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 - "כופין על מידת סדום" מצויות אצלינו לרוב, וכגון בענייןשאלות 
 ישפוך מי בורו ואחרים צריכים לו" בגמ' יבמות מד. "לא איתא

שזה מדין כופין על מ"ס (והתחדש שאדם ביארו והמאירי והתשב"ץ 

לזרוק איזה  אם כן לכאורה גם כשצריךאת עצמו) 1צריך לכפות 
קצת אי נוחות לו רהיט, יצטרך לחפש מי צריך זאת, אף שיגרום 

להכנס  ועוד יש לדון האם מותרו עוד כמה ימים? שנשאר בבית

האם יכולין "לכפות"  כשנצרך מאוד לנקביובה  סעדמסעדה שלא ל
ועוד יש שקל על המים והנייר).  לשלםיצטרך  ואוליאותם להסכים (

שלא מזיק לו כלל? כהדרך בחצר חבירו את לקצר לדון האם מותר 

על זכויות יוצרים האם נכפה על הבעלים  "שיש "בעלות נאמרואם 
לא היה קונה? האם נכפה שכן מקומה  למי שבודאילהתיר להעתיק 

 שהריתחתונה להסכים למכור חלקו על הגג לשכן בקומה עליונה 

ם האם אדם חייב לתת לשכנו מקו התחתון ודאי לא ישתמש שם?
מקומות בבית כנסת,  2קנה שאדם  ?לשים פיגומים לתקופה קצרה

אורח פעם בשנה, ומצד  אליווצריך רק אחד, ושומר את השני כי מגיע 

שצריכים את המקום ואין להם מקום אחר שני יש מתפללים קבועים 
 נכפה אותו למכור את המקום ה"מיותר" שלו? האם, לקנות
חולקים בשדות הירושה, ואחד מבקש שאחים איתא יב:  בב"באבגמ' 

חלקו צמוד לחלק שכבר יש לו, ההלכה כרב יוסף שלא  את שיתנו
עלינן ליה כנכסי דבר האחים לתת לו ויכולים לומר "מאת כופין 

 כופין סיבה להתנגדפי' שאם אין לאחים שום  יוברש"איון" מר

ואין , וכאן מדובר בשדה הבעל שפעמים יורד גשם בזו ולא בזו, אותם
ם ח. יאדם רוצה לשנות מזלו (שלטי גיבור

הריא"ז) וכן פסק אבשם בדפי הרי"ף 

(וכן שיטת הראב"ד  והשו"עבהר"מ 
אחרים 2ם רק שהם פי' הסברי –והרמב"ן 

 אבללתת לו) 3של האחים לא  הסיבהמה 
סובר שגם בלי שום סיבה מותר  'תוסהא

"לסחוט" את האח המבקש וכן 4להם 
 ברמ"א.בפסק 

 מה דאיתא , וכןיש מקרים שלכו"ע כופין, וכגון בר מצראואמנם 
רוצה להזיז את הצינור (ובימינו הבסי' קנג, ח ששכן גק פסבב"ב נט. ונ

נו כי זה מזגן של שכלהזיז קצת את המנוע של ה זה מצוי שרוצה

אין לך  שהרי מיושבמפריע לו לסוכה וכדו') שכופין, ולשו"ע הנ"ל 
: אני בעלים על לסרב, ולשיטת הרמ"א י"ל שבב"ב יב הסיבשום 

לא מבטל  ינור אניצ5בהזזת  אבל" בחלוקת השדות, לגורלה"זכות 

את הבעלות שלך, וכן הדין של בר מצרא זה סתם אדם צדדי, ולא 
פסק "זה נהנה וזה בגמ' בב"ק כ. נ והנה, לבעלותך על משהו.קשור 

רש"י, תוס') השוו זאת ד אלא חסר פטור", והראשונים (רמב"ם, 

כופין על מ"ס, –למידת סדום וא"כ יוצא שבזה נהנה וזה לא חסר 
צר? אלא שכאן פה אני כן "בעלים" על ח שהריוקשה לרמ"א הנ"ל 

