה מה ידע לא האם האחרונה, צוואתו שזו כתוב ובשניהם

לקרוא! ידע לא אבל ידע, שמא או עמו,

וניתנת שינוים בה ויש מאחר הדין, ע"פ כשירה אינה זו צוואה
יש חולי, אותו מחמת מת לא והמצווה כדין נכתבה לא גם לזיופים,
גם כשירה אינה האמור ולאור הצוואות, בין שנים כמה של הבדל



לה סימן / משפט חושן / במשפט עיונים שס

מזויפות אינן אם אלו שצוואות נראה פניה ועל מאחר החוק ע"פ
ח פי על הן דין פי על הן פסולות הן ומימלא כמזויפות וקנראות

נוהג. פי על והן

בו רואה ואם להתבונן... שטרות "מתיקון ג: מב, שו"ע כתב וכבר
דבר וכל [וברמ"א: היטב, הדבר שיבדוק עד בו יגבה לא שינוי שום
ויש פסול] שהשטר דהיינו סמ"ע ופירש תלינן, במחק לתלות שנוכל
דקי"ל מלקוחות או מיורשים לאפוקי דאתי היכא מילי דהני שאומר מי
ממוכר או מלוה לאפוקי דאתי היכא אבל וללוקח, ליורש טוענים
לא בשטרא, דאשתכח ריעותא כההיא נתבע טוען ולא גופייהו ומנותן

ליה". טענינן

ונראה זה על כתב "הטור ה ס"ק הסמ"ע כתב השו"ע דברי ועל
לאמיתו, הדין להוציא כדי הנתבע יטען לא ואפילו לטעון הדיין דחייב

עכ"ל".

בשבילו... טוענים דין "בית : כתב שצג ח"ב הרשב"א בשו"ת וכתב
ידיעתו ממיעוט אלא כן מלטעון נמנע שאינו מכירין דין שהבית כל
בשמא שאמרו כמו כן, שהיה הדין בית ראות לפי קרוב והדבר
שהוא בעיניו שיראה בכל דן הדין בית וממנה ואבד, לך היה פרוזבול

האמת, בדרכי רק והאמיתית השלמה התורה בחרה שלא ומפניהאמת,
בזה".זה כיוצא בכל וכן וללוקח, ליורש שטוענים אמרו

המצווה, רצון אחר ללכת לנו שיש נראה האמור ולאור העיון לאחר
שהקרוב נראה עוד צדקה, למוסדות לתת היה המצוה שרצון נראה
מוסדות שלפחות נראה כן ועל הראשונה הצוואה היא לאמת יותר
נכי ו"קול המצווה צווי ע"פ נכתבו הראשונה שבצוואה הצדקה
ידע לא והכותב להם לתת ביקש שהמצוה שסביר יוכיח, המלחמה"
יוזמה אלא אינו לצדקה שכסף שסביר וכ"ש כנ"ל. וכתב לכתוב איך

המצווה. של פרטית

הצוואות את לקיים הדין מן אפשר שאי האמור, כל לאור
חו"מ לשו"ע מלציין אמנע לא פשוטים שהדברים ואף האחרונות,
הסימן, סוף עד כ סעיף ושם י סעיף מה וסי' ברמ"א, א מב
היא לאמת יותר הקרובה והצוואה פסולים, הם אלו מסוג ששטרות
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נאמר כך ועל לצדקה חלק בה שיש ובמיוחד הראשונה הצוואה
שעל לדון מקום ויש הושלש, כשלא אף המת" דברי לקיים "מצוה
בית באם אדם" ומכל ממנו "אבודה לומר מקום יש הנפטר רכוש
כי הדין לבית ונראה הצוואות, מן אחת אף את יאשר לא דין
אנו כן על המצווה, של גמור רצון היה ודאי להלן האמור לגבי

פוסקים:

יזא) מיום היד) (שבכתב הראשונה הצוואה חלק רק לקיים יש
והזוכים ומאחר והגמ"ח, הצדקה מוסדות לגבי דהיינו תשמח, סיון
כך מהאמור שנים פי יקבל מהם אחד כל 50% לגבי הם הרשומים
10% תקבל ישראל ארץ תורת ישיבת דהיינו ה100%. כל שיחולקו
גמ"ח ,30% 8 הארבעה רח' ת"א המלחמה נכי ,20% ויזניץ ישיבת

.40% שחר יוסף הרב של בניהולו

ב"דב) בפני בוררות כתב על לחתום זו צוואה ע"פ הזוכים על
מתחיבים שהם לירושה, ויטען הנפטר של יורש פעם אי יבוא שבאם

בפ"ת. הרבני ביה"ד שיפסוק מה כל ולקיים לדין לעמוד

תחתג) להיות עליו הצוואה ע"פ שחר הרב בו שזוכה הגמ"ח
שנה. חצי כל הדין לבית דו"ח להגיש ועליו דין בית פקוח

ולצביד) ש"ח, 1100 בסך שחר להרב ישולמו הקבורה הוצאות
שימציאו. הקבלות ע"פ אהרון ופרידמן פרגר

תשנג אייר

לא כי אעיר לאחרונה, שנכתבו עמיתי דברי על שעברתי לאחר
הצוואות נבדקו בשעתו כי אעיר "מומחה" בענין טענותיו, את הבנתי
קצין ע"י וכן וינרוט, יעקב כמו הראשונה מהשורה דין עורכי ע"י
זיוף כאן יש ספק ללא כי אמרו והם זיופים בגילוי העוסק משטרה
ספק של צל ואין קריטריון, בשום עומדת היתה לא זה מסוג וצוואה
ע"י נחתמה זו צוואה כי כותב חברי מאשרה, היה לא שופט ששום
המנוח כי נראה האמור לאור הרי אמת, הדבר היה אילו אף המנוח,
זקן אדם המצווה כי נראה ולכאורה חותם, הוא מה על ידע לא
צדקה, למוסדות כנראה שציוה מה ציוה אבות, בבית שנמצא וגלמוד
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גר והיה חיפה ויזניץ עם קשור היה המצוה הדין לבית שנתברר כפי
המנוח ידו, בכתב כתב הצוואה של השומעים ואחד מוסדותיה, בתוך
הצוואה את לשנות החליטו יום באותו עוד חותם, הוא מה על ידע לא
שלא הצדקה מוסדות ואת אחרים שמות עם אותה הדפיסו כן ועל
לא הוחלט "נזיל" הוא המצב כי וידעו היות הורידו, מיוצגים היו
ניתן שיהיה כדי נוסף העתק ולהשאיר הזוכים שמות את להדפיס
שאין הבינו ההדפסה בשעת כי להבין וניתן שירצו, עת בכל לשנות
החתימה, לפני עוד המסמך צולם כן ועל המצוה, של סופי רצון זה
ראיה בגלל שנעשה מה ידע לא המצוה המצוה, בידיעת שלא ויתכן
כן ועל זיקנתו, בגלל גם ואולי בעברית שלט שלא בגלל וכן לקויה

הדב במיוחד נוסח, אותו על כביכול להחתימו בצוואהיכלו ניכר ר
לא הסיפור אם גם חתימתו, את זכר לא אף המצוה כאשר האחרונה
זה, מסוג לסיפור לדבר רגלים ויש מאחר הרי שמתואר, כפי אירע
של לכוונתו האפשר במידת לרדת לנסות ויש צוואה לקיום מקום אין
דין שבית יום בכל שמעשים חברי דברי על מתפלא אני המנוח,
מסוג צוואה ראיתי לא מעולם נסיוני מתוך אלו, מעין צוואות מאשר

דין. בתי על לעז הוצאת משום בזה ויש זה,

מאחר מזויף, נראה שאינו בשטר מדובר היה אם גם כי נעיר עוד
טוענים אנו וכאמור הנכתב, את הבין לא שהמצווה נראה פניו ועל
שנכתב מה כי לנו ונראה לפנינו, שאינם ליורשים גם ומה ליורשים,
התחייבות שבכל שאף הרי בדבר, המעונינים של השפעה תחת נעשה
בסי' וכנפסק חתמתי, מה על ידעתי לא הטענה לאדם תעמוד לא
קלוגר שלמה להג"ר שלמה בחכמת ועי"ש ועוד, יג סעיף סא
שבחתימת עדים, בפני החתום משטר יותר מחמירים יד שבחתימת
דבר כל מקום מכל שבהסכם, צדדיים דברים על גם מתחייב ידו
גם הפצרה מחמת ציווה אם לצדקה, אפילו מותו לפני המת שציווה
העזר אבן שו"ע עיין בהסכמתו, לעמוד חייב אינו הסכים, היורש אם
ממלבושיה וכך כך לתת חוליה בעת "ציוותה ברמ"א: י סעיף צ סי'
הב"ש וכתב בו", לחזור יכול אינו לעניים, נתנה אם הבעל, ונתרצה
דהיינו צ"ל ז, סעיף רצב סי' יו"ד ע' הבעל, "ונתרצה מ: ס"ק שם

שלה". הפצרה בלי דנתרצה
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מהר"י בשו"ת והובא מא,ב, בתרא לבבא הר"ן בדברי גם ועיין
"ולא טמירתא: מתנה לגבי לעיל הבאנו סא, סימן א חלק לב בן
אמר בסתם אם דוקא דהיינו ולומר לחלוק לחולק מקום שום יש
כדי טענה מחמת להו אמר ולא תפקדתא שטר תגלו אל לעדים
טענה מחמת להו אמר אם אבל קרובי או פלוני בני ישמע שלא
דההוא מ:] [ב"ב הבתים חזקת דפרק עובדא בההיא הר"ן כתב כבר
שמע נכסי, לכולהו לה כתביה אזל אתתא לקדושי דאזל גברא
עליה, תהא מה גברא וההוא להו ואמר וצווח קם קשישא בריה
מהא ז"ל: כתב הנזכר והרב ימינא, בעבר איטמרו זילו להו אמר
טמירתא מתנתא דליטמרו, להו אמר טענה דמחמת דאע"ג משמע
טמירתא דמתנתא אמרינן הכי ואפילו טענה מחמת הכא דהא היא,

משום דוקא דהכא אפשר ומיהו מנפשיההיא, יהיב אבלדלא ,
שלא כדי איטמרו טענה מחמת להו ואמר מנפשיה דיהיב היכא
טמירתא מתנה דלאו מסתברא הא בכי קרובי, או בני פלוני ישמע

לשונו". כאן עד היא

עונה דיני לגבי א סב ריש בכתובות שאמרו ממה ללמוד ניתן וכן
רש"י וכתב כמה" דמילתא ...אורחא ברשות יוצאים "התלמידים אמרו
הוא ואפילו חטא עליו ישא שלא ארץ דרך דמילתא אורחא ז"ל:

רשות. לו שתתן לפתותה יכול

עי' תחמוד, לא של איסור יש פעמים שבהפצרה כיון [ונראה
והפציר ברעים עליו "...והכביד ט הלכה פ"א גזילה הלכות רמב"ם
לו אמר ואפילו - רבים דמים לו שנתן אע"פ ממנו שלקחו עד בו
תעשה". בלא עובר זה הרי – שם משנה במגיד כמבואר אני רוצה

צדקה]. ומשום המת דברי לקיים מצוה משום בזה אין כן על

תח שנתן מה שכל מתנה.הרי ככל דין לזה אין השפעה ת

ולעשות כוונתו את להבין לנסות הוא לנו שנותר מה כל כן על
עמי והסכים וכיוצא, צדקה למטרות לחלק דהיינו לנשמתו, הטוב

שליט"א. קניבסקי חיים הג"ר זו בסברא

תשנג סיון
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לו סימן

כדין נכתבה שלא לצוואה פירוש

epl xexae oick dzyrp d`eevdy azkpyk /dyrnd xetiq

mikled m`d /azkdn dwegx dnizgdyk /oicd erci `ly

/ezpeek zxzeqd dlert dyeryk /deevnd zpeek xg`

itk legi xne`d /eixac eyxtiy minkg lr jneq deevndyk

.reci gqep

התשס"ב. בניסן כ' ביום שנפטר פ. הרב של צוואה לפנינו

מקורבה משפחה קרוב שום על ידוע ולא ערירי נפטר המנוח
רחוקה. או קרובה

וחתימתו, ידו בכתב התשנ"ה בתשרי בכ"ז צוואה כתב ז"ל הרב
הנספח התשס"א, בשבט ד' מיום לצוואה "נספח" לפנינו הוגש כן כמו

הראשונה. מהצוואה גדול שינוי למעשה מהווה

כדי נכתב: רק אלא קנין שנעשה הוזכר לא ראשונה צוואה בנוסח
השני בעמוד אולם שנשאר. ברכוש להתנהג כיצד מותי אחרי שידעו
מעכשיו, אם מהיום, אם ביותר המועיל הקנין לפי נותן אני נכתב:

מותי. קודם אחת משעה אם

כרמל, ובדלית באשדוד דירה נדל"ן כולל רכוש הוזכר בצוואה
נאמר: כך ואחר חובות. לתביעת זכות מטלטלין, פא"י, בבנק פקדונות
לישיבה 60% יחולק (50% אחרי (כנראה אח"כ לגמ"ח..., הכסף יתרת

בח'. למוסד 40% ו- בח'

ובדבר הראשונה, הצוואה את לאשר ביה"ד החליט ראשון בשלב
יותר. מאוחר שידון ביה"ד החליט הנספח קיום

המקורית הצוואה בין גדולים הבדלים יש המצורפת הטבלה כפי
הנספח. לבין
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ראשונה: צוואה

יוכלו לא אם ורק יחד מנחם ר' גם וביניהם עזבון מנהלי שלשה
כל יקבלו ג. ב. א. לבדו לפעול הנשאר או הנשארים יוכלו לפעול,
הצוואה, למוציאי תשלום כל הוזכר לא ,$1,000 ד. .$5,000 אחד
ל- ספרים ,$1,000 - ה בהתנדבות, יפעלו שהם הבין שהוא ונראה
ספק יתעורר אם לשנות. זכות עזבון למנהלי שיש הוזכר לא ו',
הבנתם. כפי יפרשו הנ"ל] [שלשת הצוואה מוציאי ובכוונה, בפירוש

קנין. על עדות אין

(בקיצור): לצוואה ה"נספח" פי על

.$3,000 רק יקבל הנ"ל ב' מנחם, הרב הסכמת את לקבל צורך אין
מוציאי שני .$1000 אחד כל י"א י' .$3,000 יקבלו כ"א ט' ח' ז'
מזה חלק ,$1,000 אחד כל י"ג, י"ב, .$10,000 כ"א יקבלו הצוואה
ל' הרב הם הצוואה את לפרש הרשאים לשנות. רשאים לישיבות,
מדויק! אינו הרי וזה הראשונה, הצוואה כפי שהוא נכתב בנספח ואי',
לעדים הכתב בין טיוט אין אבל קנין, על גם מעידים החתומים העדים

רווח. שורות מספר למרות

המצווה. חתימת שזו שהעידו עדים ע"פ הצוואה את קיים ביה"ד

ואילו לנכתב. סמוכה היתה המצווה חתימת המקורית בצוואה
ספק ואין מהחתימה, רחוקה העדים וחתימת ממנו, רחוקה היא בנספח

העדים. חתימת לפני שורות כמה להוסיף שניתן

סיבות: מכמה כדין כתובה אינה ראשונה צוואה לדין, אם והנה

הודאה.א) לשון בה ואין "נתתי" או "הקניתי" בה נאמר לא

אחריב) שידעו כדי זו צוואה עורך "הנני בצוואה הכתוב הנוסח
אחרי". שנשאר ברכושי להתנהג כיצד ושנותי ימי אריכות

נותן אני מצווה אני אשר רכושי כל את ז': באות שם נכתב עוד
אם מהיום אם הקדושה תורתינו דין לפי ביותר המועיל הקנין לפי
תורתנו דין ואשר העולם מן פטירתי לפני אחת משעה אם מעכשיו

הקובע". הוא הקדושה
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יכול אדם אין הנוסח: כפי הצוואה את לאשר אפשר שאי ברור
מיתה. קודם להקנות יכול לא מהיום הקנה אם והיפוכו, דבר לקנות

אם דין, ע"פ המועיל קנין עשיתי כתוב היה אילו אם גם נוסיף
בהניסוח גם מועיל לא בדינים, בקיאים אינם והעדים דין הבעלי
ונתה"מ א סעיף ריב סי' השולחן" "ערוך כתב שכבר וכפי הנזכר,

יח ס"ק רז להלן).סי' (יובא

צמודהג) אינה החתימה חסרונות, כמה בו יש לצוואה הנספח גם
חתמו העדים אבל קנין, שנעשה העדים בדברי נוסף אמנם לנכתב,
ו: מה, חו"מ ערוך בשלחן ונפסק החתימה, אחר שורות משתי יותר
הרחיקו ואם שיטין, שני רוחב מהכתב ירחיקו שלא העדים "ידקדקו
הוסיף שלא ידוע אפילו וקיים, שריר כתוב אפילו פסול, שיטין שני

דבר". שום בו זייף ולא

ש במי איןוהנה כי יז ס"ק סט סי' הש"ך פסק ריק, נייר על חתם
סי' סמ"ע על וחלק המוחזק, מיד פיו על להוציא שניתן שטר זה
לזה אין הש"ך ולדעת התחייבות, זה בשטר שיש שסבר א ס"ק מח

שנהגו. למקום פרט שטר דין

בלא חתימה כי סובר ו, ס"ק סט בפ"ת הובא שם, התומים
נמצא שאם כתב יד ס"ק חידושים שם ובנתה"מ מחייבת, גם כתיבה
על הקפיד לא שהלווה מחמת שטר, דין לזה יש לבד, חתימתו
שיחליט כפי להתחייב הסכים [ובכך לנפשו, ירא היה ולא עצמו
שאין אחרון שמואל בית בשם שם תשובה ובפתחי החתימה] מחזיק
ששטר שלפנינו לנידון למדנו הרי המוחזק, מיד זה בשטר להוציא
רחוקים שהם אלא המתחייב חתימת וכן החתומים עדים עליו שיש
השטר לקיים מקום יש אבל העדים, חתימת על לסמוך אין מהכתב,

המתחייב. חתימת בגלל

ט"ז דעת הביא הנ"ל, בפ"ת הובא סה, חו"מ תנינא ביהודה הנודע
להפסיד עלול זה שקיום כיון שנכתב, לפני שנחתם שטר לקיים שאין
דבר זה שאין שכיון היא הט"ז שכונת ופירש כך, על ותמה לאחרים,
להפסיד השטר מחזיק שיכול כיון לזייפו, שניתן שטר לעשות הגון
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יש כן על אחרים, מלווים קודם זמנו יקדים המלווה אם לאחרים,
הלווה. מידי נפל והשטר זאת עשה לא שהלוה להניח

ובו פנקסו חנווני והוציא שמת במי שם ביהודה הנודע נשאל והנה
רחוקה היתה שהחתימה אלא מהחנווני, שלקח המנוח חתימת יש
זה, כתב פי על היורשים מיד להוציא אפשר האם ונשאל מהכתב,
שהשטר הדין ששם חתימתם, שהרחיקו לעדים לדמות שאין והשיב
יד חתימת לגבי אבל כהוגן, שלא עשו אלו שעדים לפי פסול, הוא
נלמד ומהיכן השטר לבעל האמין שבזה מהכתב, שהרחיק המתחייב
לש"ך "נאמנות", בו שיש כיון יותר טוב זה שטר לסמ"ע והרי לפסול,
עם ריק שנשאר בשטר הוא הש"ך שדן מה וכל זה בשטר פסול אין
אומרים שאין הש"ך וסובר במיגו, המחזיק נאמן האם והנידון חתימה
שהוא בשטר כשהנדון אבל חתימה, עם ריק בשטר להוציא" "מגו
האמין לא כי לומר מקום שיש אף למיגו, צורך ואין כתוב, כבר
לא אבל בפניו לשקר יעיז שלא שידע עצמו, ללווה אלא החותם
שמא, והיורשים ודאי טוען שהתובע כיון מקום מכל ליורשיו, האמין
כלפי נאמנות גם לזייף יכל זייף שאם להוציא, מגו בזה אומרים
להחמיץ "טוב מפורש, זה דין שאין שכיון ומסקנתו שם, עיין יורשים,

פשרה". ולמצוא

אבל עצמו, המצווה חתימת קיום היה לא שלפנינו בנדון כן אם
עוד כשרה, הצוואה האם לפנינו מחלוקת הרי תקוים, החתימה אם גם
למי נאמנות, משום יש ריק על שבחתימה אומרים אם אף לדון יש
ואילו לחנווני, הנאמנות ניתנה בפנקס שלפנינו, במקרה הנאמנות ניתנה
לשני, סותר עניין יש אחד שלכל רבים, אנשים לטובת ניתנה הצוואה

העיזבון. למנהלי ניתנה הנאמנות ואולי

מהצוואהד) לפגום באה אינה שהתוספת הנספח בתוספת נאמר
אי., והרב ל. הרב של הבנתם כפי לשנות, לצרף, אלא הראשונה
אי. והרב ל. הרב של שפירושם המקורית בצוואה לנאמר "ובהתאם

אי. הר' גם הוזכר המקורית שבצוואה בזמן הקובעת", היא

לא שאם הטעם בגלל אולם כשרה, זו צוואה אין כאמור הדין מן
דברי לקיים ורצון אדם" ומכל ממנו "אבודה בגדר תהיה היא נכשירה
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וכפי הראשונה הצוואה את לקיים החלטנו נוספים, ומטעמים המת
אחר הולכים האם יא סי' לעיל (ראה בעבר. זה בנושא הארכנו שכבר

המילים). אחר או הכוונה

יכול היה אם ספק כדין, עשויה היתה הראשונה הצוואה אילו
מותי, קודם אחת ושעה מהיום הקנה שכבר כיון לשנותה המצווה
חד מדגיש "אני שנכתב מה ולמרות חזרה, מונעת שכזו והקנאה
לצמצם שיכול בעולם כוח שום אין בחיים אני עוד שכל משמעית
כבר אם הזה לשון יועיל שמה כיון רכושי", על ובעלותי זכויותי את

בי. אחזור לא אם מקנה אני אמר ולא בפועל, הקנה

לעולם הנצחית, וטובתו הנפטר רצון את לבקש לנו יש אולם
כספים לגבי וע"כ חלוק, הדין את להשאיר שלא כדי וגם האמת,
לגבי ומאידך להפחיתם, נוכל לא הראשונה, בצוואה לצדקה שנתן
חלקם את והגדיר וכתב ליתן שרוצה בנספח המנוח שגילה כספים
שניתן אלו יהיו המפסידים כך ואם ליתנם, יש בנספח, מדויקת בצורה

סכום. הגדרת בלא הנשאר את להם

יקבל שניה או ראשונה בצוואה במפורש שהוזכר מי כל זה לפי
בנספח, דהיינו שניה בצוואה להוריד ואין לו, שהובטח הסכום את

הראשונה. בצוואה שניתן ממה

הצוואה שעורכי הנפטר של האחרון שרצון ברור לנו נראה כן כמו
סך כ"א יקבל פשרה בדרך כן ועל בחינם, יעבדו ולא שכר, יקבלו
להם. להוסיף ביה"ד ישקול תגדל שלהם הטרחה אם אולם ,$5,000

ל הצוואה מנהלי צריכים כן שמסכיםכמו א. של הסכמתו את קבל
הצוואה. מנהלי בין להיות לא

אב"ד שאנן, שלמה חיים

תגובה:

הכתובים שליט"א רד"ב הרה"ג חברי דברי את שראיתי לאחר
התוספת את לפסול יש לדעתו והנה טעם, ובטוב רבה בבקיאות
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משום הראשונה הצוואה את רק ולקיים ז"ל. פ. הרב של לצוואה
הראשונה. בצואה ולא בראשונה קניין שהיה אומדנה פי על לו שנראה

משום לא הצוואות שתי את הכשרנו שאנו מה עמדי, כן לא ואני
של רצונו היה שכך להניח שמסתבר משום אלא כדין, כתובות שהן
הכספים ילכו צוואתו את נקיים לא שאם לחשוש לנו ויש הנפטר,
ללכת לנו שיש ודאי כן ועל מרצונו, וההיפך מרצונו רחוקות למטרות

פס"ד. בכמה בעבר שהארכנו וכפי הנפטר, רצון אחר

שליט"א הרה"ג חברי מטענות חלק על לדעתי הנראה את ואכתוב
דבריו. סדר לפי

לגבי ואילו השניה, בצוואה קנין על עדות לנו שאין חברי טען
זה במקרה אין בצידו, ותשובתו לקנין, רמז מעין לנו יש הראשונה
שאנו ומה הדין, מעיקר פסולות הצוואות ששתי כיון לקניין, צורך
דברי לקיים מצוה משום [ולא הנפטר, רצון לעשות רק הוא באים
וכיון עינינו, ראות לפי נוספים] וחסרונות "הושלש" שלא כיון המת,
השניה הצוואה שגם להניח יש הרצון, אחר הולכים אנו אם שכך,
השניה הצוואה על החתומים העדים חשודים ולא המנוח, רצון היתה

לשקר.

שהמצווה העידו שהעדים בגלל "אודיתא" קנין לעשות שרצה ומה
שהיתה שהעידו כמו זה הרי הראשונה, בצוואה הנאמר על הסכים
זה הרי עבר, בלשון שנאמר "הסכים" שלדבריו משום אודיתא,
שנאמר מה על הוא "הסכים" נכון, זה שאין לי ברור כאודיתא,
כאשר היא דין בעל הודאת רב, המרחק להודאה עד ומכאן כן, לפני
להסכמה זה קשור ומה כן, מלפני לפלוני שחייב מודה הדין בעל

לפלוני. לתת

עסקא, להיתר שלפנינו הנדון את לדמות חברי בא והנה
ההיתר ואעפ"כ אותו מבינים לא ככולם רובם הבנק של שהלקוחות
הרי עיסקא", ל"היתר הדמיון מה הבנתי לא כאן אף לגבם, חל
רוצה הוא אם גם שחתם, מה על מודה עיסקא" "היתר על החותם
החותם למה כן אם חותם, הוא מה לו שיסביר רב לשאול יכול

בהלכות. בקי להיות צריך
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דבר הוא צוואה לשטר רע" "שכיב חברנו שהשווה מה כן כמו
לסתם שכ"מ בין הנפ"מ ופוסקים בש"ס הרבה נכתב והרי "רחוק",
את הצוואה למוציאי ניתן שאם וברור מותו, לאחר המצווה בריא
כדי לא אבל ספק במקום לפרש רק זה הרי צוואתו, לפרש האפשרות

מאין". "יש ליצור

הקנין האם תלוי עדיין הדבר "סיטומתא", בגדר היא חתימה אם גם
לקנין שאין ודאי ירשנו, שפלוני קנין שהעושה ברור שהרי כדין, נעשה

הלכתית. משמעות זה

שזה פלוני, את "בזה" ממנה הנני שהאמירה חברי שטען הטענה
כי לומר למד מהיכן תמוה בעיני גם בעיני. תמוהה - "הושלש" כמו

"הודאה". לשון זה נותן", "אני

החוק ע"פ לדון צריכים היינו אילו חוקית, מבחינה כי לי, ברור
אושרה, והחתימה המצווה של חתימה שיש ברגע הרי המקובל, -
גוברת שהאחרונה גם ומה מידה, באותה כשרות הן הצוואות שתי
את שהקנה אחר בדינינו ואילו בדיניהם, הראשונה על לעולם
אם כדין התנה אם פרט בו לחזור יכול אינו שוב כדין הראשונה

בי. אחזור לא

שאנן שלמה ח.
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(א) לו סימן

דבריו לקיים כדי אדם של דבריו על להוסיף ניתן האם

ויש מועיל שאינו שגוי נוסח שאמר במי הדין מה

ישראל חכמי שתיקנו כפי שיועיל שכוונתו לתלות

[mcewd oniql jynd]

לנו והשאיר דין פי על המועיל באופן ציווה שלא מצווה לפנינו
הראוי. הנוסח מה לברור

שיעשה שרצה המצווה של כוונתו לפרש לנו יש כי טענה הועלתה
תהיה שהצוואה היה המצווה שרצון לנו ברור שהרי הראוי, בקנין
ולחושבה לנ יש כדין נכתבה לא אם אף שכך וכיון דין, פי על כשרה

כדין. נכתבה כאילו

בהרחבה, כתבתי וכבר מאוד, רחב נושא הם אלו לעילדברים (ראה

יא) פניסי' על המתחייב של הכוונה את מעדיפים שאנו שפעמים
מקומות בכמה מוצאים אנו כן ועל נכתבו, או שנאמרו המילים
של ועיקרו בדיוק, זאת אמר שלא אף המתחייב כוונת את שמפרשים
דבר אמר שהמתחייב זה שכל אלא הכונה. אחר הולכים אנו דבר
מילים להוסיף אף ופעמים בדוחק אפילו לפרשו שניתן מקום שיש

וכ במקור נכתבו אושלא דבר אמר לא אם אבל להלן, שנראה פי
מה את לשנות יכולים אנו שאין ודאי שנתכוון, ממה אחר דבר אמר

בזה. להלן ועיין לרצונו. אותו להתאים כדי שאמר

הוסיפו ואף הכוונה אחר בהם שהלכו מצינו מקומות כמה תחילה,
"בחוזה": מילים

שנכתבא) עיליש רב של שטר של במעשה ב סח מציעא בבא
כפשוטו. השטר לפרש שאין שם ואמרו בהפסד, ופלגא באגר פלגא בו
דרבנן] [ריבית ואיסורא הוא, רבה גברא עיליש רב רבא "אמר כן: ועל
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תילתי תרי - באגר פלגא אי נפשך, מה ספי. הוי לא לאינשי
כתוב אם כה: קעז סימן דעה יורה בשו"ע נפסק וכן וכו', בהפסד"
וידוע גדול אדם המקבל או הנותן אם והפסד, באגר פלגא בשטר
חצי יטול אם לומר להיתר אותו דנין רבית, איסור עושה היה שלא
אלא עליו יקבל לא ואם באחריות, חלקים שני עליו שיקבל הריוח
אחרינא באינש אבל הריוח. שליש אלא יטול שלא האחריות חצי
שיש שטר ליה והוה כפשטיה, לשטרא דיינינן בהכי, אתחזק דלא
ריוח בו יש ואם תנאו, כפי החצי יפסיד הפסד יש ואם רבית בו

כלום". יקבל לא

התכוון שלא וודאי ת"ח הוא השטר שבעל כשברור למדנו הרי
כוונתו, לפרש כדי בשטר וגורעים שמוספים הרי ריבית. איסור שיהיה
ועיין ריבית, לאיסור שנתכוון השטר שמפרשים ת"ח באינו משא"כ
מפקינן שכר] [חצי תפס אם גדול אדם הוא שאם נ ס"ק שם ש"ך
שהדבר הרי באיסור. להתנות נתכוון שלא לנו שפשוט כיון מיניה,

המוחזק. מן להוציא כדי גם ודאי כך כל

גדול אדם שהוא אף אדם, של טבעו על מכאן למדנו [הערה,
מכל ריבית, איסור על לעבור ההסכם בשעת נתכוון לא שודאי
למרות הגיעה שכבר לאחר הריבית את לחטוף הוא מסוגל מקום
תמציא הממון תאוות כתוב, והסכם שטר יש שכבר שכיון האיסור!!,

היתר...]. כבר לו

המתחייבב) דעת את שאמדו מרע שכיב במתנת מוצאים אנו
ידע לא שהמתחייב אף רצונו, לקיים כדי שאמר המילים על והוסיפו
א ט גיטין תוס' כתבו שכן הנכונה, בצורה דבריו אמר לא ועכ"פ
ועמד לעבדו נכסיו כל שכתב מרע שכיב לגבי חוזר, ואינו ד"ה
אינו אבל מרע, שכיב בכל כמו בנכסים שחוזר הוא שהדין מחוליו,
והקשו חורין. בן שם עליו יצא שהרי משוחרר, והעבד בעבד, חוזר
אלא קנה ולא הוא מרע שכיב מתנת הא חורין בן יצא למה תוס'
מרע השכיב דדעת דכיון ותירצו מיתה, לאחר גט ואין מיתה לאחר
דהיינו מחיים, דהיינו לשחרור הראויה בשעה שיקנה דעתו לשחררו
כתב דומה דבר המצווה. לדברי "מהיום" תיבת מוסיפים כביכול אנו
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שם הרי"ף)הר"ן מדפי ב העבד(ב מחוליו עמד אם למה הקשה שכן
בטלה, שצוואתו מחוליו שעמד מרע שכיב לכל בניגוד משוחרר
בן קול שם להוציא שאסור יודע שאדם דמתוך לומר "יש והשיב:
שאנו שכוונתו נראה לכאורה ויהיב", גמר מסתמא העבדים על חורין
ישראל שחכמי מה דעת על דבריו עושה מרע שהשכיב מפרשים
אדון שכל להניח קשה כי והישרה, הנכונה הדרך שזו מסכימים
את יודע אדון שכל כוונתו שאכן אפשר כי אם אלו, הלכות יודע

עבדים". "הלכות

מפרשיםג) שאנו שלמים שנדר גוי לגבי ב עג מנחות אמרו וכן
סברא, עולה, גוי שלמי כליל: כולה שעולה לעולה שכוונתו דבריו
שיהא הוא כוונתו - לשמים לבו שם: רש"י וביאר לשמים. לבו גוי
יודע שאינו שם כת"י וברש"י שיאכלו. ולא לשמים כליל קרבנותיו

לגבוה. הם כליל הלכך נדר לשמים בלבו נדר וכי קרבן בטיב

והודיעוד) מחבירו חפץ השואל יט: כח העזר אבן ערוך שולחן
שרוצה לג: ס"ק מחוקק חלקת וכתב מקודשת. אשה, בו לקדש שרוצה
בטור, הוא וכן הטעם, מבואר באשר"י - מקודשת אשה בו לקדש
קדושין לענין שיועיל ענין באותו לו ליתנו בלבו שגמר סהדי דאנן
בלשון שיהיה שאלה בלשון יועיל לא ואם מקודשת האשה שתהא
ויקנהו מקודשת ותהא להחזיר ע"מ המתנה תהיה הפחות ולכל מתנה,

דמיו. יחזיר או ויחזירנו מהאשה

ש"המשאיל" אומרים אנו ממנו לשאול ביקש שחברו שאף הרי
שלמענה המטרה את לקיים יוכל שהשואל כדי במתנה לו לתת התכוון

מחברו. שאל

ארעאה) ליה דזבין גברא "ההוא אמרו: ב סו מציעא בבא
מעידי לי מגבית מנאי ליה טרפו אי ליה אמר באחריות. לחבריה
למיקם דבעינן לך, מגבינא לא עידית מעידי ליה אמר לך. דאית עידית
מיניה, טרפוה לסוף לי. דאית אחרים מעידית לך מגבינא אלא קמאי.

סב עידית. לעידי שקיל בדקא אמראתא מעידית למימר פפא רב ר
כי ליה ולימא לרבינא: מדפתי אחא רב ליה אמר קיימא. והא - ליה
קיימא השתא קיימא, עידית עידי דהוה לך מגבינא אנא לך אמרי
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המילים אחר הלכו לא שלמסקנה הרי עידית" עידי במקום עידית ליה
שיש ומה ביותר. הטוב למוכר שישאר הכוונה אחר אלא "עידית"
העידית. עידי את רוצה הוא למה הסיבה לו שאמר כיון זו בראיה לדון
אני רוצה שבנכסי מובחר והוא הואיל עדית עדי שם: מאירי ועיין

שאחריו. מעידית לך מגבה הריני מקום מכל אבל לעצמי בקיומו

שהעידית שפירש ראיה כל אין שם הריטב"א לפירוש מקום ומכל
לזיבורית. נהפכה בתחילה שהייתה העידית ועידי עידית, לעידי נהפכה

דבר: מוסיפים אנו שאין מקומות בכמה מצינו ומאידך,

אפשר שאי לשון ואמר ששלח גט לבטל שרצה בעל לכך, דוגמה
מועיל", "אינו גט", "אינו שנמסר לפני גט על אמר אם כגון ליישבו,
"לישנא בזה אומרים ואין כלום, אמר לא יועיל לא אמר לא אם

משמעויות שני לו שיש לשון לגבי רק אלא קאמר" גיטיןדמהני (עיין

א-ב). לב

של מהו לנו ידוע כאשר בודאי וכן רצון, גילוי כי ברור ובוודאי
שלא מעשה לעשות זו ידיעה של בכוחה אין עדיין אדם, של רצונו
ועדיין להקנות, רוצה אחד שאותו למי להקנות כגון בפועל, נעשה
בעל של הודאה אף כן על יתר הקנינים. מערכת לכל זקוקים אנו
אם מועילה אינה בכך להקנות ורוצה המועיל, קניין נעשה כי דין
והבאנו ט סי' לעיל כתבנו שכבר וכפי הנכון, המעשה נעשה שלא ידוע
שלא בדבר "נראה יח: ביאורים רז המשפט נתיבות מדברי גם שם
מודה והתובע המועיל, באופן שנעשה בשטר שנכתב אף לעולם בא
בא שלא לדבר המועיל האופן בשאר ולא סודר בקנין רק שנעשה
"גמר הטעם מועיל לא דשלבל"ע שלגבי כיון קנה", דלא לעולם,
לדשלב"ע, קנין שמועיל וסובר המודה שטועה בטעות תולים ומקנה",
שהקנה הודה "הרי ו: סעיף ריב סי' השלחן בערוך כתב בזה וכיוצא
בדינים בקיאים העדים או הדין כשבעל זה וכל חכמים, כתקון לו
[נ"ל] מועיל איך יודעים שאינם כיון הכתיבה, מועיל מה דאל"כ אלו,
ועיין בדינים", בקיאים מסתמא ב"ד דכל בב"ד שטר לעשות טוב ולכן

עוד. שם
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הנכונה בדרך זאת עשה לא אבל לקנות כדי מעשה עשה אם וגם
אחר הולכים שאין מקומות בכמה מוצאים שאנו מה וזה קנה, לא
למכור שרצו שנים לכך ודוגמה בפועל, שנעשה מה אחר אלא הרצון
ולא קנה זה לא ב נד ב"ב שאמרו המתאים, הקניין את עשו ולא
מכי כוכבים עובד טעמא מאי כמדבר, הם הרי עכו"ם נכסי קנה: זה
לידיה, שטרא דמטי עד קני לא ישראל ליה אסתלק לידיה זוזי מטו
שאמרו מה וכן בהן, זכה בהן המחזיק וכל כמדבר הם הרי הלכך
בשטרא דמחזיק מאן מהו, גר של בשטרותיו המחזיק ב מט, ב"ק
לא נמי ושטרא אחזיק לא הא ובארעא מחזיק הוא דארעא אדעתא
"אדעתא". ד"ה א נד ב"ב תוספות ועיין אשטרא, דעתיה דלאו קנה

שפירס מי כמו הנכונה, לצורה נתכוון ולא שקנה מי לגבי וכן
אחר ובא עליה ונפל המציאה את שראה מי או הפאה, על טליתו

בה זכה בה שהחזיק זה שהדין בה, א)והחזיק י, מציעא אע"פ(בבא ,
הנכונה בדרך זו עשה שלא כיון לקנות, המחזיק שרצה לנו שברור

ממש. במעשהו אין

מתחשבים שאין קנין מעשה של וכן אמירה, של דוגמה מצאנו הרי
בפועל. שנעשה במה אלא ברצון

עצמו, זה בנושא לכאורה והרמ"א, יוסף" ה"בית נחלקו והנה
רמ"א בשו"ת הובאה מ"חהמחלוקת וסי' יוסף" ה"בית תשובת מ"ז (סימן

הרמ"א) סךתשובת ליתן ציווה אשר מרע שכיב שהיה אדם של בצוואה
כך ועל בריא, במתנת שנתן כתב ובצואה ישראל ארץ לעניי מסוים
שנתן שכתב שכיון כדין, עשויה אינה הצוואה כי היורשים ערערו
יסודי תנאי והרי מרע, שכיב במתנת שנתן נאמר ולא בריא במתנת
קנין, שום בה שנעשה בצוואה נזכר לא וזה הקניין, הוא בריא במתנת
בלא בריא מתנת כדין להתבטל, הצוואה שדין היורשים טענו כן על
מתקיימת היתה המתנה מרע, שכיב מתנת דין לה היה אם [אבל קניין

קנין]. בלא אף

שמאחר ממש היורשים בטענת "שאין יוסף": ה"בית כותב כך ועל
לעניים לתת שציוה שמה ספק אין כשציוה, מרע שכיב היה שזה
במתנת שנתנה שכתב ומה היה, מרע שכיב במתנת ישראל שבארץ
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המצווהבריא, טעות שהוא שהיאאפשר באומרו כוחם ליפות שחשב
על השטר בעל יד אומרים אין "וגם טעה", הסופר או בריא מתנת

עיי"ש. השטר" שמבוטל במקום התחתונה

מ אנו בריא, במתנת שנתן אמר שבפועל אף שלב"י תייחסיםהרי
מרע. שכיב כמתנת לזה

שמה ולפרש הצואה את לקיים כדי לתלות שאין חולק והרמ"א
כך על ומביא כוחו, ליפות כדי רק כתב בריא במתנת שנתן שכתב
כתב שהמצווה אומדנה אחר ללכת יש אומרים שאין ראיות, מספר
טעות "אחריות לומר אין וגם העניים, כוח ליפות כדי שכתב מה
כשיש רק זאת אומרים שאין לפי בריא, מתנת שנכתב במקום סופר"
אומרים "ואין להפך: בשטר כתוב כאשר לא אבל בשטר, השמטה

למידק". להו דהוה משום בטעות שנעשה

מרע שכיב דברי "ומשום ע"ב: סוף לט גיטין מרש"י להעיר ויש
שכיב במתנת לעצמה להקנותה לבניו כמוסר ציוה לא שהרי ליכא,

טעות". הוא והרי לשחררה, נתכוין זה בקנין אלא מרע,

טוב, שאינו קניין שעשה מרע בשכיב היה שם שהנדון שאף הרי
אלא בקנין, להקנות שנתכוון משום מרע שכיב מתנת הועילה לא

טעות. הוא שהקניין

למה תואמים היו לא שאמר המילים אם בין לחלק יש כי ונראה
דבריו, על להוסיף רשאים אז כי יא)שנתכוון, סי' לעיל שכתבנו מה (וראה

עשה, לא שהוא מעשה לעשות כוונתו שבגלל אפשרות אין אבל
רמ"א, לדברי מכוונתו להפך שאמר מפורשת אמירה לשנות לא ואפילו
בקניינים? צורך אין וכי בדבריו] נפלה שטעות לכל ברור אם [פרט
בכמה אמרו וכאמור הקניין, יתייתר הכוונה אחר נלך אם תמיד הרי
שאמר אף כי יוסף בית ודעת קנה", זה ולא קנה זה "לא מקומות
הקיים הדבר את זו באמירתו לבטל בא שלא מפרשים אנו אחר, דבר
שרק מפרשים אנו אלא מרע, שכיב מתנת מדין המקבל בו זכה שכבר
סותר הוא שאם סובר שם הרמ"א אבל כוחו. ליפות כדי להוסיף בא
אחר ללכת ניתן אין כוונתו, ואת מרע שכיב מתנת דין את בדבריו
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הדברים דבריו, על ומוסיפים מפרשים שאנו לעיל שמצינו ומה כוונה,
דבריו. סותר שאינו עוד כל אמורים

אלא הסותרים דבריו מתקנים אנו אין לב"י אף כי למדנו מכאן
שהיה ממה דבריו ליפות שרצה במה לגרוע בא שלא אומרים שאנו
המקבל בו ש"זכה" מרע שכיב קנין דהיינו שאמר, מה אמר לולי קיים

בריא. במתנת נותן שהוא שאמר בגלל נתבטל לא

לאחר מצווה שהוא אומר המצווה היה אילו שלפנינו בנדון זה ולפי
בטלה. הייתה והצוואה כוונתו, את לפרש מקום לנו היה לא מותו,

יודע הנותן או המתחייב כאשר הוא לדון לנו שיש נוסף דבר
אלא רצונו, לקיום ביותר והטובה המועילה הדרך מה יודע שאינו
שיפרשו החכמים על סומך הוא כי מדבריו, מבינים שאנו או שאומר,

ביותר. הטובה הדרך שזו להם שיראה כפי דבריו את

נותן "אני המצווה: כתב שבה שלפנינו, הצואה היא לכך דוגמה
אחת משעה אם מעכשיו, אם מהיום, אם ביותר המועיל הקנין לפי
שצוואתו ביותר הטובה הדרך מה ידע לא שהמצווה ברור מותי". קודם
ורצה הדרך, מהי שיקבעו למומחים השאיר כן ועל ד"ת, ע"פ תחול

יקנה. הוא כך יקבעו שהם שכפי

כיצד יודע שאינו שאדם מצינו להלן, שיובא כפי מקומות, בכמה
שקבעו בדרך הקניין שיועיל שכוונתו מפרשים שאנו פעמים לנהוג

כן: אומרים אנו שאין ופעמים חז"ל,

אנו הסתם מן האם ראשונה מחלוקת בדבר, מחלוקות שתי ומצינו
חז"ל: דעת על התכוון שהמצווה אומרים

ישראלא) ותפארת ב משנה ח פרק פסחים טוב יום תוספות
עבורו לשחוט המשלח לו שאמר בשליח נחלקו א אות בועז שם
או כבש אמר האם המשלח לו אמר מה שכח והשליח פסח קרבן
ופירשו מהראשון המשלח שיאכל אמרו שניהם, ושחט והלך עז,
אנו יו"ט לתוספות מלך. המשלח אם אמורים שהדברים בגמרא
חכמי שיאמרו מה כפי תחול שהשליחות המשלח שנתכוון מפרשים
אין למ"ד דלעולם "נ"ל טוב: יום תוספות וכתב הטוב, שזה ישראל
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לאכול מתירין הכי ואפילו מדאורייתא. היינו בדאורייתא ברירה
אדעתא המקדש כל בעלמא כדאמרינן מלכות שלום משום הראשון
בפסחו לאדם ספק שיהיה כל דאמרינן דכוותיה וה"נ מקדש. דרבנן
חכמים רצו שלא אלא לראשון קבעו והחכמים החכמים. בדעת נתלה
דבכל קדושין גבי כמו צורך בו שאין לפי אדם לכל בדעתם לתלות
אחת דפעם פסח אבל בכך. מיתקנים דינים עקרי והרבה וזמן עת
על הנמנה כל לומר רצו ולא עצמו. דעת על אדם לכל הניחו בשנה
אמרו מלכות שלום מפני ומלכה ובמלך נמנה. רבנן דעת על פסחו
דרבנן דעת על המקדש כל שאמרו למה זה דין שדימה הרי כן".
אלא זאת אמרו שלא טוען שם ישראל התפארת ואילו מקדש, הוא
משה כדת שמקדש הקידושין בשעת במפורש אומר שהמקדש בקדושין

דרבנן. דעת על דהיינו וישראל

הסכים הסתם שמן אומרים אנו מלך המשלח כאשר שלתיו"ט הרי
ואילו ישראל חכמי שיאמרו למה כןהמשלח אומרים אין לתפא"י

וישראל". משה "כדת בקדושין כמו במפורש התנה אם רק אלא

אדם שאר גבי אבל מיוחד, צורך במקום רק שמחלוקתם ואפשר
הטובה הדרך שזו חכמים שיאמרו כפי שכוונתו מפרשים אנו אין
תוי"ט עיין דבריו, לבטל או לקיים יתערבו לא שחכמים כיון ביותר,

שם.

