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  כופין על מידת סדום                   
     

                     

  מאד ' ואנשי סדו� רעי� וחטאי� לד                                     
  :ב"ב י"ג ב"ג י"י                                                                                 

                                      

פרוסי� לאור� פרשיות , עניני שכנ�ת טובה ורעה
. בשבועות אלו, התורה שאנו קוראי� ועוד נקרא

" כל מה שאירע לאבות סימ� לבני�"ל "ומאמר חז
מחייב לבדוק היטב את דרכ� של , ]תנחומא[

 בדר� ניהול ענייני השכנ�ת והחברות, אבותינו
  .    תורנית�בראי ההשקפה החינוכית 

  . מארצו וממולדתו" נשלח"אברה� אבינו 
את , עוזב הוא את מולדתו, "ל� ל�"בציווי 

אברה� מגיע למצרי� וש� . השכנ�ת בה גדל וחי
". והרגו אותי ואות� יחיו"של " אוירה"הוא מוצא 

  ? !� שכני� –
 �" לוט"משכנותו של " נפרד"בשלב הבא הוא 

וכ� הלאה לאור� ?   !� שכני� –". א מעליהפרד נ"
רק אי� יראת אלוקי� "בהגיעו לגרר , כל הפרשיות

שילוח הגר ע� בנה ישמעאל ". במקו� הזה והרגוני
חוסר שביעות רצונו של . ליצחק" חבר טוב"שאינו 

�ועוד " סדו� ועמורה"עניני . אברה� מבנות האר
  .ועוד בעיות שכנות מסוגי� שוני� ומגווני�

ובמילי� ". ל� ל�"בציווי ,  תחילת כל הנושא,א�
וממנה יוצאת , ה דר� לאברה�"מתווה הקב, אלו

, וג� לדור שלנו, ובאה הדר� לכל הדורות כול�
  : ר הירש"כדברי רש

מטפחת את אמונת השוא בסמכותו , רוח זו".. . 
כל ער� , בסופו של דבר. הבלעדית של הרוב
יני כל נער� ונקדש ג� בע, מקודש בעיני הרוב

שומה על הציבור לייצג ערכי� , אמת, והנה. יחיד
ומתו� הנחה זו ג� היהדות מיחסת , נעלי�

 אול�. חשיבות לכלל ואוסרת לפרוש מ� הציבור
ל� לעצמ� " !!! ל� ל�: "בראשית היהדות נאמר

אי� איש !!! והרי זה ער� נעלה עוד יותר !!! 
". בהתא� לאופנה, אני צדיק וישר: "רשאי לומר

א� יש צור� .  ' אד� אחראי על עצמו כלפי הכל
לבד� ' עבוד את ה, ושיטת הרוב אינה אמת, בדבר
זו ההכרה שנדרשה מאברה� כנקודת , הנה!!! 

האד� קשור , אמת. מוצא ליעודו וייעוד עמו
אול� קשרינו אל , בקשר אמי� לארצו ולמשפחתו

יהיו חזקי� ואמיצי� מקשרינו למולדת ', ה
ואי� נוכל , לנו להתקיי�אי� יכו. ולמשפחה
אלמלא ירשנו מאברה� אבינו את , להתקיי�

יהדות על פי רוח . "להיות במיעוט, אומ� הלב
היא , המחאה החריפה ביותר על כ�"!! הזמ�

". ל� ל�"המצווה ראשונה שנאמרה לאברה� 
שעה שהעול� כולו ביקש להתיישב ולקנות 

הוא ויתר על מולדתו וזכויותיו , זכויות אזרח
וכפר בפה , ברצונו החופשי הפ� לגר, זרחיותהא

לש� כ� דרוש אומ� , אכ�. מלא בכל אלוהי הגויי�
�ובהכרת הק, לב ואמונה שלימה באמת הפנימית

וזה , לש� כ� דרושה ההכרה היהודית. ל שבלב
  ".  היה הניסיו� הראשו� שהוטל על אברה� אבינו

 éåìä ÷çöé äîìù 

ïééèùðæåø  

  פוטו

 סטודיו

 בדר בחצר כפיה על מידת סדום
  בעל הבית

ז "עכ, דר בחצר חבירו שלא מדעתו פטורד דה" דא� למ]ה הא"ד [:ק כ"ב' כתבו בתוס
ע דא� כופי� על מידת סדו� למה לא יכנס "וצ, יכול למנעו מתחילה לבל יכנס לרשותו

כ "ה דיכול ליכנס ולדור בחצר בע"ז הביא בש� הראבי"ט' והמרדכי סי, ב"כ של בעה"בע
 כ של"אי� יכול ליכנס בעמ דכל שיש אפשרות להשכירו "והביא ש� שי, ב"של בעה

  .ו"ג ס"שס' סימ "חוא "ברמה "וכ,  א� שאי� בדעתו להשכירו,ב"בעה
ומה [, ב"כ של בעה"ג הביא דדעת רוב הראשוני� דאי� יכול ליכנס לחצר בע"ת סק"ובפ

תקנה מיוחדת היא בשבילי , .ק פא"דבבקעה אינו יכול למחות ביד חבירו כמבואר בב
, י כופי� אותו על כ�"דרק באשכתב ד "רע' מ סי"ו בחח"בבואר מדברי הוכ� מ, הרשות

 ואי� כופי� על ,ל אי� בזה אלא תקנת שלמה"א� בחו, מ כ� הנחיל יהושע את האר�"שע
  .ע"וצ, היא מידת סדו�והלא , ז"א לכו� ע"למה א, ע"ז צ"אכ� לכאורה כ, ]כ�

ה להדיא "וכ, משמע דמותר לכתחילה לדור בחצר חבירו שלא מדעתו' הלא מדברי התוסו
, ]ל"ה ונ"ד[ט "ע' מ סי"ס חו"ובחת, ]ז"נ סקט"ר' סיש "ויעוי[ט "ו סק" קמ'מ סי"בנתיה

, ה"ח בהג"מ' ט סי"ה במשיב דבר ש� ובעונג יו"וכ, א ש�"וכ� מבואר מדברי המהרש
כ למה לא יכול "א, משו� כפיה על מידת סדו�שלא בידיעתו וא� מותר לכתחילה ליכנס 

  .ע"וצ, ת המרדכיוכפי שבאמת כ� דע, ב"כ של בעה"ליכנס א� בע
א� מאחר , ליכנס בעל כרחו של בעלי�ט ביאר דמ� הדי� יכול "י' ק סי"ש ב"הגרש' ובחי

נראה מעשה זה משו� ש, שנכנס זר לבית שלו בעל כרחושרוב אנשי� מקפידי� על כ� 
ז רק א� מוחה "אכ� כ, נמצא שאי� זה נחשב כמידת סדו�,  על החצרכערעור על בעלות�
אי� אנו דני� אלא כלפי ההשתמשות , א� א� כבר דר שלא מדעת, לפני שבא לדור ש�

כיו� שמניעת , ובזה הדר דינא דכופי� על מידת סדו� ופטור, ומה שנתחייב עבורה
  .ד"עכ, ההשתמשות עצמה ודאי הויא מידת סדו�

, בשדה המשותפתשותפי� שבאו לחלוק בדי� : ב יב"בבאיתא ולדבריו ניחא מאד הא ד
דדעת רבה שכופי� את השות� ,  לשדה המשותפתהשדה קרובתפי� � השוויש לאחד מ

אלא חולקי� החלקי� וזה נוטל את , השני על מידת סדו� למחול על זכותו להטיל גורל
ד כופי� על מידת סדו� היינו אחר "דא� למ' והקשו בתוס, השדה הקרובה לשדהו

  .ע"וצ, �א� א� מונעו מתחילה אי� כופי� על מידת סדו, שנשתמש בשל חבירו
, כל מה שיכול כל אד� למנוע את חבירו ליכנס בחצירוד, ניחא מאדש "אכ� לדעת הגרש

ב לית� לו לדור בחצירו יש "דבזה א� נכפה את הבעה, זהו דוקא כההיא דדר בחצר חבירו
, אי� זה מידת סדו�, נ"וכיו� שהדר� להקפיד על זה כמש, ב"בכ� ערעור על בעלות הבעה

, על זכות הגורללשות� שלו  על זאת גופא אנו דני� לכופו לוותר גורל הלאהטלת באכ� 
  . א� במונע אותו מתחילהז כפיה על מידת סדו�"כ ודאי דשיי� ע"וא

הלא באמת , ד זה נהנה וזה לא חסר חייב"ש מהו סברת מ"ע לדברי הגרש"אכ� עדיי� צ
שאי� כופי� כל דכל מה , ש דבזה ודאי כופי� אותו על מידת סדו�" דברי הגרשמאדצדקו 

זהו רק משו� דמניעת חבירו מליכנס , אחד שיהא אחר יכול ליכנס לביתו ולדור ש�
אכ� א� כבר דר ואי� דני� אלא על ההשתמשות ,  מידת סדו�הבחצירו כשהוא מוחה אינ

  .ע"וצ, ד"ש שנדחק בביאור ה� מ"ויעוי, שכופי� על מידת סדו�הוא בזה מ� הדי� 
לכפיה על מידת סדו� נלמד מתקנת שלמה מקור הב כתב ד"צ' ב סי"והנה במשיב דבר ח

ז כתב דלא מצינו בשו� "ועפי, שמהלכי� בשבילי הרשות ואי� ממחי� ביד�: ק פא"בב
וא� דאי� יכול לעכב ולמחות , מקו� שיהא די� כפיה על מידת סדו� לית� דבר שלו לחבירו

למחות א� דיכול ' וס ותמוה דהלא מבואר בת,ד" עכ,בחבירו שלא יכנס לשבילי הרשות
  .ע"וצ, על מידת סדו�בזה ולמה לא נכו� , על חבירו שלא יכנס לדור בחצירו

 שדר� בני אד�דחצר , ק ש� כתב לחלק בי� חצר לשבילי הרשות"א ב"ובמהרש
, ]להשכירהב "של הבעהדעתו בא� שאי� [יכול לעכב על חבירו לבל יכנס ה בזה להשכיר

והוא כעי� דברי , ד"עכ, ב יכול לעכב"אי� הבעה קפידלהבני אד� אי� דר� שבקעה באכ� 
א דחצר ובקעה חלוקי� ה� לעני� א� יכול "כ המהרש"וא� למש, ל"א הנ"המרדכי והרמ
  .מ מבואר מדבריו דאחר שדר פטור כמו תקנת שלמה בבקעה"מ, לכו� מתחילה

לי דשבי, חלוקי� המה לעני� א� כופי� מתחילהדהלא חצר ובקעה , ע בזה"ובפשוטו צ
' ואילו בבית כתבו בתוס, הרשות אי� ממחי� בידו ליכנס משו� שכופי� על מידת סדו�

, נ"א חילוק זה כמש"וכמו שהעמיד המהרש, שיכול למנעו מתחילה שלא לדור ש�
חצר כ היא� ילפינ� "א, ומאחר דלעני� כפיה מתחילה חלוקי� המה חצר ושבילי הרשות

  .ע"וצ, מבקעה לפטרו מתשלומי� א� דר ש�
שכתבו שיכול למנעו מתחילה ואי� כופי� אותו על ' בביאור דברי התוסוהנראה בזה ברור 

 וכמו שכתב דבדי� כפיה על מידת סדו� לא נאמר שצרי� לית� את שלו לזולתו, כ�
כ אינו "א, ומאחר שהשתמשות של דיורי� בחצירו נחשב כמו פירות של חצירו, ב"הנצי

דבכל גוונא יכול למחות לבל יכנס ' שר לכ� דעת התוסוא, מחוייב לית� פירות אלו לחבירו
  .והוא לפי דאינו צרי� לית� השתמשות זו לחבירו, חבירו לחצירו

דכל דיורי� ' דדעת התוס, אשר בזה נחלקו הראשוני� מהו נחשב פירותיו של חצירו
ודעת המרדכי , ב ליתנו לאחרי�"א לכו� את בעה"כ א"וא, והליכה נחשב פירות חצירו

א� בבקעה שאי� יכול להשכירו אי� זה , דבר ששיי� להשכירו נחשב פירות חצירודרק 
וזהו כוונת דברי , ב על כ� לכתחילה"וממילא כופי� את הבעה, נחשב פירות חצירו

  .חצירו ז נחשב פירות"א דכיו� שבקעה אי� הדר� להשכיר ממילא אי"המהרש
שלא [, צר חבירו שלא מדעתול דבאמת א� בחצר אסור לו לדור בח"ימעתה נראה לדו� ד

