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שאלות אקטואליות בדיני ממונות 
לע>ם שלו>ם  מ>דרש'  מ'בי>ת 

בית 
דין של שלשה צריך... שיהא 

בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן. חכמה, 
ויראה, וענוה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת 

הבריות להן, ובעלי שם טוב: וכל אלו הדברים מפורשין הן 
בתורה. הרי הוא אומר "אנשים חכמים ונבונים" הרי בעלי חכמה 

אמור. "וידועים לשבטיכם" אלו שרוח הבריות נוחה מהם. ובמה יהיו 
אהובים לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה 

ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות: ולהלן הוא אומר "אנשי חיל" אלו 
שהן גיבורים במצות ומדקדקים על עצמם וכובשין את יצרן עד שלא 

יהא להן שום גנאי ולא שם רע, ויהא פרקן נאה. ובכלל אנשי חיל, 
שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כענין שנאמר 
"ויקם משה ויושיען". ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך 

להיות עניו: "יראי אלהים" כמשמעו. "שונאי בצע" 
אף ממון שלהם אינן נבהלין עליו ולא רודפין 

לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבהל להון 
חסר יבואנו: "אנשי אמת" שיהיו רודפין 
אחר הצדק מחמת עצמן בדעתן, אוהבין 

את האמת ושונאין את החמס ובורחין 
מכל מיני העול )רמב''ם(

על סדר פרשות השבוע
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פרשת וישלח

ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר  ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו  ָנָׁשיו  ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי  ַּבַּלְיָלה הּוא  ַוָּיָקם 
ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיּבֹק )בראשית לב, כג( 

ודינה היכן היתה, נתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא יתן בה עשו עיניו )רש”י(

הסטודנט שהוחבא  בתא המטען" 

יְדוָּעה  אוּנִיֶבְרִסיָטה  ּבְ ֵמד 
ֹ
לו וֲַאנִי  נִי,  ּדָ ִמי  ׁשְ

ד 
ֹ
עו ִעם  י  ִהּגְַעּתִ יִץ  ַהּקַ יְֵמי  ל  ׁשֶ ִעּצוָּמם  ּבְ ִריָדה. 

ֹ
ּבְִפלו

ּבָּה  נַָסְענוּ  ָרֵאל, 
ֹ
יְִש ֶאֶרץ  ּבְ ְלִבּקוּר  ֲחֵבִרים  ַאְרּבָָעה 

ֶעֶרב  ּבְ ִרי.  ֶאְפׁשָ ם 
ֹ
ָמקו כָל  ּבְ וְִטיְַּלנוּ  וְּלָרְחּבָּה  ְלָאְרּכָּה 

י ְזַמן,  ֵתר ִמּדַ
ֹ
ם יו ֶאָחד נַָסְענוּ לַיָּם ּבְִנַתְניָה, ִהְתַעּכְַבנוּ ׁשָ

ן 
ֹ
ּבוּס ָהַאֲחרו

ֹ
טו

ֹ
ָהאו לַיִם ּגִּלִינוּ ׁשֶ ר ִלירוּׁשָ

ֹ
ָרִצינוּ לֲַחז וְּכׁשֶ

ָעה.  בָר ָעזַב ִלְפנֵי ֲחִצי ׁשָ ּכְ

נִית. ֶאּלָא 
ֹ
ֵרָרה וְֶהְחלְַטנוּ ְלַהְזִמין מו א ָהיְָתה לָנוּ ּבְ

ֹ
ל

וְׁשוּם  ים,  ֲאנָׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָהיִינוּ  ּבְִבָעיָה:  נְִתַקְלנוּ  ָאז  ׁשֶ
ּכָל  לַֻמּתָר.  ֵמֵעֶבר  ֶאָחד  ֵסַע 

ֹ
נו לַָקַחת  ִהְסּכִים  א 

ֹ
ל ֶנָהג 

ֶנָהג  ֲאִפּלוּ  ָמצָאנוּ  א 
ֹ
וְל ָעְזרוּ,  א 

ֹ
ל ּלָנוּ  ׁשֶ ְכנוִּעים  ִ ַהּשׁ

ה  ּבַּמַּצָב ַהזֶּ ק. ֵהבַּנוּ ׁשֶ
ֹ
ן מוּל ַהח ּכֵ ִהְסּכִים ְלִהְסּתַ ֶאָחד ׁשֶ

ב.
ֹ
ֶאְמצַע ָהְרחו ת ֶאת ַהּלַיְלָה ּבְ

ֹ
נְִצָטֵרְך ְלבַּלו

ל ֶאָחד ֵמֲחֵבַרי. הוּא ִהּצִיַע   ׁשֶ
ֹ
חו

ֹ
מ ן ּבְ

ֹ
ְלֶפַתע ָעלָה ַרְעיו

ּלַָקְחנוּ  לָה ׁשֶ
ֹ
ְזוָָדה ַהּגְדו ְך ַהּמִ

ֹ
תו א ּבְ ֶאָחד ֵמִאּתָנוּ יְִתַחּבֵ ׁשֶ

ְזוָָדה  ר ֶאת ַהּמִ ם ְלֻכּלָם, ּכֲַאׁשֶ
ֹ
ֶרְך, וְכְָך יְִהֶיה ָמקו ִעּמָנוּ לַּדֶ

ִרי. ַאַחד ַהֲחֵבִרים 
ֹ
ְטָען ָהֲאחו ַהּמִ ָתא  ּבְ ּכַּמוּבָן,  נֲַעִמיס, 

ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ּכְ ְזוָָדה,  ַהּמִ ְך 
ֹ
תו ּבְ וְנְִדַחק  לַַהְרּפְַתָקה  ב  ִהְתנַּדֵ
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ַאֲחֵרי  ם. 
ֹ
ִלְנׁש יוּכַל  הוּא   

ֹ
ְרּכו ּדַ ׁשֶ צַר  ַתח  ּפֶ ִאיִרים  ַמׁשְ

וַּדַאי  הוּא ּבְ ַמְחנוּ ׁשֶ ָ
ׂ
ת ָעצַר ְליֵָדינוּ ֶנָהג זֵָקן, וְש

ֹ
ּקו ּכַּמָה ּדַ

ט ֶאת ַהּתְַרִמית. 
ֹ
א יְִקל

ֹ
ל

ְטָען  ַהּמִ ּתָא  ְך 
ֹ
ְלתו ּבְִזִהירוּת  ְזוָָדה  ַהּמִ ֶאת  ֶהֱעַמְסנוּ 

ַעד  ש”ח   400 ל  ׁשֶ ְמִחיר  ַעל  ָהג  ַהּנֶ ִעם  וְִסּכְַמנוּ 
ּבִּצְַענוּ,  ָעז ׁשֶ

ֹ
ְרּגִיל ַהּנו ֶרְך צַָחְקנוּ ַעל ַהּתַ לַיִם. ּבַּדֶ ִלירוּׁשָ

ָהג  ַהּנֶ ֵדי ׁשֶ ִלית ּכְ ַאְנּגְ ר ַרק ּבְ ר ֲאנְַחנוּ נְִזָהִרים ְלַדּבֵ ּכֲַאׁשֶ
ָהג ֶאת ְמִחיר  ּלְַמנוּ לַּנֶ לַיִם ׁשִ ִהּגְַענוּ ִלירוּׁשָ ׁשֶ א יִָבין. ּכְ