כתבב) שאדם במקרה קדמונים בזה נחלקו שניה, מחלוקת
העשויין קנין שטרי כל "כחומר אותו עושה שהוא בשטר במפורש
המרדכי חז"ל: ע"פ שצריך מה את מוסיפים אנו האם חז"ל", כתיקון
רבינו את שמחה רבינו "ושאל כתב: תרי"ז סי' שמת מ' פ' ב"ב
לו הקנו שלא כראוי פירות קנין בו כתוב הי' שלא שטר על ברוך
אמר אי הקרקע של הפירות ליקח כח לו נתנו אלא לפירותיו קרקע
בשטר שכ' אחרי השיב ברוך ורבינו הוא... בעלמא חספא שטרא האי
אגב מעכשיו גמור בקנין הקרקע של הפירות כח לו שנתנו המתנה
העשויין פירות קנין שטרי כל כחומר באחריות עליהם וקבלו קרקע
כתיקון שנעשה מעידים שהעדים נמצא ומעתה חז"ל... כתיקון
זה בבית פלוני ידור שפי' רשב"ם ולפי' מורי לדברי ועוד חכמים...
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הוזכרו לא והכא ממש... בו שאין דבר דדירה משום כלום אמר לא
הפירות...". כח לו שנתנו אלא דירה בשטר

ושטר ברוך: כרבינו א סעיף ריב משפט חושן ערוך שולחן ופסק
השטר לפרש יש ע"ז, ממנו וקנו בביתו לדור נתן שראובן בו שכתוב

בו. לדור הגוף לו והקנה המועיל בענין ממנו שקנה

שראוי לן לימא "...ומאן כתב: רע"א סי' בחו"מ מהרשד"ם ואילו
התם ר"ב קאמר לא דע"כ ועוד למעשה... ברוך כרבינו הלכה לפסוק
אלא חז"ל כתקון דנעשה סהדי מסהדי דקא ד"א דליכא משום אלא
לימא מאן אחר דבר דאיכא בנ"ד אמנם לפירות, קרקע דהקנה ההוא
היכא ודאי אדרבא כו' קרקע הקנה כאילו דה"ל ז"ל הר"ב דיאמר
דאולי טובא לספוקי איכא והכא קמא אחזקתי' מוקמינן לספוקי דאיכא
ה"מ לכך כוונו שהעדים ואפי"ת כך, על מעולם כוונו לא העדים
אמנם חז"ל, כתקון דנעשה לישנא דחייל אחריתי מילתא דליכא התם
להאי אלא קאי לא לישנא דהאי איכ"ל אחריתי מילתא דאיכא בנ"ד
חז"ל כתיקון נעשה זה דגם וליסהדי סהדי דאתו עד אחריתי מילתא
לשון פשט על סמך לא ר"ב דאפי' דאפש"ל נראה עוד בפירוש...
בנ"ד". שייך שאין מה דקאמר", "ועוד על אלא חז"ל כתיקון דנעשה

ואילך. 70 עמ' ד פד"ר בזה ועיין

מצוות, לקיום הנוגע בכל הסתם שמן סובר איש שהחזון נראה והנה
שהתוו כפי שתועיל פעולתו עושה אדם דברים, בשאר שגם ואפשר
שלא וזה דעתם. על שעושה במפורש אמר שלא אף חז"ל לנו

כמהרשד"ם. שלא שסובר נראה ישראל.וכן כתפארת

להפרשת כתוב נוסח לו שיש שמי כתב ו אות טו דמאי איש החזון
שיחול ויאמר ומאה מאחד יותר יקח בדרך, והוא ומעשרות תרומות
העזר באבן שמצינו כמו מועיל וזה כדת, בנוסחו שכתוב כמו הכל
ש"אף עוד והוסיף מהני, ראובן ובני גד בני כתנאי אמר שאם א לח
ההפרשה חלה שתהא ואמר ממאה יותר ולקח כתוב נוסח בידו אין אם
זהו אחר זה חלים וההפרשות מהני. - הדין מן שצריך כמו הכל
בדבריו שיש במה סגי ולא כדין להתנות צריך להתנות דכשבא ואע"ג
מ"מ דווקא, דיבור וצריך עה גיטין רשב"א שכתב וכמו דעת, גילוי
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מפורש", דיבור חשיב המקוימים כתנאים עלבאמר שם חזו"א וחלק

מהני, לא למעשה קודם תנאי שלגבי ו] [ס"ק וב"ש ג] [ס"ק ח"מ

למעשה, קודם היה לא התנאי בפועל כתנאישהרי שאמר כיון ולדבריו
באוצר ועיין שם עי' המועיל, לשון ואמר כחזר זה הרי המקוים

לז. אות לח לסי' הפוסקים

שהדעת בכדי במעשרות מרבה לגבי דמאי מירושלמי הביא ושם
תנאי אמרו וכן דין, בית תנאי שהיה מפני מקולקלים, שאינם טועה,
כלום יודע שאינו הדיוט ואפילו בזגין, הבלוע על תרומה שתחול ב"ד
מעשר לעשות ב"ד כח אין "והנה וכתב דין, בית על שסומך במה סגי
פירות כל אין עדיין הראשון דין בית שאמר ובשעה אחרים... בשל
ויודעים לחכמים מסורים ישראל כל אלא בעולם, הדורות כל של
שכל וכשם המצוות, מעשה בכל להן ושצריכין תקנו תקנות שהרבה
דרבנן אדעתא המפריש כל כן כמו מקדש דרבנן דעת על המקדש
שאם שאמרו ואחרי חכמים, שתקנו כמו שיחול כאומר והוי סמיך,
כנוסח שיחול כאומר בצפונו... המעשר יחול טועה שהדעת בכדי פיחת
כהכתוב שיחול שהאומר איתא ואם המעשר, חייל חכמים שאמרו

דין". בית תנאי בטל כלום, אמר לא בנוסח

אומרים שאנו מצוות לענין בין החזו"א מחלק לכאורה זה ולפי
שהובא ישראל כתפארת שלא וזה דרבנן, דעת על כאומר הסתם שמן

הו הרי המקובלים התנאים כפי יאמר אם וכן כעושהלעיל, גם א
יודה הוא שאף נראה מקום ומכל למעשה", קודם "תנאי כגון מעשה
שכיון אומרים ואין מפורש דבר לומר שצריך קנינים תנאי שלגבי
אף לסבור ויכול אמר כאילו הוא הרי הסתם מן מתכוון הוא שכך

בריא. מתנת שכתב מרע שכיב לגבי יוסף בית על החולק כרמ"א

כל שאין דבר על להתחייב יכול שאדם שכמו למדנו דבריו ומתוך
קבוע נוסח פי על מתחייב אם כך התחייבותו, וחלה ידועים פרטיו

חלה. התחייבותו חכמים, שאמרו מה פי על או

יותר, גדול חידוש מצינו ט ס"ק קמז סי' נשים איש בחזון והנה
לפי לחרות, יצא עבדו המקדיש ב לח גיטין שאמרו מה על כתב שם
ב' מ' אמר הא מהני "ומאי קדוש: עם שיהיה דבריו מפרשים שאנו
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קדוש אלא לעצמו דמקנהו אמר דלא שכיון צ"ל וע"כ בשטר, וכולן
היינו קדוש, עם וליהוי בעצמו שיזכה קאמר, דמפקירו מתרצינן יהא,

המועיל". באופן דבריו שיפורשו

במשמעות שיש יודע אינו שהאדון לנו שברור אף לכאורה וכוונתו
הפקר, לשון גם שזה יודע לא ובודאי קדוש עם משמעות "הקדש",
אותו שיפרשו זה בלשון מתכוון שהוא מבינים שאנו כיון מקום מכל
בדוחק. אם אף כן לפרש שניתן כיון כן, מפרשים אנו כוונתו, כפי

מבן פחות שהעריך מי לגבי אדם ד"ה א ה ערכין תוספות והנה
אינו ואפילו חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע "אדם כתבו: חודש,
מדאמר שנא מאי וא"ת הלשון, חכמים שתקנו ע"פ דעתו מ"מ יודע,
ואמר מעשר מעשר, ואמר תרומה לומר המתכוין נשחט תמיד פרק
בפיו שמוציא ממה כלום אמר דלא לומר ויש כלום, אמר לא תרומה
סותר [שהדיבור שאני, דהתם לומר יש ועוד קיים, שבלבו מה אבל
טעה". בלבו שאמר ובמה רוצה אינו בפיו שאמר שמה המחשבה] את

נותן חבירו בהמת המקדיש רב אמר אמרו: שם הסוגיה ובסוף
דהכי למימר איכא היא מיקדש דבת בהמה אבל דתימא... מהו דמיה...
מהשתא לה תיקדוש ניהלי לה מזבין למרה לה אמינא אי קאמר
מאיר] לר' [אף אשי רב אמר קמ"ל, קאמר לא דמי אבל ואקרבה
אמר אלא עלי אמר ולא וברש"י: לא". זו הרי אבל עלי דאמר והוא

כלום". אמר לא עולה זו בהמה הרי

שאמר מי דברי להסביר ומנסים מפרשים שאנו שאף למדנו הרי
יועילו כיצד יודע אינו המתחייב אם ואף יועילו, שדבריו לגרום כדי
להעמיד וכדי ולהסבר, לפירוש ניתנים אינם שדבריו ברגע אבל דבריו,
אדם שאין מאיר לר' אף דבריו, את לשנות לנו יש כוונתו, על דבריו

בטלים. דבריו לבטלה, דבריו מוציא

שתקנו נוסח בה אין חסרונות, שני בה יש לצוואה, ונחזור
דבר וזה אחר, בנוסח שאין מעלות יש נוסח בכל לצוואה; חכמינו
כיצד מחליט הוא שאין הודיע המצווה המצווה; דעת לשקול הנתון

הניסוח. יהיה
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בצוואה לזוכים מקנה אני אומר היה שלפנינו בנדון המצווה אילו
אילו זו, לצוואה שיועילו חכמינו שיאמרו הנוסח לפי החלקים את
שהוסיף כיון ועוד לדמיון, מקום היה שכזה, דבר אומרים חכמים היו
כפי מותי לאחר אלא היום מקנה איני או היום מקנה אני ואמר
ע"פ ולא בערכין סוגיא פי על לא יועיל לא לכאורה חכמים, שיאמרו
ולכל כלום היום מקנה אינו שבכלל אפשרות בדבריו שיש כיון חזו"א,
ומה פרשנות, כל תועיל לא כך ועל ברירה, לדיני באים אנו היותר
שהקנה באדם אמורים הדברים דבריו מפרשים שאנו לעיל שהובא
ומה יחול מתי להוסיף ניתן שאז ההקנאה, של הפרטים שחסרים אלא
המועיל קנין עפ"י עושה אני "המקנה נאמר אם מועיל מה הקנה.
להקנות כדי לעיל כאמור יתערבו ולא פה אינם חז"ל חז"ל", לדעת
נעשה האם השאלה לחזו"א, אף ומסתבר לתפא"י הן לתויו"ט הן
- משמעית חד היא זו לשאלה התשובה חז"ל, עפ"י המועיל קנין

קנין. נעשה לא

את לך מקנה אני ויאמר פלוני לאדם יקנה אדם אם דבר, עוד
אכן הקנין המומחים, שיקבעו מה כפי שברשותי, ביותר הטוב החפץ
עד יקבע שהמומחה למי החפץ את יקנה אדם אם אבל לחול, יכול
יעלה וכי החליט, לא עדיין והמומחה היום אותו ועבר פלוני, יום
אף כזוכה?! אותו יקבע שהמומחה סביר שהיה מי שיזכה הדעת על
שחז"ל מה על הוא שהתנאי הרה"ג חברי שהביא כפי נפרש אם כאן
יחול. לא הקנין שוב מותו, יום עד קבעו לא חז"ל בפועל הרי יקבעו,

שכתב: כו ס"ק לב סימן ברורה במשנה דומה לדין לציין וראוי
לדבר אף לשנותו מותר שיהא עיבודן בתחלת בפירוש התנה "אם
ס"ת לשם שאומרים הסופרים שנהגו כמו ולא לשנותו... מותר אז חול
האחרונים מסתפקים דאז רשות דבר שאר או מזוזות או תפילין או

מהני". אם

שבהפרשת הדין, כפי מעשרות מפריש אני כאומר זה אין ועוד
בקנין אבל קבועות, והלכות קבוע נוסח של דין אכן יש מעשרות
כאן לומר אפשר ואי הפרטי, רצונו של ענין זה רוצה הוא שאותו

הדין", מן שצריך "כמו וגםשייעשה היום הכל להקנות יכול והרי
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שעה אומר אם חרטה אפשרות עם להקנות יכול להקנות, שלא יכול
מהיום, שיחול יאמר אם חרטה אפשרות בלא להקנות ויכול מותי קודם
וכפי בפועל, שנעשה במה אלא ברצונו להתחשב לנו אין כן ועל

לעיל. שהבאנו

יוחלט, יותר שמאוחר תנאי על מתנה, לתת אפשר שאי ברור
או מהיום האם ניתנה המתנה מתי המועיל, הקניין מהו לכשיקבע
סוף כי המועיל, באופן שיועיל הנותן יכתוב אם גם מות, קודם שעה
להקנות ניתן רק אלא מותו, לאחר להקנות יכול אדם כיצד סוף כל

מותו. לפני יחול שהקנין

שנעשה "הודאה" מועילה שאין השלחן ערוך לדברי דומה והדבר
את לעשות ידע לא הקנין שעושה לנו כשברור ביותר", "המועיל קנין

מאוד, חזקה טענה זאת המועיל, הקנין

שתלה אלא כראוי", "שמקדש למי זה דין לדמות מקום אין בודאי
שהתנה אלא הקדושין, חלו שם כי אביו, יסכים באם הקידושין את
אבי אם ויאמר שיקדש יתכן לא אבל יתבטלו, יסכים לא אביו שאם
אם המקודשת, פלונית אותה תהיה פלונית את ירצה אלא יסכים לא
הקנין עפ"י מקודשת את "הרי לאשה שיאמר למי הוא לדמות יש
שהיא שברור שטר, או פרוטה לה יתן ולא חז"ל" לדעת המועיל

מקודשת. אינה

בעלה דעת על הנודרת "כל שאמרו למה הדבר דומה ולכאורה
אלא אשתו. נדרי את להפר הבעל שיכול הטעם וזה נודרת", היא
יכול בעל והלא הכתוב, גזירת הוא זה דין עדיין הטעם שזה שלמרות
הפרה, בלשון ודוקא עמו בשלום אינה כשהיא גם אשתו נדרי להפר

אחר. למקום משם ללמוד אפשר אי כן ועל

את שיגיד צריך חכמים דעת על במתנה שגם כאמור שנראה אלא
המועיל. הלשון

על יודע ואינו שהתחייב למי זה דין להשוות שרצה מי היה והנה
בין הקשר מה הבנתי לא מועילה. שהתחייבותו שמוסכם התחייב, מה
שהרי שלפנינו, לנידון התחייב הוא מה על יודע ואינו שהתחייב מי
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מתחייב אני פלוני שיאמר מה דעת על שהתחייב יודע מתחייב אותו
והתחייבות אותו, קורא שאינו אע"פ חותם אני שעליו בהסכם שכתוב או
"נעלם", דבר על גם להתחייב אדם שרשאי הדין, מן תקפה היא זו
חסרונות יש כן, אם [אלא בחוזים "מתחייב" אותו מבין אינו אפילו

וכיוצא]. קצוב, שאינו דבר לעולם, בא שלא דבר אסמכתא, כגון:

ואחד המועיל", ב"קנין התחייבות שנעשתה מותנה זה כל אבל
מותו. לאחר ולא בחייו המקנה שיקנה המועיל" ל"קנין התנאים

היתה המצווה של שכתיבתו הלשון מתוך ברור שלפנינו בנידון
אינה אם שגם שרצה אלא דין, ע"פ מועיל שאינו באופן להקנות
שכוונתו אף שנכתבה, הרשימה כפי לתת רצונו יקוים כדין כתובה
להתחייב ולא דין, ע"פ שלא להקנות שהתכוון כיון להקנות, היתה

הדין. מעיקר מחייב תוקף כל הזו לכוונה אין "לתת",

"דדעתו תוס' שכתבו עבדו, ששחרר מרע שכיב לדין דומה זה ואין
הם הדברים ששם מחיים". דהיינו לשחרר שראויה בשעה לשחרר
התייחס לא שהמצווה הקנין תחולת זמן לגבי כוונתו פירוש לגבי
בירושה הנידון וכן גר של בשטרות במחזיק הנידון ואילו אליו,
לנאמר ובניגוד לצדדים ידוע ולא עליו דובר שלא קנין לעשות שלפנינו
תאמר שאם אפשר, שאי דבר וזה הצואה, - המתנה בשטר בפירוש
באופן דבריו ונפרש ונקנה מרע כשכיב דינו יהיה מצווה כל הרי כן

נכון. אינו ודאי וזה המועיל,

לומר מקום יש וכי לשמעון, ונתן לראובן לתת המתכוון משל דרך
לתת המתכוין אבל מצרא!] דבר דינא השווה [אמנם שמעון שזכה
ודאי בזה לשמעון, נותן אני ואמר ראובן שהוא לפניו הנמצא לאדם

כוונתו. את לפרש יש

שם העומדים לכל וברור שטר שכותב שמי כי נראה הנ"ל מכל
רבי כמו איסור לעבור מתכוון שאינו שברור או לטובתו שכוונתו
בתרא בבא יוסף הנמוקי שכתב וכפי כוונתו, לפרש לנו יש עיליש
בדבריו דייקינן "לא ב: ס"ק עה בסמ"ע הובא הבית, את המוכר פרק
דדרך אמרינן ולעולם ממש, אמרן לא אם כנגדו, שיהיו אדם של

דיבר". שטות
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חמרא ליה אירכס פפא דרב אבוה ב: כח ב"מ אמרו שגם וכפי
דלאו סהדי אייתי זיל ליה: אמר הונא, רב בר דרבה לקמיה אתא ואשכחוה.
אמרו הוא דרמאי ביה ידעיתון להו אמר סהדי, אייתי אזל וטול. את, רמאי
קאמרינן. את רמאי לאו אנן ליה אמרו אנא, רמאה אנא להו: אמר אין. ליה:

לנפשיה. חובתא איניש מייתי לא מסתברא, הונא: רב בר רבה אמר

סדר בפ"ת גם הובא צז, סי' ח"א העזר אבן סופר חתם ובשו"ת
המודעה, את מבטל אני הגט בעת לומר שבמקום במי יג, ס"ק הגט
הגט את לבטל נתכוון שלא שברור כתב הגט, את מבטל אני אמר
ומוצא הגט את מחזק שזה שסבור או תחינה מין שזה סבור אלא
בזה עוד ועיין עי"ש. מוריד, ולא מעלה לא לבו כוונת בלא שפתיו

למהר"ם הגט לסדר ביכורים כו.בתוספת אות

לכל גלויה היא כאשר היא דבר, לבטל שכוחה אומדנה כלל ועוד
ודברי ה ס"ק רנ החושן קצות עיין – ספק יש כאשר ולא העולם

ועוד. ד"ה ק סי' ג חלק מלכיאל

העושה אומר אם שאף התחייבות, של נוסף סוג יש כי נעיר, לבסוף
זצ"ל אוירבך הגרש"ז אמירתו: תועיל לא חז"ל דעת על שעושה אותה
מעשרות המפריש הארץ עם בנדון נג, סימן א חלק שלמה מנחת בשו"ת
עשרים נותן בעצם שהוא דעתו על עולה ולא להפריש, שליח שולח או
אחוז של הפרשה אלא אינו שעושה מה שכל וחושב ולכהן, ללוי אחוז

ממש: ממנה שהוא במינוי שאין תפילה, שהיא איזו עם אחד

ע"י מפירותיו תרו"מ ומפריש הארץ לעם שידוע באחד פשוט "נראה
מנוסח במלה מלה וקורא ממאה מאחד יותר מעט בידו שנוטל זה
הפרשה כלל חשיב זה דאין שבידו, זה את אח"כ מפסיד וגם ההפרשה
מפירותיו מחמשה אחד מחלק הוא זו שבאמירה יודע שאינו כיון
פיו שיהא בעינן הרי מ"מ דברים, אינם שבלב שדברים ואף לאחרים,
עליו מסופקים שאנו דבאחד ונמצא אומר, שהוא מה ויבין שוין ולבו
יאמר שאם כיון הפרשה, ספק רק זה הרי שאומר מה יודע הוא אם
והעניים, הלויים זכו לא שמעולם ויתברר נאמן יהי' הבין שלא אח"כ
אומר אם שאפילו קדושין לענין כ"ז סי' אהע"ז בשו"ע שמבואר וכמו
אמרה ואם קדושין, לשון שהוא תבין שהיא צריכים מקודשת את הרי לה
גם יש נד"ד דלענין הוא פשוט ...מ"מ כלל, מקודשת אינה הבינה שלא
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ראשון מעשר אומרים שהם דבזה כלל יודעים שאינם הרבה אנשים
מפירותיהם אחוז עשרים בכך נותנים הם בדרומו עני ומעשר בצפונו
בנוגע שטוען במי י"ג סעיף ס"א סי' בחו"מ דמבואר ואף לאחרים.
את לפניו כשקראו כלל הבין ולא הארץ עם שהוא אשתו לכתובת
שאינו לומר צריך היה דבתחלה משום היינו לו, שומעין דאין הכתובה
הו"ל כן אמר שלא וכיון בכתובה, שכתוב מה לו שיפרשו ולבקש מבין
בסי' שם וכמו"ש כתובה, בשטר שכתוב מה כל לקיים עצמו על כקבל
לקרות, יודע שאינו הדבר שברור אף שטר על שחתם דמי ג' סעיף מ"ה
דגמר אמרינן שחתם כיון אפי"ה קראו, שלא עד שחתם עדים יש או
דוקא זה כל אולם השטר, בתוך שם האמור כל על להתחייב בדעתו

שגמר אמרינן דשפיר התחייבות, שטר שהוא עכ"פ שיודע בדעתובכה"ג
שטר שהוא כלל יודע שאינו בכה"ג אבל שם, שכתוב מה בכל להתחייב
וה"נ הוא, כלום דלאו ודאי שלום, איגרת שהוא חושב אלא התחייבות,
רשות נותנים אם שאפילו אנשים רבבות ישנם הגדול לצערנו כאן גם
זה רק יודעים הם פירותיהם, לתקן המעשרות על הממונה למשגיח
נוסח איזה לומר צריכים וגם ממאה, מאחד יותר מעט להפסיד שצריכים
הממונה עושה שבאמירתו דעתו על כלל מעלה אינו אבל תפלה, של
ללוים מחלק והוא שלו, בתוך העושה כאדם בפירותיו המעשרות על
ולכן שבדרום, מאלה מעשרה אחד ולעניים שבצפון, מאלה מעשרה אחד
ועני, ראשון למעשר בנוגע גם כך חמץ... ביטול לענין שהזהירו כמו
אם מ"מ פירותיו לתקן מהמשגיח מבקש עצמו הפירות בעל אם אפילו
שהוא זה ע"י רק נעשה שהתיקון וחושב התיקון, מאופן כלל יודע אינו

הוא". כלום לאו הפרשה, נוסח הנקרא תפלה או פסוקים אומר

ביטול של התועלת היא מה לגבי הפוסקים דנו בדבר כיוצא
וכן שאומר, מה מבין אינו כשהבעל הגט לפני הבעל שעושה מודעות
ומצות. תורה שומר אינו המבטל אם לגוי החמץ מכירת תועיל למה

רובם הבנק של שהלקוחות עסקא, להיתר דומה זה שאין ואפשר
על החותם הרי לגבם, חל ההיתר ואעפ"כ אותו מבינים לא ככולם
שטר שהוא עכ"פ ויודע שחתם, מה על מודה עיסקא" "היתר
הוא מה לו שיסביר רב לשאול יכול רוצה הוא אם גם התחייבות.

בהלכות. בקי להיות צריך החותם למה כן אם חותם,
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האמור: מכל העולה

לזהא. שלא נראה כאשר כתוב הסכם משנים שאנו פעמים מצינו
כוונת לקיים כדי מילים מוספים שאנו פעמים המתחייב, נתכוון
משלמים כגון הנודר כוונת משנים שאנו פעמים המתחייב,
הנותן. או הנודר כוונת לקיים כדי למתנה מהשאלה וכן לעולה

אמרב. כגון שנאמר בנוסח אלא בכוונה דנים אנו שאין פעמים
ונתכוון פעולה עשה או בטל הגט כאומר זה אין גט אינו

המועיל. קניין עשה לא עוד כל מועיל אינו לקנות
נחלקוג. קנין, עשה שלא אלא בריא במתנת שנתן מרע שכיב

הבריא במתנת לבטל נתכוון שלא תולים האם ורמ"א, הב"י
שכ"מ. מתנת את

דד. להוסיף כוחה אבל מעשה, יוצרת אינה לשנותם.כוונה ולא ברים

שחכמיםה. אלא חכמים, ע"ד עושה דבר העושה כל יו"ט לתוספות
שלום או קדושין כמו מיוחד צורך במקום אלא דעתם אמרו לא
בדעתם כשתלה רק אמרו חכמים ישראל לתפארת מלכות,
מצוה בכל איש ולחזון וישראל. משה כדת מקדש כמו במפורש
יוצר אף דעתם על אמר ואם ישראל חכמי ע"ד עושה אדם

וב"ש. כח"מ ושלא למעשה קודם תנאי כגון תנאים משפטי
העשוייןו. קנין שטרי כל "כחומר עושה שהוא בו שנכתב שטר

לעשות שיש מה מוסיפים האם הפוסקים, נחלקו חז"ל", כתיקון
ולפרש למעט שיש הסוברים יש מקום ומכל כדין, שיעשה כדי

כדין. שנעשה מהשטר חלק על רק
כיוןז. חכמים, שיאמרו נוסח ע"פ בצוואה להקנות אפשרות אין

דבר וחסרון, מעלה יש נוסח בכל ועוד זאת יאמרו, לא שהם
לצוואה. קבוע נוסח ואין בו עניין לחכמים שאין

אתח. להוסיף שאפשר פעמים זמן של חסרון בשטר יש כאשר
להוסיף. ניתן אין קניין חסרון יש כאשר אבל הזמן,

אוט. המצווה כוונת מה הציווי בעת הנוכחים לכל ברור כאשר
דבריו. לתקן ואפילו להוסיף רשאים הנותן,

חז"ל,י. ע"ד שעושה אומר אפילו מעשרות מפריש הארץ עם כאשר
שהוא מבין הוא שאין כיון מהני לא ז"ל אוירבך הגרש"ז לדעת

תפילה. אמר כאילו לדבריו להתייחס ויש אחוז, כעשרים נותן
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לז סימן

תורה בספר לזכות גם הרוצה בצוואה זוכה
כנסת לבית בשעתו נתן שהמצווה

לביהכנ"ס שניתן בס"ת לזכות הרוצה בצוואה זוכה

zial mzqa ozipy dxez xtqa wfgend in /dyrnd xetiq

zprha `eal leki d`eeva dkef m`d /meik bdpnd dn /zqpk

in /deevn cqtd llba deevnd oerhl lkiy zerh gwn

oi` /xzeia aexwd `edy giked `l la` aexw `edy gikedy

zekfa xtek wifgnd xy`k deevnd zekf lr d`eev dliren

/dxez xtqa zekf mb dfa lelk m`d ,eiqkp lk ozepd /deevnd

md miyxeid ,d`eev wtq mewna /`pw a"aa `qxib xexia

mb xacd xne` m`d ,p"f :z"q lirn lr azkpyk /miwfgend

.dxezd xtq lr

בספר גם לזכות בצוואה, זוכה של תביעה הוא שלפנינו הנדון
הצוואה כתיבת קודם שנים עשרות לפני עוד המצווה ע"י שניתן תורה,
בבית כיום נמצא התורה ספר שבנתניה, יעקב" "אוהל כנסת לבית
בית רכוש הוא שהספר וטוענים מתנגדים והגבאים הנזכר הכנסת

הכנסת.

רוב את נסכם כן על דין ופסקי החלטות מספר נכתבו זה בתיק
שנכתבו. הדברים

המעשה סיפור

בשנת הנזכר לבהכ"נ הנ"ל התורה ספר את נתן ש. מר המנוח
תשלא.

את הוריש בו צוואה כתב מותו לפני ילדים, ללא נפטר המנוח
כתבה יותר מאוחר משפט, בית ע"י אושרה הצוואה לאשתו, ירושתו
אף לתובע, השאר בין נכסיה את ציוותה בה צוואה המנוח אשת

משפט. בבית אלא הדין בבית אושרה לא זו צוואה
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הכנסת מבית התורה ספר את להוציא ביקש התובע, להלן ר., ק.
שהוא וטענתו יחפוץ, בו אחר למקום נמצא תורה הספר בו הנזכר

בבעלותה. היה שהספר ש. התורמת של יורש

שייך תורה הספר "כי הדין בית פסק תשס"ב טבת ט"ז בתאריך
התובע". הוא ביניהם אשר ש. המנוח של תורה דין ע"פ ליורשים

וביה"ד הגדול, לביה"ד ערעור הוגש זה דין פסק על כי נציין
לא כי המערער שטען שמאחר תשס"ב אדר כ"ו ביום החליט הגדול
יתר לשמיעת האזורי לביה"ד יחזור "התיק טענותיו: כל את השמיע

הטענות".

הוגשו כן וכמו תשס"ג, טבת ז' ביום נוסף דיון נערך כך בעקבות
שנכתב הטיעון עיקרי בין ביהכ"נ. מצד בכתב ונימוקים טענות
הועלו כן כמו נדבת", "זו שפירושו "ז"נ" התורה ספר על במפורש

ברורה כמשנה לפסוק שאין ועיקרן הלכתיות, פיוטענות שעל (הפסק

ביה"ד) משההסתמך כאגרות לא בתחילה)וגם ביה"ד הסתמך עליו ולו(שגם
אחרת, שכתב ז"ל קרליץ הגר"ש של מפס"ד והביאו הספק, מחמת רק

מקומו ממספר מכתבים הובאו שהספרוכן הוא כיום שהנוהג בנתניה, ת
ההפך. הותנה לא עוד כל לביהכ"נ שייך

יחיד. יורש התובע שאין טענות נטענו עוד

דין ע"פ היורשים הם מי יודע שאינו והשיב התובע נשאל בדיון
הצוואה. על להסתמך אלא לנו אין שכך וכיון תורה,

לפי הוא הראשונה הצוואה לבעל התובע של המשפחתי הקשר
ע"פ יורשת אינה האם וכידוע אמו, אבי של אח היה ש. שמר טענתו
שהם מאוד וסביר יורשים, עוד גם שהיו וברור אחים, במקום ד"ת
לא שהמבקש אלא תרם, שהמנוח במקום הספר את להשאיר ירצו

הצוואה. על להסתמך רצה אלא היורשים, שאר שמות לומר ידע

המנוח ע"י במתנה להם ניתן ס"ת כי ביהכ"נ גבאי טענו מנגד
בידם. הס"ת את להשאיר רוצים כן ועל כפקדון. ולא

ש. פ. המנוחה של צוואה בגלל יורש היותו על מסתמך התובע
צואתה וע"פ צוואה, ע"פ ש. מ. המנוח בעלה יורשת הייתה שהיא
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משאר כח יפוי לתובע לו ויש ל.מ, ו- ל.ד., ק.ר., הם יורשיה
בצואה. המוטבים

[ראה ברורה המשנה ע"פ בתחילה פסקו את פסק ביה"ד והנה
נחשבים אלו שני בשנית, לחזור צורך אין ועוד, משה והאגרות להלן]
מה או"ח בחלק בזה [ועיין מהם, לסטות וקשה מקובלים כפוסקים
צורך אין שלפנינו בנידון אולם להחזיק, כדי אפילו ואולי שכתבתי]

זה. לנושא להיכנס

כתב ביה"ד תורה, דין ע"פ היורשים הם שהזוכים פסק ביה"ד
חוק. ע"פ היורשים ולא דבריו, את בדווקא

הס"ת כי ש. הזוג בני שרצון להניח יש כי הדין בית פסק עוד
יעקב. אהל הכנסת בבית ישאר

לדון: לנו שיש מה והנה

אלאא. תרומה הדין מן הוא כנסת לבית שניתן תורה ספר האם
ניתן הוא הסתם מן או התורם, של שהוא הוחזק כן אם
תורה שספר שאמר מי "יש נפסק: כ קנג בשו"ע לפקדון,
יכולים הציבור אין ראובן של אבותיו של שהיה שהוחזק
שהס"ת מסוימת תקופה ידוע שהיה הכוונה האם בו". להחזיק
נחשב התרומה עצם ע"י או אבותיו, של אלא ביהכ"נ של אינו

כהוחזק. והתורם הנותן

ניתןב. שהס"ת להתנות רגילים תורמים האם כיום, המנהג מה
ברורה במשנה המובא כפי הסתם, מן הוא כך או לפקדון, רק

המג"א. בשם

אניג. לבהכ"נ נתינתי שע"י ידעתי אילו לטעון יכול תורם האם
הוא, טעות מקח היא הנתינה וע"כ ס"ת, כתיבת מצוות מפסיד
טענה לטעון יכול יורש גם והאם לפקדון, רק ניתן והספר

שכזו.
חיים]. אורח בחלק שכתבתי מה זה בענין [ועי'

ידועיםד. יורשים ואין רחוק, יורש שהוא וטוען שבא מי האם
ומסתבר שברור אלא יותר, קרובים שהם הטוענים לפנינו אחרים
לירושה. טוען אותו את מורידים האם קודמים, יורשים שיש
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לתתה. ניתן בכלל האם שאלות: עוד יש בצוואה זוכה לגבי
אצל אלא הנותן ידי תחת שאינו דבר על צוואה או מתנה

הנותן. של אינו שהחפץ טוען בו המחזיק כאשר נפקד,

במתנהו. כלולה האם נוספת: שאלה יש כללית, בצוואה ובזוכה
בספר. זכות למצווה ויש במידה התורה, ספר גם הסתם שמן

מועילותז. ש. הזוג בני של והשניה הראשונה הצוואה האם
תורה. דין פי על גם וכשרות

והמנוחח. המנוח, רצון הוא מה ומבינים מניחים כשאנו האם
המת. דברי לקיים מצוה משום בזה יש האם כאמור, "השליש",

חיים). אורח בחלק גם בזה (וראה

התורהט. ספר מעיל על שנכתב נדבת, זה - ז"נ הנוסח האם
גמורה. לתרומה ניתן תורה שהספר מוכיח

היורשים.י. או בצוואה הזוכה מספק, המוחזק מי

הרחבה: וביתר

שלא) שהיה שהוחזק תורה שספר שאמר מי "יש כ: קנג בשו"ע
בו". להחזיק יכולים הציבור אין ראובן של אבותיו

לכאורה אבותיו", של שהיה "שהוחזק הפירוש מה נברר תחילה
שהוא ספק היה ולא הכנסת בבית מונח היה הספר כי הפשוט הפירוש
יותר מאוחר ניתן הספר האם ספק נוצר כך אחר ורק אבותיו, של
רבים פירשו כך להלן שנראה וכפי אבותיו, בחזקת נשאר או במתנה
תקופה היה שהספר לפרש ניתן עוד מראשונים. נראה וכן מהאחרונים
במקרה כן ואם הכנסת, בבית הונח מכן ולאחר אבותיו, בבית מסוימת
שלישית אפשרות הכנסת, לבית שייך שהספר ספק כל אין שלפנינו

שא שידעו הוא אבותיו של שהיה שהוחזק אלאהיא ספר, נידבו בותיו
יעבירו או יקחו ירצו ואם לפקדון רק הייתה שכוונתם מניחים שאנו

שירצו. למקום

נתברר "שאם ע: שורש המהרי"ק דברי הם השו"ע דברי מקור והנה
ישראל רבי של זה לאביו הקדמונים בימים הוחזק הס"ת שזה אצלכם
ידוע הדבר שהרי בו להחזיק יכולים שאינכם ממורישיו, לאחד או
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הרבים בו שיקראו כן מנת על מתחילתו העשוי בס"ת חזקה שייך דלא
כתבתם כי ואף הבעלים, אותו פקוד יום עד הכנסת בבית מונח ושיהיה
מהספר נכבד אדם מפי שמע כי נשבע יצ"ו העדה מנשיאי שאחד אלי

עדות". זה ...שאין זה של אבא אחי הקדישו ההיא

הקדמונים בימים הספר "שהוחזק" מקרה על מדבר שמהרי"ק הרי
מובן כן ועל לאו, אם הקדישו אם הספק נתעורר "ועכשיו" לאביו,
שהיה "בנ"ד עז: סי' א חלק שלמה עטרת בשו"ת שכתב מה ופשוט
וב"כ פקדון, בתור רק שזה ידוע היה ולא בביהכ"נ שנים כמה מונח
המצווה של כמיני' כל לאו א"כ לעולם, נמסר שזה עוד טוען ביהכ"נ
לדעת ואפילו המהרש"ל, דעת לפי לחלוטין הס"ת את נתן שלא לטעון
אינו כשהציבור דוקא זהו בו, להחזיק יכולים הציבור שאין המחבר
חזקה מטעם בו לזכות רוצים הם אלא במתנה, לו ניתן שסה"ת טוען
ב"כ כשטוען אבל במתנה,... נתן שלא הזמן כל דעתו גילה שלא
שהציבור מודה המהרי"ק שאף אפשר בזה לחלוטין, ניתן שזה ביה"כ

בו". להחזיק יכול

האחרונים, ע"י פורשו וכן בראשונים הובאו המהרי"ק דברי והנה
בראשונים: המהרי"ק דברי הועתקו מה לענין נראה תחילה

א טור ד חלק תשב"ץ המשולש)בשו"ת ז:(חוט סימן

לשם קטנה קי' עלית ובנה מחצירו קרקע הוציא יעקב "שאלת
יותר בחייו הצבור בה ונשתמשו בה צבור שליח הוא להיותו ביהכנ"ס
הארץ כל בדרך וילך חייו ימי כל הש"ץ הי' והוא שנה, מעשרים
הגדול בנו ראובן ועמד לוי, שמעון ראובן בנים שלשה אחריו והניח
הולך הוא כי אביו, מקום ומילא הנז' במקום ש"ץ להיות אביו במקום
בתורה אינו הקטן ולוי לעולמו נפטר ושמעון כאביו, מישרי' בדרכי
יעקב הקדישו לא ההוא ...המקום אביו מקום למלאו' ארץ בדרך ולא
כדרך פלו' של ב"ה לומר שם לו להיות מביתו הוציאו רק לרבים
יכול הוא עתה לוי והרי יחיד, ממון הוא עדיין וא"כ ארצכם, אנשי
ולעשות להשכירו או לאחרים למוכרו ויכול שירצה, מה בחלקו לעשות
דאין הצבור, וכ"ש ידו, על לעכב יכול אחיו ואין שירצה, מה בחלקו
בענין שהשיב ג ז"ל למהרי"ק מצינו בזה וכיוצא חזקה, שום בו להם
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הצ דאין ראובן, של אבותיו של שהי' שהוחזק להחזיקס"ת יכולין בור
בו שיקראו כן מנת על מתחלתו העשוי בס"ת חזקה שייך דלא בו,
ואפי' הבעלים, אותו פקוד יום עד בב"ה תמיד מונח ושיהי' הרבים
בעדות הם נוגעים כי מהני לא צבור של שהוא הקהל מבני העידו אם
שנים כמה היום בו שהתפללו מצד טענה לצבור אין א"כ עכ"ל. זו

מבואר". וזה לה ירדו שאלה בתורת מתחל' כי בה ודשו

שימש ביהכ"נ שהרי הראשונה, כאפשרות פירש שהתשב"ץ הרי
מחמת ולא המהרי"ק, של למקרה הושווה זה ומקרה פרטי כנסת כבית

שכן. כל

שנג: סימן חו"מ חלק מהרשד"ם בשו"ת דומה לענין המהרי"ק הובא וכן

הכנסת בית כותלי לבנות רצו הק"ק כי לפני... בא מעשה "שאלה
הב"כ שמקום בטענת בידם מוחה היה הנז' משה וה"ר שנתקלקלו
נכנסו וברשותו בנאו ברוך כה"ר ונעלה הישיש שזקנו ז"ל מאביו היה
הקהל, בו שיזכו כדי הקדישו ולא מכרו לא מעולם אך להתפלל שם
והרסו הכנסת בבית אבותיהם שנים כמה זה כי טועני' הקהל ואנשי
הם כי אחר' טענה צריכים ואינם מאבותיהם ירשו והם כרצונם ובנו
החזקה מבעל קנו מורישיהם כי ליורשי' וטוענים אבותיהם, תחת קמו
קנה אביו איך ומקוים חתום שטר הראה הנז' משה וה"ר הראשון,
כלם ובניו נ"ע ברוך ה"ר בנ"ד ...וא"כ הב"ה עם החצר זכות כל
מתפללים ירכו יוצאי וכל הוא כי הקהל אנשי עם בב"ה שותפין היו
פשיטא כן שהדבר וכיון משם, ידם זזה לא הקהל אנשי עם יחד
בראיה יבררו שלא עוד כל חזקה טענת הקהל לאנשי שאין ופשיטא
בכך ונאמן קאי קמא מריה בחזקת קרקע שלעולם עדים... או שטר
מכר לא זקנו כי מהם ידם נסתלק לא שמעולם לומר ...נאמן מגו
ברשות יורדים היו שלעולם אלא אביו וכן מחל ולא הקדיש ולא
שהוא שהוחזק ס"ת ע' שרש הררי"ק כתב מזו וגדולה לבד... להתפל'
שייך דלא ידוע הדבר שהרי בו להחזיק יכולים הקהל שאין פ' של
תמיד ושיהיה רבים בו שיקראו כן ע"מ לכתחלה העשוי בס"ת חזקה
ס"ת ומה ק"ו והדברים הבעלים, אותו פקוד יום עד בבה"כ מונח
הקהל שאין קאמר לכך, נעשה שמתחל' ומפני טלטל, הוא סוף שסוף
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כדי לכך נעשה שמתחלה בה"כ שהוא קרקע כ"ש בו, להחזיק יכולים
בו...". להחזיק הקהל יכולים שאין כלם בו שיתפללו

כן ועל הראשונה, כאפשרות המהרי"ק את פירש שהמהרשד"ם הרי
לא מעולם אך להתפלל שם נכנסו וברשותו "בנאו של למקרה למד
בס"ת מהרי"ק מנידון הקהל", בו שיזכו כדי הקדישו ולא מכרו

לכך". נעשה "שמתחל'

שדן יז סי' ג כלל חו"מ ורדים הגינת שלמה לעטרת קדם וכבר
כתב: המהרי"ק דברי את שהביא ואחר תורה ספר בענין

שהרי כהוגן, קולון מוהר"י דברי סלקי שפיר לעיל מ"ש "וכפי
בימים הוחזק הס"ת שזה הראשון התנאי תנאים, שלשה כאן נמצאו
שאין ומפורסמת גלויה היא זאת שחזקה ומשמע למוריש, קדמונים
וכן המוריש, של הוא שס"ת עדים כיש חשיבא וכה"ג פקפוק, בה
כתבו ולא קנג סי' א"ח בטור זה דין שהעתיק מרן מדברי מוכח
מהרי"ק כתב ע' ובסי' וז"ל: כתב אלא ממש מהרי"ק דברי בסגנון
יכולים הצבור אין ראובן של אבותיו של שהיה שהוחזק תו' ספר על
שיש שפירש הרי ע"כ, כו' העשוי בס"ת חזקה שייך דלא בו להחזיק

עדים". כשני חשיבא שכן וכיון נכונ', חזקה דמהרי"ק בנדון

ראובן את לפטור ז"ל דהרש"ך טעמא הך לך "ואהני כתב: ושוב
תורה ספר דלענין כיון הדין, משורת עליו מוטלת שהיתה השבועה מן
כן ואם תורה, ספר במצות לזכות רוצה שהאדם טובה, חזקה איכא
אדם אין וחזקה ברשותו, הספר תמיד שיהיה רוצה האדם מסתמ'
איניש שביק ולא הרבים, את בה לזכות שבידו ממצוה עצמו מערטל
זו חזקה ומטעם אחריתי... דרמיא מצוה ועביד עליה דרמיא מצוה
כשיש הוא זה וכל שבועה בלי הס"ת שיטול ראובן את לזכות יש
חזקה או עדים שם אין שאם שלו, היה שהס"ת חזקה או עדים שם
טובא עדיפא ידו תחת שהספר מי וחזקת מטלטלין, כשאר הספר דין
אדם דאין חזקה ואותה ליקום, דקאי והיכא ממונא לאוקומי דהוי
שהוא הספר על עדים לו שאין כיון חשיבא, לא שלו ס"ת מקדיש
הצבור ונאמנים אחרים, יד מתחת ממונא לאפוקי אלימא ולא שלו

הס"ת". להם שהקדיש בשבועה
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בה שאין ומפורסמת גלויה היא זאת "שחזקה דיבר שמהרי"ק הרי
שלו". היה שהס"ת חזקה או עדים שם "כשיש פקפוק"

נד סימן א חלק שיש אבני שנה)ובשו"ת כמאתים לפני מרוקו (מחכמי

מפורשים: דברים כתב

בס"ת יד לשלוח הנז' שמעון מצי דלא הוא ברור דבר "תשובה
למ"ן שנעשה בנ"ד מבעיא ולא תנאי, שום בלתי בבהכ"ן שהונח
לזכות בהכ"ן באותה בו לקרות הוא גמור דהקדש דפשיטא הנפטר,
בלתי בסתם לבהכ"ן והכניסו לעצמו ס"ת בעושה אפי' אלא הנפטר,
רגילים המקום בני שכל כיון יד בו לשלוח מצי דלא התנאי, כתב

כ לא והוא ע"ז תנאי לאותהלכתוב לחלוטין נתנו מסתמא אמרינן תב
עמא מאי חזי ...ופוק מצי לא אחרת לבהכ"ן להוציא ואפי' בהכ"ן
מקדים להחליטו רוצה ואינו לבהכ"ן ס"ת להכניס שרוצה מי שכל דבר
סתם, מניחו לחלוטין להקדישו שדעתו ומי זה, על בעדים תנאי וכותב
שהוחזק שס"ת ס"ך קנ"ג סי' בא"ח מרן שהביא שאומר מי היש ודברי
טעמא התם ע"כ, בו להחזיק יכולים הצבור אין ראובן של אבותיו אצל
בס"ת חזקה שייך דלא משום ע' שורש מוהריק"ו הדין במקור מפורש
מונח תמיד ושיהיה הרבים בו שיקראו כן ע"מ מתחילתו העשוי

נאמרו דלא הרי עכ"ל, הבעלים אותו פקוד יום עד דבריבבהכ"ן

להשאיל קבוע מנהג שיש במקום רק הרביםמוהריק"ו בו לקרות ס"ת
נגד חזקה לבעליו שיש שנאמר ולא יע"ש, הלבוש וכ"כ פקוד יום עד
אהדדי מרן דברי קשיין דאלת"ה מנהג שאין במקום אפי' ההקדש
מנהג שיש במקום אלא הדברים נאמרו לא נמי דבס"ת ודאי ...אלא
ב"ד לב דאמרינן פקוד יום עד בבהכ"ן ס"ת להניח ותיקין ע"פ קבוע
המנהג היה ...אם ג"כ הקדש ובכלי קבוע. שהמנהג מאחר זה על מתנה
יום עד וכיוצא ושלשלאות כסף של נרות שמניחין ותיקין ע"פ קבוע

בס"ת". כמו בהם להחזיק יכולים הצבור אין הבעלים פקוד

כתבו אחרונים כמה "מיהו כתב: צט ס"ק קנג סימן ברורה ובמשנה
הניחה לא שבתחלה בבירור יודעין שאנו מיירי בס"ת הכא דגם
דלא ואשמועינן רבים בה שיקראו לבהכ"נ שהשאילה רק לחלוטין
אבל להקדש החליטה כבר מסתמא רב זמן שהניחה כיון אמרינן
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הקודש דכלי וכההיא לעולם אקדשה דמסתמא אמרינן סתם בהניחה
יהודה, למטה הציון בשער הדברים למקור וציין הנ"ל" י"ח בסעיף

מהגר"א. משמע ושכן השני בתירוץ רבה אליה

שם החיים בכף כתב בזה המובאיםוכיוצא האחרונים אותם את (והביא

.במשנ"ב)

מדין השו"ע דברי בישוב מג סעיף קנג השלחן בערוך כתב וכן
דינים שני "והנה וכתב: יח, שבסעיף כסף כלי לדין כ שבסעיף ס"ת
טענו שהציבור מיירי כסף דבכלי סתירה, כאן ואין ממהרי"ק הם אלו
שהוחזק להיפך מיירי ובס"ת לבהכ"נ לחלוטין אבותיהם שנתנום
שהחזקה וכתב לבהכ"נ, מסרה לא שמעולם אבותיו של שהייתה
וכן שלהם, שתהיה ולא בה לקרות נתנה דהרי חזקה, אינה שהחזיקו
חולק אינו בט"ז המובא שמהרש"ל כתב כן ועל השו"ע", בכוונת צ"ל

לציבורעל לחלוטין מסרה שלא לברר עליו בסתמא "שוודאי שו"ע:
ידוע דאם להורות יש וכן לחלוטין, מסרה שלא שידוע מיירי ומהרי"ק
להביא עליו ידוע וכשאינו חזקה, לציבור אין לציבור, מסרה שלא

הפסיד". הביא לא ואם ראיה

לד: קנג שליט"א קניבסקי לגר"ח הלכות בשונה כתב בזה כיוצא

ואנו בבהכ"נ ומונחת ראובן של אבותיו של שהיה שהוחזק "ס"ת
לבית השאילה רק לחלוטין הניחה לא שמתחילה בבירור יודעים
יכולים הציבור אין רב, זמן הניחה אפי' ברבים, בה שיקראו הכנסת

בה". להחזיק

במקום הט"ז משוםאמנם רק כן פסק ו ס"ק רנט יו"ד (הש"ך
סוף כה סי' יו"ד ח"ז אומר יביע בשו"ת כך על העיר וכבר המנהג,
השו"ע דברי שפירש נראה הט"ז) טעם גם שזה וכתב ב אות

כאפשרות שאיןוהמהרי"ק אמרו לא הם שאף אפשר אמנם השלישית,
שסה"ת טוען אינו כשהציבור דוקא אלא בו, להחזיק יכולים הציבור

במתנה. לו ניתן

שנתן מי שההלכה משמעית חד וקבע הדין בית חבר בא והנה
נגד הכרס מסברת להכריע והעיז כתרומה, זה את נתן לא כנסת לבית
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שיש, אבני ורדים, גינת הגר"א, מהרשד"ם, תשב"ץ, הנ"ל: רבותינו
גם ונראה החיים, [כף הלכות, שונה שלמה, עטרת השלחן, ערוך
אלא הכנסת לבית שהוא כתב ולא זו לדעה חשש ברורה שהמשנה
כסברת מסתבר והרי המוחזק, מיד ולהוציא המנהג], משום רק
שהיה עדות כל שאין שלפנינו בנדון חולק כל שאין ואפשר האחרונים,

הנפטר של הנ"ל)הספר ורדים גינת לבהכ"נ,(ראה הקדישו שמיד ואפשר ,
משה) לאגרות וטוענים(פרט התובע טענת את מכחיש שהקהל גם ומה ,

מתחילה כתרומה להם ניתן הנ"ל)שהספר שלמה עטרת ברור(ראה ואין ,
שהרי ודאי, לטעון יכול אינו ג"כ והתובע כך, על החולק מי שיש
יש בלבד זה מטעם כן ועל תורה, הספר הכנסת בזמן היה לא הוא
נוספים טעמים הרבה במקרה שיש עוד ומה התובע, תביעת לדחות

להלן. ויבואר שבואר כפי

נעיין זה, בענין שמעון בן הגר"נ של מפס"ד הביא וחברי ומאחר
כאשר הם המהרי"ק דברי "...פשט מצטט: ואני שם, שכתב במה
ששיך ידוע היה הספר הכוונה לאבותיו, שייך שהוא ס"ת "הוחזק"
הוחזק אלא אביו, של שזה "הוחזק" לא כאשר משא"כ לאבותיו...
הסבא, של משפחתו קרוב ע"י לביהכ"נ הובא זה שס"ת רבים בפי
ולא השאילו וכי הסבא של היה שזה שהוחזק ידענו לא מעולם אבל

הקדישו".

