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 סוכם על חמישה –בחוזה שנחתם .  קונה דירה משמעוןראובן
שהאחרון שבהם הוא כסף המתקבל מהמשכנתא , תשלומים

, העברת החזקה תיעשה עם גמר התשלומים. שלקח ראובן
אלא , ובינתיים אסור לראובן להיכנס לדירה למטרת מגורים

 30יף אחר בחוזה מדבר על קנס של סע. רק למטרת שיפוצים
  במשק עיצומיםבינתיים היו. הפרת חוזהכל  שקל על אלף

 ראובן. בזמנןו הועברשגרמו לכך שמשכנתאות לא , ושביתות
ולפתע מצא את עצמו , תכנן מציאות חדשה זו שלא – הקונה

,  נכנס לגור בדירה שקנה– משפחתו ללא מקום מגוריםאת ו
שהסתיימו השביתות והמשכנתא ולמעשה גר חודשיים עד 

 אלף 30(הקנס תשלום את מראובן תובע המוכר שמעון . שוחררה

וראובן עונה . ) שקל5,000(שכר דירה לחודשיים גם תשלום  ו)שקל
  ? כמה–כ "וא, ראובן חייב לשלםהאם . שהיה אנוס
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   להלכהובשום אופן לא, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

   רחמנא פטריה–אונס . א

, הוא ומשפחתו, שלא היה לו היכן לגור, שהיה אנוס – של ראובןהראשונה ענתו ט

 עדיין בבעלותו של אמנם בשלב הפלישה היתהש, ולפיכך נכנס ללא רשות לדירה

זה רק בגלל ומה שאינה שלו עדיין ( ה להיות שלואמורבשלב ההוא כבר היתה אבל , שמעון

  .)נסיבות שאינן תלויות בו

  

ובלשון , אדם אנוס פטור מכל הבעיות שנגרמות עקב אונסונראה ש –ובמושכל ראשון 

: כלומר( " רחמנא פטריה–אונס " שכיח הביטוי )ד"כפי שנלמד לקמן בס( א וההלכההגמר

 על מאורעות אין לנו לדרוש ממנו תשלוםכ לכאורה "א, )אונס הוא סוג של פטור מן התורה

  .שאירעו מחמת אונסו

  

מספרת על אדם שהלך למדינת ה, ).ז"במסכת נדרים דף כ( מרא בגלדין זה הואהמקור 

כלומר שטרות שיכול לדרוש את פירעונן (  הפקיד בבית הדין את שטרי זכויותיו–ולפני כן , הים

ועשו איתו קניין שהשטרות הללו יהיו ברי יכולת גבייה עד תאריך , )מהמתחייב בשטר זה

והנה הגיע התאריך .  יתבטל תוקף השטרות–תאריך זה ואם לא יגיע עד , מסוים

ורצה רב הונא . והתברר שנאנס בדרכו, לבסוף הגיע האיש באיחור. והאיש טרם הגיע

 רחמנא –אונס ו,  אדם זה הוא אנוס: רבאאמר לו. לבטל את זכויותיו בשטרות אלו

  ."דברולנערה לא תעשה " )ו"כ, ב"דברים כ(  מהפסוק,פטריה

  

א ביום פלוני ומי שקנו מידו שאם לא יב: )א-א"בשולחן ערוך סימן כ( וכן נפסק להלכה

א ו או שאם לא יב, ויטול כל מה שטען בלא שבועה, נאמן בטענותיוחברויהיה  –וישבע 

 ועבר היום ולא ,חברויפטר יזכותו ואין לו כלום ואת בד יא –ביום פלוני וישבע ויטול 

ואם הביא ראיה . )מיד ואין נותנים לו זמן יותר(זכותו את בד ינתקיימו התנאים וא –בא 

וכל זה כשקנו מידו אבל בלאו הכי ( 'כון זה ויפטור מקני הרי זה –שהיה אנוס באותו היום 

  .)ט" סימן תתצא"הרשב ותשובת ,סנהדריןבתחילת מסכת  מרדכיהכך מובא בשם ,  דהוי אסמכתא,לא

מפקיד שטר ובדין , )א-ה"בסימן נ( משליש שטרו ביד שלישזה בדין נמצא יסוד ועוד 

  .)טו-ז"בסימן ר( בבית הדין
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  . את הקנס והשכירותנפטור את ראובן מחמת אונס מלשלם,  לכאורה–כ בענייננו "א

  

  לוודא שהקנס אינו אסמכתא. ב

תון היותר בעייתי וגם הנ, הסכום הגדולגם שהוא , ותחילה נטפל בעניין הקנס

  .כפי שנלמד לקמן, בהסכם זה

  

המשולם בזמן הפרת , יש להזכיר שסעיף הקנס, כשעוסקים בענייני קנסות –ראשית 

 לוודא שהקנס המוזכר ויש צורך. תלוי בדיני אסמכתא –תנאי או התחייבות בחוזה 

 .ונושא הקנס יבוטל מתוקפו בחוזה זה" אסמכתא לא קניא "– ם לא כןשא(בחוזה זה אינו אסמכתא 

קים ת על נזערבו" – ז"סימן תרא ס בבאב כתלמס יוןאוצר הענו ספרביעויין  – אאסמכתעניין ב כותריאל

  .)"כור שברכב

  