ֹ
ל

ם ֶאת  ָ ִמּשׁ ִציא 
ֹ
ְלהו ֵדי  ּכְ ְטָען  ַהּמִ ְלָתא  ִמַהְרנוּ  ַהּנְִסיָעה, 

ַע 
ֹ
ִלְנס נִית 

ֹ
ַהּמו ֵהֵחּלָה  ְלֶפַתע  ַאְך  י,  ׁשִ

ֹ
ָהֱאנו ְטָען  ַהּמִ

ת ֶנֶעְלָמה ֵמֵעינֵנוּ.
ֹ
נִיּו ְך ׁשְ

ֹ
ּבְִמִהירוּת, וְּבתו

ָמה  יַָדְענוּ  א 
ֹ
וְל ם, 

ֹ
ּפְִתא ָרה  ּקָ ֶ ּשׁ ִמּמַה  ֲהמוִּמים  ָהיִינוּ 

ל ֶמַתח ָרִאינוּ ֶאת ֲחֵבֵרנוּ  ָעה ׁשֶ ת. ַאֲחֵרי ּכֲַחִצי ׁשָ
ֹ
ו
ֹ
לֲַעש

ָהג ָקלַט  . “ַהּנֶ
ֹ
ּלו הוּא ִחוֵּר ּכֻ ׁשֶ  ְלכִוּוּנֵנוּ ּכְ

ֹ
ה ֶאת ַעְצמו ְמַדּדֶ

ִלי  ָאַמר  “הוּא  ל, 
ֹ
קו ֶפל  ׁשֵ ּבְ לָנוּ  ר  ִסּפֵ ָעלָיו”,  ָעבְַדנוּ  ׁשֶ

ְרּגִיל  ת לָנוּ ּתַ
ֹ
ו
ֹ
ִלית, וְֶהְחִליט לֲַעש ב ַאְנּגְ

ֹ
הוּא ֵמִבין טו ׁשֶ

ּבֲַחזָָרה. 

ִציא 
ֹ
הו וְּכׁשֶ ֵמם, 

ֹ
ׁשו ב 

ֹ
ְרחו ֵאיֶזה  ּבְ ִתי 

ֹ
או ָעצַר  הוּא 

ֶקל  ׁשֶ  1,000  
ֹ
לו ם  ּלֵ ְלׁשַ ִתי 

ֹ
או ִהְכִריַח  ְזוָָדה  ֵמַהּמִ ִתי 

ֹ
או

י  ּלְַמּתִ ֵרָרה ׁשִ ֶסר ּבְ
ֹ
ָסף. ֵמח

ֹ
ֵסַע נו

ֹ
ן וְלַָקח נו ּכֵ ִהְסּתַ ַעל ׁשֶ

ה  ָרִטי, ֲאבָל ּכֵָעת ֲאנִי ְמצַּפֶ ֶסף ִמּכִיִסי ַהּפְ  ֶאת ּכָל ַהּכֶ
ֹ
לו

ן ִלי 200  ם יִּתֵ ּכָל ֶאָחד ִמּכֶ כוּם, וְׁשֶ י ּבַּסְ ִאּתִ קוּ  ְתַחּלְ ּתִ ׁשֶ
ָקִלים”. ׁשְ

ָהג  ַלּנֶ ּלֵם  ְלׁשַ ָצִריךְ  ָהיָה  ֶהָחבֵר  ַהאִם  אֵָלִתי הִיא,  ׁשְ
ׁש 

ֹ
לְִדר ל 

ֹ
יָכו הּוא  ה 

ֹ
ַמֲעֶש ְלַאַחר  וְַהאִם  ש”ח?   1,000
לּום? ׁשְ ּתַ  ּבַ

ֹ
נּו ְלהְִתַחּלֵק אִּתו ֵמאִּתָ

“
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! תשובה בקצרה
כָל  ֶמת ֲעֵליֶהם, ּבְ

ֹ
ָהג ּתְַרע ה, וְיֵׁש לַּנֶ

ֹ
א יֵָעֶש

ֹ
ּל ה ׁשֶ

ֹ
וּ ַמֲעֶש

ֹ
ֵהם ָעש ַעל ַאף ׁשֶ

יוָן  ּלַָקח, ּכֵ ּכוּן ׁשֶ  ַעל ַהּסִ
ֹ
ם לו ּלֵ א ָהיוּ ַחיִָּבים ְלׁשַ

ֹ
נִית ֵהם ל

ֹ
ִחינָה ָממו ֶפן ִמּבְ

ֹ
א

טוִּרים  ּפְ ֵהם  ׁשֶ וַּדַאי  ּבְ וְלֵָכן  לוּ.  ִקּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְַסּפִית  ֲהנָָאה  ַעל  ְמֻדּבָר  א 
ֹ
ּל ׁשֶ

ִהְרוִיחוּ  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצִריכִים  ֵהם  ֲעַדיִן  ֲאבָל  ש”ח.   1,000 ם  ּלֵ ׁשַ ִמּלְ
נִית ַאֶחֶרת. 

ֹ
א ֻהְצְרכוּ לַָקַחת מו

ֹ
ֲהֵרי ֵהם ל וְֶנֱהנוּ, ׁשֶ

יוָן  ֶוה, ּכֵ ׁשָ  ּבְ
ֹ
ף ִאּתו ּתֵ ּתַ נִי – ֲחֵבָריו ְצִריכִים ְלִהׁשְ ם ּדָ ּלֵ ִ ּשׁ ֶ ֵגַע ְלַמה ּשׁ

ֹ
נו ּבְ

ק ּבֶַהְפֵסִדים. ּתִָפים ּבַּנְִסיָעה, וְֵהם ְצִריכִים ְלִהְתַחּלֵ ִבים ְלׁשֻ ֵהם ֶנְחׁשָ ׁשֶ

! תשובה בהרחבה
א. האם היה מותר לנוסעים ‘לעבוד’ על הנהג?

אסור היה לנוסעים לעשות דבר זה מכמה סיבות – יש בזה חילול השם110, וגם 
יש בזה איסור גניבת דעת, שהרי הם גונבים דעתו של הנהג111. הנהג חושב שהוא 
מסיע כמות מסוימת של נוסעים והוא לא יודע מה הם עושים, וכך הם מוציאים ממנו 
רווחים שלא מדעתו. בנוסף לכך, אסור לעשות מעשה שיכול להזיק את חברו, וכאן 
הם היו יכולים לסכן את הנהג בקנס112. בנוסף, יש איסור לעבור על דעת בעל הבית, 

שבמקרה הזה הוא בעל המונית113.

אבל, אחרי שהם כבר עשו מעשה לא טוב, צריך לדון מבחינה ממונית האם נקבל 
את הטענה של הנהג על תוספת שכר. 

ב. האם מי שגוזל חפצי חברו ומשתמש בהם צריך לשלם?

מה דין אדם שגזל חפצים של חברו ונהנה מהשימוש בהם, האם עכשיו הוא צריך 
רק לשלם או להשיב את הגזילה, או שמא הוא גם צריך להוסיף תשלום של שכירות 

בשווי של דמי השימוש?

 110  יומא פו, עמוד א.

 111  דין גניבת דעת נפסק בשו”ע סימן רכח )סעיף ו(.

 112  רשב”א בבא קמא )דף ב, עמוד ב, ד”ה אבל(. ועיין עוד: שו”ת חתם סופר חלק יורה דעה )סימן רמא( וברכת 
שמואל )סימן ב(.

 113  להלכה נפסק שאדם שקיבל חפץ לשם מטרה מסוימת ושינה מהמטרה הזו – אינו נקרא גזלן. כך נפסק 
בשו”ע סימן שט סעיף א )עיין עוד סימן רצא סעיף כו בב”י(. אבל בכל אופן לכתחילה הדבר אסור.
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למדנו בגמרא דין הזהה לדין הזה. הגמרא דנה בדין של מי שתקף )גזל( את הספינה 
של חברו ועשה בה שימוש, ועכשיו בעל הספינה תובע כסף עבור השימוש. בגמרא 
כתוב שאם המשתמש התכוון לגנוב את הספינה )על כל פנים לזמן קצר( מבלי לשלם – 
הוא פטור מלשלם על השימוש. סיבת הדבר היא, שלומדים זאת מהפסוק “והשיב את 
הגזילה אשר גזל”114 – כעין שגזל יחזיר ולא יותר115. ויש מוסיפים לבאר שהגזלן קנה 
את הספינה בקנייני גזילה116, ולכן אין הוא חייב לשלם על השימוש, שהרי זה כאילו 
השתמש בחפץ שלו117. וכן הוא הדין בכל גזלן, שכל עוד החפץ קיים עליו להחזיר 
את החפץ כמו שהוא, ואם החפץ נפחת או נחסר ישלם לנגזל רק מה שהחסיר. את 
דמי השימוש אין הגזלן חייב לשלם במקרה כזה. אבל אם הוא לא התכוון לגזול, אלא 
דעתו הייתה לשכור את הספינה, והספינה באמת עומדת לשכירות, אז ישלם לו דמי 

שכירות. וכך נפסק בשו”ע118.