כיום:ב) המנהג מה

לפקדון, נותן סתם הנותן האם כיום, המנהג מה השאלה לגבי
נתנו אפילו ס"ת למכור שנהגו המג"א בשם הביא ברורה המשנה
כך, על מתחילה התנו כאילו שנהגו וכיון בו, לקרות לביכ"נ בתחילה

שמתנה זה הוא לתרום רוצה שלא שמי כתב בתשובה המהרש"ל
לעיל שהובא שיש האבני לעצמו, שהפסיד הוא התנה לא ואם ברבים,
לבהכ"ן ס"ת להכניס שרוצה מי שכל דבר עמא מאי חזי "ופוק כתב:
שדעתו ומי זה על בעדים תנאי וכותב מקדים להחליטו רוצה ואינו
"אם הכריע: כג קנג השלחן הערוך סתם", מניחו לחלוטין להקדישו
להביא עליו ידוע וכשאינו חזקה, לציבור אין לציבור מסרה שלא ידוע

הפסיד". הביא לא ואם ראיה
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"והנה כתבו: 183 בעמ' המתחיל פס"ד ד חלק רבניים דין ובפסקי
וברצונו לביהכ"נ ס"ת שנותן שמי הוא המנהג שידוע כמה עד בארצנו,
בנידון וא"כ זה. על ביהכ"נ מגבאי כתב מקבל הוא שלו, ישאר שזה
כי לציין יש אמנם אנפשיה. דאפסיד איהו כזה כתב לקח שלא שלנו
הגלויות - קיבוץ לאור ומקום, מקום בכל המנהג את לקבוע קשה

המיוחד". מנהגו עם בא ואחד אחד שכל שבארצנו,

כה. סי' יו"ד ח"ז אומר יביע גם ועיין

בנתניה שהמנהג בכתב עדים שני שהעידו שלפנינו במקרה עוד ומה
הסותרת עדות כל נתקבלה ולא הבעלים, ברשות שישאר כדי להתנות

עדותם. את

שטען מקדיש בנידון - כ"ז סי' אלשיך ר"מ שו"ת לשון וזה
הסתם מן הם זכו ברשותם שהס"ת כיון :- תנאי על הס"ת שהקדיש
ראיה להביא עליו דברי היו תנאי באמרו מידם להוציא שבא וזה

בפירוש. כך שהתנה

כדין שהוחזק המוחזק מיד להוציא אין המנהג פי על גם וא"כ
הכנסת. הבית דהיינו

אניג) לבהכ"נ נתינתי שע"י ידעתי אילו לטעון יכול תורם האם
הוא. טעות מקח היא הנתינה וע"כ ס"ת, כתיבת מצוות מפסיד

צואה לגבי כי נוסיף אולם או"ח, בחלק הארכנו זה ענין בעיקר
משום זאת התורם, ביד נשאר שס"ת הסוברים דעת הדבר: שונה
תורה, ספר כתיבת של מצוה מפסיד ההקדשה שע"י ידע לא שהוא
ולא הוא טעות" ש"מקח טוענים אנו הארץ, עם הוא אם אפי' וע"כ
והיה סה"ת את נותן היה לא יודע הי' אילו או במתנה, לתת נתכוין

בידו. משאירו

לגבי גם ואולי עצמו התורם לגבי לומר ניתן האמור כל אולם
קודם אחת ושעה "מעתה היא והצואה צואה, יש כאשר אולם יורשיו,
הפסיד שמיד הרי בצואה, כלול שבידו התורה ספר אם כן אם מותי",
רוצה שאדם מותו בשעת גם ומה התורה, ספר כתיבת מצות את
לקיימה שיכול מצוה וזו הדין, ליום לו שתעמוד כדי מצוה כל לקיים
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לבית שנתן שמה טוענים אנו אם נפשך ממה וע"כ מותו. רגע עד
טעם מאותו מצוה, יפסיד שלא כדי זאת וכל נתינה היתה לא הכנסת
תורה ספר נאמר היה ואפילו תורה, ספר כוללת הצואה אין עצמו

טעות. מקח בגלל בצואה, במפורש

איסור משום שיש פכ"א, מכירה שמח אור מדברי להלן ועיין
חלה היתה ס"ת, לגבי מרע שכיב מתנת ואילו בחייו ס"ת בהעברת

מתנה. שתהיה מתקנים חכמים היו לא מותו לפני

הקנו הם הלא בצואה, הזוכים בזה זכו כאמור אם גם ועוד, זאת
כי לביהכ"נ שייך אינו שס"ת הטעם ואם התובע, שהוא מהם לאחד
כח יפוי שנתנו הזוכים גם אולי כן אם מצוה, להפסיד רצה לא המצוה
ס"ת. מצות בזה שמפסידים יודעים לא הם אף לעצמו, שיקח לתובע

יוכיחד) לא אבל קרוב, שהוא ק. מר יוכיח אם לדון יש והנה
נקבל לא [אם תורה. הספר את להוציא יוכל האם ממנו, קרובים שאין

שלמה]. העטרת סברת את

המת, קרוב שהוא באחד מוחזק שהוא מי נפסק: א רפד ברמ"א
שמא חיישינן ולא יורשו, זה הרי ממנו, יותר קרוב יודעים אנו ואין

יודעים. שלא זמן כל ממנו קרוב יש

אפילו קרוב שהוחזק מי בכל נאמרו האלו הדברים האם לדון ויש
מקום יש שאז קרובה, בקורבה דווקא או ויותר, חמישית בדרגה
שיהיה צריכים האם לדון יש עוד ממנו, שקרוב מי אין שאולי לחשוב

ביותר. הקרוב שהוא מוחזק לפחות

בקורבה גם אמורים הדברים כי נראה ט אות פו, כלל הרא"ש משו"ת
שם. כמבואר מהנפקד להוציא יכול אף שכזו ובקורבה דוד, בן של

נאבד שלא נותן הדין "וכן כתב: נח סי' ח"א תשב"ץ ובשו"ת
לפנינו שאינם אחרים חשש מפני לפנינו וצווח העומד זה של זכותו
מסיום לדייק נראה מקום ומכל קרובים". שיהיו יודעים אנו ואין
צד מתפרסם שאינו ואע"פ יותר... קרוב מוחזק ש"ראובן דבריו

[ה לנפתלי שאין הוא מוחזק מקום מכל אבל היאך, מוריש]קורבתם
קורבהראויים יותר כילירש ראובן על שהעידו אחיםמזו היו לא
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קרובולאביו הוא שראובן מעידים שעדים וכיוון מוחזקים, אנו ובזה ...
כלל". בקורבתו ספק אין נחלה משמוש מדין לזו הסמוכה במדרגה

שהוא שמוכיח מי לפנינו בא שאם שפוסק אף לתשב"ץ, אף ולכאורה
ברשותו, נכסים מעמידים לבדוקקרוב שמחמיר דלהלן הריב"ש על החולק (והוא

יותר) קרוב אין שהואאם מוחזק טוען אחד אותו שיהיה צריך מקום מכל ,
אם לו ניתן ולא בחשבון לבוא שיכולים אלו כל מבין ביותר הקרוב

לפנינו. אינם שהם אלא קרובים שיש ידוע

שנתברר כפי יותר, קרובים הרבה שהיו חולק אין שלפנינו במקרה
כאשר לאו, אם חיים הם אם דבר, אודותם יודעים אנו אין אך בדיון,

בחיים שהם ענין)ההסתברות גם להם שאין .(וסביר

מה לכל לחוש לב"ד שיש כתב מו בסי' שהריב"ש אמנם אף
הנזקקים והם והיות מתוקן, שאינו דבר ידם מתחת יצא שלא שאפשר
קרוב אין האם לבדוק יש כן ואם שאפשר, מה לכל לחוש יש בדבר
יו"ד המהרשד"ם כתבו כבר כקרוב, שהוחזק מי שמורידים לפני יותר
שריב"ש כתב צו סי' רוכל" וב"אבקת עליו, חולק שהרא"ש קעט סי'
הריב"ש, על חלק הנ"ל בסי' והרשב"ץ עיי"ש, שלפניו, למקרה רק כתב
הרדב"ז בשו"ת עליו חלק וכן כריב"ש, שלא ג"כ פסק שם ומהרשד"ם

כריב"ש. בנדון לפסוק ללמוד אין לכאורה כן אם תתקצד, סי' ח"ג

בקורבה אם כי נחלק לא שריב"ש כתב פז סי' ח"א מבי"ט ובשו"ת
מזו, יותר בקורבה אבל בשלישי, שלישי שהיו שלו כבנדון רחוקה
צריך אין לכ"ע באח "שהרי הקודם. שהוא ראיה להביא יצטרך לא
הדין והוא נודע שלא כל המוריש לאחיו בנים לו שאין ראיה להביא
הימנו קרוב נודע ולא אח אינו אפילו קרוב שהוא שנודע מי לכל

לראיה". יצטרך שלא

סביר וכן שאפשר התורה, ספר נידון שלפנינו, בנידון מקום מכל
נמצא שהוא במקום הספר שישאר ורוצה יסכים האמיתי שהיורש
ללא שנשאר חפץ לכל דומה אינו כן אם בירושה, יעבור ולא כיום,
יש שמא לדחותו, ולא לפנינו הנמצא ליורש ליתנו לנו שיש בעלים,
מחזיק שהוא לטעון תמיד יוכל המחזיק כאן אבל לו, שקודם מי

הבעלים. לטובת
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המפקיד.ה) של בזכותו כופר הפקדון כשבעל פקדון הקנאת

ספר את הקנה אכן המצווה אילו גם האמור, לכל מחוץ והנה
שלו, הוא שהספר וטוען כופר הכנסת ובית מאחר בצוואתו, התורה
שהרי להקנות, יכול המצווה היה לא גמורה, במתנה לבהכ"נ וניתן
בב"ק כמבואר בהם, כופר שהנפקד מטלטלין להקנות יכול אדם אין

דכפריה. אמטלטלי אורכתא כתבינן לא א: ע,

שם, ב"ק ותוספות א קכג בשו"ע י"א דעת והוא למנהג, ואף
להקנות אבל הרשאה, לצורך אלא זה שאין ז ס"ק שם הסמ"ע פירש
א, ס"ק שם בש"ך הוא וכן להקנות, יכול אינו שלו להיות לחברו
זה הרי אחר ביד פקדון לו שהיה "מי ריא,ז: סי' בשו"ע מפורש וכן
הוא והרי הוא בעליו ברשות שהפקדון לפי במתנה, או במכר מקנהו
להקנותו יכול אינו אצלו, שהופקד זה בו כפר ואם קיים, שהוא בחזקת

ברשותו". שאינו שאבד כמי שזה

לו ניתן תורה שהספר טוען הכנסת ובית שמאחר אלה, דברי ועל
שוב לו, שנתן מי בזכות גם או התובע בזכות וכופר שלו והוא במתנה
דכפרי, מטלטלין להקנות שא"א לפי להקנות, המצווה יכול היה לא
ס"ק ריא בקצה"ח א: חברי משיג וסמ"ע, ש"ך בשו"ע, שנפסק וכפי
כשקרא! מחזי משום הוא הטעם כל ב: מזה! ההפך "להדיא" נאמר ב
"אין תורה!, בדין להתדיין מוכן שבהכ"נ כיון כפירה כאן אין ג:

בדין". בהם לזכות שחושבים טענות טוענים אלא כופרים הגבאים

השו"ע על שחולק אחר, במקום ולא שצוין, במקום קצה"ח אין ובכן
לדעה רמז אין ואפילו שכתב, מי של דמיון פרי והכל והסמ"ע, הש"ך
זה בו כפר ואם השו"ע: לשון את העתיק הקצות ואדרבה חולקת,

ברשותו. ואינו שאבד כמי שזה להקנותו יכול אינו אצלו שהופקד

הרשאה לענין רק נאמר זה וטעם כשקרא, מחזי משום הטעם אין
יכול "אינו ברשותו שאינו דבר להקנות יכול שאינו משום אלא בלבד,

ברשותו". שאינו שאבד כמי שזה להקנותו

היא ועוד הגולה בבאר שציין כפי הסוגיא מקור כי נוסיף עוד
בדין להתדיין שמוכן באחד אמורים הדברים ושם א, ע ב"ק הסוגיא
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שיטען הטוען בשביל אשרתא לכתוב מבקש כך בשביל שהרי תורה,
והאם בטלית, אוחזים שנים לגבי הוא בקצה"ח הנידון וכן בעבורו,

תורה? בדין להתדיין מוכנים שאינם שאנשים מדובר שם גם

טועה, הוא בעובדות וגם במקור, לעיין בלא כותב שחברי חבל
במתנה. להם ניתן שהספר טוענים הגבאים והלא

תורה.ו) ספר גם כוללת כללית צוואה או כללית מתנה האם

טעם ליורשיםעוד לתת או בביהכ"נ התורה ספר את להשאיר שיש
אלא תורה לספר התיחסות היתה לא ובצואה מאחר תורה. דין ע"פ
זוכים אותם הרי ופלוני, לפלוני ינתנו המטלטלין שכל כללית אמירה

תורה. בספר זכו לא

המטלטלים כל נוטל לפלוני נכסי "אמר יא: רמח בשו"ע נפסק וכך
שאר עם והתפילין והעופות והבהמות והעבדים והבגדים הקרקעות וכל
בכלל הוא אם ספק בו יש תורה ספר אבל נכסים, בכלל הכל ספרים,
שם כתב וכן מידו", מוציאים אין תפסו אם לפיכך אינו, או נכסים
כל ואגבן קרקע אמות ארבע לו שיתן לחבירו "הכותב יב: סעיף
לא נכסים... ששמו מה וכל ממון ששמו מה וכל לו... שיש מטלטלין
אם תורה בספר "מיהו הוסיף: וברמ"א תורה", ספר ולא עבדים קנה

מידו". מוציאין אין תפס

במתנה במפורש נאמר שאם ביהודה נודע בשם שם פ"ת ועי'
"נכסי", בכלל אינו ס"ת אבל בכלל, תורה ספר שלו, ספרים לו שנותן
כל שמחלק במפורש אמר אם שאף קמג חו"מ החת"ס בשם ושם
ס"ת חשיבות בגלל א קנא בתרא בבא שהספק לטעם הרי ספריו,
שהטעם סוברים יש ואמנם כלול, ס"ת אין הרי דבר, מכל יקר שהוא
גם להלכה מקום מכל הכא", שייך לא "וזה למכור, שאסור משום
מהיורשים, להוציא אין ס"ת, במפורש אמר ולא ספרים אמר אם
מבניו אחד העדיף שהמצוה סברא שאין לומר יש ס"ת שלגבי ועוד

מהשני. יותר

שטר בכלל ס"ת שאין הוא שודאי רפב סי' הקדשים בכסף ועיין
זכר. חצי
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ספר לענין שבגמ' הספק שכל פירש הי"ח פכ"א מכירה שמח ובאור
אין שבזה מיתה, לאחר היא שחלותה מרע שכיב במתנת הוא תורה
אבל "נכסי", בכלל הוא אם ספק יש ע"כ מוכרו, אם איסור עושה
תורה. לספר נתכוון שלא ספק אין שלפנינו, הנידון וזה בריא, במתנת

כתב המצווה דעת את להבין בנסותו הדין בית האמור לכל מחוץ
הובא אליו במקום ישאר התורה שספר המצווה שרצון שברור בשעתו
אם והרי שבנתניה, יעקב" "אוהל הכנסת בית דהיינו המצווה, ע"י
לו נותן היה לא רצונו, יקיים לא בצוואה מהזוכים שאחד יודע היה
סיבה זו אף כן ועל לרצונו, בניגוד שיעשה כדי תורה הספר את

בצוואה. כלול הספר שאין

במקצת: ארחיב חברי, עלי השיג אלה דברי ועל ומאחר

והוא תורה ספר נתן לא נכסיו כל שנתן שמי בהלכה פשוט כלל
מגילהמב"ב ריטב"א דעת אמנם בספק, נשאר זה שדין לפי א, קנא

אבל מקדיש, על הוא בגמ' שנסתפקו ומה ספק אף בדבר שאין א כז
הסתם. מן נכסיו מכר בכלל אינו במכר

לשון בין לחלק שיש עצמו דעת על והחליט החולק בא והנה
בלא עצמו מסברת זה וכל עזבון, ללשון מטלטלין ולשון "נכסי"
שיאמרו שו"ע ומפרשי והאחרונים הראשונים מכל אחד אף שמצא
לא וחת"ס הש"ך גם ולדבריו החת"ס על לחלוק העיז ועוד כדבריו,
רוצה הזו הכרס סברת וע"פ הבין, שהוא כפי הרשב"א תשובת הבינו

המוחזק. מיד ממון ולהוציא הכל על לחלוק

המטלטלין כל נוטל לפלוני נכסי "אמר נפסק: יא-יב רמח בשו"ע
אבל נכסים בכלל הכל הספרים שאר עם והתפילין הקרקעות... וכל
הכותב אינו... או נכסים בכלל הוא אם ספק בו יש תורה ספר
לו... שיש מטלטלין כל ואגבן קרקע אמות ארבע לו שנתן לחבירו
ולא עבדים קנה... לא נכסים ששמו מה וכל ממון ששמו מה וכל

תורה". ספר

ממון נאמר נכון מטלטלין בשו"ע נאמר נכון וטוען חבר אותו ובא
מטלטלין כשאמר ושו"ע "עזבון"! נאמר לא אבל נכסים נאמר נכון
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את קלקל "נכסי" אמר שגם וכיון "נכסי", גם שאמר משום התכוון
מטלטלין (?!)אמירתו

והאם שבעולם, המילים כל כרוכלא למנות התנא על וכי והשאלה
עוד שו"ע והרי לנכסי, או לממון עזבון בין שחילק מהמפרשים יש
ואעפ"כ ממון, ששמו דבר כל גם אמר למטלטלין שבנוסף הוסיף

תורה. ספר נכלל לא "כל", שהוסיף

הראשונים "כל גירסת היא שלדבריו גירסה על שלם עמ' ופלפל
או דה"ג לומר מהראשונים אחד לשום אישתמט ולא הסוגיא שביארו

טעות. דבריו וכל יסודות. בנה ועפ"ז הכי", ל"ג

מזדבין דלא כיון מאי, "ס"ת א: קנא בתרא בבא לפנינו בסוגיא
ולישא תורה ללמוד דמזדבן כיון דלמא או הוא נכסי לא לזבוני ואסור

תיקו". הוא, נכסי אשה

תיקו", מאי "ס"ת רמה: יד רי"ד, פסקי הרא"ש, הרי"ף, גירסת והנה
המובא הטעם שהרי ותוס', מהרשב"ם מוכח וכן מהרש"ל, כגי' וזו
במקום, הרש"ש בזה עמדו וכבר שלהם, כפירוש הם פירשו בגמ'

אחר, טעם לכאורה שפירש נמוק"י טעם וזה להן, המובא (שס"תונו"ב
הריטב"א כשיטת הולך בד"כ נמוק"י כי אם חשוב), דבר הוא
החשיבות. בגלל הטעם את וגם התוס' טעם את גם פירש והריטב"א

ועוד. קדמון פי' נמוק"י הריטב"א גי' גם וזו

בש"ס אינה שלפנינו בספרים שנמצאת כפי הגירסא כי נעיר עוד
בכלכ אינה שלפנינו שהגירסא צויין שם סופרים ובדקדוקי מינכן, ת"י

הש"ס. של כת"י

אינה פשוט הראשונים כל גי' שזו והאמירה הפלפול, כל וא"כ
נכונה!

הוא, כן לא אבל מג: סי' חו"מ תנינא ביהודה הנודע כתב וכבר
לפרש הגליון על כן שכתבו תלמידים מאיזה לשון תוספת הוא רק
דברי לתוך הכניסוהו והמדפיסים האיבעיא בעל שנסתפק הספק טעם
תיקו מאי ס"ת להו איבעיא רק הוא בגמרא הגירסא אבל הגמרא

וברי"ף. ברא"ש הוא וכן
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אסור שס"ת משום הוא ראשונים לכמה שבסוגיה הספק טעם והנה
מה לעשות יכול שאינו כיון ב"נכסי" נכלל שאינו או ואז במכירה
לא הסתם שמן לומר יש ולתת, למכור שאסור כיון או בהם, שרוצה
שאינו משום או בהמשך, בס"ד שנביא שמח באור וראה איסור, עשה

במתנה]. [וה"ה במכירה ברכה רואה

חשוב דבר הוא שס"ת שכיון שני מתכשיטיםופירוש יותר (אף
ש וכפי לס"ת) מה משום אותם השווה שאיןשחברי החת"ס ביאר

ע"כ ג, אות כד סי' חו"מ יעקב חלקת גם ועיין לס"ת, שישווה דבר
כי טעם ועוד בפירוש. זאת אומר היה לס"ת מתכוון היה הנותן אילו

נכס. ולא מצוה זה תורה ספר

ספר גם הקדיש האם נכסיו הקדיש אדם באם אחרונים נחלקו וכבר
ומשנה בכלל, ס"ת שאף כתב ה"ג פ"ו ערכין משנה הלחם תורה:

נסתפק. שם למלך

ועי' מקדיש, לענין הגמ' ספק פירש לעיל הובא מגילה והריטב"א
ג. אות לא סי' ב חלק שאל חיים בשו"ת בהרחבה עוד בזה

הראשונים: דברי על נעבור והבה

שיכול ואע"פ נכסי, ולא היא מצוה ספר "אבל א: קנא רשב"ם
נכסי". מיקרי לא למוכרו

למוכרו יכול שאינו לפי נכסים בכלל הוי לא "מ"מ א: קנא בתוס'
תורה". ללמוד אלא

בכלל אינו ספ"ת, למכור שאסור נמכר שאינו "כיון קדמון: פי'
נכסים בכלל תורה... ללמוד כדי למוכרו שמותר כיון או נכסים,

הוא".

שרוצה מה לעשות יכול שאינו "כיון קיד: אות סוף שם רמה יד
נכסיו...". בכלל זה אין בזה,

הכל אבל מטלטלין בכלל שאינם דבר שיש אע"פ ב: קנ, מאירי
חברי לדברי [בנגוד נכסי; בכלל הוא אם ספק וס"ת נכסי, בכלל

ממטלטלין!] מרבה יותר "נכסים"
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אםריטב"א לן קמיבעא באגב, נקנים דמטלטלין "אע"ג שם:
ג נכסי,חשיבותו בלשון אותו כוללים שאין עצמו בפני שם לו ורם

אשה". ולישא תורה ללמוד אא"כ למוכרו דאסור ועוד

ב)נמוק"י ע, לעצמו(דף שם לו יש חשוב, דבר שהוא ס"ת "אבל :
נכסים מטעם נקנה דודאי אע"ג נכסי, בכלל אינשי ליה כיילי ולא

אחריות". להם שאין

מן חוץ נכסים בכלל הספרים כל כי "דעתי קנג: הראב"ד שו"ת
רואה אינו והמוכר אשה ליקח אלא למוכרו רשאי שאינו תורה ספר

לעולם". ברכה

נכסים "דודאי ב קנ ב"ב מקובצת בשיטה המובא הרא"ש תוספות
לא דילמא לפלוני נכסי כל וכשאמר נכסיה, מיקרי אי ליה ומספקא איקרו

בו". להתפרנס יכול שאינו כיון דיליה, נכסי לס"ת איניש קרי

כשצריכין למכור ומותר שרגילין דבר "כל לט: ס"ק רמח סמ"ע
הוא". נכסי בכלל למעות

הסתם מן שמכירה נפסק שלכך הי"ח פכ"א מכירה שמח אור ועי'
שמתנת משום ספק, הדבר מרע שכיב במתנת ואילו סה"ת כולל אינו
איסורא, עביד לא דבזה מיתה, אחר על רק חלה שהיא מרע שכיב
לא ודאי בחייו, שהוא מכירה לגבי אבל נכסי, בכלל הוי אי מספקא

כן. לעשות שאסור כיון מכר

היו לא שאחרת הט"ו, פי"א זכיה שמח באור כתב בזה וכיוצא
איסור. בו שיש דבר מרע שכיב במתנת להקנות יכולים

לזוכה שנותן מפורשת צוואה היתה שלא זמן כל האמור, כל לאור
על מופקד או ברשותו היה ס"ת אם גם הס"ת, את גם הצוואה ע"פ
שמן כיון ס"ת. כוללת הצוואה אין בכך. כופר היה לא והנפקד שמו
מותו קודם אחת שעה נתן אם לא ובודאי לכך נתכוין לא הסתם

בדבר. איסור שיש

זכות ולא בספר הנאה טובת רק למצווה היה אם כי נוסיף
שהשאיר אלא לציבור כנסת לבית הקדיש הוא דהיינו ממונית,
אחר, כנסת לבית להעביר שירצה מתי להחליט שיכול זכות בידו
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מהדברים גם וזה להקנותה יכול אינו זו שזכות ברור הדבר
בירושה. עוברים שאינם

הערה: ועוד

זה כל הרי בצואה, נכלל ס"ת אילו וגם כדין היתה הצואה אם גם
שהמצווה מסתבר הרי אבל ברשותו, שהוא ידע שהמצווה ס"ת לגבי
כלל לא וע"כ לביהכ"נ, שייך שהס"ת חשב ובודאי זאת, מכל ידע לא
הכלל הרי ספק, לנו היה ואפילו לכך, התייחס ולא בצואה זה כל
ביד ולא היורשים ביד מעמידים ספק שבמקום צוואה בהלכות הפשוט
דאיכא היכא "וכל ה: רמו סי' בחו"מ וכנפסק בצוואה, הזוכים
להביא המקבל על גמורה, למתנה נתכוון אם המתנה בלשון לאסתפוקי

וב בחזקתראיה", הנכסים שהרי מחברו המוציא שהוא ט ס"ק סמ"ע
הוא וכן רבים. יורשים עוד שיש לנו ידוע הרי זה ובמקרה יורשים.
שהוא מקום בכל וכן ראיה, להביא המקבל "על רנא: סוס"י ברמ"א

ראיה". להביא עליו המקבל, זכה אם דרבוותא פלוגתא

אשתו מכח באה שלפנינו הצואה הרי ידע, הוא אם אף כן וכמו
נוסף! ספק יש הרי כן ואם ידעה, שהיא שמנלן

תורה.ז) דין פי על מועילות והשניה הראשונה הצוואה האם

שאושרה צואה ע"פ בעלה את המנוח אשת ירשה שלפנינו במקרה
אולם תורה, דין פי על כשרה הצואה אם גדול ספק משפט, בבית
שאחר שכז ס' חו"מ המהרשד"ם תשובת לפנינו עומדת זה בענין
במה וראה חושבנא", ואילך "מכאן המשפט בבית תוקף שניתן
לגבי זאת כל אולם ,324-325 עמ' י"ח כרך בפד"ר הובא שכתבנו

בעלה. את האשה ירושת ולגבי העבר

לא כראוי מנוסחת היא אם ואף תורה, כדין כתובה אינה הצוואה
רבות פעמים שאנו ואף בחייו, עוד הצוואה את המצווה שנתן נתברר
ממנו "אבודה משום השאר בין כדין, כתובה שאינה צואה גם מקיימים
והלאה, שיט עמ' א' כרך הדין שורת ראה נוספים, וטעמים אדם" ומכל
אין שלפנינו שבמקרה ברור שכתבתי, במה בהרחבה לד) (סי' לעיל וכן
כנסת בבית מוחזק והספר מאחר אדם", ומכל ממנו "אבודה של הטעם
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מי ידי על הוחזק אלא הוחזק סתם ולא "אבוד", בגדר אינו כן ואם
מי הוכחה לפנינו אין עוד כל שכך וכיון בשעתו, הספר בעל שהיה
ומה הכנסת מבית הספר את להוציא אפשר אי תורה, דין ע"פ היורש
ספק ואין הזוכה, של בירושה נכלל התורה ספר אם גדול שספק עוד
הספר את מקבל היה לא משפט לבית בא היה בירושה הזוכה שאילו
משה. האגרות או ברורה המשנה פסק להם מצטט שהיה בגלל תורה

בספר גם זיכה כבר המשפט "בית מצטט: ואני חברי כתב עוד
לטעון אפשר כיצד תורה", לדין זה לענין נזקק דתי כאדם אלא תורה
אחזי ב: כג כתובות שאמרו מה את כך על להמליץ אפשר והרי כך,
דעבידא מילתא זה במקרה אין כך, אומר בע"ד אם ואפילו גיטך,
לבית פונה היה לא צו או אישור לו היה שאילו כשמש וברור לגלוי,
נתן לא שבהמ"ש ברור וגם האישור, את מראה היה ועכ"פ הדין,
להוסיף כדאי בדבר, הנוגעים ביהכ"נ נציגי את לשמוע בלי אישור

לת באמירה שאין ב ס"ק מט סי' המשפט מילתאמנתיבות משום "ח
אדם! לשאר באמירה כמו לגלוי דעבידא

המצווה,ח) שרצה במקום להניח יש מספק לפנינו, יורשים אין אם
ששם במקום ישאר שהס"ת הנפטר שרצון שנראה כתב כבר וביה"ד
על הושלש אם המת דברי לקים שמצוה מודים והכל ידו, על ניתן

הכנסת. בבית המצווה ידי על הושלש כבר הס"ת וכאמור ידו,

התורהט) ספר מעיל על שנכתב נדבת זה נוסח בענין

כנדבה לפרשו הכרח "אין אמר תחילה א] מאוד, חברי הסתבך
למוציא הדין חזר הכרח", "אין אם דוקא". לביהכנ"ס לצמיתות לתת
מוסיף עוד ובדוקא, כתרומה לו ניתן שכן טוען שהמחזיק כיון מחברו,

לן לימא ומאן הפרוכת רוקמי שנהגו שגרתי לשון שהוא (מיבפרט
דרבינ בריה מר ולאו כך, על הס"ת בעל את ששאלו לנו) איאמר

עליה. חתים

- הכיתוב, עם המעיל את שהביא זה הוא מי אבל יפה, ניסוח
לזה אין האם הלכתית ומבחינה שלא, ודאי עוור, היה האם התורם,

אם שטר בעלדין בחתימת צורך כל אין הדין (מצד בעדים? ניתן
וכו'). לרקמה בעט כתיבה בין הבדל ואין שטר על דין



לביהכנ"ס שניתן בס"ת לזכות הרוצה בצוואה תטזוכה

אישית (אני דורות, מדורי הנוהג נוסח שזה הבל בדברי האריך ועוד
דורות).הרבהמכיר מדורי שנוהג הנוסח את שאין תורה ספרי

הוכחה. זו שהרקמה כתבו לא שהפוסקים מזה הביא

כך, בימיהם לכתוב שנהגו אומר מי וכי הבל, דברי זה ודבריהםאף
כל כשאין גם כיתוב.נאמרו

ס"ת להוציא מקום שאין שמעון בן הגר"נ של מפס"ד הביא
שהוא שלנו לנידון לדמות ניתן והאם מעיל, על כיתוב בגלל מביהכ"נ
שאינו ודאי והתובע ודאי, טוען המחזיק כאשר תורה ספר להחזיק

ההכנסה. בזמן היה שלא כיון לפקדון, או במתנה ניתן אם יודע

מספקי) המוחזק מי

תשובתודע והביא לתובע, הספר את לתת יש שמספק חברי טוען
בדרכ"מ המובאת ה)הרשב"א רנט בשו"ע לרמ"א ציין שלא כתוב(חבל ושם

לטענתו. שיתאים מה להעתיק בחר וחברי לחלוטין שונה באופן

אין מספק כלל, ההקדש חל אם דמסופק "כאן כתב הרשב"א
מיד ממון שמסופקיםמוצאין דבר שהקדיש "מי פסק וברמ"א בעליו".

שבא וההקדש מוחזקים היורשים נקראו כוונתו, לידע שאין ומת בו
בחזקת הנכסים ראיה מביא שאינו זמן וכל הראיה עליו להוציא
תורה דין ע"פ היורשים מוחזק, ביהכ"נ שלנו בנידון והרי יורשים".
ביה"ד שקבע כפי מורישם רצון להם נוח [ומסתמא לפנינו אינם

המתנה. ממקבלי אחד רק ולפנינו בשעתו]

דין בעל בין שמחלק מפ"ת הביא הבאיםשמחזיקעוד יורשיו לבין
ברי. לטעון יכולים אינם שהם מכוחו,

עצמו שהוא מדובר כאן והאם עצמו? בתורם מדובר כאן האם ובכן
לדבריו. סתירה הביא רק והלא מחזיק?

פקדון בידו שמחזיק שמי רמ"א דברי על ד רנח מט"ז הביא עוד
לתת עליו לצדקה תרם שהנפטר ויודע צדקה לשם בידו הונח שלא
גבאי, הוא אפי' ט"ז והוסיף לצדקה, לתת ולא ולהודיעם ליורשים

לתפוס. רשאי שאינו פשוט והטעם

וביהכ"נ לביהכ"נ ניתן הס"ת כאן שלפנינו לנידון הקשר מה ובכן
כתרומה. לו ניתן שהס"ת בודאות טוען
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רנח בפ"ת המובא חת"ס על "בעיקר" להסתמך שיש הוסיף עוד
זה האם צדקות, כמה בעיר ויש לצדקה, שהתחייב באחד דן שם ה,

שלפנינו? לנידון דומה

שהבאנו הפוסקים, כל על המוסכם כלל על לחלוק העיז חברי עוד
אםלעיל, המתנה בלשון לאסתפוקי דאיכא היכא "וכל ה רמו (סי'

ט ס"ק ובסמ"ע ראיה", להביא המקבל על גמורה, למתנה נתכוון
הרי זה ובמקרה יורשים. בחזקת הנכסים שהרי מחברו המוציא שהוא
"על רנא: סוס"י ברמ"א הוא וכן רבים. יורשים עוד שיש לנו ידוע
זכה אם דרבוותא פלוגתא שהוא מקום בכל וכן ראיה, להביא המקבל
לזוכים יורשים בין ספק שיש שבמקום ראיה") להביא עליו המקבל,

ולאבצואה, כהלכה" יסוד לזה ש"אין וכתב גוברת. היורשים זכות
לדבריו. אחד מקור אפילו הביא

נוספות הערות

וכי לתורם, יחזור שהס"ת מרן שדעת פעמים הרבה חוזר חברי
שהרבה הבאנו וכבר אמיתי, יהיה הדבר רבות פעמים יחזור אם
בבהכ"נ ישאר סה"ת זה שבנדון סוברים כולם שגם ויתכן פוסקים,
שפסק שליט"א יוסף הגר"ע על לתמוה מה לו אין כן ועל לשו"ע. גם

השו"ע. נגד כביכול

שניתן ברי טוען צואה ע"פ היורשת של בצואה שהזוכה חוזר גם
יודע. אינו באמת הוא כי זה טען לא הוא בהשאלה,

דבר, חצי והעתיק שמעון בן הגר"נ של מפס"ד והביא חברי הלך
אם רק להועיל יכולים התובע שכתב הנימוקים "כל הדין: פסק וז"ל
במתנה קיבלתי וטוען שבא מי לא אבל יורש או עצמו התורם בא היה
בא כאשר ברור לפיכך כאן אין ממונות "דיני כתב: ושוב הס"ת" את
מתבטלת". זו זכות הנאה טובת ממונות רק היא הטענה זכות וכל וטוען

ממונית, זכות ולא בספר הנאה טובת רק למצווה היה אם כי נוסיף,
שיכול זכות בידו שהשאיר אלא לציבור כנסת לבית הקדיש הוא דהיינו
זו שזכות ברור הדבר אחר, כנסת לבית להעביר שירצה מתי להחליט

בירושה. עוברים שאינם מהדברים גם וזה להקנותה יכול אינו
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ע"י בשעתו שניתן במקום ישאר התורה ספר הדברים מסקנת
נדחית. התובע ותביעת המנוח,

טענות לאור כתרומה, ניתן לא שסה"ת ברור לא הבאים: מהטעמים
מספר שפרסמו מה בגלל במפורש, להתנות שרגילים בימינו הצדדים;
אינו המבקש כתרומה; רק שניתן להניח ויש נוסף, ספק יש גדולים,
מניחים אנו דעתם; הביעו שלא יורשים עוד ויש היחידי היורש
ברור לא הניח; הוא שאותו במקום יהיה שהספר המנוח שרצון
המנוחה צוואת וכן רכושו כל לאשתו הקנה שבה המנוח שצוואת
ד"ת; ע"פ כשרה היתה רכושה כל את ואחרים למבקש הקנתה שבה
במפורש, נאמר כן אם אלא בצוואה, הסתם מן כלול אינו תורה ספר
ע"פ היורשים ביד להניח יש בצוואה ספק בכל כך; על חולק ואין
מאחר המצווה, שרצה במקום להניח יש מספק יורשים אין אם ד"ת;
בו שהמחזיק דבר בצוואה להקנות ניתן לא שם; ידו על והושלש
גם ומה כמוחזק, נחשב הכנסת בית המצווה; של שאינו טוען

בידו. הניחו שהמצווה

הדין, פסק עיקר כותבי שאחרי משום משום זאת בכל הארכתי
חלק ואף התובע, בידי הספר את להעמיד באריכות מחברי אחד כתב
ענקי בין להכריע והלך חיים אנו מפיהם אשר הפוסקים גדולי על
רק לא שלדעתי חידושים, עשרות חידש ועוד הכרס, מסברת הדורות
רק הגבתי האריכות ומפני ההפך, שכתוב אלא מקור כל להם שאין

מדבריו. חלק על

שכתב כב סימן חו"מ חלק יעקב חדות שו"ת מדברי נעתיק ולסיום
זכויות כל בצואה כתב דכאן הוא השני "ספק לעיל: שהנאמר כפי
לו שיש הזכיות כל שכתב שכזה דבאופן לומר מקום ויש לו שיש
לו היתה שהרי לו שיש זכיות בכלל ס"ת הוי למקבל, נותן הוא

הזאתהזכות הזכות ואת הס"ת לו שיחזירו מהגבאים לדרוש הזאת
על גם שכיון להחליט אפשר אי זה גם הנה למקבל, נתן הוא ג"כ
כמובן בנכסיו לו שיש אחרות זכיות על רק כוונתו דאולי הס"ת,
להחליט אין לידו שתבא זכות כל לב' א' מכר מה בעלמא כדאמרינן
הוא נכסי לגבי דדוקא וכ"ת ס"ת. נמי הוי לו שיש זכיות כל שבכלל
מקרי לא דס"ת דאפשר משום בכלל ס"ת הוי אם בש"ס דנסתפקו
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ודאי דהא זכיותיו בכלל ס"ת הוי זכיותיו לגבי לעולם אבל נכסים
שאין זכיות שאר כמו בזכיותיו נכלל ומסתמא זכות בו לו שיש
מהכלל...כתב יצא זה זכות ולמה אחר זכות שום הכלל מן מוציאין
היינו תפילין דילמא או דמי כתפילין נכסי מקרי מי ס"ת וז"ל רשב"ם
שיכול ואע"פ נכסי ולא היא מצוה ס"ת אבל מלבוש דהוי טעמא
זכיות לגבי דה"ה נראה לפי"ז הנה עכ"ל, נכסי מקרי לא למוכרן
יש אמנם זכיות, כשאר זכות ולא הוא דמצוה מטעם לספוקי דאיכא
זכות לשון אבל נכסי בכלל מצוה דבר אין נכסי לגבי דדוקא לומר
זכות יש ע"א כ' דף בסוטה בגמ' איתא שהרי המצוה גם כולל
נראה כן הס"ת גם זכיותיו בכלל לכלול יש עכ"פ שיהיה ואיך תולה...

רשב"ם. לפי לכאורה

דדמי אמרינן מי מאי ס"ת וז"ל שכתב שם להנמוק"י ...וראיתי
ס"ת אבל נכסי בכלל הם מלבוש שהם תפילין דילמא או לתפילין
בכלל אינשי ליה כיילי "ולא לעצמו שם לו יש חשוב דבר שהוא
במשיכה בין אחריות להם שאין נכסים מטעם נקנה דודאי אע"ג נכסי"
שגם מזה יוצא ע"כ, משתמע לא נכסי בסתם אבל קרקע באגב בין
דהאנשים בדבריו שמבואר אלא לבעיא רשב"ם כדפירש מפרש ז"ל הוא
שנקרא אפילו חשוב דבר שהוא מפני ס"ת גם נכסי בכלל כוללים אינם
שאר בכלל אותו כוללים אם לספק יש מתנה לגבי אחר, לדבר נכסי
היו אם בפירוש בשמו אותו שקוראים אפשר חשיבותו דמפני נכסים

עליו. מכוונין

לפירוש גם וא"כ כמבואר, כוונתו כך רשב"ם גם לפי"ז וא"כ
הגם ס"ת גם כולל הוא אם זכיותי" "כל גבי להסתפק יש רשב"ם
"זכיות" בכלל אותו לכלול כוונתו דאין אפשר עכ"ז ומצוה זכות שהוא
שיש החמריים הקנינים זכיות הם שנתן ש"זכיות" ודאי אלא סתם...,
בכלל כולל אם זה לענין בעיא הוי הדר וא"כ הגשמיים נכסיו על לו
דרך אין חשוב דבר הוא דס"ת דכיון דאפשר ס"ת גם זכיות" "כל
יש בס"ת שגם ואעפ"י הגשמיים החמריים זכיות שאר עם לכוללו

לספוקי איכא זאת בכל כמובן כסף ששוה מה חמרי איןזכות שמא
"זכיות" לגבי הטעם והוא ה"ה דברים..., שאר עם אותו לכלול דרך
בפירוש". מפרש היה אלא זכיות" "כל בכלל ס"ת לכלול דרך אין שמא
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להניח: צריכים התובע ביד התורה ספר את להחזיק כדי לסיכום,

ערוךא. שיש, אבני ורדים, גינת הגר"א, מט"י, א"ר, שרבותינו:
ועוד] ומהרשד"ם [תשב"ץ שלמה, עטרת הלכות, שונה השלחן,
אלא הכנסת לבית שהוא כתבו שלא החיים וכף המשנ"ב וכן
ואפי' בפשט, טעו כולם עולם, גדולי ועוד המנהג, משום רק
אפשר בטעותם, ספק שאין וכיון ר"ל, טעו, שהם ספק אין

המוחזק. מיד להוציא

נתןב. שהמצוה ספק גם ואין ד"ת ע"פ כשרה היתה שהצוואה
לזוכה. בחייו עוד אותה

כפרוג. שהמחזיקים למרות שהופקדו מטלטלין להקנות שאפשר
א, ע בב"ק הסוגיא וכל שלהם, שהוא וטוענים (ובשנייםבפקדון

בקצה"ח) שהובא בטלית מוכניםאוחזין שאינם בנפקדים רק נאמרה
תורה. לדין לציית

בצואה,ד. הוא כלול בצוואה במפורש נאמר שלא אף תורה ספר
הראשונים, רוב לפני שהיתה כפי אינה בב"ב הגמ' [וגי'
ספק. שום ללא ר"ל טעו השו"ע] גם [ואולי והש"ך והחת"ס
ממון כל מטלטלין, שנכסי, הפוסקים ובכל בגמ' שנאמר ומה
המילה את המצווה שהוסיף בגלל הוא ס"ת, כוללים אינם
ספק! אפילו יוצר אינו ר"ל ונמוק"י הריטב"א ופירוש "נכסי",

ישארה. שהס"ת המצוה שרצון בשעתו שפסק שלנו שבי"ד
אין וע"כ ספק, בלא טעה התורם הפקיד ששם ביהכ"נ ברשות

המת. דברי לקיים מצוה או"ח)גם בחלק בזה .(ועי'

והובאו. עדים שהעידו וכפי בפד"ר המובא כפי אינו כיום המנהג
לחשוש צורך אף ואין אמת אינם ודבריהם מקומות, בעוד

בדבר! ספק אף אין כי לדבריהם

עליהם כתבתי שכבר שונות הנחות מיני כל עוד מלבד זה כל
נ כאן.בנפרד מקומם ואין לעיל האמור על וסף

התובע. לתביעת מקום אין נכונות אינן אלו שהנחות שברור וכיון
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האמור מכל העולה

הפוסקיםא. לרוב תנאי, כל הותנה ולא כנסת לבית שהוכנס ספר
הכנסת. לבית ניתן הסתם מן

לציבור,ב. שהשאילה אלא פלוני של שהוא ידוע היה אם אבל
הכנסת לבית ניתן הסתם מן רב זמן ששהה כיון אומרים אין

במתנה.

בבעלותו,ג. שישאר ורוצה לביכ"נ ס"ת שנותן שמי כיום המנהג
כך. על מביכ"נ כתב מקבל

במתנהד. להם שניתן לומר נאמן ביהכ"נ

מקחה. בטענת לבוא יכול לביכ"נ ס"ת שנתן שמי הסוברים יש
אף אמנם ס"ת, כתיבת מצות מפסיד זה שע"י ידע שלא טעות
לס"ת, נתכוון שלא ודאי רכושו לכל צוואה כתב שאם יודו הם

ס"ת. מצות את הצוואה שכתב מעת הפסיד הרי כך שאם

שכיבו. במתנת ס"ת על לצוות ניתן שיהיה תיקנו לא זה מטעם
מרע.

ממנו;ז. קרוב שיש ידוע אין כאשר קרוב מורידים לתשב"ץ
לדעת ממנו, קרוב שאין ידוע אין עוד כל מורידים אין לריב"ש
אבל בשלישי שלישי בכגון אלא נחלק לא ריב"ש אף מבי"ט
להוציא אין בס"ת ובודאי להוכיח. צריך אין יותר קרוב

מביה"כ. להוציא ירצה לא יותר הקרוב שמא ממוחזק

כופרח. ביה"כ כאשר לאחר ס"ת להקנות יכול המצווה אין
ברשותו. שאינו דבר להקנות יכול שאינו לפי בבעלותו,

בצוואתט. ס"ת נכלל אם וספק בכלל ס"ת אין נכסיו כל שנתן מי
שכ"מ.

להעבירהי. יכול הוא אין הנאה טובת זכות רק לו שיש נודב
לאחר.

איןיא. שהוא כל חפץ לתת התכוון המצווה אם ספק יש כאשר
היורשים מיד להוציא



בשכירות תטוספק

לח סימן

בשכירותספק

lra izn /azkp eli`k xhya azkp `ly dn mixne` izn

zqipk ly dwfg yi m`d /zexikya wtqa wfgenk aygp ziad

.mitlgzn migxe`

דין פסק

תשנד אב מנחם

חדרים 4 בת תקוה פתח 44 ב' הרב ברח' דירה לו יש התובע
שירותים 2 יש וכן משמאלה, ו2 הכניסה מימין חדרים 2 שמהן
החדרים שני את לנתבע השכיר התובע הכניסה, בימין הנמצאים
החדרים ושאר ,8/1993 מתאריך חוזה ע"פ הכניסה, מימין הנמצאים

משרדיו. עבור המשכיר בידי נשארו

להשתמש המשכיר של זכותו על הצדדים בין ויכוח קיים כיום
בשירותים, שימוש זכות לעצמו השאיר שהוא אומר התובע בשירותים:
שלו, ורק אך יהיו שהשירותים פה בעל הותנה כי טוען הנתבע

בבעלותו. שהיא הסמוכה הקמח טחנת בשירותי ישתמש והמשכיר

אורחיו] [וכן ומזכירתו המשכיר השתמש שנה כחצי במשך
נעשה הדבר השוכר לדעת לכך: בהסבר חלוקים הצדדים בשירותים,

וכל. מכל הדברים מכחיש התובע ואילו בקשה פי על פעם בכל

הימני החלק את שסגרה דלת ובנה הנתבע הלך השנה מחצית בתום
להכנס אפשרות מהתובע מנע ובכך השמאלי מחלקה הדירה של
לדברי בחופש, היותו בעת נבנתה הדלת המשכיר לדברי לשרותים,
בשירותים השתמשו המשכיר שאורחי מקרים שקרו לאחר השוכר
כן על מהם, מנע לא והמשכיר השטיח את שלכלכו מקרה ואירע

המחיצה. דלת את עשה הוא
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מפר כדין מהמושכר הנתבע את לפנות המשכיר תובע זה לאור
שהמחיצה טוען השוכר ואילו שביניהם, השכירות לחוזה ובהתאם חוזה

כדין. נעשתה

להשתמש ולמבקריו לו מותר היה אילו להתפשר היה מוכן התובע
הפרעה. בלא

תוקף ברי יהיו הסכמה או שינוי כל כי נאמר הצדדים שבין בחוזה
הסכמה על לטעון רשאי יהיה לא אחד ואף בכתב יעשו באם ורק אך

פה. שבעל ושינוי

מסדרון בחוזה נכתב שלא אף הנ"ל, הסעיף שלמרות הודה התובע
נכתב, לא שהדבר ואף זה בלא לשכירות אפשר שאי ברור הרי ושירותים
שאפשר טוען והנתבע מאחר אבל הנתבע, טענת לולא היה זה שכל אלא
שירותים. בלא לשוכר גם אפשר כן אם שמא שרותים, בלא למשכיר

בנוכחות העיריה שעשתה המושכר שטחי בחישוב כי טוען הנתבע
בחלקו הם כאילו השירותים נחשבו הרי הצדדים לאחרשני ורק

חדשה. מדידה לעשות העיריה את התובע הזמין הריב שנתגלע

ועל הנתבע ע"י בשעתו שהוגש ממסמך העתק הגיש התובע ואילו
האמבטיה עם יחד שהיו שירותים על נעשה שהחישוב מתברר, פיו
היה אז (כי בחשבון, נלקחו לא אכן הקטנים השירותים ואילו (69.3)
מביא הוא וכן הבית, לבעל מיועדים היו שהם מפני וזאת (59.4 צ"ל

העיריה.מ מסמך העתק

אנן נחזי ועתה

אלו רק אלא מחייבים ותנאי הסכמה אין ההסכם פי על כי ברור
כניסה זכות קיימת לשוכר כי מודים הכל ואולם במפורש, שנרשמו
כאילו בהסכם זו זכות נכתבה שלא אף כן ועל ולמסדרון, לשירותים
דבר שזה מפני וזאת סופר, טעות - "אחריות" של הדין ומעין נכתבה,
בשטר, כתבו ולא בשטר לכתוב שרגילים דבר כל והנה מאליו, המובן
"נאמנות" לענין לו ס"ק מב סי' וכן ט ס"ק סא סי' ש"ך דעת הרי
דעות חילוקי ויהיו במקרה הנאמן יהיה שהוא מלוה שמתנה [תנאי
בשטרות, זו זכות לכתוב שרגילים לווה ידע שאם נפרע] החוב אם



בשכירות תיזספק

ודעת נכתב, כאילו מתייחסים בשטר בפועל נכתב שלא אע"פ אז
לכתוב הסופרים שמנהג שכיון להיפך: ח, ס"ק סא המשפט נתיבות
להתחייב, רצונו שאין הודיע כאילו זה הרי כתב, לא במתכוין והוא
שלגבי סברתו, וכנראה סופר", טעות "אחריות שאמרו למה דומה ואינו
מוכר המוכר שמא אחריות, לקבל בלא קונה אדם שאין ברור אחריות
כשברור שלפנינו בנדון זה ולפי לאחרים, משועבד או שלו שאינו דבר
נכתבה שלא אף שירותים, בלא הזה, בזמן דירה, ישכור לא אחד שאף
כאילו זה הרי להכתב, הכל חייב ההסכם פי שעל ולמרות זו, זכות

אחר. תנאי לכל מאשר "לאחריות" יותר זו זכות ודומה נכתב

השוכר זכות אבל מאליו, המובן בדבר אמורים דברים במה אולם
מאליו, המובן דבר אינה בשירותים, השימוש את מהמשכיר למנוע
של גירסתו נקבל אילו גם השוכר, בה זכה לא נכתבה, שלא וכיון

שבע"פ. התנייה שהיתה הנתבע

פנימי שינוי כל לבצע השוכר על נאסר כי נאמר שבחוזה ח בסעיף
אין מהמשכיר, בכתב רשות קיבל אא"כ בצורתו במושכר חיצוני או
סורג להתקין בכתב אישור יש אבל הדלת, על מהמשכיר בכתב אישור

בין מינה נפקא מה ברור שלא אלא למשרדו, סובכניסה רג(דלת?)
הכוונה אא"כ כניסה, מונעים שניהם הרי שאסורה, גמורה דלת לבין
בנית למנוע המשכיר רשאי היה כן ואם דלת, לסורג אינה "בסורג"
בעבר. שנהג כפי להשתמש שיוכל כדי מפתח לו מגיע ועכ"פ דלת,

בשלחן היא פסוקה הלכה הרי לכאורה זה, בדין ספק היה אילו גם
שיב חו"מ הואערוך ההוכחה ונטל המוחזק הוא שהמשכיר וטז, טו

השנה... ונתעברה ידוע בסכום לשנה בית "המשכיר השוכר: על
והשוכר השכרתיך לזמן שאמר הבית בעל בעליה... בחזקת שהקרקע
ראיה להביא השוכר על ארוך לזמן או סתם אלא שכרתי לא אומר
ומוסיף הבית, מן ומוציאו היסת נשבע הבית בעל הביא לא ואם

חבירו". ובין חבירו בבית הדר בין שנופל ספק בכל וכן הרמ"א:

"היו יט: בסעיף נאמר עצמו ערוך ובשלחן מאחר לדון שיש אלא
נפחתה בתחתונה, דר העליונה, ונפחתה זו גב על זו עליות שתי
ואם ידור לא לפיכך בבית, או בעליונה ידור אם ספק זה הרי התחתונה,
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"והוא הקשה: במקום החושן הקצות ואמנם משם", אותו מוצאים אין דר
בחזקת קרקע אוקי אמרינן דדינא בספקא אפילו קרקע דהא תמוה
הבית, בעל ברשות דר שכבר הכוונה דר" "שאם פירש כן ועל בעליה",
בית לו וליתן להוציאו יכול שאין סתם, מבית גרוע ואינו זכה, כבר שאז
ועל העליונה על הבית בעל יד ספק שבכל הכלל נשאר זה ובלא קטן,
בידיעת שלא גר אם אבל הבית, בעל בידיעת בו שדר אמורים הדברים כן
עומדת. בעליה בחזקת שקרקע כיון לעליה להוציאו יכול אכן הבית, בעל

משך על ספק בין לחלק כתב קל סי' אפרים שער שבשו"ת אלא
עבור רק אלא השכיר שלא המשכיר טוען אם כגון השכירות, זמן
המשכיר, דברי לפי בקרקע זכות שום לשוכר אין ושוב חודש יב
המשכיר של הקרקע כי עומדת, בעליה בחזקת קרקע אומרים שבזה
והשוכר העליה נפחתה בכגון אבל בקרקע, זכות לשוכר אין ולדבריו
טענת לפי גם בו לדור המשכיר של בקרקע זכות לפחות לו יש
המשכיר אין בזה ששכר, בשכירות כלול מה הוא הנדון ורק המשכיר,
לשוכר יש לדבריו גם כי לגמרי, זה מבית השוכר את לדחות יכול
בחזקת קרקע בטענה משם אותו מוציאים אין כן ועל בקרקע, זכיה
בין לחלק כותב נוסף תירוץ כעת, מוחזק והשוכר הואיל בעליה,
לשום אפשר אי שאז "תיקו", עליו שנאמר בגמרא, ספק שהוא ספק
בביאור ספק שהוא יט, שבסעיף הנדון והוא הספק, את לפשוט אדם
יעזור לא וגם לכך, הייתה כוונתי אומר מהם אחד שכל ואף הלשון,
ספק שהוא ספק ובין כוונתם, היתה למה ויאמרו יטענו הצדדים אם
ספק משום ולא דין, לבית שבאו קודם עוד ולמשכיר לשוכר אף

עומדת. בעליה בחזקת קרקע אומרים שבזה בגמרא, שנסתפקו

גם שהמשכיר ספק אין קצה"ח לפירוש שלפנינו, לנידון ומכאן
מידה באותה הרי השוכר, את החזיק הוא אם ואף מוחזק, הוא
להשתמש הזמן בכל המשיך שהרי חלקו, על ויתר לא הוא
לדון יש אולם אפרים, שער של השני לתירוץ וכן בשירותים,
שלכולי כיון להסתפק, יש אפרים, השער של ראשון שלתירוץ
בלבדית מוחזק הוא האם והשאלה מוחזק הוא השוכר עלמא
שותף שהוא או רשות, כלל אין הבית שלבעל באופן בשירותים
השוכר האם הוא יט שבסעיף הנדון ולכאורה הבית, בעל עם
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שהוא ספק אין אבל העליה, שנפחתה אחר בבית, לגור גם רשאי
יח שם בשו"ע וכמבואר מהבית הבית בעל את להוציא יכול לא
הבית מבעל למנוע יכול השוכר אין כן ואם לז, ס"ק ובסמ"ע
יהיו הקטנים שהשירותים כך לחלקם ויש בשירותים, השימוש את
וזאת לשוכר, יהיו האמבטיה עם שהיו אלו ואילו הבית לבעל

לפנינו. שהובא התרשים ע"פ

לגביהם לומר אפשר האם לדון, לכאורה היה האורחים שלגבי אלא
בין הבדל שיש ב קנו סי' בשו"ע המבואר ע"פ וזאת הוחזקו, שהם
אנו אין ולומר בו למחות השכנים שיכולים שבחצר, חנות חזקת
בחנותו מלאכתו עושה כן ועל והיוצאים, הנכנסים מקול לישון יכולים
יכולים אין שבזה ביתו, בתוך שעושה הפטיש קול לבין בשוק, ומוכר
לעשות החזיק שכבר "מאחר לישון, יכולים אנו אין ולומר למחות

בידו". מיחו ולא כן

מה "כל אומרים יש בשם כתב הרמ"א ואילו השו"ע לדעת זה כל
בידו", למחות יכולים אינם לכתחילה אפילו ובביתו בחנותו שעושה
רשאי שבביתו משום אלא החזקה בגלל אמורים הדברים אין כן ואם

לכתחילה. אפילו הכל לעשות אדם

שכל השו"ע לדעת שתמה ו ס"ק קנו סי' ביאורים נתה"מ ועיין
הנכנסים קול בין הוא החילוק מה כן אם החזקה, משום הוא ההיתר
הרי בידו, מוחים שאין שבביתו, הפטיש לקול בידו שמוחים והיוצאים
ויוצאים שבנכנסים ופירש הוחזק, שכבר אמורים הדברים בשניהם
שיכול נגדם, חזקה מהני לא אחרים, ויוצאים נכנסים יש פעם שבכל
שהוא הפטיש קול אבל יכול, איני ועכשיו לקבל הייתי סבור לומר
מה לדון יש לנידונינו כן ואם חזקה, מהני לגביו קבוע, אחד כלפי
כיון הוחזקו, לומר מקום אין לגבם שהרי הבית, בעל אורחי של דינם
אף מוחזק הבית שבעל נוטה הדעת אמנם מתחלפים, אנשים שהם
הבית, בעל של אורחים בין לחלק מקום יש גם ואולי אורחיו, לגבי
רשאים הם גם כן ועל לקוחות, לבין בית של רגיל שימוש שזה

לפ נראה שכך, וכיון הבית, בעל ברשות לאלהשתמש שהאורחים שר
נמצא. שהוא בזמן ורק השוכר, ברשות אלא יכנסו
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בעל של מזכירתו עדות את לשמוע ביקש השוכר כי עוד נוסיף
בהשירותים, שימוש לפני מהשוכר רשות לקבל נהגו הם האם הבית
כי המשכיר כגירסת נתברר ומעדותה עדותה, את ושמע נענה ביה"ד

רשות. לקבל נהגו לא

פוסקים: אנו הדברים, מסקנת

ליתןא. השוכר ועל בשירותים להשתמש ומזכירתו הבית בעל רשאי
לשירותים. המוליך למסדרון שעשה המפתח את הבית לבעל

השוכר,ב. רשות בלא להשתמש רשאים אינם הבית בעל אורחי
שימוש הבית בעל לאורחי לתת לשוכר ממליץ הדין ובית
סבירים. ובנקיון בשקט דהיינו המקובלת, בצורה וינהגו במידה

למדנו: האמור מכל

הריא. לש"ך מחלוקת: נכתב, ולא בשטר לכתוב שרגילים דבר
אפשר לנתה"מ בשטר; נכתב וכאילו סופר" טעות "כאחריות זה

