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לז"נ האישה החשובה מרת מינדל בת ר' משולם זאב הארטשטיין ע"ה

פסקי דינים
דיני עדות  -ב'
החייבים להעיד (ב)
החייבים להעיד מדאורייתא או מדרבנן
החיוב על הראויים להעיד בדיני ממונות הוא הן על
שני עדים שמחייבים ממון והן על עד אחד שמחייב
שבועה[ .]1החיוב מהתורה הוא על שני עדים שבעדותם
מחייבים ממון[ ,]2ומדרבנן על עד אחד שמחייב
שבועה[ ,]3שאולי ישלם ולא ישבע ונמצא שמחייבו
ממון[.]4
עד שיודע שיש עד עמו שאינו כאן והבעל דין תובעו
שיעיד אינו רשאי לומר שרוצה להמתין עד שיבוא
ויעידו שניהם ,אלא יעיד מיד[ ,]5אבל אם אומר שאינו
יודע לו עדות ונמצא ששיקר ,אינו חייב קרבן שבועה.

שבועה מפי אחרים או עצמו
תבע הבעל דין את העדים בפני בי"ד שיעידו ,והעדים
נשבעו מעצמם שלא יודעים לו עדות ,או נשבעו שיעידו
לו ואח"כ כפרו שלא יודעים לו עדות או שהשביע אותם
שלא יודעים לו עדות וענו אמן ,ונמצא ששיקרו חייבים
קרבן שבועה ('מושבע מפי עצמו') ,ואף אם לא ענו אמן רק
אמרו שלא יודעים לו עדות והתברר ששקרו ('מושבע
מפי אחרים') חייבים קרבן[ ,]6ואם העד השיב שאינו מקבל
השבועה ,נחלקו הפוסקים האם חלה השבועה בע"כ
(כמושבע מפי אחרים)[ ,]7ואף הסובר שהשבועה לא חלה
בע"כ אם שתק ולא השיב כלום ,שתיקתו כמודה וכאילו
כפר (וחייב כמושבע מפי עצמו)[.]8

שבועה וחרם
שבועה וחרם הם ענין אחד  ,דהיינו אם הבעל דין
[]9

מעשה שהיה
תבע את העד בלשון חרם (בלשון נוכח) שיעיד לו ,דינו
כמשביע את העד ,שכפי שהתבאר אם שתק חלה
השבועה אם מפני שיכול להשביע בע"כ ,או מפני
ששתיקה כהודאה[.]10
ואם היה הבעל דין סבור שישנם עדים שראויים
להעיד לו ,אבל אינו
יודע מי הם
שיוכל נשבע שלא
להשביע אותם ,תקנו
הראשונים שיכול יגלה הדבר לאף
להחרים (בלשון נסתר) אדם ואף לבי"ד
בבית הכנסת על כל
מי שיודע לו עדות
שיבוא ויעיד[ ]11ואזי
לא יוכל היודע להעיד
לומר שאינו מקבל
את החרם וחייב להעיד[( ,]12ואם אינו מעיד נפסל לעדות כעובר
על השבועה[ )]13ואזי יש אומרים שאפילו קרובים חייבים
להעיד[ ,]14ויש אומרים אפילו הבעל דין עצמו[ ,]15ויש
חולקים וכתב הרמ"א שכן עיקר[.]16

קבלה שלא לגלות
יש שכתבו שאם העד אומר שקיבל עליו בסוד שלא
יגלה הדבר שעליו אמור להעיד ,יתיר לו אותו בעל דין
ויעיד[ ,]17ופירשו כוונתו שהתרה זו רק למילתא יתירתא
שהרי על הבטחה בעלמא שלא להעיד חייב להעיד.
נשבע העד שלא יעיד ,אזי אם היה רק עד אחד שאינו
חייב להעיד מהתורה חלה השבועה וצריך התרה ,וכן
אם לא ידע שיש עוד עד ,אבל אם ידע שיש עוד עד ולכן
חייב מדאורייתא להעיד לא חלה השבועה ,ואם נשבע
שלא לגלות לכל אדם הדין תלוי במחלוקת האם בכולל
חל נשבע לבטל המצוה[.]18