ג. דר בבית חברו שלא בידיעתו, האם חייב לשלם שכירות?

בדעת  שאין  ריק  בית  לבין  מושכר  להיות  עומד  הבית  אם  בין  מחלק  השו”ע119   
הבעלים להשכירו. אם השתמש בדירה של אדם אחר העומדת להשכרה, הוא חייב 
לשלם שכירות. דין זה נכון אפילו אם המשתמש התכוון לגנוב ולא לשלם120. אבל אם 
הבית אינו עומד לשכירות, זה שנכנס לשם פטור מלשלם שכירות מהסיבה ההלכתית 
‘זה נהנה וזה לא חסר – פטור’, כלומר שאם אחד נהנה בעוד שלחברו אין מזה הפסד, 

אי אפשר לחייב את הנהנה לשלם.

מדוע דין הקרקע שונה מדין המטלטלים, שבקרקע אפילו אם התכוון לגזול חייב? 
הסיבה היא שקרקע לא יכולה להיגזל והיא תמיד נמצאת ברשות בעליה. יוצא אם כן 
שהגזלן גזל רק את השימוש של הקרקע ולכן הוא מחוייב לשלם על השימוש, כיון 

שמשתמש ונהנה משל חברו.

 114  ויקרא ה, כג. 

 115  כך מבואר בשיטה מקובצת )בבא קמא דף כ, עמוד א( בשם רבינו ישעיה, וכן כתב בתרומת הכרי )סימן שסג(. 
ובתרומת הכרי תמה על דברי הסמ”ע )סימן שסג סקי”ג( שביאר את טעם הפטור של הגזלן מדין תקנת השבים 
שתיקנו בגזלנים, וכמו כן הקשה החזו”א )בבא קמא סימן כ סק”ה( שהגזלן פטור מן הדין מלשלם על השימוש, 

ואין זו תקנה בלבד. 

 116  מושג )מופיע כבר בפרשת משפטים( המתייחס לכך שהגזלן קונה במובנים מסוימים את החפץ שגזל. 

 117  ש”ך )סימן שסג סק”ח(, ועיין דברי חיים )אוירבאך( דיני גזילה סימן כו. ועיין קובץ שיעורים )בבא בתרא אות 
קפט( שכתב הבדל הלכתי בין הטעמים, אם מצד והשיב את הגזילה  או מצד קנייני גזילה.  

 118  חו”מ סימן שסג סעיף ה.

 119  סעיף ו

 120  עיין שו”ע חו”מ )שעא, ב(, ורמ”א )שסג, ו(. 
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ד. מדוע ‘זה נהנה וזה לא חסר’ פטור?

כאמור, ‘זה נהנה וזה לא חסר’121 דינו הוא שפטור. 

פי שיש סברא פשוטה שאדם חייב  כזה – אף על  יש מי שכתב122 שהטעם הוא 
לשלם על כל הנאה ששווה כסף, באה התורה ולימדה אותנו כלל: ‘כופין על מידת 
סדום’. כלומר, בסדום הייתה התנהגות כזו שאין דבר שמקבלים בחינם, אלא על כל 
ביסודה, שהרי הקב”ה מחיה  רעה  מידה  היא  זו  מידה  צריך – תשלם.  דבר שאתה 
אותנו בחסד וברחמים, אף על פי שזה לא מגיע לנו. אנחנו אמורים להתנהג עם בני 
אדם כמו שהקב”ה מתנהג איתנו. לכן, אם אין חיסרון והפסד לאדם שייהנו מנכסיו, 
על  נהנה  ואפילו שהחבר שלך  לו: תכפה את המידות הרעות שלך,  אומרים  אנחנו 

חשבונך, אין אתה יכול לדרוש תשלום על הנאה זו. 

יש מי שכתבו123 סברא אחרת, בהסבר הכלל ‘זה נהנה וזה לא חסר פטור’ – אדם 
משום  מלשלם,  פטור  הוא  הפשוט  השכל  מצד  חיסרון,  שעשה  בלי  מחברו  שנהנה 
שאין שום בעלות של חברו על אותה הנאה. הנאה היא דבר רוחני ולא שייך שתהיה 
לאדם בעלות על זה. האדם הוא בעלים על נכסיו אך לא על ההנאה שיוצאת מהם. 
ממילא, הרי זה כאילו נהנה מההפקר. מקרה דומה לכך הוא אדם שנהנה מצל של 
בית גבוה שיש לחברו או מהיופי של הבניין שלידו. כמובן שבמקרים כאלה לא שייך 

שבעלי הבניין יטענו שהיופי הוא בבעלותם ולכן הם דורשים תשלום. 

ה. מדוע ‘זה נהנה וזה לא חסר’ חייב במקרה שיש קצת נזק?

אולם אם נעשה לקרקע אפילו נזק קטן, כאן פסק השו”ע124 שצריך לשלם הכל - 
את דמי החיסרון כולל כל דמי ההנאה שלו. במקרה של נזק, אפילו קטן, לא אומרים 

את הדין של ‘זה נהנה וזה לא חסר פטור’, אלא חייב הנהנה לשלם על ההנאה.

סיבת הדבר תלויה בשני ההסברים שהבאנו למעלה – לפי הטעם הראשון, הפטור 
מתשלומים ב’זה נהנה וזה לא חסר’ הוא בגלל ‘כופין על מידת סדום’, כמבואר. אך אם 
יש חיסרון כלשהו שנגרם לבעל הנכס, כבר לא שייך כאן הכלל של ‘כופין על מידת 
סדום’, שהרי אין זה ראוי לכפות אדם לקבל חיסרון ולא נכריח את הניזק לסלוח על 

 121  המושג ‘זה נהנה וזה לא חסר’ מתאר מציאות בה אדם משתמש בחפץ או במקום של חברו ונהנה משימוש 
זה, אך מנגד, בעל הנכס לא נחסר דבר מחמת השימוש. במקרה כזה עולה השאלה האם הנהנה צריך לשלם 
מכח ההנאה שהוא קיבל, או שמא אין הוא חייב לשלם כלום, שהרי חברו לא הפסיד שום דבר. שהרי בעל 
הנכס לא תכנן להרוויח כסף או משהו אחר מחפץ זה או משטח זה. להלכה נפסק ש’זה נהנה וזה לא חסר’ 

פטור מתשלומים. 

 122  פני יהושע )בבא קמא דף כ עמוד א(.

 123 אחרונים שם )לבוש מרדכי ב”ק טו; חידושי רבי שמעון שקופ ב”ק סימן יט(. 

 124 סימן שסג, ו. 
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הנזק. התורה לא דורשת מאיתנו שנפסיד עבור ההנאות של החבר. מאחר שאין כאן 
דין ‘כופין על מידת סדום’, חזר הדבר לשורשו, שכל הנהנה מחברו צריך לשלם על 
ההנאה שלו. לכן במקרה הזה שהוא עשה חיסרון, מגלגלים עליו את כל ההנאה והוא 

ישלם על הכל, על הנזק ועל השימוש.