אלא להוסיף שתי הערות , )ל" יפנה לשיעור הנ–והמעוניין להאריך ( אין כאן מקום להאריך

  :כדלקמן

 – )י הצדדים במידה שווהשמחייב את שנ: דהיינו( בהדדיות אם הוא מנוסח –בכל קנס  •

ונפסק , ה ומניומי"ד. ו"הנמצא בתוספות במסכת בבא מציעא דף ס( כרבנו תםאנו מכריעים 

ההיא "שכן יש כל צד , שהתחייבות הדדית תופסת, )יד-ז"א בסימן ר"להלכה ברמ

  .ובזה הוא גומר בדעתו ומקנה,  יתחייב בקנסחברושהוא ירוויח כש" הנאה

תשלום זה "שכן בחוזה מוזכר ש,  אין כלל שאלה כזאת–במקרה שבענייננו  •

ולפי מה . "ד חשוב"ובבי, ובקניין המועיל, ונעשה מעכשיו, אינו כאסמכתא

  .מבטל כל טענת אסמכתא משפט זה –ר שלמדנו בעב

  

  התחייבות רגילה והתחייבות יסודית. ג

דרך הכרת נקודות ציון חשובות , ונלך בשלבים, יין הקנס בניתוח ענועוד יש להעמיק

  .הקיימות בכל חוזה

  

  :כדלקמן ,שני מרכיביםבנוי על , של כל הסכםבסיס הקיום 

סיבה ותנאי שהן מהוות , אוסף של מציאויות או דרישות לביצוע: תנאים •

 . בטל החוזה–קיומם -ובאי,  מתקיים החוזה– בקיומם ,לקיום ההסכם
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שאחד הצדדים מתחייב לצד , מציאויות או דרישות לביצוע: התחייבויות •

אבל לא , )כדלקמן, ברמה יסודית או ברמה משנית(קיומם פוגם בחוזה -ואי, השני

 .בהכרח מבטלו

  

שאם לא ימולאו , סעיף הקנסמופיע ברוב החוזים  –כדי לוודא קיום ההתחייבות 

.  בסכום כך וכךייקנס הצד המפר –כפי שסוכמו בין הצדדים ההתחייבויות שבחוזה 

  :כדלקמן, ויש בהפעלת הקנס בחוזים הסטנדרטיים במקומותינו שני סוגי חוזים

 בדרך כלל חוזים אלו מחולקים :חוזים שיש בהם הגדרת סעיפים יסודיים •

ם או שניהם שאחד הצדדי, סעיפים ובהם התחייבויות רגילות. א: לשני סוגים

שלגביהם מוזכר , ובהם התחייבויות יסודיותסעיפים . ב. מחוייבים לקיימם

קיום ההתחייבויות שבסעיפים : דהיינו, "יורדים לשורשו של הסכם זה"שהם 

 סעיף –ובמקרים אלו . שעליו נשען כל בניין החוזה, אלו הוא עמוד היסוד

אחד מהסעיפים הקנס יחול על מי שיעבור על "הקנס כולל את המילים 

ובדרך כלל הסעיפים המסומנים ". היורדים לשורשו של הסכם זה, היסודיים

עמידה בהמצאת , כיסודיים הם סעיפי התחייבות לעמידה בתאריכי התשלום

קיום -שאי, שלדעת הצדדים יש לסמנם כיסודיים( ועוד תנאים, ניקויי שעבודים, מסמכים

  .)ההתחייבות שבהם גורר הפעלת סעיף הקנס

 אין כאן הגדרה מראש של סעיפים :חוזים שלא הגדירו בהם סעיפים יסודיים •

הסכמות בין הצדדים -וכל פעם שיש טענות ואי, חשובים יותר וחשובים פחות

עמידה בהתחייבות זו גוררת הפעלת הקנס או - מתחיל וויכוח חדש אם אי–

 .ריע עבורם בשאלה זושיכ, ויש לשני הצדדים ללכת לבורר מוסכם. לא

  

כניסה לבית למטרת מגורים לפני תום התשלום -של חוזה הכולל התחייבות לאי( המקרה שבענייננו

שלא נכלל בו הגדרות מהן התחייבויות יסודיות או : דהיינו(הוא דוגמה לחוזה מהסוג השני  )האחרון

ה אם כניסה מוקדמת לבית נחשבת  בשאלאין הכרעה חוזיתולכן . )כאלו שאינן יסודיות

 .אינה הפרה יסודיתאו ש, )כזכור, של שלושים אלף שקל(  המחייבת בקנס,הפרה יסודית

  . בשאלה זולהכרעה )אומדנא של הדיינים( דרך אחרתונצטרך לחפש 

  

  קנס על הפרת התחייבות מחמת אונס. ד

ההתחייבות הופרה או לא  הוא כאשר –שאיתו יש להתמודד בתחום הקנס נושא נוסף 

קיום -ועלינו לברר אם אי, )כפי שטוען הקונה במקרה שבענייננו( קוימה מחמת אונס
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 כאשר – )קיומה בוודאי גורר חיוב קנס-שללא אונס היה אי, ומדובר בהתחייבות יסודית( ההתחייבות

 ם התחייבות שא–וייקוב הדין את ההר , או שאין חילוק, פוטר מקנס –נעשה באונס 

  . יש לזה מחיר–לא קוימה  )!כל התחייבות(

  