' ק בש� ר"בשיטממ "וכ ,]ל שנקטו שמותר לכתחילה לדור ש�"כדעת האחרוני� הנ
כ "וע, דמשמע דא� אנו אי� נותני� לו לדור, ישעיה דא� בא בתחילה לדור אי� נותני� לו

וא� שא� , ב דבדי� כפיה על מידת סדו� לא נאמר היתר ליקח את של חבירו"כדברי הנצי
  .ש� אינו צרי� להעלות לו שכר משו� שכופי� על מידת סדו�כבר דר 

לשל� על מה ד חייב "דלחד מ, אלא לעני� חיוב תשלומי�ק ש� "בתלמודי� בבלא נחלקו ו
דא� דאי� כופי� , ד פטור"ולחד מ, ב"הואיל ואי� הדר יכול לכו� את הבעהשדר ש� 

היינו [מאחר שפירות אלו מ "מ, ]ואסור לו ליכנס לדור ש�[פירות חצירו ב לית� "לבעה
הואיל ואי� , ל שיש די� כופי�"כ כלפי תשלו� הממו� שפיר י"א, הולכי� לאיבוד] הדיורי�

אחר שאי� בדעתו מהולכי� לאיבוד הדיורי� ב דבר ששוה לו שהרי "לוקחי� מבעה
  .להשכירו

י אי הושהביא שנחלקו הראשוני� בשואל שלא מדעת ' כ' ויעוי� במחנה אפרי� גזילה סי[
וכתב , ע למה אי� כא� כפיה על מידת סדו�"ויל, מתקלקלהחפ� אינו כגזל� בגוונא ש

, ה דאי� אחד יכול ליקח את של חבירו מדי� כפיה על מידת סדו�"ח בהג"מ' ט סי"בעונג יו
נעשה עליו  דבזה אי� היתר ליקח אלא וצרי� לבאר דחלוק די� מטלטלי�, נ"והוא כמש

  ].ז מידת סדו�" ואי,הוי כהוצאה מרשות בעלי� דתפיסת מטלטלי� משו�, גזל�

  'כופין על מדת סדום'
  

רגילי� לתאר ולהשוות , לתאר מצב של ירידה מוסרית של אד� או של חברהכאשר רוצי� 
. 'לעמורה דמינו, לסדו� היינו'הייתכ� להתנהג כ� וכי : שואלי� ותמהי�. זאת לסדו� ועמורה

ה מחה את סדו� מעל פני האדמה כי עלתה זעקת� עד "הקב. הרי אי� קיו� לחברה כזו
  . לשמי�

  
כאשר אחי� מחלקי� . בבבא בתרא' סדו� מלמדת אותנו הגמדוגמה והגדרה למצב בו נמצאה 

אותו . ולאחד האחי� יש שדה הגובלת לשדה המתחלקת ביניה�, שדה שנפלה לה� בירושה
כדי שיהיה  . אח מבקש שיתנו לו את חלקו בשדה החלוקה בסמו� לחלקת השדה שבבעלותו

על זה אומרת .  ללא סיבהוהאחי� מסרבי� לכ�. לו יותר קל לעבד אותה יחד ע� שדהו האחרת
  .'זה נהנה וזה לא חסר' 'מדת סדו�':י ש�"ומגדיר רש. שזו מידת סדו�' הגמ

  
לי זה חשוב , ואני נהנה. ל� זה לא משנה כלל באיזה צד תקבל את חלק�, אתה לא מפסיד כלו�

למה זה מפריע ל� שאני . אז למה אתה מתנגד.  מאד שאקבל את חלקי בצד השדה שבבעלותי
לא רצו שיבואו ' היו מתכווני� לכלות הרגל מביניה�': אומר הברטנורה,  אנשי סדו�.נהנה

. 'וא� על פי שהייתה האר� רחבת ידיי� לפניה� ולא היו חסרי� כלו�'. למקומ� אורחי�
ובכל זאת עשו . ה� לא היו מפסידי� מזה שיבואו אורחי� בתחומ�. האורחי� לא הפריעו לה�

  .ו למקומ�הכול כדי שאורחי� לא יבוא
  

. 'ויש אומרי� שזו מדת סדו�'אומרת המשנה באבות ', מי שאומר שלי שלי ושל� של�'על 
' קרוב הדבר לבוא לידי מדת סדו�'זה ,  שלי שלי ושל� של�, התנהגות כזו: מסביר הברטנורה

אפילו בדבר , שמתו� שהוא רגיל בכ�'. זה לא ממש מדת סדו� אבל זה מביא למדת סדו�
  . 'וזו היא מדת סדו�, לא ירצה ליהנות את חברו, והוא אינו חסרשחברו נהנה 

  
כל , זו הרי אמת. ולכאורה מה כל כ� גרוע בכ� שאני חושב שמה ששלי שלי ומה ששל� של�

וכש� שאני לא חומד ולא רוצה את של� ג� אתה לא תחמוד ולא . אחד בעלי� על מה שיש לו
ההתנהגות הזו משמעותה שאני לא , נכו�. שלווהוכ� שנינו נחיה יחד בשלו� וב. תרצה את שלי
אבל יחד ע� זאת . 'איש חסד'ואז אולי אני לא אחשב כ. לא אגמול אית� חסד, את� ל� משלי

אז אי� אפשר להגדיר אותי כאד� כזה רע ומושחת הנוהג במידת . ג� לא אקח מאומה משל�
  . סדו�

  
טבע האד� הוא שהאד� רוצה : מרומבאר לנו את הדברי� באו' דר� החיי�'ל בפירושו "המהר

אלא . הוא רוצה את הכול לעצמו. ג� יהיה שלו, וג� מה ששי� לחברו. שמה ששלו יהיה שלו
זה עלול להביא לכ� שג� חברו , הוא מבי� שא� הוא ייקח מחברו את מה שיש לחברו, מה

תר על לכ� הוא מעדי� לוו. יחליט לקחת ממנו את שלו ואז הוא יפסיד ג� את מה ששי� לו
  . 'שלי שלי ושל� של�'שאיפותיו ולהחליט ש

  
שתיירות חו� רק תכניס לה� , ה� ידעו שהאורחי� ה� נכס. זו הייתה בדיוק מדת סדו�

לא לקבל כלו� מהזולת ובלבד שה� לא יצטרכו לתת . אבל ה� העדיפו לוותר על כ�. רווחי�
  . זו מדת סדו�. לא לקבל ולא לתת. לזולת משלה�

למה לנו עוברי , הואיל וכס� וזהב יוצא מארצנו, אמרו אנשי סדו�': ה מביאההתוספתא בסוט
בוא ונשכח תורת . שאי� באי� אלא לחסרנו, אי� אנו צריכי� שיבואו בני אד� אצלנו. דרכי�

כשהיה נקלע לש� עני היו נותני� לו כל אחד '. לאנשי סדו� הייתה אידיאולוגיה. 'רגל מארצנו
וכשהיה מת ברעב בא כל אחד ונוטל את , ולח� לא היו נותני� לו. ליוושמו כתוב ע, ואחד מטבע

זה נבע . עובדה שנתנו לו מטבע, זה שה� לא נתנו לעני לח� זה לא היה מצרות עי�. 'שלו
שלי שלי '. אי� לו זכות קיו�, שמי שאינו יכול לפרנס עצמו. מהאידיאולוגיה שהאמינו בה

, אי� סו� לרשעות ולאנוכיות שיש בהתנהגות כזו. בתמות ברע, וא� אי� ל� משל�' ושל� של�
  . ועל כ� נגזר דינ� לכליה

  
א� כל הזמ� הוא יסתכל ימינה ושמאלה . מלקק ממנה ונהנה, זבוב עומד על קוביית סוכר

הרי זה יביא אותו , ו לא ילקק ג� הוא את קוביית הסוכר מצידה השני"לראות שזבוב אחר ח
שהרי מה .  עצמו לא יוכל ליהנות וללקק את קוביית הסוכרלמצב שג� הוא , בסופו של דבר

ולמה זה מפריע ל� , מה אתה מפסיד. כשזה בכלל לא על חשבונ�, שיש מי שנהנה, איכפת ל�
ה� . ה� אנוכיי�. נכו� יש כאלו שכל הזמ� חושבי� על עצמ�. נהנהשיש עוד מי שהוא  ש

ה� . אבל זה לא מספיק לה�. לעצמ�רוצי� הכול . 'אנכי'מקיימי� את הדיברה הראשונה של 
  . מפריע לה�' זה נהנה וזה לא חסר'מציאות של . של� לא יהיה', לא יהיה ל�'רוצי� ג� ש

  
הקצב נתבע על נזק . אל רבה של אחת העיירות נכנסו לדי� תורה קצב העיירה ואחד משכניו

 לא הסכימו לא� הרוחות התלהטו והצדדי�. זה טע� טענותיו וזה טע� טענותיו. שגר� לשכנו
כאשר פסק הרב כי על הקצב לשל� לתובע טבי� ותקילי� . אחת מהצעות הפשרה שהציע הרב

הרי , ידידי הקצב, קרא לו הרב ושאל אותו. קצב חר� וגיד� ויצא בכעס מהחדרה. קמה מהומה
היית כא� בחדרי זה כמה וכמה פעמי� לשאול שאלה על כשרותה של בהמה שעלותה היא פי 

 מהסכו� בו חויבת היו� וג� א� בסופו של דבר יצא הפסק שהבהמה טרפה ונגר� כמה וכמה
ומה ל� היו� שאתה כל . לא התלוננת ולא כעסת, תמיד קבלת עלי� את הדי�, ל� הפסד מרובה

כשהרב פוסק שהבהמה טרפה אני . ענה הקצב, נכו�. כועס ומתלונ� על שחויבת ה בדי�כ�
אבל היו� הרב הרי . אני לא צרי� לתת לא� אחד כלו�. יאבל ההפסד הוא של. מפסיד ממו� רב

שהוא עוד יצא מכא� ע� הכס� שלי . את זה אני לא יכול לסבול. חייב אותי בתשלו� לצד השני
  .  זה לא בא בחשבו�

  
אנחנו צריכי� להיות מוכני� . 'שלי של� ושל� של�'היחס שלנו לכס� ולרכוש צרי� להיות 

, הנתינה לזולת מביאה אהבה וחברות. ל ממנו כמה שפחותלתת לזולת מה שחסר לו ולקב
שכל , פירושו: 'לב אליהו'כותב ה' ואהבת לרע� כמו�'.  בקשות ודרישות מביאות ריחוק וניכור

פירושו תאהוב ' ואהבת לרע�'. תעשה אתה בשבילו, מה שהיית רוצה שרע� יעשה בשביל�
  .   אות�בדיוק כמו שאתה מצפה שחבר� יאהוב', כמו�'את חבר� 

  
כל מה שאתה לא רוצה שחבר� . 'כל מה דשניא ל� לחבר� לא תעביד': כ� ג� באותה המידה

א� כ� ננהג תרבה אהבה ואחווה בינינו . תהיה זהיר שג� אתה לא תעשה לחבר�, יעשה ל�
  .  והשלו� ישכו� בתוכנו
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  בגדר כופין על מדת סדום
  

ובלא , אי בעינ� כפיה עד שיאמר רוצה אני, ע"      בעיקר הדי� דכופי� על מדת סדו� יל
או דילמא דכיו� דזה מדת סדו� אי� לו . ה אני הוי גזילה א� שהוא מדת סדו�שיאמר רוצ

ולהכי , כיו� שדיני התורה ה� לפי הצדק והיושר ואינ� דיני סדו�, זכות כזו בדיני התורה
ובאמת . ג� בלא לכפותו שיאמר רוצה אני אי� לו את הזכות הזו, ג דהוי מדת סדו�"בכה

ומצינו מקומות דלא בעינ� , ותו עד שיאמר רוצה אנינראה דמצינו מקומות דבעינ� לכפ
  .ת"וכמשי, ה אי� לו זכות כיו� דהוי מדת סדו�"לכפותו אלא בלא

, א איתא לגבי מוכר ולוקח שטעו בשומת גודל הקרקע"ד ע"ב ד� ק"בב'       דהנה בגמ
יותר , או הותיר שבעת קבי� ומחצה לכור הגיעו, תניא פיחת שבעת קבי� ומחצה לכור