לפי הטעם השני, ‘זה נהנה וזה לא חסר’ פטור בגלל שאין בעלות על הנאה שהיא 
דבר רוחני. אך אם אדם עשה חיסרון ונזק לחברו – כאן הוא לא נהנה מהרוחניות 
של הדבר, אלא הוא נהנה ממש מגוף הממון של חברו. במקרה כזה יש לייחס את כל 
ההנאה שהוא נהנה לגוף הממון של חברו, שהרי הממון השתנה בנזק שנגרם לו, גם 
אם הנזק הוא קטן, ואין כאן הנאה רוחנית בלבד. על הממון עצמו ודאי שיש בעלות 
אינה  כבר  זו  הנאה  כל ההנאה שנהנה.  חייב לשלם את  הנהנה  ולכן  לבעל הממון, 

בגדר של הנאה רוחנית, אלא היא הנאה ממונית.

ו. האם בעל המונית נחשב ‘חסר’? 

במקרה שהובא בשאלה, אין ספק שדני שנכנס לתא המטען נהנה מהרכב ומהנהג. 
יש  ובלי הנהג הוא היה עדיין נשאר במקומו הראשון. אך  הוא הגיע למקום חפצו, 
לדון בשאלה האם הנהג מונית נחסר והפסיד משהו. אם הנהג נחסר, אזי הנהנה חייב 
לשלם את כל מה שנהנה. אך אם הנהג לא נחסר – יכול הנוסע לטעון: “אמנם אני 
נהניתי, אבל אתה הנהג לא הפסדת דבר, היות ושילמו לך מחיר מלא על נסיעה, ואין 
הבדל כמה משקל הרכב נושא איתו )כל עוד הדבר מקובל מצד המנהג של נהגי מוניות(, ולכן 

איני צריך לשלם”. 

נראה שלפי שתי ההסברים שהבאנו למעלה, מדוע ‘זה נהנה וזה לא חסר פטור’ 
– במקרה הזה יהיה חייב. אם הסברא היא ש’כופין על מידת סדום’, אז כאן אצלנו 
אדם  לכפות  ואין  חוק,  שומר  אדם  הוא  כלל  בדרך  הנהג  שייכת.  אינה  הזו  הסברא 
היה  אם  הקנס  מחמת  הפסד  וחשש  סכנה  חשש  פה  שיש  בפרט  חוק.  על  לעבור 
נתפס125. בלי הסברא של ‘כופין על מידת סדום’ חוזר הדין הרגיל שמי שנהנה חייב 
לשלם על הנאה. לכן בדין שלנו יתחייב דני לשלם על מה שנהנה. אך הסכום שנהנה 
אינו כל הסכום שהנהג דרש ממנו לשלם, אלא יש לברר כמה שווה לו לשלם עבור 
מונית בסיטואציה הזו, כאשר הוא לא יכול לנסוע באוטובוס ואינו יכול להגיע למחוז 

חפצו.

 125  אם הרגיש הנהג בתחילה במתרחש ובכל זאת התחיל לנסוע, כאן נראה שלא שייך אומדן דעת שהנהג 
באמצע  הרגיש  הוא  אם  אבל  חוק.  שומר  לא  כך  גם  זה  שנהג  התגלה  כי  החוק,  על  לעבור  מסכים  היה  לא 
הנסיעה, כאן יש להסתפק אם הדבר נחשב שהוא הוכיח שאינו שומר חוק, או שאין לו ברירה אחרת כי הוא לא 
יכול להוריד אותו סתם כך באמצע הדרך המהירה. ונראה להכריע שכיון שיש כאן סיכון וסכנה, יש לומר שבכל 

מקרה לא שייך כאן ‘כופין על מידת סדום’.
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ונראה שאפילו לפי הסברא השניה יהיה חייב לשלם. הרי לפי הסברא השניה ‘זה 
נהנה וזה לא חסר פטור’ היות ואין לבעלים בעלות על ההנאה אלא רק על הממון. רק 
כאשר יש הנאה שמביאה חיסרון והפסד, מייחסים את ההנאה לגוף הממון והנהנה 
חייב. לפי הסברא הזאת, היה מקום לומר שיכול הנוסע לטעון שבסופו של דבר לא 
נגרם נזק לנהג, שהרי לא תפסו אותו ולא נתנו לו קנס, וגם לא רגילים לדרוש תוספת 
שכר על מטען ברכב, לכן זהו מקרה של ‘זה נהנה וזה לא חסר’. אבל באמת אין זו 
טענה נכונה. כיון שהרי אם היה נתפס היו מחייבים את הנהג בקנס והוא היה סובל 
מזה, אם כן אי אפשר לומר שההנאה היא מהפקר, בזמן שהנאה זו מסכנת את נותן 
יש  לכן  בתוצאות,  שיישא  זה  הוא  המונית  בעל  בעיה,  תהיה  שאם  ומכיון  ההנאה. 

מקום לייחס את ההנאה לגוף הדבר ואין זו רק הנאה רוחנית.

ליהנות  והמשיך  יצא  ולא  לצאת  לו  אמר  שאם  כתוב,  ושו”ע126  שבטור  לציין  יש 
מחפץ או מרשות של חברו – חייב לשלם לו, למרות שזה נהנה וזה לא חסר. אם כן 
יש לומר שוודאי שצריך לשלם במקרה שלנו, כיון שנהג המונית הקפיד שלא ייכנסו 
יותר מארבעה נוסעים. ממילא יש לומר שכל שידוע שמקפידים על כך, אפילו אם לא 
אמר לו במפורש לצאת, נחשב שאמר לו לצאת. כי ברור שאילו היה יודע היה אומר 

לו לצאת – ולכן הנוסע הסמוי חייב לשלם על כל מה שנהנה127. 

אם כן, הגענו למסקנה שלא רק לפי הטעם הראשון יש לחייבו לשלם, אלא אפילו 
לפי הטעם השני יש לחייבו, משום שלא שייך במקרה כזה הדין של ‘זה נהנה וזה לא 

חסר’128. 

ז. האם החברים צריכים להשתתף עם האחד ששילם?

אחר שלמדנו שיש לנוסע לשלם מה שנהנה, יש לעיין על מי חלה חובת התשלום – 
האם החובה חלה על דני, שהוא זה שנתפס ועשה את המעשה, או שכולם מתחלקים 

שווה בשווה בתשלום?

 126  סימן שסג סעיף ו. 

 127  כן פסקו כמה מגדולי הדיינים שליט”א.  אולי דין זה תלוי בדיון הבא – הרמ”א פסק שאפילו אם הוציא 
בעל הבית את הנכנס בעל כורחו, בכל זאת הוא פטור. לכאורה דין זה סותר את הדין שאם בעל הבית אמר לו 
לצאת – הנכנס חייב לשלם. הפוסקים נחלקו אם אפשר לתרץ את שני הפסקים גם יחד, עיין: נחלת דוד על 
הסוגיה )בבא קמא דף כא עמוד א, ד”ה ומאוד(, מנחת פתים וגיליון מהרש”א )על סעיף ו ברמ”א(, חושן אהרן )על סעיף 

ח( וערוך השלחן )סעיף טז( ועוד.

 128  יש לציין שהעובדה שהנהג צריך לשלם יותר על הדלק משום שהמשקל של הרכב היה גדול יותר, אינה 
נחשבת חיסרון. הסיבה לכך היא, כמו שהוזכר, היא מפני שאם הייתה מזוודה עם דברים כבדים הנהג לא היה 
דורש תוספת תשלום, לכן אין זה נקרא חיסרון עבור נהג המונית. יש כאן גילוי דעת של כל נהג המונית, וידוע 
שהוא לא מחשיב כזה דבר בתור חיסרון. המדד ל’חסר’ אינו דבר שאפשר לדרוש עליו תשלום, אלא שבפועל 

דורשים עליו תשלום.
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להלכה, היות והם שותפים והתוכנית הזו הייתה על דעת כולם – לכן כולם צריכים 
לתא  להיכנס  הסכים  שהוא  בכך  הצער  את  לכולם  חסך  דני  בהפסדים.  להשתתף 
המטען, אך מעשה זה נעשה על דעת כולם ויש בו דין של שותפים. לגבי שותפים 
שהם  פשוט  לכן  בהפסדים129.  והן  ברווחים  הן  משתתפים  ששותפים  בשו”ע  נפסק 
חייבים להשתתף בכל ההוצאות שנגרמו לדני מחמת שהוא ישב במזוודה. יש אפילו 
הגיון לומר שחבריו יצטרכו לשלם יותר ממנו, כיון שהוא סבל בתוך תא המטען וכל 
אחד אחר היה מסכים לשלם עבור מניעת הסבל הזה. לפי זה, ייתכן כי דני יכול לטעון 

שיש להחשיב את הצער שלו כמו חלק מהתשלום שלו. 