  :כדלקמן, נחלקים הפוסקיםבשאלה זו 

שגרם ,  מתייחס למקרה של אונס)יג-ו"חלק יורה דעה סימן רל, בשולחן ערוך( ז"הט •

כיוון שמעולם , פטור מלשלם קנסודעתו שאמנם , קיום התנאים שבחוזה-לאי

אלא שאם יש בזה קלקול לצד , את עצמו בקנס במקרה של אונסלא חייב 

ועתה הקונה כבר , מעבר לזמן המקסימלי שנקבע בחוזה, אחר באספקת הסחורהכגון ש( שניה

שכן כל , גם התחייבותו של הצד השניבמקביל  יורדת – )אינו צריך סחורה זו

  . התקשרותו בחוזה היתה לצורך הזמן הזה

תלוי בחשיבות ש, ז" מחלק הט–מחמת אי קיום התנאי ביטול המקח ולגבי  •

 כאשר לא –שאם המעשה תלוי דווקא בתנאי זה ,  לעומת המעשההתנאי

 לא –ואם המעשה אינו תלוי בתנאי זה ,  בטל המעשה–התקיים התנאי 

 – בנה שלושה חדרים במקום ארבעהקבלן ש: ונראה דוגמה קיצונית כמשל( מתבטל המעשה

כפי ,  קבלן שלא התקין את מספר המנורות–ולצד שני .  את החוזההפרה המבטלתהרי זו 

שכן ניתן להשלים דרישה זו במועד ,  בודאי שאין זו הפרה המבטלת את החוזה–שהתחייב בחוזה 

 .)מאוחר יותר

אין חילוק וכתב ש, ז"חלק על הט )יג-ו"סימן רלבהערותיו על , ך"לש( ובנקודות הכסף •

כמובן שגם לפי ( זה חשוב ותנאי זה אינו חשובואין לומר שתנאי , בין התנאים

, ולהבחין אם יש להתחייבות זו שם של התחייבות או תנאי, ך יש לנתח את הבעיה לשורשה"הש

לומר קדיש על שנכתב שם שהקונה מתחייב , ומעשה באחד החוזים( ולא ביטוי לרצון בלבד

 נשאלה השאלה –ומשלא עשה זאת במלואו ,  ימי שהותו בכותל המערבי10 במשך רקרובת המוכ

 .))...אם יש לקנוס אותו על אי קיום התחייבותו

   

ני  להלן ש– )של תשלום קנס מחמת הפרת התחייבות הכתובה בחוזה( את הנושאואם נסכם 

  :המוליכים לתשלום הקנס, לבי הבדיקהש

, לברר אם מדובר בהתחייבות יסודית, חומרת ההתחייבות –' שלב א •

שאומדן הדעת היא שלא לזה נתקן , או בהתחייבות צדדית, המחייבת קנס

  .הקנס
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 – שאם הפרת ההתחייבות נעשה באונס ,אונס בהפרת ההתחייבות –' שלב ב •

 . את המפראין קונסים

  

טרם , שפלישה מוקדמת לנכס, מם התייעצנוח עי"דעת הדיינים והת –ובענייננו 

. גם אילולא היה נדון זה נכתב בחוזה, הפרת רצון המוכרהיא , שהגיעה הזכות לכך

 שאין רשות לקונה להיכנס לדירה למטרת ,וקל וחומר שכאשר נכתב בחוזה במפורש

הפרה יסודית שמחייבת  פלישתו מהווה – אלא למטרת שיפוצים בלבד, מגורים

  .בתשלום קנס

  

  אונס כמאן דעביד, אונס או רצון. ה

שכן , היא שיש לפוטרו מתשלום הקנס בגין הפלישה לדירה שאינה שלוטענת הקונה 

  .הוא היה אנוס לכך

  

לפקפק בה יש  –אונס שהכניסה לדירה לפני הזמן נקראת בשם , הקביעהאלא ש

  :כדלקמן )ד" בסןכ נפרט" ואחןותחילה נגדיר( מכמה וכמה סיבות

" אונס" ת בשם נקראפלישה לדירה שאינה שלו האם :אונס או רצון – ראשית •

 ."רצון"או 

,  נדרש מהאדם להעלות בדעתו שעלול להיות אונס:לחשב מראש –שנית  •

  .ולהישמר מאפשרות זו

 לו יכול להקנותאונס ה האם – אפילו אם זה אונס :קבלת זכויות – שנית •

  ?זכויות שלא היו לו ללא האונס

  

  : ועתה נפרט נקודות אלו

מאחר שאין לו היכן ,  ראובן נאלץ להיכנס לדירה: אונס או רצון–נקודה ראשונה 

  ?האם הכרח זה נקרא אונס. לגור

  

שכירות רכב שהתארכה " – ג"נ מןסיציעא ת בבא מלמסכ  העיוןוצראפרנו בסראה (וכבר למדנו 

שהשווה בין שני מקרים שאדם , )ט-י"סימן ש( הנתיבות המשפטל את חילוקו ש )"באונס

וחילק . וטען שלא הגיע בזמן מחמת אונס, אחר להחזיר את החפץ המושכר לו

  :הנתיבות המשפט בין מקרים אלו כדלקמן
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 – )ש ובשולחן ערוך"מקרה זה נמצא ברא( אחר לחזור עקב התגדלות הנהרהת השוכר •

שלא היתה דרך , אונס גמורזהו  המשפט שנתיבותהובמקרה זה מכריע 

 :אבל. גם אילו רצה מאד, להחזיר את הבהמה לפני כן

והיה , עלילת השרגלל בכיוון שהתעכב במקום אחר , אחר לחזורהתהשוכר  •

א י ההמציאותבמקרה זה  – )מקרה זה מופיע בחוות יאיר( עסוק בהזמת העלילה

בגלל , אלא שלא רצה בכך, ליחי הש"השוכר יכול היה להחזיר את הסוס עש

זה לא נקרא אונס אלא נתיבות המשפט שהמכריע ולכן , סדר עדיפותו השונה

שחשב שבכל רגע תיגמר , שרצה שהבהמה תישאר אצלו, שיש מקום לחשוד בשוכר: ובפרט( רצון

שכן מסיבה זו ממש לא רצה השוכר להחזיר , ויש רגלים לחשד זה, ויוכל לחזור בה לביתו, העלילה