סובר שכן כופין,  )שסג, ו(שהרמ"א הבאמת "התהפכו היוצרות" 

אין שום אפשרות להשכיר, אבל  6בפ"ת) כיוואפילו לכתחילה (ראה 
שאני רוצה  למי? לאח ,אני כן יכול למכור זאת " שבב"בורללגב"זכות 

                                                 
 ולא רק כמו שכ' בשו"ת הרשב"ש סי' קיז שכפיה זו היא בשוטים, או בחרם ונידוי. 1
שבמיצר סמוכה אחת קצת טובה וקרובה לנהר יותר מהשניה, ולראב"ד הקרקע ברמב"ן כ' שבכ"ז  2

 צריו.יוקרובה לנכסי בר מריון שהיה עשיר ומשלם ביוקר על קרקעות שקרובים למ
ולפי הראשונים האלו יש לדון אם יביא באמת האח "הנסחט" עדים ששמעו את האח "הסוחט"  3

האם יודו שכופין כמו  ,שבאמת לא אכפת לו כל הסיבות אלא רק רוצה לנצל את המצב לסחוט את אחיו
 שהשדות שוות ואין שום סיבה?כוהשו"ע  ב"םפוסק הרמ שבאמת

וכמו שברור (וגם רש"י יודה לזה) שאם כבר עשו גורל, ועכשיו רוצה להתחלף אין "דין כופין" כדכתב  4
ר"י שהובא בשטמ"ק: "...היכן מצינו שייקח אדם קרקע של חברו ויחליף בשלו". וא"כ ה"ה גם לפני 

 הגורל.
מזגן העליון על הששכן תחתון ביקש משכן עליון שיזיז את הצינור שמטפטף מים מ מעשה שהיה, 5

 ,על חשבונו כך שהמים יטפטפו לחצר (שיש בה רק חול) המשותפתלהזיז מוכן היה חלונו, והתחתון 
יזרעו שם ויהיה שאלה בשביעית אם משקה יותר מהצורך ע"י הדלקת  בעתידוהעליון סירב כי אולי 

 שפשוט שהעליון טועה. -לי הגר"ש רוזנברג, והגר"י פרידמן שליט"א המזגן, ואמרו 
בעה"ב טוען שהנכנס יכול לקלקל או לגרום  שהריבדברי מלכיאל שזה נגד הסברא, כאואמנם תמה  6

 שרפה בבית וגם אפשר כשיצטרך את הבית לא יחפוץ לצאת מיד ויצטרך ללכת איתו לבי"ד.

"לסחוט" אותו. ואילו השו"ע שבב"ב אמר שהשדות שוות אז 
בסמ"ע), וכל דין חק ש"לא כופין" (ראה ו) פוס– ג(שסזכאן  ,"כופין"

תוס') אבל טז"נ וזל"ח זה רק כשכבר דר בדיעבד (כהסברו של 

הרא"ה, ילכתחילה לא לוקחין לאדם את ה"בעלות שלו" (שיטת 
רק כי  –ובפ"ת בשם הפוסקים), וזה לא סותר לגמ' ביבמות הנ"ל ו
שאתה כבר הולך לשפוך את המים ולהפקיר בעלותך אז תחויב כ

, חלוקה" צורת" זה סתם "לגורל בחסד, וצ"ל בדעת השו"ע ש"זכות
 להתנגד.ולכן רק שם אין זכות 
סדום  ס"ס זה מידת ,אתה "בעלים"בכך שמה וקשה לשיטת השו"ע 

ר"ש שקופ שמה שרוב בנ"א יאאתה לא חסר והוא נהנה? תי'  שהרי,
חסר", ת סדום" כי הפקעת בעלותו נחשבת "מקפידים אין זה "מיד

לא ו ורק בדיעבד שכבר דר זה נחשב כ"לא חסר" שהרי לא אמר כלום

וא"כ ייצא שמה  כסף, סדום לבקש עכשיו תמיד , ורק אז הוישיהרג
 נכפה אף שהוא בעלים גם לשיטת השו"ע, וכגון מיש"סתם שיגעון" 