סיכום הדינים להלכה:
מצד האיסור:

אסור לגנוב דעתו של מוכר או של כל אדם. א. 

אסור לעשות מעשים שייתכן שיגרמו נזק לאדם. 	. 

אין לעשות מעשים שיש בהם חילול השם.	. 

מצד הממון:

‘זה נהנה וזה לא חסר’ פטור מתשלומים. א. 

לו 	.  אמר  מהנכסים  ליהנות  הנהנה  שהתחיל  לפני  אם 
הבעלים שהוא אינו מסכים שייהנה מבלי שישלם, ובכל 

זאת נהנה בעל כורחו – חייב לשלם.

צריכים 	.  כולם  או הפסידו –  הרוויחו  במקרה ששותפים 
להתחלק בתוצאות. 

 129  שו”ע ורמ”א סימן קעו סעיף יב ובסמ”ע סימן קעז סק”ח. הם ביארו שהשותפים אינם צריכים להשתתף 
בהפסדים של שותף ששינה מהתוכניות ועשה איסורים )שו”ע קעו יב, וקעז ה(, אך אם כך היה הסיכום מראש – כל 
השותפים צריכים להשתתף כמו תמיד. אמנם הפתחי תשובה סימן קעו סקי”ח הביא את דעת המעיל צדקה 
שחולק. אך האחרונים חלקו עליו, וכתבו שהעיקר כדברי הרמ”א והסמ”ע )סק”מ(, עיין: ערוך השלחן סימן קעז 
סעיף ו, משפט שלום קעו סעיף לז. הסמ”ע סקמ”א שאם העלילו עלילה על שותף והוא היה צריך לשלם שלא 

כדין – אין השותפים האחרים חייבים. אך כאן דני שילם כדין ולא בגלל עלילה, לכן יש לכולם להתחלק. 
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פרשת ראה

ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְבָך ְוֹלא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון )דברים טו, ז( 
התורה מצווה עלינו, שכאשר יש בידינו אפשרות, עלינו לסייע לזולתנו, ולא חלילה 

להתעלם מהגשת עזרה לאלו הזקוקים לכך.

הנכה הנוכל  "
גִיל 19. ֲאנִי  ָהיִיִתי ּבְ ׁשֶ ּלִי ָקָרה ּכְ ּפוּר ׁשֶ ִמי צִָחי, וְַהּסִ ׁשְ
ָהֶעֶרב,  ת 

ֹ
עו ּבִׁשְ קוָּפה  ּתְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָעבְַדנוּ  ֲחֵבִרים  וְכַּמָה 

נְִכּבָד  ְסכוּם  ְלַעְצֵמנוּ  ּצָבְַרנוּ  ׁשֶ ַאֲחֵרי  יֶָפה.  י  ּדֵ וְִהְרוְַחנוּ 
את 

ֹ
ן ז ּנִּתֵ ינֵינוּ ׁשֶ ת, ֲאבָל ִסּכְַמנוּ ּבֵ

ֹ
רו ְ

ׂ
ֶהְחלְַטנוּ לֵָתת ַמַעש

ֶסף  ַהּכֶ ה ְלִהְתּפְַרנֵס, וְׁשֶ
ֹ
 ֵמֵאיפ

ֹ
ֵאין לו י ׁשֶ ַרק ְלָענִי ֲאִמּתִ

ת.
ֹ
 ִלְחיו

ֹ
ר לו

ֹ
ֱאֶמת יֲַעז ה ּבֶ ַהזֶּ

א 
ֹ
ל ְלהְַפּתָעֵָתנוּ  אַךְ  נְִרָחבִים,  ים  ִ

ׂ
ִחּפוּש ּבְ ִהְתַחְלנוּ 

ֶמְרּכַז הִָעיר, וְּלֶפַתע  ם ֶאָחד עָבְַרנוּ ּבְ
ֹ
ָמצָאנוּ ּכָל ּכָךְ ַמֵהר. יו

פִּנַת  ֶדר ֲאבָנִים ּבְ י – עַל יַד ּגֶ ׁשִ ּמָצָאִתי ֶאת ְמֻבּקָ ּתִי ׁשֶ ִהְרּגַׁשְ
ְקֵפי  ִמׁשְ ּפָנָיו  עַל  ׁשֶ ּכְ הִָרְצּפָה  עַל  אָָדם   

ֹ
לו יָׁשַב  ב 

ֹ
הְָרחו

 ֻמּנִָחים זוּג ַקּבַיִם. ִהְתָקַרְבנוּ ֵאלָיו וְָקָראנוּ ֶאת 
ֹ
ֶמׁש וְּלצִּדו ׁשֶ

ֵאין  פָנָיו: ‘ּתְִרמוּ ְלאָָדם ִעוֵּר וְנֶָכה ׁשֶ ּלְ ּפָה ׁשֶ עַל הַּקֻ הַּכִּתוּב ׁשֶ
ּלִי ּכְבָר  ל’. ִהזְּדְַעזְַענוּ ֵמהַּמְִקֶרה, וְהֲַחֵבִרים ׁשֶ

ֹ
 ָמה ֶלֱאכ

ֹ
לו

ּלֶָהם.  ת ׁשֶ
ֹ
רו ְ

ׂ
צִיא ֶאת הַּמַעַש

ֹ
ִהְתּכַוְּנוּ ְלהו

ּבָטוַּח  ת 
ֹ
ִלְהיו ֶצה 

ֹ
רו “ֲאנִי  ָתם, 

ֹ
או י  ָעצְַרּתִ “ֶרגַע”, 

ּכַּמָה  ִלי  ַחּכוּ  ים,  ִ
ׂ
ש ְמַחּפְ ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ן 

ֹ
ַהּנָכו ָהָאָדם  ה  זֶּ ׁשֶ

ַהֲחֵבִרים  ֶאת  ב  ְלַעּכֵ י  ִהְצלְַחּתִ ֶזה”.  ֶאת  א  וֲַאוַּדֵ ת 
ֹ
ּקו ּדַ

י לֲַחנוּת ּבֲַעֵלי ַחיִּים. ַאֲחֵרי ּכַּמָה  ּלִי, וֵּביְנַתיִם נְִכנְַסּתִ ׁשֶ
כָּה 

ֹ
תו ּבְ ׁשֶ ּבַיָּד  ְקַטּנָה  ֻקְפָסה  ִעם  ֲאֵליֶהם  י  ָחזְַרּתִ ת 

ֹ
ּקו ּדַ
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ו”,  ת ַעְכׁשָ
ֹ
ו
ֹ
ֵלְך לֲַעש

ֹ
ֲאנִי הו ֶ ַתֲעדוּ ֶאת ַמה ּשׁ ַעְכּבָר... “ּתְ

י ֵמֶהם.  ּתִ ׁשְ ּבִּקַ

ֶאת  י  ּפַָתְחּתִ ָהִרְצּפָה,  ַעל  ׁשֶ ּפָה  לַּקֻ י  ִהְתָקַרְבּתִ
ּפָה  ַהּקֻ ְך 

ֹ
ְלתו ּנַָפל  ׁשֶ וְָהַעְכּבָר  יִָדי,  ּבְ ׁשֶ ַטּנָה  ַהּקְ ְפָסה  ַהּקֻ

כָּה. 
ֹ
תו ץ ּבְ ִהְתִחיל ְלַקּפֵ

ֶאת  ת 
ֹ
ִלְראו ם 

ֹ
ּפְִתא ִהְצִליַח  ָהִעוֵּר  ַהּנֵס:  ֵאַרע  וְָאז 

ַח 
ֹ
וְִלְבר לָקוּם  ִהְצִליַח  ּגַם  הוּא  ָהלָה  ּבֶ ב 

ֹ
וֵּמר ָהַעְכּבָר, 

ק 
ֹ
ר... ּפַָרְצנוּ ּבְִצחו

ֹ
ְתרוּ ֵמָאחו

ֹ
ּנו ּבַיִם ׁשֶ יְִּצָטֵרְך לַּקַ ִלי ׁשֶ ּבְ

ּלָנוּ  ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ֶאת  ף  ּתֵ ְלׁשַ וִּמַהְרנוּ  לָט,  נִׁשְ י  ּבְִלּתִ
ת. 