  .)את הבהמה לשליח

ביא ה )י"על השולחן ערוך סימן שק איגר "הגהות הגרעוהובא ב, ו"קע-חלק א( ובשבות יעקב •

ופסק שאין זה , לאדם שהתעכב בהחזרת הסוס מחמת שנפל למשכב, דוגמא

כל זמן שהוא  )ב"י שליח וכיו"אולי ע( היה יכול להחזיר את הסוסכיוון ש, אונס

  .)אנוס ופטור הרי זה –אם לא היתה לו אפשרות כזאת נם אמו( שוכב חולה

  

מהדינים שהובאו שונה מאד   במקרה שלנומעשהו של הקונה –ענייננו התאמה לוב

הם אכן  )נפילה למשכב, עלילת השר, התגדלות הנהר( שכן כל המקרים שהובאו לעיל. לעיל

, כמו התגדלות הנהר( ציאת פיתרוןוהוויכוח הוא עד כמה האונס נשאר ללא מ, מקרי אונס

להחזיר את הסוס תוך כדי ( או שאפשר למצוא עיצה, )שאין מה לעשות אלא להמתין שהמים יירדו

  .)'או למנות שליח להחזיר את הרכב גם כשנמצאים בבית החולים וכו, מ עם השר"המו

  

 לדירה שאינה להיכנסו  לפתור את הבעיה בצורה זומי אמר לקונה –אבל בענייננו 

הותר  וכי מי שרעב ללחם ...? גזלושאין ב באופן' וכדואו הלך לבית מלון , מדוע לא שכר דירה אחרת( שלו

  !כ אין זה כלל אונס אלא רצון"א, )...? שהיה אנוסבכל מעשה מפני

  

 ):ז"במסכת נדרים דף כ( הגמרא:  צריך לקחת בחשבון אפשרות אונס–נקודה שניה 

וחזר . על תנאי שלא יחזור עד שלושים יום,  על אותו אדם שנתן גט לאשתומספרת

. ראו שבאתי, חזו דאתאי: וצעק, אלא שאי אפשר היה לחצות את הנהר, ביום האחרון

  . והגט תקף, ואמר שמואל שאין נחשב שחזר

נו לעבור הרי סוף סוף נבצר ממ,  מדוע לא נחשיב מציאות זו כאונסושואלת הגמרא

על פי ביאור ( ועונה הגמרא. והיה פוסל את הגט,  היה מגיע בזמן–ולולא זה , את הנהר
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,  את המציאותהיה עליו להעלות בדעתו – שאם האונס שכיח ) על הדף שםש"הרא

  .ולהישמר ממנה, העלולה להביאו לידי אונס זה

  

ויש , כנס לדירה בגלל דבר שתלוי באחרים במקום שמקבל זכות להי– כ בענייננו"א

 היה מוטל על הקונה לבטח את עצמו –בדבר זה סיכויים לא קטנים שלא יגיעו בזמן 

ומשלא , )ב"או בית מלון וכיו, אולי מקום זמני אצל קרובי משפחה( באפשרות למגורים אחרים

היה לחשוב  כי אילו יכול ,אינו יכול להסתתר תחת מסווה האונס ייתכן ש–עשה זאת 

  .ולחפש מראש

  

כמי " האם אונס הוא רק –חקירת נושא האונס  : אונס אינו מעשה– לישיתנקודה ש

 בשיעורנו ין זהי בענויעויין( " כמי שעשה–אונס "או שאפשר לומר אפילו ש, "שלא עשה

  :השייך לענייננואת , )חלק מדברינו שם(ת ונתמצ, )"תכלית האומותוי "רשב "204' מס" דפי עיון"

, לא שילם בזמן את חשבון הארנונהמעשה באדם ש:  הואהמשל הראשון •

היה יבוא באיחור אל הפקיד ויראה לו מסמך על שאם . צבר קנסות כבדיםו

ויחשיבו כאילו לא ,  ייתכן שימחלו לו על הקנס– מאחר שהיה מאושפז אנוס

  .איחר

ונפל למשכב , אדם שהיה מועמד לזכות בתחרותמעשה ב:  הואהמשל השני •

,  יצחקו ממנו–שהרי נאנס , לזכות בפרס הגדולועתה טוען , ונעדר מהתחרות

  .אונס לא יכול להיחשב כאילו עשהש

 

א שהאריך -א"וראה קצות החושן סימן כ, ג בשם הירושלמי-א"בסימן כ(ך "שכתב ה –למעשה ו

ולא , "רחמנא פטריה –אונס "וזה הפשט בדין ( " כאילו עשה–אונס "אין אומרים  ש)בזה

  . ") רחמנא חייביה–אונס "

  

" חזו דאתאי"וקשה מסוגיית ( ך אפילו נגד חזקת ממון"הלכה כהשש ,ערך שיהוכתב 

  .)וצריך עיון, ז כאילו עשה" הרי–שאם נכריע שנאנס , דלעיל

  

אפשר לדחות את טענתו של ראובן  – של טענת אונס, ון זהלסיכום נד ,ובענייננו

  : משלושה טעמים, שהיה אנוס
  .  אלא רצוןנקרא אונסלא מעשה הפלישה לדירה  •
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ואפילו אם בשלב זה לא היתה לו ברירה אלא , נקרא אונסהיה אפילו אם זה  •

   .ורואין זה אונס גמ.  אפשרות זוצריך לקחת בחשבון מראש היה –לפלוש 
 היתה תביעה משמעון ילווא, אונס אינו מעשה –ואפילו אם זה אונס גמור  •