ל שדהו (שהרי בעלותו עד שמי רום) שלא יסכים שמטוסים יטוסו מע

להעביר דרך ביתו של  שרוצהמי זה מידת סדום, אבל יש לדון לגבי 
הרי  ,להסכיםהשכן חייב  האםשכנו חפץ גדול שאפשר רק דרך שכנו, 

זה דבר חד פעמי ובזמן מועט עושה לשני חסד גדול וא"כ צריך לדעת 

ע"י שנעשה סקר מה "רוב אינשי קפדי", דהנה בב"ב  קהגבול המדוי
בסמ"ג, יטם שגם טירחא קטנה נחשב כ"חסר" עיין בזה יו: רוא

ת צ"גדול" רואים שק היאסא בסמ"ג רוברמב"ם (אמנם אם הגיכ

 טירחא לא נחשב שחסר כלום).
חסרון קטן  'ם שאפייובקצוה"ח רואיב

גם כשיש כתב שובפ"ת יגמאד נחשב חסר, 

רו זה דבח7שצריך לעבור כ אי נעימות
יעת רווח כ' שגם מנ ובנו"ביחנחשב חסר, 

, אתוהנ8חסר וחייב לשלם כל דמי נחשב 

במהרי"ק רואים שטירחא ידשני  דומצ
 )כתובות קג(קטנה מאוד מוכח מהגמ' 

בסמ"ע) שלא טושנפסקה בשו"ע (עיין 

באופן שלא לוקח לו קרקע ורק שכתב ובנתיבות יזנחשב כחסר, 
לפתוח חלון במקום אחר נחשב כ"חסרון מעות" שאין זה מכריחו 

 חסר כשמשלים לו את ההפרש.

 הנוב"י הנ"ל שמניעת רווח נחשב כ"חסר" הביא ראיהמה שכתב לגבי 
הדברי מלכיאל מלשון הגמ' בב"ק כ: "וכי מה עשה לו, ומה כאלזה 

חסרו, ומה הזיקו" ומוכח שבכל "גרם היזק בצד רחוק" ונהנה 

באחד ששילם  הוא ייב לשלם, והציור שמדובר בנוב"יח –מהיזק זה 
להדפיס ספר משניות עם פירוש, ואח"כ רצה כדי סידור אותיות  על

ופסק  ,המדפיס להשתמש בסידור האותיות להוציא רק משניות

שצריך המדפיס לשלם לכותב הפירושים עבור ההנאה שקיבל ממה 
משניות שהוציא עם הם שיקנו פחות את רכי גו ,שסידר את האותיות

פירושו, ואף שהאותיות שייכות למדפיס, מ"מ "סידור האותיות" 

שאומן קונה  ש לו קצת קנין בזה אי נימאים וישייך לכותב הפירוש
ל איזה קנין יש למסדר האותיות? אותמה בדברי מלכי .בשבח כלי

רק באופן שיש אומדנא דמוכח שאם היה עולה  יובןאלא שהנוב"י 

ותיות שהמדפיס הולך לנצל זאת, היה מתנה עמו בדעת מסדר הא
 דבריואמנם בנידון של ה .מלכתחילה שיפרק את האותיות מסידורם

שאחד השיג רשיון למכור המצאתו "מים מתוקים  –מלכיאל 

ס תויות עם יומריחים" ובא סוחר ממרחק שיצר ג"כ מים כאלו, והדפ
ני נהנה ון והרשיון שקיבל, והשאלה היא שהשששם של היצרן הרא

                                                 
כנס יאבל סתם לה, א מכיון שבאמת שותף בתנורוה הצד לכפותואמר לי הגר"ש רוזנברג שליט"א שכל  7

 .צד לכפותאין שום  -לבשל בתנור של חברו כי יש לו צורך גדול 
ואמר לי הגר"ש רוזנברג שליט"א שמדובר בהנאה ישירה, אבל על הקונה מהמדפיס לא אמר הנוב"י  8

יק 'תוכנה' כיון שקיימ"ל שאין בעלות ב'זכויות יוצרים', לא יהיה חייב שישלם לכותב הספר ולכן המעת
 דמי הנאתו כי נהנה מחברו שנתן לו להעתיק ולא נהנה מהיצרן. אמנם כשעשה היצרן 'שיור' יש לדון.