ֹ
ת ַאְלֵפי ְצִפיּו

ֹ
רו

ֹ
ַמיִם ַעְש

ֹ
ְך יו

ֹ
תו ּצָבַר ּבְ ן, ׁשֶ

ֹ
ּבַּסְִרטו

וְָתבַע  ֵתינוּ, 
ֹ
בו ִעּקְ ַעל  ת 

ֹ
לֲַעלו ִהְצִליַח  ֵכל 

ֹ
ַהּנו ַהּנֶָכה 

ים ִהְפִסיקוּ לֵָתת  ֵהַפְצנוּ ֲאנָׁשִ ן ׁשֶ
ֹ
ּבְִגלַל ַהּסְִרטו ָתנוּ, ׁשֶ

ֹ
או

.’
ֹ
’ַפְרנָָסתו  ְצָדָקה, וְּבכְָך ּפָגְַענוּ ּבְ

ֹ
לו

ּכַּמָה  ְלַאַחר  ֲאבָל  ֵאלָיו,  ִהְתיַַחְסנוּ  א 
ֹ
ל ּבַַהְתָחלָה 

ַרב  ֵאלַת  ׁשְ ת 
ֹ
ו
ֹ
לֲַעש ֶהְחלְַטנוּ  ינֵינוּ  ּבֵ יּוּנִים  ּדִ ל  ׁשֶ ת 

ֹ
עו ׁשָ

בִָרים:  י ּכַּמָה ּדְ ְלגַּבֵ
ה? א.  ֶהָענִי הּוא מְִתַחּזֶ ת ׁשֶ

ֹ
ר ָלנּו ְלגַּלו ַהאִם ָהיָה ֻמּתָ

ָתנּו ַעל ָאְבַדן ב. 
ֹ
ַע או

ֹ
ל לְִתּב

ֹ
ה יָכו ַהאִם ֶהָענִי ַהּמְִתַחּזֶ

 ?’
ֹ
ְרנָָסתו ‘ּפַ

ָעָבר ג.  ּבֶ ֶסף  ּכֶ כֵל 
ֹ
ַהּנו ֶלָענִי  ּנְָתנּו  ׁשֶ ֲאנָׁשִים  ַהאִם 

ֶסף ּבֲַחזָָרה?  ּנּו ֶאת ַהּכֶ ַע מִּמֶ
ֹ
לִים לְִתּב

ֹ
יְכו

ָענִי ד.  ּבְ ֻדּבָר  ּמְ ׁשֶ ּכְ ּגַם  ָחָלה  ְצָדָקה  מְִצוַת  ַהאִם 
ה? “מְִתַחּזֶ
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! תשובה בקצרה
ֵבר 

ֹ
עו ּכְָך  ה 

ֹ
ֶש

ֹ
עו ׁשֶ וִּמי  ת, 

ֹ
ִריּו ַהּבְ ֶאת  ת 

ֹ
וְּלַרּמו ת 

ֹ
ְלִהְתַחזּו ְלָאָדם  ָאסוּר 

ֶסף ָקָטן,   ַחיָּב ְלַהֲחזִיר ּכֶ
ֹ
ּלָנוּ, ֶהָענִי ‘ַהּנֶָכה’ ֵאינו ְקֶרה ׁשֶ ֶזל. ּבַּמִ ַעל ִאּסוּר ּגֶ

ִלים הוּא ַחיָּב ְלַהֲחזִיר. ּכַּמוּבָן, ָהיָה ֻמּתָר ְלצִָחי 
ֹ
ת ּבְִסכוִּמים ּגְדו

ֹ
ֲאבָל ַמּתָנו

ַעל   
ֹ
תו

ֹ
או ת 

ֹ
ְלַפּצו ְצִריכִים  ֵאינָם  וְֵהם  ה,  ִמְתַחזֶּ ֶהָענִי  ׁשֶ ת 

ֹ
ְלגַּלו וְלֲַחֵבָריו 

ַרּמָאוּת. ָתה ּבְ ְ
ׂ
ֶעש ּנֶ  ׁשֶ

ֹ
ִאּבוּד ּפְַרנָָסתו

!תשובה בהרחבה
א. למי צריך לתת צדקה

ְפּתַח  ַח ּתִ
ֹ
ן... ָפת

ֹ
ישנה מצוות צדקה לעניים כמו שכתוב בתורה713: "ּכִי יְִהֶיה ְבךָ ֶאְביו

". על מנת לדעת מי נחשב עני שיש מצוה לתת לו צדקה, 
ֹ
ן לו ּתֵ ן ּתִ

ֹ
... נָתו

ֹ
ֶאת יְָדךָ לו

לו  שיש  "מי  במשנה714:  מבוארת  ל'עני'  ההלכתית  ההגדרה  חז"ל.  בדברי  לעיין  יש 
מאתיים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. היו לו מאתים חסר דינר, אפילו 
של  כסף  סכום  לו  שיש  שמי  מבואר  במשנה  יטול".  זה  הרי  כאחת,  לו  נותנין  אלף 
מאתיים זוז – אינו יכול ליטול מתנות עניים, אך אם יש לו זוז פחות – נוטל. הסכום 
של מאתיים זוז הוא בערך הסכום של הוצאות כל השנה715. להלכה716 נפסק שמי שיש 

לו סכום זה לא נוטל צדקה717. 

 713  דברים פרק טו על פי פסוקים ז, ח , י. וכן בשולחן ערוך יורה דעה סימן רמז סעיף א. 

 714  מסכת פאה פרק ח משנה ח. 

 715  מפרשי המשנה שם – ר”ש, רע”ב ועוד. במשנה )פרק ח משנה ט( מוזכר סכום יותר קטן של “חמישים זוז” 
הנאמר באדם שגם מרוויח מהכסף שיש לו על ידי התעסקות במשא ומתן )כי הממון הזה מניב לו רווחים(. 

 716  דעת הטור שבימינו נוטל העני צדקה גם אם יש לו סכום כזה. הטור סובר ששיעור זה נאמר רק במקום 
שיש קופה של צדקה שברור שיקבל ממנה כסף בסוף השנה כאשר יגמר הכסף שלו. גם לפי דעת השו”ע, אין 
הכוונה דווקא למאתיים זוז, אלא לסכום הנצרך לשנה לפי התקופה והמקום בו נמצאים )שו”ת הרשב”ש סימן שסא, 

חלקת יעקב חו”מ כט(. ועיין עוד בספר צדקה ומשפט )פרק ב( בכל הפרטים שיש בזה. 

 717  רמב”ם )מתנות עניים ט, יג(. שולחן ערוך )יו”ד סימן רנג סעיף א(. וזו דעת המרדכי )בבא בתרא תק(, ולא כרבינו 
אפרים שסובר שהמדד הוא מידת הצורך. 
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ב. התחזות לעני

עד  העולם  מן  נפטר  אינו   – ונוטל  ליטול  צריך  שאינו  מי  "וכל  נאמר:  בהמשך718 
שיצטרך לבריות... וכל מי שאינו לא חיגר ולא סומא ולא פיסח ועושה עצמו כאחד 

מהם – אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם". 