 היה – בגלל שלא שילם בזמן את הסכום המתקבל מהמשכנתא שלם לו קנסל

 להיכנס לדירה מחמת לקבל זכותאבל ".  רחמנא פטריה–אונס "נפטר מטעם 

אונס של נדחית טענת הו". אונס כמאן דעביד" אין אומרים –שהיה אנוס 

  .ראובן

  

 ,יש להחמיר –שמבחינת חומרת ההפרה , ולמסקנה יוצא בענייננו לגבי הקנס

 –רה התחתונה שו ולכן ב,אין כאן מה להקל –ומבחינת קולת העונש מחמת אונס 

   .על הפלישה המוקדמת, צריך ראובן הקונה לשלם את הקנס

  

   לפטור משכר דירה–  חסרזה נהנה וזה לא. ו

  :ועתה נעבור לתביעת תשלום שכר הדירה

  

 שפטור מתשלום זה נהנה וזה לא חסרהיא טענת ,  שיכול ראובן לטעוןת פטורטענ

  .שכירות

  

אדם שגר בחצר הלגבי , )ו-ג"בסימן שס( ובהלכה ):במסכת בבא קמא דף כ( המקור הוא בגמרא

 – לא חסר )בעל הדירה( וזה, נהנה )הנכנס לגור ללא רשות( זהבאופן ש,  שלא מדעתוחברו

   .אין צריך להעלות לו שכרהדין הוא ש

  

גם בשלב שעדיין לא , נהנה משימוש בדירהאמנם ראובן  – לכאורה, בענייננוכן ו

, כלוםאין בכך ש אלא , שלא ברשותוחברונכנס לחצר ונחשב ש, י הדין"היתה שלו עפ

זו אינה עומדת בשלב זה הדירה שה מאחר ,לא חסר כלום – בעל הבית – שמעוןשכן 

היא עומדת לשימושו של ראובן לצורך  )וכך מעוגן גם בחוזה( שהרי, לצורך השכרה

זה "והדין במקרה זה הוא ש .אינו יכול להשכירה לאחריםואפילו שמעון , שיפוצים

  ". פטור–נהנה וזה לא חסר 
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   חייב בכל אופן–" צא"אמר לו . ז

 במקרה של בעל הדירה ," שלא מדעתוחברודר בחצר " בעניין אלא שיש עוד דין

מעתה , "צא"אומר לו ו, שמגיע לבית ורואה את הפולש הבלתי קרוא שגר בביתו

ללא קשר אם , מעתה עליו לשלם –ואם הפולש עדיין נשאר בדירה , משתנים הכללים

  .או לאקיימא לאגרא 

  

בשם רבנו  )א-ב"נתיב י( רבנו ירוחםוהוא דעת , ו-ג"סימן שסב( בשולחן ערוךמובא דין זה וכך 

חייב ליתן לו כל  –ולא יצא  ,"צא": אמר לו ש, שלא מדעתוברוחהדר בחצר : )יונה

   .שכרו

  

יד וגברא דלא עב, הוסיף שאפילו בחצר דלא קיימא לאגרא )יד-ג"סימן שס( ע"ובסמ

 ולא אומרים, ו בועתו שלא ניחא לגילה דכיוון ש,  צריך לשלם לו כל שכרו–למיגר 

  ".כופין על מידת סדום "בהאי גוונא

  

הוא שאמירת  )פ שזה נהנה וזה לא חסר"עא, "צא"של לחייב במקרה שאמר לו ( וההגיון בדין זה

  :ונבאר". לכתחילה"ל" דיעבד"הופכים את ה" צא"המילים 

נאמר רק במקרה שהגיע בעל הבית "  פטור–זה נהנה וזה לא חסר "כל דין  •

ועתה דורש ממנו תשלום על מגוריו , מישהו שגר שםבהפתעה וראה , לדירתו

  .כי בעל הבית לא חסר, ובזה אמרה התורה שפטור, ללא רשות

, אתוהלה יסרב לצ, אבל אם יגיע בעל הבית ויאמר לאורח הבלתי קרוא לצאת •

יענה לו  –"  פטור–זה נהנה וזה לא חסר "אינך יכול לומר לי לצאת כי : ויטען

אני אבל מעכשיו . איני יכול לגבות ממך תשלום, כל עוד לא ידעתי: בעל הבית

באופן עצמאי וללא התערבות , ולהניח לי להחליט לגבי ביתי, דורש ממך לצאת

 .היאך לנהלו ואת מי להכניס, של אדם אחר

אז יכול המתגורר להיפטר ( קא שכבר דר בווודו: )ו-ג"בסימן שס( א"ת הרמוכן דע •

 )לבעל הבית( לכופו )האורח(אבל לא יוכל , )"זה נהנה וזה לא חסר"מתשלום מכוח 

 .לכתחילה שיניחנו לדור בו

להעמיד את הרי מכאן ואילך יכול בעל הבית :  לאותו ענייןובהגדרה אחרת •

שמחייב " זה נהנה וזה חסר"וממילא ייקרא הדבר מעתה , הנכס לשכירות

 .בתשלום
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 על םכופישפ "אע ו:)בשם הנימוקי יוסף והמרדכי, שם( א גם בזה"וכך גם דעת הרמ •

ירצה בעל  םאשהני מילי בדבר  –מדת סדום במקום שזה נהנה וזה אינו חסר 

הנות מקום שכאשר רוצה בעל הבית ליאבל ב. לא יוכל ליהנות – ליהנות הבית

 אין כופים אותו – היה יכול אלא שאינו רוצה –ולהרוויח בהשכרת חצירו 

 .לעשות בחינם

 