דכי היכי דכופי� את , � ש�"הרשב' ופי. כא� כופי� את המוכר למכור ואת הלוקח ליקחמ
דכופי� על מדת , הלוקח ליקח משו� תקנת המוכר שלא יהא נפסד ההוא מיעוט קרקע

נ עבוד רבנ� תקנתא ללוקח שיהו כופי� את המוכר למכור לו ההוא מיעוט "ה, סדו�
והמוכר אינו ניזוק בכ� דהא , � להשמר ממנוכדי שלא ידרוס אצל שדהו ויהא צרי, קרקע

והנה הת� נראה פשוט . ד"עכ, ל זה נהנה וזה אינו חסר"והו, לא חזי למידי ההוא פורתא
אלא דכיו� דהוי מדת סדו� כופי� אותו לומר רוצה אני ולמכור , דבעינ� שיאמר רוצה אני

  .או לקנות מיעוט הקרקע שנשארה
צ לכפותו "ש� אי' ב יש להוכיח דבסוגי"ב ע"ב ד� י"בב' מדברי התוס'       אמנ� לכאו

ש� מייתי דבאופ� שאחד מ� האחי� יש לו קרקע אמצרי דבי ' דבגמ. עד שיאמר רוצה אני
ש� ' ובתוס. אמר רבה כגו� זה כופי� על מדת סדו� לקבל חלקו במצרי שדהו, נשיה

תיפוק ליה ' ולכאו, הקשו לרבה מהא דאיצטרי� קרא בבכור דיהבינ� ליה אחד מצרא
כ "א, אי נימא דבעינ� לכפותו עד שיאמר רוצה אני' ולכאו. משו� כופי� על מדת סדו�

דמצד דינא דכופי� על מדת , כ"מ טובא בי� דינא דכופי� על מדת סדו� לגזה"איכא נפ
אבל מצד , ובקט� דלאו בר כפיה הוא יפסיד, סדו� בעינ� לכפותו עד שיאמר רוצה אני

פ באופ� של חלוקת "שנקטו דעכ' כ מבואר מדברי התוס"ובע. פיהצ כלל לכ"כ אי"הגזה
אלא מחמת הדי� כופי� על , לא בעינ� לכפותו עד שיאמר רוצה אני, שותפות אמצראי

  .הרי שכ� הוא עיקר זכותו לקבל חלקו במצרי שדהו, מדת סדו�
וד הא וע, ל"ב ש� שכתבו בתו� דבריה� וז"ב ד� י"בב'       עוד אשכח� כ� בדברי התוס

דכופי� על מדת סדו� בזה נהנה וזה לא חסר היינו בשכבר דר בחצר חבירו שאי� מעלה 
והיינו עד , והנה הת� ודאי אי� הביאור שכופי� אותו עד שיאמר רוצה אני. לו שכר

, זה נהנה וזה לא חסר פטור) ב"ע' ק ד� כ"ב(' דהא לשו� הגמ, שימחול לו על השכר
כ הביאור בזה דלתבוע שכר "וע, בכפיה כדי לפטרוצ "דמשמע מזה דפטור ממילא וא
זה הוי מדת סדו� כיו� שהא לא ניזוק כלל ומה איכפת , באופ� של זה נהנה וזה לא חסר

אמנ� מעיקרא מצי לסלקו [, ג"ולכ� אי� בדיני התורה חיוב נהנה בכה, לו שחבירו נהנה
  ].מפני החשש שיזיק לו את הבית ושיקשה עליו לסלקו

שדות אי� ' דבאופ� שבאי� לחלוק בב' ב ש� נקטו התוס"ב ד� י"בב' בסוגי      והנה 
דאטו א� האחד רצה לחלוק לעשרי� נאמר שיחלקו משו� , זכות חלוקה בכל שדה

וכתב . הרבינו יונה ש� דבאמת יש לכל אחד זכות חלוקה בכל שדה' אול� שי. מעלינ�
שיכול לומר או תת� , השדותמ בזה באופ� שהאחד מצר� לאחד מ� "ש� הרבינו יונה דנפ

או אחלוק בכל שדה ושדה כדי שיהא לי חלק סמו� , לי חלקי על המיצר שלי בלא גורל
. ד"עכ, ז מדת סדו� כיו� שיש לי הנאה במה שיחלק בכל אחת ואחת"ואי, למיצר שלי

דכל סברת הרבינו יונה שייכא אי נימא דכופי� על מדת , נ"יש לדו� בזה לפמש' ולכאו
אבל בעצ� דיני הממו� זכות זו , נו דכופי� אותו עד שיאמר רוצה אני לתת משלוסדו� היי

ובזה איכא למימר דבמקו� שיש לו בזה איזה צור� דלא הוי מדת , נשארה שייכת לו
נ דהיכא דהוי מדת סדו� אזי ליכא לו כלל זכות זו "אבל למש. סדו� מצי למיתבע זכות זו

יני ממונות אי� לו זכות זו לתבוע חלוקה בכל כ נמצא דמצד עיקר הד"א, בדיני התורה
אלא , ל כלל מה שיש לו איזה צור� אחר בזה שאינו מדת סדו�"ולא איכפ, שדה ושדה

די� כל השדות נעשה כשדה אחת דלא מצי לתבוע בה חלוקה אחת לשני חלקי� מחמת 
  . איזה צור� שהוא

אמוראי במי שהיה לו חלו� פתוח לחצר ' א מייתינ� פלוג"ט ע"ב ד� נ"בב'       והנה בגמ
ש� אמרינ� דג� ' ובגמ, אמות א� יש לו חזקה ואי� יכול לסלקו או לא' חבירו למעלה מד

אלא דאמר , מודה לדי� כופי� על מדת סדו�, ל שאי� לו חזקה ויכול לסלקו"ד דס"המ
א מהא מאי שנ' � ש� הק"וברמב. ליה זימני� דמותבת שרשיפא תות� וקיימת וקא חזית

אלמא דלא חיישינ� , אי� מחייבי� אותו לבנותו' דתנ� גבי כותל  חצר שנפל דלמעלה מד
א כתב דלולא דברי "ד סק"קנ' ח סי"ובקצה. כ לתר�"ש מש"עיי, לאותובי שרשיפא

ז היזק גמור ולא הוי היזק "אמות אי' דבאמת למעלה מד, ל דלא קשה מידי"� י"הרמב
מחמת שהוא נהנה , מלפתוח חלו� על אויר חצירואלא דבחלונות מצי למנעו , ראיה

ז מדת "מ כיו� דזימני� דמותבת שרשיפא אי"וא� דכופי� על מדת סדו� מ, מאויר חצירו
דהא החצר אינה מקורה , כ בחצר כותל שנפל שאינו נהנה מאויר חצירו כלל"משא. סדו�

בזה , יזק ראיהוכל החיוב לבנות כותל הוא מחמת הה, ויש בה אורה ג� בלי אויר חצירו
  .ג"אמרינ� דלא הוי היזק ראיה גמור בכה

, ג של חלונות"ל דדי� כופי� על מדת סדו� בכה"מוכח דס, כ�' � לא תי"      ומהא דהרמב
, דהא באמת די� כופי� על מדת סדו� הוא ג� בקט�, אינו די� כפיה שיסכי� לתת משלו

דכיו� שזה מדת , נ" הוא כמשאלא הגדר. ובקט� הא לא שיי� הסכמה וכיצד גוזלי� ממנו
דדיני התורה אינ� דיני סדו� דדרכיה , סדו� לא מסתבר שיהיה בדיני התורה די� גזל בזה

וכגו� מהא דאי� יכול למנעו מלהשתמש בצל , כ� מהרבה הלכות' וכדחזי. [דרכי נוע�
ו וא� שבעל האויר הוא בעלי� על אויר, ]דכיו� דזה מדת סדו� אי� בזה גזל, הכתלי� שלו

, כיו� שמעול� לא נתחייב לתת לו אור, ומצי לבנות ש� כותל א� שמונע ממנו את האור
  .ואי� בזה גזל, מ למנוע ממנו מלהשתמש באוירו ללא שו� סיבה זה מדת סדו�"מ

ח דבמקו� שיש חשש "כ הקצה"דהנה מש. �"      ומעתה נראה ליישב דברי הרמב
היינו דמצי למנעו מטע� , תוח חלונותז מדת סדו� ויוכל למנעו מלפ"שרשיפא שוב אי

כ "אמות אי� היזק ראיה וכמש' דלמעלה מד' דהא מחמת היזק ראיה הא נקטי[, גזל
אלא דבדי� כופי� על מדת סדו� , ז שיי� לומר אי נימא דבעצ� הוי גזילה"וכ]. ח"הקצה

, ז מדת סדו�"ובזה אמרינ� דבמקו� חשש שרשיפא אי, נאמר שכופי� אותו לית� משלו
. להכי לא כופי� אותו להסכי� ושוב הוי גזל ויכול למנעו מלפתוח חלונות מטע� גזלו

להכי , דכיו� דמניעת ההשתמשות באוירו לאורה הוי מדת סדו�, ל הוא מבואר"אכ� להנ
והחשש , ונמצא דלא מצי למונעו שלא יפתח חלונות מטע� גזילה, לית ביה די� גזל כלל

ז "ובזה הא נקטינ� דאי, אלא רק לדיני היזק, ני גזילהשל שרשיפא אינו שאלה הנוגעת לדי
  . היזק גמור

  )ב"ב ע"ב י"שיעורי רבי גרשו� ב                                                                                 (

  לעילוי נשמת  

אליהו ' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  ...  מהותה–" סדום"מידת 
  
"íåãñ " - úåéøæëàä úãî úà úìîñî åæ äìéî 

úåòùøäå ,úåðîçøä úãî êôéäå ,áìä áåèå úå÷ãöä .
 ïúùøôá áéúëãëå)âé ,âé" ( íéàèçå íéòø íåãñ éùðàå

äì' "ùøôå" íéòø é -íôåâá  , íéàèçå -íðåîîá .  
äøä øàéá äëå"á ÷ 'õéðæà÷î ìàøùé úãåáòäöæ " ì

"íåãñ úãî " äðùîá øëæåîä)ô úåáà"î ä"é" ( øîåàä
êìù êìùå éìù éìù ,íåãñ úãî åæ éøä "éô ' íãàùë

 íééðòì í÷ìçìå íðç ìò éðåîî æéøôäì éì äî øîåà
äáøä åéìò éúìîò éøä , åøëúùéå äãåáòì íééðò åàöé

óñëá , íñðøôì éðà êéøö äîìå?  
 åæ äðòè -äøä øîåà "öæ õéðæà÷î ÷" ì - êëî úòáåð 

 úàî àá åùåëøå åôñë ìëù ïéîàî åðéàùä ' åðúð àåäù
åøîùì ïåã÷ôë åì . äî ìëù äðîàð òãéì íãàä êéøöå

 àåä ìëä úåáåè úåìòî øàùå äîëçäå øùåòäî åì ùéù
úé åçåëî ,'ìéç úåùòì çë ïúåðä àåä àåäå , øîàù åîëå

ò êìîä ãåã" ä"êì åðúð êãéîå ìëä êîî éë."  
 éúìáå íéøôåë åéäù íåãñ éùðà ìù íàèç äéä äæå

 úåàéöîá íéðéîàîúé àøåáä ' åðòèå íìåòá"éìù éìù "
àåä éìù éúìîòå éúãáòù äî , úåðäéì øçàì úåùø ïéàå

äæî ,íäî úåðäéì éðò íåù íéçéðî åéä àì êëìå . åäæå
 äðùîä úðååë"éìù éìù øîåàä ,íåãñ úãî åæ éøä ."

)ìàøùé úãåáòúåáà  ,íù.(  
 äæ ãåñéå -àåä åôñë ìò øéùòù  , úà øîùîä øîåùë

 åðåã÷ô -æåî úåãéñçäå äàøéä éøôñá ãåàî äáøä øë ,
ñåîìå÷ä äö÷ ìò äæ ïéðòá àéáðå , íéøâøâ äîëå äîë

íé÷åúîå íéøéòæ.  
 éøáãá ìéçúðåøåèä) åé" éñ ã 'îø"æ (æå"ì : äìòé ìàå

 åáìá) -øéùòä ìù ( åðúéì éðåîî øñçà êéà øîåì äðéè
íééðòì , ïåã÷ô àìà åìù ïåîîä ïéàù úòãì åì ùé éë

ïåöø åá úåùòìãé÷ôîä  , åðîî íééðòì ÷ìçéù åðåöø åäæå
ëò"ì.  