כלומר, ישנו איסור חמור לאדם לקחת צדקה אם אינו צריך לכך, ואם הוא יעשה 
כן – הוא יהפוך לעני. כמו כן, אם אדם עושה הצגה שהוא נכה בשביל שירחמו עליו719 
או יתנו לו צדקה720 – הוא בסוף יהיה נכה ח"ו. אפילו אדם שהוא באמת עני ומגיע לו 

צדקה, אסור לו להתחזות לנכה בשביל לקבל יותר צדקה721. 

אדם שמתחזה לעני עובר גם על איסור גזל, גניבת דעת ואמירת שקר. 

ג. האם צריך לבדוק את העני 

כשם שיש מצוה לתת צדקה – כך ישנו איסור להתעלם מנתינת צדקה. איסור זה 
יכול לגרום לשפיכות דמים, במקרה  כיון שהמתעלם מן הצדקה  הוא איסור חמור, 

שהעני שלא קיבל צדקה ימות מרעב722. 

השאלה הנשאלת היא, האם מותר או צריך לבדוק את האדם המבקש צדקה? הרי 
מצד אחד אין מצוה לתת צדקה למי שאינו עני, אך מצד שני אולי האדם המבקש הוא 

עני. 

האם  בודקים  לא  אוכל,  שמבקש  שאדם  קובעת  בנושא  ההלכתית723  הפסיקה 
הוא רמאי ומאכילים אותו מיד. אבל אדם שמבקש בגדים, בודקים האם הוא רמאי. 
בגמרא מובאים שני הסברים מדוע לא בודקים עני המבקש אוכל – הסבר אחד הוא 
משום שאדם המבקש אוכל מצטער הרבה, בשונה מאדם המבקש בגדים724. הסבר 
ס לָָרֵעב לְַחֶמךָ, וֲַענִיִּים ְמרוִּדים ּתִָביא בָיִת, 

ֹ
א ָפר

ֹ
שני הוא שכך למדנו מן הפסוק725: "ֲהלו

 718  מסכת פאה פרק ח משנה ט. 

 719  פשט המשך המשנה. 

 720  הסבר הרש”ש על הגמרא, כתובות דף סח עמוד א. 

 721  תוספות חדשים על המשנה, מהרש”א על המשנה, ותפארת ישראל על המשנה )אות נא(. ועיין בספר תתן 
אמת ליעקב )סימן פו( באריכות. ועיין במהרש”א )חידושי אגדות עבודה זרה דף יח עמוד ב( שאסור לעשות עצמו נכה 
אפילו בצחוק. בשו”ת ברכת ראובן שלמה )חלק ט סימן מט( דן האם יש איסור לחנות בחניית נכים בגלל דין זה.

 722  שולחן ערוך יורה דעה, סימן רמז סעיף א. 

 723  שולחן ערוך יורה דעה, סימן רנא סעיף י. 

במקרה  אמנם  בגדים.  לו  שאין  מכך  לאדם  שיש  מהביזיון  גדול  יותר  הגוף  שצער  היא,  הדבר  סברת    724 
שהחיסרון של הבגדים גורם גם לצער הגוף – כמו אדם שאין לו בגדים שיחממו אותו בשעת הקור – בוודאי 
שאין בודקים אותו )הריטב”א בבא בתרא דף ט עמוד א(. האחרונים הקשו, שישנם מקומות בהם עולה שביזיון האדם 

יותר חשוב מצער הגוף, ועיין על כך באור שמח )סנהדרין טו, א( וגליוני הש”ס )בבא בתרא דף ט עמוד א(. 

 725  ישעיהו נח, ז. 



!?391שו"ת בית המדרש

ִתְתַעּלָם". מפסוק זה אנו לומדים שלאדם רעב  א 
ֹ
ל ְרךָ  ָ

ׂ
ש וִּמּבְ  ,

ֹ
וְכִּסִיתו ם 

ֹ
ָער ִתְרֶאה  ּכִי 

מביאים מיד אוכל, בשונה מאדם המבקש בגדים שקודם יש לברר ולראות726 שהוא 
באמת נצרך להם. 

אמנם, אם אדם נודע כרמאי והוא ממשיך לבקש צדקה – לא נותנים לו כלום727. 
ואפילו אם בהמשך יהיה ספק בדבר – שוב אי אפשר להאמין לו728. אפילו אם אדם 
יודע בוודאות שאותו אדם הוא רמאי ובכל זאת רוצה לתת לו במתנה – יש בכך בעיה, 

כי בכך מכשילים את הרמאי להמשיך לגנוב729. 

ונחזיק טובה לרמאים, שאלמלא  בגמרא730 מובאת האמרה של ר' אלעזר: "בואו 
הן היינו חוטאין בכל יום". הכוונה היא, שאי אפשר להעניש את מי שלא נותן צדקה 
לעניים, כיון שיש לו תירוץ טוב – שהוא פחד שמדובר על רמאי. לכן צריך כביכול 
"להודות" לרמאים. אמנם731 גם היום לאחר שיש רמאים, עדיין יש מצוה לתת צדקה 

לכל אדם שמבקש732, עד שיוכח בוודאות שהוא רמאי. 

ד. קיום מצוה בצדקה לרמאי

מה דין אדם שנתן צדקה לאדם שהיה נראה כעני ואחר כך התגלה כמתחזה, 
האם הוא קיים מצוות צדקה?

בספר ירמיהו733 מסופר כיצד אנשי ענתות התייחסו לא כראוי אל ירמיהו הנביא, 
לו  שמו  לבור,  אותו  זרקו  הם  להם.  שניבא  והצרות  הפורענות  נבואות  בעקבות 
מכשולים ורצו להמיתו. בגמרא734 מסופר שבעקבות כך ירמיהו יתפלל שהם יענשו 

 726  לפעמים ‘לראות’ אין הכוונה לראיית העיניים אלא הבנה, עיין רש”י בראשית יח, ב ד”ה וירא. 

 727  כתובות דף סח, עמוד א. 

 728  ערוך השולחן סימן רנא סעיף יב.

 729  בצדקה ומשפט )פרק ב הערה נז( כתב בשם הגרש”ז אוירבך זצ”ל שיש כאן איסור שמכשיל אותו בלפני 
עיור אפילו כאשר הנותן מתכוון לתת במתנה. שהרי מי שחשב לאכול בשר חזיר ואכל בשר טלה, צריך כפרה 
)נזיר דף כג עמוד א(. כאן הרי העני מתכוון לגזול ואינו יודע שזו מתנה. לכן אפילו אם רוצה לתת לו בתור מתנה 

– צריך להודיעו. 

 730  כתובות דף סח עמוד א. 

 731  על פי המאירי. וכן כתב בדרך אמונה )הגר”ח קנייבסקי( על מתנות עניים )פ”ז סקי”א(, וכן ביד מלכים )עמ’ 
לז(. וע”ע פני יהושע )ד”ה בגמרא(. גם מדברי הראשון לציון )אור החיים הקדוש רנג, י( מובן שיש מצוות צדקה גם 

במקרה של ספק עני. ע”ע בהסבר המהרש”א על רש”י.

 732  ישנה מחלוקת )בדברי הרמב”ם מתנות עניים ז,ב וגם להלכה( אם עוברים על איסור של אי נתינת צדקה )“לא 
תאמץ את ידך”( דווקא כאשר יש עני שמבקש )צפנת פענח, ורשב”א שבועות כה עמוד א ד”ה אילימא(, או כאשר רואה עני 

)מהר”י קורקוס(, או אפילו כאשר יודע על כך שיש אדם עני )ראשון לציון סימן רמז ס”א(. 

 733  פרק יח. 

 734  בבא בתרא דף ט, עמוד ב.
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בכך שהם יתנו צדקה למי שלא ראוי לתת לו צדקה, וממילא לא יקבלו על כך שכר735. 
מדברים אלו מתברר בצורה ברורה שאין שכר על נתינת צדקה למי שלא ראוי לכך.