אין רשות לקונה לגור בבית זה כאשר המוכר כותב בחוזה להדיא ש –וגם בענייננו 

וממילא כבר אין צריך לבדוק מי נהנה ומי חסר , "צא"הרי זה כאילו אמר לו  –

  .לם למוכר שכר דירה על מגוריושהקונה חייב לשאלא 

  

  "חברותקף ב"ובין " צא"סתירה בין . ח

י אות "הגב( כנסת הגדולה, )טז-בים של שלמה בבא קמא ד( ל"המהרשוביניהם ( ומקשים האחרונים

 ,יש סתירה בהלכה שלכאורה ) ואחרים)לה-שהובא בפתחי חושן חלק גניבה ז( מנחת פיתים, )ח

  :הבאיםהדינים בין 

  .דלעיל )שחייב לשלם לו שכר אפילו אם לא עביד למיגר( "אמר לו צא"דין  •

בסימן ( א"והובא להלכה ברמ )ז"במסכת בבא קמא פרק שני אות ט( מרדכישמקורו ב( דין נוסף •

אף , אינו צריך להעלות לו שכר –אם אותה חצר אינה עשויה לשכר ש ))ו-ג"שס

 . במקומו והוא דר בורחו מן הביתול כעל פי שהוציא את בעל הבית בע

  

גדולה " צא"אין לך אמירת  – שאם אדם מוציא בכוח את בעל הבית והסתירה היא

כותבים שהוא  )א"והרמ(  ואילו המרדכי,חייבכ היה הפולש צריך להיות "א –מזה 

  !?!פטור

  

י רבנו ירוחם "נלמד ע"  חייב-צא "שדין (  בין מקורות שוניםאכן יש סתירהלומד של "המהרש

 הוא כרבנו ירוחם  והעיקר להלכה,)י מיגאש"י המרדכי והר"נלמד ע"  פטור–תוקף "ודין , ורבנו יונה

  ". חייב–צא "ורבנו יונה ש

  

, )ו-ג"סימן שס, ואפילו באותו סימן ובאותו סעיף( שתי הדעותא מביא את "שהרמהבעיה היא 

  .וצריך בירור כיצד מיישבים ביניהם. ם שתיהן כאחדומשמע שאפשר להסתדר ע
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  להדיא או בגילוי דעת" צא". ט

שאמר לו המשכיר בין הפרש שיש כתב  )ח-ג"סימן שס ית יוסףבהות הג( ובכנסת הגדולה

בר לו י ולא ד,יר והוציאו מן הביתככשהשוכר תקף במשבין  ל, ולא יצא"צא מן הבית"

הרי גילה דעתו שאינו רוצה שישב  – "צא מן הבית"המשכיר אמר לו  רשאכש ,כלום

 כיוון –ל כורחו שהשוכר הוציא למשכיר בעאבל כ.  והוי כחצר דקיימא לאגרא,שם

 ואין כאן אלא גרמא ,אין כאן גילוי דעת –שהמשכיר לא אמר לו שיצא מן הבית 

  .בעלמא

  

 ,ת האמירה לצאתמפורשד כמה בהערכה עחלק שמד "לענ נראה – ובביאור דבריו

  :כדלקמן

 בעל הבית – אין הדבר תלוי בפירושים ובניחושים – "צא"אומר לו ב "כשבעה •

ומכאן ואילך אין מידת סדום על רצונו של בעל הבית שלא , אמר את דברו

  .חייב לשלםולכן הפולש . להתיר לאדם אחר להיכנס

 אפשר בהחלט לחשוב שהדבר הראשון –דירה  מהאָצמותקף ומּוב "כשבעה •

שאם , אבל אפשר אולי לחשוב גם לצד שני, של התוקף" צא"שהוא רוצה הוא 

 לפחות שאדם אחר יהיה – )שהרי מדובר בלא קיימא לאגרא( לי אין הנאה בדירה זו

  מחמת הספקפטור – כשאין אמירה מפורשת אלא רק גילוי דעת –ולכן . שם

ב להוציא "של רצון בעהאומדנא דמוכח שכן הוצאת אדם מביתו נראית כ, ודבריו תמוהים מאד(

 .)...?שיש בזה רק גילוי דעתוהיאך אמר הכנסת הגדולה , חוצפן זה מביתו

  

 – מה שנכתב בחוזה שאינו רשאי להיכנס – לפי הכנסת הגדולה, מכל מקום בענייננו

  .פן אחרשכן אי אפשר לפרש משפט זה באו ,"צא "אמירה מפורשתכמוה כ

  

  :כדלקמן,  במסקנה זו היה מקום לפקפקד"לענאמנם 

ברורה וחד צריכה להיות " צא"שאמירת , מוכח בדברי הכנסת הגדולה •

שלמרות שתמיד בעל הבית לא מתנגד למגורי , שכן יש בזה חידוש, משמעית

, שנאמר מפורשות, הוא גילה את רצונו המיוחדבאופן מיוחד  כאן –הפולש 

 ערוך השולחןב: ולשם השוואה( ו לא ברמז שכמעט ברור לכל אדם שזה דעתוואפיל

 זה ,שאינו צריך לשלם, כתב שאם הוציא את בעל הבית בעל כורחו והוא דר בו) טז-ג"סימן שס(

  .)חייב לשלם – אף שלא הוציאו –אבל אם מיחה בו , כשהוציאו ושתקהכל 
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והשוללת מהקונה , הכתובה בחוזה באופן סטנדרטיכ מסתבר שהתחייבות "א •