íìåòä øîàîëåá÷ä àøá äîì " úåòáöà òáøà íãàì ä
åîöò éðôá ìãåâàå íéãéá íéãøôð ,æ íøîà ìò æîøì" ì

"ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä" ,ãù àöîðå ' íé÷ìç
åìù åðéà éùéîçä ÷ìçäå åì íéëééù , àåäù ìãåâàä êëìå

ãáì ãøôð éùéîçä òáöàä.  
åãò" ùøéô æäâä"á ÷ 'äàìôääöæ "ì , àðúä éøáã úà

 úåáàá"å÷ìçá çîùä øéùò åäæéà " -äî ìá÷ù òãåéù  '
â"íééðòä ÷ìç ë , øùà ïåã÷ôä ïî íééðòì òéôùîå

éùä ãé÷ôä" åãéá ú)úåôé íéðô  -éçéå .(  
äøä øàéá äæ ãåñéáå" ÷ ãéñç ìéôà÷ á÷òé éáøöæ" ì

)áåñà÷ úìùåù éáà -õéðæéå (äîäàìôð êøãá åðàù 
 ïåæîä úëøáá íéù÷áî"ä åðëéøöú ìà àðå ' àì åð÷ìà
åëå íãå øùá úðúî éãéì 'äçåúôä äàìîä êãéì íà éë "

äù÷ äøåàëìå ,ä úøæâ àåäù ïåéë ' -"  ïåéáà ìãçé àì éë
õøàä áø÷î "äæ ìò äìôú êééù êéà.  

øàéáå ,éùä éðôì ïéììôúî åðàù"ç åðéìò øæâð íàù ú" å
íéìá÷îä ïî úåéäì ,ëò"ôäæ ïôåàá àäé åðúìá÷  ,

 úðéúð íà éë äæ ïéà ïúåð àåäù äî éë ïéîàé ïúåðäù
êãé , øùá àåäù åúðéúð àìå íé÷ìà úúî àåä åúðéúðùå

ëò íãå"ã) .íåìù úáäà ,øô 'äàø.(  
 ïåàâäî úøëæðä äãå÷ðä ìò àìôð øåôéñá íééñðå éáø

àñéìî á÷òé) á 'úòã úååçä (öæ"ì , ø÷éá úçà íòôù
 ãçà ãéâð ìöàäáø äåöî êøåöì äðåâä äáãð åðîî ù÷áå ,
øéáâä åì øîà :æç äðä" åøîà ì)á"è á (: äèåøô ïúåðä

æá êøáúî éðòì 'éá åñééôîäå úåëøá"úåëøá à , ïë ìò
ñééôì àìà ïúéì àì åæ äãîá éúøçá éðà.  

ïåàâä åì áéùä ,æç" íéøîåà ì)íù úåáà" ( éìù øîåàä
õøàä íò éìù êìùå êìù ."éôå ' áåúëä éëøîåà" : éì

áäæä éìå óñëä " øîàð ïëå" åðúð êãéîå ìëä êîî éë
êì" ,àå" úàî ìëä éë åìùî íåìë ïúåð áãåðä ïéà ë

éùä"ú , åìùî øéáâä ïúåð äî àìà - ñåéôäå ãåáëä 
úåôé íéðô øáñá åìá÷îå éðòä úà ñééôîù , íìåà

'éìù øîåàä ' - ïëù ñåéôäå ãåáëä åðééäã éìù àåäù äî 
 éì íéëééù -' ìùê 'êì ïúà , ìáà'êìù ' - êìù àåäù äæ 

á÷ä ïúðù äîî" éùåëøå éôñë åðééäã êìéáùá ä -' éìù '
çôãå õøàä íò äæ éøä éîöòì åðç÷à"ç.  

  

  א נקראת מדת סדוםמדוע הי
  

ל בא פע� לאחד מעשירי "רבי אייזל חרי� זצ
עירו סלוני� להתרי� אותו לצדקה למטרה 

בראות העשיר את רב העיירה מתדפק על , נשגבה
, נתמלא שמחה וקיבלו במאור פני�, דלת ביתו

, א� מיד כשהבי� את מטרת בואו של הרב
השתמט אותו עשיר , להתרימו לנתינת צדקה

, יש לי אח עני מאד שפרנסתו עלי: ואמר לרב
ואינני יכול לתמו� ג� , ואני תומ� בו כל העת

  ..באחרי�
כי אכ� נכו� הדבר שיש , לאחר מספר ימי� נתברר

א� אחיו העשיר אינו תומ� בו , לו אח עני מאד
והוא נאל� לחזר על הפתחי� להשיג דבר , כלל

  . אוכל לפיו
 והוא פגש באותו, משנודע הדבר לרבי אייזל

  :אמר לו הרב בשנינותו, עשיר
 זו �שלי שלי ושל� של� "חכמינו שנו באבות 

', ויש אומרי� זו מידת סדו�, מידה בינונית
ותמיד תמהתי האי� מביני� אנו את הקיצוניות 

לאחד מדה זו היא , בי� שתי המדות בזו האמירה
  !?ולשני היא מדת סדו�, מדה בינונית

כ� ה� פני אול� עתה משפגשתי ב� אומר ל� כי 
  :הדברי�

 היינו שאומר אני �' האומר שלי שלי ושל� של�'
אפרנס את העני הקרוב לי ואתה תפרנס את העני 

שכ� לכל הפחות , הרי זו מדה בינונית, הקרוב ל�
, עוסק הוא במצות הצדקה לעני הקרוב אליו

 היינו שיש כאלו שה� רק �' יש אומרי�'אבת 
 אינ� והאמת היא שה�', שלי שלי'אומרי� 

לעניי� , נותני� ולו פרוטה אחת א� לשלה�
  !! זו היא מדת סדו��, הקרובי� אליה�

 עורך הרב הלל מן

 

  

  

  ·¯‰¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ 

 

ïðáøì àáè àîåé 
 øôñä òéôåä  

äìéôú éðéðô  
 ïøîî íéùåãéçå äëìä é÷ñô

éøâä åðéáø" áéùéìà ù

èéìù"à  

 úåøòäå íéøåàéá úôñåúá
åãéîìúî-åáéáç ,áøâä" ïäëä ö

èéìù ÷å÷"à  
úåøçáåîä íéøôñä úåéåðçá âéùäì.  

  

ìúåæëåøî úåðîæä:  

 050-4149234  

   מרדכי קרליבךג"הרה

  הרב הלל מןעורך  

 ÷éöééååàìàñ éåìä íééç éáø-øå áø "÷ñéøá î  
]éøú" â-òøú "ç   [åãéîìú éáúëî    

  

אימתי כופין על מדת בדין 
  סדום ואימתי לא

  

áîâ 'áá" ÷]ë ,á [ åøîà' íåùî íúä éðàù
àúééùàã àúééøåøçù ,'áéøäå"éñá ù 'òù" äù÷ä ã

ù øîà÷ã àäà"ìæå äðäð äæ î"áééç ç , äì éçãå
àúééùàã àúééøåøçù íåùî , íåùî äéì ÷åôéúå

áá åðéöîù åîëå úéáéø" î]æé÷,à [øàã" øöçá øãä é
øéáçùøôå øëù åì úåìòäì êéøö å" íåùî íòèä é

úéáéø .  
ñåúä äðäã øîåì äàøðå '÷ä íù ' àëä êééù êéà

 óøùð íàå äéìòä ìòá ìù àåä úéáäã ïåéë úéáéø
äòáä åì íìùé àì úéáä"íåìë á ,àå" ïàë ïéà ë

äàåìä ,òå" àëéàå äðäð äæù íåùî íòèä åùøéô ë
àúééùàã àúééøåøçù ,ãìã àîéú äøåàëìå 'åúäñ '

áééç äðäð äæã ïééâåñá øîà÷ êéàã äù÷ , øçàî àäå
à åìù úéáäã"äðäð àåä åìùî ë . øîåì äàøðå

ñåúä åèéìçäù äî ìò äù÷ úîàáã ' ïàë ïéàã
äàåìä ,ðá øàåáî íúä àäå" ìåëéù éîìùåøéä íùá é

úéáä úà úåðáì åôåëì ,àå" ïéìåëéù íå÷î ìëá éøä ë
åôåëì ,äéìò ïéôåëù íåãñ úãî éåäã ,øäé÷ é" éðùäã ì

åì íìùì áééç àåäå úåðáì ìåëé ,àå" éåä øéôù àä ë
äåìî .  

 åì àäéù ìéáùá àåä åôåëì ìåëéã àäã èåùô äàøðå
åúééìò úåðáì íå÷î ,àå" àäéù äúò åì çéðîùë ë

 åìù ò÷ø÷ä ìò äéåðá åúééìò äúòã àöîð åìù úéáä
àå"ììë åôåëì ìåëé ïéà ë .éôìå" ãéá äøéøáäã àöîð æ

äòá"á , ò÷ø÷ä äúò úòì åì çéðîù øîåà äöøé íàã
éìòä ìòá ìù úéáä øàùðå ,' åì øîåà äöøé íàå

éìòä ìòá ìåëéã àöîðå úéáä ò÷ø÷ åì çéðî åðéàù '
åôåëì ,äòá ìù úéáä àöîðå"äåìî ïàë ùéå á .  

éôìå"îâä øîà÷ øéôù æ 'ùã"æ î"ìæå ð"áééç ç ,ø" ì
òå"åì äëðî ë , úà åì ïúéì äöåø åðéàù øîàéã

ò÷ø÷ä ,éìòä ìòáã àöîðå 'äòá ìùî äðäð" äëðéå á
åì ,éôìå"äòá ãéá äøéøáäã àöîð àä æ"á ,à" àä ë

ñåúä úéùå÷ äøåàëì áùåéî ' ïåéëã äàåìä ïàë ïéàã
äòáä ãéá äøéøáäã"éåùì á 'äàåìä ,à" äùåò øéôù ë

úéáéø àäéå äàåìä åúåà ,øëù åì úåìòäì êéøö àäéå ,
åòé ïëà"áá ù" ìéòì î]äñ,á[ úåòî êì àäéùëã 

êì íøéæçà ,úéáéøá ãçà ãö éåäã íù øàåáîå ,àå" ë
ä"àëä ð ,äòáä ãéá äøéøáäã ïåéë" äúåùòì àìù á

à äàåìä"úéáéøá ãçà ãö éåä àä ë .  
 ïéëøòáå]àì,à [ø éâéìô"øã àáéìà àáøå é" ãö íà é

øåñà åà øúåî úéáéøá ãçà ,éôìå"øìã àçéð éøä æ" é
ñã äéîòèì"øã àáéìà ì" éøúåî úéáéøá ãçà ãö ,

òå" ïåéë úéáéø ãö íåùî íòèä àéáéìà øîéîì àëéì ë
ãçà ãö éåäã ,òå" ïåîîî úåðäì øåñàã íåùî åà ë

àúééùàã àúééøåøçù íåùî åà åøéáç ,àùî" ïãéãì ë
é÷ã"øì åìéôà øåñà úéáéøá ãçà ãöã àáøë ì"é ,

ùøô øéôù"úéáéø íåùî íòèä é .  