ואמנם אם העליון יגיד שאף שאתה פטור, 

אבל אם לא תשלם לי אני אקלקל מה 

שתקנתי "וגם לי וגם לך לא יהיה" מותר לו, 

 ואין כאן מידת סדום
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ון להשיג את הרשיון, שארמההוצאות והשתדלויות מרובות של ה

 לעשות זאת, יוכל שאינו משתמש בשל חברו וכתב שי"ל שכיון
ם במסקנתו חייב את השני מדין עמד ניקף וגדר את נואמ .לכתחילה

ב"ק כ( בהוצאה הדניחה לי הרביעית שמגלגלין עליו הכל דגילה דעתו

 ב"ב ד:).וכ:, 
בפ"ת (סי' כבשדן בו הנוב"י הנ"ל, עיין  רבנידון זה נהנה וזה חסועוד 

המסתפקות ו"ע שם שחמש גינות שקע, א) בשמו ("דן לגבי פסק ה

לי עשכל בכאחד כולם מתקנות עם העליונה) שכ' שדווקא  ממעיין
 אאת המעין באותה עת ולכן נחשב העליון שהוצי צריכיםהגינות היו 

אין  ,הן, התחתון לא היה נזקק לזם כשתיקעל דעת כולם, אבל א

העליון יכול לתבוע כסף, כי זה נהנה וזה לא חסר ולא גרם לו הוצאה 
 ,ואמנם אם העליון יגיד שאף שאתה פטור ,(כמו במקיף וניקף) יתירה

אקלקל מה שתקנתי "וגם לי וגם לך לא  אבל אם לא תשלם לי אני

הרמ"א פסק בב"ב יב:  שהרים וסד ן מידתאיהיה" מותר לו, ואין כ
, וא"כ גם ת"לסחוט" את האח שרוצה דווקא שדה מסוימ שמותר

י נו לעיל ששם אנשהסברכמו (ו את התחתון ט"ו"יסח עליוןה כאן

ם על התיקון בחפירות של יבעל יאנ כאןו "לגורלהזכות "ם על יבעל
לדעת השו"ע שם שאמר שכופין בכ"ז פה  'המעיין שעובר אצלי), ואפי
 מדובר בשדה שכל האחים שותפים ויש אין זה מ"ס, כי שם בב"ב

 אבל ,זכות לזה כמו לזה רק עדיין לא הוכר חלקו של כ"א ואחד
"ס לדרוש כסף על כסף על החפירות, אין זה מד אבנדו"ד שהוצי

שום  וכי יש ,זה דומה לז"נ וזל"ח שבב"ק כ. והריהנאתך מחסרוני, 

כל מה  שהרי ,ו שיניחנו לדור בחצירו בחינםר"א שיכוף זה את חביהו
(ונלע"ד  .ו)–זה בדיעבד, וכך באמת פסק השו"ע שם (שסג  שפטור

אם החפירה במעיין זה דבר שאפשר ש :שבדעת הרמ"א צריך להחליט

אז העליון לא "סדומניק", אבל אם  ,בו שלקבל דמי שכירות בשימו
ם עליה יהחפירה שעשה האם הוא בעל עלאי אפשר, צריך להחליט 

שהעליון יקלקל אין זה מ"ס, או כ" שבב"ב ואז לגורל"בזכות כמו 

ו שנכפה על מ"ס ולא ניתן לו –בשס"ג כמו ש בחצרו ושנחשב שימ
 לקלקל).