[ ]1סי' כ"ח סעיף א' ,גליון תל"ד בפרטות ]2[ .ב"ק נ"ו א' .ועיין באמרי בינה עדות סוס"י ח' שמסיק שהתובע מכמה עדים להעיד לו חייבים כולם
ואינו תלוי בשבועת העדות שבכה"ג פטורים ]3[ .ראה ב"ק שם ,ובכסף משנה ריש הל' עדות כתב שזה פשוט ,וכן סתמו האחרונים ,ראה תומים ס"ק
א' ונתה"מ חידושים ס"ק א' (שמטעם זה חלה שבועה שלא יעיד ,וראה אמרי בינה שם) ,ערוך השולחן סעיף א' ,ועוד .ובהגהות האמרי ברוך סעיף
א' כתב שמשמעות הסמ"ע ס"ק ה' שעד אחד שכבש עדותו אפילו שאין עוד עד בדבר עובר על 'אם לא יגיד' ,ובגליונות ברוך טעם על התומים ס"ק
א' כתב שבכל אופן הוא בכלל חיוב מצות השבת אבידה .וע"ע גליון הנ"ל בהכשירו קו"פ ,מפתחי תשובה סי' כ"ח ס"ק ב' וקצוה"ח ס"ק ג' ]4[ .סמ"ע
שם ס"ק ט' ע"פ הטור סעיף א' ,ועיין תומים וחי' רעק"א סעי' א' שדן אם כן הדין גם לאחר שנתקנה שבועת היסת שגם בלי הגדת העד אחד יכול
להשביעו ,ובחכמת שלמה כתב דבשבועת היסת יכול הנתבע להפך השבועה משא"כ בשבועת עד אחד ,עיי"ש עוד ]5[ .סמ"ע שם ס"ק ח' ]6[ .ראה
שבועות ל"א ב' ,רמב"ם הל' שבועות פרק ט' הל' א' ,אבל אם ענה אמן הוא כמושבע מפי עצמו ,והנשבע שיעיד ואח"כ כפר שאינו יודע הוא ק"ו ממי
שמשביע שיעידו ועונים שלא יודעים ,וכ"כ במשפט ערוך בסעיף ב' בליקוטי משפט ]7[ .הקצה"ח סי' כ"ח ס"ק ב' מדיוק בדברי הסמ"ע שם ס"ק ט"ו
שחלה השבועה ,אבל הש"ך ס"ק ג' כתב שאינו שבועה (וראה הערה הבא) ,וראה רמב"ן שבועות ל"א ב' ד"ה וי"ל ]8[ .הש"ך שם דשתקו הוא כהודאה
(וכנשבע מפי עצמו) ,ולפי הסמ"ע הנ"ל הרי חלה השבועה בע"כ (כמושבע מפי אחרים) ]9[ .סמ"ע סי' כ"ח ס"ק ט"ו וש"ך ס"ק ג' ,ראה ב"י יו"ד סו"ס ר"ו
משו"ת רשב"ץ סי' צ"ד ד"ה והוי ,ממדרש ילמדנו פר' וישב ,אר"ע החרם הוא השבועה ,והובא ברמ"א שם סעיף ג' וגר"א ס"ק י"א (וגר"א סי' ל"ד ס"ק
ו') ,ומפורש כן בשו"ת אבקת רוכל סי' קצ"ה ד"ה ואחת ]10[ .ראה סוף הקטע הקודם ,ליד הערה  ]11[ .8 ,7ראה רמ"א שם סעיף ב' ,סמ"ע וש"ך הנ"ל