 

  

מלעשות מנע יאד� שלא בדברי חכמי� במשנה ובגמרא מצינו חובה על כל 
. כ�על אותו ת וכפאשפר לו, כ�על ידי הוא אינו מפסיד אשר כ, טובה מחבירו

רבע מדות באד� האומר שלי א'  משנה י פרק המסכת אבותבמשנה וכ� נאמר ב
י ורבנו " רש ראה'וכוויש אומרי� זו מדת סדו�  ,שלי ושל� של� זו מדה בינונית

זו מדה 'הדעה הראשונה שאמרה ו, שאינה מחלוקתכתב מאירי ש� וב, ב"עב יב "ס ב"יונה ש� וחת
 מייריא "יהשמפרש שא� דברי ראה ו, ו�שאי� זו מידת סד,  במקו� שיש קצת חסרו�מיירי 'בינונית

וכ� מצינו לגבי עירוב שאי� . ב"עה ש� יב "ה לימא ורגמ"א ד"עב קסח "� ב" רשבוראה, באותו אופ�
א "כדאיתא בגמרא עירובי� מט ע, לאד� למנוע מחבירו מלעשות עירוב כאשר אי� בכ� טירחה עבורו

, א"נט ע, ב"ובבא בתרא יב ע, א"תובות קג עוראה עוד כ. שפו סעי� ט' ח סי"ע או"ונפסק בטור ושו
 שזו מידת וברי�סש י,  שהרוצה שילמדו אחרי� והוא לא ילמד'רק מפראה אבות דרבי נת� ו. א"וקסח ע

פ שאינו "שאינו רוצה להנות אחרי� אע, שהיינו שאינו רוצה ללמד�, אהבת חסד ש�ופירש בסדו�  
רצ� א� על פי שהיתה אחרי� מאמאנשי� שאנשי סדו� היו מונעי�  .חסר

פ הכתוב "ע, ב ש�"ז ברע"אבות ש� וכעיעל � "רשב  לכול�יקההאר� רחבת ידי� ומספ

א� מבאר את , י איוב א� הוא מפרש את הכתוב באנשי סדו�"ורש. 'הנשכחי� מני רגל'באיוב כח ד 
  . אופ� אחרחטא� ב

  

 כופי� על מידת כגו� זה' א"ראה כתובות קג עכופי� את האד� שלא לנהוג במידת סדו� 

הפסד לו אי� כאשר  חבירודבר שהוא טוב לכל  כ כופי� אותו עשות" וכ'סדו�
 ,)'ה בר� הב"ד(ב יב ב "יד רמה בוראה  ,ג"ב ה"וש� פי, ח"ז ה"� שכני� פ"רמב,  מדבר זהכלל

שצרי� . ' וכוכגו� זה' א" קג עכתובות ש�ב רא הגמשו�למ שדייק כ�, ק שורש ט וקיב"מהריו
 מחבירו מפני אימו� דברמנע שלא י ,מ� המידות הרעות האד� אתק ירחלה

ש "ת הרא" שו חסד ע� חבירו בדבר שאינו מפסיד כלו�העששיהלב ורוע הנפש ו
 מ הלוי"ב בש� ר"עק כתובות סט "מט שראהו.  מג'סי� ב סו"א ח"ת הרשב"שו' עיוראה , ב' כלל צז סי

א� א� לו יש הנאה שוכל שכ� . דו�שא� אי� אומרי� מצה לקיי� דברי המת כשהוא מידת ס
את של י כ� ג� "עשכופי� אותו שלא לקלקל את שלו כדי לקלקל ,  זהבדבר
  .עד' � מינ� סי"ת מהר"שו חבירו

  

  
� נראה מדבריה� שהוא דיראשוני� שיש כופי� על מידת סדו� די� זה ש

 שהוא נוטל פי שני� צרי� לימוד על בכורשלכ� , י"בש� ר, ה כגו�"ב ד"עב יב "ב'  תוסראה התורה
 אי� צרי� לימוד אחרש, י מיגש ש�" רראהו, א ש�"א וריטב"י ורשב"בעליות דרכ "וכ, במקו� אחד

 משו�  דיש בכ�.סז' ש סי"ת רשב" שוראהו. מהתורה לאסור דבר שיש בו משו� מידת סדו�
לגמול שיש חובה  ת שמצינו בתורהמצווה  ושאר"ואהבת לרע� כמו�"מצות 

ל דיסקי� "ת מהרי"שוראה  אבדה וטעינה והשבת כגו� פריקה, עהוחסד איש ע� ר

ולכ�  ה"ה ובלא"קט ד' מ סי"חו) שפירא(ת עזרת ישראל "שו ו.ל"ש הנ"ת רשב"שוו, רמ' פסקי� סי
 חולי� קי ראה בית די� כופי� על מצות עשהבית די� כופי� לקיי� די� זה שהרי 

ש שמצדד "וע. ל דיסקי� ש�"ת מהרי"א ושו"ז סרל' מ סי"ע חו"כס� הקדשי� בשוו, ב"עב וקלב "ע
צער וחכמי� תיקנו לכפותו א� כשאי� כוונתו ל, ורההת� איסורו מ, שא� כוונתו היא לצער את חבירו

עליות ראה  ועשית הישר והטוב: ויש שהסמיכו את הדבר על הכתוב .את חבירו
' ש כלל צז סי"ת הרא"שומנ� עיי� א. כז' ד טור א סי"� ח"ת תשב"ושו, ה מתקי�"ב יב ב סו� ד"י ב"דר

ה "י ש� ד"עליות דרועיי�  . שאינו נלמד ממקרא זהשמעש שמ"הרא' ב ש� בש� תוס"ק ב"מטב וש
  .ההוא

  
אחד ול,  בירושהחלקת שדהאחי� שנפלה לה�  � ב"בבא בתרא יב עמצינו בגמרא 

בקש שיתנו לו את חלקו הוא מו, אותה שדהסמוכה לשמה� היתה קרקע 
ונותני� לו את , לדעת רבה כופי� על מידת סדו�,  שלובירושה סמו� לקרקע

ל הכפיה היא " ולדעת הראשוני� הנ ,ב" בבא בתרא יב עהשדה הסמוכה לקרקעו
כפייה האמורה שהא בתוספות ש� בשמו " ריצבא� מצינו בראשוני�, מדאורייתא

מדובר  משו� ש,י� לכפותו על כ�מ� התורה או, ש� אינה אלא תקנת חכמי�
 שלא לתת את אותה שדה לבעל  טע� להקפידאחי� האחרי�יש לש� כש

תר על זכות שיש לו וושי דורשי� ממנואו מפני שיש , הקרקע הסמוכה
  .ת עזרת ישראל ש�" ושו.צה אות ח' ב סי"י ח"קעד ומנח' מ סי"מנחת פתי� חוראה  בממונו

  
ה� אני מוכר ל� בית כור עפר 'ונה קרקע עוד מצינו בגמרא שמוכר שאמר לק

 הקונה יחזיר, יותר מרובע קב לסאהא� הקונה קיבל שיעור של , 'חסר ה� יתר
בית כור עפר אני מוכר ל� , הקונהאומר לחבירו וראה ש� שא� המוכר ה, ב"ב קג ע"משנה בלמוכר 

וקח קיבל כל שהוא כלומר א� התברר שהל,  א� הותיר כל שהוא,]בצמצו�–כלומר  [ 'מידה בחבל'

א� היתה התוספת על אבל  . הקונה את אותו כלשהוא למוכריחזיר, יותר על בית כור עפר
 קרקעאת האינו רוצה שיחזיר לו והמוכר , בית כור פחותה מבית תשעה קבי�

 ולקנותה,  למוכר מעות כשווי הקרקע היתירהצרי� להוסי�הקונה  � ,היתירה
מה לעשות מוכר ל שאי� שכיו�,  הדברבטע�הראשוני� פירשו ו. משנה ש�
קרקע את ה נותלכ� כופי� את הלוקח לק, שאינה חשובה שדה, קטנהבקרקע 

ו "ח ה"כרק מכירה פ' הל� "רמב ראה חסר לא וזה נהנה שזה, משו� מידת סדו�, זוה

ולא , ותקנת חכמי� היא למוכר שלא יפסיד,  י�ז סעיפי� ריח ' סימ "ע חו"ושר ו טו,ז"וה
  .ש"יע, ה כופי� ואיל�"א ד"עוש� קד , ה יעשה חשבו�"� ש� ד"רשב די� העיקרמ

שכלו פירותיו מ� השדה ואינו מניח בני מי 'ב "עק פא "בעוד מצינו בברייתא 
מה הנאה יש לפלוני ומה , מה הבריות אומרות עליו, אד� ליכנס בתו� שדהו

, ' תיקרי רעהיות טוב אלמ'  משלי ג כזעליו הכתוב אומר, 'הבריות מזיקות לו
מקור יש אומרי� שמכא� ו,  ש�כופי� אותו שלא ימחה בה� ושלא יהיה רעו

הוסיפו חכמי� על לשו� שכ� , צב' ב סי"ת משיב דבר ח"שוראה .  ש�הכפייה על מידת סדו�

 ומאירי ,ק ש�"בבא " מהרשי�ועי, לכופו לעשות טובה לחבירוי אפשר מעיקר הדי� אא� ש, פסוקה
, משפט שלמה במלכי� א ג כזש כתב,  העמק שאלה על השאלתות� ספרב בסו"צידברי הנבו. ק ש�"ב

דברי� טז ב פסוקעל ה, ב"ע במה שדרשו בסנהדרי� לב אולימרומז וכ�  מדי� כופי� על מידת סדו� היה
אהרו� שכני� ' משנת רב י�ועי, בשתי ספינות שאי� שתיה� יכולות לעבור יחד בנהר, 'צדק צדק תרד�'כ 

  . הכ בהער' עמ
  

טע� שהוא יודע בודאי שכגו� , תבע לכפות את חבירו על מידת סדו�מי ש
כופי� אותו ,  א� אכ� יש בידו שטר כזהשחבירו מחזיק בידו שטר שיש לו זכות בו

שבע י,  וכפר הנתבעז"ה ה"טוע� ונטע� פ' הל� "רמבראה �  להוציאו כדי שידונו על פיו
� " רמבי�עי הכל פרוכו תובעכל כדי� , אינו אצלוהשטר סת שיה הנתבע שבועת

מ "ע חו" שו,ג עשי� צה בש� הגאוני�" סמראהו,  ס'סי� מ סו"הובא בטור חו, שכ� הורו רבותיו, ש�
שאי� נשבעי� אלא על פ " שכתב שאעק ב" ש� ספטמשר שע וראה .א ש�"גרוראה , דסעי� טז ' סי

. חשוב הוא ככפירת ממו�,  בחיובווזה כופר, תובע ממנו להצילו מ� ההפסדהוא כיו� ש, כפירת ממו�
והגהות , כח וכט' ז ענזיל סי"ת מהריא"ושו, מ ש�"ונחל יצחק חו, ה'  סיות יאירת חו" שוי�ועי

 שאינו סוברי�ויש  .עה אות ב' יוס� נחמיה סי' ת ר"ושו, קט' מ סי"ת בית שלמה חו"שבשו
ש  שי, דברי� שיש בה� אמתלא,נשבע היסת אלא כשאמר התובע בבית די�

� הוא  אימקרהויש חולקי� וסוברי� שבכל  .שער משפט ש� לו זכות אצל חבירו
כל מי שיש בידו את חרי� הוא יכול להצה ורהוא א� א� , שבועת היסתנשבע 

  

  נחום זאב רוזנשטייןהרב 
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  סוכתה של סדום
  

כל מי שמקיי� מצות סוכה "ל נפלא מאד "יש מאמר חז  
, כתה של סדו�ה נות� לו חלק לעתיד לבא בסו"הקב, בעול� הזה

', אלקי� דבר בקדשו אעלוזה אחלקה שכ� ועמק סכות אמדד'שנאמר 
מהו עמק סכות זו סוכתה של סדו� שהיתה מסוככת בשבעה אילנות 
שה� מסוככות זו על גב זו גפ� תאנה ורמו� ופרסק ושקדי� ואגוז 

  ).ילקוט תרנג". (ותמרי� על גביה�
אבל , הדעתמתקבל על , הנה לשבת בסוכת עורו של לוית�  

  ?"סוכה של סדו�"איזו ברכה היא זו 
סמל ' סדו�' ב�מה שאנחנו רואי� ג� בזמננו , אמנ�  

ש� שולטי� . שאי� יוצא ואי� בא, ההשחתה מאחורי מס� הברזל
 מדת סדו� שהיתה לה� מטה שכל אחד היה צרי� �' חוקי סדו�'

 א� אחד קצת ארו� גוזרי� את ראשו או �להתאי� את עצמו אליה 
סנהדרי� (צצי� את רגליו וכמו כ� א� הוא נמו� מותחי� את אבריו מק

והנה מה סדו� עצמה אומרת על העול� שה� לא מתנהגי� ). ב"קט ע
, ה� רוצי� מלחמה,  שה� ה� רוצי� להשתלט על כל העול�� כמוה 

ואילו היא עצמה חרתה על ', ה� רוצחי� ומעלימי� את המסכני� וכו
' סדו�'זוהי . ולשלו� העול�,  עמי�הדגל שלה שהיא שואפת לאחות

  .וכ� ג� היה בסדו� בזמנו של אברה� אבינו, של זמנינו
ופרוש עלינו סוכת  "� והנה הסוכה היא סמל השלו�   

 דפנות הסוכה –כי הרי אי� ל� דבר בלתי מוג� כסוכה ? מדוע, "שלומ�
). ב"סוכה ו ע" (שתי� כהלכת� ושלישית אפילו טפח"אי� צור� אלא 

, זהו סמל השלו�, )א"סוכה יב ע" (פסולת גור� ויקב"די בוהסכ� 
אי� צרי� , כלומר אי� צור� להסתר בנקרת הצורי� בסעיפי הסלעי�

  .אפשר לשבת שקט ושאנ� מפחד רעה, להתחבא במקלטי�
ה� ,  ה� אוהבי שלו� ורודפי שלו�� וכ� הציגו את עצמ�   

 הכל הפקר כלומר, וה� סככו אותה בכל מיני פירות. יושבי� בסוכה
אלא כולנו אחי� אנחנו וכיס , "שלי שלי ושל� של�"אי� קיי� אצלנו 

  .אחד לכולנו
אבל באמת זה רק , א� היה אמת, וזה באמת רעיו� טוב  

  .אחיזת עיני�
כל מי שמקיי� מצות סוכה בעול� "ל "וזהו שאמרו חז  

יבוא זמ� , לעתיד לבוא, "ה נות� לו חלק בסוכתה של סדו�"הזה הקב
וגר זאב ע� כבש ונמר " ישרור אהבה ואחוה בי� כל הבריאה שבאמת

ע� גדי ירב� ושעשע יונק על חור פת� ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה 
 א� כ� יזכה להיו� ההוא שאז תמלא האר� �" וכתתו חרבות� לאתי�

במה שה� דוגלי� , ורעיונה של סדו�, כמי� לי� מכסי�' דעה את ד
  .יופי�בו באופ� שהוא אמת בלא ז

 )לד' דברי אגדה עמ(

  כופין על מדת סדום בראי ההלכה
מאז ומתמיד משמשת העיר סדו הסמל ודוגמא לעשיית מעשי 

וא� נקבעה הלכה לדורות כי , "מדת סדו"רשע ואכזריות במונח 
  .במקרי מסוימי כופי� את האד על מדת סדו

  זעקת סדום ועמורה
זעקת סדו ועמורה כי רבה וחטאת כי ' ויאמר ה"נאמר בתורה 

ואנשי סדו רעי "ונאמר עוד ). ח"בראשית י" (כבדה מאד
 –א "ט ע"סנהדרי� ק' ומובא בגמ) ג"בראשית י" ('וחטאי לה

יודעי ריבונ " מאוד' לה"חטאי בממונ רעי בגופ ו
 ארבע –' ה משנה י"שנינו במסכת אבות פ. ומתכווני למרוד בו

ויש , מדות באד האומר שלי שלי ושל� של� זו מדה בינונית
וכתבו להעיר על דברי המשנה שהרי כפי , אומרי זו מדת סדו

י הידוע שחטא של אנשי סדו היה גניבה וגזילה ואכזריות כלפ
 רבי זעירא –ה "כמו כ� מובא בפרק דרבי אליעזר פרק כ, בני אד

אומר עשירי עול היו אנשי סדו מ� האר� הטובה והשמנה שהיו 
רבי יהושע ב� קרחה אומר לא חסו על כבוד קונ , יושבי� עליה

לשבור אוכל לאורח ולגר אלא פסקו את כל האילנות למעלה 
רבי יהודה , לעו� השמימפירותיה� שלא יהא הנאה מה אפילו 

אומר הכריזו בסדו ואמרו כל מי שהוא מחזיק ידו בפת לח לעני 
בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי , ולגר ולאביו� ישר� באש

מה , ראתה עני מדוקדק ברחוב העיר ועגמה נפשו עליו, סדו
בכל יו כשהייתה יוצאת לשאוב מי הייתה נותנת ? הייתה עושה
כל מזו� ביתה והייתה מכלכלת אותו אמרו אנשי סדו ככר שלה ומ

, עד שידעו הדבר והוציאו אותה לישר�? העני הזה מאי� הוא חי
אמרה אלוקי עול עשה משפטי ודיני מאנשי סדו ועלתה זעקתה 

ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה "ה "אמר הקב, לפני כסא הכבוד
עשו אנשי סדו א כצעקת הנערה הזאת , )ח"בראשית י" ('אלי וגו

ומשמע שחטא סדו . אהפו� יסודותיה שלה למעלה ופניה למטה
לא די שלא נתנו לאחרי מהונ אלא התנהגו באכזריות כלפי 

ז צרי� להבי� דברי התנא שא אומר שלי שלי "ולפי, האנשי
ושל� של� דהיינו שהאד אינו רוצה ליטול מאחרי ואינו עושה 

וכתב לפרש הברטנורא דא ? "דומדת ס"כלל חטא ועוו� הרי זו 
קרוב לבוא לידי מדת סדו שמתו� " שלי שלי של� של�"אומר 

שרגיל הוא בכ� אפילו בדבר שחבירו נהנה והוא אינו חסר לא 
ירצה להנות חבירו וזו היתה מדת סדו שהיו מתכווני לכלות 

פ שהיתה האר� רחבת ידי לפניה ולא היו "הרגל מביניה ואע
זאת אומרת ששורש ) א"ט ע"סנהדרי� ד� ק' עי (חסרי כלו

חטאי סדו התחילו מכ� שלא היו רוצי לעזור ומזה השתלשלו 
  .כל החטאי של הרשעות והאכזריות עד אי� גבול

נתיב גמילות (ל מפראג בספרו נתיבות עול "וכ� כתב המהר
 כמה גדול חטאו של מי שמעמיד כל דבריו על –) 'חסדי פרק ה

עד שבסו� ) ו מוותר מאומה משלו לפני משורת הדי�ואינ(הדי� 
כי מי שאינו רוצה לוותר בשו דבר הוא בא , בא לידי כמה דברי

עד שהוא בא לגזל וחמס כמו שתראה ) בעניני ממו�(לדקדק כל כ� 
באנשי סדו שהיה זה מדת שלא לוותר כמובא במסכת אבות 

רק ) דה מגונהלאנשי סדו מ(ויש להקשות וכי לא היה לה , ה"פ
זה שלא היו רוצי לוותר והרי היה לה כל החטאי שכ� אמר 

אלא כאשר היה לה מדה זאת , הכתוב ואנשי סדו רעי וחטאי
בשביל זה לבסו� בא , שלא לוותר הגיעו אל המדות המגונות

 עליה הדי� הגדול של מהפכת סדו ועמורה אשר לא נהיה בשו
  .נברא בעול די� כמו זה

  

  עני ואביון לא החזיקהיד 
ויד עני ' הנה זה היה עוו� סדו אחות� וגו"ז "כתוב ביחזקאל ט

דהיו באנשי ) ט"בראשית י(� "וכתב הרמב, "ואביו� לא החזיקה
סדו כל מדות רעות אבל נגמר דינ על אותו העוו� מפני שלא 

וג , החזיקו יד עני ואביו� כי היו תדירי באותו העוו� יותר מכול
ל העמי עושי צדקות ע רעיה וע ענייה לא היו בכל כי כ

קוב� ' ד בס"הגאו� רבי אלחנ� וסרמ� הי. הגוי כסדו לאכזריות
מאמרי כתב להעיר דלא מצינו שהוזהרו בני נח יותר משבע 

? ולמה נענשו נענשו על זה, מצוות ומצות צדקה אינה בכלל�
ל " ויטאל זצשערי קדושה לרבי חיי' ותיר� לפי מה שכתוב בס

הטע שלא מצינו בתורה אזהרות מפורשות על מדות רעות מפני 
שהמדות ה� יסוד כל התורה ובלת� לא יצויר כלל קיו התורה ועל 

כ ג בני נח "וא, כ� לא הוצר� הכתוב להזהיר עליה בפירוש
הוזהרו ממילא על מדות רעות ועל כ� נענשו על מדת� הרעה א� 

ועוד מתר� דבאמת נענשו אנשי סדו . שלא נצטוו על מצות צדקה
 ‡ÔÈ˘ÂÚ ÂÈ‰ Ì‡˘ ‡Ï ˆ„˜‰, על שבע מצוות בני נח שעברו עליה�

Ì‰ÈÏÚ ‰�È‚Ó ‰˜„ˆ‰ ‰˙È‰ על הבריות מרחמי� עליו  דכל המרח
אבל כאשר לא רחמו על אחרי פגעה בה מדת הדי� , מ� השמי

  .דבמדה שאד מודד בה מודדי� לו
  

  חסרגדר הפטור בזה נהנה וזה לא 
 ¯ÂËÙ‰ ˙·ÈÒ  

אד שנהנה מנכסי חבירו ואינו גור לו הפסד בכ� פטור 
ק "הפני יהושע במסכת ב, ויש לברר את סיבת הפטור, מתשלומי�

ש באד שדר בחצר חבירו שלא ' מסביר דברי הגמ) א"ע' כ(
ברשותו ואותה חצר אינה עשויה להשכיר שפטור לשל מפני 

 הרי בנוגע לתשלומי� על שאחרי שכבר דר בו ולא החסירו כלו
כלל זה מובא ". כופי� על מדת סדו"העבר הוא פטור משו הכלל 

, א"ט ע"נ(ב "ב) א"ג ע"ק(ובכתובות ) א"ט ע"מ(עירובי� ' בגמ
ל "וז) ה מדת סדו"א ד"ג ע"ק(י כתובות "רש' עי). א"ח ע"וקס

וכ� משמע מדברי , זה נהנה וזה לא חסר לא היו עושי טובה"
ומשמע , )א"ח ע"ב קס"ב(וביד רמה ) א"ט ע"נ (ב" ב"הרשב

שהסמיכו את הכלל כופי� על מדת סדו לכלל של זה נהנה וזה לא 
ה כגו� זה כופי� "ב ד"ב ע"י(ב "ב' וכ� משמע מדברי התוס. חסר

ס בזה נהנה "א מפרש הא דכופי� עמ"וריצב"ל "וז) על מדת סדו
לה לו שכר אבל וזה לא חסר היינו שכבר דר בחצר חבירו שאינו מע

וכ� ". 'הא פשיטא שיכול למחות בו שלא יכנס לדור בביתו וכו
שזו מדת סדו ) ח"ז ה"פ( בהלכות שכני "משמע מדברי הרמב

' ב עמ"חידושי רבינו חיי מטעלז לב' עי". ('וכ� כל דבר וכו
ש "ובחידושי הגר) ו"ט' ק סי"ב(לבוש מרדכי ' אול בס). ב"קצ

כתבו הטע מפני שלא מצינו שחייבה ) ט"י' ק סי"ב(ל "שקופ זצ
התורה אלא כשמזיק ומחסר דבר מחבירו אבל על הנאה בלבד 

ק ש "בב' וכ� מדוקדק לשו� הגמ. בלא חסרו� לא חייבה התורה
משו דעיקר הפטור שאי� , ולא אמרו מאי חסר, "מאי חסרתי�"

כוונתו . ל הא בלאו הכי לא מוגרת"י וז"חסרו� לבעלי וכדפירש
דבעל החצר שהוא המשכיר לא נגר לו שו חסרו� כיו� בזה 

שבלא זה לא היה משכיר את החצר וזה עיקר הטע לזה נהנה וזה 
  .לא חסר
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  ג אליקום דבורקס"הרה

  כשבעל הדירה מוחה בו שלא ידור בבית 
מ "וכ� נפסק בטור חו, ב כשבעל החצר מוחה שלא יהנה מנכסיו חייב הוא לשל"ב ע"ב י"ב' מובא בתוס

שדי� זה אמור בכל עני� אפילו בחצר שאינה ) ד"סקי(ע "וכתב הסמ, )'ו' ש סעי(ע "ובשו) ג"שס' סי(
כיו� שגילה דעתו שלא נוח לו , עומדת להשכרה ואד שאינו עומד להשכיר שצרי� לשל לו כל שכרו

כתב להסביר דכיו� דהבעלי מוחי בו וא לא ) ב"שיעור י(ק "ובקונטרסי השיעורי על מסכת ב. בזה
רי הוא נוטל בעלות ושליטת על ממונ ואי� ל� חסר גדול מזה דנהי שאינו מחסר ממונ ישמע לה ה

חולק על פסק זה ומסיק דרק א התנה ע הבעלי ) א"כ(ק "נחלת דוד ב' בס. הרי הוא מחסר בעלות
וכ� משמע מדברי , שישל חייב לשל ואילו א מחה בו גרידא אי� בכ� כדי לחייב את הדייר לשל

  ).ו"ג ס"שס' חש� אהר� סי' ז בס"בכ' עי). (א"א ע"ק כ"ב(א "הרשב
  

  י ממון חבירו"כשמרויח ע
כתב לחדש דעני� זה נהנה וזה לא חסר לא נאמר רק בהנאה גרידא אבל ) 'ט' מ סי"חו(ת חלקת יואב "בשו