ה וכהסבר ר"ש סק כרא"ו) שפ –ועדיין יש להבין בדעת השו"ע (שסג 

ם שלא יים מקפידששקופ, שמה שרוב מקפידים נחשב "כחסר", ואנ
יפקיעו בעלותם, א"כ במילים אחרות הם אומרים "שלי שלי" ואל 

במשנה סוברים שזה כגלמה ה"יש אומרים"  ם כן,א ,תחסיר לי כלום

מידת סדום? וצ"ל שהשו"ע (והרא"ה) יסבירו את ה"יש אומרים" 
את  לקחתבהנאה שמגיעה בלי  םג שלי" ם "שליישאומרכבמשנה 

בעלות, או גם באופן שרוב אינשי לא קפדי ובכ"ז הם הקפידו ולכן ה

זה  והריזה מד"ס, אבל אם כך קשה על ת"ק למה זה מידה בינונית 
(והרא"ה)  ת השו"עדחק ולומר שבאמישמא צריך להוס? ממש מד"

תכנס לחצרי סוברים להל' כת"ק במשנה, ומותר לומר שלי שלי ואל 

ם ולכן כופין לתת להשתמש באופן יהפרטית והרמ"א סובר כיש אומר
י "י מח' רשב: לגבבחת"ס בב"ב יכדשא"א להשכיר, וכעין זה מצאתי 

לסחוט" "ק כת"ק במשנה ומותר וספ 'תוסשם (שהובא לעיל) שותוס' 

ם" ולכן יק כ"יש אומרסי פו"את האח, ואין זה מד"ס, ואילו רש
הרש"ש (בעירובין מט.) כהוכן דייק שאין שום סיבה הוי מד"ס, כ

ומתאים לחת"ס הנ"ל שכך שלי" זה מד"ס, -ש"שלי9שרש"י סובר 

:, והקשה הרש"ש שם שדוחק לומר שסתמא י פוסק בב"ב יב"רש
מקום שאמרו כופין על מ"ס אמרו זאת ע"פ ה"יש  בכלכתלמודא 

נה, שהמשנה דיברה הרע"ב במש10ותירץ ע"פ פי'  ?אומרים" שבמשנה

על "זה נהנה וזה חסר" ובזה האומר שלי שלי זה באמת מדה בינונית, 
בוא גם לידי על כל "חסר קצת" ת ם סבור שאם תקפידיוהיש אומר

 היה חסר".שלא תגם כ מידת סדום ממש שתקפיד

                                                 
שלי" אם -שהתנאים נחלקו בעצם המידה של "שלי -וכן נראה דעת הרשב"ם בב"ב (קסח. ד"ה לימא)  9

 לא. היא מדת סדום או
שכתב שאין מח' בין ת''ק לי''א שת''ק  במאירי בביאורו למשנה גן אבות לרשב"ץ, וע"עבמהוא וכן  10

והי''א דיברו באופן שלא חסר. ומהדוחק הגדול להגיד במשנה שלא חולקים, נבין  דיבר באופן שחסר
 כמה הקושיא היתה גדולה.

בב"ק פא: כו –לדון במקרים נוספים  , נבואשכתבנו ולפי כל מה

תקנת שלמה המלך שכופין לתת מעבר בחצר, הסביר איתא 
 ,שכירההמהרש"א שלרמ"א זה מסתדר כי כשאין שום אפשרות לכז

 על מעבר לזמן קצר מאד. ע צ"ל שרוב אינשי לא קפדיכופין, ולשו"

ג, יג) שהרמ"א (קנכח ,ם סולם קטן בחצר חבירולשי -מקרה נוסף 
ודאי מובן כי אין ולרמ"א  ,פסק שכופין שיסכים (והשו"ע לא חולק)

 שמשתמ שהרים לשו"ע קשה נשום אפשרות להשכיר זאת, ואמ

הדברי  כא(בשליש התחתון)בקביעות בחצרו הפרטית אלא תי' 
שיכול הבעה"ב בקלות לזרוק את הסולם אין  מלכיאל הנ"ל שכיון