 ".צא" אינה יכולה להיחשב להדיא כאילו נאמר שם – את הזכות לפלוש לבית

 היה כתוב ילוא, בכל דירה שלא קיימא לאגרא :י דוגמא"ואפשר לבאר ע •

זה נהנה וזה " וכי היה משתנה דין – "הכניסה אסורה לכל אדם"בכניסה שלט 

ויחייב את , "צא"והיינו אומרים שזה כאילו שאמר לכל העולם , "לא חסר

אין כאן גילוי דעת מפורש של בעל הבית כי , לא מסתבר? הנכנס בשכר דירה

 . כלפי מקרה מיוחד זה

נכנס כלל למקרה שלא , היה מספיק כללי –שנכתב בחוזה " צא" גם ה–כ "א •

לא כוונה הכללית " צא"שאמירת וייתכן לומר , שיש לחץ מיוחד על הקונה

אלא , כנן להשכיר את המקוםלא ת הרי באמת המוכרש, למקרה שיש בעיות

 .הקצהו לצורך שיפוצים אפשריים של הקונהרק 

לא אחר שכן כל פולש , קונה זה חמור מכל פולש אחרואמנם אפשר לומר ש •

עלול  – בפלישתו  אם יצליח– ואילו הקונה ,ן את התשלום עבור הקניהֵּכמַס

 .ימנע מלשלם את התשלומים האחרוניםלה

פולש זה שכן , קונה זה קל מכל פולש אחרש, אבל אפשר גם לומר לאידך גיסא •

, ובוודאי ישמור על הנכס, הוא מּוָּכר למוֵכרו, סוף סוף עתיד לשכון בבית זה

מה הוא עתיד ו, שלא ברור מה מטרתו ולאן דרכו" פולש מהרחוב"אין הוא ו

  .לעשות ולהזיק לנכס

  

  . מתשלומי שכר הדירהלפטור את הפולשד "היה צריך לפענ –ואם כנים הדברים 

  

וקבעו שכתיבה , לא קיבלו את הדברים, שעסקו בנושא זה, אלא שכמה דיינים

ולכן , גדול מזה" צא"הרי אין לך " אסור להיכנס למטרת מגורים"מפורשת בחוזה ש

  .הפולש חייב לשלם שכר דירהוהמסקנה היא ש, גילוי דעת מפורשיש בזה 

  

  חילוק בין גזל ובין שימוש. י

" תקפו והוציאו"ובין , שחייב" אמר לו צא"בין ( א" חשב לבאר את החילוק ברמואחד הדיינים

 דברי החזון איש בדינידמיון סוגייתנו ל י"עפ –ואת ביאורו של כנסת הגדולה  )שפטור

  :ונלמד את דבריו בשלבים הבאים, )ג-ז"בסימן תרל( סוכה גזולה
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 –סוכה גזולה : )ג-ז"בשולחן ערוך אורח חיים סימן תרל( סוכה גזולהלמדנו את דין  •

שאין ,  יצא– וגזלה וישב בה  והוציאו מסוכתוחברותקף על אם  –כיצד . כשרה

  .הקרקע נגזלת

 מדוע הישיבה עצמה הקשה )שם,  על המשנה ברורהא"הובא בקיצור החזו( ובחזון איש •

 . כשהוא מוחה הוא גזלחברושהרי שימוש בשל , אינה חשובה גזל

ואינם , מקפידים על עצם הגזל שמדובר שהבעלים ותירץ החזון איש •

 .בסוכתםמקפידים על ישיבתו 

בסוכה שבעליה מקפידים על ישיבתו היה יושב : דהיינו( גוזל את השימושאבל אם היה  •

 .סוכה גזולההרי זה באמת בכלל  – )בה

ולא אכפת להם אם השתמש ( לקיחת הסוכהשיש חילוק בדעת בני אדם בין רואים  •

 .) הרי זה גזל–שאם הקפידו על שימוש זה ( השימוש בסוכהובין , )או לא השתמש

, מקפיד על המגוריםסימן ש –" צא"ב אמר לו "אם בעה –א "כ גם ברמ"וא •

לא אבל , מקפיד על עצם הגזלב " ייתכן שבעה–ב והוציאו "ואם תקף את בעה

  .ולפיכך פטור מתשלום שכר הדירה, על המגורים

  

הרי זה  בוודאי ש– שמקפיד על המגורים כתב במפורששהמוכר  –ולפי זה בענייננו 

  .וחייב לשלם שכר דירה, "צא"כאילו אמר לו 

  

   היחס ביניהם–תשלום שכירות ותשלום קנס . יא

 לשלם קנס צריךו )"אמר לו צא"דין בגלל ( לשלם שכירות צריךש, כאן עד מסקנת השיעור

אין מניעה ובפשטות משמע ש, ) כאן אונס אלא רצוןולא היה, עבר על התחייבות יסודיתשבגלל (

  .לשלם גם קנס וגם שכר דירה

  

 ואפשר להתבונן בעניין זה לשני ,ירה בין שני התשלומיםהאם אין סתהשאלה היא 

  :כדלקמן, הכיוונים

לכאורה אם אומרים שהקונה צריך לשלם דמי  :סתירה בין שני התשלומים •

וממילא אין מה לקנוס את ,  משמע שהדירה מספקת פירות למשכיר–שכירות 

 –רות ובשלמא ללא תשלום שכי. הקונה שהוא עתה בתקן של שוכר הדירה

וצריך לשלם קנס על שחרג מההסכם , "פולש"הקונה נמצא כאן על תקן של 

 מתברר –" פלישה"אבל מאחר שהוא משלם שכירות על . ופלש לדירה לא לו
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אבל התוצאה היא שיש לו , אמנם הרשות מבוררת למפרע( "ברשות"למפרע שהוא גר כאן 