לפני
כשעה
חג
התקדש
הסוכות ,נזכר ר’
אליעזר קופרמן
כי עדיין לא הכין וקשר את ארבעת המינים,
ולכן ביקש מבנו להביא בדחיפות את הלולבים
ההדסים והערבות לסלון ,בכדי שיוכל להכינם
לחג.
כשהוציא בנו את ההדסים מהמקרר ,התפלא
לראות ארבע אריזות של הדסים ,בעוד שהם
אינם צריכים אלא שלוש אריזות ,לר’ אליעזר,
ולשני בניו.
לשאלתו של הבן ענה האב ,שכנראה מרוב
הדוחק והצפיפות במכירת ארבעת המינים
השכונתית ,טעה הממונה ,ונתן בידו ארבע
אריזות של הדסים ,ואם כן יש להם עתה חבילה
אחת מיותרת של הדסים.
עתה ,התעורר ר’ אליעזר לחשוב ,שמכיון שיש
בידו חבילה אחת השייכת למוכר ההדסים ,איך
יוכל לקיים את המצוה בשאר ההדסים ,שהרי
הוא אינו יודע איזו חבילה מהן היא שלו ,ואיזו
היא של המוכר ,ולקיום המצוה צריך שארבעת
המינים יהיו ‘לכם’ ,כלומר שייכים לו בבירור.
ר’ אליעזר ניסה להתקשר למספר הטלפון
המופיע על אריזת ההדסים ,אך כמובן שעקב
השעה המאוחרת לא היה מענה בטלפון .בלית
ברירה ,התקשר ר’ אליעזר לרב השכונה ,בכדי
לשאול אותו מה מוטל עליו לעשות ,האם
יוכל לצאת בארבעת המינים הנמצאים בידו,
מאחר להקנות לו את
ֵ
או שיצטרך לבקש בחג
ארבעת המינים שלו ,כדי שיוכל לצאת ידי חובתו.
***
ראשית ,יש לברר את המציאות במקרה שלפנינו,
האם יש כאן תערובת ,כלומר שמתוך ארבעת
חבילות ההדסים ,אחת שייכת למוכר ,ושלוש
שייכות לר’ אליעזר ,או שהמוכר ור’ אליעזר
שותפים בכל החבילות ,וכל אחת מהחבילות
שייכת בחלקה למוכר ,ובחלקה לר’ אליעזר.
וזאת משום שיש פתרונות המועילים דוקא אם
זו שותפות ,ויש המועילים דוקא אם זו תערובת,
וכפי שיבואר.
והנה ,מבואר בגמ’ (בכורות יח ):שהמפקיד טלה
אצל חבירו ,ולנפקד גם הוא היה טלה שלו ,ומת
אחד מהטלאים ולא ידוע איזה מהן ,אזי הדין
הוא שהמוציא מחבירו עליו הראיה ,ומספק אין
הנפקד חייב לשלם ,שאולי הטלה שמת הוא
הטלה של המפקיד (ומיתה זו אונס היא ,והוא פטור
עליה) .וכלומר ,שלמרות שהטלאים נתערבו
זה בזה ואינם ניכרים ,הם נחשבים כ’תערובת’

זו חבילתי

המשך ההערות בעמוד ב'

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

קו ההלכה

מעשה שהיה
ולא כ’שותפות’ ,שהרי אם היתה זו ‘שותפות’ (כלומר שכל טלה וטלה שייך לשניהם) ,היה
ההפסד צריך להיות על שניהם ,והיו צריכים המפקיד והנפקד להתחלק בטלה הנותר.
אך בשו”ת תרומת הדשן (סי’ שיד) כתב ,שמה שמבואר בגמרא הנ”ל ,זה דוקא בדבר
שכל אחד מהן מקפיד על שלו ,ואינו רוצה שיתערב בשל חבירו .אבל אם אחד הפקיד
מעות אצל חבירו ,והלה עירבן עם מעותיו ,הרי נעשו שותפים בכל המעות ,ואם אבדו
חלק מהמעות  -ההפסד הוא על שניהם (וכן נפסק בחו”מ סי’ רצב ס”י).
ולפי זה ,לכאורה במקרה שלנו מוכר ההדסים ור’ אליעזר נעשו שותפים בכל האריזות,
שהרי מדובר כאן באריזות הדסים סגורות ,שמחירן קבוע ,ואין הבדל בין אריזה
לחברתה .ואם כן ,רשאי ר’ אליעזר להחליט שהוא חולק את השותפות ,ולוקח לעצמו
שלוש אריזות מסויימות ,ואת האריזה הרביעית הוא משאיר עבור המוכר ,שהרי
במקח שכולו שווה ,רשאי אחד השותפים לחלוק לעצמו את חלקו שלא מדעת חביריו
(כמבואר בחו”מ סי’ קעו סעי’ יח).
אמנם יש לחלק בין המקרה שלנו למקרה של התרומת הדשן בכמה אופנים (א .התה”ד
מדבר באופן שעירב את המטבעות מדעת הנותן [וכמ”ש הנתה”מ רצב ס”ק טז] ,אבל כאן נתערבו
שלא מדעת ,ואדרבא ,מקפידים שלא להיות שותפין ,שהרי למצות ארבעת המינים צריך שיהיה שייך
לו בלא שותפות .ב .לכאורה אין כוונת התה”ד שהמעות עצמן נעשו של שותפות ,שהרי באיזה קנין
נקנו מעות הנפקד למפקיד ,אלא כוונתו שבקנין כסף התחייבו זה לזה לשאת בהפסד התערובת כאילו
הם שותפים .ואם כן אין זו שותפות ממש .אמנם לאידך גיסא יש לומר ,שהקונה רשאי לברור לעצמו
את החבילות שרוצה ,על פי דברי המהרש”ך [ח”א קמה] ובית אפרים [חו”מ מט] ,שהנפקד רשאי
לקחת את מעות המפקיד לעצמו ולתת אחרים תחתיהם ,כיון שאין אדם מקפיד בדוקא על מעותיו.
ויש לעיין לדעת המחנה אפרים [שומרים כה] החלוק עליהם .ועוד ,שהרי אם הקונה היה מבקש
מהמוכר בשעת המכירה להחליף לו חבילות אלו באחרות ,לא היה מקפיד ,שהרי מחיר כל החבילות
שווה ,וממילא הרי זה כאילו עדיין מרשהו לברור לעצמו אילו חבילות הוא רוצה לקנות).