 נשי לא קפדי בכה"ג).יות (ורוב אבעללוקחים לו את ה

ות של השני, וכל בעלאת ה ולכו"ע לא כופין כשבאים לקחת לגמרי
ולא לקחת  כופין (שסג, ו) זה רק להשתמשמה שהרמ"א אומר ש

 להסכים לבנות על הגג המשותףלגמרי, ולכן לא נחייב את השכן 

שבס"ח כתב שאין לשבט הלוי) , ולגבי מקום בבית כנסת אף כט(

להורות נתן שזה בעלות, ולכן כמו לאבעלות בו, בכ"ז נפסק בשו"ת 
את המושב 11, גם כאן לא נכפה אותו למכור להנ" בשבט הלוי

 , וכן שמעתי להלכה מהגר"ש רוזנברג.וה"מיותר" של
 נספח

שסג, לבשו"ע ( –ההנאה 12חסר" משלמים על כל דמי באופן שנהיה "

י כתב שגם ובנוב"יחז) (ודלא כרמ"ה שבנ"י שמשלם רק מה שחסר, 
השו"ע יש לדון למה שלא ישלם לו רק את  פים סובר כך) ול"בהרמ

 מה שחסר, ועל כל ההפרש נגיד ש"זה נהנה וזה לא חסר"?

ם על ו: תשלשיש שני מחייבי תשלוםוכהקדמה לתשובה יש לדעת 
 ,ם על הנאה מחבירו כמו בשוכרותשלו, במזיקחסרון לחבירו כמו 

איתא ין בזה נהנה וזה חסר מה סיבת החיוב, דהנה בב"ק יט: יויש לע

ת ימה אכלה "תותים יקרים" ברה"ר משלמת מה שנהנההבכשש
ן פטור רוסיאת המינימום של דמי שעורים, ושם ברור שעל הח כלומר

ובנד"ד זה  .המשלם רק את דמי ההנאכי "שן" פטורה ברה"ר ולכן 

 דתלכלך קצת) ומצהשהקיר כפך כי "החסר" הוא קצת מאד (וכגון לה
משלם לבית מלון) וא"כ צריך לדעת  שני ההנאה גדולה (המחיר שהיה

כי חיסר לשני וההנאה היא רק 13משלם  –האם בזה נהנה וזה חסר 

א סיבת החיוב, והחסרון זה אה שהינתנאי צדדי, או שמשלם על הה
 צדדי. רק תנאי
בז"נ  שהרי ,החיובוייס שליט"א שההנאה היא סיבת "א רהגוהוכיח 

היה חייב אף שחברו לא נחסר. ועוד  שכופין על מד"סוזה ל"ח, לולי 
פטור  בב"ק כ. שבאופן שלא נהנה וזה חסר 'מתוסגלהפנ"י דלהוכיח 

ון קטן ירד סיבת רשיש חס . ובזה תירץ מה ששאלנו דכיוןכי לא נהנה

 מד"ס וממילא חייב על כל ההנאה.
במסגרת הסכם שכירות, התחייב השוכר לצבוע  –בה ששאלה למח

ירות, והוא צבע שבוע לפני, והמשכיר ביום האחרון של תקופת השכ

 האם המשכיר צודק, האם נגיד כופין –דרש שיקוים ההסכם כלשונו 
? יאת הזכות של ישב שלקחת ללא משנה לך, או שנחכי על מד"ס 

צבע ביום האחרון את כל ש ,מה שהשוכר עשה בסוף הואומספרים ש(

 )...בלשון החוזה לא נכתב באיזה צבע שהריהדירה בצבע שחור, 

                                                 
זה לא כיון ש -ה "רוב קפדי" ולרמ"א שו"ע צריך לבדוק מלפי הואמנם אם סתם אוסר לשבת לידו  11

  עומד לשכירות, נכפה אותו (ואולי בימים נוראים עומד לשכירות)
 שטמ"ק בשם ר' ישעיה (בב"ק כ:) -בניגוד לגזלן שגזרת הכתוב שלא משלם על ההנאה  12
 .שדן בזה עיין בקה"י בב"ק סי' יח ס"ק ב' 13
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