להתחייב. רצונו שאין הודיע וכאילו נכתב לא שבמתכוון

נראהב. חוזה, על חותם אדם אין זה שבלא מאליו המובן דבר
סופר. טעות אחריות בגדר שהוא מודים שהכל

כמוחזק.ג. נחשב המשכיר לשוכר משכיר בין ספק כשיש

נחשבד. השוכר אף בעה"ב בידיעת השוכר דר אם לקצה"ח
נגמרה, השכירות האם ספק בין מחלק אפרים שער כמוחזק;
ששניהם בשכירות כלול מה ספק לבין מוחזק בעה"ב שבזה
שבזה בגמרא תיקו כמו בדין ספק בין חילק עוד מוחזקים;

לביה"ד. שבאו קודם עוד לצדדים ספק לבין מוחזק, אין

שימוש.ה. מבעה"ב למנוע שוכר מוחזקות של בכוחה אין

ועלו. "מוחזקים" אינם שהם בעה"ב של באורחים להסתפק יש
שזה לאורחים לקוחות בין לחלק שיש או כ"לקוחות", דינם כן

בית. של רגיל שימוש
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דין פסק

ה"מ.ח.": נגד ב"מ.ח." מורה רחל. הגב' של תביעות ארבע לפנינו

שנת1. עבור הבראה דמי תתשלום (88 תשמ"ט.(89, שמ"ח

למורים.2. ששולמה פעמית חד 45% תוספת

לתשלום3. התביעה עבודה. שנות עשר עבור פיטורין פיצויי
פיטורין. פיצויי 150%

נפש.4. עגמת עבור לתשלום תביעות

הגיעו לא הביטוח לחברת להעבירם ע"מ שנוכו שכספים נוספת, תביעה
לתובעת. לשלם ומוכן הודה ומ.ח. מאחר נידונה לא זו תביעה - לחברה

הראשונה התביעה

תשמ"ט - תשמ"ח שנים עבור הבראה דמי תשלום מבקשת התובעת
עליו חובה כי משיב הנתבע מורות, אצל הנהוג וכפי המקובל כפי
לדבריו סיוע ומביא הנוהג הוא וכך הבראה, "הוצאות" עבור רק לשלם

כללי קיבוצי וע"כמ"הסכם הפרטי", במשק ונופש הבראה לסדרי
לה מגיע אין הבראה, הוצאות על קבלות מביאה התובעת ואין מאחר

הבראה". "דמי
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מוגדרת רשימה בין הוא ההסכם בחסר, לוקה זה מהסכם הראיה
מעבידים לגבי חלה שאינה במפורש בה ונאמר כללים אירגונים של
המדינה, עובדי למשל קיבוצי, עבודה הסכם בהם שיש ועובדיהם

במשק. העובדים מרבית וכדומה המורים, ארגוני

אם קבלה להוצאת "...בכפוף במפורש: נאמר בהסכם כן על יתר
במ.ח. הנוהג שזה לומר וקשה במפעל", נהוג

קבלה בלא גם הבראה דמי להם שמשלמים המורים, אצל המנהג
ידועים. והדברים

שהנוהג במפורש, נאמר בפרוטוקול ב"מ.ח.": הנוהג איך נבחן הבה
נוהג טובה", "רוח מתוך שרק שנטען אלא קבלה, בלא לשלם הוא
לשלם" העצמאי בחינוך "שהנוהג מ.ח. הודה כן כמו לשלם, מ.ח.
- תשמ"ח שנת עבור ורק קבלה בלא מ.ח. שילם בעבר קבלה, בלא

שילם. לא תשמ"ט

,17/9/89 מתאריך עבודה יחסי על הממונה של מכתבו לפי כן כמו
הבראה. דמי עבור בקבלות צורך אין הדין, בית לעיני שהיה

דמי שיקבל עמו שהותנה שעובד נראה הלכה ע"פ גם ובנוסף
להוציאו שלא חייב ואינו צרכיו לשאר בכסף להשתמש רשאי הבראה

הבראה: עבור

הוא שמים משל או אוכל הוא משלו פועל נסתפקו א צב בב"מ
הוא משלו אמרת אי ובני, לאשתי תנו דאמר נ"מ למאי ואמרו אוכל,
זכי לדידיה אוכל הוא שמים משל אמרת אי אלא להו, יהבינן אוכל
הפועל שאם הרי רחמנא. להו זכי לא ולבניו לאשתו רחמנא ליה
תוספת רש"י: שפירש וכפי ולבניו לאשתו לתת רשאי משלו אוכל
אוכל ואינו ולבניו לאשתו נותנה וע"כ תורה לו שהוסיפה הוא שכר

שירצה. מי לכל ממונו ליתן שבידו כשם בעצמו

להעבירו המקבל רשאי יאכל, שהמקבל כדי שניתן אף שדבר הרי
בעצמו. שיאכל בלא אחרת מטרה לשם

מוצץ", ולא "ואכלת ב פז ב"מ אמרו למה להבין יש זה לפי אולם
ראשונים נחלקו והנה יאכל, כיצד לו שנאמר לנו מה שלו זה אם
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אכילה, בכלל ואינה שתיה שזו משום החסרון לתוס', זה: דין בטעם
ויפסיד הרבה יאכל ימצוץ שאם משום כתבו מקובצת בשיטה אבל
בפירות לעשות רשאי אינו למה תוספות, לטעם ולכאורה הבית, לבעל
מטרת לשם שניתן בכסף גם א"כ רשאי אינו ואם כרצונו, ממונו שהם
למי המציצה שדומה אפשר אמנם כרצונו, לעשות רשאי אינו הבראה
שבודאי אחר, שימוש לשום ולא הבראה לשם כסף במפורש לו שניתן
אוכל. הוא שמים משל אם רק טוב זה טעם לכאורה אבל מועיל. התנאי

מהו, ומתרזת אוכלת היתה תחסום: לא איסור לגבי א צ ב"מ ועי'
ומצטערא. דחזיא משום דילמא או לה, מעלי לא והא לה דמעלי משום

כ שאין כתבו שם הרא"ש דקרא:ובתוספות טעמא משום אן

משום אי בהמה של לטובתה אלא - אזהר לא דרחמנא "פשיטא
תצטער". דלא משום אי לה דמעלו

שהאכילה בכרם, פועל לדין חסימה מדין ללמוד אפשר ולכאורה
ולבניו. לאשתו לתת רשאי ואעפ"כ לתועלתו ניתנת

פועל שאמרו: ג משנה ז פרק דמאי במשנה מצאנו לזה דומה
- יחשוך לא אומר רשב"ג לעשר, ורוצה הבית לבעל מאמין שאין
את מרעיב הוא כך ידי שעל מפני אוכל שהוא מה מתוך יעשר שלא
אכילה שפירות הרי הבית, בעל במלאכת ממעט שהוא מפני - עצמו
ועל ירעב, שלא ע"מ הם הבית בעל לו נתן או תורה, לו שזיכתה
שלא כדי מעשרות, עבור שלקח הפירות באותם להשתמש לו אסור כן
ניתנו שהפירות שלמדנו אע"פ כן ואם הבית, בעל את גוזל יהיה
שלו הפירות שאם אמרו אעפ"כ ירעב, שלא ע"מ לפועל לאכילה
עצמו, מרעיב הוא שבכך חששו ולא ולבניו, לאשתו ליתן רשאי
- מסוים דבר עבור שהוא אף לו שניתנו שמכיון ההסבר ולכאורה,
אין לכתחילה ורק לאכילה שלא אפילו בזה להשתמש רשאי - אכילה

דמאי. של מעשרות עבור לת"ק, ולא לרשב"ג, ליתנן ראוי

נפסק: שם ג ע, העזר אבן ערוך בשלחן מוצאים אנו בזה כיוצא
חייב הבעל והיינו, בעל, של הם המזונות משלו, והותירה צמצמה
נתן הבעל ואם בשו"ע, שם שנפסקה הכמות וכפי אשתו במזונות
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שצמצמה, בגלל האשה הותירה ואעפ"כ הדין ע"פ שחייב כפי לאשתו
ד"ה ב כד נזיר ובתוספות הבעל, לידי הנותר את להחזיר האשה על
המותר לשובע, אכלה ולא מפיה צימצמה שאם אמרו מעיסתה שקמצה
לפי המזונות עבור תשלום וקיבלה המזונות הוזלו אם ורק שלה, הוא
וכך לבעל, המותר להחזיר היא חייבת מלכתחילה, ראוי שהיה המחיר
תשובה בשם א ס"ק ע סי' תשובה ופתחי ע בסי' מרבבה הדגול פסק
עצמה, שהרעיבה בגלל שצימצמה מזונות מותר להלכה וא"כ מאהבה,

מזונות. הוצאת לצורך לה שניתנו אע"פ וזאת שלה הוא

עבור לפועלים שמשלמים לתשלום ללמוד אפשר מכאן ולכאורה
יש להבראה, ולא לעצמו בהם להשתמש רוצה הפועל שאם הבראה,
להחזיר חייבת שאינה עצמה, והרעיבה מעיסתה לצמצמה לדמותו

לעצמו. לקחתם רשאי שהפועל שה"ה ומכאן לבעל,

של הרגיל לחיוב שמעל שמזונות ע סי' יעקב הבית לדעת אולם
צמצמה, מועיל אין לגביהם כבודה", "לפי מדין וחיובם לאשתו בעל
עבור שקיבלה מה להחזיר עליה אלא כבודה", "לפי על וויתרה שזו

שכש משום לבעלה, כבודה" פטור"לפי כבודה עבור לוקחת אינה
רגילים כמזונות האם דינן, מה הבראה בדמי לדון יש כן אם הבעל,
בפד"ר הגרחג"צ הסוברים שיש אלא כבודה, לפי של מזונות כדין או
רגילה שהייתה משפחה, בגלל עימו עולה בין לחלק ,199 עמ' יא
הנותר לה שמגיע עצמה, כהרעיבה נחשבת עמו" "העולה שאז כך,
סברת מסתברת ששם משפחתו, בגלל עמו עולה לבין יעקב, לבית אף
הראיה נשארת כך ואם עצמה, את כמרעיבה שאינה יעקב בית

במקומה. מצמצמה

פח נדרים מר"ן הוכיח קו ח"א אבהע"ז משה שהאגרות לציין ויש
יעקב. כבית שלא א

חיוב לעניין ב, יב גיטין שאמרו לאותה זה דין לדמות יש כן כמו
סמא ליה ועבדו ימים לחמשה אמדוהו שאם ברפואתו, עבד שהזיק מי
הרפואה יתר רפואה, של יומיים וחסך ימים, בשלשה ונתרפא חריפא
לא שהנחבל אף ימים, חמשה של רפואה משלם שהחובל הרי לרבו,
אין ואעפ"כ החריפה, הרפואה בגלל ימים לשלשה אלא בפועל נצרך

ימים. שני אותם את לו מנכה החובל
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רפואה, חיוב אם שדן ריח אות ב, סה כתובות שעורים קובץ ועי'
חיוב הוא אם או רפואה הוצאות לו שגרם בגלל ממון חיוב הוא
חייב היה אם או הריפוי, קודם הנחבל מת אם מינה ונפקא ריפוי,
שהוא שהוכיח ט אות א פה ב"ק יעקב דבר ועי' לחובל, כסף
אני המזיק לטעון שיכול בגמרא סברא שהיתה ממה ריפוי, חיוב
לבקש הניזק שיכול שם הגמ' מסברת שהקשה אלא אותך, ארפא
אין מתרפא, אינו אם זה לצד והלא להתרפאות, ולא הכסף את

בתשלום. חייב המזיק

ברור שלפנינו בנדון אבל הדין, מעיקר לדון יש זה כל על אמנם
הבראה, לה לשלם חייב וע"כ להלן, גם שיובא וכפי מחייב, שהנוהג

הבראה. לבית הלכה שלא אע"פ

אלא ורפואה הבראה לגבי רק לא זה בעניין לדון שיש להעיר ויש
והלך במונית נסיעות עבור תשלום לו שנתנו מי כגון: נושאים, להרבה
ששילם למי העודף את להחזיר חייב האם בטרמפ, או באוטובוס ונסע
בבית והתארח השליח והלך יקר מלון בית עבור לו ששילמו שליח לו;
למשלם להחזיר צריך האם חבר, או קרוב אצל או ביותר פשוט מלון
אלו. לנידונים גם ראיות הן לכאורה לעיל שנאמרו והראיות העודף, את

תשמ"חהמסקנה שנת עבור הבראה דמי לתובעת לשלם חייב מ.ח. :
את לשלם יש פועל ובשכר הבראה בדמי ומדובר והיות מ"ט, -
שנת שבין ההפרש מחצית ובתוספת תשמ"ט שנת בסיס לפי ההבראה

תש"ן. בשנת שישולמו ההבראה לדמי תשמ"ט

השניה התביעה

המ לכלל ששולמו פעמי, חד 45% ההסכםתוספת ע"פ בארץ ורות
חוק ע"פ מחייב אינו זה הסכם הנתבע, לטענת המורים, ארגון עם

הפרטיים. הספר בתי את

והלא הדין, לבית שהגישה לחשבון התובעת הגיעה איך מובן לא
עשו שהצדדים חזקה אמנם לזה, מעבר לה מגיע שצירפה ההסכם לפי

ההיפך. יוכח אא"כ מדויק חשבון
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פחות שתובע שמי הסובר ו ס"ק יז משפט שער נחלקו וכבר
תובע אדם כידוע שהרי טועה, הדעת שאין בדבר כטועה נחשב בבי"ד
נתיבות ואילו לו. מהמגיע פחות ולא לו שמגיע ממה יותר בביה"ד
שתובע ופעמים לטעות עלול שאדם סובר א ביאורים יז סי' המשפט
מדין יותר טועה שהדעת בכדי לך "ואין לו, מהמגיע פחות דין בבית

הלבבות". שנתמעטו הזה בזמן תורה

זו: תביעה של ולגופא

נפסק וכן המדינה מנהג לפי לדון שיש פועלים בהלכות פשוט כלל
מקומות. ובעוד א-ב שלא בשו"ע

לגבי בהערה א חלק סוף חסד באהבת חיים החפץ מדברי ונצטט
הדברים: שהדגיש פועל, שכר

לו יפחות ואם והזמן המקום לפי המדינה כמנהג הוא "מדינא
ועושק גזלן בשם התורה מן זה עבור יקרא מזה, אחת פרוטה אפילו
ועושק גזל חשש מלבד חכם... תלמיד שהוא מי ובפרט שכיר, שכר
כפי לאומן נותן שאינו זה ע"י השם חלול מאד מצוי שכיר שכר

אותו". גזל שהת"ח אומר שהאומן רצונו

הספר בתי בכל הוא הנוהג ,45% של התוספת לגבי וע"כ
,10% ה- תוספת לבסוף שולמה במכון ואף תוספות, לשלם הפרטיים
ששילמו נטען שהרי ,45% לחשבון השאר בין הגיעו פיה שעל
ע"כ המורים, אירגוני עם ההסכם ע"פ היא והטבלה לטבלה, בהתאם
להסכם כבול להיות רוצה היה לא מ.ח. ואם ,45% את לשלם יש
מניעה היתה שלא וברור להתנות עליו היה המורים, אירגוני של

מלהתנות. חוקית

המסקנה 45%.ע"כ תוספת את לשלם הנתבעת את לחייב יש

השלישית התביעה

בגלל סיבות: משתי וזאת פטורין פיצויי לתשלום היא התביעה
התובעת. שעברה הלידה בגלל וכן התובעת פיטורי
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ביטול היה ולא בכתב פיטורים היו כי ויכוח אין שנתברר: כפי
לעבודה. שתחזור מהתובעת כיום מבקשת הנתבעת שבכתב; אלו לפיטורין

כי דעתו על להעלות המעביד יכל הרי הפיטורים מכתב כשניתן
פיצויים תביעת עבור ינצלם ניצלהעובד מורות כמה אפשרות(ואכן ו
והע במידה ביכולתו, היה וכן תוקף,זו) לחוסר מיד תטען לא ובדת

לכאורה מקום יש א"כ הימנה, טובה אחרת ימצא באם לפטרה
לחזור יכולה שהיא ידעה התובעת מאידך אמנם הפיצויים, לתביעת
הם שהפיטורין מחברותיה ששמעה שהודתה כפי וזאת לעבודה,
שהיא שמעונינים ר. הרב מאשת ששמעה הודתה וכן פיקטיביים,
בפניה אמר שהוא טוען ר. שהרב עוד [ומה לעבודה. תחזור

פיקטיבים]. הם שהפיטורין

אף ואפשר רשאי וכדין, כדת פיטורין היו אם גם כן, על יתר
זו שמורה הנתבע שטען וכפי מאחר בו, לחזור המעביד היה חייב,
שלג בחו"מ רמ"א פסק וכבר מחליפה, לה נמצאה ולא נחוצה היתה
ונתרצה מעמדי לך הבית בעל לו שאמר הבית בעל אצל "מלמד ח:
שעבוד למחול יכול דאינו ולעכבו בו לחזור בעה"ב יוכל המלמד,
יכל הדין מן כן ועל צד, ג"כ הם התלמידים כאן ואף נער", של

לעבודה, לחזור ממנה דוקאלתבוע אמורים שהדברים נראה (ואין
באה" ועי' תורה) לאמירה.בלימוד כתיבה בין הבדל שאין לד ט

כיון פיצויים לה מגיע היה לא לעבוד ממשיכה היתה אם כן כמו
לשלם, נוהג בכה"ג וזהשאין מהענקה) בכה"ג ללמוד אין גם (וע"כ

לעבוד ממשיכה אינה להשהיא מגיע אין וע"כ בה, ורק אך תלוי
הנזכרים. הפיטורים בגלל פיצויים

פיצוים. לה מגיע השניה טענתה בגלל אמנם

14/2/89 ב- ילדה הנוהגהתובעת וע"פ יהודי) תאריך צוין (לא
מגיע לעבוד מפסיקה היא פיטורין.אם פיצויי לה

ניתנים שהפיצויים נאמר ובחוק החוק, הוא הנוהג, מקור אמנם
לעבוד כדי שמתפטרת המודיעה שיולדת ומכאן בילדה", לטפל "ע"מ
לעבוד ממשיכה אם לא ובודאי פיצויים מקבלת אינה אחר, במקום
ומכאן בילדה", לטפל "ע"מ מתפטרת אינה שהרי מעביד, אותו אצל
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אחזור ואח"כ פיצוים לי תן לו אמרה שהתובעת המעביד טענת
בכספי לפתוח שרוצה "מודה" כי אם מכחישה, התובעת - לעבודה

עסק. הפיצויים

הוא היבש שהחוק נתברר החינוך במשרד הדין בית שערך בבירור
אבל הלידה, מיום שנתים במשך לעבוד הפיצויים למבקשת שאין
המבקשת עבדה לא שאם הוא בפועל הנוהג כי הדין לבית נאמר מאידך
מבוסס תורה ודין ומאחר הפיצויים, את מפסידה היא אין חדשים, כמה
והיא מאחר פיצויים למבקשת שמגיע ברור החוק, על ולא הנוהג על
הנוהג וגם עובדת, אינה היום ועד הלידה, אחרי חדשים כמה עבדה לא

התובע בציציות בודקים לאותושאין תחזור אם ורק לעתיד, כונתו מה
נוסף. לדיון מקום אולי יהיה הקף ולאותו עבודה סוג

אינה טענתה .150% בגובה פיצויים תשלום מבקשת התובעת
לפני הוכח לא הפיטורין, בגלל פיצוים לה מגיע היה אילו אף נראית,
בזמן קבועה למורה מוגדלים פיצוים לשלם נוהג שיש הדין בית

לעבודה. לחזור אותה מזמין שהמעביד ובשעה

הדברים בגובהמסקנת פיטורים פיצוי לתובעת לשלם המ.ח. על
מ- הצמדה הפרשי ובתוספת עבודה, שנת לכל משכורת 100%

בפועל. התשלום עד 1/10/89

הרביעית התביעה

בהלכה מקום אין אם גם וכו', נפש עגמת הוצאות תביעת לגבי
שמים ידי לצאת חיוב ויש מאחר הנ"ל, עבור פיצויים תשלום לחיוב

לתשלום: מקום יש כספים, עיכוב על

שגזל מי לענין שכתב קצח סי' מרגליות, הוצאת חסידים ספר עי'
"צריך יותר או חודש כעבור רק אלא מיד לו מחזיר אין שאם מחבירו
לו שחסרו מעות מרויח שהיה מה כפי עד הגזילה על לו להוסיף
היה כמה האיש אותו עסק לשער שיודע מה לפי לו... שהשיב עד
הצריכו לא זה שדבר אע"פ הצער נחשב זה ולבד להרויח... יכול
חובה שיש הרי הצער. לחשב צריך שמים ידי לצאת אבל תורה,

שמים. ידי לצאת כדי הכספים עיכוב בגלל שנגרם הצער לשלם



להבראה יצאה שלא למי הבראה דמי תכטתשלום

לו, מלהשיב המונע לבין השני בנכסי המחזיק בין הבדל ואין
צבי בהר והובאו קלא א חלק יו"ד נזר באבני מפורשים והדברים
התובע ותבעו בד"ת לדון שסירב מי בנדון קלא, סי' דעה יורה

נזר: האבני כתב פיגורים קנס לשלם החייב את וחייבו בערכאות

על פטור, בנזיקין דגרמא פטור, חבירו של כיסו דהמבטל "ואף
ושוב תפיסה", דמועיל לומר ויש שמים, ידי לצאת מחויב פנים כל
ידי לצאת רק הוא כשהחיוב תפיסה מועילה לא הש"ך שלדעת דן

ביניהם". לפשר טוב זה "בכגון מסיים כן ועל שמים,

תביעה חבירו את שתבע באחד דן קלא, סי' דעה יורה צבי ובהר
ותבעו לשלם וסירב בדין חייב יצא והנתבע תורה בדין כספית
דברי את והביא פיגורים, וקנס ריבית לשלם וחייבוהו בערכאות
פסק: כן ועל שמים, ידי לצאת תוספת לשלם שחייב נזר האבני

ביניהם. לפשר טוב

מקום מכל שמים, ידי לצאת לחיוב מקום שיש למדנו ומדבריהם
שמים, לשם היתה בראשו והעומד מ.ח. שכוונת לנו שברור כיון
של כבודה על שמר מנהל והוא נתבע שהיה שאף יאמר ולשבחו

הד בית בפני שיבחה ואף מסוגהתובעת לתביעות מקום אין וע"כ ין,
ויש לדחותן.זה,

"המ.ח.". אלא נתבע היה לא ר. שהרב ברור גם מאידך,

פוסק: הדין בית האמור כל ולאור

.1- תשמ"ח שנת עבור הבראה דמי לתובעת לשלם חייב מ.ח.
את לשלם יש פועל ובשכר הבראה בדמי ומדובר והיות מ"ט,
ההפרש מחצית ובתוספת תשמ"ט שנת בסיס לפי ההבראה

תש"ן. בשנת שישולמו ההבראה לדמי תשמ"ט שנת שבין

פעמית.2. החד 45% תוספת את לשלם הנתבע את לחייב יש

.31/10/89 מ- הצמדה הפרשי פיצוי לתובעת לשלם המ.ח. על
בפועל. התשלום עד

נפש.4. ועגמת הוצאות בענין לתביעות מקום אין
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האמור: מכל העולה

הןא. מהמנהג, הן הבראה, הוצאות על קבלות להביא צורך אין
ניתנה אכילתו וזכות משלו אוכל אם שפועל וכדרך מהדין,

לאחרים. לתת הפועל רשאי לטובתו,

לגביב. אמנם שלה, הן עצמה, שהרעיבה אשה מזונות מותר
משום ולא משפחתה, עקב כבודה" "לפי שניתנו מזונות

לבעל. המותר בכך, רגילה שהייתה

ולקחג. ימים, לחמשה תרופות דמי לו ונפסק בחברו שחבל מי
לנחבל. המותר ביומיים, והתרפא חריפה תרופה

טעיתיד. לומר נאמן אינו משפט לשער לו, מהמגיע פחות התובע
ולנתה"מ לו, מהמגיע יותר בבי"ד שתובע אדם של שטבעו כיון

יותר. לתבוע רשאי כן ועל טעה, הוא כי להניח יש

גםה. ת"ח המעביד ואם גזלן נקרא שנהוג ממה פחות המשלם
שמים. שם מחלל

ידעהו. ואף תופסים אינם שהפיטורים שידעה עוובדת פיטרו
פיצויים. לתבוע יכולה אינה שתחזור, רוצה שהמעביד

הנוהגז. לפי אלא פיטורים פצויי חוק נוסח לפי הולכים אין
עבודה למקום תלך לא שהיולדת מקפידים אין ואם המקובל,

פיצויים. לה מגיע חדש,

תשלוםח. עיכוב עבור פיצוי לשלם שמים ידי לצאת חיוב יש
אמורים דברים במה אולם נגזל, או לפועל המגיעים כספים

במזיד. ועיכב לשלם אפשרות לנתבע היה כאשר



הכולל מראש מלגה לתשלום אברך תלאתביעת

מ סימן

הכולל מראש מלגה לתשלום אברך תביעת

zeaiigzd /dpzn zzl zeaiigzd /jxa`l driaz zekf yi m`d

epi`y /mixcq xney epi`y jxa` /devn ziiyr xeara mlyl

.llekd y`x z` cakn

התובע הזמן, באמצע מהכולל שהוצא אברך תביעת לפנינו הוגשה
עד המילגה את לו ישלם הכולל, ראש דיוק וליתר שהכולל, מבקש

בכולל. להיות ממשיך עדיין הוא כאילו הזמן סוף

הוצאתו את המצדיקה סיבה היתה לא אילו הדין מה נדון תחילה
מלגה עבור תשלום דין בבית לתבוע אברך יכול האם הכולל, מן
דין נדון מכן ולאחר בפרט, למד שלא חדשים עבור ותשלום בכלל
היה אילו אם אף שלכאורה הכולל, סדרי כראוי שומר שאינו אברך
שומר שאינו במי לתביעה מקום אין רגיל באברך זו לתביעה מקום
סולק התובע שלפנינו שבמקרה הנתבע בטענת נדון ואח"כ סדרים,
פשיעתו עקב ולהוציאו זאת לעשות הכולל ראש היה וחייב וראוי כדין
בהוצאותיו התובע חייב האם הדברים פני כך הם אכן ואם התובע, של

הנתבע. של

האברךא) כלפי הכולל לראש ממונית התחייבות יש כי נניח באם
כפי פועל דין יש כולל לאברך אם לדון יש "משכורתו", לשלם
התובע. שתובע כפי הזמן סוף עד תשלום כגון בשוק, כיום המקובל

פועל של היסוד מזכויות הרבה לאברך שאין מודים הכל והנה
ש זכויות לו אין פיטורים, פיצויי זכויות לו אין כגון: שכרבימינו ל

תוספת בעבודה, קביעות ותק, הבראה, דמי זכויות לו אין מינימום,
לפועל כמו זכות לאברך יש האם השאלה ועוד, שכירים, של יוקר
על לכאורה הזמן, סוף עד מהכולל סילוק של במקרה תשלום לקבל
אין הביא שלא זמן וכל שכזה מנהג שיש ראיה להביא זאת הטוען
שהוזכרו מקובלים פועל תנאי בין הבדל מה כי זו, לתביעה מקום
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הזמן סוף עד תשלום לתנאי לאברכים, שאין מודים שהכל לעיל
התובע. אותם שתובע

כלפיב) הכולל הנהלת או ראש של התחייבותו מחייבת בכלל האם
לשלם רוצה איני יותר הכולל ראש לו לומר יכול האם דהיינו האברך,

הכולל. מראש לאברך לו שיש התביעה זכות ומה לך,

שהכלהספקות: וכפי כמתנה, נידון לאברך המשולם התשלום אולי
אחד אם והרי "מלגה", בכולל לאברך המשולם לתשלום קוראים
את לתבוע יכול לו לתת שהתחייבו זה אין מתנה לתת מתחייב

בדין. המתחייב

לעניים תביעה זכות שאין כמו האם צדקה, בקופת שמדובר כיון
כאן שיש או הכולל, ראש נגד תביעה זכות להם אין כך הגבאי, נגד

כהונה". "מכירי דין מעין

המקבל עליה סמך אם אף מתנה לתת שהמתחייב ח: רד חו"מ ועי'
תביעה רק היותר לכל למקבל יש שהבטיח, כפי הנותן לו שיתן

אמנה". "מחוסר משום "מוסרית"

הכא: ד"ה ב קכג בתרא בבא תוספות עי' כהונה מכירי ולגבי
לחזור ואסור מועטת מתנה שזהו טעמא והיינו מוחזק, כהונה מכירי
אמנם בו, לחזור יכול רצה שאם ואע"פ בעלמא, בדברים ואפילו בו,
לחזור יכול שאין המהרי"ל, דעת הביא רעח סוס"י החשן בקצות
בענין ד סי' ח"א יושר אמרי שו"ת ועיין הנ"ל, מהתוס' עליו ותמה
שהעולם וכמדומה וסיים: לעיל מהאמור שהביא בצדקה, כהונה מכירי

תנאי. ע"י בכך להקל נהגו

וכי הכולל: ראש את המחייב קנין שאין לכאורה נראה בנוסף,
הכל והרי הראשון, הלימוד אולי או הקנין היא בכולל הישיבה

הלימוד. עבור התשלום אין כי מסכימים

הכולל ראש של בדיבורו דבר שנעשה כיון לומר קשה כן כמו
ציווי פי על הנעשה דבר שעל מחייב, זה הרי ללמוד האברך והלך
לו, שנשמעים רק אלא מהנעשה הנאה הבית לבעל לו כשאין אדם
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שאין הפקר, שדה לשמור חבירו את מהשוכר והראיה חייבים, אין
ג. שלו בחו"מ וכנפסק הבית בעל את לתבוע השומר יכול

שאין "פרנסה", בכולל מעיסוק שעושה כולל ראש זה לפי אולם
אברכים שיציג ידי שעל גם אלא לו, וישמעו שילמדו מטרתו עיקר
משכורת, לעצמו יקח זה ומכסף ומוסדות, מנדיבים כסף יקבל לומדים
ואם הפקר, שדה על לשמור חברו ששכר למי דומה זה אין כן אם
דומה סברה ומצאתי הכולל, ראש את מדריך מה לברר יש כן
שלא זמן שכל ברור אמנם ט, אות תע סי' ג חלק והנהגות בתשובות

הראיה. עליו מחבירו המוציא הוא, שכך התובע יברר

מסתברג) הכולל, ראש של בפועל התחייבות שהיתה ברור לא
לא שגם ויתכן שענו, מה וענו המשולמת המלגה כמה שאל שהאברך
התחייבות על הודו לא עצמם והצדדים הענין בירר לא הדין בית שאל,
לכולל באים שאינם אברכים הרבה כיום שיש לציין וראוי "חוזית",

וכידוע. אחרות, לסיבות אלא תשלום, לשם

אחד והלא לתבוע, וזכות פועלים דין לאברכים שיש מנהג אין גם
לאברך שאין פוסקים שנשמע, כפי ברק, בבני הגדולים דינים מבתי
מקום שיש שטוענים דין בתי ימצאו אם גם כן ואם תביעה, זכות
עד לשלם מנהג אין בודאי מקרה ובכל אין, כבר מנהג כזו, לתביעה

הזמן. באמצע שהוצא למי הזמן סוף

לדון שיש אלא צדקה, משום תביעה זכות גם יש עני באברך והנה
התחייבות של הכולל ראש ע"י מפורשים דברים נאמרו לא עוד שכל
עו סי' ח"א מהרש"ם שו"ת עיין צדקה, מדין חיוב אין לשלם,
שברך" ב"מי אמר והגבאי לתורה שעלה מי לגבי שכתב במפתחות
העולה אין עדיין זאת שלמרות פלוני, סכום ענה והעולה שנדר בעבור
אמר והגבאי "אתן" בלשון אמר לא שהעולה כיון נדר, משום חייב

עבר. בלשון

המתחייב:ד) חייב האם לדון יש התחייבות יש אכן באם גם

שהסב א פא בחו"מ פסק הרמ"א הדיון: בזמן שנשאלה השאלה וזו
יקבל הסב, של נכדו שהוא בנו, עם ילמד שבאם לחתנו המתחייב
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לשלם פטור שהסב לשלם, הסב סירב האב שלמד ואחר תשלום,
ובש"ך בך", אני "משטה לומר שיכול משום התחיבותו למרות לחתן,
חייב אינו בך אני משטה לטעון אפשר שאי במקום שאף כתב ו ס"ק
אפשר כשאי שם, החושן קצות ולדעת המחייב, קנין נעשה שלא כיון
פועל שוכר כמו שכירות, מדין מקום מכל מחוייב השטאה, לטעון

של ע"פ חבירו פעולת שעשה מספיק אלא קנין צריך שלשאינו יחותו
למי דומה שהדבר וסובר חולק שם המשפט הנתיבות ואילו חבירו,
המתחייב שפטור שודאי לך, אשלם תפילין תניח אם לחבירו שאמר
אין מחלוקת שבמקום וברור שכירות, מדין לחיוב מקום כאן ואין

"הנתיבות". נגד ממון להוציא

את שכר אם גם לאברך יתחייב לא הכולל ראש כן ואם
כדי שוכרו הוא שאין נניח כן אם אלא תורה, ללמוד האברך
הנאה לו שיש משום אלא ללמוד, תורה, לימוד מצות שיקיים
כראש כך עקב שיקבל הכבוד בגלל כגון האברך של מלימודו
שיהיה צריך כן אם הסיבה זו ואם לומדים, אברכים של כולל
שיש הנאה מאותה יותר גדולה שהיא הנאה הכולל לראש לו
לסבא שיש ההנאה כי דפליג מאן לית שהרי ילמד, שנכדו לסבא
מיחסים אנו הנתיבות לדעת כן פי על ואף גדולה, הנאה היא
ניתנת שאינה המצוה לצורך היא שמטרתו הסבא בקשת את
חכם, תלמיד נכד של סבא שיקרא ההנאה, לצורך ולא לשכירות
גדולה הנאה לו להיות צריך הכולל ראש שיתחייב כדי כן ואם
האברך שאם ובודאי שכירות, מדין אולי לדון יש שאז יותר, עוד
שלפנינו, בנידון כמו הדעות, לכל הכולל, ראש את מכבד אינו
ועל נפש עגמת רק אלא ממנו גדולה הנאה הכולל לראש אין

שכירות. מדין לחייבו אין כן

חייב אם כאמור דנו והנתיבות הקצות הש"ך השו"ע והנה
משום הכי בלאו חייב כלפיו הסב שהתחייב שהאב כיון המתחייב,
שהתחייב שמי ספק אין הרי ולכאורה בנו, עם ללמוד מצווה
שאר לגבי או לרופא, למלמד, כגון מצוה עושי לשאר לשלם
המת שיקבור למי וכלה חתן שישמח למי כגון חסדים גומלי
ולטעון להפטר יכול המתחייב אין בעבודתם מצוה שיש שאף
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התנה שאם מודים הכל אלא מצוה, שתקיים כדי בך שיטיתי שרק
לדון ויש התשלום, את דין בבית לגבות וניתן חייב להם לשלם

שכרם. להם מגיע למה

שאדם מצוה עבור תשלום לדמות מקום שאין הדבר ברור כי ונראה
לעצמו תורה לימוד תפילין, הנחת כגון לעצמו וחייב בגופו עושה
אחרים, על ולא עליו רק המוטלת המצוה שזו בנו, עם לימוד וגם
מתים, לקבור לרפא ללמד, כגון זולתו עם עושה שאדם מצוה לבין
מבית בבורח שאמרו שאף מסכימים שהכל לחליצה דומה והדבר
שפטור הנהר" את והעבירני דינר "טול הספינה לבעל שאמר האסורים
חייב מקום מכל אבל מופרז, סכום שהוא הדינר, מתשלום המתחייב

שקיי אף ההנאה, בגלל שכר לו בהצלתליתן מצוה הספינה בעל ם
לחולץ ליתן חייבת היבמה אין לחלוץ שחייב במקום ואילו הבורח,
החליצה עבור תשלום לחולץ שהובטח למרות הדין מעיקר שכר שום

נ. קסט העזר באבן כמבואר

שכר ליטול למלמד שהתירו בהיתר ה רמו יו"ד שו"ע ועי'
ליטול לו אסור שהרופא ב-ג שלו סי' ושם דמוכח, בטלה בשכר
לשלם עמו התנו אם ואעפ"כ והבטלה, הטורח שכר רק אלא שכר

לו שילמו שלא אע"פ ז)שכר ס"ק שם ש"ך לשלם,(עי' חייבים ,
עשה מצות שכל לרפאותו, עליו מצוה שיש "ואע"פ הרמ"א וכתב
אלא לקיימה רצה ולא לאחד נזדמנה אם עלמא, אכולי דרמיא
שלהן", חיוב מידו מפקיעין ולא מידו הממון מוציאים אין בממון
דהא זו, מצוה רמיא לחודיה דידיה עליו שלאו "כיון שם: ובט"ז
דוקא התנאי מהני כן על רפואות... ללמוד להתחכם יוכל אדם כל

בזה".

וכיוצא מתים קובר רופא, ועל מלמד על לומר ניתן זה כל והנה
לעשות שחייב מי על זאת לומר ניתן אין אבל אחרים, עבור שעושים
לאברך מלאכות מבעלי ראיה אין כן ועל לעצמו, וק"ו בעצמו דבר
הכולל ראש הנאת עיקר כאמור אם פרט לעצמו, שלימודו כולל
הגדולה הנאה האברך לו גורם אם או לו, מביא שהלה מהפרנסה

הסבא. עבור נכד לימוד הנאת מאשר יותר
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שנותנים מהכבוד הנאה יש כולל שלראש נניח אם גם לדון יש עוד
אין אצלו, ילמדו שאברכים בכך רווח לו ויש כולל, ראש בתור לו
משכון כאן אין "מנה אבל רווח, גרם על תביעה זכות אלא לאברך
על ולא הלימוד, על הוא נעשה, אכן אם שההסכם, כיון כאן", אין
כל כן ואם כאמור, לתבוע יכול אינו הלימוד עצם ועל ההנאה,
על שמגיע ברור זה ואין הנאה, לו שגרם רווח גרם על היא התביעה

תשלום. כך

סדרים": "שומר שאינו לאברך מכאן

הכוללה) ראש הרי שכירות דיני שיש נניח אם גם לדון גם יש
ידוע והדבר הכולל, עבור תרומות לו שנתנו הנדיבים את מייצג
שהתובע כפי כגון המקובל, כפי לומד אינו האברך אכן ואם לאברכים,
רוצה הכולל ראש אם גם הרי מהסדרים, 70% רק שלומד הודה עצמו
חשש בזה שיש מסתבר הרי תשלום, לו והבטיח תשלום, לו ליתן
התרומה שנתן נדיב אותו שיבוא יצוייר לו כי לו, לתת ואסור גזל
יאמר ודאי כראוי, לומד אינו ידו על שהנתמך ויראה הכולל לראש
עתון וקורא יושב האברך את ימצא אם וק"ו נתן, לא כן דעת שעל
ספק ואין להלן, עי' - הדין בבית שנתקבלה העדות וכפי הסדר, בזמן

ענ לתבועשגבאי ניתן אין עני, שאינו למי ליתן יתחייב אם גם יים
התחייבותו. על אותו

גםו) תשלום התובע שתובע וכפי פועל, דין לתובע שיש נניח אם
פועל, כל אל כמו אליו להתיחס לנו יש מאידך הרי השנה, סוף עד
ויש אחוז, מאה למד הוא כאילו ששולם השכר את ממנו לנכות ויש
זאת טענה העלה לא הכולל ראש אם ואף שלמד, כפי רק לו לשלם
שבית שם, המשפט ובנתיבות יז סוסי' בחו"מ וכנפסק היא הלכה הרי
שישאר למנוע חייבים דין שבית לפי טען, לא אם גם לו תובעים דין

גזל. מחשש כדין שלא אחד אצל ממון

ראשז) את מכבד אינו שהאברך שהוכח זה במקרה הנידון ולגבי
לכולל: לנזק וגרם הכולל

שלפנינו במקרה הנאה, האברך גרם אכן אם אף לעיל כאמור
למחשבה מקום ויש המעטה, בלשון הכולל ראש את כיבד לא האברך
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הייתה לא שהשכירות אף הנאה, עבור לשלם צריך הכולל ראש אם
שגרם נזק עבור לשלם האברך צריך אולי לימוד, על אלא הנאה על
כשרים עדים לפנינו שהעידו וכפי הכולל, להרס לו שגרם לכולל,
הלימוד על תשלום הותנה שהרי לגמרי, דומה שאינו ואף שומתו"מ,

נזקים. תשלום על התנייה הייתה ולא

מבחנים:ח) עבור לשלם התחייבות לגבי טענה הועלתה

מבחנים. עבור תשלום שיקבל האברך כלפי שהתחייבו זו טענה לגבי

שלכאורה במבחן, הצלחה עבור פרס לתת בהתחייבות לדון יש
בנתה"מ, ועי"ש ב רז סי' חו"מ עי' גמורה, אסמכתא היא זו התחייבות
דין לו יש "אתן". חסרון מלבד וזאת "באם", שהותנה שכל כיון
ששילם טען והנתבע מאחר שלפנינו, הנדון זה אין אבל אסמכתא,

המגיע המבחןכל לענין בירר לא הדין ובית חייב), שאינו (למרות
לא אכן להלן.אם שיבואר וכפי לכך צורך גם ואין שולם,

התביעהט) לתביעה מקום יש אם אף כי הכולל ראש של טענתו
חייב הוא אין כי אישית, נגדו ולא הכולל נגד מופנית להיות צריכה
בשעה כי הודה עצמו והתובע היא, נכונה טענה ודאי מכיסו, לשלם

מבוסס. אינו עדיין הכולל כי ידע לכולל שנתקבל

לעמודי) חיוב כאן, אין חיוב רגיל באברך אם אף ספק ללא אולם
כאן יש ודאי שלפנינובדיבורו כבנדון אמנם אמנה, מחוסר גם ואולי ,

הזמן, סוף עד תשלום על אלא שוטף תשלום על אינה שהתביעה
להחליט שלפנינו במקרה הוצרכנו שלא אלא מקום, לה שאין ודאי
לא ותו קנטרנית אלא ואינה בסיס כל לתביעה ואין מאחר זה בענין

להלן... שיבואר וכפי
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מא סימן

לר"מ פיטורים פצויי

mr mixegi` /ryt lretdyk mixehit iievit /dxxy lrak n"x

.dpy rvn`a xhet m` d`ln dpy xeara melyz /micinlz

פ מ. הרב הנתבע - מ א. הרב התובע

תשנא - תשמח בשנים פ' הרב של בישיבה כר"מ שימש התובע
הנתבע, ע"י התובע פוטר תשנב בכסלו תשנב. בשנת חדשים 4 וכן
עד שפוטר מיום משכורת תשלום וכן שנים ל5 פיצויים דורש התובע

תשנב. לימודים שנת סוף

דקות. 5 של איחורים בגלל פוטר הוא התובע לדברי

התובע סיבות: כמה הצטברות היא הפיטורים סיבת הנתבע לדברי
כמה היו וכן כיום, למקובל בניגוד פעמים שלש תלמיד הכה
של איחור היה בפטיש" "המכה שהוא שבהם שהאחרון איחורים

שעה לוכחצי העיר כן לפני שכבר לאחר וזאת גשום) (ביום
ועו בתנועההנתבע, האיחור על לתובע העיר הוא כי הנתבע טוען ד

הנתבע את כיבדה שלא בצורה הגיב התובע ואילו פליאה, שהביעה
ישיבה. כראש

איחורים, כמה שהיו מכחיש שהתחצף, תלמיד בהכאת הודה התובע
לו ויש דקות, 7 של נוסף ואיחור שעה כחצי של באיחור רק מודה

האיחורים. על הסבר

שנשלח ובמכתב פיצויים, לתובע לשלם בתחילה התכונן הנתבע
תשלום עבור עה"ח זה "שיק בו נאמר ש"ח 500 בסך שיק עם לתובע
וזה כחוק המגיע הסכום את מחשבן אני לפיצוים בקשר פיצוים"...

בקרוב". לך ישולם

שפוטרו. אחרים לרמי"ם פיצוים הנתבע שילם כן כמו
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שמאחר בנימוק לשלם, להמשיך הנתבע סירב עצמו לתובע אמנם
רק לשלם הנתבע הוא רוצה התובע, ע"י הדין לבית תביעה שהוגשה

הדין. משורת לפנים התובע עם לנהוג ולא מחייב שהדין כפי

אנן: נחזי ועתה

שלר"מ כיון רבה, זהירות לכך צריך הפיטורין: עצם לגבי תחילה
המעט, מן מעט ונביא בכך הפוסקים דנו ורבות שררה", "חזקת יש
כשררה, הוא ישיבה שראש כתב לח סי' ח"ג מישרים דובב בשו"ת
אלא ישיבה ראש מסלקים שאין מכאן כן ואם פרטי, עניין ואינו

גמורה. בפשיעה

ז"ל: טנא הגר"ש ע"י קכט עמוד ח' חלק רבניים דין בפסקי הוא וכן

בשררה כמחזיק דינו שיעור מגיד ר"מ כי ומסתבר נוטה "הדעת
ראש עומד המוסד שבראש ואף יכונה, ר"מ בשם כי עליו מעיד ושמו
גביו על עומד וכאילו הענינים כל מתנהלים פיו שעל ומנהל ישיבה
אינו זאת כל ועם במקומו הישיבה ראש של כבודו אך הר"מ, של
מספר על מסויימת במדה שררה לו שגם הר"מ של שררותו את מוריד
היא וזאת לרב, תלמיד כדין בכבודו שמחוייבים שלו בכתה התלמידים
והסמכות השררה הישיבה לראש בחברתה, נוגעת מלכות אין בבחינת
נניח אם אף מזו, ויתר מצומצמת. במדה שררה ולר"מ רחבה במדה
מטעם להורידו שאין מסתבר אבל רמה, בעלת גמורה שררה זאת שאין
משום בו היה לא זה שדבר שאף הרי הוריות... סוף בירושלמי שאמרו
מזכותם הרי להם, ככבוד בו שראו בדבר שהחזיקו מכיון אלא שררה,

."... רמ"ה סי' ביור"ד והגר"א מקומם, על להשאירם לדרוש

פיטורי בענין שדן קל סימן ג' חלק יצחק מנחת בשו"ת עוד ועיין
המנהג וחזן, דבשו"ב בפוסקים פשוט הדבר "ומ"מ וכתב: משולח
רשות אין ומ"מ פשעו... שלא זמן כל מאומנתם אותן מעבירין שאין
דשתלא דהא מעשיו, קלקל שלא זמן כל הקהל, משרת לסלק להקהל
ומהאי עיי"ש, וכו' מעשיהן בקלקלו היינו ועומדין, מותרין וטבחא

בתשו' ז"ל מהרש"ם הגאון ג"כ הכי כן דן ל"ח)טעמא סי' דגם(ח"א ,
נחלה בתשו' וכתב ומדדייק עיי"ש, כן שייך ומנקר במטבחים בנאמן
משועבדי כל לכלול דרצה נראה הקהל, משרת בלשון הנ"ל ליהושע
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מלשון ג"כ לכאורה נראה וכן הקהל, שמש רק יהי' אם אף הקהלה,
יוסף בברכי שהובא כ"י ט')הרמב"ם אות נ"ג סי' תשובה(או"ח ובפתחי

הכנסת חזן ועד גדולה מסנהדרי מקדושתו אדם שום מורידין דאין שם,
דאיתא מה לפי וביותר עכ"ד.. וכו' בפרהסיא עבירה עבר אא"כ
א' הקהלה, משעבדי להעביר שאסור הא על טעמים, שני בפוסקים
עול, איזה עשה דמסתמא אותו שיחשדו חשדא, מפני ב' כבודו, מפני
לא שגם גורמין חשדא, דאיכא דכיון חיותא, פיסוק גם מסתעף ומזה
במי ביותר שייך זה שכל החשד, מפני אחר, במקום אותו יקבלו

יד". בה שלח שמסתמא שיחשדו דממונא, בדררא שעוסק

זה "וכל יא: אות עה סימן ד' חלק יצחק מנחת שו"ת גם ועיין
זה, על נוסף יחיד, בעה"ב אצל במלמד הנדון הי' אם אף הדין, הי'

דבזה בנ"ד, כמו הצבור, מאנשי שנתקבל הוכיחבמלמד שפיר
שם הנ"ל ברכה מחזיק ואפשר)בקונטרס סוד"ה מדה"ס כמו(בדי"ב דדינו ,

אף האחרונים, גדולי הסכמת לפי אשר הקהל, משעבדי שאר
פשיעה בלא להעבירו אין הזמן, ועבר לזמן, אותם ,(כנ"ל)כשמקבלין

מלמד ושאני פרנסה, קפוח של דממונא, דררא בזה ונגרר חשדא, מפני
שע"י דעתו לזמן, עצמו בהשכיר דגם דנימא, דאף יחיד, בעה"ב אצל
שישאר הבעה"ב, בעיני חן ימצא היטב, התלמידים עם השתדלות
יהי' לא שבהכרח מתחילה, ידע מ"מ אבל יותר, ארוך לזמן אצלו
זה, של מבעה"ב הנערים יגדלו סוף דסוף לעולם, זה בעה"ב אצל
הצבור, מאנשי בנתקבל אבל חשדא, ליכא ומש"ה ממקומו, וידחה
בשאר כמו הדין תו לעולם, שמה ויהי' הנערים, יפסקו דלא די"ל
דינא לעשות אין בודאי אבל זה,... בכל אמנם עיי"ש הקהל משעבדי

ב"ד". לפני הענין להציע ויש לנפשי',

לו להגרם שעלול ודאי פיצוים, בלי בלא ר"מ יפטרו אם כן אם
וגם לכבודו לחוש גם ויש עוול", איזה "עשה הוא אכן שיאמרו נזק

חיותו. פיסוק משום

לפני שבאו רבות "ופעמים קו: סימן בסוף יאיר חות שו"ת ועיין
ולפעמים נפש בשאט פעמים בהם שחזרו ומשרתת הבית בעל נדון
או יום הזמן תוך לבוא המשרת שאיחר ידי על הבית הבעל שחזר
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רק ביניהם, דין פסקתי לא ומימי ואונס, שוגג היה ולפעמים יומים
דבר". פשר שמצאתי עד מאד טרחתי

כמה הוחלפו אלא פוטר התובע רק שלא שלפניו במקרה אמנם
של מגמה שהיתה נוטה הדבר וע"כ הדיון, בזמן שהוברר וכפי רמי"ם
התובע, פוטר מגמה ומאותה הנתבע עם השמור מטעם רמי"ם החלפת

יותר. קל הדבר

הפצויים: ולגבי

עשהא) הנתבע כי ונדגיש לפיטורים, צודקת סיבה היתה אילו אף
כי לומר אין כי נדגיש ומאידך עיניו, לנגד הישיבה טובת כי רושם
פיצוים: לשלם שלא סיבה אין מקום מכל בהתנהגותו, פשע התובע
שהעובד למקרים פרט עובד לכל פיצוים לשלם הוא כיום הנוהג
ואף דופן, יוצאת היה ההכאה אילו אם אף כן ועל בפלילים, הורשע
לא נכון) אינו שכאמור (דבר פיצוים מתשלום פוטרת היתה אילו אם
היה ההכאה ומעשה מאחר בפטיש", "המכה התלמיד הכאת היתה
אם גם מועטים איחורים אותם ובודאי הפיטורין. לפני חדשים כמה
מהתובע. פיצוים תשלום למנוע כדי בהם אין מוצדקים, היו לא אילו

פיצוי לתובע שמגיע הודה הנתבע עלובנוסף, מקדמה שילם ואף ם
תביעתו בגלל רק לדבריו, תשלום, המשך את והפסיק הפיצוים חשבון
"המגיעים פיצוים לנתבע כשכתב בודאי דבריו, לקבל אין התובע, של
כי שטוען מי לגבי עט ס"ק פא ש"ך וראה שאמר, מה ידע כחוק"
מעשה האי כולי עביד דלא שאני, מעות שנתן "דכיון בטעות: שילם

כלום". המעות נתינת מעשה אחר ואין ברור, הוא אא"כ נתינה

עבור פיטורים פיצוי לנתבע לשלם התובע את לחייב יש כן על
לימוד. שנות ורבע ארבע

באי הקלה שכל מפני פיצוים בדיני רבות להזהר לנו שיש הרי
היום ונוסיף ישערנו, מי שאחריתה לחשד לגרום יכולה תשלומם
כגון קיצוני במקרה אלא פיצויים מפסיד עובד שאין הידוע המנהג
דין מפסקי נוסיף מתענין לכל ידוע שהדבר ואף פלילית הרשאה
שרגילים בזמננו להוסיף "ויש ושם: ואילך קכט עמוד ח' חלק רבניים
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למפוטר, פיצויים אתלתת מפסיד בתפקיד מעילה בגלל סילקוהו ואם
כאן".הפיצויים אין שחשדא הוכחה מהווה זאת גם הרי ,

פשיעה, בכל בפיצוים זכותו מפסיד שעובד אומרים היינו אם ואף
במקרה שאין ונראה פשיעה, הייתה שלפנינו במקרה האם לדון לנו יש
פשיעה משום ונדירים, קטנים איחורים של מועט מספר של שלפנינו,
ח שו, סי' חו"מ בשו"ע הנאמר הדין עיקר דין דנים היינו אילו ואף

משה)ברמ"א, האגרות מדברי להלן תינוקות(ועיין מלמד נאמר שם הרי ,
"בעינן שם: ובסמ"ע יומים, או יום לימד ולא בתינוקות שפשע

לעת". מעת דוקא שיבטלו

בהם שפושע תינוקות: מלמד לגבי כא,ב בתרא בבא ובריטב"א
שמניחן כגון בתינוק פשע כתב: שם קדמון ובפירוש מלימודם, לבטלם

ה"ג)ויוצא פ"ב תורה תלמוד מרמב"ם אלא(והוא במאחר, מדובר אין דהיינו ,
אם אלא אותו מסלקין אין שם: ובמאירי מלמד, ואינו שנמצא במי
ומתבטל גריס דלא כלומר דפשע וברשב"א: מדאי, יותר בטל הוא כן

יומאדודאי לפחותההוא שמדובר הרי הדר, דלא פסידא הוי דנתבטל
המרדכי. וכדעת שלם יום במחסיר

סי' ב"מ המרדכי הוא ברמ"א שהובא הדין מקור לדון, יש עוד
הדר דלא פסדא דרדקי "ומקרי דרדקי: מלמד בענין כתב ושם שצט
משמע אחר, דבר ללמדו יכול היה טעות דמלמדו שעתא דההיא משום

יו או יום בטל אם עשהדכ"ש וכן התראה, בלא ליה מסלק דמצי מים
הרי שהוא כל זמן אף לימד שלא כל לכאורה כן ואם מעשה", רבי
אם "וכ"ש נאמר במרדכי להבין, יש ועוד שמבטלו, פסידא בכלל זה
ואילו פשיעה, בכלל שהוא יותר פשוט יומים או שיום הרי בטלו",
לימד ולא בתינוקות שפשע תינוקות "מלמד העתיק שו,ח הרמ"א

יומיים או יום רק שם)'אפילו' ".(מרדכי

החוזר מלמד לגבי כתב כו ס"ק שלג סי' הש"ך דהנה לפרש ונראה
הולך שהתינוק רגע או עת שכל מטעם האבוד דבר נקרא "מלמד בו:
בזמן ובטל הולך התינוק אם ולפ"ז הדר... דלא פסידא הוא ובטל
יצטרך לא ...מ"מ בהג"א הוא וכן בטלים... לילך התינוקות שרגילים
בקרוב מלמד שימצא שידוע כגון מועט דבר רק בכך להתבטל התינוק
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פעמים לימוד בלא ...וגם זמן אותו לפי כ"א האבוד דבר הוי לא
הוי לא הלימוד... מן רווח מעט לו שנותנים לתינוק בריאות שהוא

שם, עיין האבוד". תעז)דבר סי' פראג דפוס מהר"ם בשו"ת הוא .(כן

לא שעה שבאותה לפי טעות מלמדו בין לחלק שיש נראה כן אם
לומד, אינו גם ומאידך נח ואינו לומד שהרי מהחופש התינוק נהנה
שנותנים לתינוק בריאות הוא שלפעמים קצר זמן עמו לומד אינו לבין
ממלמד הוא המרדכי שכתב שכן" "וכל הלימוד, מן רווח מעט לו
מבטל לענין הוא הרמ"א שכתב "ואפילו" יומים, או יום למבטל טעות

שעה. באותה נח הנער כאשר זמן

הזמן בזבוז בגלל טעות שמלמד במי להחמיר יש כי למדנו כן אם
יותר הרבה שהוא רב זמן אפילו שמאחר ממי יותר לתלמידים שגרם
אלא כפושע נדון אינו שהמחסיר למדנו עוד הטעות, לימוד משעת

שלם. יום החסיר כן אם

שנכתב 721 עמ' ד פד"ר ועיין שלפנינו. המקרה זה אין כן אם
בעלת עובדת בנדון קאפח והגר"א יוסף הגר"ע ולדנברג הגר"א ע"י
בכל רצופים שלמים חדשים להחסיר נוהגת שהיתה אחראי תפקיד
לא שהתובעת טענה הנתבעת מחלה, אישורי לה שהיה ובלא שנה
חדשים ע"ג חדשים החסירה האחרונות, בשנים בעיקר בנאמנות, עבדה
לשאלה נכנס הוא שאין פסק בה"ד גדולים, הפסדים למוסד שגרם דבר
שמגיע פסקו מקום מכל אשמה, אינה או אשמה היא התובעת האם
אליעזר ציץ בשו"ת זה פס"ד הובא וכן המדינה, כמנהג פיצוים לה
דבין לומר הדבר "נראה י: פרק המשפטים אורחות - מ"ח סי' ח"ז
אם ובין מהעבודה הרבים החיסורים על התובע מצד אשמה יש אם
כי וכדין כדת בהחלט הפיטורין היו שהוא אופן בכל אשמה, אין

הזע של התוצאות לסבול מחויב היה לא שהמוסד בהכנסותברור זועים
הדר". דלא כפסידא שהוא התובע של החיסורים עקב שבאו הכספיות

מלאים. פיצוים לתובעת שמגיע שם פסקו כן פי על ואף

מוצדקת, סיבה מתוך במאחר ואף באיחורים, ראש להקל אין אמנם
שאין שאף משה האגרות פסק וכן כך, עקב לפטרו אין מאידך אבל
סיבה זו אין עדיין לאיחור, צודק הסבר כשיש גם לאחר נכון
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"בדבר כתב: קלח סימן א' יו"ד חלק משה אגרות בשו"ת לפיטורים,
בהטענה שנקבעו הלמודים בזמן להתאחר בהישיבה מלמד רשאי אם
הנה בעבודתם. לזלזל הם גם רשאים התשלומין וסדר השכר שלפי
התורה מדין גם מחוייב ...הוא כלום אינו בה וכיוצא זו שטענה פשוט
הישיבה מנהלי אם שאף ברור ולכן השכירות בשביל רק לא ללמד
בכלל להחשיבו ויש רשאי אינו לבטל וירשוהו לו ימחלו ששכרוהו
שא"צ ממה משהו אפילו לבטל שלא מחוייב בלמודו... מתרשל

עמהם. ללמוד שהוקבעו בשעות לתינוקות

זמן בטול דבשביל לסלק לענין ולא לאיסורא הוא זה כל אבל
כנתרצו דהוי יכולין אין במדינתנו בזה נפרצו הרבה שעכ"פ מאחר קצר
על הדין להעמיד בידנו אין וגם כדין... שלא שהוא אף דהכי אדעתא

כלום..." להתאחר שלא ליזהר וצריך תלה...