ואם ננקוט שיש כאן אריזה אחת של המוכר המעורבת בין האריזות ,יש לדון אם
ר’ אליעזר יכול לצאת בשלוש אריזות מתוכן ,שהרי גם אם היה המוכר תובע ממנו
להחזיר לו דוקא אחת מאותן האריזות ,לא היה יכול להוציאן מידו בדין ,שהרי אין
ידוע איזו אריזה היא שלו ,ואם כן ר’ אליעזר מוחזק באותן שלוש אריזות מדין ‘המוציא
מחבירו עליו הראיה’ .ולמעשה יש אריכות גדולה באחרונים אם ממון המוחזק ביד
אדם מדין ‘המוציא מחבירו עליו הראיה’ זה נחשב שהממון שייך לו בוודאי או רק
מספק ,ועוד האריכו בסברות בכל צד מהצדדים הנ”ל ,אם דין הממון מועיל גם לענין
קיום מצוות הטעונות ‘לכם’ ,או לאידך גיסא ,שגם אם אין הממון שלו בוודאי ,מכל
מקום כיון שהוא רשאי להשתמש בו ולנהוג בו כבשלו ,הרי בזה די שייחשב ‘לכם’ (ראה
מהרי”ט אלגאזי [הל’ בכורות פ”ב אות יז] ,ש”ך [חו”מ סו ס”ק עו] ,גבורת ארי [יומא ח ,]:אבני מילואים
[כח סק”ג] ,קונטרס הספקות [כלל א ,ח] ,תוספות רע”א [דמאי פ”א מ”א אות ו] ,חת”ס [סוכה לא,].
ארצות החיים [יא סק”ט] ,שו”ת חמדת שלמה [או”ח א-ב ,וחו”מ י] ,שו”ת הרי”מ [או”ח ה] ,אמרי בינה
[דיני יו”ט כא סק”ד ,ודיני דיינים ד] ,שערי יושר [שער ה פ”ו ואילך] ,וחזו”א [אה”ע לט סק”ג ,חו”מ
ליקוטים ב סק”ו]).

והנה ,חכם אחד הציע במקרה דומה ,שהקונה יקשור ללולב הדסים מחבילה אחת,
ובשעת הברכה ינענע ביחד עם הלולב גם הדסים מחבילה אחרת (ואין בזה ‘בל תוסיף’,
כמבואר באו”ח תרנא סעי’ טו) ,ונמצא שממה נפשך יש כאן הדסים השייכים לו ,והוא יוצא
בהם .ופתרון זה מועיל רק אם אין התערובת נחשבת כ’שותפות’ ,שהרי אם זו שותפות
אין כאן הדס שלם השייך לקונה (ולמעשה נראה שבמקרה דידן אין פתרון זה מועיל ,שהרי

שאלה :חמי שליט"א שכר עבורינו דירה
לקראת החתונה ,והתחייב לשלם שכירות
עבורה במשך חמש שנים.