למעשה נחלקו הפוסקים736 מה הדין באדם שנתן צדקה לעני שהתגלה אחר כך 
כרמאי. יש דעות הסוברות737 שאם נתן לעני מתחזה במקום שלא היה צריך לבדוק, 
הוא מקיים מצוות צדקה בכך. אך יש הסוברים שלא קיים צדקה אם התגלה אחר כך 

שאותו אדם לא היה עני. 

ה. חיוב רמאי בהחזרת הצדקה 

האם העני הרמאי חייב להחזיר את מה שקיבל?

לפי  עני  ואינו  והותר  די  לו  והתברר שיש  נפסק שמי שלקח כספי צדקה  להלכה 
גדרי ההלכה – חייב להחזיר את הכסף שלקח738. כתבו הפוסקים739 שמדובר דווקא 
קטנות  במתנות  אבל  להחזיר.  חייב  בוודאי  שאותן  רב,  כספי  שווי  בעלות  במתנות 
הרמאי  לטעון  יכול  קטן  שבכסף  מכיון  להחזיר,  חייב  אינו  נמוך,  כספי  שווי  בעלות 
שהתורם 'מוחל' על סכום כזה, כי כולם יודעים שיש הרבה רמאים ונותנים בכל זאת 
מבלי לבדוק אחרי העני. אבל בסכומים גדולים בוודאי דעתו לתת רק כשהעני שלפניו 

באמת צריך את הכסף.

ו. האם קלקול רמאות נחשב נזק 

מה לגבי טענתו של ה”נכה” הרמאי? הרי הוא טוען שהנערים גרמו לו לאבד את 
הפרנסה שלו. האם אפשר לחייב אותם לשלם על כך?

להלכה איננו מתייחסים לטענתו של ה"נכה" הרמאי. כיון שאסור לרמאי לרמות, 
ממילא צחי אינו מוגדר כ'מזיק' מבחינה הלכתית. אפשר ללמוד דין זה ממה שנפסק 

 735  בשם רבי זושא מאניפולי )בספר תורת הרבי רבי זושא סעיף קכו ועוד ספרים( מביאים הסבר אחר לדברי הגמרא 
– ירמיהו לא התכוון להעניש את אנשי ענתות, אלא הוא רצה להציל אותם מעונש חמור – ולכן הוא ביקש 
להעניש אותם בעונש קל של נתינת צדקה למי שאינו ראוי. ירמיהו חשב שזו תהיה כפרה לעוון שלהם, כיון 
שעיקר העוון שלהם היה בכך שהם חשדו בו בדברים לא נכונים )בבא קמא דף טז עמוד ב(. לכן במה שיתנו צדקה 

למי שיחשבו עליו דברים לא נכונים – תהיה בכך כפרה מידה כנגד מידה. 

 736  לכאורה זו מחלוקת בין הרמ”ה )ב”ב דף ט עמוד ב אות קכ( שכותב שלא קיים מצוה אם נתן למי שאינו הגון, 
שרק  שכותבים  א(  עמוד  סח  דף  )כתובות  והמאירי  הרמ”ה(  בשם  קמא  בבא  של  ראשון  פרק  )סוף  יוסף  הנימוקי  לעומת 
במקום שהוחזק רמאי אין מצוה, אך גם בספק עני יש מצוה. אך אולי לא דיברו על מקום שלאחר מעשה התגלה 

שלא היה המקבל עני כלל. 

בדעות  קעו-קפ(  )בעמודים  מלכים  יד  בספר  וגם  קפב(  סימן  דעה  יורה  ג  )חלק  דעניא  אפרקסתא  שו”ת  עיין    737 
השונות, טעמיהן, ומקרים שונים, ועיין עוד אבני חושן )ח”ג עמוד תקי(. 

 738  כתובות דף סח עמוד א )רש”י ד”ה כאן(, ש”ך )רנג סק”ד(. 

 739  שו”ת הרדב”ז )ח”ד סימן קנח(, שו”ת אפרקסתא דעניא )חלק ג יורה דעה סימן קפב(. 
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להלכה שאדם שהרג בהמה טריפה )האסורה באכילה בגלל מום שיש בה(, שעמדה למכירה 
בתור בהמה בריאה המובלת לשחיטה, והמוכר ידע שהיא טריפה, ורצה לרמות את 
הלקוחות. לאחר שהבהמה מתה ע"י המזיק, והתברר לכולם שהיא טריפה. במקרה 
הזה אין המזיק חייב לשלם על הבהמה. כיון שלמעשה התגלה שהוא לא גרם שום 
מה  על  למוכר  לשלם  צורך  ואין  שווה,  שאינה  טריפה  בהמה  הזיק  הוא  שהרי  נזק, 

שהיה יכול להרוויח במרמה740. 

כמו כן, במקרה שלנו שאסור לרמאי לרמות – אין צורך לשלם לו על דבר שבאמת 
איננו שווה כסף. לכן צחי אינו חייב לפצות את ה"נכה" הרמאי.741 יתרה מכך, צחי 
בעצם עשה טובה לרמאי בכך שהוא הציל אותו מלהמשיך לחטוא ולרמות אנשים742. 

ז. בסיפור שלנו 

מצוות צדקה היא רק כלפי אדם המוגדר לפי חז"ל כעני. אדם המתחזה לעני עובר 
על איסור חמור, ואין לתת לו צדקה. לכן בוודאי שהנכה הנוכל שבסיפור שלנו עשה 
שלא כשורה. כפי שראינו, הפוסקים כתבו שהוא חייב להחזיר רק סכומים גדולים, אך 
על סכומים קטנים יש מחילה של הנותנים. לגבי השאלה האם מי שטעה ונתן צדקה 
לאותו אדם שהתגלה כנוכל קיים מצוות צדקה – הדבר נתון במחלוקת בין הפוסקים. 
בוודאי שצחי שגילה את הנוכל עשה כשורה, והנוכל אפילו צריך להודות לו על כך 
שהציל אותו מגזל ומעוד איסורים. כמובן שאין הנוכל יכול לתבוע אותו על כך שהוא 

איבד את מקור פרנסתו, כיון שמדובר על רווח שהרוויח ברמאות.

 740  נתיבות המשפט סימן רז סק”ח. 

 741 לגבי איסור לשון הרע על עני שהתגלה כרמאי – עיין חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ו, ובעיקר בהגהה 
על סעיף יא. ועיין במה שכתב על כך בספר נתיב חיים וערבי נחל. 

 742  כמו שאמרו בגמרא )סנהדרין דף ז עמוד א( שמי שבית דין פסק שעליו לתת את בגדיו לאדם אחר – יזמר זמר 
ויהא שמח. משום שדנו אותו דין אמת ולא הפסיד כלום, אלא גזילה הוציאו מתחת ידו.
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סיכום הדינים להלכה:
יש מצוה וחיוב לתת צדקה לעניים. א. 

עני נחשב מי שאין לו מאתיים זוז )סכום הוצאות לשנה( או 	. 
בזמן  העני  שיעור  לגבי  בהם.  סוחר  שהוא  זוז  חמישים 

הזה – יש דעות שונות בפוסקים. 

אסור לאדם לעשות עצמו עני או מסכן. אפילו לעני אסור 	. 
לשקר ולעשות עצמו נכה על מנת שירחמו עליו יותר. 

יש איסור חמור להתעלם מעני הזקוק לעזרה.ד. 

עני שמבקש אוכל – אין צריך לבדוק אם הוא עני, אך ה. 
המבקש בגדים – צריך לבודקו. 

ישנה מחלוקת בין הפוסקים האם יש קיום מצוות צדקה ו. 
באדם שנתן צדקה ולאחר מכן התגלה שנתן למתחזה.

עני שהתחזה חייב להחזיר סכומים גדולים שקיבל. 	. 

אדם שהזיק לחברו דבר שאינו שווה כסף באמת )כמו דבר 	. 
ששווה רק בגלל רמאות( – אינו חייב לשלם. 