תשנב,ב) הלימודים שנת סוף עד משכורת לתשלום התביעה לגבי
להם לשלם השנה באמצע המפוטרים מורים אצל הוא כיום הנוהג
המשק, ענפי בכל כזה נוהג - כנראה - אין אך השנה, סוף עד משכורת
כי נראה אבל העבודה, וסיום לתחילת קבוע מועד ואין ובאלו מאחר
וסיום התחלת להם שיש כיון למורים מסוימת במידה מקבילים רמי"ם
מקום יש המנהג משום שגם נראה כי (אף ברור נוהג אין אם ואף זמן,

בפוסקים. שנאמר מה אחר ללכת לנו יש הרי לחייב) לנטות

השנה ובתוך שנה ללמדו לבנו ששכר "מי ד קד הרא"ש בשו"ת
אינו במלאכתו והתחיל קצוב לזמן ששכרו כיון ממנו... טוב מצא

במלאכתו". פושע אינו אם זמנו תוך ידו מתחת להוציא יכול

לשלם צריך הבית בעל בו חזר ואם ק: אות שלג הגולה באר ועי'
שכרו. כל לו

זמן תחילת שבכל עכשיו ונוהגים כתב: י ס"ק שלג תשובה ובפתחי
אייר. ר"ח עד ובקיץ חשון ר"ח עד החורף בימי לחזור הבית לבעל רשות

צורך שיש המנהג "אם כתב: ב ס"ק כג קמא בבא איש ובחזון
לאותם גם שכרו כאילו עבודה למצוא כדי מסוים ומיוםבזמן הימים,

הדיין". עיני ראות לפי הימים אותם עבור לשלם צריך לו שהודיעו
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או לכן קודם משרה לו היה לא העובד אם בין מינא נפקא ואין
לו. היה לא

"הזמן" סוף עד לתובע לשלם הנתבע על חיוב שיש ברור כן אם
"זמן". נהוג ובישיבות מאחר

הנמצא וכפי ומפורסם שידוע כפי הוא שהנוהג להוסיף, יש
מוצדקים לא פיטורים שעל החינוך, משרד של רשמיים במסמכים

ויותר, 300% של גובה עד פיטורין פיצויי תחומיןמשלמים למשל (וראה

י) הדיןחלק ומן יתכן כן ועל הסתגלות, חדשי עבור לשלם הנוהג וכן ,
להלן. מהנפסק יותר הרבה לתובע לתת היה

כבר הם, בדרכם הנ"ל שכמסקנה נמצא הדין פסק שנכתב לאחר
סי' יאיר החות מדברי הביאו וכן ואילך 105 עמ' יד בפד"ר כתבו
עמ' ח בפד"ר ז"ל טנא הגר"ש מדברי שם שהביאו מה אמנם קו,
לו מלשלם פוטר זה אין מקום מכל מלמד לפטר שאפשר שאף 135
בפד"ר טנא הגר"ש כי להעיר יש כך על השנה, סוף עד מלא תשלום
במי דן לא אבל ממנו, טוב שנמצא מפני שפוטר מי לענין דן הנ"ל
לעיל שנאמר וכפי מסתברים שהדברים אף כן ועל כלפיו, טענות שהיו

הנ"ל. מפד"ר ראיה אין מקום מכל

חייבים הסתם מן הסכם, אין שאם טעם בטוב שהוכיחו שם ועיין
למלמד ולשלם לעולם העובד את השנה.(לפחות)להעסיק סוף עד

לתובע משכורת בתשלום הנתבע את לחייב יש האמור כל לאור
תשנב אייר ר"ח ועד פיטוריו מיום

הדברים: מסקנת

ארבע עבור פיטורים פיצוי לתובע לשלם הנתבע את לחייב יש א.
שהיה חדשית משכורת 4.25 בגובה יהיו הפיצויים לימוד, שנות ורבע
התשלום. ביום הנתבע אצל לעבוד ממשיך היה אילו לתובע משולם

שבט טבת חדשים עבור משכורת לתובע הנתבע ישלם בנוסף ב.
תשנב. ניסן אדר

תשנג כסלו
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האמור: מכל העולה

מישרים);א. (דובב גמורה בפשיעה אלא מסלקים אין ישיבה ראש
לסלקו א"א כבוד אלא שררה בה אין אם אפילו ר"מ משרת
אין לזמן, קבלוהו אפילו הקהל שמש אפילו טנא); (הגר"ש
בו שיחשדו לגרום שעלול ומפני כבודו מפני אותו מסלקים
חזרה בענייני לפשרה להגיע להשתדל יש יצחק); (מנחת שפשע

יאיר). (חות לבעה"ב פועל שבין

יוםב. החסיר לא אם מאחר שהיה למי גם פיצויים לשלם יש
שמחסיר ממי קצר זמן אפילו טעות שמלמד מי חמור שלם.

מרובה. זמן אפילו

שנקבע.ג. כפי לו משלמים אין אפילו לאחר למלמד אסור

אםד. רשאי אינו לאחר, לר"מ הישיבה מנהלי הרשו אפילו
התלמידים. בלימוד פוגע האיחור

אוה. סופה עד משלמים השנה באמצע מפטרים שאם הוא מנהג
אחרת. עבודה למצוא שגרך הזמן עד
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lhen did in lr ,did `le hrnk oeiqpdy xxazpe oeiqp el yiy ricedy cnln

.xxal

ל.י. דיןהתובע: פסק

חפץ, אבני בישוב ת"ת של בגן הנתבע אצל מלמד היה התובע
מלמד במקומו והכניס הלימודים שנת בתוך התובע את פיטר הנתבע

שנים. שש של ותק בעל מומחה

לתשלו התובע של תביעה לפנינו הוגשה סוףכיום עד משכורת ם
התשנ"ט באלול כ' מתאריך הנתבע אצל עבד כי טוען התובע השנה,
כי טוען הנתבע אברך, היה התובע כן לפני התש"ס, בכסלו י"ג עד
שיעזוב התובע איים פעמים עשרות למנהל. שומע היה לא התובע
התובע כאשר היה האחרון בפטיש" ה"מכה הזמן, באמצע העבודה את
בקולו התובע שמע לא זאת ולמרות התנגד והנתבע נהיגה ללמוד רצה

הנהיגה. לימוד לצורך באמצע העבודה את ועזב

לנתבע אמר לעבודה התקבל שהתובע שבעת התברר כן כמו
הנסיון כל כי התברר בפועל בעבודה, נסיון לו יש כי לשאלתו בתשובה
עוד ימים, 3 למשך כמחליף שעבד אחת פעם אלא אינו לתובע שהיה
הם כיום ואילו ביום, כשעה התלמידים למדו התובע אצל כי התברר
הסכסוך לצורך אותם הקליט ההורים אל בא התובע יותר, הרבה לומדים
שם שהיה מזמן יותר הרבה כיום פורח תורה התלמוד המנהל, עם שלו

התובע.

השנה סוף עד תשלום מגיע שבעקרון אף כי נראה העיון לאחר
עיין לכך, המקורות את הבאנו שכבר וכפי השנה, באמצע שפוטר למי
בפד"ר גם ועיין בהרחבה, ואילך 96 עמוד י"ח כרך פד"ר בדברינו

בהרחבה. 108-115 מעמוד ובעיקר ואילך 99 עמוד י"ד כרך

טעמים: מכמה תשלום מגיע זה שבמקרה נראה אין אעפ"כ
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לחייב היה אפשר אי כי ברור חודשים. משלשה פחות עבד התובע
לבי"ד בא היה ואילו השנה, סוף עד התובע את להעסיק הנתבע את
ביה"ד אילו ויתכן מתאים, ביותר החליפהו לו אומרים היינו להשאל,
היה ולא יתכן השנה, סוף עד לתובע לשלם שעליו לנתבע אומר היה
התובע הנראה כפי לתלמידים, נזק נגרם היה ובכך באחר מחליפו
אין שעוד מחמת אלא פשיעה מחמת לא נסייג כי אם בעבודה, זלזל
ועשה שגרם זה הוא שהתובע להעיר חשוב כן כמו הנסיון, את לו
שעניינו הענין עצם לעבודה: להחזירו אפשר אי שאחריהם צעדים כמה
בלשון יעשה שלא לו היה שראוי דבר דהיינו ההורים, לפני הובא
עשה זאת יר"ש, בנושא האחרון בדיון טען שהנתבע אף נעיר המעטה.
יר"ש כי ונוסיף קודם, דקות כמה זה נושא העלה שהתובע משום
מאחר אבל זו, היא זוטרתא מילתא ולאו הוא ויסודי עיקרי דבר

לזה. נתייחס לא מלכתחילה הנתבע ידי על הועלתה לא והטענה

הנתבע גם כי אם לעבודה, שקיבלו בזמן הנתבע את הטעה התובע
כ בירר שלא כן.פשע לפני עבד העובד זמן מה

א: סע' שלד סי' משפט חושן שו"ע פועלים בהלכות הוא כלל והנה
היום, בחצי הנהר ופסק הנהר, מזה השדה להשקות הפועל את "השוכר
הנהר, דרך יודע והפועל לפסוק שדרכו אפילו או להפסיק, דרכו אין אם
הבית בעל שגם פי על אף כלום, לו נותן הבית בעל ואין דפועל פסידא
יודע, הבית ובעל הנהר, דרך יודע הפועל אין אם אבל הנהר. דרך יודע
לפועל, שאירע אונס בכל "וכן רמ"א: וכתב בטל". כפועל שכרו לו נותן
הוי יודעין, אינן ששניהן או לבא האונס שדרך יודעין היו ששניהם בין
פסידא הוי יודע, אינו והפועל יודע הבית בעל אם אבל דפועל. פסידא
קיז סי' העזר אבן ב"ש עי' מקומות, כמה בעוד נפסק וכן הבית", דבעל

לשניהם. הידוע בדבר להתנות שמוטל הוא הפועל שעל א, ס"ק

היה מביניהם מי ביניהם מתווכחים ובעה"ב כשפועל למדנו הרי
מוטל הפועל על תחול, לא השכירות מסוים שבמקרה להתנות צריך
של הוא שלו שהניסיון להודיע מוטל היה המלמד על כן ואם להתנות,

ימים. שלשה

לנכסי אריסים שהוריד בעל בענין דנו א' פ בכתובות עוד: ונוסיף
הבעל, התגרש אח"כ ורביע, ושליש למחצה תשלום עמם וקבע אשתו
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עבודתם, עבור לאריסים מלשלם הבעל – השוכר שפטור ואמרו
לומר שיכולה בסוגיא שם הנזכר מטעם פטורה, היא אף [האשה
והטעם שם] עיין לבדו, עושה בעלי היה באתם לא אילו לאריסים
יודעים שהאריסין "שכיון "איסתלק": ד"ה א' פ בתוספות פירשו
הבעל ויפסיד תתגרש שאם נכנסו כן מנת ועל האשה של שהקרקע
מלגרש יניח לא שהבעל יודעים הם דזה כלום, עליו להם אין הכל,

התנו". שלא כיון עמו להפסיד ודעתם בשבילם אשתו

על להעלות צריכים פועלים כי אמרו אם וחומר, קל והדברים
נדיר דבר עלמא לכולי שזה אשתו, את יגרש הבעל שאולי דעתם
שהתחייב מה עקב אשתו את מלגרש ימנע לא שהבעל ובודאי ביותר,
לו היה זה ששכיר וחומר קל להתנות. היה עליהם וע"כ לפועליו,
שאולי נתונים היו והרי בלימודו, יצליח לא שאם דעתו על להעלות
תשלום שיקבל להתנות עליו והיה שלו, הנסיון חוסר בגלל יצליח, לא
להעסיק ימשיכו שלא ספק לפחות לו היה ובודאי יפוטר, אם גם

עמו. שחתמו החוזה בגלל מתאים שאינו יתברר אם אותו

מקרה מוצאים אנו להתנות שיש שהכלל אף להעיר יש אמנם
במחלוקת. שהדין

שחין במוכה שדן ג ס"ק קנד סימן העזר אבן שמואל בית עיין
גרוש תובעת כשאשתו בכתובה חייב האםהאם מחלתו, בגלל ין

בגירושין לחייבו שתוכל וידעה עמו להנשא הערימה שהיא חוששים
על שהיה אומרים או יותר, מאוחר כתובה, לגבות כדי היתה וכוונתה
בדבר: ראשונים מחלוקת והביא הפסיד, התנה ומשלא להתנות הבעל

אם להתנות דיכול כיון כתובה, לה דיש כתב המדיר פ' "במרדכי
ותוס' הוא, דידיה פסידה התנה לא ואם כתובה, לה דאין ממנו תצא

כתובה". לה אין ערמה חשש דיש במקום כתבו

להתנות, עליו שהיה אומרים אנו כלל בדרך לתוספות שאף ונראה
אם אף נזק, למנוע הקלו שכזה שבמקום ערמה, חשש שיש למקום פרט

התנה. לא

עבד. שלא הזמן על תשלום לתובע מגיע שאין ברור כן ועל

[ובלא התובע. תביעת את דוחים הדין בית פוסק האמור לאור
בתלמידים]. פשע התובע כי הנתבע לטענת להיכנס
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כנסת בית כיום בנוי עליו מהנכס 1/8 לקבל התובע תביעת
מהמוסדות לקבל וכן ברק בני 6 תם רבינו ברח' ומוסדותיו מאקאווא

שימוש. דמי הנ"ל

המגרש בנוי עליו המגרש 1/8 על בטאבו רישום יש לתובע כיום
רכש הוא התובע לדברי הנתבעים. ע"ש רשום השטח ושאר הנ"ל
ואף ,7/8 רכשו מאקאווא ומוסדות הירש ממשפחת מהמבנה 1/8
מאחר הנתבעים, את פוטר זה אין כנסת, בית זה במקום יש שכיום
לבנות יכלו רוצים היו אילו הכנסת, בית לבנות שבחרו אלו והם
לבנות ניתן היה ולחלופין כנסת בית ולא מגורים קומות 3 זה במקום

הכנסת. בית מעל קומה

תשנד תשרי יג ביום התובע העלה נוספת אחריטענה שנה (כמעט
ש הנתבעים עם בע"פ סיכם שהוא התביעה), מחציתהגשת יקבל

מהמגרש.

לממשלת "הלשנות" בגלל $ 15000 ב נזקים לו שנגרמו טען עוד
הנתבעים. ע"י שנגרמו רומניה,

שהוא מפני הנתבעים, מצד מצרא בר לטענת מקום אין לדבריו,
ים", של מ"זוטו הציל שלו השמינית את שרכש בזמן

ואף הוכחות, לו היו לא הסכמה, בגלל מגרש לחצי תביעתו (על
מרשו, עבור מגרש חצי תובע אינו שהוא ואמר הסתייג התובע ב"כ

מרשו). רק אלא



שקלקל תנאמתווך

אח"כ $ ב-8000 בתחילה לנתבעים חלקו את למכור רצה התובע
ישנים. חדרים 2 של דירה בתמורה ביקש מאוחר ויותר $ 12000 דרש

שלהם המתווך היה התובע הנתבעים: ברח'טענת המבנה לקניית
חוזה צירפו הירש, טיבור בשם מאדם קנו הם שאותו 6 תם רבינו
כח יפוי למוכר היה כן כמו המגרש 5/8 בעל היה המוכר פיו שעל

המוכר של בידו היתה לא האחרונה 1/8 כאשר נוספים, 2/8 (אלאעל

בחזקתו) ניקולאירק ששמו המוכר אח בן ע"ש רשומה היתה והיא
ידאג המוכר של שעו"ד נאמר הקניה של ובחוזה ברומניה, גר שהיה
תהיה לא באם ולחילופין הקונים. ע"ש האחרונה ה1/8 להעברת
שיקבל ע"מ הכללי לאפוטרופוס יפנה השמינית, לבעל לשלם אפשרות
תשמא חשון כא היה הקניה תאריך כפקדון, ה1/8 עבור התמורה את

.(13/01/80)

של 8/8 עבור היינו מהנתבעים מלאים תיווך דמי קיבל התובע
והמגרש. המבנה

רכש שהוא מסמך התובע קיבל 4/84 ב המכירה, אחר שנים מספר
ברק בבני אחר במקום נוסף מבנה וכן ה1/8 את ברומניה מהאח

.$ 5000 לנ"ל כתמורה ושילם

ויותר $ 16000 בשעתו לשלם מוכנים היו הם כי אמרו הנתבעים
דולר. אלף 60-70 ביקש התובע ואילו השמינית, חלק עבור

הכללי. האפוטרופוס עם מו"מ ניהלו הם כי מסמך יש לנתבעים

ל' נגד מסים עבור עיקולים יש כיום הטאבו מנסח שנתברר כפי
ש"ח. 21000 בסך במגרש חלקו על

לקבל תביעתו בענין בביהמ"ש גם הנתבעים נגד תביעות הגיש ל'
על עליהם הלשין שהוא הנתבעים טענו וכן יד סילוק דירה, שכר

יעוד. שינוי

את התובע מטעם ניהל שהוא אדר עו"ד התובע מטעם העיד
המגרש את רכש ל' כי טען הוא מרומניה, המגרש 1/8 לקנית המו"מ
מסמכים הציגו שהנתבעים לאחר אולם מאוחר, יותר לא ובודאי ב-78

ב-81. נקנה שהמגרש והודה בו חזר
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לממשלת מולאמת היתה המגרש 1/8 כי אדר מעו"ד נתברר כן כמו
במדינה גם קרקעות בעלי להיות לאזרחים אסור והיה מאחר רומניה

המו"מאחרת, הרשומים) לבעלים ולא לממשלה הגיע הכסף (וכנראה
לעיל). ראה המגרשים- שני (על $3000 בסביבות עלה

ה1/8לדברי על ,81 משנת לטובתו אזהרה הערת לו יש התובע
שרכש.

אנן נחזי ועתה

החזקהא) כולל ובמבנה במגרש החזקה את לקונה מכרו המוכרים
המבנה של המתווך היה שהוא והתובע ניקולאי האח של ה1/8 על
חלק על גם תיווך דמי שלקח זה הוא והרי הענין, מכל ידע והמגרש
את להוציא כח היה לא הרומנית שלממשלה גם וברור הנ"ל. ה1/8

בישראל. מוגן דייר היה שהוא מפני במבנה שגר הדייר

היהב) שהתובע כלכיון את להעביר לדאוג היה עליו מתווך
חו"מ רמ"א פסק וכבר ה1/8, קנית אי לנזקי לגרום לא ובודאי ה1/8,
על שכר וקבל לשמעון בטוח חוב המציא "ראובן רצד: סי' סוף
החוב, בעד השר עם להשתדל וצריכין החוב נתקלקל ואח"כ הסרסרות
מן שכר וקיבל הואיל טירחא אותה יטריח שראובן רוצה ושמעון

הגנב". דהוכר דומיא שמעון עם דהדין י"א החוב,

אחרונים מכמה הביא שם הפ"ת הרי חלק, שם שהש"ך ואף
לרמ"א מהרש"ך)שהסכימו ושו"ת מהרשד"ם שו"ת אפרים, בית ואף(שו"ת ,

לו שאין מודה אבל לטרוח חייב ראובן שאין אלא דן לא הש"ך
ינזק. שלא לגרום ועליו להזיק

לסתת שמסר החצב ב: קיח בב"מ מוצאים אנו זה לדין כדמיון
חייב... הכתף לכתף שמסר החמר חייב, החמר לחמר שמסר הסתת
לשלם, חייבים כולם והזיקה דימוס גבי על אבן הניח ואם חייב, אדריכל
כולם שעל פירש וברש"י בקבלנות, אמורים שהדברים הסוגיה ומסקנת
מ"זמן" שכבר אף חייב שהחמר למדנו הרי יפה, מיושבת שתהא לשמור
עליו "יש ואעפ"כ: אחר, מלאכה לבעל ומסרה לחמר תפקידו את גמר
ויש מהחמר פחות המתווך שאין ובודאי יפה", מיושבת שתהא לשמור

הממכר. כל את מלקנות מהלוקח ימנע לא שהמוכר לשמור עליו
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על נאמר למשל השמיני, החלק לגבי מלאה התיחסות היה בחוזה
הירושה צו הליכי וכן הכללי האפוטרופוס שכר צוואה)תשלום (ולא

נאמר וכן (גג), (בב) (ד) (ב) 3 בסעיפים לניקולאי, הקשור כל דהיינו
אישור את לקבל כדי ההליכים בכל לנקוט התחייבו המוכרים כי
של חלקו בענין האזהרה הערת את להסיר או הכללי האפוטרופוס

מ התובע היה זה חוזה ועל 4(ב)), (סעיף תווך.ניקולאי

(והואג) בשכר, שליח הינו והמתווך מאחר להוסיף, יש כן, על יתר
רווח, מניעת על גם הוא חייב כן אם דין) בבית שכרו כל תבע
לו נתן ולא בשכר, "שליח א: ביאורים קפג בנתה"מ שכתב וכדרך
חייב - קנה, ולא דמשיך, בתרעא לקנות עסק על בקבלנות, רק לזמן
אנו ואם הסוחרים", שאר שהרויחו כדרך רווח מניעת לו לשלם
יכול הוא שאין שכן כל רווח, מניעת של הפסד על אותו מחייבים

לאיש המגיע חלק לעצמו ולקח בתפקידו שמעל במה שעבורולהרויח
ממנו. זאת למנוע לנו ויש תיווך הוא

אפרוותא כדאזל ליה "משלם ב: עג, ב"מ הריטב"א לשון וזה
של כיסו ממבטל ומ"ש כלום לו לשלם חייב למה ק"ל דבלשפוט...
שישלם בפירוש כן כשהתנה נמי דהכא ר"י ותירץ פטור,... שהוא חברו
עליו... קיבל שלא אע"פ דהכא תירץ הרב ומורי שלו... פסידא לו
ע"י לוקח היה הוא ואלמלא סחורתו ליקח מעותיו לו שנתן כיון
ונתן עליו וסמך לו שיקח הבטיחו שזה אלא אחרים, ע"י או עצמו
שהפסיד מה לו לשלם חייב הוא הרי כן, דעת על מעותיו לו
מדין משתעבד ממונו לו ונותן עליה דסמיך הנאה דבההיא בהבטחתו,
שמפסיד מה לבעה"ב לשלם שחייבים פועלים שכירות ענין וזה ערב,

בהן". כשחזרו

הערותיו את והעיר דברי על עבר שליט"א עמאר והגרש"מ ומאחר
נראה כן על המשפט מנתיבות שהבאתי במה והמאלפות, המחכימות
כתב הנתיבות המשפט, נתיבות דברי בביאור עוד להוסיף שיש לי

מקומות, בכמה קפב)דינו סי' לא,(מלבד אות ביאורים קעו בסי' גם
וחייב פושע הוא הרי הזמן קודם שמכר ששותף השו"ע דברי על
מזיק הרי מזיק, אלא יהיה ולא הנתיבות והקשה חלקו, לחברו לשלם
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אח"כ, שהתייקר אף הנזק בשעת שהיה כפי רק אלא לשלם צריך אינו
אח"כ שישביח מה מניעת אף לשלם חייב שהרי גרע, שקבלן והשיב
אעביד ולא אוביר "כאם דהוי משום והוא ג, שו בשו"ע כמבואר
עג ב"מ שאמרו וכמו התנה, כאילו התנה שלא ואף במיטבא", אשלם
חייב שקבלן הריטב"א] [בשם בשיטה שביאר דזולשפוט" "אתרא לגבי

התנה. שלא אף לשלם

חייב שלכך השיטה דברי את הנתה"מ הביא ו אות שו בסי' וכן
חבירו של כיסו מבטל כדין אותו דנים ואין דזולשפוט אתרא כפי
לשלם חייב עליו, וסמך מעותיו לו שנתן שכיון משום פטור, שהוא
לוקח היה הוא ואלמלא עליו דסמך הנאה "דבהאי התנה: שלא אע"פ
שחייב פועלים שכירות ענין וזה ערב מדין נשתעבד אחרים, ידי על
רשב"א... הראב"ד... כתב וכן בחזירתן... שהפסידו מה לבעלים לשלם
דמשלמים ממון של האבוד דבדבר דהדין פועלים דבשכירות נראה
דמחוייבין נראה ע"ש, בהגה ו סעיף שלג בסי' כמבואר בהן, כשחזרו
אפשרות לו ויש להרויח... יכול שהיה מה כל האבוד בדבר לשלם
כדי עד עליהם ששוכר אחר דין לו יש אחרים פועלים עוד לשכור
דאז עליו, וסמך בידו שהיה דוקא אמנם הפסד, משלם היינו שכרן",

הדר. דלא בפסידא ודוקא להרויח שיכל מה על גם משלם

בד בארוכה דן יד לסעיף קעו סי' שלום במשפט בריהמהרש"ם
כשהתנה הסוגיה את פירשו יוסף והנימוקי שהרא"ש והעיר הנתיבות,
בין שמחלק מהירושלמי נראה וכן שיפסיד, מה כל לשלם במפורש
מבטל בדין הירושלמי ונסתפק שחייב שדהו למבטל כיסו מבטל
הוא ואז לכתוב שנהגו מה דבר בכל תלוי שלירושלמי הרי ספינתו,
התנה שלא מזה אולי ריטב"א על הקשה ומהרש"ם דין, בית כתנאי
מההלכה לריטב"א ראיה הביא ושוב אחריות, לקבל לא שכוונתו נראה
השנה לאחר אחד יום אפילו בבית נשאר שאם לשנה ששכר שוכר של
מוסכמת הלכה וזו השנה, כל של שכירות דמי לשלם חייב ששכר,
חייב לאחר השכירו ולא עליו הבית בעל שסמך שכיון הרי הכל, על
תקנת על עבר בין לחלק יש שמא או כיסו", "בביטול אף השוכר
שאמרו וכמו בתשלום חייב ולכך למשכיר, להודיע שציווהו חז"ל

מקומות. בכמה בזה כיוצא
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כל את להעביר לדאוג היה עליו מתווך היה שהתובע כיון כאמור
ה1/8, קנית אי לנזקי לגרום לא ובודאי ה1/8

שרצה כפי התנה, ללא במפורש התנה בין לחלק אין האמור, לאור
ומה התנה, כשלא הוא בפוסקים המחלוקת כל שהרי הגרשמ"ע, לחלק
שאמרו מה כעין המהרש"ם סברת ע"פ גוונא בכהאי לומר שיש גם
כן ועל למשכיר" להודיע שציווהו חז"ל תקנת על "עבר שוכר לענין
מדברי לעיל שהבאנו כפי הרי כאן אף השכירות, דמי בכל הוא חייב
ששילם למי לעזור להמשיך מוטל המתווך על קצד סי' סוף הרמ"א

העיסקא. סיום לאחר גם לו

להפסד שגרמו פועלים בין מחלק כה ס"ק כג קמא בבא איש החזון
עד עליהם "שוכר חז"ל שקבעו השיעור כפי אלא חייבים שאין ממון
חז"ל חייבוהו ששם בשליח, הנ"ל הריטב"א דברי לבין דמיו", כדי
הבית ובעל שהלך שליח בין לחלק שיש למשלח, שנגרם הנזק בכל
השליח הסתם שמן אומרים אנו שבזה שליחותו, עשה אם יודע אינו
בעל אצל המצוי פועל לבין הבית, בעל הפסד כל לשלם עליו מקבל
חייב ובזה הפועל, שחוזר בעת שנעשה מה הבית בעל ויודע הבית
ביוקר, פועלים מוצאים כלל "בדרך כי הפועל שיודע דמיו, כדי עד רק
קיבלו לא הפסד לשלם עליהם, קיבלו עליהם לשכור דמילתא סתמא
משעבד לא "דסתמא הריטב"א על החולקים הפוסקים ודעת עליהם",
לחלק צריכים אנו "ואין פועל", בכל כמו ההפסד לתשלום נפשיה
משאר פטורים שהפועלים כשם וע"כ כיסו", למבטל ממון הפסד בין

פטור. השליח כך הנזקים

ה חלק סופר חתם בשו"ת הוא קעח:(חו"מ)וכן סימן

והלך וישב סחורה או פירות לו ליקח לשלוחו מעות הנותן "ה',
לו אין ברור, זה של הזיקו אין אם כיסו, וביטל כלום קנה ולא לו
בודאי זה על יכול הי' והשליח ברור זה של הזיקו אם אבל כלום, בו

לשלם, שחייב הנ"ל מהריטב"א מבואר עשה, ולא כלופשע ולפע"ד
לו, מודים במרדכיהפוסקי' וכן להדי', כן מצאתי ולא הואיל מ"מ

לפשר אראה לידי כשיבוא כן על כן, קצת משמע לא קט"ו סי' דב"ק
לחזור בעה"ב [אל] השליח בא לא אם זה כל ז', עכ"פ..., ולבצע
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מילי ככל דינו הרי משליחותו, לחזור בא אם אבל משליחתו, בו
איש, החזון לדברי דומה שכתב הרי היום", באמצע החוזר כפועל
הנ"ל. שלום במשפט גם הובאו ודבריו כן, הכריע שהוא ממנו, ויותר

עכ"פ". ולבצע "לפשר יש כן ועל יחיד, דעת אינן הנתיבות שדברי הרי

שהוא אחד שער שיש שלמה החכמת דברי כי עוד להעיר ויש
גורם שהשליח כשברור לענינינו נוגע אינו היוקר, או הזול והוא השכיח
ושינה, משלחו של כסף שלקח סרסור חיוב כי נוסיף עוד למשלחו, נזק
מקומות ובכמה טז ס"ק קפג הסמ"ע שכתב וכפי שונה, חיוב הוא
משנה היית לא אילו לו לומר יכול משלחו מדעת שינה השליח שאם
וקנה אחד דבר לקנות שנשלח בשליח הדין וכן נזק, נגרם היה לא
בשכר, פועל חיוב של זה ואין חינם, שליח שהוא אף חייב אחר דבר

עליו. שסמך מפני והוא נוסף, אחר מטעם הוא החיוב ששם

ולאד) בשטח, הראשונים הם מאקאווא מוסדות כולנה, על והעולה
שהיה ממי קנו שהרי הדירה, כל של בשימוש הוחזקו גם הם אלא זו
ויש השמיני, חלק על הרישום אלא להם חסר היה ולא בכל מוחזק
בשו"ע נפסק וכבר התובע, - המתווך כלפי מצרא דבר דינא להם
יש שלוחו, או הוא שמכרה בין לאחר, קרקעו "המוכר ו: קעה חו"מ
וזה אותו... ולסלק ללוקח דמים ליתן שלו המיצר בצד שהוא לחבירו
יכתבו לוקח של הקנין ועידי דבר לכל כשלוחו חשוב הרחוק הלוקח
ליתנה צריך הוקרה אם וכן אחר קנין צריכים ואין המצרן בשם שטר

שקנאהלו ".כמו

השקיע, עצמו שהוא הכסף את אלא לקבל לתובע מגיע שאין הרי
$ 2,500 היותר לכל לדבריודהיינו הוציא המגרשים שני עבור (והרי
.($ 3,000 רק או ,$ 5,000

אם סי'ואף עי' מקומות, בשני שקנה בלוקח מצרא דבר דינא אין
מחלוקת שיש יב ס"ק ופ"ת לג חידושים ונתה"מ סב ס"ק סמ"ע קעה
המדובר כאן הרי מקומות, בשני לקח שלפנינו בנידון והתובע בדבר,
בכל במוחזק גם אלא זו ולא בשותף גם אלא מצרא בר מסתם ביותר
הגהות קעו הגדולה בכנסת כתב וכבר השמינית, קנית קודם אף הנכס
דהמוכר זה דין נאמר דלא .. בזה לו מודה אינני "...אבל ד: אות ב"י
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לא במצרן, דוקא אלא מצרא, דבר דינא בו אין לאחד נכסיו כל
ליה, ומסלק ממצרן עדיף דשותף דס"ל ז"ל הרא"ש לדעת בשותפים
שהמצרן במקום אלא ושותפי דאחי דינא נאמר דלא דס"ל למאן ומיהו
נכסיו כל למוכר זה מדמינן אי מוציא המצרן שאין במקום אבל מוציא

מצרן" שאינו אחד הוא אפילו הקונה מיד מוציא השותף אין

אומרים "ויש מוציא: גם ששותף ה קעה בשו"ע נפסק להלכה
עיקר", וכן האחין או הוסיף: וברמ"א השותף, מסלקו מצרן הוא שאפילו
יש בשם דינא האי כתב למה המחבר על לתמוה "ויש הסמ"ע וכתב
כבר אם אף ה: ס"ק ובש"ך זה", על שחלק מי מצאתי דלא אומרים
קודם השותף שלפנינו בנדון כן ואם מסלקו, השותף המצרן קנאה
להוציא, השותף של כוחו שאין בכנה"ג המובאת לדעה ואף למתווך,
להיותם ובנוסף בקרקע מהמוחזק קנו מאקאווא מוסדות בפועל הרי
יתרת על מאקאווא של הרישום ומניעת המוחזקים, גם הם שותפים
הם שמאקווא נוטה והדבר החזקה, כח לביטול להם לגרום יכולה ה1/8,
זה לענין ועכ"פ הרישום, לגבי אף להוציא הבאים ולא להחזיק הבאים
שני מוכר לגבי ובמיוחד רבות, בו לפקפק שיש נכסיו כל מוכר של

טעם. בטוב שליט"א עמאר הגרש"מ שהאריך וכפי נכסים

בשלשה,ה) כדין שנתקבלה עדות הובאה הדין בית לפני ובנוסף,
ואלו בניו, היו ניקולאי, של חלקו את לל' שמכרו המוכרים פיה, שעל
ממנה שנולדו והבנים לנכריה נשוי היה וניקולאי מאחר גויים, היו
הרי וא"כ לתובע, השמינית את אביהם מות אחרי שמכרו אלו הם
7/8 כל את שמכר טיבור האח הוא האמיתי היורש תורה דין ע"פ
והרישום תורה, דין ע"פ שלו היתה שבפועל ה1/8 לגבי והתחייב
המגיע מלזכות מהיורש) שכן (וכל מהקונה אפילו מונע אינו בטאבו
בחו"מ שביעית לענין איש בחזון שהאריך וכפי תורה, דין ע"פ לו

ז. אות טז סי'

שלטונות כאשר דמלכותא, דינא יש זה במקרה האם רבות לדון ויש
הלאי גםרומניה דמלכותא" "דינא חל האם התושבים, נכסי כל את מו

הטעם שלכאורה המלכות, אותה לבן השייך בארצם שאינו מגרש על
המלכות בני שכל לפי נד,ב ב"ב הרשב"ם שכתב דמלכותא לדינא
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לטעם הדין והוא אחרת, שבמדינה בקרקע שייך אינו עליהם, מקבלים
וכן מארצו לגרש המלך שיכול כח,א נדרים והרשב"א הרא"ש הר"ן

בארצו לגור באים כן מנת שעל הטעם א)אין מו יבמות רשב"א .(עיין

הדברים את ונסכם

ה1/8 קנית עבור שהשקיע הסכום את רק אלא מגיע אין לתובע
לנתבעים כולו שייך המגרש הנתבעים, בידי המוחזק השטח של
להצלחת לדאוג שחייב מתווך מדין וכן מצרא, בר מדין וזאת
בשכר שליח מדין וכן המקח, תיווך פעולת תום אחרי גם המקח
גם תפוס גם היה 8/8 את למוסדות שמכר המוכר נזק, שגרם
לכל תשלום לתובע מגיע היה אילו אם גם וע"כ ה1/8 בחלק
פחות שהינו תפוס רכוש עבור רק תשלום לו מגיע היה היותר
ע"פ ירש הנכס את מאקאווא למוסדות שמכר טיבור המוכר ערך.
היה ד"ת ע"פ שבעצם כך ניקולאי אחיו של החלק את גם ד"ת
המגרש, כל את כדין רכשו המוסדות וא"כ 8/8 המוכר ידי תחת

בשלמותו. להם שייך והמגרש

פוסקים: אנו זאת לאור

למעןא. שהוציא מה עבור רק מהנתבעים לתשלום זכאי התובע
האח מיורשי ו/או רומניה שלטונות מידי המגרש שחרור

לא. ותו ניקולאי

ערכםב. ע"פ $5,000 סך הנתבעים ישלמו הדין משורת לפנים
התשלום. ביום

הנתבעיםג. ע"י ישולם המגרש על התובע בו שחויב רכוש מס חלק
ל'. של הקניה ביום אליהם מועברת היתה הבעלות כאילו

הרישוםד. את להעביר התובע על הנ"ל התמורה קבלת עם בבד בד
הנתבעים. לשם שמו על הרשום הנכס שמינית על בטאבו

למסיםה. חוב עקב התובע, של הטאבו על עיקול ויש מאחר
להסיר ע"מ החוב את ישלמו והנתבעים במידה התובע, של
שחייבים מהתשלום שישלמו הסכום יקוזז העיקול, את

זה. דין פסק פי על לתובע הנתבעים



שקלקל תנטמתווך

האמור: מכל העולה

קיבלא. שעליו העסק כל את יקבל שהקונה להשתדל חייב מתווך
תיווך. דמי מהקונה

לפצותו.ב. חייב ללקוח, רווח מניעת שגרם מתווך

אםג. אלא רווח מניעת על חייב אינו בשכר ששליח סוברים יש
חז"ל, תקנת על עבר גם אם להתנות שרגלים במקום או התנה,

הכל. לדברי לחייב מקום יש

רווח,ד. מניעת על שחייב סוברים יש מפועלים, בשונה שליח,
הבית בעל הפסד כל עליו מקבל עימו הבית בעל שאין כיון

(חזו"א).

שהכלה. נראה שליחותו, עשה ולא פשע שליח אם סופר, לחתם
פשרה. לעשות יש מפורש הדבר שאין כיון אלא שחייב מודים

מצרא;ו. בר דין לו יש במיעוט, גם והחזיק מגרש רוב שקנה מי
מצרא. בר מסתם עדיף שותף

ולאז. המלך שלטון תחת הנמצא לגבי רק הוא דמלכותא דינא
אחרת. במדינה הנמצאים המלך זכויות לגבי
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מד סימן

פועל שעשה נזק בתשלום הבית בעל חיוב

zxiny meyn mb yekx iwfp aeig /oiwifp zriaza zepyizd

dyer oicn /lrete olaw /ezxinyn wlzqp `ly meyn /epenn

/zerwxw zxinye oipaa mitzey oicn /inxbc `pic /eit lr

awr xabzpy wfp /eilr jnzqd `l deelnd m` axr aeig

.wefipd zgpfd

הקומה שהיא שלישית בקומה גר התובע שכנים, הם הצדדים
היה לנתבע שנה, ארבעים בן בבנין שניה בקומה גר הנתבע העליונה,
התנגד התובע הדוד, את להחליף רצה הנתבע שהתקלקל, שמש דוד
של התנגדותו למרות אעפ"כ יסדק, או יתמוטט שהגג מחשש להחלפה
ולדברי השמש, דוד את שתחליף ובקשה חברה הנתבע הזמין התובע
הדוד פירוק בזמן ישלם. הוא נזקים יהיו שאם הנתבע לו אמר התובע
דרכו ובנוסף מים, של גדולות כמויות נשפכו הטכנאים ידי על הישן

הנתבע של הגג על רשת)הטכנאים עשויה - "רביץ" בתקרה (מדובר
הטכנא כשראו נסדקה, מבליוהתקרה הגג את עזבו שקרה מה את ים

תתמוטט. שהתקרה חששם בגלל וזאת הדוד, את להקים

התובע: תובע כן על ונסדקת, הולכת התקרה הנ"ל מכל כתוצאה
מהנתבע תובע ובעיקר הרעפים את לתקן שנשארו, הקולטים את לסלק

וניזוק. שנסדק החדר של חדש טיוח עבור לו לשלם

וחצי שנה במשך שתק התובע למה טוען: התובעהנתבע (לדברי
וחצי, שנה כעבור ורק חדשים), 8 רק שתק סכסוךהוא שפרץ לאחר

התובע העלה המדרגות, בחדר ילדים עגלת העמדת בענין ביניהם
ולמה מוזנח שנה ארבעים בן הוא הבית כי טוען כן וכמו טענתו,
הוא בתחילה תבע שלא מה כי היתה, התובע תשובת לתקנו, עליו
לא שבתחילה טען ובנוסף שמו, על רשום היה לא שהבית מפני

נורא". לא ש"זה וחשב מאד דק היה שהסדק כיון התלונן



פועל שעשה נזק בתשלום הבית בעל תסאחיוב

לדון: לנו יש

שנהא. אפילו או לפחות חדשים 8 במשך התביעה חוסר האם
התובע. של מחילה מהווה וחצי

אוב. הנתבע, את מחייב הנתבע של פועל ע"י שנגרם נזק אם
החברה את או ישירות הפועל את ולתבוע לפנות התובע שעל
תלונתו. שכנו הנתבע על ולא השמש. דוד את להתקין שבאה

שותפים.ג. מדין

אשד. "שאני ההבטחה מחייבת.האם הנזק", כל את לם

הזנחהה. ידי שעל אלא מיד הנזק את לתקן ניתן היה באם
אי עקב שנגרם הנזק תשלום מוטל מי על התרחב, הנזק

בזמן. התיקון

רב.א) זמן במשך תביעה חוסר

חבירו את תבע שלא שמי מהרש"ל דברי הובאו א יב בקצה"ח
לאיזה ממנו להתנקם רצה זמן לאחר ורק לו, למחול שרצה משום
השיג וקצה"ח מחל, שכבר מפני לתבוע יכול אינו תובעו, ושוב סיבה
המהרי"ט פסק וכן מועילה, במחשבה שמחילה מצינו שלא כך על

ה ס"ק יב המשפט נתיבות הכריע וכן שם, סאהובא סי' שם (ועי'
עברו אם ריעותא קצת שיש שטרות לענין שכתב יא ס"ק ביאורים
שטרות לגבות שלא המנהג וע"כ פירעונם, נתבע שלא שנים כמה

ו פרעתי). לטענת מקום כשיש שנים, ו6 3 במשךלאחר אם אף כן על
עגלת מיקום על סכסוך בעקבות ורק תביעה הוגשה לא וחצי שנה
על התיישנות חלה ואין לתביעה מקום יש התביעה, הוגשה ילדים

התביעה. זכות

הפועל.ב) ע"י שנגרם בנזק הבית בעל חיוב

נגד מוגשת להיות צריכה הייתה התביעה זה בנדון לכאורה
לא והרי הבית, בעל נגד ולא הנזק, את ועשו גרמו שהם הפועלים
נראה אעפ"כ אבל מתחייב, ושולחו מזיק ששליח מקום באף מצינו

להלן. המבוארים מהטעמים הבית בעל את לחייב שיש
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ממון, שמירת חיוב בגלל הן טעמים: מכמה חיוב על לדון יש
נסתלק שלא משום והן הזיק, הפועל שהניח הבית בעל של חפץ באם
הבית, בעל של פיו על נעשה שהכל משום הן משמירתו, הבית בעל
את לחייב לדון יש ההזק" "שברי דבר עושים שהפועלים ובמקרה
שותפים. מדין לחייבו לדון יש ובנוסף "גרמי", משום גם הבית בעל
יש לחייב כדי עצמו בפני הטעמים מחמשת באחד אין אם ואף

לחיב. כדי בצירופם

ממונו, חיוב הזיק,בגלל הבית בעל בבעלות שהוא חפץ דהיינו
יזיקו: שלא חפציהם על אחריות לבעלים יש

הכותל את לסתור עליו שקיבל "הבנאי אמרו: ב צח ב"ק במשנה
מצד ונפל זה מצד סותר היה לשלם חייב הזיקן או האבנים ושיבר

חייב". המכה מחמת ואם פטור אחר

שצ"ל כותב להלן המובא מקובצת שיטה ע"פ שעורים ובקובץ
שהגירסא להוסיף ויש לאחרים, הזיקו שהאבנים דהיינו "והזיקו",
ברא"ש וכ"ה "שהזיק", ועוד יד כתבי כמה פי על סופרים בדקדוקי
נראה זה ולפי שבמשניות, הגירסא וכן ובאגודה, זרוע ובאור הי"ד פ"ט

האחרים, את שהזיק גשהכוונה גם יש בהן).(אבל שהוזקו ירסא:

אמ ב צח ב"ק מקובצת לסתורבשיטה עליו שקיבל "הבנאי רו:
לעולם, מועד דאדם חייב הכותל בסתירתו אחרים והזיק הכותל את
הבית ובעל האומן על המלאכה כל שהרי פטור, הבית בעל אבל
שלא יום, שכיר היה אם אבל קיבל דוקא משם... הוא מסולק
ושניהם שניהם על מוטלת השמירה משם, הבית בעל נסתלק

יהונתן". ה"ר משלמים,

הוא שמועד בסתירתו הזיק "אם ז"ל: המאירי בשם שם כתב וכן
מלאכה קבל וזה הואיל זו משמירה נסתלק כבר הבית ובעל לעולם
הבית בעל נסתלק לא יום שכיר בה עשה אם הא קיבולת, בדרך זו
מסרקסטה הר"מ בשם הובא גם ושם משלמים", ושניהם משמירתה
אחר מצד ונפל בכותל הרעוע זה מצד סותר שהיה "הבנאי ז"ל:
ואיכא הוא דפושע חייב המכה מחמת נפל אם אבל וכו' פטור והזיק
האבנים נפלו אפילו פטור פועל אבל קבלן שהוא בנאי דוקא מ"ד



פועל שעשה נזק בתשלום הבית בעל תסגחיוב

אמאי צ"ע מנטירותא, בעלים נסתלקו שלא המכה מחמת אחר מצד
משלם". דפשע וכיון ויום יום כשומר נידיינה לא

הבעלים שרק הסוברים אף שיש סרקסטה מהר"מ למדנו הרי
פטור. הפועל ואילו חייבים

הפועל בנזקי הבית בעל את לחייב מקום שיש למדנו כן אם
מנין. זאת כל לדון שיש אלא שהזיק,

שחייב שמירה, מדין רק אלא חייב לא מקובצת השיטה שאף ונראה
בממונו, לטפל לפועל כשנתנו אפילו יזיק לא שממונו לשמור אדם
לגבי אבל מנטירותא", בעלים נסתלקו "שלא סרקסטה הר"מ וכלשון
ידרוך אם כגון בגופו, עבודתו בזמן הפועל ע"י ישירות שנגרם נזק
ובזמן גג המזפת למשל או לסדק, ויגרום השכן תיקרת על ברגליו
ראיה מצאנו לא שכן, כביסת על זפת נשפך עבודתו ועקב עבודתו

הנ"ל. מקובצת שיטה דברי מתוך הבית בעל את לחייב

איש בחזון הובאו ראשונים, מחלוקת בור לענין בזה כיוצא עיין
ברשות והניחו חבירו ונטלו המוצנע אבן לענין יט, אות ב סי' ב"ק
נודע ואם וכתב: פטורים, והבעלים בור משום חייב המניח הרבים,
הבעלים חייבים תוספות לדעת סילק ולא לסלקו פנאי לו והיה לבעלים