תשלום שכר דירה
למפרע

לאחרונה פנה אלינו בעל הבית ,ואמר לנו כי חמי לא שילם על הדירה כבר שנה (ביררנו,

ואכן כך הוא המצב ,אין לו יכולת כלכלית לשלם כרגע) ,ולפיכך הוא מבקש שאנו נשלם לו מכאן
ולהבא ,וגם למפרע על השנה שחמי לא שילם.
עניתי לו שאין באפשרותי לשכור בית כה גדול במקום כה יקר ,ולפיכך כנראה אעזוב את
הדירה ואעבור למקום אחר ,ומכאן ולהבא יוכל להשכיר את הדירה לאחרים .אך בקשר
לשנה שחמי לא שילם  -אצטרך לשאול רב האם אנחנו חייבים לשלם ,מכיון שאם היינו
יודעים שהתשלום יהיה עלינו ,לא היינו שוכרים דירה כה יקרה.
תשובה :בעיקרון ,המקבל הנאה מחבירו צריך לשלם לו עליה ,אף אם לא היתה בכוונתו
של הנהנה לשלם .אמנם בנידון דידן ,נראה שהזוג שגר בדירה פטור מלשלם.
דבר זה יש ללמוד מדברי הר"ן (נדרים לג ):שכתב שהמלוה מעות לאדם עבור מזונות
אשתו ,אין המלוה יכול לגבות מהאשה מחמת ההנאה שקיבלה ,משום שהמלוה ידע
שאין לאשה נכסים שהוא יוכל לגבות מהם את חובו ,ולכן נתן על דעת שיגבה רק מהבעל
(וראה אבן העזר סי' ע סעי' ח).
מכח דברי הר"ן הללו כתב בערך ש"י (חו"מ סי' קפה) ,ששדכן שלא יכל לגבות את דמי
השדכנות מאבי החתן מפני אלמותו ,אינו יכול לגבותם מהחתן ,מפני שכנהוג דמי
השדכנות נגבים מהורי החתן והכלה ,וכן השדכן יודע שאין לחתן נכסים משלו לפני
החתונה (והמנהג לשלם את דמי השדכנות עוד לפני החתונה) ,ולפיכך לא היתה דעת השדכן
לגבות מהחתן.
כיוצא בזה מבואר מדברי הפוסקים ,שהשוכר בית ומת ,אין המשכיר יכול לגבות מנכסי
היורשים ,אם לא הניח אביהם נכסים (ראה שו"ת רעק"א סי' קלג ,וגליון רעק"א חו"מ סי' שמא סעי'
ג ,וראה משכן שלום ח"ב סי' נט הערה ה) ,ואף לגבי אשתו של השוכר דנו הפוסקים אם אפשר
לגבות ממנה מכח שהיא כערב על השכירות ,אך לא מטעם שקיבלה הנאה (עי' שו"ת
מהרשד"ם אה"ע סי' קפד ,הובא בבאר היטב אה"ע סי' קב סק"ד ובקצות החושן סי' עז סק"ח) ,משום
שכאמור ,המשכיר לא נתן את הדיור על דעת לגבות מהאשה והבנים.
ולכן נראה שגם בנידון דידן המשכיר נתן את זכות הדיור בדירה לזוג בחינם ,משום
שהחותן התחייב לשלם עליה ,ולא היתה כוונתו לגבות מהזוג הדר בדירה בפועל (ואף
שיש לחלק ,שבמקרה הזה רק הזוג נהנה מהדיור בדירה ,ואילו החותן רק משלם עליה אך לא דר בה

מדובר על אריזות הדסים סגורות ,והקונה לא יכול לפתוח את האריזה הרביעית ,שבזה הוא מקלקל
את ההדסים שבה ,ונטילה באריזה סגורה היא שלא בדרך כבוד ,ואינו יוצא בה ,כמבואר בסי’ תרנא
סעי’ ז).

[ראה חזו"א ב"ק סי' טז סקכ"א] ,מכל מקום נראה שהעיקר כמו שנתבאר).