זה י ממו� חבירו א� שחבירו לא חסר ב"י ממו� חבירו דהיינו שנהנה בפועל ע"במקו דמשתרשי ליה ע
פ הזרוע דהמזיק מתנות כהונה א� שאכל� פטור מלשל א� "דהרי מבואר בחולי� ר, שפיר צרי� לשל

מקשה מאנסו בית המל� גרנו א בחובו ) א"ד� קל(ש ' והגמ, שאכל� ונהנה מטע ממו� שאי� לו תובעי�
ליה דהיה ש דבאכילה לא מיקרי משתרשי ' וכתבו התוס, ומשני שאני הת דקא משתרשי ליה, חייב

כ נהי דזה נהנה וזה לא חסר פטור זה רק בהנאה גרידא ולא במשתרשי "וע, מתענה ולא מיקרי רק הנאה
י זה "ויוצא מדבריו דרק כשכבר נהנה פטור אבל א מתווס� לו ממו� ע. ש"ומביא ראיות לכ� עיי. ליה

שער (ובשערי יושר ) ממו�נזקי ' ג מהל"פ(ובאור שמח ) ו"רמ' סי(ח "וכ� משמע בקצוה, חייב לשל זאת
  ).ה"פרק כ' ג
  

  כשההנאה בעין
כתב דזה נהנה וזה לא חסר פטור רק א ההנאה אינה כבר בעי� ) 'ה ענ� ב"ל' ב סי"ח(ת מרחשת "בשו

ז די� "י שניה הדי� נות� שיחלקו בי� שניה ולא שיי� לדו� ע"וכבר נאכלה אבל בדבר שהוא בעי� ובא ע
ק "ש ב"ובחידושי הגרש, ז"קנ' ג סי"ת דברי מלכיאל ח"שו' עי. (הדבר בעי�זה נהנה וזה לא חסר כיו� ש

  .ש"שחולק על בעל חלקת יואב עיי) א"ק' מ סי"חו, פרלמוטר(ת אב� שה "בשו' ועי). ט"י' סי
מסביר העני� שכשזה נהנה מנכסי הזולת ומכניס לו רווחי הרי ) ד"כ' מ סי"חו, טנא(ת ברכת שלמה "בשו

' עי. ( מאליה אל בעל הנכס וזה דומה לולד של פרה שזוכה בעל הפרה בולד מאליועוברי הרווחי
  ).ח בסופו"כ' ב סי"ח, בוימל(ת עמק הלכה "שו

ז הנהנה פטור משו שמניחי " יש שכתבו שא� א יש חובת תשלו על זה שגר בחצר חבירו בכ
דכל "ל "וז) 'י' לכות גזילה סו� סיה(ת מחנה אפרי "בשו' ועי. שהמהנה מוחל לנהנה כיו� שאינו מחסרו

ומשמע מדבריו שהיכ� שאינו , מידי דעביד להשכיר ולהרויח בה אי� הבעלי מוחלי� למי שנהנה מה
  .עלול להשכיר סיבת הפטור הוא מחילה

  

  כפיה בזה נהנה וזה לא חסר
משיב דבר ת "בשו' עי, ולעני� א אפשר לכפות לאד לעשות טובה לחבירו במקו שאי� לו הפסד

יוצא מדבריו דמה דכופי� על מדת סדו הוא א� שלא לעשות . שנשאר בספק בזה) ב"צ' ב סי"ח(ב "מהנצי
מוכיח מדברי ) ז"קכ' סי(ת חמדת משה "אול בשו, רעה לחבירו אבל אי� כופי� לעשות טובה לחבירו

ומוסי� שכ� ) ט"ק' מ סי"חו(ת עזרת ישראל "וכ� כתב בשו. דלא כדבריו) א"ל אות ר"ק' סי(התורת גיטי� 
משו דזה נהנה וזה לא חסר לפי שאינו מפסיד כלו , ל"וז) ח"כלל נ(ש בתשובותיו "משמע מדברי הרא

. ס דכופי� אותו להתרחק מ� המדות הרעות ולעשות חסד ע חבירו בדבר שאינו מפסיד כלו"בדבר ומ
פ "ל ירושה שהבת תובעת מהב� נכו� שעולכ� פסק לגבי עני� ש. הוא לטובת האד' כ יוצא שעני� הכפי"א

די� תורה לא מגיע לי ירושה אבל היות ולפי חוקי המדינה הבת מקבלת חלק מהירושה ואי� הב� יכול 
בזה ' עי, למכור הנכס בלי חתימת ויתור מהבת והנידו� היה הא יכולה לתבוע תשלו על חתימתה

והיות ומצינו עני� של ,  בזה רבותינו הגאונישמביא שנחלקו) ו"ס' ב סי"ח, בנבנשתי(ת פני משה "בשו
כ לדעת הרבה פוסקי כופי� אותה לחתו ללא "כופי� על מדת סדו ולפי התורה הרי לא מגיע לה א

ס כותב יותר מזאת שדינה של הבת כגזל� א תובעת "החת. ל"ת עזרת ישראל הנ"כ בשו"וכ, קבלת תמורה
' ב סי" ח"ת מהרש"שו, ז"ע' מ סי"ת ישועות מלכו חו" שוז"בכ' עי. (ויש לנדותה, כס� עבור החתימה

  ).ב"נ' ז סי"וצי� אליעזר חט, ה"צ' ת מנחת יצחק סי"שו', מ

א "ער משפט ש� הסביר בדעת הרשבובש,  מג'סי ב סו"א ח"ת הרשב" שושטר שיש לו בו זכות

א מודה "ופירש שא� הרשב, א"דברי הרשב על ח ש� שתמה"בב יי�וע. שאי� זו כפירת ממו�
  כ� בדעתסוברע "שושער משפט שא� ה הוכתב, מ' � גלנטי סי"ת מהר"נ בשו"וכ, שמשביעי� אותו

  .א"הרשב

  
 ,י"ב בש� רש"עב צט "י ב"ליות דרראה ע על מידת סדו� א� את הרבי� מצינו שכופי�

באופני� שוני� , ומי שהיתה דר� הרבי� עוברת בתו� שדהלכ� ו, ונימוקי יוס� ש�
 וא� הסוברי� שבשו� יכול הוא להחליפה בדר� אחרתראה בבא בתרא ש� וראשוני� ש� 

אלא משו� גזירה שמא ית� לה� דר� אחרת שאינה דומה לזו , אינו מעיקר הדי�, עני� אינו יכול להחלי�
כופי� ש הרי זה משו� או משו� שמה שנות� יש בו חסרונות לעומת מה שהוא נוטל, שהוא נוטל

ואי� הרבי� , שהוא נהנה שהדר� היא מ� הצד, את הרבי� על מידת סדו�
ה אמאי שמטע� זה היה לה� "� ש� ד"רשב' עי,  א� יחלי� לה� את דרכ�חסרי� כלו�

' תסג ותורת אמת סי' מ סי"� חו"מהרשדוראה ב .לחכמי� לתק� שתהיה לו רשות להחלי� בעל כרח�
אי� מחייבי� את , במקו� שהכפייה היא לתת דבר תמורת דבר אחרש, ב"עב צט "ב' פ גמ"ע, )'הב(קכט 

ח " לקט יושר אוראהו. וקדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא, שמא ית� לה� דבר יותר גרוע, הרבי�
ת הרי זו מד, שא� בני העיר מקפידי� שלא לתת לאורחי� לקרוא בתורה כדי שה� יקראו תדיר, כד' עמ

  .� שה� נקראי� הרבה חשוב אצל� חסרו� מועט ביחס לאורחי�ל שכיו"ולכאורה ר, סדו�
  

ואפילו אי� , כופי� על מידת סדו� בי� כדי שחבירו שכופי� לצרכו לא יפסיד
 א� במקרה זה כופי� על מידת סדו�, הפסד וש לשאלא שיש לח, הפסדו ודאי

 זה שהוא חייב לו א�, כופי� אד� להודות בערכאות על חיובו שכתב שקיח' י מיגש סי"ת ר"שוראה 
ת "שוכמבואר ב, שכופי� על מידת סדו�, ולזה החייב אי� הפסד בזה, חושש שמא יפסיד את חובו

נג '  סיפטמשר ושע, קטו' א סי"ז ח"ת הרדב" שוי�ועי. י מיגש"בדעת הר, כב' � החדשות סי"מהריט

מי שיש לו א�  שדנו, ור' ב סי"� ח"ת מהרש"קפד ב ושו' ומשפט שלו� סי, ח' מ סי"ב חו"ורב פעלי� ח
כדי שלא ישתמט מלשל� , יכול לכפותו לכתוב שטר המועיל בערכאות, וכדומה,  על חבירוובחר שט

  .י מיגש"בדעת הר, עה אות ב' יוס� נחמיה סי' ת ר"שוו, ט"ס ס' מ סי"ער� שי חווראה . לו
  

י מולכ� , ולא רק כדי שלא יפסיד, ירויחחבירו כדי שא� כופי� על מידת סדו� 
בעל החצר לקבוע בכותל חבירו זיז יכול , שהיה כותל חבירו סמו� לחצירו

וכיו� , כיו� שאי� בו היזק ראיה ולא חזקה ואינו מזיק את הכותל, פחות מטפח
י "י בש� הר"מ קנג ס"טור חו. כופי� אותו על מידת סדו�, שלבעל הכותל אי� הפסד

שאינו יכול לתלות , יז של ע� ובפחות מטפחש שדוקא בז"וע, א"ב נט ע"בפ משנה ש� "ע, ברצלוני
המשכיר ועוד כתבו ש. ד"ח ה"שכני� פ' � הל"וראה רמב, ח ש�" בוראה, עליו דברי� כבדי�

, ורוצה השוכר לסתור כתלי� ולבנות ולתק� כדי להרחיבו, בית לחבירו
שא� בזה נהנה וזה לא חסר כופי� , כופי� אותו שיסכי�, והמשכיר אינו רוצה

ז "ת הרדב"שו וכל שכ� שא� המשכיר נהנה בהרחבה לאחר זמ�, סדו�על מידת 
וכמו כ� כופי� את .   וא� מדבריו מוכח שא� כדי שירויח חבירו כופי� אותו, קמו' א סי"ח

שמעיקר א� כ, להשתמש בחפציו באופ� יותר טובחבירו שיוכל כדי  האד�
חבירו בא שככגו�  .א� מניעתו היא מידת סדו�, הדי� יש לו זכות למנעו

שא� על פי שמעיקר הדי� יכול הוא לעכב עליו , לפתוח חלו� לחצירו
ב נט "בראה גמרא  א� אי� לו נזק בדבר כופי� אותו שלא ימחה בחבירו, מלפתחו

  .א"ע

  
כאשר אותו אד� , כופי� את האד� לעשות מעשה,  חבירוכדי שיתכבדא� 

ת "שו י לאותו הכבודאינו ראוא� אותו אד� ואפילו , אינו מפסיד מאותו מעשה
, כ� כופי� בעל הרוצה ללכת לאר� אחרת ולחזורכמו ו . כג'סי� � אלאשקר סו"מהר

שמא יקרה איזה אסו� בדר� בלי רואי� , כופי� אותו לגרש את אשתו על תנאי
שהרי ,  עג'סי� ח סו"ת ראנ" שומשו� שכופי� על מידת סדו�, ותשאר האשה עגונה

  .ו� ליבמתו את היב� לחלמצינו ג� שכופי�
  

אחרוני� ה דנו ומשו� כ�, וכ� כופי� כדי שיוכל חבירו לקיי� את המצוה
 אתרוג לחבירו שייצא בו ידי חובתו אפילו ביו� הראשו� של תלחייב אד� לת

לתת לו את האתרוג כ "אחויצטר� , שאי� אד� יוצא באתרוג של חבירו, החג
אתרוג נפסד  ולא פטרוהו מלתת אלא מפני שה,במתנה על מנת להחזיר

וש� שמדמה , עה אות ג' ב סי"ד ח"ובית יצחק יו,  קפו'סי�  סוות יאירחוראה  במשמוש היד
מסקנתו שש "יוע, שנחלקו א� כופי� לתתה במקו� שאי� לה� ספרי�, נתינת האתרוג להעתקת ספרי�

 ראהו הוהכפייה בהעתקת ספרי� היא משו� כפייה על צדק, בדי� כעי� זה ל מידת סדו�עפי� שאי� כו
ונשבע לראשונה שלא , אשה אחרתבנוס� לה מי שלא ילדה אשתו ונשא שרלג ' א סי"ז ח"ת הרדב"שו