המניח. חייב רמב"ן ולדעת

להם שפשיטא נראה היכא ד"ה א פ ב"מ ותוס' מרש"י ואדרבא
וחרש בהר לחרוש הפרה את "השוכר הבית: בעל ולא משלם שהפועל
משלם", מאן בה, שני שלא היכא פטור... הקנקן נשבר אם בבקעה

לבעל ואין רש"י: בפעולתוופירש שהיו ואלו כלום, לו לתבוע הפרה
"אמאי ובתוס': פושע. מהם איזה היו, שכירים יחד והאוחז המנהיג
נראה וכן הקנקן". בשבירת שפשע הפועלים מן אחד משלם לא

שם. מנמוק"י

אחר מצד ונפל זה מצד בסותר שתמה שם ב"ק שעורים קובץ ועי'
כ' דפטור "וטעמא אחרים, כשהזיק גם משמע שפטור במשנה שאמרו
ששכר כמו עשה והוא הכותל את לסתור שכרו שזה מאחר ביש"ש
לא אבל האבנים משבירת לפוטרו אלא שייך אינו זה וטעם פטור,

אחרים". הזיקו אם לענין
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שמח האור פועל. ביד שנתנם נכסיו על חייב שאדם מצינו ואכן
"הכתף אם הכתף בנזק הבית בעל חייב למה ביאר ז ד פרק שכירות
ומשאו וסכינו כאבנו והוי ממונו, משום שהוא וכתב משאו", על הוסיף
משום החיוב ולשמואל חייב לשמואל ובין לרב דבין אפקרינהו דלא
מקום דמכל ג: ס"ק שח סימן ביאורים המשפט נתיבות ועיין בור.
שלו גרמא שע"י ואף דברים, מד' דפטור שהזיקו כממונו רק הוי לא

דברים. מד' דפטור גורם רק הוי לא מ"מ שהטעהו, לו בא

משמירתו: נסתלק חיובלא של זה לדין הסבר למצוא ניתן אולי
נשאר הבית שבעל והוא משמירתו. נסתלק לא מדין הבית בעל
ללמוד נראה זה וכל לאחרים, העבודה את שהעביר לאחר גם באחריותו
שמסר הסתת חייב הסתת לסתת שנתן "החצב ב: קיח ב"מ מהאמור
חייב אדריכל וכו' חייב, הכתף לכתף שמסר החמר חייב, החמר לחמר
כאן וכו' לשלם חייבים כולן והזיקה הדימוס על אבן הניח ואם
תיפול אם בנזקה חייב בידו שהיא זה "חייב, רש"י: ופירש בקבלנות".
דמוקמינן ואע"ג לשלם, חייב הוא היא, תשבר או אחרים את ותזיק מידו
שהיתה מי אלא חייב אין במלאכה, שותפים וכולן בקבלנות לקמן להא
דתנן דמתרמי היכא כל עליו מוטל הנזק הוא, דכוחו דכיון לו, מסורה
והזיקה: נפלה הדימוס על אבן משהניחו אם אבל לעולם", מועד אדם
לחיוביה וליכא נפלה שהניחה שלאחר הוא דאדריכל כוחו ולאו "הואיל
ועליהן בדבר שותפים שכולן יחד, חייבין כולן דיליה, גירי משום
דלא היכא חייבים כולן בקבלנות יחד... הנזק וקיבלו לעשות המלאכה

יפה". מיושבת שתהיה לשמור כולן דעל מהם, אחד מיד נפלה

באחריות נושא החמר עבודתם את שגמרו לאחר שגם למדנו הרי
לבנאי האבן נתנו שכבר למרות באחריותו ממשיך הסתת וכן
כעוסקים נחשבים שכולם כיון הסתלקות, כאן שאין משום ולאדריכל,
מסתלק הוא שאין הבית לבעל וחומר קל לכאורה כן ואם בבנין,
בעל גרוע וכי פועליו, לידי והחפץ העבודה את שמסר בכך מחיוביו

האדריכל? שעשה לנזק החמר מאחריות הבית

ב"מ סוף זרוע ובאור יוסף בנימוקי הוא שפג)וכן חייבים:(אות כולן
שכולם חייבים וכולם נפל, שהניחה שלאחר דאדריכל כוחו ולאו הואיל
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כולן ועל יחד הנזק האחריות וקיבלו לעשות המלאכה ועליהם שותפים
שפיר. מיושבת שתהא לשמור

יזיק, לא שהפועל לשמור הבית בעל על שגם האמור מכל הרי
גם חייב שהפועל כיון עדיף, מהפועל לגבות ניתן עוד שכל אלא

וג שהזיק במאירימשום גם הובא הראב"ד, אמנם שמירה, משום ם
העלו כשכולם אמורים הדברים חייבים, כולם שכשאמרו מפרש שם,
אין ואעפ"כ והזיקה, ידם מתחת ונפלה גדולה שהיתה האבן את ביחד
ולהעלות לעזור עליהם מוטל שהיה קבלנים הם אא"כ חייבים הם
מתחת ונפלה עזר אם גם שכיר אבל הכל, על שכר נוטלי וכולן האבן
או הבנאי על אלא השמירה עליו ואין הוא חנם שעוזר פטור, - ידו
רמב"ם מקום מכל ידו, מתחת שנפל מלאכה אותה בעל שהוא מי
בזה ועיין בקבלנות, שמירה מדין מחייבים כולם ערוך ושלחן טור

יח. יג, פרק ממון נזקי האזל אבן

פטור. ונפלה בדימוס וישבה עלתה גורס: ב"מ סוף שהירושלמי נעיר

הדוד את שבנו הפועלים לכאורה אבל בפועל, האמור כל והנה
שכתב וכמו הבית, בעל במקום גם חייב וקבלן קבלנים, הם שמש
שלא יום, שכיר היה אם אבל קיבל "ודוקא הנ"ל מקובצת השיטה
קבלן שהוא בנאי "דוקא וכן משלמים", הבית...שניהם בעל נסתלק
מפני הוא לפועל קבלן בין שהחילוק שנראה אלא פטור", פועל אבל
"ובעל הבית", בעל "נסתלק משם..", הוא מסולק הבית "בעל שבקבלן
בדרך זו מלאכה קבל וזה הואיל זו משמירה נסתלק כבר הבית
נתן לדין כהמשך הבנאי דין ב שו בסי' הביא והרמ"א קיבולת",
הבנאי עצים... לו נתן או ומגדל תיבה שידה לחרש נתן לתקן לאומן
החפץ את לעצמו לקח כאילו הקבלן אלו שבכל עליו..., שקיבל
בית לגבי כשמדובר אבל נזק, לגבי אצלו החפץ וע"כ לתקנו שרוצה
שבריו, את ולאסוף קיר להוריד בא לא והקבלן בו, גר הבית שבעל
הבית בעל בידי השמירה נשארה שעדיין מסתבר עליו, להוסיף אלא

קבלן. ולא פועל היה כאילו נסתלק שלא

שהראשון הוא מציעא בבא מסוף ללמוד שנראה מה עיקר אבל
לאחר אף מחיובו מסתלק הראשון פועל שאין מפני והחיוב חייב
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אחד שלכל ואף שאחריו, פועלים לכמה המלאכה המשך שנמסרה
המלאכה, כעושי נחשבים כולם בעבודה, מוגדר תפקיד יש מהעובדים
חוב המציא "ראובן רצד: סי' סוף חו"מ רמ"א מדברי לדבר זכר
וצריכין החוב נתקלקל ואח"כ הסרסרות על שכר וקבל לשמעון בטוח
אותה יטריח שראובן רוצה ושמעון החוב, בעד השר עם להשתדל
דומיא שמעון עם דהדין י"א החוב, מן שכר וקיבל הואיל טירחא
לחייב יש אם פרט נסתלק, לא הבית בעל כאן אף הגנב", דהוכר
לנזק גורם משום החייב חייב יש שאז כוחו, משום החייב את
נראה אין ובזה כוחו, משום החייב את לחייב יש כן ועל ואחריות,
פחותה הבית בעל אחריות אין שבודאי לקבלן פועל בין חילוק שיהיה

הבנאי. בנזק שחייב החמר של מאחריותו

עליו משגיח הבית בעל שבפועל נראה, לפועל, קבלן בין וההבדל
הפו אין שהרי יעשה, אלאכיצד הבית לבעל מלאכתו לגמור חייב על

הבית בעל אין קבלן אצל ואילו מסוימות, בשעות לעבוד הוא חייב
אם לקבלן ישלם לא שהרי הענין בהצלחת הוא שבטוח עליו, משגיח
שעומד שלנו כבנדון שמש דוד בבנית כן ואם כראוי, לו יבנה לא
פונה הפועלים היות ובזמן הדוד את יעמידו היכן ומנחה הבית בעל
שאף לומר וצריך נסתלק, לא שהוא ודאי למעלה שגר לשכן הוא
ישירה שאינה באחריות, נושא הוא שם עומד הבית כשבעל בקבלן
הובא כה, אות כג, ב"ק איש בחזון דומה סברה [ועיין הקבלן, מכח
לגבי כותב הי"ח יג פרק ממון נזקי האזל באבן ואכן קודם], בסי'
שהוא כיון אותם, ששכר הבנין בעל הוזכר "ולא והאדריכל: החמר דין

השומרים". הם נעשו אותם שכר והוא אצלם אינו

מאחריות נסתלק הבית בעל מתי זה לענין שהמודד לדון ונראה
את טובה, לא בניה עקב שהתמוטט בית כגון נזק ויהיה במקרה הוא
הפועל את או הבית בעל את לתבוע: שניזוקו האנשים יבואו מי

שנים. מספר לפני שבנה

שם ואי, ד"ה א פ ב"מ בתוספות מצינו בזה שכיוצא להעיר ויש
רב אמר משלם, מאן בה, שני דלא היכא שם: שאמרו מה על דנו
דנקיט אמר: אידי דרב בריה שישא רב משלם. פרשא דנקיט פפא:
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גונדרי, דמחזקי דוכתא ואי משלם. מנא דנקיט והלכתא: משלם. מנא
כיון פשעו שניהם דהכא שם: תוספות וכתבו משלמין. תרוייהו
על לב ליתן אחד לכל והיה בקל מאד נשבר הוא בגונדרי דמחזקא
פשע. הוא גם הזהירו שלא ואחרי ולהזהירו, עצמו על כמו חבירו
השני, על גם אחד נזק חשש במקום פועלים אחריות שיש למדנו הרי
כנגד הקבלן דהיינו שלהם המעסיק של אחריות שיש ודאי כן אם

הבית. בעל

כגון מכוחו ישיר שאינו הנזק בין לחלק יש האמור שלאור אלא
להסדק המשיכה שהתקרה וממה שנשפכו המים מכמויות שבא הנזק
לבין בעה"ב, את לחייב מקום יש שאז הפועלים, עליה שדרכו אחר
שכיון הגג, על דרך כשהפועל עצמה הדריכה בעת שנגרם הישיר הנזק

הפועלים. רק חייבים "מכוחו", חיוב שיש

שדינו לשומר שורו שמסר מי לגבי ח שצו חו"מ ערוך ובשלחן
חייבים, והבעלים פטור השומר מעולה, שמירה כראוי שמרו שאם
מעולה שמירה היתה שאם בתשובה רמב"ם ע"פ יח ס"ק סמ"ע ועיין
שמירה ששמר חנם שומר כגון אלא הבעלים חייבים ואין פטורים הכל

ומשתעופחותה, בעלים ואזלי תחתיו הרועה נכנס ב: נו ב"ק רש"י בדברי לדון (ויש

בנזיקין) להתחייב לענין הדברים פירש במשנה וברש"י שני, בהדי ש"ךדינא ועיין ,
ערב אחד שכל לשמור יחד שקבלו שומרים לגבי א ס"ק עז חו"מ
נתיבות עי' ומאידך בתשובה, כרמ"א ושלא השני, של חיובו עבור
עבור ערבים הם אין [טוב] לשומר מסרו בעלים שאם שם עז המשפט

לשמו שנתן למי פועל לדמות לדון יש ולכאורה נזקיו, שמירהתשלום ר
בעבודת מצוי כידוע והנזק במלאכתו עוסק והפועל מאחר פחותה,

משותף. בית בתוך פועלים

זה בצד הכה שאם הדין בקבלן גם כי החילוק, מובן גם זה ולפי
יפטר, למה תמה שעורים שהקובץ לעיל והובא פטור, אחר בצד ונפל
רגילה, אחריות אלא מקבל אינו קבלן גם כי לומר יש האמור ולפי

באונס. ואפילו הבית בעל חייב פטור שהקבלן ובמקום אונס, ולא

פיו: על נעשה הכל



מד סימן / משפט חושן / במשפט עיונים תסח

את עושים הפועלים שכל כיון הבית, בעל לחיוב הסבר עוד
ונראה הבית, בעל את לחייב מקום יש הבית, בעל פי על דבריהם
מי לגבי א לו לב"מ יוסף הנימוקי שמצינו, דומה מדין זאת ללמוד
אלא פשעו והם ובניו אשתו אצל השאיר והלה חבירו אצל שהפקיד
דעת על המפקיד "כל דין האם הראשונים שנחלקו לשלם, להם שאין
אין כאשר גם הנפקד את לפטור בכוחו מפקיד" הוא ובניו אשתו

בנמוק"י שהובא כפי ר"ת ודעת לשלם, מה ולבניו תוספותלאשתו (ועיין

ועוד) ב לעולםמב משמרין אין שאלו ז"ל "שסובר חייב, הבית שבעל
ד פרק שאילה למלך משנה ועיין אביהן", לדעת אלא בעלים לדעת
שרגיל זר לאדם ובניו אשתו בין הדין חלוק זה שלפי ה"ח סוף

לראשונים". נמצא לא זה "וחילוק אצלו, להפקיד הנפקד

עושה שהאשה שכיון הוא ר"ת בדעת הנמוק"י הסבר ולכאורה
מחייב זה הרי העולם, לשאר חוששת ואינה הבית בעל לדעת מעשיה
ואם והאחראי, הגורם כלפהם שהוא כיון העולם, כלפי הבית בעל את
כשאין הבית בעל את לחייב שיש הבית, בעל אצל לפועל הדין הוא כן

מהפועל, לגבות לומרניתן מקום שאין מה להמתין), כשקשה גם (או
שהוא בקבלן זאת הבית.סברא לבעל קשור ואינו עצמו דעת על עושה

שאמרו ואמה עבד פטור בסיבת דן א ס"ק ב"ק איש החזון והנה
הרב חייב אי לדון כדי כאן באו "לא וכתב: רבו יקניטנו שמא שהוא
ילפותא צריכין נזיקין כל שהרי בו, חייב לא דודאי עבדו, נזקי על
קאמר, התורה סברת ולענין לחייבו, לנו אין בתורה... מצינו שלא וכל
של ובור אש על אף הרב את לחייב יש דבסברא בסוגיין ומשמע
ליה לית השתא אלא שבתורה... דינין בכל חייב בעבד שהרי עבדו,
שזוכה כמו בו זוכה והאדון לו, שאין הגורם הוא דהאדון וכיון לשלם,
ויחזור שישתחרר עד נזקיו בעד אחראי שיהיה הוא ראוי ממונו, בשאר

אפשרויפרע שאי שאני... בחירה דבעל תורה... פטרתו ומ"מ ממנו,
בחירה". בעל נזקי על אחרים לחייב

לו", שאין שגורם "מי את לחייב מקום יש הסברא שמצד הרי
שיעשה, לפועל שגורם בעל לחייב סברא עפ"ז יש (וזהולכאורה

מחמתו, המעוכבת אשתו במזונות מחויב שבעל הסברא את מזכיר
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פוע של ובמקרה אחר) בעל אותה זן היה הוא, אלמלא ל,שהרי
בחירה. בעל נזקי על לחייב אפשר שאי הסברא תעמוד לא לכאורה

פ"ה: בתרא בבא במשנה מצינו ללמוד ניתן שממנו נוסף מקור
החבית נשברה ביניהם סרסור היה ...ואם לחברו ושמן יין המוכר
נ"ל "או שפירש סח אות שם ישראל תפארת ועי' לסרסור, נשברה
קעביד דנפשיה אדעתא רק שניהם של שליח שאינו לסרסור דוקא
פטור ממנו] לגבות ניתן [ואין עני והסרסור בנשברה הכי אפילו וכו'
שליח לוקח בעשאו הלוקח דחייב משכ"ל באחר משא"כ הלוקח,
להאחר שיניח למוכר לוקח לו ואמר עבורו במשיכה ושיקנה למדוד
פ"ח כב"מ הלוקח חייב עני והוא השליח ושברה בשבילו, למדוד
שחייב שנפסק שואל של שליח לגבי אמורים הדברים ובב"מ יז".
הוא השואל המשאיל שכלפי הרי השליח! שחייב הוזכר ולא השואל

בפועל. ששבר מי ולא שחייב

מקום יש כן ואם חייב, משלחו ואעפ"כ הזיק ששליח מצינו כן אם
כשהפועל לאחרים הזיק והפועל פועל השולח הבית בעל גם לחייב
מהפועל, לגבות נוח כשאין גם ואולי ממנו, לגבות ניתן ולא עני
בחבית הלוקח שזכה שליחות מדין הנדון כי ראיה זו שאין לי והעירו
תשלומי של ענין כאן ואין ללוקח נשברה וע"כ השליח במשיכת
זבין לשמעון שאמר "ראובן ד: קפג שו"ע ועיין העירו, ויפה נזיקין,

שמעון". משיכת משעת ראובן קניה מידי, האי לי

משום גם לחייב מקום דגרמי:יש דינא

ישראל או עכו"ם שהוא במורשה דן כז סי' טו כלל גאונים בדברי
בערכאות חברו לתבוע היהודי מרשהו ע"י שנתמנה להזיק, המוחזק
ואינו המרשה, שחייב מפוסקים והביא שכנגד, לצד נזק גרם והמורשה
הרשב"ץ תשובת פי על והוא המורשה, כלפי התביעה את להפנות יכול

מוסר. לענין שפה סוס"י ובשו"ע יוסף בבית המובאת

חרש ביד גחלת שמסר למי דומה הדבר האם לדון שיש ונראה
בנזקי המוסר שחייב והזיקה, הגחלת את וליבו הם והלכו וקטן שוטה
מטעם לחייב שאין אלא ז, תיח חו"מ שו"ע עי' שמים, בדיני הגחלת
מסר אם כמו הזיקא ברי ואם שמים, ידי לצאת מאשר יותר זה
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כתב כח סעיף תיח, השלחן ובערוך אדם, בדיני גם חייב שלהבת
משום הזיקא.שהחיוב ברי

השליח אם למסור, שליח ששלח "מי לענין טו שפח רמ"א ועי'
עבירה, לדבר שליח אין בזה לומר ואין משלחו, חייב לעשות, הוחזק

רמ"א על חלק שם שהש"ך ואף בכך", והוחזק תשובההואיל פתחי (ועי'

ז) ס"ק שכתבשם מו סי' סוף ב חלק חיים דברי בשו"ת עי' דח"ו,

כש"ך בזה ישראללפסוק בידי נעשים אלו ענינים רוב כיום שהרי
לזה. מוחזק

הנתבע ע"י שנשלחו שהפועלים שלפנינו מקרה בכגון נדון אנו אף
התרה התובע הבית בעל שנתברר כפי שהרי להזיק, כהוחזקו הם
למרות עלו והפועלים לעלות, לפועלים רשות נתן ולא בנתבע
בסולם ועלו הנתבע בקשת פי על עשו וזאת הבית, בעל של התנגדותו
אפשר שאי תחילתו על הוכיח ושסופו רעועה ותקרה רעוע לבית
הגג על שיעלו הדבר היה ודאי הרי לידם, עמד והנתבע דוד להעמיד

המשלח, הבית בעל את לחייב יש כן ועל מצוי היה והנזק

יש בפועל האם מחלוקת שהביא קטז עמ' גניבה חושן פתחי ועי'
עבירה. לדבר שליח

להוחזק דומים וכיוצא שיפוצים עקב נזיקין האם לדון יש זה ולפי
ואין שיזיק, הדבר שקרוב לגחלת דומים או "לשלהבת", וכן להזיק
לדון ויש לשעורים דבריך נתת כן ואם שמים, ידי לצאת אלא חייב

לגופו. מקרה בכל

שותפים.ג) מדין

סברות על לחייב נסמוך לא בכה"ג, לחייב נוטה שהסברא אף אמנם
שותפים, מדין גם לחייב שיש נראה שלפנינו במקרה אולם לבדם, אלו
ובפתחי ח, קעו בחו"מ וכנפסק הם שכר שומרי שותפים היא שהלכה
השכנים, כל של משותף רכוש הוא הבית וגג י, ס"ק שם תשובה

אחריות עליו שיקבל בלא לאחר שמירה למסור יכול אינו (עי'ושומר

כו) רצא אמוריםחו"מ הדברים אין בקרקעות, שמירה דיני שאין ואף ,
שחייב, קכו ס"ק סו וסי' ג שא הש"ך הכריע שכבר פשיעה, חיוב לגבי
חייב. עשה ולא שמירה עליו שקיבל שכיון שא המשפט ובנתיבות
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זה הרי שמירה דיני לגבי לקרקע נחשב הוא האם בית לגבי ובנוסף
הכריע ח ס"ק הש"ך אמנם א, צה ברמ"א הובאה במחלוקת תלוי
תשלז סוכה בהלכות אברהם המגן אבל כקרקע, זה הרי שומרים שלענין

כש שלא פסק רה.ה סי' סוף יו"ד סופר חתם בשו"ת גם ועיין "ך,

המשותף הגג כל על לשמור השכנים מן אחד כל על מוטל כן ועל
לשאת עליו פועל, מזמין השכנים מן אחד ואם בו, כשמטפל במיוחד
הבית, בעל את לחייב לנו יש וע"כ שותפיו, שכניו כלפי באחריות
העליונה. שבקומה השכן בנזקי הדוד, את להחליף החברה את ששכר

האמורד) כל (מלבד ערב, מדין גם לחייב שיש נראה לכאורה
והנתבע מאחר וזאת פועליו), על ערב הוא האם הבית בבעל לעיל
כל על אחראי יהיה שהוא לעבוד התחילו שהפועלים בשעה התחייב
האם לדון שיש אלא זאת, על הכחשה היתה ולא שיגרמו, הנזקין
לכאורה סמך לא העליונה הקומה שבעל בכה"ג גם ההתחיבות חלה
רשות לתת הסכים לא שהרי הבית, בעל של ההתחיבות על דעתו
"שלא ערבות כאן אין כן ואם זו, התחיבות סמך על הדוד להחליף

הלוואו". אמונתו על

שכיון ערב לענין ב"י ע"פ יא לסעיף רז סי' החשן קצות ועיין
ערבותו. חלה שלא משכון, ביקשו אלא האמינוהו שלא

הבית שבעל לדון יש הבית, בעל של המפורשת ההבטחה לולי ואף
אחריות של המושג מקובל וכיום מאחר וזאת ערב, מדין מתחייב
ואף הספר בית מנהל את מחייבים בכתה הנפגע ילד כגון שילוחית,
ע"י טענה נטענה לא אף שלפנינו ובמקרה וכיוצא, החינוך, משרד את
לתובע הן פשוט היה שהדבר משום הפועלים את לתבוע שיש הנתבע
באחריות הנושא זה הוא פועלים, ששכר הבית שבעל לנתבע והן
בהנאה וזאת אחריות, עליו קיבל גם הסתם ומן הניזק, שכנו כלפי

לו. והרצויים הנראים השיפורים את לעשות שיכול

מהערבות, אדם שום נהנה לא זה ובמקרה מאחר לדון, שיש אלא
שנחלקו לך, ואשלם לים מנה זרוק לחברו כאומר זה הרי כן ואם
לשום ממנו הנאה הגיעה שלא כיון ערב, מדין חייב האם ראשונים
חלה לא הערבות כאן אף א, שפ ברמ"א והובא משתעבד אינו אדם
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לעבוד הבית לבעל מרשה הניזק היה הערבות בעקבות כן אם אלא
על שסמכו לערב הנאה שהייתה כיון ערבות לטענת מקום היה שאז
ערבותו. על סמך לא גם ופה נהנה לא ששם מנה מזרוק וגרוע ערבותו,

פלוני של כליו שבר לחבירו שאמר מי לענין ב שפ סי' ט"ז ועיין
שליח שאין משום פטור שהערב בעדך, אשלם ואני פטור שאתה ע"מ
לחייב מקום היה בשליחות עבירה שהייתה שלולי משמע עבירה, לדבר
ואולי לשלם, שצריך כיון לידו הנאה הגיעה לא שודאי אף הערב, את

שמשלם. אף הנאה למשלח יש

שלפ שהבטיחבנדון מה בעקבות שהרי הנאה ישנה אם לדון יש נינו
הבאה? בגדר זה האם לתקן, לעצמו היתר הבית בעל הורה לערוב

העליונה,ה) הקומה בעל התובע, שהרגיש מיום שהתפתח הנזק לגבי
שהמתין משום הוא תיקן שלא שמה ואף לתקן, שחייבים וידע ברטיבות
הניזק, חשבון על שהוא נראה המתקין, את לתבוע שהתכונן לתביעה
יש האם הדבר ברור שלא אלא לניזק, נבילה פחת היא, הלכה שהרי
כמה מינה נפקא אין טיח לעשות כשבאים שהרי בהוצאות, הבדל
פטור לכאורה היה המזיק הבדל, שיש יוכח אכן אם אבל יש, רטיבות
לו לשלם התחייב שהנתבע התובע שטוען שמאחר אלא הפרש, מאותו
כך, על הכחשה היתה ולא הדוד, החלפת עקב שיגרמו הנזקין כל את
את לשפות ברחוב המקובל כפי מלאה, כערבות זו התחייבות לפרש יש

הפרש. שיש נראה שאין להאמור בנוסף וזאת ההוצאות, כל

כלל זה אין מאידך הניזק, על הוא נבילה" ש"פחת אף ועוד, זאת
ביה" קבירא דתורא "קרנא שאומרים מוצאים אנו שהרי ענין, בכל

ב) תד ושו"ע א, לד אף(ב"ק הנזק בהוצאות לשאת המזיק על דהיינו
ובתוספות מכירה, ע"י כגון הנזק, המשך למנוע היה יכול שהניזק
עד להמתין לו יש הבהמה מתה כשלא פירשו לא ד"ה ב י ב"ק
הוא ההפסד מכר לא ואם למוכרה, לו היה מיד מתה אבל שתתרפא,
והסרחון באים מאליהן והזול היוקר כתב: ובמאירי הניזק, של
סבור אדם בזו אבל מיד, למוכרו לניזק לו והיה ידוע והקלקול
המובאים הרא"ה בדברי גם ועי' מתקלקלת, והיא שתתרפא לפעמים

א. לד מקובצת בשיטה
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משום כחשה לשלם "צריך ג: ס"ק ו קמא בבא איש החזון כתב וכן
מה לפי עכשיו שישומו לדין תובעו המזיק אם אפילו לרפאותה דרשאי
רוצה אלא למוכרה חייב שאינו טוען והניזק פחתה וישלם למכור ששוה

ישלם תכחיש ואם וה"נלרפאותה הניזק... עם הדין פחתה, (המזיק)
חשיב כן וכמו למכירה... עומד שאינו בבית) קיר שהזיק מי (נידון בבית

ומשל מזיק, הנוי את שהזיק והריזה בעצמו לבעלים ששוה מה כפי ם
שוויו". וזה זה על הוצאות להוציא עולם של ומנהגו לתקן עומד

כיון התלונן לא שבתחילה שטען שלפנינו במקרה לדון מקום ויש
"לסבור לדמותו יש האם נורא", לא ש"זה וחשב מאד דק היה שהסדק
טיח לעשות ממהר אדם אין כי מתקלקלת", והיא שתתרפא לפעמים
כן ועל הכרח, אין אם וטרדה ללכלוך הגורם דבר שזה ביתו בתוך

שהתפתח. בנזק גם המזיק את לחייב יש

מל לשלם מזיק על כי תיקוניםנוסיף, הוצאות גם ההפסד בד
שאין כיון הנ"ל: איש ובחזון א, ושפז יח צה חו"מ בש"ך כמבואר

התיקון. בהוצאות מפסיד שחבירו מה משלם למכירה עומד בית

הקולטים את להסיר א' ק' מר את לחייב יש האמור כל לאור
של טיוח עבור ולשלם הרעפים לתקן א' מ' של גגו מעל לו שיש

הקולטים. למקום שמתחת החדר

האמור: מכל העולה

נזיקין.א. תביעת אי על "התיישנות" אין

אםב. הפועל שעשה בנזק הבית בעל את המחייבים ראשונים יש
קבלן. אינו הוא

לחייבג. אין כן ועל ממונו, מדין הוא החיוב כי נראה לכאורה
שעשה בנזק לא אבל מבניין, אבן נפילת על אלא הבית בעל

ובגופו בכוחו הפועל

ישד. מאחריותו, נסתלק לא לפועל עבודה שנתן הבית בעל
שמצינו וכדרך כשותפים, הפועל ואת הבית בעל את לראות
מהקיר לבנה נפילת של נזק בתשלום משתתפים וסתת שחמר

הבנאי. ע"י שנבנה
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הבעה"בה. נסתלק שבזה חפץ לעצמו הלוקח קבלן בין לחלק יש
בין לחלק יש כן כמו בעה"ב; בבית קבלן לבין משמירתו,
שאינו קבלן לבין העבודה על ו"משגיח" הנמצא הבית בעל

בעה"ב. עיני שליטת תחת עובד

לנפקדו. דומה פיו, על מעשיהם עושים שהפועלים הבית בעל
להם אין שאם פשעו, והם ובניו אשתו אצל פקדון שהשאיר

לשלם. הנפקד את מחייבים לשלם

שהאדוןז. כיון עבד, בנזקי אדון לחייב יש התורה" "סברת ע"פ
שיתחייב הוא ראוי וע"כ לשלם, מה לו שאין לעבד הגורם הוא

חייב. ומשלחו הזיק ששליח מצינו כן כמו בנזקיו;

מקוםח. יש לנזק, שיגרום שרגילות במקום אדם ששלח מי
שליח אין בזה אומרים שאין ופעמים דגרמי מדינא לחייבו

עבירה. לדבר

פטורט. אין פשיעה ובחיוב שכר, שומרי הם הבית בגג שותפים
קרקע. דין יש לבית אם שספק גם ומה קרקעות, משום

הנפגעי. הצד כאשר ערב מדין לחייב ניתן אם לדון סמךיש לא
"נהנה" שהערב למרות הנפגע, ממנו נהנה לא וגם הערב על

מזה.

שסבריא. משום הטיפול הזניח והניזק זמן לאחר שהתרחב נזק
שבא בנזק המזיק חייב אם לדון יש "נורא", שאינו בתחילה

מאוחר.



בשליחותו ילדיו שעשו נזק לגבי אב תעהאחריות

מה סימן

בשליחותו ילדיו שעשו נזק לגבי אב אחריות

הקטן ואחריות רשלנותו, עקב שלא או רשלנותו עקב

zekdl i`yx yekx lra /wifdln epa z` repnl a`d aiig m`d

a` m` zwelgn /wfp yyg mewna repnle i`ce wfp mewna

aiigziy dpwz /mdiwfpa aiig m`d wifdl eicli glyy

aiig m`d ,wifdy ohw /a`d zriyt awr wifd oadyk /zeixg`a

.wfpdn ohwd dpdpyk /licbdyn mlyl

אבותם, על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא בתורה נאמר
התורה שכונת ב כז סנהדרין חז"ל שפירשו ואף יומתו, בחטאו איש
על אב עדות ולא האב על בן עדות נקבל שלא היא יומתו" "בלא
"איש מקרא אין אמרו כן פי על אף קרובה, פסולי עדות ושאר בנו
אבות יענשו דהיינו יומתו שלא פשוטו, מידי יוצא יומתו" בחטאו
נאמר וכן שם, ומאירי הר"ן חידושי שמים, בדיני ואפילו בנים, בעוון
משה תורת בספר ככתוב המית לא המכים בני "ואת ו: יד מלכים-ב
על יומתו לא ובנים בנים על אבות יומתו לא לאמר ד' צוה אשר

יומת". בחטאו איש אם כי אבות

אבות יומתו "שלא למקום, אדם שבין דינים לגבי הדבר שברור אף
אב לדוגמא: מקרים שני וניקח נזקין, דיני לגבי לדון יש בנים", על
להזיק מנת על בכוונה ילדיו את שלח שכנו עם סכסוך לו שהיה
בשליחותו? ילדיו שעשו הנזק את לשלם חייב הוא האם שכן, לאותו
מגיעים שילדיו במקום מכוניתו מפתחות שהשאיר האב נוסף, מקרה
לרכוש נזק וגרם ונסע המכונית מפתחות את ולקח הבן והלך לשם,
האב. דין מה ולתובעו, לגבות אפשר ואי קטן הוא הבן לאדם, או

הציבור על או האב על המוטל - חיוב יש האם לדון יש תחילה
חייב האם נדון ושוב חיוב, יש שנברר וכפי מלהזיק, מקטן למנוע -

שהגדיל. אחר עצמו הקטן דין ומה הקטן, נזקי לשלם האב
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להפרישו מצווים דין בית אם בגמרא מחלוקת איסור, העובר קטן
א) קיד נפסקה(יבמות והלכה א), שמג או"ח מצווים(שו"ע דין בית אין :

להפרישו בו לגעור מצווה אביו אבל ,דאוריתאמאיסורלהפרישו,
דברים אפילו אסור בידים להאכילו אבל ומניעה הפרשה לגבי זה וכל

סופרים. מדברי שאסורים

מאיסור? כהפרשה נחשב האם נזיקין מניעת דין מה

אלא נאמרו ולא במפורש, נמצא לא לכאורה לחבירו להזיק איסור
הזיק. כבר אם הנזק תשלום א)דיני סימן ב"ק יעקב קהלות כך על ,(ועיין

אסור" בנזיקין "גרמא שאמרו: בחז"ל מצאנו ב)אבל כב בתרא ,(בבא
א: שעח חו"מ ערוך ושולחן ה פרק ממון נזקי ברמב"ם נפסק ולכן

בדבר. איסור שיש הרי חבירו, ממון להזיק אסור

דרבנן איסורא ומדמע מטמא ב: נג גיטין רש"י ע"פ לעיין ויש
שו"ת ועי' דאורייתא, איסורא כאן אין היזק שמיה דלא כיון הוא,

רמ. פסקים דיסקין מהרי"ל

האב גם כן ואם דרבנן, איסור זה איסור אם ברור אין אמנם
נבלות" אוכל "קטן לגבי לעיל האמור וכפי מלהפריש, פטור לכאורה

דרבנן. באיסור

מאיסורי האב ופטור נבלות" אוכל קטן "של אלו שדינים אלא
שבין דינים לגבי אבל למקום, אדם שבין אסורים לגבי נאמרו דרבנן
"ראוי ה: שמט משפט חשן ערוך בשלחן נפסק כבר לחבירו אדם
יהיו שלא כדי הגניבה על הקטן כח כפי הקטנים להכות דין לבית
הזיקו אם העבדים מכים וכן ניזקין שאר הזיקו אם וכן בה, רגילים

להזיק". משולחים יהיו שלא רבה, מכה

הזק מניעת היא אבדה השבת מצוות שבכלל מסתבר ובנוסף,
ראה שאם ט רנט סי' משפט חושן ערוך בשלחן נפסק וכן מחברו,
ולמדוהו בפניהם לגדור חייב חבירו, שדה לשטוף הבאים מים אדם

אחיך" אבידת מ"כל א)חז"ל לא האבידה(ב"מ משפט ספר בהרחבה (ועיין

ועוד) יא, מצוה המנחה קומץ חינוך ומנחת ב יח כתובות רש"ש ועיין ו, עמוד ,בפתיחה
מלהזיק מילדיו האב שכן וכל אחרים מילדי למנוע שיש בודאי כן אם

אבידה. השבת מדין חבירו את



בשליחותו ילדיו שעשו נזק לגבי אב תעזאחריות

אפילו רשאי להינזק, עלול שהוא הרואה הרכוש שבעל נראה, ויותר
בבא אמרו שהרי ביותר, סביר או ברור כשהנזק הילדים את להכות
לדבר וכדוגמא הפסד, לו כשיש לעצמו דין עושה שאדם א כח קמא

מנין אמרו: הפסד בו ימיו(לעבד)שיש לו שכלו זמנונרצע (הגיע

מסרהבלהשתחרר) שהוא(מפציר)ורבו חבורה בו ועשה וחבל לצאת בו
גנ שהוא בעבד אמורים שהדברים ופירשו שהואפטור, שכיון ב

רשאי וע"כ יגנוב שמא חשש ויש מאדונו, פחד לו אין משוחרר
ממנו למנוע כדי "משרתו", את לעזוב כשמסרב בו לחבול האדון
שמותר שכן וכל ו, תכא חו"מ רמ"א ע"י להלכה נפסק וכן נזק, חשש
שאין במקום אפילו לעצמו דין לעשות לאדם שהתירו להלכה הדבר

הפסד ד)לו חו"מ .(שו"ע

במקום מילדים כניסה למנוע גם רשאי האם לדון יש [אמנם
מחלוקתשעלולים ע"פ הוא לדיון והמקום יזיקו. ודאי לא אבל להזיק,

להזיק, ועלולים בשוק ההולכים עיזים בדין להלכה הראשונים שנחלקו
בשוק מללכת מהם למנוע להנזק שעלול האדם יכול דעתהאם (וזו

אבלהרי"ף) לך אשלם יזיקו הם שאם העזים בעל לטעון שיכול או
ב כג ב"ק עיין בשוק. עזי לשלוח זכותי את ממני למנוע יכול אינך
לנעול שא"א שבמקום שם רא"ש ועיין הנהו. ד"ה שם תוספות ועיין
למנוע העזים בעל חייב הכל לדברי בעיר כגון היום כל ביתו דרכי

לעיר]. כניסתם

שעשה הנזק תשלום לגבי אבל ההפרשה, חובת לגבי זה כל אמנם
לדון: יש בזה הילד

להזיק.א. הקטן את אדם שלח באם

האבב. פשיעת עקב הזיק הבן השאירבאם שלמעלה: (הדוגמא
גלוי). במקום המכונית מפתחות

משיגדל.ג. הבן דין ומה האב דין מה מעצמו. הזיק הבן באם

מוצאיםא) אנו המשלח, חייב האם להזיק, הקטן את השולח
ודוקא עבירה, לדבר שליח אין נפסק: בו א קפב חו"מ ערוך בשלחן
עבירה. לדבר שליח יש חיובא בר אינו אם אבל חיובא בר שהשליח
הש"ך אבל חייב, המשלח כן ואם חיובא" "בר אינו הקטן ולכאורה
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וציין מתשלומים, פטור הקטן את שהשולח ופוסק חולק במקום
לצאת חייב שישלם מי שאין שבמקום שכתב ג ס"ק לב לסי' במוסגר
הוא חיובו שכל חוב עבור ל"תפוס" אפשר שאי אלא שמים, ידי

שמים". ידי "לצאת

שם המשפט א)ובנתיבות בדבר:(קפב ראשונים שמחלוקת כתב
ב י ב"מ ריטב"א ולדעת ענין, בכל לקטן שליחות אין תוס' לדעת
הקטן עשה אם אבל גניבה, הלכות לגבי לקטן שליחות אין ונמוק"י

שולחו. את לחייב יש להזיק ששלחו כגון מעשה,

שלח שאם נתה"מ בשם מביא יא סעיף קפב, השלחן הערוך אמנם
] לשלם, חייב להזיק תוס'קטן מחלוקת הביא רק שהנה"מ כיון וצ"ב,

לשלם]. שחייב הכריע כתב ולא וריטב"א

לומר, המשלח יכול שאין כיון כח: סעיף תיח, בסי' כן כתב ושוב
שומעים", מי דברי התלמיד ודברי הרב "דברי הקטן, את שלח אם
על ולא להיזהר המזיק על מוטל היה זו, טענה מקבלים היינו [שאם
לשלם, חייב שריפה שיעשו וקטן שוטה לחרש ציוה אם לכן המשלח].
חילוק יש פשיעה, דהיינו אש להם שמסר אלא ציוום לא אם אבל

גחלים. להם מסר לבין שלהבת - אש להם מסר בין

משום ולא חייב שהמשלח כתב ז סי' ממון נזקי אפרים ובמחנה
כיון הזיק עצמו הוא כאילו נחשב שהמשלח משום אלא שליחות,
אפשר שאי אף כן ועל מסור, לגבי שאמרו וכמו היזקא", "שברי
היזקא". "שברי כיון כיון "גרמי", מדין חייב שליחות, מדיני לחייב

נז. סי' יחזקאל דברי ועיין

פוטר, הש"ך במחלוקת: הוא הקטן את המשלח חיוב זה לפי ולכאורה
מחייב וכן מחייבים, - המשפט נתיבות ע"פ - השלחן וערוך הרמ"א
מביא לפנינו ובנתה"מ דעת] לו שאין בקטן [ודווקא אפרים המחנה
מהנתבע ממון, להוציא אפשר אי לכאורה כן ואם ראשונים, מחלוקת
שיש במקום כאחרון לפסוק ויש יותר, אחרון הוא השלחן שערוך שאף
ואחר מנתה"מ הוא שמקורו כיון אבל לו, הקודמים דברי שראה להניח

המשלח. את לחייב לנו מנין בדבר, שמחלוקת כותב שנתה"מ
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האדם, של ובניו אשתו לגבי תקנה בפקדון מוצאים שאנו אלא
פקדון שהוא והודיעם ביתו ולבני לאשתו פקדון שמסר שומר הלכה:
בעל - השומר אבל לשלם, הם חייבים השומרים, כדרך שמרו ולא
שולחן - מפקיד הוא ובניו אשתו דעת על המפקיד שכל פטור, הבית
הנפקד של ובניו שאשתו מראש הסכים שהמפקיד [היינו כד רצב ערוך

לשלם להם אין ואם רמ"א ומוסיף לבדם], ישמרו הם (=לאשתוגם
לשלם חייב הבית דבעל אומרים יש תרומות)ובניו) ובעל רא"ש ויש(בשם

דפטור. אומרים

הרא"ש כותב הפקדון בעל את המחיבים האומרים יש ובטעם
מ) ס"ק שם בסמ"ע ביד(הובא המופקד פקדון כל כן תאמר לא שאם

לישובו "תקנה" מעין לפנינו הרי ויפטר. ובניו אשתו יאכלו אדם
שם הפוטרים ואפילו עולם, ברמ"א)של שניה שהמפקיד(דעת לפי הוא

בידים. להם מסר מא)כאילו ס"ק הם(סמ"ע מסכימים לכאורה אבל ,
יש זה ולפי "התקנה", להזיק,לעיקר השולח כל לחיוב מקום

אם כמו פשיעה אין ואפילו להזיק שליחות שאין במקום שאם
הבית, בעל את מחיבים כאמור שומר, של בניו מיד הפקדון נגנב
לכאורה הרי להזיק, ושולח פושע עצמו שהגדול במקום שכן כל

הנזק. בתשלומי יתחייב שהמשלח מחייב עולם" של "ישובו

הגדול.ב) או האב פשיעת עקב הזיק הבן באם

סימן אש לענין ערוך בשולחן מפורש זה ו)דין את(תיח השולח :
אדם מדיני פטור וקטן שוטה חרש ביד שמיםהבעירה בדיני ,וחייב

היתה אלו עזרת שלולי וליבוה, גחלת להם שמסר אמורים דברים במה
בדיני [גם חייב שלהבת להם מסר אם אבל מאליה, כובה הגחלת

גרמו. מעשיו שהרי אדם]

תיח, תשובה בפתחי הובא יב, סי' אחרון שמואל בית ובתשובת
ובתנאי שמים, ידי לצאת חייב לחברו הפםד הגורם כלל: כתב
אינו ההפסד ההיזק בשעת אם אבל גרימתו בשעת ודאי הוא שההפסד
הנזק גרימת בשעת הרי גדול אדם ביד אש השולח לכך דוגמא ודאי,
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שאין נתגלגל כך שאחר אלא שישלם, מי יש שהרי ודאי אינו הנזק
שמים. מדיני אף הגורם פטור לשלם, מה לגדול

ודאי, שאינו נזק לבין ודאי הנזק אם בין לחלק יש כן, אם
הרא"ש, שיטת פי על הקודם בסעיף שהובאה "התקנה" לפי אמנם
"תיקונו משום כזה יש האם ומקרה, מקרה בכל לדון ויש יתכן
לצאת הגדול, את או האב את לחייב יש יש, ואם עולם", של

שמים. ידי

כותב א נו דף ב"ק המאירי שמים, ידי לצאת בחיוב לזלזל ואין
עד לעדות הוא פסול כן עושה ואינו שמים ידי לצאת שחייב שמי
פסול אומרת זאת שישיב", עד עליו חלה גזילה "שתורת לפי שישוב,

גזלן. כדין לעדות הוא

לשלם,ג) האב על חיוב שוב אין לכאורה מעצמו, הזיק הבן אם
וקטן שוטה חרש א: פז קמא בבא במשנה שנאמר הוא זה ועל

פטורים. באחרים שחבלו והם חייב בהם החובל רעה, פגיעתן

שלמדים יש ט)אמנם סי' לרא"ש ח פרק אשרי הגהות מדברי(ומהם
שם בגמרא כשיגדיל, בתשלום הקטן שחייב ב צח קמא בבא רש"י
כי ביה ואגבי [לשלם] אשי לרב רפרם וכפיה עובדא "הוה נאמר:

שטר אשי] [רב "ששרף רש"י: ומפרש לצלמא". ",בילדותושורא
"בילדו שהכוונה מפרשים יש הגיעואמנם אחר בצעירותו תו"-

למצוות.

ט"ז ראה הדין, משורת מלפנים הוא שהחיוב מפרשים יש כן כמו
אחר אבל בילדותו, המעשה עשה אשי שרב או ב, ס"ק שמג סי'

עשרה שלש בן ב)שהיה שמט משפט .(שער

שמזיק או שגנב "קטן ט: ס"ק שמג סי' ברורה המשנה ופוסק
אם לשלם צריך אין אבל בה... ירגיל שלא להכותו דין לבית ראוי
שחבל בין הדין, משורת לפנים אבל מדינא זה וכל בעין הגניבה אין

לו". לשלם צריך בממונו לו שהזיק או בגופו בו [הקטן]

[ולא דבר ואבד הזיק ואפילו קעז: ח"א יעקב השבות כותב וכן
שמים ידי לצאת רצה אם ממנו] לשלם.חייבנהנה
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בקטנותו: גם הדין מן לשלם חייב שהקטן מקרים ויש

הקטן1. שהתחייב התחייבות כגון הקטן, לצורך שהוא דבר כל
עם לסחור שירצו כדי חכמים תקנת היא וזו ומתן, משא עקב
עקב ממנו יפחדו ולא הפעוטות", ל"עונת שהגיע הקטן

לו. שיש "החסינות"

ואכלו.2. מאכל דבר שלקח קטן כגון ממנו, נהנה שהקטן דבר

[-שתבעו]1) שטענו "קטן נפסק: ג צו משפט חשן ערוך בשלחן
בדבר טענו אם הנאהגדול, לו ומתןשיש משא עסק כגון לקטן

ואם מנכסיו... נפרעים הקטן והודה הפעוטות לעונת שהגיע לאחר
שמודה פי על אף וחבלות נזקים כגון הנאה לקטן שאין בדבר טענו
היה ואם שהגדיל. לאחר ואפילו פטור לשלם, ממה לו שיש ואע"פ
זה הרי הקטן] של [פועל השכיר כגון ונוטלים מהנשבעים התובע

מהקטן". ונוטל משכורתו] תשלום קיבל [שלא נשבע

כדי קטן, של יום יום לחיי הנוגעות קטן על תביעות שכל הרי
ומתן משא המנהל קטן כגון אלו מדברים מנודה יהיה לא שהוא
לגבי אבל לשלם, חייב הקטן פועלים, השוכר קטן וכן ומוכר וקונה
נחייבו אם לקטן תועלת שום אין כי חסיון, לקטן יש וחבלות נזיקין

היזקיו. על לשלם

מאחרים שלוה קטן טו: רלב משפט חשן בשו"ע פסק דומה דבר
ידוע שאם שמחלק מי ויש שפוטר, מי ויש חייב.. שאומר מי יש

אבל ממנו נפרעין מזונותיו לצורך לצורךשלוה שלוה ידוע אינו אם
ממנו. נפרעים אין מזונותיו

אוכל2) אכל אם דוגמא: מההיזק נהנה אבל שהזיק קטן לדון ויש
שבות בשו"ת כך על עיין שנהנה? כיון מתחייב האם אחר, אדם של
ב] שמט, משפט חשן תשובה בפתחי [והובא קעז סי' ח"א יעקב
דבר הזיק אם אלא קטן פטרו שלא לפי לשלם, הקטן את חייב והוא
מזונות, לצורך להלואה לדמותו יש מהנזק, כשנהנה אבל ואבדו,

שאכל. מה לפרוע חייב כך, זו, הלואה לפרוע שחייב שכשם
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לסיכום

אביוא. אבל להפרישו, מצווים דין בית אין איסור, העושה קטן
תורה. מאיסור להפרישו חייב

כדיב. להכותו ואף להפרישו, חייב הכל לדברי - המזיק קטן
בעתיד, לכך שיתרגלו למנוע כדי וההסבר: מכך, למונעו
אדם עושה משום גם להנזק, ולעומד אבדה, השבת משום

לעצמו. דין

עלולג. שהוא במקום מללכת קטן למנוע יכולת יש אם לדון יש
להזיק.