יש לציין ,שלדעת המשאת משה (ישראל ,או”ח ד .ציינו הגרע”א בסי’ תרלז) ,אם ישלם אחר
היו”ט למוכר ,הועיל לו למפרע שיצא ידי חובת המצוה היו”ט (אמנם הוא מדבר על גזלן

אמנם בנוגע לדיור בדירה מכאן והבא ,אכן המשכיר יכול לדרוש ממכם לעזוב את
הדירה ,היות והחותן הפסיק לשלם לו (ראה באר היטב סי' שיב סק"ד).

ומכל האמור נראה שמעיקר הדין ר’ אליעזר רשאי לצאת מצות ארבעת המינים
בשלוש אריזות שיטול לעצמו ,אך ראוי שביו”ט ראשון יהדר לבקש מאדם אחר את
ארבעת המינים שלו במתנה על מנת להחזיר.

כעין שאלה זו ,הגיעה לבית ההוראה שאלה נוספת ,מאברך שקיבל תביעה מהתלמוד
תורה בו למד בילדותו ,בטענה כי אביו לא שילם את שכר לימוד עבורו במשך כמה שנים.
ולפי מה שנתבאר  -אותו אברך פטור מלשלם לתלמוד תורה ,שהרי לא היתה דעתם
אלא לגבות מאביו.

ממש ,שיש לו קניני גזילה ,ואילו במקרה דידן ר’ אליעזר נטל את ההדסים המיותרים בשוגג ,ולכמה
פוסקים אינו נחשב גזלן .ראה יד רמ”ה [ב”ב פ”ח ס”ט  /קלד ,].שו”ת הרא”ש [כלל צג ב] ,מאירי [ב”ק
צה ,].מחנ”א [גזילה ז] ,קצוה”ח [כה סק”א ,רצא סק”ד] ,ונתה”מ [כה סק”א ,רצא סק”י]).

המשך ההערות מפסקי דינים
ובב"י משו"ת הרשב"א חלק ב' סי' רכ"ט ,ובשו"ת רשב"ש סי' שפ"ט ,והציונים בבאה"ג אות ד' .וע"ע בסי' ע"א סעיף ח' וש"ך ס"ק ח' ט' ,שאם בי"ד נותנים חרם על מי שיודע ,חל עליו אפילו לא היה שם בעת הטלת החרם ]12[ .נתיה"מ
חידושים ס"ק ט' ,ואינו כמחרים את העד בנוכח שדינו כמשביעו ]13[ .ראה סי' ל"ד סעי' ה' ]14[ .רמ"א שם וסמ"ע ס"ק י"ז ]15[ .רמ"א שם וראה טור סי' ט"ז סעיף ב' משו"ת הרא"ש ,כלל ו' סי' ט"ו ,סמ"ע סי' כ"ח ס"ק י"ט ]16[ .שם ,ע"פ
שו"ת הרשב"א והרא"ש שהובא בדרכי משה ס"ק א' ,ועיין בגר"א ס"ק י"ז וס"ק י"ח ליקוט ,ואכמ"ל ]17[ .סמ"ע שם ס"ק א' ממהרי"ו סי' מ"ב ,ובטו"ז תמה דבהבטחה וודאי שאין צריך התרה ,דהא ביו"ד סי' רכ"ח סעיף ל"ג אפילו בנתינת
חרם אין צריך התרה ,ומכ"ש כאן (שתבעו) וחייב באם לא יגיד ]18[ .או"ת ס"ק א' ונתה"מ ס"ק א' (בעדות מיוחדת) ,ועיין בהגהות אמרי ברוך על סמ"ע ס"ק ט' שמשמעות דבריו שאף עד אחד עובר על אם לא יגיד ,ולפי"ז אף בעד אחד
לא חלה השבועה ,ברם ראה חידושי הרי"מ ושער משפט ס"ק א' (ראה בפתחי תשובה ס"ק ג') האם בכל אופן חלה השבועה הואיל ואינו חייב להעיד בלי תביעה חלה השבועה בכולל ,וע"ע בערוך השולחן סעיף ה'.

לקבל את הגליון באימייל שלחו ל mm@businesshalacha.com

לדיני תורה ,שאלות בדיני ממונות ,שטרות ,ריבית ,צוואות ,דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט ,או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:
www.businesshalacha.com
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