על מידת את הראשונה כופי� , שא� לא ילדה השנייה ובא לגרשה ולישא אחרת � , ישא עוד אחרת

ואפשר שתרויח שהאחרת , והיא אינה חסירה כלו�, שזה נהנה לקיי� מצות פריה ורביה, סדו�
שכופי� כדי שלא יעבור חבירו , ט' מ סי"ת פני יהושע חו"שוי� ב ועי.תהיה נוחה לה יותר] לישיתהש[

  .על איסור
  

ואי� לו שו� ,  כשאינו חסר כלו�רק, מידת סדו� שכופי� עליהכופי� על 
 הפסד משו� צד ולא טירחה כלל

'  צרור הכס� עמיי� בספרוע. ח"ז ה"שכני� פ' הל� "רמב

ב "א ב"ריטבב י�עיאמנ� . � ש�"רמב' ועי, י סו� אות יא"ז ש� פ"וכעי, ב ז א"מה ב יד רכ ראה "וכקה 
 הטענות של טורח פינוי ביתו ושל הנזק בבית שחלקו יש� וחלקו משמע שלדעתו ו,בש� מורוב "נט ע

 שא� כשיש טירחה עדיי� היא מידת סדו�א "וי .ת סדו�אינ� מונעות להחשיבו מד, חדש
פי� על כו, א� אי� ש� חסרו� ממו�ש, ק שורש קיב"מהריה עתבד, פו אות ג' ית חזו� נחו� ס" שוראה

, הרי זה משו� שלדעת� טירחה חשובה כממו�, והסוברי� שא� במקו� טירחה אי� לחייב, מידת סדו�
, תקסא' קדושי� סיבהגהות מרדכי  וראה, ק ש� טירחה אינה חשובה כממו�"ומצדד שלדעת המהרי

 ס�הכדות  ונקו, א אות פח בדעתו"ד קו' ד סי" יות תורהודע, ק ו"קנה ס' סימ " חורכי משההובא בדש
  .כופי�' ת ע"פ א"ז ע"כ. א"רלז ס' מ סי"ע חו" כס� הקדשי� בשוי�עיו. ק ה"� ס"ד ש� לש"יו

  
י "הובא בב, תרסא' א סי"א ח"ת הרשב"שו כופי� אותו על מידת סדו� ישראל מומרא� 

יש מ� , *גוי .ע הרב ש�"שוב י�ועי, ק יא"ב ש� ס"שנד ומי� סעע ש� " שוראהו, שפה' ח סי"או
לעני� ערובי , ק יט"פו ס' ח סי"א או"חזוראה  האחרוני� שצידדו לומר שאי� כופי� אותו

, סז' ש סי"ת רשב" שוראהו. ב"עפ ומלחמות ערובי� עה "ר' ש ותוס"הרא' ותוס'  תוסראהו, חצירות

שי למורא   ויש שכתבו שכופי� אותו.לה לו שכרשמשמע קצת שדוקא בישראל כופי� שלא יע
ויש בנכסיו דברי� שה� אסורי� לישראל ומותרי� , בגוי וגר שירשו את אביה� הגוי, ב"עבכורות נו 

  .ק יז"ד ס' א שביעית סי"ז בחזו"וכעי, לגוי
  

א� הנהנה מ� , שכל שבהדיוט כופי� על מידת סדו�מהראשוני� נראה 
ק כ "ב' קצת בתוס� משמע וכ[, ה כגו�"ב ד"עב יב "ב' תוסראה  לא מעל, ההקדש באותו עני�

, ב"עק כ " בראהו, פי� על מידת סדו�טע� הפטור בדר בחצר חבירו הוא מחמת כוש ]ה הא"ב ד"ע
 שלא שיי� שמצדדהאחרוני� א� יש מ  .יש לדו� א� בהקדש שלא מעל, שלדעת הפוטרי�

, יט אות ג' ק סי"בי שמעו� שקופ ב רדושיחי על מידת סדו�בדי� כפייה לדו� בהקדש 
  .כופי�' ת ע"פ א"כ ע"ע. ש"עי
  

  כופים על מידת סדום
 זוכה דבר מצראמבואר דהא :) ב"י(ב "בב

הוא משו� דכופי� על , בקרקע הסמוכה לו
 .מידת סדו�

א דהא דאמר רבה "ש� כתב ריצב' ובתוס
ועוד הא ' כופי� לא מדי� תורה קאמר וכו

 נהנה וזה לא חסר דכופי� על מדת סדו� בזה
היינו בשכבר דר בחצר חבירו שאינו מעלה לו 
שכר אבל הא פשיטא שיכול למחות בו שלא 

אלא מתקנת חכמי� ' יכנס לדור בביתו וכו
  .כ"ע, קאמר הכא דכופי�

בזה ומבואר מדבריו דפטור תשלומי� 
כופי� על מידת  הוא מטע� נהנה וזה לא חסר

בר מצרא ואילו דינא ד. והוא מ� התורה, סדו�
ח לכפות על מידת סדו� אפילו "הוא תקנ
  .לכתחלה

שדי� זה .) א"כ(ק "וכ� מבואר במרדכי בב
נהנה וזה לא חסר פטור הוא מטע� כופי� על 

וכ� נקט בפשיטות בפני יהושע . מידת סדו�
  :). כ(

וכבר נודע הקושיה על זה מה דאיתא 
תנ� נטל אב� או קורה של הקדש :) כ(ק "בב
 ביתו הרי זה לא מעל עד בנאה לתו�' וכו

ויתיב רבי ' שידור תחתיה שוה פרוטה וכו
יוחנ� וקאמר משמיה ' אבהו קמיה דר

דשמואל זאת אומרת הדר בחצר חבירו שלא 
ומבואר . כ"ע, מדעתו צרי� להעלות לו שכר

ח נוהג א� בנהנה מ� "דפטור זה נהנה וזל
כהדיוט מדעת "אלא דמסקינ� ד[ההקדש 

ואטו ]. ש"עיי, טוראולא שיי� האי פ, "דמי
כופי� רשות ההקדש על מידות טובות היפ� 

  ?מידת סדו�

ומשו� הכי נטו האחרוני� מדר� זו 
ח הוא מצד שחסר "נ וזל"ופירשו דפטור ז

מ להארי� "ואכ, "נהנה"עיקר המחייב של 
אבל הרי הראשוני� לא תפסו . בביאוריה�

  .ל"כדבריה� אלא משו� מידת סדו� והדק

דפטור זה :) ב ד"ב (נו יונהרביועיי� בלשו� 
. שנית� למחילהח הוא משו� "נהנה וזל

כתב שבזה נהנה וזה ) ק"בב (ובברכת שמואל
דאי� זו אלא ,  לחודנהנהחסר החיוב הוא על ה

אלא א� איכא חסרו� על " בת תביעה"הנאה 
  .ב"וכל זה צ. ידה

והנראה מזה דדי� כופי� על מידת סדו� 
 די� ממוני אלא" כפיה על מידה טובה"אינו 
שמלבד הנידו� א� יש כא� מחייב . גמור

עוד יש נידו� ממוני בפני , הממוני של נהנה
 בת תביעהעצמו א� הנאה זו המחייבת היא 

  . שניתנה למחילהאו 

שלי שלי "דמידת סדו� היא , וביתר ביאור
" שלי"אבל בדיני התורה לא כל , "ושל� של�

 דפעמי� שא� הנאה, "שלי"ראוי שיהא בפועל 
דינה להיות בכלל , שבעיקרה ראויה לחייב

ב "דבר שאי� בעה"שכש� שיש . ויתור ומחילה
דברי�  "כ� העמידה התורה" מקפיד עליו

לא . מצד די� התורה" שאי� להקפיד עליה�
שכ� אלא מצד ,  בני אד�משו� אומד� דעת

אינה בת "ו" נית� למחילה"ש, ראוי להיות
  ". תביעה

של מדת ומעתה כיוו� שנכלל היפוכה 
ה נוהג א� כלפי "מש, בדיני הממו�סדו� 

שדיני ממו� דהקדש שווי� לשל , רשות הקדש
 . הדיוט

   ג אלחנן פרץ"הרה

  אגד

øâä ïøî éë íñøåôî"èéìù é÷ñáééð÷ ç" òñð à
åáåèåàá åúåøçááñ ,úé÷ìç äòéñð ìò íìéùå , êåúîå

åãåîìúá òå÷ù äéäù , úåðçúä óåñ ãò êøãá êéùîä
ì ùé äðçú ìë ìòù æà äéä âäåðäåíåìùú óéñåä , êìä

åæçä ïøî ìöà"äæ ìò ìåàùì à ,åæçä åì øîà" à
íìùì ,çøâä åìàù"úéðäð àì éøäå ÷é , åì øîà
åæçä"à" :íéîìùî íéòñåð ."åî íâ"çøâä ø" ô

èéìù âøáðééù" äøåáçúä úåøáçá òñåðäù éì øîà à
íìùì áééç ,íìùì àì íéøéúîä úåðòè úà äçãå.  

   סדום

åò íéìùåøé éðáøî äîë íøá øåèôì ùé àîù äæá åøø
 ãéñôä àìå ñåáåèåàá íãà òñðù áöîá íìùìî

äîåàî äøáçì , äðäð äæ àöîð ììë íå÷î ñôú àì éë
øñç àì äæå ,íåãñ úãéî ìò íéôåë éøäå , òåãîå

íäì íìùé.  

] àìù úâäåð äøáçäù øîåì äæá úåðòè åôéñåä ãåòå
øúåîä ìòî íéòñåð úôñåäá ïâåäë[ , úàæ éúìàùå

åî äéî÷" øçøâä"èéìù ô"úàæ ìáé÷ àìå à.  

  צא

 åì øîà íà àéä äëìäù ïåéë éúáùçå"àö" , æà åà
íìùì áééç , íéîéëñî àìù íéæéøëî ãâà éøäå

àå íåìùú àìì äòéñðì"àö øîåàë áùçð ë , áééçå
íìùì . åðééä øñç àì äæå äðäð äæ ïéã ãåòå úàæ

"ãáòéã "îë"ñåúä ù 'á"ë óã ÷ ,' íâ äìéçúëì ìáà
øåñà äæ ,îèéùá éë íà"áúë íù ÷ , øúéä àåäã
äìéçúëì . éî äæ éôì éë íéùåì÷ åìà íéîòè ìáà

íìùìî øåèô òñðù.  

  א"הרמ

îøä äðäå"ñ÷ ïîéñá à" àéöåî íãà íàã áúë ã
øñç ìëä áùçð øéëùäì åà øåëîì éãë úåàöåä ,

 úééð÷á úåàöåä äàéöåä ãâà úøáçù ïååéë åðééäå
íéñåáåèåà ,ò"éìò åîìùé íéòñåðäù îíä , úàæ áùçð

øñçì ,íéòñåðä øåáò åøñçù ,øîàðù øñç àì ïéãå ,
åîöò êøåöì úåàöåä àéöåä íãàù åðééä , äð÷á ìáà

 íéøáã éô ìòå øñç áùçð íäì øéëùäì íéøçà øåáò
äòéñð ìò íìùì øåîâ áåéç ùé åìà.  

  זכאי

îå"äçðäì úîàá éàëæù éî éë éì äàøð î , ïéàù ÷ø
äæì íéëîñîä úà âéùäì ïîæ åì íéãé÷ôäî 

íéøéëæîäå ,äæ àìá òñé , ìëå àåä éàëæ úîàá éë
úàæ çéëåäì àåä íéëîñîá êøåöä , àåäù òãåéù ïåéëå

åæ åúòéãé éôì ìåòôì åì øúåî éàëæ .  

ò ååèöä ãâà éâäðù úòãì úàæå" øåëîì àì äøáçä é
éàëæ éëîñî éìòáì íà éë äæ ñéèøë . ïåéëîå

êë ìò úøåëùî íéìá÷î íéâäðäù ,ãöì ùé øåñàù ã
øåëîì íäì , úåøéëùä éàðú ìò äæá íéøáåò éë

íäìù ,íîöò íéòñåðì ìáà , øúåîù øùôà ùîúùäì
êîñî ìë àìì éàëæ ñéèøëá 

  גברג ישראל וינ"הרה             

  דרושים אברכים

  לפרויקט לימוד גמרא
   עם צעירים מתחזקים

   באמצעות הטלפון
  לזיכוי הרבים

 050-4133270 –לפרטים 
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