התשלום: לגבי

-ד. המשפט לנתיבות פטור, הש"ך לדעת להזיק, קטן השולח
השולח. חייב השלחן וערוך אפרים למחנה ראשונים, מחלוקת

שלה. ביתו שלבני שאע"פ פקדון לגבי "תקנה" שמצאנו אחר
על גם חייב הבית בעל להם אין אם שומר, דין יש הנפקד
יתכן לפקדונות, תקנה יהיה לא אחרת כי ואשתו, בנו הזק
לשאת האב את לחייב שאפשר הדין שהוא מכאן ללמוד שיש

עולם. של ישובו על לשמור כדי בנו, נזקי

להזיקו. גורמת הפשיעה אם האב, פשיעת עקב שהזיק הבן
שאינו זמן וכל שמים. ידי לצאת כדי לשלם האב חייב בודאי,

לעדות. ופסול כגזלן דינו משלם

חייבז. משהגדיל הבן אבל חייב, האב אין מעצמו, שהזיק קטן
שמים". ידי ל"צאת לשלם

ומתןח. למשא הקשורים דברים לגבי באחריות נושא עצמו הקטן
מנזקים. פטור ורק והלוואות

-ט. לשלם הקטן גם חייב - מהנזק הקטן נהנה ואם יתכן
שיגדיל.לכ
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מו סימן

שהנוסע חניה קנס עבור בהשתתפות נוסע חיוב
ממנה נהנה

melyz /inr szzyzy jprnl mb iziyr iziyryk dprh

zaehl dyrpd "xeqi`" /mixg` zaehle ezaehl dyrpd xacl

.mixg`

ליד לעצור וביקשו ברכב נהג מהם שאחד בחורים בכמה מעשה
אסור, במקום חנו חניה, היתה ולא מאחר מנחה, לתפילת כנסת בית
ישתתפו החבורה שכל מבקש הרכב בעל רפורט, קיבל הרכב ובעל

עבורם. גם נעשתה והחניה מאחר הקנס בהוצאות עמו

שם שחנה בעת בחשבון לקח שהוא טוען שהנהג משום לדון יש
הנזק ואז שותפים לו יש לשלם יחוייב שאם דהיינו "שותפיו", את
ולטובתם כולם עבור קרובה חניה שעשה משום וכן כך, כל גדול אינו
שעשה טובה בגלל לשלם חיוב יש ואם רשות, ביקש שלא אע"פ

"איסור". שהוא במעשה גם חיוב יש האם לחבירו, אדם

מחלוקת: מצאנו בחשבון", "לקחתי טענה לגבי והנה

דן א, ס"ק ערב סי' בפ"ת בקצרה והובא קלב, סי' צבי בחכם
אצל רכוש שמצא וכיון לבוזזם, גייס עליהם שעמד חבורה בנידון
שכולם מבקש שנגזל אחד ואותו לו, והלך הבוזז עזב מהם אחד
של הים בזה שנחלקו צבי החכם הביא כך ועל בהפסד, עמו יחלקו
נחלקו [וכולם שלישית. דעה לו יש עצמו צבי ולחכם ב"ח, שלמה,

זרוע]: אור בשם מרדכי בביאור

הצילו ולא הדחק ע"י להציל יכולים כולם היו אם שלמה של לים
ולהציל לטרוח רצו שלא שמה לפרש יש מהם, מאחד רק גזל והגוזל
ההפסד את ביניהם כך אחר שיחלקו הייתה שדעתם מפני חבירם את
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כולם, עם יתחלק שהנזק הצילו לא כן דעת ועל מהם, ממי שיגזלו
ממון. לפי והתשלום משלמים כולם כן ועל

חשבון לפי ליתן הכל חייבים סכנה, באותה היו שכולם כיון לב"ח
להציל. יכלו שלא ואע"פ ממקצתם אלא גזלו שלא אע"פ

וכדרך בעול, לשאת חייבים האחרים שאין צבי החכם דעת ואילו
לאדם המציל שגרם בנזקים לשאת חייב ניצול שאין להלכה שנפסק
דמלכותא, דינא שיש במקום ורק הניצול, את להציל שרץ בזמן אחר

עמו. משתתפים כולם כולם, עבור מאחד מס גבו אם כגון

הייתי אילו טענה: הרכב לבעל יש מהרש"ל, סברת פי על לכאורה
שם, חונה הייתי לא קנס, של במקרה עמי תשתתפו לא שאתם יודע

מהרש" בנידון לחלק, יש כי ע"פאם לעזור חייבים כולם שהיו כיון ל
מלעזור עצמם את פטרו כשהם הרי והצלה, אבידה השבת מדין דין
וכיון הנזק, את לו לשלם להתחייב בדעתם שהסכימו משום ליחיד
החנה הנהג אם אפילו החניה בנידון אבל לשלם, הם חייבים שהסכימו
שהם הנוסעים משאר להבין ניתן היה לא מאחרים, שיקבל דעת על
שאר עם להתנות לנהג לו היה זה שבמקרה גם ומה לשלם, מוכנים
גם ומה שודדים, שבאים בזמן לאומרו אפשר שאי דבר הנוסעים,

מעשה. עושה הנהג ואילו מעשה עושה היחיד אין שבשודדים

כולם: טובת עבור שעשה הטענה ולגבי

והוציא שנתפסו "שנים ד: רסד רמ"א עי' שכזו, טענה מצאנו אכן
בשביל בהוצאות להרבות הוצרך שלא לב"ד נראה ואם הוצאות... אחד
חייב אינו אלו, הוצאות לכל צריך היה לבדו בשבילו דאפילו [חבירו],
מתחילה שירד דוקא לי ...ונראה חסר, לא וזה נהנה דזה כלום לו ליתן
דעת על ירד אם אבל עמו, חברו של גם שהציל אלא שלו להציל
חברו עם שעושה אדם כל וכן שנהנה... מה לו ליתן חייב שניהם
צויתיך, ולא הואיל עמי עשית בחינם לומר יוכל לא טובה או פעולה

שכרו". לו לשלם צריך אלא

שכך ברור לא אבל הצלה, של מקרה הוא שברמ"א שהנידון אלא
והקלה הרווחה היתה אמנם הזאת החניה שע"י שלפנינו כבנידון הדין
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בגדר עדיין זה אין אבל רחוק, ללכת יצטרכו שלא הנוסעים לכל
וכיוצא הסוהר מבית שחרור של הנאה לחלק, יש עוד מנזק, הצלה
שצריכים למקום קירוב של הנאה ואילו לכל, ברורה הנאה היא
ברור אין אבל הנאה, זו שגם שברור אף שממהרים, בזמן להגיע
לספק להכנס אפילו או עבורה לשלם מוכנים שאנשים הנאה שזו

בודדים. שקלים תשלום של

ברור היה לא הנזק הרי לדמות, מקום יש אם אף לדון יש עוד
שהנזק כיון טובה טענה זו אין אולם נזק, ספק אלא החניה בזמן
מכס שהבריח שליח לענין טו ס"ק קפג ש"ך ועי' מצוי, בגדר הוא
"מבריח מדין לפוטרו שאין שפסק מהמשלח, תשלום אח"כ ודרש
כן על וצריך ברור, שההפסד כיון פטור, שהניצול חברו מנכסי ארי"

שההנאו. ההנאה את לשלם

חברו לטובת "איסור" דבר שעושה במי לדון יש האמור מלבד
השתתפות: ממנו אח"כ לדרוש יכול האם

שנתפס אע"פ חברו לפדות חייב שותף "אין פסק: מח קעו ברמ"א
זה שכל סופר מחתם הביא לה ס"ק שם ובפ"ת השותפות", מכח
עלילה, בו ששייך בדבר נשתתפו מעיקרא אם "אבל באקראי, בהפסד
כן אם אלא בגניבה... שותפים כמו והוי נשתתפו דהכי אדעתא א"כ

הרבה". פשע

השו עם גניבה חלק אם ברמ"א: יב קעו בשו"ע ואח"כושם תף,
ואין למעשיו שנתרצה מאחר לאמצע, ג"כ ההפסד עליו, עלילה בא

קנין. צריכים הדברים

שאז הגנב, עם החולק את גם שעונשים במקום שם הנדון [ואין
החוק] על כעובר נחשב הנוסע שאין שלפנינו מנדון שונה

כיצד שתמה צדק מעיל בשם הביא יח ס"ק שבפ"ת אלא
לדבריו והעיקר מהנזק, שנהנה מה על השני את לחייב אפשר
שאמר "שותף שפסק: ה קעז כשו"ע אלא קעו,יח כרמ"א לא
מאותה שנהנה ואע"פ פטור אשלם, לך שיגיע נזק וכל גנוב לחברו
סתירה שאין הסובר ח ס"ק קעז הסמ"ע על הוא וחולק גניבה",
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כל את לשלם חייב האם הנדון קעז בסי' כי לשו"ע, רמ"א בין
הם ואלו שנהנה מה את שישלם ודאי אבל הבטחתו, בגלל הנזק

והמחבר. רמ"א נחלקו ולא יב, קעו בסי' הרמ"א דברי

עתה זה שנדפס חמד בחשוקי "איסור", דבר לשון על תתמה ואל
ובנה, חרג שביכ"נ שראה "פקח בנדון מד עמ' בתרא בבא למסכת
מרן חמיו את ששאל כתב להלשין". ולא פרנסתו לסכן עליו האם
שרצון כשורה נהגה לא ביהכ"נ הנהלת כי לו והשיב אלישיב הגרי"ש
הישר איש כל אחרת כי השלטון באישור תהיה בניה שכל התושבים
ורשאים מסוכנת ובבניה ראיה בהיזק איסורים ויעברו יעשה, בעיניו
ופירש דינא, דמלכותא דינא ואמרו אותם, רוצה שהציבור תקנות לתקן
שרגילים מלכים משפטי של ומנהגות מסים שכל ב נד ב"ב רשב"ם
עליהם מקבלים המלכות בני שכל הוא, דינא במלכותם להנהיג
שיש הרי הוא, גמור דין והלכך ומשפטיו המלך חוקי מרצונם
מצוה לדבר גם רצונם על לעבור ראוי ולא התושבים ברצון להתחשב
לחניה גניבה להשוות מקום שאין ברור אמנם עוד. שם עיין גדול.

אסור. במקום

שיוריד מצדינו לטעון יכולים הנוסעים שהרי לדון לנו יש עוד
מקום למצוא לבדו הנהג יסתובב כך ואחר הכנסת לבית סמוך אותנו
זאת לבקש מתביישים אז היו הם שכחברים לנו שנראה אלא חניה,
מוכנים אתם האם אותם שואל היה הנהג שאילו נראה ויותר מהנהג,

הבושה. מפני לפחות מסכימים היו קנס, תשלום לספק להכנס

בהשתתפות הנוסעים את לחייב שיש ראיה כל אין האמור כל לאור
החניה. קנס בתשלום



מחבירו הפסד למנוע מנת על חבירו נכסי תפזגניבת

מז סימן

מחבירו הפסד למנוע מנת על חבירו נכסי גניבת

מכיסו להוציא רוצה כשאינו וכיוצא זקן עבור כספים והוצאת

חוליו] בימי זה נושא עמו שבררתי הכ"מ, אאמו"ר [לע"נ

wfp zripn zxhnl daipb /apbpl geex zeyrl n"r daipb

dheyk aygp m`d ,epenn livdl dxfr lawl axqnd /apbpdn

n"r ezricia `ly exiagn utg zgwl i`yx m`d /cg` xacl

`ly `veike owf zaehl mitqk z`ved /xzei el xifgdl

mc`l dxfr zybd aeig /oic zia zeyx jixv m`d ,eznkqda

.ywan epi`y dxfrl wewfd

חבירוא. שירוויח מנת על לגנוב

הפסד.ב. מחבירו למנוע כדי לגנוב

כשחברוג. הוא, לטובתו חבירו מנכסי לקחת לאדם מותר האם
רווח. עם להחזיר מתכוון והמוציא כאן אינו

מכיסוד. להוציא רוצה שאינו וכיוצא זקן בעבור כספים ,הוצאת
ב"ד. רשות לקבלת זקוקים האם

מממונוה. הוצאות להוציא וצריכים ממונו להפסיד העומד אדם
צריך האם רשותו, לקבל כדי כאן אינו הוא אבל כך, לשם

דין. בית רשות

הגונב לבין הפסד, מחבירו למנוע מנת על הגונב בין להבחין יש
להלן. שנראה וכפי ירויח שחבירו מנת על

אמרוא) וכן חבירו, שירוויח מנת על לגנוב אסרו ב סא ב"מ בגמ'
לההנותו שרוצה וברש"י: כפל, תשלומי לשלם מנת על – תגנוב" "לא

יקבל. לא כי ויודע
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כפל, תשלומי לשלם כדי לגנוב אסור פסק א שמח חו"מ בשו"ע
תורה דין שהוא כל לגנוב "אסור ה"ב פ"א גניבה ברמב"ם ואילו
דין והשמיט לשלם", ע"מ לגנוב או וכו' שחוק דרך לגנוב ואסור
האיסור בטעם כתב ושם כפל, תשלומי לשלם מנת על גניבה איסור
האיסור, טעם זה אם נראה ולכאורה בזה. עצמו ירגיל שלא כדי שהוא

אסמכתא אלא דאורייתא איסור כאן יז,שאין סי' ח"א המשולש" "חוט (עי'

דאורייתא, שהוא כתב ב סעיף קו"א ואבדה גזילה הרב ערוך ובשלחן שם, ולח"מ

דקרא) טעמא כתב רק זהוהרמב"ם טעם שלפי דייק כו סי' צבי ובחכם
הנגנב. לטובת שהיא גניבה אפילו לגנוב אסור

אלמנה ולב תבוא עלי אובד "ברכת אמרו: א טז ב"ב הגמ' אמנם
מיתומים שדה גוזל איוב שהיה מלמד ומחזירהומשביחהארנין"

ב"יד ואכן להשביח, ע"מ שגזל בזה משתבח היה שאיוב הרי להם,
אומות אצל דווקא נאמר זה ששבח פי' קצט] [אות שם ב"ב רמה"

דוחק. ולכאורה כן, לעשות אסור באמת בישראל אבל העולם,

בדברב) שנחלקו מצינו הפסד, מחבירו למנוע כדי לגנוב הבא
חסידים. והספר ה"שאילתות"

כפל תשלומי לשלם ע"מ גזלה מדין לומד ד שאילתא בשאילתות
נזהר שאינו ממי הגוזל כן ועל ממונו, להציל כדי מאחר גונב לדין
ממונו, יפסיד שלא כדי לו אחזירהו כך ואחר אגנוב ואומר בממונו
צער. לבעלים יש שמחזיר שעד לפני כן לעשות אסור כן פי על שאף

היכא לנפשיה, למשקליה אדעתא גזיל דקא מילי הני צריך "ברם
ואמר מיניה מקביל קא ולא נגזל לההוא מתנה ליה למיתן בעי דקא
דלישקליה כפל תשלומי ליה דאיחייב היכי כי מיניה מידי אישקול
מיזדהר דלא ליה חזי קא נמי אי כפליה, ולישקול בעיינה לממוניה
דלא היכי כי ניהלי' אהדרי' והדר מיני' גנביה אי ואמ' בממוניה
דקא הוא דנגזל דלהנאתיה כמאן אמרינן מי מאי, בממוניה, ליפשע

א דמי, שפיר צערא,עביד, ליה אית ליה דמהדר דעד כיון דילמא ו
תגנב לא למקט, מנת על תגנוב לא תגנוב, לא דתניא ת"ש אסיר,

וה". ד' תשלומי לשלם ע"מ
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והיה עשיר היה "אחר נאמר: תקפה ס' חסידים בספר לעומתו
האחד ובנו עשיר, אותו של ממונו גונבים והיו הרבה בית בני לו
למה הכל לך גונבים והלא לאביו אומר והיה יודע היה העשיר של
חשש שלא הבן שראה כיון לו, מאמין היה ולא בהם, תזהר לא
הכל... יגנבו הם לו אקח לא שאם הכל לאבי אגנוב הבן אמר אביו,
ימחול,... לא ולעולם ויקלל אותי יחשוד הוא לאבי... אגיד אני אם
א"ל לאבי..., ולשמור לפרנסו עני כשיהא מנת על לאביו לגנוב מותר
כאלו עליו ותוציא לשמור חכמה בו שאין כיון תפרנסו, א"כ החכם
לכלכל שבידך מה לו שיהא מוטב עשית ובחכמה בידו, הממון היה

שיבתו". את

ע"מ אפי' תגנוב לא אמרו והרי חסידים ס' לדעת יקשה לכאורה
הנ"ל לשאילתות שאלה העמק ע"פ לפרש ויש כפל, תשלומי לשלם
צער שגורם משום איסור בזה אין הנגנב, של לטובתו מכוונים שאם
אפי' הגון, שאינו דבר על להוכיח רשאים "שהרי לחבירו, הגניבה
[בטעם דבר ד"ה ב לא ברכות התו' שאמרו כמו איסור", בזה אין
הפושע והרי יש, גם ומצוה תשתכרין"] מתי "עד חנה את הוכיח שעלי
לצערו דרשאי "ופשיטא מזה, יותר הגון שאינו דבר לך אין בממונו
לא מיוחד בלימוד אסרה שהתורה היא השאילתות שדעת אלא ע"ז",
הפסד למנוע היא הגונב של כשכוונתו אף כפל, לשלם ע"מ תגנוב
אם בין הבחנה קימת כי לומר יש חסידים ס' לדעת ואילו מחבירו,
הפסד, למנוע כדי גונב אם לבין לחבירו רווח לגרום מנת על גונב

הגון. שאינו דבר על להוכיחו" "רשאים הפסד דבמקום

מציעא בבא שאמרו מאותה שלפנינו לנידון ללמוד שאין להוסיף יש
בהם, יגע לא אבודים הם אפילו חבירו אצל פירות המפקיד א: לח
לבעלים, אבדה כמשיב שהוא מפני דין בית בפני מוכרן אומר רשב"ג
שאין הרי דין], בית רשות קבלת לענין להלן [ועיין מוכרן והלכה
לבעלים אין זה שבמקרה משום למכור, רשאי הכל ולדברי מחלוקת
וכשנודע הפירות, מהם "שנגנב" בעת להם נודע לא שהרי צער, שום
תמורה נותן שהוא כיון אפשר או התמורה, את להם יש כבר להם

הרא"ש. מדברי להלן, עי' הצורך, בשעת רשאי מיד,
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לפחות "כשוטה" מסרב אותו את לראות יש אם לדון יש והנה
מה כל המאבד שוטה הוא איזה אמרו ד,א בחגיגה והנה אחד, לדבר
ועי' ג, תס ברורה ובמשנה ה, א יו"ד בשו"ע נפסק וכן לו, שנותנים
מאבד של זה שסימן ד אות ט סי' אבה"ע ח"ב יצחק עין שו"ת
נחשב מעשה עושה שאינו אף כן ועל הגדול, הסימן הוא ממונו
ע"פ ממון ממנו מוציאים בשוטה הרי כשוטה, דינו אם והנה כשוטה,
ורוצה, מסכים היה בריא היה הוא שאילו מניחים אנו אם אומדנה,
שנשתטה "מי ילדים: מזונות לגבי ג עא העזר אבן שו"ע ועיין
שיגדילו", עד שש על יתירים הן אפילו ובנותיו בניו מנכסיו מפרנסים
אם שאפילו והר"ן הטור כדעת שהוא כתב ו ס"ק מחוקק ובחלקת
נוח הסתם שמן אותם, זנים הדין] מן חייב [ואינו אמוד, אינו השוטה
בשו"ע וכן ביותר, מגונה אותם זן שאינו מי שהרי אותם, שיזונו לו
בט"ז ופירש תכשיטים, לאשתו פוסקין שנשתטה מי ו: ע, סי' שם
הלכות ריש אפרים ובמחנה דעת. בר הוי אי ליה ניחא שמסתמא שם:
הוא שהרי מצוה, מדין אינו בניו במזונות שוטה שחיוב כתב צדקה

לו. נוח הסתם שמן אומרים שאנו משום אלא ממצות פטור

שיקול לזה שצריך ברור שוטה משום אותו לדון באנו שאם אלא
בזה. להלן ועיין דין, בית לאישור וזקוקים דעת,

שידוע משום אפשר מדעת", שלא "יאוש משום כאן שאין ומה
שנח חו"מ הש"ך וכדעת הדבר, היכן יודע שאינו משום ולא שיתרצה,
יודע. היה אילו זה ברגע גם רצונו שזה מניחים אנו מזה ויותר א, ס"ק

מנכסיג) לקחת לאדם שמותר שפעמים מוצאים אנו כך על יתר
להלן: וכמבואר הוא לטובתו חבירו

מוחה חברו ואין הוא, לטובתו חברו, בנכסי להשתמש המעונין
זה בנדון שקיבל, ממה יותר הרבה להחזיר רוצה והמשתמש בידו,
מותר אם נסתפק המלך שדוד אמרו שם ב ס קמא דבבא סוגיה מצינו
לשלם מנת על בהמתו לפני ליתן ישראל של שעורים גדיש לקחת לו
חבול לו ואמרו משעורים], יותר [השווים פלשתים, של עדשים גדישי

הוא". רשע – משלם שגזלה "אע"פ ישלם, גזלה רשע ישיב
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דבר לשלם מנת על אפילו לגזול אסור ב] [שנט בשו"ע נפסק וכן
אלא אסרו שלא חידש הי"ב פ"ו ב"ק שהרא"ש אלא ממנו, יפה
של גדישים ליקח רצו "אלא מזומנים עדיין היו לא כשהעדשים
יחזירו דפלשתים עדשים של גדישים להם ולכשיזדמן דישראל שעורים

א אפילו[?] מזומנים דעדשים גדישין היו אם אבל גדישיםלהם, בעלי י
אחר ע"י עדשים של גדישים להן לזכות מותר לפנינו שעורים של
וכן טפי". עדיפי דעדשים לו הוא דזכות שעורים, של גדישים וליקח
אין אם דהיינו שאומר מי "ויש שם: שנט חו"מ בשו"ע נפסק
זכות שלוקח מהדבר יפים שהם כיון בעין הם שאם בעין התשלומין

להם". הוא

אלא כאן אינם שהבעלים אמורים שהדברים כתב: ח ס"ק שם ובסמ"ע
נותן אינו אם ואעפ"כ מרוצים, היו כאן היו הבעלים שאם מניחים שאנו
שאינם משום לבעלים נוח שלא להניח יש ליתן שמתחייב אף בעין ההחזר
ובש"ך לשלם. במה לו יהיה לא לפעמים וגם בדין, עמו לעמוד רוצים
לו מזכה אם אסרו לא כפל, לשלם ע"מ גם לגנוב שאסור אף כתב ג ס"ק
כתב [עוד מזה. יודע שהאחר כיון גניבה אין זה שבאופן לפי אחר, ע"י
כגון לבעלים, הוא שזכות שידוע בדבר אלא התירו שלא ד ס"ק הש"ך
רק בעצמו בו יחזיק לא שהבעלים בבירור וידוע להמכר העומד בדבר
לחוש יש [שבאלו ביתו, מחפצי שאינו "דכל קצה"ח לפי ואילו ימכרנו.
כל למכור ועומד מקפיד אינו ערכם], מכפי יותר לבעליהם שוים שהם

בדמיו". כפלים שנותן

אפריםד) בבית שהתירו: מצאנו בשוויו להחזיר ע"מ לקחת אף ויותר,
עניים לו שנתנו אומנות, לבעל התיר ב, שנט בפ"ת הובא מט, חו"מ
כסף ג"כ יש אומן ולאותו כלי, מהם לעשות עצים או זהב או כסף
רשאי שאז בידו, המוחזק בכסף זה ברגע צורך לו ויש עצים, או זהב
אחר, במקום בידו הנמצא כסף להחזיר ע"מ לו שניתן מכסף לקחת
מין להחזיר רוצה אם אלא ביותר, ליתן שצריך אמרו ולא לו, השווה
מאותו להחזיר רוצה כאשר לא אבל שעורים, תמורת עדשים כגון אחר,

בידו. הנמצא מין

לשלם ע"מ לגנוב ירצה אחד אם שכן שכל לומר יש האמור, לאור
כן, לעשות שרשאי להחזיר, כדי בידו מוכן כפל לגונב ויש כפל



מז סימן / משפט חושן / במשפט עיונים תצב

אף אוסרים יש הרי שאחרת צער, בינתיים לבעלים נגרם כשלא וכגון
איך מאיוב קשה לא זה ולפי מהבעלים. נזק למנוע כדי עושה אם
וגם רגע, בכל להחזיר בידו היה שאיוב לפי להשביח, ע"מ גזל
שידוע אלא ידעו, גיסא לאידך או ידוע, היה שלא אפשר לבעלים
היה ולא הצטערו לא כן ואם להחזיר, ע"מ גוזל שאיוב להם היה

הגניבה. צער להם

לסיכום:

כדיא. דהיינו הנגנב, לטובת היא הגניבה כאשר גם לגנוב אסור
שירוויח. לו לגרום

בזמןב. לנגנב ידוע יהיה שלא במקום לטובתו לגנוב רשאי אבל
הגניבה. שתוחזר עד צער לו יגרם ולא הגניבה

כשמטרתג. לגנוב, רשאי אם חסידים וס' שאילתות מחלוקת
בכנ"ל להתיר [ויש עצמו, ממהנגנב הפסד למנוע היא הגניבה

הכל]. לדברי ב

הדברד. לגנוב הרוצה אצל נמצא אם עצמו, לטובת לגנוב רשאי
דבר שאותו ובתנאי הגניבה, תמורת לשלם ומזומן מוכן שהוא
המין, מאותו שאינו אף להיגנב שעומד מהחפץ טוב יותר הוא

מין. מאותו חפץ אותו ידו תחת נמצא אם או
למוכרו רוצים שהבעלים שידוע אפילו(לש"ך)ובתנאי או ,

העומד לחפץ מיוחדים רגשות לבעלים שאין כשברור מספק,
רשאי.(לקצה"ח)להגנב ,

רוצהה) שאינו וכיוצא, זקן בעבור כספים להוציא הבא לדון יש
ב"ד. רשות לקבלת זקוק האם מכיסו, להוציא

אבל הזקן, לטובת שהוא שברור דבר על היא כשההוצאה הנדון
שהיא כל או)מסיבה רוצים(מסרב והבנים דעה, לחוות יכול אינו

עצמו. בזקן טיפול עבור שידע בלא אביהם מנכסי להוציא

בעל של רפואה לצורך מכספו להוציא היא השאלה אם לכאורה
עי' דין, בבית להתייעץ שחייבים בלא להוציא שיכולים נראה הכסף,
לו יש בחוליו, רפואות על הוציאו "ואם ברמ"א: א קח חו"מ שו"ע
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מן נפרעין בחייו, נפרע ושלא הוציאו כמה ידוע שאם חוב, שאר דין
וגם לפרעם צוה לא שהוא אע"פ "ר"ל ט: ס"ק ובסמ"ע היתומים",
צריך מ"מ במתנה], ליתן שנתכוונו אפשר [וא"כ שלו קרובים הם
נופל כשאדם ידוע "מנהג ב: פה, הרא"ש שו"ת ומקורו לפורעם",
לו להמציא משתדלים שהקרובים עצמו לסייע יכול ואינו למשכב
הוא ולעיתים חלום הוא שלעיתים שכתכת חולה וכ"ש תרופה,
לחולה רפואה להמציא משתדל שהוא דעלמא איניש ואפילו שוטה....

וכו'. הוא" נפש דפקוח יפסיד שלא נראה החולה, צווי בלא

מוכיח קרוב אותו שאין שאף נוטה ב אות קח סי' משפט ובשער
אפי' בשבועה לגבות הקרוב נאמן הוציא, כמה ידוע ואין הוציא כמה
ונוטל לו ששמין מי "כל ח: שעה, סי' שו"ע ע"פ וזאת היתומים, מן

והיו נתתי ואמר השדה בעל נאמןשטען היורד נטלתי, לא אמר רד
ויטול. הוציא כמה ישבע כן ועל ונוטל", כלום נטל שלא ונשבע
ממנו שגובים שהדין כיון הסתם מן היתומים מן גם לגבות [ויכול

חובו]. אביהם פרע לא ודאי שמו, לא אם וגם מפורסם דין אינו

להוציאו) וצריכים ממונו להפסיד עומד שאדם במקום לדון ויש
רשותו, לקבל כדי כאן אינו הוא אבל כך, לשם שלו מממון הוצאות

סוגיות: שתי לפנינו דין, בית רשות צריך האם

א)בהמפקיד לח אפילו(ב"מ חבירו אצל פירות המפקיד אמרו
מפני ב"ד בפני מוכרן אומר רשב"ג בהן, יגע לא אבודים הם
בקב אדם שרוצה משום [והטעם לבעלים, אבידה כמשיב שהוא
כשהאבוד רק נאמר זה שדין אלא חבירו, של מתשעה יותר שלו
רצב ערוך בשלחן נפסק וכן הרגיל], חסרונן" "כדי את עבר לא
בעיר הפקדון בעל אם חסרונן מכדי יותר חסרו אם "אבל טו:

מוכרן בעיר אנו ואם דין"יודיענו לפעולבבית יכול שאין הרי .
דין. בית בלא לבדו

חבירו, וחמור חמורו נהר "שטף ג: רסד בשו"ע נפסק שניה בסוגיא
חבירו, של והציל שלו את הניח מאתים, חבירו ושל מנה שוה שלו
נותן ואתה שלך את אציל לו אמר ואם לו, הראוי שכר אלא לו אין
ואע"פ שלו, דמי לו ליתן חייב דין, בית בפני כן שהתנה או שלי דמי
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עמו". שהתנה במה זכה מאליו, חמורו הצילשעלה לא אפי' (או
וברמ"א: יא), סמ"ע במפורש התנה אע"פאבל שם הבעלים אין "ואם

בכגון שדוקא ח ס"ק רסה סמ"ע ועיין דמי", התנה כאילו התנה שלא
אבדה השבת בעבור דורש אם אבל מסכימים היו הבעלים שודאי זה
התנה לא אם מקבל אינו להרויח, היה שיכול מלאכה של מלא שכר

הבעלים. אם או בבי"ד

אלא קבוע, דין בבית צורך שאין נראה ח ס"ק רסד מסמ"ע
ג שם שהיו כיון עמו, התנה ולא חבירו שם היה אם "אפילו

נמצאשנקראים חבירו שאם הט"ז דעת חייב". עמהם והתנה ב"ד
המשפט נתיבות ודעת דין, בית מועיל אין ואז בו להמלך צריך
רק שם, היו הבעלים אם דין לבית צורך שיש ד חידושים רסד

לבעלים, לרוץ צריך אין שאז מרחוק, שגילהשעמדו מה מספיק אלא
נתבאר עכ"פ להם. הוא נוח שמסתמא אומרים שאנו דין, לבית דעתו
בב"ד והצורך התנה, כאילו התנה שלא אע"פ כאן הבעלים כשאין
דין בבית צורך אין לסמ"ע אז וגם כאן, נמצאים כשהבעלים הוא
ב"ד כשאין לדעתו ואף ב"ד, כשנמצא והוא לט"ז (מלבד קבוע

לעצמו). עושה

למכור שרשאי שאמרו פירות להמפקיד זה בין ההבדל מה לכאורה
דין. בית ברשות רק

במקום הוא רסד סי' נדון א] בדבר: חילוקים שלשה כי נראה
בנדון ואילו הטריחוהו, לא וע"כ נהר", "שטף כגון מחייבת שהמהירות
לילך יספיק הפירות שירקיבו עד לפנינו, דחיפות אין הרי "המפקיד"
להוציא שמוכן באדם אמורים שהדברים הרי נהר שטף ב] דין. לבית
שאנו הרי לחברו, לעזור כדי - חמורו להפסיד – משלו הוצאות
עליו להקל יש גם ומאידך בו, לחשוד סיבה ואין ישר באדם עוסקים
במי מדובר הרי "המפקיד", בנדון ואילו דין, לבית שילך להכביד ולא
ואין משלו, כלום להוציא מתכוון ואינו חבירו נכסי למכור שרוצה

עליו. להקל מיוחד ענין לנו

בערב חמץ חברו אצל שהשאיר במי קיימת דומה שאלה והנה
גם לכן קודם גם או האחרון ברגע לנכרי למוכרו חייב האם פסח,
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תמג סי' הלכה בביאור בזה האריך לגמרי.וכבר שיפסד ברור כשאין
החמישית בשעה קונים ימצא שלא משער אם ומסקנתו, לנכרי, ד"ה
משום אבל הרביעית, בשעה גם למכור רשאי לגמרי, להפסיד ועלול

. חמישית שעה קודם למכור רשאי אינו יוזל שמא חשש

לעיל. שהוזכרו טעמים מאותם נהר לשטף דומה אינו חמץ גם ואכן

אצל שלהם פירות והפקידו באו כשבעלים הוא המפקיד נדון ג]
וגם וכך, כך תנהג חסרון של שבמקרה עימו התנו ולא אדם
יש אכן בזה בפירות, לעשות מה שליח עתה אליו שולחים אינם
כן ועל חבירו", משל שלו בקב יותר רוצה "אדם שמא לחוש
מסביר [ובזה דופן יוצא לחסרון יגיע אא"כ בהם יגע לא אמרו
שאינו מה מוכר], לעולם חסרון כשיש שבאבידה החילוק הרש"ש
אפשר שיהיה כאן ואינם יודעים אינם שהבעלים רסד סי' בנידון
שמא סמ"ע לשיטת נמצאים אפילו ועוד זאת עמהם, להתנות
מניעת תמורת שלו את שיפסיד מחברם לבקש הבעלים מתביישים
אמורים הדברים הרי המפקיד בנדון אבל – שלהם גדול הפסד
דורשים אין וגם "טובה", בבקשת הנפקד אל פנו שכבר בבעלים

דין בית צריך אין כן ועל – בעבורם ממונו שיפסיד (אוממנו
דין). בית כשאין לט"ז

כאן אין המפקיד, לדין הדבר דומה הרי זקן, באותו שלפנינו ולנדון
עצמם משל דבר נותנים הבנים אין (ב) מרובה פעולה שדורש דבר
להניח יש (ג) אביהם. בעבור אביהם בממון להשתמש הוא רצונם וכל
לכאורה, וא"כ, יודע, שאינו משום מוחה שאינו ומה מוחה, היה שהזקן
אלא דין, מבית רשות לקבל שמעונינים, אותם על או הבנים על מוטל
בבית צורך אין וא"כ ב"ד", הנקראים "ג שכתב הקל הסמ"ע שלכאורה
שדברי אפשר שעדיין אלא הענין, פרסום ימנע ובכך בעיר הקבוע דין
אין אם אבל נהר, בשטף כמו דחוקה, שהשעה במקום נאמרו הסמ"ע

דצריך שמודה אפשר דחוקה קבוע.השעה דין בית

בחלק שדן ז, סי' רלד עמ' האבידה", "משפט בספר עיינתי לאח"ז
כנ"ל. נראה מקום ומכל מהדברים,
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מבקש שאינו לעזרה הזקוק לאדם עזרה חיוב

ובאם מבקש, אינו אבל לעזרה, שזקוק במי לדון יש הנ"ל אגב
למצבו. מודע שאינו מפני מבקש שאינו הסיבה

יש כן כמו אבידה, מצאנו אם אבידה בהשבת מצווים אנו כידוע
כמובא א, לא ב"מ שאמרו וכפי מהשני נזק למנוע כדי לעשות חיוב
מצוה יש כן וכמו רעך, דם על תעמוד לא מצוה יש כן כמו להלן,
זקוק שחברו רואה אדם אם כן אם ל,ב, ב"מ ועי' וטעינה, פריקה של
ברמב"ם וכ"ה יב סעיף ערב סי' בשו"ע והנה לו, לעזור חייב לעזרה
חבירו אין רעועות, מהם אחד של שרגליו חמרים פסק: ה"י פי"ג רוצח

מעליו. לעבור רשאין - נפל מעליו, ולעבור להקדים רשאין

בדרך הולכים אנשים כשסיעת "פירוש כתב: כ ס"ק ערב ובסמ"ע
שנתחברו כיון טעונים, אינם או טעונים כולם חמורו, עם אחד כל
שאינו מכה מחמת רעוע הוא אחד חמור של שרגל ואירע ביחד, לילך
חמוריהם עם להיפרד רשאין חבריו אין במהירות, כך כל לילך יכול
לילך יכול ואינו שנפל לא אם בדרך, לבדו חמורו עם זה ולהניח
ראיה יש ומכאן מדאי, יותר בשבילו להתעכב צריכין אין אזי כלל,
ושלשה זו עגלה על אנשים ארבעה שלשה יחד שנסעו אחד עיר שבני
לעגל[ה] ונצטרך עגלות, הרבה וכן אחרת עגלה על אנשים ארבעה
זה עבור ולשהות שבעגלתו בסוסים או בעגלה אחד, דבר לתקן אחד
כמו לבדו, יניחהו ולא עמו ישהו אחרים עגלים בני שגם בדרך, קצת

חמוריהם". עם באנשים

חבריו אין דתוספתא לישנא "א"א, כתב: שם בהשגות והראב"ד
עליו לדרוס רשאין חבריו אין פירוש, עליו, ולעבור להקדים רשאין

לא". באדם אבל בחמור ודווקא רשאין, נפל אם אבל ולעבור,

החמור על לדרוס רשות להם יהיה למה תמה שם משנה ובכסף
בדריסתם. שימיתוהו אפשר שהרי שנפל

חבריו מועטת שהיה על מדובר עוד כל לרמב"ם כי למדנו מקום מכל
על הוא כשהמדובר לו להמתין חייבים הם אין אבל לו, לעזור חייבים
אין לעולם לראב"ד מלעזור, פטורים שאז משמע כן אם מרובה, שהיה

לנפגע. נוסף לנזק לגרום רשאים גם האם השאלה וכל עוזרים
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וכ תמוה נעלםולכאורה ולאן לשני, לעזור לאדם חובה אין י
רעך? דם על תעמוד לא של האיסור

לא הפסוק על ח ד, פרק ד' פרשת קדושים כהנים תורת ועי'
אתה אין עדות, יודע אתה שאם למדים שמכאן רעך, דם על תעמוד
להצילו אתה חייב וכו', להורגו חברו אחר רודף וכן לשתוק, רשאי
נזק גם זה בלאו הזכיר רצז ל"ת לרמב"ם המצות ובספר בנפשו.
או מחשבתו לבטל ונוכל להורגו משתדל לסטים יהיה "או ממון:

נזק". ממנו לדחות

רק ולרמב"ם לראב"ד, עמו להישאר חייבים לא למה כך ואם
קצרה. לשהייה

לחברו עדות שיודע מי "כל נפסק: א כח סי' חו"מ בשו"ע והנה
יתבענו אם להעיד חייב בעדותו, תועלת לחברו ויש להעידו וראוי

לו". שיעיד

הנזכר המצות ספר שמלשון האריך ב ס"ק שם משפט ובשער
לא שחברו כדי וזאת עדות לכבוש איסור שיש נראה רלז ומהחינוך
שאפשר ואף חיוב, יש חברו תביעת בלי שגם הרי ממונו, יאבד
שיש מסתבר מקום מכל כאסמכתא, רק זה כתבו והחינוך שסה"מ
ובפ"ת אבידה, השבת משום וגם תעמוד לא משום גם להעיד חיוב

יעקב, משכנות כתב שכן והביא הביאו, ד ס"ק שם לחו"מ

הוא תבעו, אם רק שחייב השו"ע סתירה, אין הנ"ל ולפי
אינו כן ועל עדות, להם יודע שפלוני ויודעים נמצאים כשהבעלים
משום לא בזה אין מבקש אינו אם אבל תובע, אם רק אלא חייב
הבעלים אם אבל רעך, דם על תעמוד לא משום ולא אבדה השבת

תעמוד. ולא אבדה השבת משום חיוב בזה יש ודאי כאן, אינם

דם על תעמוד לא הפסוק על כתב קדושים לפרשת חכמה ובמשך
הרי מלהעיד ונמנע חברו לזכות עדות יודע אם נפשות שבדיני רעך,
בעל תבעו אם רק אלא חייב אין ממונות בדיני אבל דמים, שופך זה
אולי מדוקדקים לא דברים נכתבו המצות שבספר [וכ' להעיד. דין

שם]. עיין שיבוש, עקב
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מבקשים. הבעלים אם רק הוא ממונות בדיני הצלה חיוב כל ולפ"ז
אפשר כן ואם לעזור, חייבים מבקשים שאין שאף בנפשות משא"כ
מבקש הרעוע החמור בעל כשאין אמורים הרמב"ם שדברי לומר היה

מפורשים. הדברים שאין כיון זאת לומר שקשה אלא עזרה,

וטעינה, פריקה מצות יש עצמו באדם שגם סובר הרמב"ם והנה
שמקור פ מצוה חינוך מנחת וכתב ער, ול"ת רג עשה המצות ספר עי'
ואותו יוסי, בר' ישמעאל ר' עם במעשה ב ל, מב"מ שהוא הרמב"ם
רמב"ם ועי' לי". "דלי ישמעאל מר' המשא בעל כשביקש היה מעשה
ישהה שמא וילך יניחנו "ולא בהמתו]: טעינת [לגבי הי"ד שם רוצח
סי' ח"ה דעת יחווה שו"ת [ועי' סכנה", לידי ויבוא ממונו בשביל

זה], בענין פריקהסה מסתם שונה רעוע חמור של הדין למה ולכאורה
לכאורה יש לעיל, שנאמר כפי החילוק ואם עצמו, האדם של וטעינה

לדבר. טעם

פשעו הבעלים באם לו לעזור חייבים אין לעולם ולראב"ד
גליון על שם אנשי חידושי עיין לדרך, שכזה חמור עם כשיצאו
חוסם שנפל שהחמור אמורים שהדברים י,ב: דף סנהדרין הרי"ף
חשבינן שנפל "וכיון שמאל, או ימין לנטות דרך ואין הדרך את
שיצא שכיון לפרש אפשר ולדבריו להיזהר", לו שהיה כפושע ליה
וכל לעזרה, זכותו על מראש ויתר כאילו רעוע חמור עם לדרך
ע"י הנזק את להגדיל לגרום ההולכים שאר רשאים האם השאלה

החמור. על דריכה

אבדת על אף שחייב א לא מציעא בבא שלמדו שבאבדה ואפשר
מפני הוא בפניהם, גודר זה הרי ובאים ששוטפים מים ראה קרקע:
שיעזרו מבקשים שהיו מסתבר כאן היו אילו אבל כאן, אינם שהבעלים
מבקשים הם ואין כאן כשהבעלים אבל להציל, חייבים וע"כ להם

להם. לעזור חייבים אין שאכן אפשר עזרה,

לכאורה לממונו, דואג שאינו לעיל, שהובא הזקן בנדון זה ולפי
בו שאין כמי נחשב זקן שאותו נראה אמנם לו, לעזור חייבים אין
תעמוד לא משום לו לעזור לחייב יש כן על ממונו, לגבי לפחות דעה,

אבידה. השבת משום ו/או
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מח סימן

שלחן על הסמוך מאומץ בן ומציאת ידים מעשה
מאמצו

/epgley lr jenqd mezi /epgley lr jenqd epa ici dyrn

.une`n oa /ixard ecar ly epa

בתשלום מחיובו, להפחית המאמץ זכות לגבי גם נוגעת זו שאלה
המאומץ. הבן ידי מעשה את שאימץ, הבן מזונות

שולחנו על הסמוכים ובתו בנו מציאת נפסק: ב ער סי' בשו"ע
אם הדין והוא וברמ"א: שלו, אלו הרי וכו', גדולים שהם אע"פ

במלאכה. או בסחורה הרויחו

לשלם לחכמים ישר נראה שכך שהטעם, כתב ב ס"ק ובסמ"ע
כי לפרנסו חייב שאינו אע"פ אותו שמזין טוב, עמו לעושה הטוב
מיתת אחר אחותיהן המפרנסים אחים כן שאין מה שנים, שש עד אם

לעצמם. מציאתן הכי משום לפרנסם, דמחוייבים אביהם

לפרנסו, דין ע"פ - לכאורה - האב חייב שאין מאומץ בן זה ולפי
מאמצו. לאביו מציאתו

מציאתו אחרים, שלחן על הסמוך יתום בהמשך: שם וברמ"א
ל דאם טעמא "היינו ט: ס"ק ובסמ"ע אחרים,לעצמו, יזונו הוא יזונו א

שיהא בכה"ג תיקנו לא הכי ומשום לזונו, מצויים רבה מצוה דמשום
להמפרנסו". מציאתו

זוכה אין לקטן, חסד אדם גומל אם גם יש, נוסף שטעם הרי
היא ידיו במעשה הזכיה אם רק אלא לטובה, כגמול ידיו במעשה
אותו, יזון לא תמורה לו יתן לא שאם חשש שיש הקטין, לטובת
אין ביתום אבל לפרנסו, יפסיק שמא חשש יש רגיל בבן כן, ועל

אחרים. לו יתנו יפסיק, הוא אם שגם חשש,
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שהרי רגיל כבן דינו האם ברור לא מאומץ בן לגבי זה ולפי
אחרים שיהיו אפשר שהרי כיתום, או לפרנסו, חייב אינו לכאורה

לאמצו. שירצו

הוא כידוע הרי לאימוץ בן עליו שמקבל מי שכל לדון יש אולם
הוא דומה במזונותיו, מקרה בכל שחייב וכיון לזונו, ומתחייב חותם
הדבר תלוי כן ואם במציאתה. זוכים שאין אחותם, המפרנסים לאחים

במחלוקת:

ואמה עבד לגבי ב יב בב"מ התוספות את הביא ער סי' הט"ז
שאין אוכלים" הם טרחה שבשכר אמה או עבד שכן "וכל עבריים:
על – נישואיו לאחר – לבנו שפסק שמי ומכאן לרבן, מציאתן
ובערוך שנתחייב. מה בגלל אוכל שהבן מפני לעצמו, מציאתו שולחנו,
התחייבות, מכח לא ואוכל הסמוך נשוי שבן דייק ה ער, השלחן

א ס"ק פ תשובה פתחי ועי' לאביו, עמ'מציאתו האבידה משפט (ועי'

כשיטתרטז) הוכיח קעב סי' ח"ב שליט"א להגריש"א תשובות ובקובץ .
עיי"ש. מהמאירי הט"ז

צב ח"ד מהרש"ם שם)ובשו"ת האבידה במשפט במחלוקת(הובא תלה ,
העברי, עבדו של ובתו בנו במציאת זוכה האדון האם הראשונים

המציאה ה"ב, פ"ג עבדים העבד)שלרמב"ם האדון,(של של ואינה
אינו הדין, מן כן לעשות האדון שחייב כיון אותם, זן שהאדון אע"פ

ידיהם. במעשה זוכה

האשה שאין דוקא שם, במל"מ המובאים וריטב"א, לרמב"ן ואילו
עושים, ואין ניזונים אנו אין אומרים אם כגון מהאדון נזונים והבנים

לאדון. ידיהם מעשה האדון משל נזונים אם אבל

יצאנו. לא ספק מידי מאומץ בבן ולכאורה

מתקנת הנובע חוב "בין לחלק: העלה שם תשובות בקובץ והנה
להטיל באו כאשר חז"ל עצמו, על קיבל הוא אשר חיוב לבין חז"ל
אשתו, את לפרנס בעל על או הקטן בנו את לפרנס אב על חיוב
יבוא שאל"כ ידיו, ובמעשה במציאתו זכיות לאב שיהיו גם תיקנו
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חובות הטילו עליו כי המקבל, כלפי הנותן מצד רוח מורת לידי הדבר
התנה ולא מעצמו שהתחייב במי כן שאין מה בזכיות, חלק לו ואין
לו אין אשר מעלמא, כאדם אותו לפרנס וקיבל סביר הרי תנאי, שום

ידיו". במעשה ולא במציאתו לא זכויות שום

הנזכר, עבדים הלכות מרמב"ם הגריש"א כסברת נראה אין ולכאורה
לזון, התחייבות גם כאן יש קנייתו שבעת עבד בין לחלק אפשר או

אל תורה חייבתו עצמו.שלא מדעת שקנה בגלל א

מעלמא", אחר "כאדם התנה שלא לדון יש מאומץ בבן כן ואם
האבות. כשאר ידיו במעשה זכות למאמץ יש אב, כדין התנה אלא

הדין, בית אנו ובזמנינו בנו, את לזון חייב אב כל מאידך
ואין נזון בן כל הרי המזונות, את כופים הערכאות, ולחילופין
הבן ידי מעשה בזמנינו וכי כן, ואם מחיובו, להתנער יכול האב
יש אלא מזונותיו, את יקבל בודאי שבן בגלל לאב, יהיו לא
אותם האב שיזון הסמוך, או הקטן לטובת חכמים שרצו לומר
חובה, ידי לצאת כדי כפיה מתוך ולא חופניו מלא ויתן ברצון
בן של ידיו במעשה זוכה שהאב כדרך ממקומה זזה לא ומשנה
בפירוש שרמב"ם שם תשובות בקובץ מצאתי [ושוב משש, פחות
כן נראה שאין אלא שש גיל מעל זוכה שהוא כתב המשניות

אותו. לזון שחייב אע"פ גו"א], הלכות הרמב"ם מלשון

בקונטרס שפירש "ומה משום ד"ה א מז כתובות תוס' ועיין
דבעל כיון איבה בהו שייך דלא דלעצמה ליה פשיטא דלהכי
היכא אפילו איבה דשייך לרשב"א, נראה אין מיתזנא, כרחיהו
דין לבית שעה כל יטריחוה שלא כרחייהו, בעל מיתזנא שקא
במזונות כגון מעולם תקנה היתה שלא במקום אבל במזונותו".
ברצון, שיתן משום ידיה במעשה שיזכה תיקנו לא אשתו, בת

דינים. בכמה כה"ג ומצינו

על הסמוך במעשה זוכה האב כי נתברר הרי האמור כל ולפי
כשיש רק זאת כל אבל טוב", עמו לעושה הטוב "לשלם שולחנו
חכמים של חיוב במקום רק יש ותועלת הטוב, בתשלום תועלת
בבן כן ועל הוא, חשבונותיו משום עצמו את חייב כשאדם ולא
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אדון להיות עליו כשקיבל אחד שמצד כיון לדיון מקום יש עבד של
קיבל לא מאידך אבל העבד, כלפי חובות עליו קיבל גם לעבד
בחיוב, כלול שזה פירשו חכמים אלא העבד בן כלפי חיוב ישירות
במעשה זוכה האם הראשונים, שנחלקו למחלוקת מקום יש כן ועל
ענין יש הרי אחד מצד מאומץ, בבן זה ולפי העבד, בן של ידיו
בתשלום תועלת גם יש ולכאורה טוב, עמו לעושה הטוב לשלם
שבעת להניח שיש כיון חתנו, את לזון למתחייב דומה ואינו הטוב,
ממה חיובים יותר עליו קיבל לא הילד את ולגדל לזון עליו שקיבל
שמצד אלא זכיות, ולא חובות קיבל ולא בנו, כלפי רגיל לאב שיש
כשאר חכמים, שחייבוהו חיוב מדין חיובו שאין כאן יש חסרון שני
לעבד, דומה ואינו אשתו, בת למזונות יותר דומה אלא ילדים מזונות
הם שחכמים אלא העבד, בן כלפי ישירות התחייב לא שבעבד כיון
התחייב הוא המאמץ ואילו בהתחיבותו, כלול זה שכל שפירשו

הילד. כלפי ישירות

המאומץ ידי במעשה המאמץ זכות יוצא אין האמור מכל ולכאורה
מע את בחשבון לקחת ניתן כן ועל ספק, המאומץמכלל הבן ידי שה

יכול האב אין מאידך אבל בן. אותו במזונות "האב" חיוב בעת
גבה. שכבר המזונות את מהבן להוציא

מקח מדין לדון יש גירושין, הסכם מכח התחייב האב אם והנה
אם מינה הנפקא אבל שם, תשובות בקובץ עי' אומדנה, ומדין
בשעתו עליו שקיבל בגלל שחייבוהו ב"ד, ציווי מכח בא החיוב
על במפורש שהתחייב משום ולא דבר, לכל כבנו הזה הבן את

מזונותיו.
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מט סימן

בעבודה זלזל אבל ההכשר, את שנתן מפעל רב
המפעל "בידיעת"

שלקח) וחפצים פיצויים, עבודה, שכר (לענין

oi`yk onfd rvn`a xhtl leki ziad lra /zepenn ipic `le xeqi` `id dxxy zwfg

llba onfd rvn`a xefgl leki xikyn m` zwelgn zexikya /lreta jxev cer el

lret ciqtdl `ly wzy la` rci ziad lrae lrtndn mixac gwly lret /jxev

,xykd zlaw zxhnl ax xkyy lrtn /gwlp dnk reci `lyk aiig dnk /aeh

.axd zxekynn rexbl lrtnd i`yx m`d ,car `le hrnk axd la` ,ozip xykdd

הנידון:

בו.א. צורך עוד כשאין פועל פיטורי

שלב. מחאה אי מתוך אבל רשות, בלא מהמפעל דברים לקיחת
המפעל.

היהג. לא אבל הרבה מחסיר שהיה עובד של משכורתו מה
למעביד. איכפת

היאד. שמשכורתו שטוען למי וכמה, פיטורין פיצויי מגיע האם
חוזה. היה ולא המפעל רווחי ע"פ

הבית בעל שבידי הפיטורים זכות לגבי א.