  .השכירותתשלום הקנס מהווה סתירה לתשלום כ "וא, )רשות לגור שם

שהקנס ניתן בגלל ,  יש סיבה אחרת לכל תשלום:אין סתירה בין התשלומים •

וזה נכון גם לולא הוא גר שם , שהתייחס לנכס באופן הנוגד את ההסכם

ללא , בפני המוכר )או מחליף את המנעול( ומספיק אילו היה נועל את הדלת, בעצמו

שבעטיה ,  זו סיבה חדשה–ר שם ומה שהוסיף וגם ג. כדי לשלם קנס, מגורים

, הקנס הוא עבור ההשתלטות: ובקצרה(  באופן בלתי תלוי בקנס,יש לשלם שכר דירה

 .)ושכר הדירה הוא עבור המגורים

 תשכל הפרה של החוזה מחייב,  אפשר לבאר באופן אחר:ועוד ביאור בצד זה •

ולכן כשאדם , שאכללשלם על הפירות  יש דין לגזלן בקרקע –ופרט לכך , קנס

ובזה (  שאכללהשיב את הפירות צריך גם – )ובזה התחייב בקנס( גזל את הדירהזה 

 . )שהם פירות בית זה, התחייב בשכר הדירה

ובין  )שהיא מדיני גזל גוף הנכס( כניסה לביתיש חילוק בין ה: ובמילים אחרות •

  .)שהם מדיני השימוש בנכס( המגורים

  

  .)אם יש לשלם גם שכירות וגם קנס או רק אחד מהם( ואיננו מכריעים בשאלה זו

  

  תשלום שכר דירה למניעת ריבית. יב

מה יש לדון אם הקונה צריך לשלם שכר דירה או לא :  לחידוד חידה–לסיום השיעור 

, כי תשלום זה הוא על הזמן שגר עוד לפני בעלותו, לכאורה פשוט שצריך לשלם –

 המוקדמים שכן כל התשלומים, שנתן הלוואה למוכר(  הרי יוצא שקיבל ריבית–אם לא ישלם ו

והנה הוא מקבל לא רק דירה אלא גם חודשיים מגורים ללא , מהווים הלוואה עד שיקבל את הדירה תמורתם

  .)!תוספת המגורים היא ריביתיוצא ש, תשלום נוסף

  

שכן כל , העיכוב בתשלום האחרון אינו עיכוב בפירעון אלא עיכוב בהמשך מתן ההלוואה כי, השאלה לא מתחילהן אכ

בגלל הארכת שמקבל המלווה העוסקים בתשלום , לכן לא שייך לכאן דיני ריבית.  על הדירה הם חלק מההלוואה ולא חלק מהפירעוןהתשלומים

  ...)ולא תשלום שמקבל המלווה בגלל שנתן את ההלוואה מאוחר יותר (זמן הפירעון

  

  סיכום ומסקנות. יג

שכן התשלום ,  התשלומיםונכנס לגור בה עוד לפני תום,  דירהחברואדם קנה מ

המוכר דורש גם שכר דירה . התעכב בגלל עיצומים במשק, שהוא המשכנתא, האחרון
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על תקופת המגורים עד תום התשלום וגם את הקנס המושכר בחוזה בגין הפרת 

  :ונאמרו בזה כמה נושאים? מה הדין. ההסכם

  .ס" בכמה סוגיות בשנלמדת מפסוקה"  רחמנא פטריה–אונס "טענת  •

 :ובמקרה דידן אין שאלה בתרתי. אינו אסמכתאיש לוודא ש, י לגבות קנסכד •

אינו "בנוסח , החוזה נעשה כראוי. ב. ולכן כל אחד מקנה לשני, יש הדדיות. א

 ".ד חשוב"ובבי, בקניין המועיל, מעכשיו, כאסמכתא

ויש ( המצדיקה קנס, יסודיתאם היא , עוד יש לבדוק את חומרת ההתחייבות •

 .)ד"או שמוכר במפורש בחוזה או שנתון לאומדנא של בי: ניםבזה שני אופ

 .מחמת אונסוכן יש לוודא שההפרה לא היתה  •

, "תנאי"אם נדרשת חשיבות מיוחדת ל )ז ונקודות הכסף"הט( מחלוקת הפוסקים •

,  לא נבדקת חשיבותו–או שכל תנאי שלא יתקיים , כדי לבטל את ההסכם

 .ומיד מבטל את ההסכם

 אם אכן .א:  יש לברר שלושה דברים"אונס"קרה דידן נקרא כדי לברר אם המ •

.  אונס זהלהעלות בדעתו מראש אם נדרש מהאדם .ב. אונס או ברצוןמדובר ב

 – ומכל אלו בענייננו . או רק לפטור מחובותלהקנות זכויות האם אונס יכול .ג

 .נדחית טענת האונס של הפולש

אלא שיש גם דין , "וזה לא חסרזה נהנה " לכאורה יש כאן –לגבי שכר הדירה  •

זה נהנה "גם ב, חייב" מכאן ולהבא"כמו שכל , " תמיד חייב–אם אמר לו צא "

 ".וזה לא חסר

 ובכנסת ," פטור–תקף והוציאו "ובין "  חייב–צא "לכאורה יש סתירה בין  •

 . פטורגרמא בנזיקין וזה מצד חצר דקיימא לאגראהגדולה מיישבו שזה מצד 

, אמירה מפורשת או גילוי דעת בלבדבריו או בחילוק בין ואפשר לבאר את ד •

 .גזל המקום או שימוש במקוםאו בחילוק בהקפדת הבעלים בין 

נשאר רק לברר אם . גם בשכירות וגם בקנסשהפולש התחייב , למסקנה יוצא •

 לנואין  ו.רק על אחד מהםאו שמשלם , גם שכירות וגם קנסבפוַעל משלם 

 . בשאלה זוהכרעה
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