ע"פ שררה והגדרת במפעל. שררה חזקת יש א שלהרב ספק אין
שלא "לשמור משגיח: לגבי שכתב כפי עה סוס"י ח"א חו"מ אג"מ
הבית" בעל רצון נגד גם לעשות שמוכרח רמיה, הבית בעל יעשה
בעה"ב". על כשררה עצמו מלאכת אלא בעה"ב מלאכת עושה "שאינו

איסורים לענין אלא כוחה אין שררה, דין מצד נבוא אם אמנם
את לבטל דיעבד לגבי ולא המשרה, בעל את לפטר לכתחילה שאסור
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לדאוג שכרו שבעה"ב כיון שכירות, דיני מצד נבוא אם אבל הפיטורין,
הפטורין, בדיעבד גם בזה ממונות, דיני של תביעה שזו שלו, למפעל

מבוטלים הם כדין, שלא נעשו הם שם)אם אג"מ .(עי'

נושאים: בכמה לדון לנו ויש לפטרו, המפעל רשאי אעפ"כ

א.א) הרב בעבודת צורך יותר למפעל אין

"אםב) זה את זה שונאים שניהם שאם בתים בשכירות הכלל
רמ"אנ בו", לחזור יכול אינו שונאו ט)עשה שאם(שיב, שם ובט"ז ,

לדמות ניתן והאם בו, לחזור יכול לשנאה, הגורם זה הוא השוכר
לפועל. שכירות

המריבה. להגברת גרם לא הרב אם גדול ספק יש שלפנינו בנידון

אתג) שמפריע מחלוקת בעל הוא א שהרב בעה"ב שטען טענה
אלא פיה, על לסלק שיכולים טענה זו אמנם שם, וההנהגה העבודה
המוחזק, הוא שהרב מפני נאמן, הבית בעל אין זו טענה שלגבי

טענותיו את להוכיח מוטל הבית בעל על כן בסוףועל שם אג"מ (ראה

.הסימן)

החלטת - המלצת כנגד א הרב שהעלה הטענה לגבי תחילה [נעיר
יכלה לא הרבנים שועדת הפיטורין, בעניין שהמליצה הרבנים ועדת
ישיבתם קודם הצדדים לאחד כבר אמר מהם שאחד מאחר לדון
ורנר שהרב הרב, הסכים לבסוף שהרי כיון טענה, זו אין כך", "אם
להיות מותר לפניו, לדון השני נתרצה ואח"כ ה: יז חו"מ (עי' ישב,

בדבר). דיין

לדון, שנפסל שם נאמר לא כך", "אם לשואל אמר הרב אם וגם
ולכאורה לשקר, ילמדו שכזו אמירה שע"י לפי כן, לעשות שאסור אלא

כפסק כתב אם שם)רק חו"מ בריש(עי' רל סי' רשב"ש שו"ת ועי' ,
כך". "אם בלשון ממונות בדיני לשואלים שענו גדולים שהיו הסי'
לענות ואין כן לעשות שאין הסוברות שיטות שיש ברור כי אם

כך"]. "אם בלשון גם לשואלים

מערכתא. את להקים היה תפקידו הרב לדברי צורך, לו אין לטענה
שוב מונופוליסט, נהיה המפעל שכיום ומאחר עליה, ולפקח הכשרות
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ולא לפטרו, שרוצים לדעתו הסיבה זו וע"כ ברב, צורך למפעל אין
או כשרות בעית משום או סבירה בלתי התנהגות של סיבה משום

וכו'. כדין שלא חפצים לקיחת משום

הנחה, מנקודת נצא אם גם לשאלה, באים אנו הדברים, כך אם
צורך שאין כיום אבל במפעל, שררה חזקת לרב שיש האמת הוא וכך
אם למונופוליסטים, הפכו שהמפעל משום דבריו, לפי ברב למפעל
שחזר עה סי' ח"א חו"מ משה אגרות ועי' לפטרו. הם רשאים כן
מקום מכל הגבלה, ללא היא פועל שכירות אם שאף פעמים כמה

שיצטרך, זמן לכל רק שם)(רהוא א ענף .אה

ללא היא שררה חזקה בלא גם ששכירות סובר האג"מ והנה
"דסתמא כתב ב ס"ק כג סי' ב"ק איש החזון זה ולעומת הגבלה,
כתב וע"כ הימים", כל זה לפועל קשור שיהיה לכך בעה"ב דעת אין
כל לחודש, קבעו אם או ליום וכך כך שכירות קבעו שאם החזו"א
ואף מנהג, שאין במקום זה כל אמנם לעצמו, שכירות הוי חודש
דינא כפי סמכו הסתם שמן לומר יש דמלכותא, דינא בזה שאין
לעבודה, מקום למצוא זמן צורך יש במקום הנהוג לפי ואם דמלכותא,
כתב בזה וכיוצא להשתדלות, הצריכים הימים לאותם שכרו הסתם מן
רק להעסיקו שחייב בהרחבה ועי"ש קנא, סי' ח"ג מלכיאל בדברי

החודש. סוף עד

לפטרו. הם רשאים ברב, כיום צורך אין שלמפעל כיון כן אם

החזקת אם מקרה ובכל שררה, חזקת משום מניעה אין ובזה
דעת נגד אפי' להחליט שיכול היא שהשררה משום קיימת שררה
הודיעה, הרבנות הרי הרבנות, מצד מונה הוא שכך הבית, בעל
החוזה משום ואם א', הרב את מפטרת שהיא ש', הרב זה ובמקרה
לעולם, הוא החוזה לאג"מ כאמור הרי הבית, בעל עם א' להרב שיש
כל חודשית היא השכירות ולחזו"א בו, צורך יש עוד כל רק אבל

אחר. מנהג אין עוד

צורך יותר אין השכירות זמן בתוך אם ראשונים נחלקו ולכאורה
לפטרו. רשאי האם בפועל, הבית לבעל
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דאוגר גברא ההוא גבי א קג כתובות ורא"ש תוס' נחלקו דהנה
ליה אמר וחמרא, רחיא זבין איעתר ולבסוף לטחינה לחבריה ריחיא
מיטחן א"ל אגרא, לי הב השתא גבך, טחנינא הוה האידנא עד
טחון שלקחת] [באותה וזבין טחון ליה אמר ...מצי לך טחנינא
השוכר שאין [רש"י: לריחיא טחינא ליה דלית אלא אמרן ולא ואותיב,
אטחן בטל, אשב אני לו אומר לפיכך שעה, כל בשכר לטחון מוצא
אותו כופין זו כגון לריחיא טחינא לי אית אבל דמים], אתן ולא לך

סדום". מידת על

ולמכור, לטחון המשכיר מוצא היה לא אם גם תוס' שם והקשו
למכור מוצא שאינו בגלל הטחינה, שכר יתן אם הפסד יש לשוכר אם
שכיון ותירצו השוכר, את לחייב אפשר איך מכיסו, לשלם ויצטרך
יכול השכירות, מדמי להנות יכול ואינו הפסד גם לו יש שלמשכיר
הרחיים לעכב יוכל לא השוכר ושוב הזמן, קודם המקח לבטל הוא
זמן בתוך גם כי למדנו הרי כן ואם שהתנו, הזמן סוף עד בידו
הרא"ש אמנם לבטל, יכול בשכירות למשכיר צורך אין אם השכירות,
המשכיר משכח לא דאפילו הוא פשוט "דדבר חולק: ה פי"ב שם
משכיר מצי לא אפ"ה פסידא, ליה אית דהשתא ולמיזבן למיטחן

ב הוא".למיהדר ממכר ליומיה דשכירות זימניה בגו יה

אי לכאורה זה ולפי הרא"ש, כדעת שהלכה כתב ג שיח ובסמ"ע
השכירות. בהמשך צורך למשכיר כשאין גם הזמן בתוך לחזור אפשר

קב ב"מ תוס' אחרת: בסוגיא ורא"ש תוספות נחלקו בזה כיוצא
יפול פן השכר להקדים ירא נמי "ושוכר כתבו: בחזקת סוד"ה ב
עדיפת לא ליה דאמר ויוציאנו, עצמו משכיר של ביתו יפול או הבית
דבתוך כתב כה בסי' הרא"ש "אבל שם: הגר"א ציין וכבר מנאי",

בכה"ג". אף להוציאו יכול אינו שכרו, לו הקדים או זמנו,

לבין מראש, ששילם שוכר בין נפ"מ שיש ברור לכאורה אולם
שכרו נפסק ב שלד בסי' מראש, שילם שלא הבית ובעל פועל
היום מחצי לו נותן אינו היום, בחצי מטר ובא שדהו להשקות
בתוך ומת בו לדור בית ששכר מי א שם נפסק עוד כלום, ואילך
הוי דבעה"ב בו, שדר מה רק לו לשלם צריך אין השכירות, זמן
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תלוי לחולקים שאף ובש"ך חולקים, ויש להתנות, ליה והוי כפועל
פטור שילם לא ואם להחזיר, צריך אין שאז מראש לו שילם אם

מלשלם.

ושכרה לך משכיר אני סתם ספינה א"ל נאמר: ג שיא בסי' אמנם
אע"פ הכרך], בחצי הספינה [וטבעה "זה" יין בה להוליך השוכר
לו אומר שהרי השכר, כל ליתן חייב כלום, מהשכר לו נתן שלא
חייב שגם למדנו הרי ספינה, לך אביא ואני עצמו היין לי הבא
כתב שם ברמ"א אבל צורך, לו שאין אף שילם, לא עוד אם לשלם
ופירש עשה, שכבר הדרך חצי של שכירות אלא לו משלם שאינו
עבודתו שהפסיד לפועל זה דין שדומה לפי הרא"ש דעת שזו הש"ך
שלגבי ועוד עט ב"מ תוס' ע"פ שדחה אלא גשם, ירד אם ושכרו
כפי רק משלם ממלאכתו שנתבטל רק כלום עבד שלא כיון פועל
אם הכל, לו מגיע ספינתו, והפסיד שאיבד משכיר משא"כ עבודתו,
שלפנינו שהנידון גם ומה שילם, לא עדיין שאם הנ"ל מכל ברור כן
הבית לבעל אין אם ממלאכתו, שנתבטל רק הפסיד שלא בפועל

לו. מלשלם הבית בעל פטור בו, צורך

להתנות: מוטל הפועל שעל הוא הכלל ועוד, זאת

אשתו בנכסי פועלים ששכר בעל לגבי א פ כתובות אמרו וכבר
ופירשו מהבעל, גובים אין פטורה, שהאשה במקום שגם ונתגרש,
אשה של שהקרקע יודעים האריסין "דהכא איסתליק: ד"ה תוספות
להם אין הכל הבעל ויפסיד תתגרש שאם נכנסו כן מנת ועל היא
בשבילם אשתו מלגרש יניח לא שהבעל יודעים הם דזה כלום עליו

התנו". שלא כיון עמו להפסיד ודעתם

תנאיהרי וגם שכיח שאינו דבר על גם להתנות הפועלים שעל
מפסידים ואעפ"כ לנו, תשלם מאשתך תתגרש אם נעים: שאינו
בי יהיה לא אם שגם להתנות מוטל הפועל על כן אם הפועלים.

יפחת. לא ושכרי במשרתי אמשיך יותר, צורך

אולם שונאים, שהם ברור אכן זה", את זה שונאים "שניהם לגבי
שהרב היו לדבר רגלים אבל הזאת, הרעה מי בשל לקבוע לנו קשה

השנאה. להגברת "תרם"
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שהוא לומר נאמן המעביד אם דן קנב סי' ח"ג מלכיאל בדברי
בגניבה העובד את ו)חושד תכא בחו"מ כמבואר לפטרו רשאי (שאז

דבר לברר צריך שהוא רשותאו לו שאין ומסקנתו ב"ד, לפני יו
לברר ועליו בשבילם, לחשוד שאפשר דברים ראה אם פרט לחשוד,
ישמע שאם אפשר יברר שאם עליו, החשד בלבו בא צד מאיזה בבי"ד
לדבריו אף אמנם מלבו, החשד להוציא יוכל הסיבה את הדין בית
מסי' שנראה וכפי בפועל, גנב שהוא דבריו לברר ממש צריך אין

לחשד. מקום שיש לברר לו שיש אלא א, תכא

את נקבל אם ואף הרב, כנגד עובדים העידו להלן שנראה וכפי
ודאי מקום מכל להעיד, נאמנים אינם הבית, בעל ששכירי הרב טענת

החשד. להחזיק כדי הם שנאמנים

יותר. מאוחר הדין בית יחליט הפיטורין תחולת תאריך על

שלב. מחאה אי מתוך אבל רשות, בלא מהמפעל דברים לקיחת
המפעל.

הרב לקח לדבריהם "גניבות", להם שיחזיר מהרב תובע המפעל
ניקוי חומרי וכן רשות בלא שלקח בשר כדין: שלא סחורות מהמפעל
פרטיות נסיעות נסע שהרב תובעים עוד מחשב, וכן מוצרים ועוד
וכו', לצפת וכן בירושלים אימו את לבקר כגון המפעל ע"ח במוניות
לב בתום שילם המפעל למפעל, אלו נסיעות חשבונות את והגיש

העבודה. לצורכי שהם היה שסבור משום

לפטר זכותם הרב שעשה "הגניבות" שבגלל המפעל תובע כן כמו
פיצויים. ללא הרב את

אווזים ברווזים לקח שהרב חולק היה לא הדיונים מהלך בכל
התובעים לסיכומי בתגובות אמנם עליהם. שילם לא והרב עופיונים,
שבהם המשכורת תלושי הוגשו הרב: ב"כ מצד חדשה טענה הועלתה

בשר. עבור ש"ח אלפי עשרות בסך הרב ששילם ניכויים רשום

נטענה לא גם הדיונים, מהלך בכל נטענה לא התשלום טענת והנה
והסיכומים הדיונים שכל אלא עוד ולא הרב, מטעם שהוגשו בסיכומים
על בחינם. יקח שהרב המפעל של והסכמה זכותו על נסבו הרב של
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אלו אלא האמת, את משקפים אינן אלו שתלושים ספק אין כן
הצדדים שני ע"י בדיון הוסכם שכבר וכפי פיקטיבים, תלושים
שהתלושים הרי שונים, מטעמים אנשים, 4 ל- חולקה שהמשכורת
הטענות על חזרו עצמה הנ"ל בתגובה ואף האמת. את משקפים אינם

ב"כהקו גם כי נציין דין, ע"פ בחינם הבשר את קיבל שהרב דמות
הרב ממשכורת נוכה לא בפועל כי כותב התלושים את שהציג הרב

נטו לפי עבד שהרב כיון בשר, קניות וכןעבור .24 סעיף נתבעים (תגובות

מתגובתם) א 50 בסעיף .למשל

הכרכשות, מקבל שהשוחט בהלכה מקום שיש אמנם (ואפילוואף
כב) סי' ח"א אליעזר ציץ שו"ת עי' בלבד, הכשרות יו"דמן עי'

אמורים הדברים אין אמנם ברמ"א, ד שו וחו"מ יח סעיף יח סי'
הנטענות בכמויות לא ובודאי להלן המובא וכפי תנאי, שיש במקום

זה. בתיק

לקחת עובד לכל מותר שהיה טען המפעל הבשר, טענת לגבי והנה
הרב בפועל ואילו במשכורת, גולם זה ואף ש"ח 200 שווי עד בשר

ועופיונים אווזים ברווזים ביותר: גדולות כמויות תובעים)לקח 17 (סעיף

הרב אל בשעתו המפעל ששלח "הפיטורין" במכתב דיווח, כל בלא
מעלה אתה מסרבים אנו "וכאשר דיווח בלא בשר לוקח שהרב נכתב
ונטען נכתב בה"ד ובפני שבסיכומים המפעל בטענות כשרות", דרישות
הם וע"כ גדולות כמויות דיווח כל וללא רשות ללא לקח שהרב

ש"ח 99112 מתוקן)תובעים פירוט(סכום וכפי סחורה. החזר בעבור
ח. סעיף התביעה בסכום שהוגש

היתה זו לתביעה הרב תגובת 20)והנה זה(נתבעים הוא המפעל כי
אוכל שהרב להתפאר שיוכלו כדי ברווזים יקח שהרב והתחנן שביקש
500 ב- בשר לקבל זכות להרב שהיה טען עוד עצמו, שלו מהכשרות

לחודש זוש"ח וזכות כך) על עדות או מסמך כל הוגש לא (אבל
ניתן מזעריתלא כמות לקח שהרב טען כן כמו בכסף, להמירה היה

יחידות 5 מכך, פחות ואפילו לשנה בממוצע ברווזים יחידות 2 בס"ה
מה וכל לחודש, מק"ג פחות בממוצע ברווז כבד לחודש, עופיונים

ש"ח. 100 רק לדבריו שווה היה שלקח
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מההכשר לאכול נתבקש אכן אם איגרא, מרפסן הרב טענות והנה
שהעלה טענה וזו קטנה. כמות שיקח למפעל מספיק היה עצמו שלו

כך על הגיב הרב שב"כ ומה ,18 בסעיף בתגובתו "אל(84)התובע
ענינית. תגובה אינה זו כסיל", תען

לו ניתנו שקיבל הניקיון ומוצרי שהנילונים הרב טענת כן כמו
ל. מר לבין בינו חברות ליחסי כתגובה המפעל)בהסכמה, אינה(לא ,

שהעיד שהעד גם ומה הלכתיות, שאלות הרבה בה ויש מספיקה, טענה
למכוניתבעני בהחבא הוכנסו שהנילונים העיד הנילון 28)ן תובע תגובת .(עי'

בשבועים פעם לקח שהרב העיד ש' ר' העד עדים, שני העידו והנה
חומרי מנחם, מכפר ועופיונים קפואים עופיונים ברווזים, כבד ק"ג 3,4
לקח שהוא טוען אלא ש' של עדותו את הכחיש לא הרב ניקוי,
הוא כי "אווזים", כבד לקח שלא טוען כן כמו המפעל. בהסכמת

אווזים, אוכל "ברווזים")אינו על הוא שהנידון ט"ס כאן שיש (ברור
ב טען שהמפעל מה התביעה.וזה כתב

קרטון בחודש, עופיונים 15-20 לקח הרב כי נאמר המחסנאי בעדות
אווזים בחודש, פעם ק"ג 3-4 ברווזים, כבד בחודש, ברווזים 6 -

רישום. כל בלא ניקיון חומרי וכן פסח לפני

וכן בחודש, ברווזים 2-3 על רק העיד ש' כי נאמר הרב תגובת
בשבועיים. פעם על אלא שבועות בשלשה פעם על לא העיד ש'

שלא סחיטה התפטרות: מכתב ע"פ [או ה"גניבות" טענות בעניין
טענה: זו אין פיטורים, מפיצויי לפטור כעילה כדין]

זו להם, ידועה היתה שלא גניבה היתה שזו המפעל בעלי טענת
לטענתם יומיומי בדבר שמדובר כיון הדעת, על מתקבלת בלתי טענה
יחידה כעילה זה על להסתמך קשה כן ועל גדולים, ובסכומים
לעצמו, היתר" "להורות מקום כאן שהיה כיון פיצויים, בלא לפיטורים

בהמשך. כך על ונדון

זו. לטענה מקום יש "הגניבות", החזרת של התביעה לגבי אולם

מתוך כמחילה זה אין כך על מחו ולא ידעו, המפעל בעלי אם גם
היחסים, את ולקלקל לריב רצון אי בגלל כמחילה אלא מרצון, הסכמה

"לסחיטה". או לגזל שתיקה אלא כאן ואין
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קצה"ח שפסק כפי מחילה, משום בזה אין הזמן כל תבעו שלא ומה
בו לנקום רוצה ועכשיו בשעתו תבע שלא מי לגבי א, ס"ק יב סי'

בעינה. עומדת לתביעה שזכותו אותו, תובע והוא סיבה לאיזה

שילם כבר שאם הנהר, את והעבירני דינר טול כמו זה אין גם
רסד בחו"מ כמבואר החזרתו, את לדרוש יכול אינו שוב הדינר את
ואילו והסחיטה, האונס שנגמר אחר שילם כבר ששם כיון ח, סעיף
עוד "האונס", וגם לקח הרב אלא שילם, לא זה במקרה בעה"ב

נגמר. לא

שילם, כן שאכן השניים הסיכומים אחר הרב ב"כ שהעלה הטענה
מדין הן טעמים מכמה קבילה אינה הקודמות, טענותיו כל את וסתר
עליו משגיחים אין שהדין אפונדתו", מתחת ראיה שהוציא "או כ: סי'
בו וטוען זאת, טענתו סותר עצמו שהוא זה מדין והן ראייתו, ועל

דבר. שילם ולא חינם, הכל שקיבל זמנית

בעה" את להשביע שיש לדון מקום יש לכאורה התובע,אולם ב
וזאת תביעה, כל על מראש ויתר ולא יקח שהרב רצה לא אכן שהוא
שלא ע"מ מישהו האכיל אדם שבאם ה ס"ק יב סי' נתה"מ ע"פ
לנידון דומה זה אין אמנם תשלום, לדרוש יכול אינו שוב שכר, לגבות
ברור לא [וגם ל"גניבה" שתק רק אלא האכיל לא שכאן כיון נתה"מ

ועוד]. ט יז סי' שו"ע עי' בכה"ג להשביע לטעון רשאים שאנו

מן שנטל מה את להחזיר הרב את לחייב יש כי נראה כן ואם
לחייב. יש כמה לשער שקשה אלא הדין

אבל הלויתיך כמה יודע איני טענו נפסק יט עה בשו"ע והנה
יודע ואיני ממך לויתי אמת אומר והלה כסף שתי הלויתיך לפחות
ודוקא משלם, להשבע יכול שאינו מתוך במקצת, הודה אם כמה,
מתוך מקום שמכל ע ס"ק ש"ך ועיין בו, אמוד שהוא בדבר שטענו

בו. אמוד כן שהוא מה על משלם להשבע יכול שאינו

מודה בשבועת חייב האם בי"ד, ע"פ במקצת שחויב מי והנה
פז וסי' יט ס"ק עה סי' ש"ך ודעת והסמ"ע הש"ך נחלקו במקצת,
טז. ס"ק פז כסמ"ע ושלא במקצת, מודה חיוב משום בזה שיש יג
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ט, ס"ק עה בפ"ת הובא הנו"ב, דעת אולם כש"ך, קי"ל ובד"כ
כסמ"ע. לי" "קים לומר יכול שהנתבע

כאן יש הרי חלק, לפחות להחזיר חייב שהרב פוסקים שאנו וכיון
כן [כמו האומד. כפי לשלם עליו וע"כ ב"ד, ע"פ במקצת מודה
ש' עדים ושני מאחר חייא ר' שבועת משום גם כאן יש לכאורה
שוים העדים שני מסוים בסכום ולפחות לקיחות, על העידו והמחסנאי

אומד. ע"פ לחייב יש וא"כ בו],

לדון: יש "הלקיחות" שווי על הרב נאמנות ולגבי

בטענתו, כפרן שנמצא במי ריב"ש עם שנחלק טו ס"ק עט ש"ך עי'
כפרן שהוחזק שמי ריב"ש ודעת החפצים, שווי לגבי נאמן אח"כ אם
שהוא דבר תובע עוד כל התובע, שיעריך כפי נוטל והתובע נאמן אינו
הבית בעל אין אחד, בדבר כפרן הוחזק אם שגם הש"ך ודעת אמוד,

מכחיש. הכפרן אם שבועה בלא החפצים שווי על נאמן

המגיע סכום מכל יופחת מקרה שבכל פשרה ע"ד נראה כן על
להוציא ניתן אין אבל ש"ח 70,000 של סך משכורות, או פיצויים לרב,

זכה. שכבר מה ממנו

איכפתג. היה לא אבל הרבה מחסיר שהיה עובד של משכורתו מה
למעביד.

תחילת מועד על הפיטורים, עצם על הן והטענות התביעות
פיצו על תביעותהפיטורין, שולם, שלא שכר תביעות פיטורים, יי

לקיחת על תביעה טעות, עקב ששולם שכר בגלל שכר החזרת נגדיות
וכן ובפשיעה במתכוון הזק בגלל נזיקין על תביעה כדין, שלא דברים

עבודתו. שעות היו ומה הרב, משכורת הגדרת

.1/1/83 מיום במפעל עובד הרב

למנות בזה "מוחלט נכתב: 6/1/02 מיום הרב של המנוי בכתב
שליט"א ב' הראשי הרב דרישת לפי המשחטה כרב א' הרב כב' את
רב שבלי הכשרות דרישות כל על תענה שהמשחטה מנת ...על
הדתית. המועצה ע"י אלא אישי הכשר לתת יכול לא הוא משחטה

כדלקמן..." יהיו העסקה תנאי
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"לקיחת ובענין הפיטורים בענין חלקי פס"ד כבר נתן ביה"ד
בנפרד. דברים",

העבודה: שעות לגבי תחילה

כפי הרב תפקיד העבודה, שעות הוגדרו לא לתפקידו נכנס כשהרב
הכשרות. דרישות כל על תענה שהמשחטה מנת על הוא שהוגדר

גם סופה. ועד העבודה מתחילת נמצא היה לא שהרב חולק אין
רב כי נכתב תש"ס מאלול הראשית הרבנות שבהנחיות חולק אין
שעת עד הפתיחה משעת במשחטה נוכח להיות "חייב משחטה

הסגירה".

הרב טענת קודם. עוד הנחיות גם שהיו להניח 26)ויש עמ' (בתגובות

התחיבות כל וללא הבעלים מצד דרישה כל ללא התקבל הרב כי
הנותן לנדא הרב כמו שהוא טענתו וכן אחרים, לתנאים או לשעות
מנהג אין אם ואדרבא ידיים. בשתי לדחותה ויש נכונה אינה הכשרים,
נוכח ולהיות החמה מזריחת תורה כדין לעבוד היה הרב על קבוע
בעיר מנהג היה "לא א: שלא סי' בחו"מ כנפסק בעבודה, הזמן כל
מביתם לצאת חייבים תורה, כדין אתכם שוכר אני להם שאמר או

הכוכבים". צאת עד מלאכה ולעשות השמש בזריחת

היה הרב הנטען שלפי שנה, 20 שבמשך להאמין קשה ומאידך
מזה. ידעה לא המפעל הנהלת ביום, שלש שעתים, שעה, רק נמצא
ועוד זאת מזה. ידעה לא הרב עבד שתחתיה שהרבנות להניח אין גם
המפעל ולדברי שבבעלותו נוסף מפעל לרב גם הרב את מינה המפעל
היו המפעלים שני עבודת כאשר למשכורת תוספת קיבל כך בעקבות

שעות. באותם

הן הרב, של ל"פירמה" זקוק היה המפעל כי פניו על שנראה מה
שעזר כת"ח הידוע הרב של המוניטין משום והן הרבנות דרישת בגלל

המפעל. של המכירות בקידום למפעל

משעות נעדר היה שהרב כך שבעקבות המפעל ב"כ טען והנה
שלמות, להקות ולפסול להחמיר המשגיחים לפעמים נאלצו העבודה

לאחרונה. רק להם נודע זה שדבר אומרים המפעל ובעלי
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בשעות נוסע היה שהרב כך שבעקבות המפעל ב"כ טוען עוד
נפגעה ש', הרב את כנהג העבודה בשעות עמו לוקח והיה העבודה
בוצעה אם טריפות... הוכשרו לא אם יודע "ומי הכשרות מלאכה

כדין..." המליחה מלאכת

עגומה. תמונה לנו מתגלה העדים, עדות את נקבל אנו אם אכן
היה. לא שהרב בגלל מולרדים 150 הטריפו בעמ'פעם הרב ב"כ (תגובת

של 15 בעמ' המפעל ב"כ ע"י יפה נענתה בסיכומיו 47 בעמ' וכן [בתגובותיו] 6

מתאימה,תגובותיו) בלתי בצורה נפתרות שהיו כשרות בעיות על וכן
המעטה. בלשון

לנדא הרב כגון הכשרים, שנותן רב כל כמו שהוא הרב טענת
נכונה. אינה

לאא. ובמיוחד מהמפעל! משכורת מקבל אינו כשרות נותן רב
גבוהה. כה משכורת

ב'ב. הרב והוא במפעל קיים הרי הכשרים נותן רב ועוד זאת
ג'. הרב יותר ומאוחר בתחילה

כן גם ברור אבל בתעודה, מעונין היה שהמפעל לכל ברור
כאשר ובודאי לכשרות כבדים נזקים גרמה הרב של ממושכת שהעדרות
הבכירים, הכשרות מעובדי אחד הפרטיים לעניניו עמו לוקח היה הרב
שצריכה טענה זו זו, שטענה אלא העדים. מדברי השתמע שאכן וכפי
שסמכו לקוחות ע"י או ההכשר, נותנת הרבנות, ע"י להטען הייתה
בטענה צד אינו לכאורה המפעל אבל הרב, של הטוב המוניטין על
אם בין ביושר שלא אם אף קודמו, מכירותיו סוף שסוף כיון זו

שוגג. היה אם ובין ושתק וידע מזיד היה המפעל

הקונה שאין בשוגג, איסור דבר לחברו שמכר למי דמיון וקצת
אין ובשוגג נהנה, סוף שסוף כיון כספו החזר מהמוכר לדרוש יכול
מוכר לגבי כז ס"ק ועי"ש כה, ס"ק קיט יו"ד בש"ך כמבואר לקנוס
"דבשוגג ג' ס"ק רלד חו"מ נתה"מ ועי' דרבנן, באיסור במזיד אף
נהנה המפעל כאן אף הנאתו", דמי כל משלם כן ועל עבירה אין

לשלם. ועליו ההכשר תעודת בגלל מהרב



בעבודה זלזל אבל ההכשר, את שנתן מפעל תקטורב

מליחה כגון דאוריתא אלא דרבנן איסור הנידון אין שלכאורה ואף
לגבי שם הסמ"ע דברי את כאן לומר וקשה הוושט, טריפות וריבוי
בחזקת עומדת "דמספיקא מטרפות: בהמה בדיקת בלא שמכר מי
קשה מקום מכל מדרבנן", אלא בדיקה צריכה ואינה טריפה שאינה

דאורייתא. איסור היה שנוהל כפי שבניהול לומר

הרבוא אם אף כן לאם המפעל כיאות, ושלא כדין שלא נהג
למטרה. לו שהציב מה את הרויח אלא ע"יהפסיד נוספת (ודוגמה

פדיון עבור סלעים חמש שטר לכהן שכתב למי א' ס"ק רלד פ"ת
חל שמהתורה כיון מדרבנן, פדוי אינו שבנו אף לו ליתן חייב בנו

הפדיון).

הע מן מקום יש אבל לכאורה, כאן החייבד בעל אחרת. לטעון דין
להחזיר חייבת בזול, מזונות האשה ומצאה לה, ושילם אשתו במזונות
שקמצה, ד"ה ב כד נזיר מתוספות למדנו זה ודבר המזונות, את לבעל
פ"ת וראה א. ס"ק ע' העזר אבן בפ"ת והובאו א' פח נדרים ור"ן
צריך אין לו שילם לא עדיין שאם סופר החתם בשם א ס"ק רלד
חדש מהפרי גם והביא שם הפ"ת הכריע וכן טריפה, דמי רק לשלם
ובדרישת בתעודה שלו הצורך בגלל שילם המפעל כאן אף שם. עיין
לשעה רק נזקק שהרב מראש יודע היה המפעל שאילו נראה הרבנות.
אחר, מחיר קובע והיה עמו מתמקח היה בודאי שעות, לשלש עד
בענין שכתבנו כפי תשובה לזה יש להפחית, ביקש לא שבהמשך ומה
ועל לו, צריך שהיה כיון הרב עם מלריב פחד שהמפעל "הלקיחות"

צודקת. אינה המפעל שטענת ברור אין כן

לאדם בדיעבד הכשרות תפילין למכור מותר האם עוד, ונמשיל
במקרה והרי מהודר, במחיר ולמכור לו, אכפת שלא מניחים שאנו
בדרך דיעבד היה שהכל בזמן הידור, של משכורת נדרשה שלפנינו

המעטה.

הדין. מן דברנו כאן עד אולם

מה וכפי הכשרות, במערכת חמור זלזול שהיה ונתברר מאחר
חמורים דברים היו הרי כשרים, עדים ע"י בפנינו ותואר שהועד
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בעל ת"ח היותו בגלל הרב את מוקיר הציבור כי נתברר בהשגחה,
כה מחסיר כיצד הציבור: כלפי ביושר שלא נהג הרב ולמעשה שם,
העבודה בשעת הכשרות מעובדי אחד לוקח כיצד מהעבודה, רבות
לנסיעות או בירושלים אמו את לבקר לנסיעה כנהגו שישמש כדי
המפעל, בעל לבין בינו דופן יוצאי כספיים קשרים ארוכות, פרטיות
קשות דוגמאות ועוד הרב של בכספת מופקד המפעל בעל של כספו
הרב כאשר התעורר שרק נקי יוצא לא המפעל גם מאידך רבות,

המפעל. את השבית

ומאידךע מהמפעל, לגבות ניתן לא שולם שלא ששכר נראה "כ
שמגיע להלן שיתברר שכר מכל וע"כ מכך, להרויח יכול לא המפעל
ו/או מציון" ל"עזר נוסף 1/3 יתן המפעל 1/3 לרב ישולם אזי לרב

בסרטן". למלחמה ל"אגודה ו/או למרפא" ל"עזרה

משכורת. בענין להלן ראה אולם

משכורת על כספים החזרת מהרב לדרוש שניתן נראה אין מאידך
על קיבל היו.שכבר שלא עבודה שעות

המשכורת חישוב

גדלגי שהמפעל וככל $750 במשכורת התחיל הרב אכן הרב רסת
מפעל עבור נוסף תשלום קיבל לא והרב הרב, משכורת גם גדלה

הרב. משכורת גם גדלה גדל, שהמפעל בגלל אלא נוסף,

פרטמכל שכר הסכמי כל הצדדים בין היו לא רואים שאנו מה
תרגיל אלא האמת אינו השכר בתלושי הרשום כל הראשון. להסכם
משלם היה המפעל שמות. ל-4 מהחלוקה נראה וכן נטו, לחשבון
שהמפעל גם מה פירוט. כל בלא הרב ע"י מוגשת שהיתה דרישה ע"פ

הנוסף... המפעל הפסקת אחר גם לשלם בתחילה המשיך

מצליחגירס המפעל אם ברוחים, שותפות מעין שהיתה הרב ת
רב או משגיח כלפי חמור הנראה דבר זה גודלת, המשכורת

משחטה.
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כן על ל-$750, פרט הסכם היה לא חוזה, כל שאין ומכיון
זה, בנידון מנהג כל שאין גם ומה המפעל, את לחייב אפשר אי
גם יוכל לא למה לדין, מחוץ שהעלה כשם המפעל כן ואם
בע"פ הסכם שהיה ברי טוען המפעל והרי לדין? מחוץ להוריד
השכר תביעת נדחית כן על אחרים מפעלים עבור תוספות לגבי
אולם היושר. מדיני - הדין" מן "שלא והן הדין מן הן הרב של

זה ביה"ד להחלטת התשס"ג)עד יקבל(סיון בתוקף הם שהפיטורים
בלבד. דולר 750 ע"פ

היאד. שמשכורתו שטוען למי וכמה, פיטורין פיצויי מגיע האם
חוזה. היה ולא המפעל רווחי ע"פ

וגובהם. הפיטורין ופיצויי הפיטורין מועד לדון נשאר

פשע העובד כן אם אלא לעובד, פיצוים לתת המדינה מנהג
תחתיה, חתר אם או לפטרו, נאלצה שהחברה עד לחברה נזק וגרם

הדיין. של דעת בשקול תלוי זאת גם נספחואף הפועלים משפט (ראה

(54 .עמ'

להעלות יש והנה פשיעה. נזיקין, של טענות הועלו שלפנינו בנידון
ששולם התשלום אלא רגיל עובד היה לא הרב אכן אם נושא. עוד
מסחריים, לצרכים הרב של בשמו להשתמש שאפשר משום בעיקר הוא

פיטורים. פיצויי מצאנו בכה"ג האם

מפעל להקים כדי פעולה שיתף א' שהרב טענה הועלתה בדיון
עבד, שהוא ובזמן עבד, הוא בו במפעל שיתחרה בהונגריה מתחרה
והנה עדים, שני ע"י שנתמכה בעדות המפעל בסיכומי 6 עמ' ראה
ולא בשר סוחר הרב אין כי היתה (50-51 (עמ' הרב ב"כ תגובת

ו מספקת, תגובה אינה זו תגובה עסקים. (בסיכומיאיש התגובה גם כן
פיצויי לגבי כי ברור וע"כ מספקת, תגובה אינה (11 עמ' התגובות

תאריך. מאותו לפחות פיצויים לרב מגיע אין הפיטורין

אתי לפטר רצה שהמפעל בזמן היה הזה המעשה שסיפור לציין ש
הרב.
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זה לדמות יש והאם בפיצויים, "המוחזק" מי לדון יש כן כמו
ט' סי' ב"ש ראה להוכיח. התובע על בחיוב ספק יש שאם לכתובה

ארוכים. והדברים

לאי כיום הנוהג לגבי ומנומקת ארוכה חו"ד הביא המפעל ב"כ
דומים. במקרים פיטורין פיצויי תשלום

וכלפי הכשרות כלפי חמורים דברים שהיו ספק אין שלפנינו במקרה
אפשר שהמפעל, להתעלם אין מאידך הציבור. כלפי וכמובן המפעל
להפסיד לא שלו, חשבונות בגלל עין העלים "ביודעין", כמעט לומר
לו יש והעיקר במפעל, זעזועים לגרום לא הרב, של המוניטין את

המיוחלת. הכשרות החותמת את

אלא קריטריונים ע"פ היו לא ששולמו המשכורות כי נתברר עוד
"השתתפות" בגלל הרב ולדברי בעבודה הוספות בגלל המפעל לדברי

וכיוצא. ותק עקב גדלה לא המשכורת המפעל. של ברווח

עד 1/1/83 מיום לשלם יש במלואם פיצויים מגיע אילו כן על
לצורך הראשונות השנים של המשכורת את להגדיל אין אבל ,11/02
לחשב יש כן ועל להצמדה, פרט האחרונה, המשכורת ע"פ הפיצויים,
לכל ממוצעת משכורת פיצויי ולתת ושנה, שנה לכל הממוצע את

למדד. הצמדה בצירוף עבודה שנת

המועד הוא פיצויים לתשלום הזכות סיום מועד לעיל שנאמר כפי
בהונגריה. מתחרה מפעל להקמת הנטען כפי פעולה שיתף הרב שבו

שכתבנו מה בגלל וגם רואים שאנו החומרה כל בגלל אולם
ושליש הפיצויים, שליש לרב ישלם שהמפעל מחליטים דברנו, בתחילת
מציון עזר הבאים: מהמוסדות לאחד כתרומה ינתן הפיצויים של נוסף

בסרטן. למלחמה האגודה ו/או למרפא עזרה ו/או

להחזיר צריך שהרב הדין פסק של קודם בחלק ונפסק מאחר
מגיע שאין יתברר אם אולם מהפיצויים, ינוכה זה סכום ש"ח 70,000
הרב על אין ש"ח, 100,000 ע"ח קיבל והרב מאחר סכום כל לרב

סכום. כל להחזיר



בעבודה זלזל אבל ההכשר, את שנתן מפעל תקיטרב

זה: בתיק הדין פסקי כל לסיכום

כדין.א. פוטר הרב

התשלום: לגבי

החלטהא. ע"פ ופיצויים משכורת עבור ש"ח אלף מאה קיבל הרב
בי של ה"ד.קודמת

מיוםב. ל$750 פרט שכר עבור תשלום כל לרב מגיע אין
בתוקף הם שהפיטורין ביה"ד להודעת ועד חודש לכל 1/12/03
שהיה בחוזה שנכתב הסכום הוא זה סכום התשס"ג. מסיון

בתחילה.

ועדג. 1/1/83 שבין התקופה עבור מהפיצויים שליש יקבל הרב
בצירוף ושנה שנה כל של ממוצעת משכורת חישוב לפי 11/02
עד או ב בסעיף הנזכר לתאריך עד 12/02 ומהתקופה הצמדה,

"הונגריה")לתאריך שניהם.(שיחת שבין המוקדם

מציון,ד. עזר הבאים מהמוסדות לאחד נוסף שליש יתרום המפעל
יהיו הקבלות בסרטן. למלחמה האגודה ו/או למרפא עזרה ו/או

המפעל. של

שומר יום, 90 בתוך הנ"ל התרומה על קבלה תוגש לא אם
הדין. פסק של זה חלק לשינוי אפשרות ביה"ד

ש"חה. אלף מאה ינוכה ג ב, סעיף ע"פ לרב המגיע סכום מכל
למפעל. להחזיר הרב שעל ש"ח 70,000 וכן לרב שולם שכבר

קיבל.ו. שכבר תשלום כל להחזיר הרב את מחייב ביה"ד אין

נדחות.ז. הצדדים של התביעות כל לעיל לנאמר מחוץ

האמור: מכל העולה

שהואא. משום הזמן בתוך שכירות להפסיק יכול משכיר שאין אף
ניתן בשוכר היא האשמה אם מקום מכל שונאים, נהיו והשוכר

הבית. ובעל בפועל הדין שהוא ואפשר להפסיק,
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אםב. שררה, חזקת לו שיש אף פועל, לפטר רשאי הבית בעל
לפטרו יכול שאין אלא שעבד. בעבודה צורך עוד לו אין

החודש. באמצע

השכירות,ג. בתמורת למשכיר צורך אין כאשר שכירות לגבי
הזמן. בתוך להוציאו רשאי האם ורא"ש, תוספות נחלקו

צורךד. שאין נתברר היום ובאמצע להשקות פועל ששכר בעה"ב
שאין נראה מראש, שילם אם אבל מלשלם, פטור בהשקאה,

מחזיר. הפועל

בחציה. וטבעה מסוימת, סחורה להוביל סתם ספינה ששכר מי
כיון הכל, משלם שילם, לא עדיין שהשוכר אף לש"ך הדרך,

ספינתו. והפסיד איבד שהמשכיר

נעיםו. ואינו שכיח שאינו למקרה אפילו להתנות, פועל על
גירושין. של במקרה ישלם מי כגון להתנות,

ישז. א"כ אלא בפועל חושד שהוא לומר נאמן אינו מעביד
לדבר. רגלים

שלאח. משום פועל, ע"י סחורה מלקיחת הנהלה של עין העלמת
גם מחילה ואינה למתנה כהסכמה אינה עמו, להסתכסך רצו

ארוכה. תקופה נמשכה אם

חייב,ט. כמה ברור אין אבל להחזיר חייב שפועל ברור כאשר
לחייבו ויש במקצת. מודה כדין להשביעו ניתן אם מחלוקת

ממנו. להוציא לא אבל לו המגיע ע"ח אומד ע"פ

עבודהי. שעות עבור תשלום להחזרת מפעל לטענת מקום יש
להם אכפת היה שלא שברור אף משגיח, ע"י בוצעו שלא
יחתום שעליו התעודה רק אלא המשגיח, של העבודה משעות

חתם. אכן והמשגיח המשגיח
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נ סימן

דין עורכי בעניני בתביעות דין פסקי

.`xzei jxev did `l aeye miqkp qpekk dpnzpy c"er

raz `le ,qkpd zwelg zra wzyy miqkp qpek /ciwtza

.exky

.adaeb lr dpewd z` rcii `le ea`ha qkp xiardy oic jxer

dzegt ezeixg` m`d laewndn jenp xky laiwy c"er /miqnd

ote`a wx dpewd z` rcii xy`k /`ln xky laiwy c"ern

.cqtdd ly wfp miaygn cvik /illk

א

ככונס התשס"ג במרחשון כ"א בתאריך ז' עו"ד את מינה ביה"ד
דירת למכירת יחיד נכסים ככונס התשס"ג בטבת ד' ובתאריך נכסים,
מאוחר הגיעו הצדדים אולם נתניה, 25/9 חן שבשדרות ר' הזוג בני
התשס"ג א' אדר ז' בתאריך בביהמ"ש דין כפסק שאושר להסכם יותר

האשה. לידי תעבור הדירה פיו ועל

טרחה. שכר לקבלת בקשה ז' עו"ד הגיש 19/2/2003 בתאריך

דיון ניהל ובעקבותיה שכנגד הצד תגובת את ביקש הדין בית
בעבור תשלום ז' לעו"ד שמגיע מחליט הדין בית הצדדים, במעמד

מוקטן. תשלום אמנם נכסים, כינוס

היא הלכה ביה"ד, מטעם תפקיד קיבל ז' שעו"ד כיון לכך ההסבר
לו מגיע לשליחותו, לבסוף הוצרכו שלא אף שליחות, שקיבל ששליח
לחולה ודורמסקין כרוב "להביא ע"ב קטז קמא בבא כמבואר תשלום,

משלם". שכרו לו נותן שהבריא או שמת ומצא והלך

הוכחה אינה הגירושין הסכם בעת הנכסים, כונס של שתיקה גם
מאידך אבל הוכחה, בגדר רק היא שתיקה טרחתו, שכר על לויתורו



נ סימן / משפט חושן / במשפט עיונים תקכב

חו"מ בש"ך כמבואר לאדם, המגיע דבר על ויתור או הקנאה אינה
ט', ס"ק רגל)פא לפושט שתיקה לגבי שכתבנו במה טז סי לעיל כי,(וראה אם

ששתק בשעה המעטה, בלשון יפה, נהג ז' שעו"ד לומר שקשה ברור
הגירושין. הסכם את הזוג בני שערכו בעת

ביה"ד החליט מוגדרים, שאינם מהדברים הם כינוס ודמי מאחר
מוקטן. באופן הטרחה שכר שישולם

שהוא מודיע הוא בה ,16/6/2003 מתאריך ז' עוה"ד הודעת לאור
טרחת שכר בענין הפשרה הצעת את שביה"דמקבל ולאחר הכונס,

ביה"ד: מחליט האמורה, ההודעה סעיפי כל את שקל

הדירהא. מערך 1.5% סך על יעמוד ז' עו"ד הכונס, שכ"ט
מע"מ. כולל כבר זה סכום בשלמותה,

בעתוןב. פרסום מודעות בעבור תשלום נכסים הכונס יקבל בנוסף
ש"ח. 2,200 סך

וכו'ג. ביקור 14/1/2003 ביום לנתניה נסיעה בעבור יקבל כמו"כ
.$150 סך

הכונס.ד. של בשכ"ט כלולים ההוצאות שאר

ב

13,000 בסך ג' א' עו"ד נגד ב' א' הרב של היא שלפנינו התביעה
- לתובע הודיע לא שהוא כך עקב לתובע שנגרמו הפסדים על ש"ח
יחויב הוא זו דירה במכירת כי - הנתבע של שירותיו את ששכר
ערר בהגשת רשלני טיפול על כן וכמו ש"ח, 10,000 בסך שבח במס

שבח. מס של הגבוהה שומה על

'83 בשנת שקנאה בעמנואל דירה היתה לתובע הרחבה, וביתר
שעל פ' לבין התובע בין חוזה נחתם 5/7/90 בתאריך ,$42,000 ב-
,$35,000 בסך לפ' הדירה את ג' עו"ד באמצעות התובע מכר פיו
בתשלום חייב הוא אין כי התובע הבין בהפסד נמכרה והדירה מאחר
כמה ישלם היותר לכל כי לו אמר הנתבע אף ולדבריו שבח, מס
קיבל החוזה אחר חדשים 4 כ- אולם ש"ח, 300 או שקלים מאות
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והצמדה ש"ח 10,000 כ- ע"ס תשלום חיוב הודעת המס משלטונות
.5/11/90 מתאריך

של בסכום נמכרה הדירה כי שבח מס הערכת ע"פ נקבע זה סכום
הדירה משווי 10% גבו כן וכמו ,35,000 של בסכום ולא $47,000

אינפלציה. מס בגלל

בשעתו מורכב היה שבח מס הרי הנתבע, ע"י שהובהר כפי
במקרה היה לא וזה - הדירה של ריאלי רווח על גבוה מס מתשלום
ההפרש על 10% בשווי אינפלציוני רווח על מס על וכן שלפנינו
באותה שדהרה באינפלציה, להתחשב בלא למכירה הקניה בין בשקלים

תקופה.

אלף 35 ב- נמכרה שהדירה למרות כי השגה הגיש הנתבע אמנם
בצורה פעל הנתבע כי התובע שטוען אלא אלף, 47 ב- הוערכה

ומסמכים. נימוקים ללא ערר הגיש כאשר רשלנית,

שווה (שהיה $5,000 לשלם שעליו יודע היה שאילו טוען התובע
היה אלא הדירה, את מוכר היה לא מסים עבור ש"ח) 10,000 ל- אז
שאינה בצורה מוכר שהיה או ממס, פטור והיה שנים 3 עוד ממתין

כי וטוען במס. בגללחייבת ידו על בוטלה התובע שמכר קודמת מכירה
קודמת מכירה באותה כן כמו מיסים. בעבור נוספים ב$800 חיוב שהיה
המכירה. את מבטל הוא $300 על יעלה שבח מס אם כי לנתבע אמר

שבח, מס בעניני מתמצא שהתובע הבין הוא כי היו הנתבע טענות
הוא הפסד לו שיש שמכיון בבטחון אמר שהלקוח למרות ואעפ"כ

לו אמר הנתבע שבח במס חייב מדומהשלפעמיםאינו הוא ההפסד
שהוא טוען כן כמו ,35 ב- ומכר 42 ב- שקנה למרות שבח מס ויש
שסוכם והמחיר מאחר שבח מס על בהשגות לטפל חייב היה לא
הבין הוא זה מחיר ולאור זול, מחיר שהוא %½+מע"מ היה עליו

שבח. מס על בהשגות לטפל מתפקידו זה שאין

שאם שאמר והראיה שבח מס מעניני ידע התובע כי מוסיף הנתבע
שאין בבטחון אמר התובע כן וכמו מס כלל ישלם לא שנים 4 ימתין

שכן הערתי ואני .יתכןמס
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מהסיבות וזאת התובע של בנזקיו הנתבע את לחייב יש כי נראה
דלהלן:

לו להודיע הנתבע על היה מס, שאין מבין שהוא אמר כשהתובע
מס דהינו רווחים, כשאין גם גבוה מס יש אלא כן שלא מידית,
גם מס ודאי שיש להודיעו וכן מהעסקה, 10% של בשווי אינפלציה
ידוע הדברים מטבע זה שדבר כיון מס, יש אם ספק ולא הפסד, על

מקצוע. לבעלי ורק אך

לקונה מודיע שמוכר מספיק האם נכבדה בשאלה לדון עלינו וכאן
מאמין לא או "קולט" לא שהקונה מבין הוא אפילו ברכב, מום שיש
"עיונים בספר זה בעניין שכתבתי במה [ראה המוכר, של בידע

בהר]. לפרשת בפרשה"

בהמה, ממנו לקנות שבא לקונה, שהודיע ממוכר ללמוד גם וניתן
ראה והקונה מומים, של רשימה לקונה מוכר שהוא בבהמה שיש
לקונה יש לקונה, שהודיע מום לגבי גם כן ועל נכון, אינו שחלקם
שכמו וחושב ליבו שם לא שהלוקח כיון המוכר, כלפי אונאה טענת
ראה נכונים, אינם המומים שאר גם נכון אינו רואה שהוא שמה
הצד של לטעות שגרם מי בין לחלק יש אמנם ח, רלב חו"מ שו"ע
מעצמו, שכנגד הצד שטעה טעות לבין אונאה, יש ודאי שאז שכנגד,
הלוקח אם ואז ספק, ללוקח שיש המוכר יודע אם מספיק יותר, ועוד
ראה אונאה, על טענות ללוקח אין ששוב לבדוק, חשש לא ולא קנה

להבחינוסמ"ע יכול שהלוקח דבר היה אם "וה"ה י: ס"ק רלב
והמוכר כן לעשות הקפיד ולא ולטעמו לנסות שיכולים כגון לאלתר
שאין מבין היועץ, ובודאי כשהמוכר אבל חוזר", אינו סתם, לו מכר
בנזקים לחייב יש וכן טעות, מקח כאן יש ודאי ליבו, אל שם הלוקח

בשכר. יועץ אצל

מאחר לטאבו, הניירות בהעברת מצטמצם אינו עו"ד של תפקידו
ביה"ד בפני גם שנאמר וכפי העו"ד, פקידת זה את עושה כלל ובדרך
מוקשים יש היכן ללקוח ליעץ הוא עו"ד של תפקידו הנתבע, ע"י

פשוט. אינו הוא פשוט שנראה דבר והיכן
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מס, שיש להודיע המקצוע בעל על היה מס, שאין אמר כשהלוקח
הכין והוא מאחר הדירה, קנית שנת את ידע לא שהנתבע נכון זה אין

שבשניםלפטורטופס ידע אחד וכל בתיק נמצא שהעתקו ממס
6 בעמ' הנתבע של דבריו כן ועל דוהרת. אינפלציה היתה '83-'90

הדירה"לא נקנתה מתי היההסתכלתי לא לטפל תפקידי היה לא זה
עצמיענין נכונים.לנדב אינם לזה",

שקיבל, בתפקיד זלזול על ומראים ביותר חמורים הם אלו דברים
מראש הודיע כי התובע ע"י ז כנספח שצורפו הנתבע של דבריו כי נעיר
שהודה כפי נכונים אינם הם אינפלציוני מס 10% ב- יחויב כי לתובע

עצמו הנתבע 7)בהם עמ' סוף הדברים(פרוטוקול לו אמרתי לא "באמת
אלו דברים לכתוב". דין עורכי נוהגים כך במכתבי כתובים שהם כפי

כנתבע. נכבד אדם בהם נכשל כיצד מקוממים, הם

½%) נמוך שכ"ט לקח שעוה"ד כיון כי לטענה הצדקה כל אין
הוא סכום שלקח ברגע כי מאחריות, פטור הוא כן על צד), מכל
ברור זה אין וגם רע. ונמצא לשולחני דינר מראה מדין בתשלום חייב
במקום מודיעים הדמים אין וגם כזה. סכום גם הלוקחים עו"ד שאין

נוהג שלא)שיש סי' החשן, קצות דרב(עי' מפרוטה ראיה להביא ויש ,
ממנה הנהנה ואעפ"כ האנשים, לרוב הרבה שווה אינה שודאי יוסף,
שכזה פעוט דבר בשביל השומר לטעון יוכל ולא שכר, כשומר דינו

שכר. שומר ולהיות להשתעבד מוכן איני

התצהיר טופס את הכין שהוא 2 עמ' הגנה בכתב כותב התובע
4 בתוך דירה היתה שלתובע במפורש כתב ובתצהיר ממס לפטור
כי מודה הנתבע ,83 בשנת נקנתה הנוכחית והדירה אחרונות שנים

שא התובע של לדעתו אלאהצטרף רווח, כשאין משולם שבח מס ין
חייב אינפלציוני, רווח היה לתובע כיוון זאת שלמרות נתברר שאח"כ
ידע לא וכי התובע, כלפי בתפקידו פשע הנתבע א"כ במס, הוא
החוק את ידע לא ואם אינפלציה היתה 90 - 83 שבשנים הנתבע

לעו"ד. באים זו למטרה שהרי הוא פשיעה ודאי

וללא נימוקים ללא בהשגה הנתבע שטיפל הטיפול כן כמו
התובע. כטענת רשלני טיפול נראה אסמכתאות,
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בלתי ייעוץ עקב שנגרמו נזקיו את לתובע לשלם הנתבע על כן על
לתובע. שייעץ מספיק

מה בחשבון לקחת עלינו הנתבע את לחייב באים כשאנו אמנם
התובע. של נזקיו היו

מאוחר ובשלב שקלים, מאות כמה לשלם מוכן שהיה אומר התובע
ולשלם הנכס את למכור לתובע שווה שהיה נראה א"כ דולרים, מאות

הנתון. ע"פ ש"ח 600 אז שווה שהיה ,$300 עד

דהיינו ש"ח, 8,000 סך לתובע לשלם הנתבע את לחייב נראה ע"כ
(7697 + 1440) = 9136 שבח למס הנתבע ששילם התשלום כל
התובע מוכן שהיה ש"ח 600 כ- אז שהיה $300 של הסכום בניכוי
קיבל סוף וסוף מאחר ש"ח 500 כ- של נוספת ובהורדה לשלם,
קרוב שווה היה שבודאי להניח ויש למכירה, מזומן כסף לידיו התובע

זה. ביןלסכום זוז, אלף בידו ויהיו ליתן רוצה אדם כמה אומדים א: ג מכות (עי'

שנים) עשר ועד מכאן נותנן בין יום שלשים ועד מכאן .נותנן

דינר מראה מדין הוא הדין עורך את לחייב שניתן החיוב מקור
לשולחני דינר "המראה ו: שו בשו"ע כנפסק רע, ונמצא לשולחני
אע"פ לשלם חייב ראהו בשכר אם רע, ונמצא הוא יפה לו ואמר
שכר המקבל באומן כי להוסיף ויש להתלמד", צריך ואינו בקי שהוא
כתב שכבר וכפי השולחני, על סומך שהלוקח ניכר שיהיה צורך אין

שם מרבבה ובדגול יא ביאורים שו בסי' המשפט בסוףנתיבות (נדפס

ערוך) .השלחן

ב) בחלק אי"ה ואולי זה, דין פסק בנימוקי עוד להרחיב יש .(נ"ב,




